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Sayı : E-34221550-622.99-2916 Tarih:           15.03.2023
Konu : Özel Öğretim Kurumlarının Talepleri

TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

Eğitim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin talepleri doğrultusunda 08.03.2023 tarih ve 10023 sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden tarafımıza gelen cevap yazısı ekte 
sunulmaktır.

Söz konusu yazıda 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında organize sanayi bölgeleri içinde ve organize sanayi 
bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde öğrenim gören/görecek öğrenciler için 
eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin 1 Mart 2023 tarihli ve 32119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Tebliğ ile eğitim ve öğretim desteği tutarlarında güncelleme yapıldığı belirtilmektedir.

Özel okullarda asıl görevli aylık ücretli olarak görev yapan öğretmenlere 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ''Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe 
kanunlarıyla resmî okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve 
personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.'' hükmü 
doğrultusunda eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

EK: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı: [75ae9a25-5cba-4ea2-9ec6-dde979939e28]
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Sayı : E-16915068-622.99-71775195 08.03.2023
Konu : Özel Öğretim Kurumlarının Talepleri

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 

06530 Çankaya/Ankara

İlgi     : a) 03.03.2023 tarihli ve E-34221550-045.99-2299 sayılı yazınız. ( DYS.71592263 )
             b) 07.03.2023 tarihli ve E-16915068-622.99-71734909 sayılı yazımız.
          

 Eğitim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Birliğinize intikal eden  taleplerine yönelik  İlgi 
(a)'da kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Üyeleriniz tarafından Bakanlığımıza bağlı özel eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin 
dahil olabileceği ders saati ve ek ders sayınının 40+0 olarak güncellenmesi talebine ilişkin Özel Öğretim 
Kurumları Yönetmeliğinin 20 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ''Okullarda görevli öğretmenler ile 
(...) uzman öğreticiler haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücretli 20 saat olmak üzere 
toplam 40 saate kadar ders okutabilir. (…) Okul öncesi eğitim kurumlarından derslik sayısı üçten az olan 
okullarda okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden fakültelerden mezun olan okul müdürü tam gün 
ders okutabilir.''  hükmü ile 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ''Eğitim personeli olarak 
görev yapma nitelik ve şartlarını taşıyan ve herhangi bir kurumda çalışmayanlara kurumlarda haftada 
en fazla 40 ders saati ücretli ders görevi verilebilir. Eğitim personeli olma nitelik ve şartlarını taşıyan ve 
özel sektörde çalışanlara iş yerlerinin izni ile haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi 
verilebilir .'' hükümleri çerçevesinde haftalık en fazla 40 saat olarak düzenleme yer almaktadır. 

Defterdarlık tarafından her yıl tüm özel eğitim kurumlarından alınan harç ödemelerinin sadece 
açılış dönemlerinde tahsil edilmesi talebiniz İlgi (b) yazımız ekinde Hazine ve Maliye Bakanlığına 
bildirilmiştir.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında organize sanayi bölgeleri içinde ve organize sanayi bölgeleri 
dışında açılan özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde öğrenim gören/görecek öğrenciler için eğitim ve 
öğretim desteği verilmesine ilişkin 1 Mart 2023  tarihli  ve  32119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Tebliğ ile eğitim ve öğretim desteği tutarlarında güncelleme yapılmıştır. 

Özel okullarda asıl görevli aylık ücretli olarak görev yapan öğretmenlere 5580 sayılı Özel 
Öğretim Kurumları Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ''Sosyal yardım kapsamındaki 
ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmî okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul 
öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi 
kesilmez.'' hükmü doğrultusunda eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerini rica ederim.
         Mustafa GELEN

                Bakan a.
                    Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü
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