T.e.
MU~ VALiLi6i
il Milli Egitim MudiirlugLi

Sayl : 94414]64~700-E.5773006 .
Konu : Devlet Katklsl Odemeleri e-Okul i~lemleri

25.04.2017

'''' ....................... KAYMAKAMLICH
ilye Milli Egitim Mudlirlugu
............ Mesleki ve Teknik Anadolu Usesi Mudurlugu
BakanhgllTIlZ Mesleki ve Teknik Egitimi Genel Mtidi.irli.igi.intin 21.04..2017 tarih
ve 5550482 saylh "Devlet KatklSl Oden;eleri e-Okul i~lemleri ile ilgili yazlsl ekte
gonderilmi~tir.

Devlet Katklsl Odemeleri e-Okul i~lemlerinin

ekli yazlda belirtilen aylklamalar

dogrultusunda yaplhnasl hususunda;
Geregini onemle rica ederim.
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DAGITIM YERLERINE

ilgi: 6764 saYlh Milli Egitim Bakanhg1l11l1 Te~kilat ve Gorevleri Hakk1l1da Kanun
Hukmunde Karamame He BaZI KanU11 ve Ka11un Hukmunde Karamamelerde
Degi9iklik Yapllmas1l1a Dair Kanun.
6764 saYlb Kanun kapsam1l1da i~letmede beceri egitimi ve staj <;alI~masl yapan
ogrencilere i9letmelerce odenecek ucretin belirli bir bolumunun devlet katklsl olarak
verilecegi bilinmektedir.
Devlet katklsl odemeleriyle ilgili olarak e-Okul sisteminin "i~letmelerde Mesleki
Egitim Uygulamalan Modiilu"nde Subat aY1l1da oldugu gibi toplu veri giri~ i9leminin
yapIlacagl ayn bir bOlum aYllmayacaktlr. Ogrenciler!e ilgili soz konusu modUle girilen
bilgilerden Mart aY1l1dan itibaren 0 aya ait odenek ihtiyacl, tUm okul mudiirlukleri iyi11 toplu
olarak sistem taraf1l1dan hesaplanacaktlr. Hesaplanan miktar "Devlet Katklsl Odemeleri Onay
Ekran1l1dan", "!91etmelere Odenecek Toplam Tutar Hesapla" butonuna basllarak
gorulebilecektir.
Yapllacak olan deviet katklsl odemesinde ogrencinin beceri egitimine gonderildigi
i9letmenin ya1I9an saYlSl, resmi/ozel olma durumu ve ogrencinin devamslzlIk bilgileri dikkate
ahnacaktrr. Devlet katklSl miktann1l1 sistem taraf1l1dan zaman1l1da ve dogru olarak
hesaplanabilmesi iyin;
1. i~letmede beceri egitimine/staja gonderilen ogrencilerin resmi/ozel aynml
yapllmaks1Z1l1 tum bilgileri modUle i~lenecektir.
2. Ogrencilerin devamslzhk bilgileri (MESEM ve MAOL ogrencileri dahil) e-Okul
sisteminden al1l1acagl iyin devamslzhk durumlan eksiksiz olarak i9lenecektir.
3. Odenek miktan, okul mudurluklerince hesaplama i91emleri bittikten soma ilgili
bolumden mutlaka onaylanacaktlr. Onaylama i9lemi yapIl1l1caya kadar hesaplama
bOlumunden girilen bilgilere gore devlet katklsl miktan surekli kontrol edilebilecektir.
4. Hangi i~letmeye ve hangi ogrencilere ne kadar odeme yapl1acagl ile ilgili bilgiler
"Raporlama" bolUmunden takip edilecektir.
5. Devlet katklsl odemesi her ay1l1 10 unda oku1 mUdiirlUkleri taraf1l1dan onay
verildiginde otomatik olarak hesaplanarak ar9ivlenecek ve 0 aya ait odeme miktan
defterdarhk muhasebe/mal mudiirltikleri hesab1l1a gonderilecektir.
6. Hesaplanan devlet katklsl odemelerinde eksiklik ya da fazlahk bulunmasl halinde
"EksiklFazla Bildirilen Ogrenci ve Tutar Giri9i" boliimune i~lenecektir. Bu ekrana i~lenen
bilgiler bir somaki ay odemeleri 1<;in dikkate a11l1acaktlr.

Atatlirk Blv.
Elektronik Ag
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Ogrenci t~leri ve
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Etkinlikler Daire Bai?kanhgl
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7. Bundan sonraki aylarda 5deme yontemi bu ~ekilde devam edeceginden tektat
bilgilendinneye gerek kalmadan ogrenci ve i~letme bilgileri zamamnda sisteme i~lenecektir.
Yukandaki aylklamalar dogrultusunda herhangi bir magduriyet yaijanmamaSl iyin
gerekli hassasiyetin gosterilmesi, konuntm resmi ve ozel tum mesleki ve teknik ortaogretim
okul/kurumlarma duyurulmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini arz/rica ederim.

YU8uf <;iDEM
Bakan a.
Genel MudurV.

Dagltlm:
Geregi:
BPlam

Atawrk Blv. No:98 06648 Klzllay/ANKARA
Elektronik Ag : htlp:!!mtegm.meb.gov.tr
e-posta
: mte_ogrenciisleri@.meb.gov.tr.

Bilgi:
Hayat Botu Ogrenme Genel Mtidurlugu
Ozel Ogrethn Kurumlan Genel Miidiirl'Ugu .
Bilgi i~letn Dairesi Ba~kanhgl

Ayrmtlh hilgi ic;in: ()grenci il?leri ve Sosyal Etkinlikler bake Ba~kanl!gl

Tel: (0312) 413 12 44
Faks : (0312)425 1967
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