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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-36077160-405.01-59553996 30.09.2022
Konu : e-Okul Modülüne Öğrenci Ücret ve

Bilgi Girişleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi     : a) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun “Öğrenim ücreti ve diğer ücretler, ücretsiz 
öğrenim ve yabancı uyruklu öğrenciler” başlığı altındaki hükümleri ile İlgi (b)'de kayıtlı Yönetmeliğin 
“Ücretlerin Tespit, İlan ve Tahsili” başlığı altındaki hükümleri çerçevesinde e-Okul modülü üzerinden 
aşağıda belirtilen veri girişlerinin ve/veya halihazırda bulunan verilerin güncelleme işlemlerinin okul 
idarelerince yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda;
1- İlgi (b)'de kayıtlı Yönetmeliğin "Ücretlerin Tespit, İlan ve Tahsili" başlığı altındaki 53 ve 

54'üncü maddelerinde belirtilen esaslar ile aynı Yönetmeliğin "Ücretsiz veya Burslu Okuyacak Öğrenci 
ve Kursiyerler" başlığı altında belirtilen hükümler çerçevesinde, "e-Okul Kurum İşlemleri - Bilgi Giriş 
İşlemleri - Özel Öğretim Burs ve Ücret Bilgileri" ekranında ilgili sınıf/şube seçilip listelendikten sonra, 
"Burs-Ücret Durumu" bölümüne varsa; öğrencinin bursluluk durumu, Şehit/Gazi Çocuğu (Ücretsiz), 
2828 veya 5395 sayılı Kanunlara tabi (Ücretsiz) veya Ücretsiz Öğrenci bilgisi girilecektir. Söz konusu 
ekrandaki "Kalan Ücret" bölümüne de veli ile yapılan "Özel Okul Öğrenci Kayıt Sözleşmesi"ndeki 
öğrenci için belirlenen toplam ücretten "Eğitim ve Öğretim Desteği Ücreti" bölümünde öğrencinin sistem 
tarafından yansıtılan eğitim ve öğretim desteği ücreti varsa bu ücret çıkarıldıktan sonra kalan ücretin 
(öğrenim, yemek, kahvaltı, takviye kursu, servis, pansiyon/yatakhane, kitap, kırtasiye, kıyafet, etüt ve 
sosyal etkinlikler ücretlerinin toplamı) girilmesi,

2- İlgi (a)'da kayıtlı Kanunun 12'nci maddesi kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan özel 
meslekî ve teknik Anadolu liselerince "e-Okul Kurum İşlemleri - Bilgi Giriş İşlemleri - Özel Öğretim 
Burs ve Ücret Bilgileri" ekranındaki "Kalan Ücret" bölümüne; eğitim ve öğretim desteği kapsamında 
olsun veya olmasın öğrencilerden hiçbir surette öğrenim ücreti alınmadığından, veli ile yapılan "Özel 
Okul Öğrenci Kayıt Sözleşmesi"nde öğrenci için belirlenen öğrenim ücreti dışındaki varsa diğer 
ücretlerin toplamının (yemek, kahvaltı, takviye kursu, servis, pansiyon/yatakhane, kitap, kırtasiye, 
kıyafet, etüt ve sosyal etkinlikler ücretlerinin toplamı) girilmesi,

3- İlgi (a)'da kayıtlı Kanunun 12'nci maddesi kapsamında organize sanayi bölgesi dışında açılan 
özel meslekî ve teknik Anadolu liselerince "e-Okul Kurum İşlemleri - Bilgi Giriş İşlemleri - Özel 
Öğretim Burs ve Ücret Bilgileri" ekranındaki "Kalan Ücret" bölümüne; tebliğde desteklenecek 
alan/dallarda belirlenen eğitim öğretim desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabildiğinden, veli ile 
yapılan "Özel Okul Öğrenci Kayıt Sözleşmesi"ndeki öğrenci için belirlenen varsa toplam ücretin 
(öğrenim, yemek, kahvaltı, takviye kursu, servis, pansiyon/yatakhane, kitap, kırtasiye, kıyafet, etüt ve 
sosyal etkinlikler ücretlerinin toplamı) girilmesi,
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4- İlgi (b)'de kayıtlı Yönetmeliğin Ek 2'nci maddesinin yedinci fıkrasında "Bu Yönetmeliğin Ek-1 
inci maddesi kapsamında eğitim ve öğretim desteği verilen öğrenciler ve ücretsiz veya kurumun ilan 
ettiği yıllık ücretin %51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği 
verilmez." hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteğinden faydalanan ve e-Okul 
modülüne %51'i ve fazlası burslu, Şehit/Gazi Çocuğu (Ücretsiz), 2828 veya 5395 sayılı Kanunlara tabi 
(Ücretsiz) veya ücretsiz öğrenci olarak giriş işlemi yapılan öğrencilerin eğitim ve öğretim desteğinin iptal 
edilebilmesi için öğrenci bilgilerinin excel tablosuna işlenerek ivedilikle Bakanlığımıza gönderilmesi,

5- "e-Okul Öğrenci İşlemleri - Öğrenci Dosya Bilgileri" başlığı altındaki "Öğrenci Bilgileri - 
Genel Bilgileri - Nüfus Bilgileri - Özel Bilgiler - Veli Bilgileri - Baba Bilgileri - Anne Bilgileri"nin 
tamamlanması ve var olan öğrenci bilgilerinin de güncellenmesi,

6- "e-Okul Kurum İşlemleri - Okul Bilgileri" ekranında yer alan telefon numarasının 
güncellenerek öncelikle varsa okulun güncel telefon numarasının girilmesi, okulun telefon numarasının 
olmaması durumunda ise okul idaresinden yetkili kişinin telefon numarasının işlenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu veri girişlerinin/güncellemelerinin 10.10.2022 pazartesi günü mesai 
bitimine kadar okul idarelerince yapılması hususunda;

Gereğini arz ve rica ederim.   

Ömer İNAN
Bakan a.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü

Dağıtım:
-Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne
-B Planı


