
 

 

 

Özel Okul Öğretim Desteği Sorgulama Hizmeti  e-Devlet Kapısında (10/10/2018) 

Özel Okul Öğretim Desteği Sorgulama hizmeti 10/10/2018 tarihinden itibaren e-Devlet 
(https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden sunulmaya başlanmıştır. Kolay bir erişim için şu yol 
izlenebilir: 

1.Adım: Ana sayfada kurumlar butonuna tıklanarak kurum listesi açılır. 

 
 

2. Adım: Açılan kurum listesinden Milli Eğitim Bakanlığına ait hizmetlere ulaşmak için 1 nolu 
alanda yer alan “M” harfine tıklanır. Böylece sayfanın alt kısmında “M” harfi ile başlayan 
kurumlar listelenir. 2 nolu alanda Milli Eğitim Bakanlığı linkine tıklanır. 
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3. Adım: Açılan sayfada Milli Eğitim Bakanlığına ait hizmetler listelenir. Buradan Özel Okul 
Öğretim Desteği Sorgulama linkine tıklanır. 
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4. Adım: Açılan pencerede velisi olduğunuz öğrenci listesi görüntülenir. İşlem kısmındaki 
“Seç” kutusuna tıklanarak Özel Okul Öğretim Desteği Sorgulama hizmetine bağlanılır.  

 

 
 

 

Açılan pencerede öğrencinin özel okul öğretim desteği ile ilgili durum e-Devlet Kapısı 
üzerinden görüntülenir. 
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   e-Devlet hakkında detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır: 

   e-Devlet Nedir? 

   e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması 
demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, 
kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet 
kavramının yerini almaya başlayan edevlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve 
iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi 
hedeflenmektedir. 

   e-Devlet Kapısı Nedir?  

   e-Devlet Kapısı, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan bir internet 
sitesidir. Kapı’nın amacı kamu hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi 
ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır. 

   e-Devlet Kapısı Nasıl Kullanılır? 

   Kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için 
şifre, e-imza veya mobil imza gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tek bir 
kimlik doğrulaması (şifre, eimza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetlere aynı 
adresten alabilirsiniz. Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için 
(vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme 
işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir. 

   Entegre Elektronik Hizmet Nedir? 

   Entegre elektronik hizmet, kamu kurumlarının verdiği elektronik hizmetlerden e-Devlet 
Kapısında entegre edilmiş ve tek bir kimlik doğrulamasıyla (şifre, elektronik imza, mobil imza) 
erişilebilen hizmetlerdir. 

   Kaynak: https://www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=sikcaSorulanlar 15/10/2018 
tarihinde erişilmiştir. 
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