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Mevzuat:  

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 
2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/3) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

27 Ağustos 2016 ve 29814 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
08/20160829.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160829.htm 

  

Özet:   

Bu Tebliğ ile; 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 
Tebliğe ilişkin olarak Güneş enerjisi santrali yatırımları kapsamında 25/06/2016 tarihinden 
önce, 

a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan lisans veya ön lisans almış olan firmalarca 
temin edilecek güneş panellerinin, 

b) Türkiye’ye sevk edilmek üzere yatırımcı firma adına bir taşıma belgesi düzenlenerek 
yüklemesi yapılmış olan güneş panellerinin, 

teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesine ilişkin talepler, bu Tebliğin yayımı 
tarihinden itibaren otuz gün içerisinde müracaat edilmesi halinde Bakanlıkça değerlendirilir 
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160827-7.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160827-7.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160827-7.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160829.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160829.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160829.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160829.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160827-7.htm�


  TOBB 
TÜRKİYE 

ODALAR VE BORSALAR  
                          BİRLİĞİ 
 
                RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ 

 

Mevzuat:  

2016-2017 Eğitim Ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgelerindeki Özel Mesleki Ve 
Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim Ve Öğretim Desteği 
Verilmesine İlişkin Tebliğ 

 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

27 Ağustos 2016 ve 29814 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
08/20160829.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160829.htm 

  

Özet:  Bu Tebliğ ile; 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 
kapsamında  organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında 
öğrenim gören her bir öğrenci için, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere, 
resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devlete maliyetinin bir buçuk 
katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlık 
tarafından müştereken belirlenen tutarda, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten 
eğitim ve öğretim desteği yapılabilir. 

5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 1 
inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul tür, alan ve 
dalları ile her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarı, resmî okullarda 
öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne, alanına ve dalına göre Devlete maliyetinin bir 
buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak her yıl Temmuz ayında 
Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanacak olan tebliğde belirlenir.” 
hükmüne yer verilmiştir. 

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek alanlar, destek tutarları ve bunlara 
ilişkin diğer hususlar belirtilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160827-8.htm 
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Mevzuat:  

2016-2017 Eğitim Ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan/Açılacak 
Özel Mesleki Ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim 
Ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ 
 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

27 Ağustos 2016 ve 29814 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
08/20160829.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160829.htm 

  

Özet:  Bu Tebliğ ile;  8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 
kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim 
gören her bir öğrenci için, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere, resmî 
okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını 
geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlık tarafından 
müştereken belirlenen tutarda, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten eğitim ve 
öğretim desteği yapılabilir. 

5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 1 
inci maddesinin birinci fıkrasının “(a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan şartlar 
gerçekleştiği takdirde eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.”  hükmü ve aynı maddenin ikinci 
fıkrasında ise; “Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul tür, alan ve dalları ile her bir öğrenci 
için verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarı, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin 
okul türüne, alanına ve dalına göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir 
önceki yılın verileri esas alınarak her yıl Temmuz ayında Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça 
müştereken hazırlanacak olan tebliğde belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir. 

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek alanlar, destek tutarları ve bunlara 
ilişkin diğer hususlar belirtilmiştir. 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160827-9.htm 
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