
T.C. 

YENiSEHiR KA YMAKAMLIGI 

il9e Milli Egitim Mlidurlligu 

Sayt : 93181423-405.01-E.9338645 

Konu: Ucretsiz Ogrenci Kontenjam 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : a) 5580 Say!lt Ozel Ogretim Kurumlan Kanunu . 

b) Ozel Ogretim Kurumlan Yonetmeligi. 

19.06.2017 

c) Ozel Ogretim Kurumlan Gene! Mlidurluguniin 15/06/2016 tarihli ve 9024413 say1h 
yaziSJ. 

d)il Milli Egitim MlidlirliigUni.in 16/006/2017 tarihli ve 9180002 say III yaziSJ. 

bzel ogretim kurumlannda i.icretsiz okutulacak ogrenci ve kursiyerler ile ilgili i ~ ve 
i$1emlerin ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yonetmelik hi.ikiimleri dogrultusunda yiiriitiildugu, Ozel 
ogretim kurumlannm toplam kontenjanmm en az yi.izde t19ii kadar ticretsiz ogrenci okutmakla 
yukiimli.i oldugu, harp veya vazife maluli.i (~ehit ve/veya gaz i) sayilanlann ilk ve orta ogrenim 
9agmdaki ~ocuklan ile haklarmda koruma, baknn veya bannma karan verilen yocuklarm ozel 
okullara kayd1 konusunda, ogrenci velilerine/vasilerine gerekli hassas iyetin gosterilmesi 
gerektigine ili~kin ilgi (d) yaz1 ve eki ili~ikte gonderilmi$tir. 

e-Okul modillilnde ve denetimleri s1rasmda, Licrets iz ogrenci kontenjanlanm ilgi (a) 
Kanun ve ilgi (b) Yonetmelik hi:iklimleri dogrultusunda kullanmadJklan tespit edilen ozel 
ogretim kurumlan hakkmda ilg i (a) Kanunun 7. maddes inin 2. ftkrasmm d bendi geregince 
yasal i$lem yapllacagmm bilinmes i hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereg ini rica ederim. 

Ek : Yazt (2 sayfa) 

Dagttim_ 

Tiim Ozel Okul Mi.idiirltiklerine 

Adres: Gii venevler Mahal lesi l .Cadde No li SA Yeni~ehir 
Elcktronik Ag:www.yenischir33.mcb.gov.tr 
e-posta: yen isehir33@meb. gov. tr. 

Ahmet SELBi 

Mildlir a. 

Sube Mi.idi.irli 

Bi lgi ic; in: Ciz lem GORSOY Halit GOR 
~cf Bi lgisayar i ~ I etmeni 

Tel: 0 324 325 4325/26 (I 06) Faks: 0 324 325 43 27 

Bu evrak gli venli elcktronik imza ile i mza l a nm1 ~t 1r http ://evraksorgu.meb.gov. tr adresindcn 4bd0-le4b-360b-8d8b-0359 kodu ile rey it ed ileb ilir. 



T.C. 
MERSiN V ALiLiGi 

il Milli Egitim Mi.idi.irliigii 

Say1 : 47955063-405.01-E.9180002 

Konu: Dcretsiz Ogrenci Kontenjam 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : a) 5580 Sayil1 Ozel Ogretim Kurumlan Kanunu . 

b) Ozel Ogretim Kurumlan Yonetmeligi. 

16.06.2017 

c) Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mi.idi.irlugi.ini.in 15/06/2016 tarihli ve 9024413 sayil1 
yaziSI. 

Ozel ogretim kurumlannda iicretsiz okutulacak ogrenci ve kursiyerler ile ilgili i~ ve 
i~lemlerin ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Y onetmelik huki.imleri dogrultusunda yi.iruruldugu, 6zel 
ogretim kurumlanmn toplam kontenjanmm en az yiizde i.i<;ii kadar ticretsiz ogrenci okutmakla 
ytikiimlii oldugu, harp veya vazife malulii (~ehit ve/veya gazi) say1lanlann ilk ve orta ogrenim 
c;agmdaki <;ocuklan ile haklannda koruma, bakun veya bannma karan verilen <;ocuklann ozel 
okullara kaydt konusunda, ogrenci velilerine/vasilerine gerekli hassasiyetin gosterilmesi 
gerektigine ili~kin ilgi (c) yaz1 ekte gonderilmi~tir. 

e-Okul modi.ilUnde ve denetimleri s1rasmda, iicretsiz ogrenci kontenjanlanm ilgi (a) 
Kanun ve ilgi (b) Yonetmelik hiikiimleri dogrultusunda kullanmadildan tespit edilen ozel 
ogretim kurumlan hakkmda ilgi (a) Kanunun 7. maddesinin 2. f1krasmm d bendi geregince 
yasal i$1em yapllacagmm, il<;:enizde faaliyet gosteren tiim ozel ogretim kurumlanna 
duyurulmasmt rica ederim. 

Ek: Yaz1 (2 sayfa) 

Dagttlm: 

13 ilc;e Kaymakamllg1na 

(il<;e Milll Egitim Mi.idtirli.ikleri) 

Maarif Mufetti~leri Ba~kanhgma 

Adres: Durnlupmar MalL GMK Bulv.Yenischir/MERSTN 
Web: http :/imersin.meb.gov.tr E-posta :ozeJogretim33(lV,meb.gov.h· 
Tel :(0 324) 329 14 8 1 (4Hat) Da hili : I IS Faks : (0 324) 327 35 I R- 19 

AdemKOCA 

Valia. 

il Milll Egitim Mi.idtirii 

Ilgili Birim: Ozel 0.£tretim Kurumlan $ubesi 
Bilgi it;in : Kamer CETiN 
Unva n1 Sef 

Bu evrak giivenli clektronik imza il e imzalanm• ~tlr . http://evraksorgu.meb.gov. tr adresinden cf54-5341-3aa4-be5d-14a3 kodu il c tcyit edil ebilir. 



T.C. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

bzel Ogretim Kurumlan Gene! Mudtirltigi.i 

Sayt : 36077160-405.01-E.9024413 

Konu : $ehit ve Gazi <;ocugu Kontenjam 

....................... VALiLiGiNE 

(il Milli Egitim Mi.idtirlugti) 

ilgi : a) 5580 Sayth bzel Ogretim Kurumlan Kanunu. 

b) Ozel Ogretim Kurumlan Yonetmeligi. 

15.06.2017 

c) MEB Ozel Ogre tim Kurumlan Gene I Mudiirltigunun 10/06/2016 tarihli 10918715 
say!lt yaztsL 

Ozel Ogretim Kurumlannda ucretsiz okutulacak ogrenci ve kursiyerler ile ilgili i$ ve 
i$1emler ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yonetmelik huki.imleri dogrultusunda ytiriittilmektedir. 

ilgi (a) Kanunun 13 i.inci.i maddesinde; "Kurumlar, ogrenim goren ogrenci sayzszmn 
yuzde iir;:iinden az olmamak uzere iicretsiz ogrenci okutmakla yukiimludiir. Bakanlzkr;a bu 
oran yuzde ana kadar artmlabilir. (Ek ciimle: 61212014-6518184 md.) Ucretsiz okutmada; 
1214/1991 tarihli ve 3 713 saytlz Terorle Mucadele Kanunu, 311111980 tarihli ve 2330 sayzlz 
Nakdi Tazminat ve Aylzk Baglanmasz Hakkznda Kanun veya 2330 sayzlt Kanun hukilmleri 
uygulanarak aylzk baglanmasznz gerektiren kanunlar, 81611949 tarihli ve 5434 sayzlz Turkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandzgz Kanununun 56 ncz, miilga 45 inci ve 64 uncii maddeleri ile 
31/5/2006 tarihli ve 5510 say zlz Kanunun 47 nci maddesi kapsamznda harp veya vazife 
malulu say llanlann ilk ve orta ogretim r;:agmdaki r;:ocuklarz ile haldarznda korunma, bakzm 
veya baruuna karan verifen r;:ocuklara dncelik verilil-. "hiiktimleri yer almaktadtr. 

ilgi (b) Yonetmeligin 57 nci maddesi birinci ftk.rasmda;"(Degi,sik:RG-517/2014-29051) 
Kurumlar, kurumda okuma hakkznz kazananlardan Kanunun 13 iincu maddesinde belirtilen 
harp veya vazife mafulil sayzfanlann ilk ve orta dgrenim c;agzndaki r;ocuklarz ile haklannda 
koruma, balam veya barznma kararz veri/en r;ocuklara oncelik verilir." denilmektedir. 

ilgi (c) yaztmtzla da, okullann yiizde tic; oranmdan fazla olmamak kaydtyla $ehit ve 
gazi c;ocuklanm kaytt almalan durumunda; bu ogrencilerin toplam kontenjan (gerektiginde 
Sl11lf kontenjam) dt$mda tutulup, okullann bu kapsamdaki ogrenci saytSJ kadar kontenjan 
fazlast ogrenciyi kaytt alabilecekleri bildirilmi$tir. 

Bu c;erc;evede kurumlar toplam kontenjanmm en az ytizde iic;i.i kadar ticretsiz ogrenci 
okutmakla ytikumliidlir. Dolaytstyla harp veya vazife malulil ($ehit ve gazi) say!lanlarm ilk 
ve orta ogrenim c;agmdaki s:ocuklan ile haklannda koruma, baknn veya bannma karan 
verilen c;ocuklann ozel okullara kaydt konusunda, ogrenci velilerine/vasilerine gerekli 
hassasiyetin gosterilmesi onem arz etmektedir. 

MEB Be$cvlcr Kampiisi.i E Blok Be$cvlcr//\nk ara 

Elektronik Ag: hltp:/iookgm.meb.gov. tr 

Aynnt t.!J Bilgi ic;: in: Yiiksel KOC.AKO(: Ogrt. 
Tel: (0 312) 413 34 38 

fuks: (0 312) 223 99 26 

Bu evrak gli venli elektronik imza ile i mza lamm~ t•r. http://cvraksorgu.meb.gov.tr aclresinden f5bd -c197-3e27-82b5-b644 kodu ile tey it edilebilir. 



Aynca, ozel ogretim kurumlannm ucretsiz ogrenci kontenjanlanm, ilgi (a) Kanun ve 
ilgi (b) Yonetmelik hukilmleri dogrultusunda kullamp kullanmadtklan, e-Okul modilliinde ve 
kurumlarda yapllacak denetimler neticesinde mevzuata aykm i~lem yapanlann tespit edilmesi 
durumunda, ilgi (a) Kanunun 7 nci Maddesinin 2 nci f1kras1 d bendi geregince yasal i~lem 
yap1lacag1 hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Dag1hm: 

Gerigi: 

B Plam 

MEB Be~evler Kampiisii E Blok Be$evleri Ankara 
Elektronik Ag: http ://ookgm.meb.gov. tr 

Bilgi: 

Kemal SAMLIOGLU 

Bakan a. 

Gene! Mildiir 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhgma 

Aynnl!II Bilgi i<; in: Yliksel KOCAKO(' ()gn. 

Tel: (0 312) 413 34 38 
Faks: (0 312) 223 99 26 

Bu evrak gOvenli elektronik imza ilc imza l anmt ~tlr. ht tp://evraksorgu.meb.gov.tr adresindcn f5bd-c197- 3e27 -82b5-b644 kodu ile teyit edilebilir. 


