ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Okulöncesi Eğitim Kurumu Açılışları
Kurucu/Kurucu Temsilcisi Başvuru Kılavuzu

Açıklamalar
Özel Okul Ruhsat İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Portalı (ozelokul.meb.gov.tr), özel okul
açılış sürecinin dijital ortamdan başlatılması ve takip edilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı
2023 Eğitim Vizyonu kapsamında geliştirilmiştir. Bu çalışmayla, veriye dayalı karar vermek, özel
okul açılışlarında kullanılan her türlü formda standardizasyonu sağlamak, dijital arşivi
oluşturmak, özel okul ruhsat işlemlerinin hızlandırmak ve kurucu/kurucu temsilcisinin
başvurusunu çevrimiçi olarak izlemesini sağlamak hedeflenmiştir. e-Devlet Kapısı üzerinden
özel okul açacak olan kurucu veya kurucu temsilcisinin başvurusu, ilgili mevzuat çerçevesinde
gerekli evrakların platforma eklenmesiyle gerçekleşecektir. İlk etapta İstanbul ilinde ve özel
okulöncesi eğitim kurumları ile başlanılan bu çalışma, ilerleyen süreçte her okul türünde tüm
ülkeye yaygınlaştırılacaktır.
Bu kılavuz, özel okulöncesi eğitim kurumlarının açılış sürecinin dijital ortamdan
başlatılması ve takip edilmesi amacıyla geliştirilen portalın (https://ozelokul.meb.gov.tr/)
kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından kullanımını açıklamak için hazırlanmıştır.

DİKKAT!




Sisteme yüklenecek belgelerden vesikalık fotoğraf (JPEG) formatında, diğer belgeler (PDF)
formatında olmalıdır.
Kurucu temsilcisinin yetki belgesi, bina tapu senedi, kira sözleşmesi gibi milli eğitim onaylı
olması gereken belgeler onaylatıldıktan sonra sisteme yüklenmelidir.
Çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra tüm evrak ilgili milli eğitim müdürlüğüne teslim
edilmelidir.

1

Sayın Kurucu/Kurucu Temsilcisi;
https://ozelokul.meb.gov.tr adresine giriniz.
e-Devlet Girişi’ne tıklayınız.

TC Kimlik numaranız ve şifrenizi giriniz

Okla gösterilen yere tıklayınız.
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“Yeni Başvuru” sekmesini tıklayınız.

Açılan sayfada, “Kişi Türü”, “Kurum Üst Türü” ve “Kurum Alt Türü” kısımlarını belirleyiniz. Şu
anda sadece anaokulu başvuruları alındığından “Binada birden fazla kurum türü olacak mı?”
sorusuna “hayır” cevabı veriniz ve “Başvur” butonuna basınız.
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Sistem size bir kayıt numarası atayacaktır. Açılan pencerede kişisel bilgileriniz otomatik olarak
gelecektir. Varsa eksik bilgileri ve “Vergi Dairesi” ile “Vergi Numarası” kısmını doldurunuz. “Kişi
Bilgilerini Kaydet” butonunu tıkladığınızda bu sekmedeki bilgileriniz kaydedilecektir. Sonra
“Kurum Bilgileri” sekmesini tıklayınız.
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“Kurum Bilgileri” kısmında açılacak okula ait bilgileri giriniz. “Açılacak Kurum Bilgilerini Kaydet”
butonuna tıklayarak bir sonraki sekmeye geçiniz.
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Açılacak okulun birden çok girişi ya da kapı numarası VARSA “Ek Adres Bilgileri” sekmesindeki
kutucukları doldurunuz ve “Ek Adres Kaydet” butonunu tıklayınız. Ek adres bilgileri yoksa bu
kısmı geçiniz.

Dördüncü sekmede “Kurum Alt Program/Alan/Dal Bilgileri” bulunmaktadır. Açılacak kurum
türüne göre ilgili seçeneği belirleyerek kaydediniz.
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Beşinci sekmede “Kurucu Tarafından Yüklenecek Belgeler” bulunmaktadır.

Binaların ayrıca bahçeleri için de 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı
sisteme yüklenirken açıklama kısmına 1. Kat, 2. Kat vb. açıklayıcı bilgiyi yazdıktan sonra belgeyi
yükleyiniz.
Vesikalık fotoğraf JPEG, diğer belgeler PDF uzantılı olmalıdır. “Dosya Seç” butonuna tıklayarak
ilgili belgeyi seçtikten sonra “Belgeyi Yükle” butonuna basınız.
NOT: Eksik belge ile başvuru yapılamamaktadır. Belgelerin doğruluğu sizin sorumluluğunuzdadır.
Yanlış veya okunmayan belgelerle yapılan başvurular il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince iptal
edilerek kurucuya iade edilecektir.
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Tüm belgeleri eksiksiz yükledikten sonra “Gönder” butonuna basınız. Başvurunuz
gerçekleşmiştir. Başvuru numaranınız not ediniz.

https://ozelokul.meb.gov.tr adresinden başvurularınızı görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve
bildirimlerinizi görebilirsiniz.
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