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Ozel Ogretim KurumlanGenel Miidiirlilgu 


Sayl : 36077160-405.01-E.15586694 03.10.2017 
Konu : e-Okul Sisteminde Ogrenci Bilgilerinin 

Giineellelll11esi ve Ucret Giri~leri 

.................... V ALiLiGINE 

(il Milli Egitim Miidiirliigu) 

ilgi : Milli Egitim Bakanhgl OzelOgretim Kurumlan Yonetmeligi. 

ilgi Yonetmeligin AItmcl Boliimiinde "Ucretsiz veya Burslu Okuyaeak Ogrenci ve Kursiyerler" 
belirtilen hilldimler gergevesinde, ozel okullanmlzda ogrenim goren ogreneilerimizin Sehit IGazi 
90cugu, bursluluk oranlan, iieretsiz ogrenci bilgileri ile egitim ve ogretim destekli ogrenci bilgileri 
e-Okul sistemine i~leneeektir. Bu i~lemlerin 31 Ekim 2017 tarihine kadar "e-Okul Kurum i~lemleri -
Bilgi Giri~i i~lemleri - OzelOgretim Burs ve Ueret Bilgileri" ekranmdan yapl1mas1 gerekmektedir. 

Veri giri~ i~lem1eri iieret bilgileri ekramnda gOriinen "Toplam Ueret" bOliimii, ilgi 
Yonetmeligin "Ueretlerin Tespit, ilan ve Tahsili" ba~hgl altmdaki 53 ve 54 iincii Maddelerinde 
belirtilen esaslar gergevesinde yapIlacak olup, iieret bilgileri ekramnda goriinen "Kalan Ucret" 
bOliimiine veli ile yapllan yllhk sozle~me iicretinqen egitim ve ogretim destegi iiereti 9lkanldlktan 
sonraki kalan iieret girileeektir. Ueret bilgileri ekramndaki "Toplam Ueret" ise egitim ve ogretim 
destegi iiereti He destek dt~mda velinin okula odeyeeegi iieretin toplarmdtr. 

ilgi Y onetmeligin Ek Madde 2 nin yedinci flkrasmda " ... iicretsiz veya kurumun ilan ettigi yzlbk 
iicretin %51 'i ve jazlasl oranmda burslu okutulan ogrenciler ir;in egitim ve ogretim destegi verilmez." 
hiikmii yer almaktadlr. Bu kapsamda, egitim ve ogretim desteginden faydalan ve e-Okul modiiliine 
%51 'j ve fazlasl burslu, Sehit /Gazi 90CUgu veya iieretsiz ogrenci olarak giri~ i~lemi yapllan 
ogrencilerin egitim ve ogretim desteginin iptal edilebilmesi i9in ogrenei bilgilerinin ivedilikle Genel 
Miidiirliigiimiize gonderilmesi gerekmektedir. 

Aynea e-Okul sistemindeki raporlama i~lemlerinin daha saghhk 9ah~abi1mesi i9in ogrenci 
dosya bilgilerinin; "e-Okul Ogrenci i~lemleri - Ogrenci Dosya Bilgileri" ba~bgt altmdaki "Ogrenci 
Bilgileri - Genel Bilgileri - Niifus Bilgileri - Veli Bilgileri - Baba Bilgileri - Anne Bilgileri" okul 
idaresi tarafmdan tamamlalll11aSl ve var olan ogrenei bilgllerinin de giineellelll11esi hususund&; 

Bilgilerinizi ve geregini onemlerica ederim. 
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MEB Be;;evler Kampusu E Blok Be~evler/Ankara Aynntlh Bilgi i~in: Yliksel KOCAKOC 6grt. 
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Bu evrak glIvenIi elektronik imza He imzalllIllJllijt1r. https:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden 7402-3435-3a2c-9d80-9313 kodu ite teyit edilebilir. 
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