
T.C. 


MU~ vALiLiGi 

il Milli Egitim Miidiirliigii 


SaYl :78628626-410-E.11138315 11.10.2016 
Konu :e-Okul Ocret Giri~leri 

................... iL<;E KAYMAKAMLIGINA 

(ih;e Milli Egitim Mildilrliigil) 


TUM OZEL OKUL MUnURLUKLERiNE 


ilgi: Milli Egitim Bakanhgl OzelOgretim Kurumlan yonetmeligi. 

ilgi Yonetmeligin Altmcl Boliimiinde Ocretsiz veya Burslu Okuyacak Ogrenci ve 
Kursiyerler ba~hgl altmda belirtilen hUkiimler gergevesinde ozel okullanmlzda ogrenim goren 
ogrencilerimizin burslu, iicretsiz ve egitim ogretim destekli iicret bilgi giri~leri yapIlacaktlr. 
Ogrencilerin veri giri~lerinin 10 Ekim 2016 -11 Kaslm 2016 tarihleri arasmda e-Okul 
Modillil ilzerinden Kurum hlemleri altmda - Bilgi Giri~i hlemleri - Ozel Ogretim Burs 
ve Ueret Bilgileri ekramndan yapllmasl gerekmekte oldugu ile ilgili Ozel Ogretim Kurumlan 
Genel Miidiirliiguniin 10/10/2016 tarih ve 11062145 sayIll yazlSl ekte gonderilmi~tir.Ekli yazl 
dogrultusunda i~lem yaptlmasl hususunu; 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

Cevde ARSLAN 
VaH a. 

Milli Egitim Miidiirii 

EK: Yazl 

DAGITIM: 
Tiim i1ge Kaymakamhklanna 
Tiin Ozel Okul Miidiirliiklerine 

Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb,gov,tr adresinden ffc8-febf-3135-956c-209b kodu ile teyit edilebilir, 

http://evraksorgu.meb,gov,tr


T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


6zel 6gretim Kurumlan Genel MiidiirlUgu 


SaYI : 36077160-405.01-E.I1062145 10.10.2016 
Konu: e-Okul Dcret Giri~leri 

....................vALiLiGiNE 

(il Milli Egitim Miidiirliigii) 

ilgi : Milli Egitim Bakanbgl Ozel Ogretim Kurumlan Yonetmeligi. 

ilgi Yonetmeligin Altmel Boliimiinde Deretsiz veya Burslu Okuyaeak Ogrenei ve Kursiyerler 
ba~bgl altmda belirtilen hiikiimler gen;evesinde ozel okullanmlzda ogrenim goren ogreneilerimizin 
burslu, iieretsiz ve egitim ogretim destekli Ueret bilgi giri~leri yapIlaeaktlr. Ogreneilerin veri 
giri~lerinin 10 Ekim 2016 -11 Kaslm 2016 tarihleri arasmda e-Okul Modiilii iizerinden Kurum 
i~lemleri altmda - Bilgi Giri~i i~lemleri - Ozel Ogretim Burs ve Ucret Bilgileri ekranmdan 
yapllmasl gerekmektedir. 

Veri giri~i yapIllrken Deret Bilgileri ekranmda gorUnen Toplam Ucret, ilgi Yonetmeligin 
Deretlerin ilam Ba~hgl altmdaki 54'iineii maddesinde belirtilen esaslar gergevesinde ilan edilen 
Ueretten fazla olamaz. 

ilgi Yonetmeligin Egitim ve Ogretim Destegi Ek Madde 2 (Ek-RG-5/7/2014-29051)'nin Tnei 
flkrasmda "Bu Yonetmeligin Ek-l'inci maddesi kapsammda egitim ogretirn destegi veri len okullar ile 
Ueretsiz veya kurumun ilan ettigi yIlhk Ucretin %51 'i ve fazlasl oramnda burslu okutulan ogrenei ler 
i9in egitim ve ogretirn destegi verilmez." ibaresi yer almaktadlr. Bu kapsamda egitirn ve ogretim 
destekli ogrenci i9in e-Okul iizerinden %51 'i ve fazIasl burslu veya iicretsiz giri~i yapdarnayaeakur. 
Dcretsiz ogrenei giri~i i9in sisternde iki segenek meveut olup, ~ehitJgazi <;oeugu ve Ucretsiz ogrenci 
butonlan se<;ilebilecektir. 

Veri giri~leri yaplhrken burslu ogrencilerle birlikte iicretsiz ogrenci giri~leri de yapllacaktJr. 
Deret Bilgileri ekranmda gorUnen Kalan Deret boliimUne veli He yapdan Yllhk sozle~rne iicretinden 
te~vik iicreti 9lkanldlktan sonraki kalan iicret girilecektir. Dcret Bilgileri ekranmdaki Toplarn Dcret 
ise; egitirn ve ogretim destegi iicreti ile destek dl~mda vetinin okula Odeyecegi iicretin toplarnldlr. 

Yukandaki esaslar <;er<;evesinde veri giri~lerinin 10 Ekim 2016-11 Kaslm 2016 tarihleri 
arasmda e-Okul Modiilii iizerinden "Kurum i~lemJeri altmda-Bilgi Giri~i i~lemleri-Ozel 
Ogretim Burs ve Ucret Bilgileri" ekramndan yapdmasl hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

Kemal ~AMLIOGLU 
Bakan a. 

Genel Miidiir V. 

DAGITIM: 
Geregi: 

BPlam 

Bilgi i~lem Dairesi Ba9kanhgma 

Adres: Aynnl1h bilgi i<;in: 
Elektronik Ag: Tel: 
c-posta: Faks: 

Bu evrak gtivenli elektronik imza ile imzalarum$lIr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden ffdf-02ea-3585-ae66-8180 kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr

