YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE
KURULAN MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ÖĞRENİM GÖRECEK
ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM DESTEĞİ VERİLMESİNE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Ve Kısaltmalar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinin (l) fıkrası uyarınca organize sanayi bölgelerinde
kurulan meslek yüksekokulları için öğrenci başına ilgili yükseköğretim kurumlarına,
Yükseköğretim Kurulu bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten yapılacak eğitim desteğinin
tutarı ve kullanımı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar 2547 sayılı Kanununun 46 ncı maddesinin (l) fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Eğitim Desteği: Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları için
öğrenci başına verilen desteği,
b) OSB: Organize Sanayi Bölgelerini,
c) Öğrenci: Yükseköğretim kurumlarının organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek
yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerini,
ç) Yükseköğretim Kurumları: Yurt içinde eğitim veren devlet ve vakıf yükseköğretim
kurumlarını,
d) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
e) YÖKSİS: Yükseköğretim Bilgi Sistemini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Genel esaslar
MADDE 4- (1) OSB’lerde kurulan meslek yüksekokulları için öğrenci başına ilgili
yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten
eğitim desteği yapılabilir.
(2) YÖK bütçesine tahsis edilen tutarlar her yıl ocak ayı sonuna kadar yükseköğretim
kurumlarının hesaplarına defaten aktarılır.
(3) Yükseköğretim kurumlarına aktarılacak destek tutarının hesaplanmasında program
bazında belirlenen ücret tutarı ile YÖKSİS kayıtlarından alınan mevcut öğrenci sayıları dikkate
alınır.

(4) Öğrencilerin kesin kayıtları tamamlandıktan sonra öğrenci sayılarında meydana
gelen değişiklikler sebebi ile eksik ya da fazla aktarılan tutarlara göre; ödenek talebi ya da iade
işlemleri ekim ayı sonuna kadar tamamlanır.
(5) YÖK bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekler tahakkuka bağlanarak ilgili
yükseköğretim kurumları hesabına gönderilir. Devlet yükseköğretim kurumlarına gönderilen
tutarlar ilgili idare tarafından bir yandan (B) işaretli cetvelin “05.9.1.31-OSB Meslek
Yüksekokulları Eğitim Desteği” ekonomik koduna gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvelin
“09.4.1.24-OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği Kapsamında Yürütülecek Hizmetler”
fonksiyonel kodu ile ilgili ekonomik koda ödenek kaydedilir.
(6) Yükseköğretim kurumlarına aktarılan eğitim desteği tutarları sadece OSB’de kurulan
meslek yüksekokulu öğrencilerinin nitelikli eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla ihtiyaç
duyulan mal ve hizmet alımları ile sermaye giderlerinde kullanılır.
(7) Eğitim desteği verilecek meslek yüksekokullarının programları ile program türüne
göre verilecek eğitim desteği tutarı, devlet yükseköğretim kurumları meslek yüksekokullarının
öğrenci cari hizmet maliyetinin beş katını geçmemek üzere Maliye Bakanlığının uygun görüşü
alınarak her yıl ocak ayında YÖK tarafından hazırlanacak tebliğ ile belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumluluk
MADDE 5- (1) Yükseköğretim kurumlarına aktarılan eğitim desteğinin amacı dışında
kullanılması durumunda sorumluları hakkında idari, mali ve cezai hükümler ayrıca uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Usul ve Esaslar 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli
olmak üzere Yükseköğretim Kurulu resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esasları Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

