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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı : 93778809-405.99-E.8735443 03.09.2015
Konu: Eğitim ve Öğretim Desteği İşlemleri

.........................VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 31/07/2015 tarihli ve 7693023 sayılı yazısı,
b) MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,
c) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 17/08/2015 tarihli ve 8133219 sayılı yazısı.

2015-2016 öğretim yılı için 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki özel
okullarda öğrenim gören/görecek öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim desteğine ilişkin esaslar ilgi
(a) yazı eki "Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu"nda açıklanmıştır. İlgili e-Kılavuz
hükümleri doğrultusunda iş ve işlemler yürütülmektedir.

İlgi (b) Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu
(Ek-12) incelenerek değerlendirme sonucunda eğitim ve öğretim Desteği tercihi yapacak öğrenciler,
03 Eylül 2015 tarihinde Bakanlığın internet adresinde yayımlanacak olan "Eğitim ve Öğretim
Desteği Tercih Hakkı Sorgulama" ekranından T.C. Kimlik numarası ve Başvuru Güvenlik
Numarası (Başvuru yapılan okul tarafından verilen formda yer alan numara) ile sonuçlarını
öğrenebileceklerdir. Başvuru esnasında "Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit
Formu"nun imzalı bir örneği veliye verilmiş olup, veli başvuru yaptığı okuldan da söz konusu belgeye
ulaşabilecektir.

Eğitim ve öğretim desteği için tercih işlemleri 04-10 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacak
olup ilgi (c) yazımızda belirtilen "Eğitim ve Öğretim Desteği Yerleştirme Usul ve Esasları"
doğrultusunda yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir. Yerleştirme sonuçlarının ilanı 11 Eylül 2015
tarihinde yapılacaktır. Yerleştirme sonucuna göre öğrencilerin nakil ve kayıt işlemleri 14-21 Eylül
2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ayrıca eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim
okulları Eylül ayı haricinde güncel bina kontenjanlarının %50'sine, okul öncesi kurumlarda ise
güncel bina kontenjanlarının %40'ına kadar eğitim ve öğretim destekli öğrenci nakli
alabileceklerdir. Eğitim ve öğretim desteğinden faydalanan öğrenciler Eylül ayı içerisinde başka bir
okula nakil olmaları halinde eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybedecektir.

Bilgilerinizi ve ilinizde faaliyette bulunan tüm özel okul müdürlüklerinin bilgilendirilmesi
hususunda gereğini rica ederim.
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