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1. GSK ve Ödeme Bilgilerinin Alınması 

Okul başlamadan kısa bir süre önce, yasal vasi olarak, okulunuzdan, federal hükümetten dijital 
uçbirim cihazlara sahip ekipman için Genel Sözleşme Koşulları (GSK) hakkında bilgi içeren ve kişisel 
katkı payınızın ödenmesine dair bir belge alacaksınız. Bu belgenin bir örneğini 
https://digitaleslernen.oead.at/muster-avb-zahlungsinfo adresinde bulabilirsiniz. 

Bu belgede; GSK onayı, kişisel katkı payının ödenmesi ve bir muafiyet dilekçesinin sunulması için 

ödeme referansınızı ve çevrimiçi form için bir link https://prs.digitaleslernen.gv.at (Şekil 1) 
bulacaksınız.  

2. GSK’nın Onaylanması, %25’lik Kişisel Katkı Payının Ödenmesi veya 
Muafiyet Başvurusu 

GSK’nın onaylanması, kişisel katkı payının ödenmesi veya bir muafiyet başvurusunda bulunmak 
için lütfen şu bağlantıyı açınız: https://prs.digitaleslernen.gv.at  
Bu sayfa açılacaktır:  

 
Şekil 1: prs.digitaleslernen.gv.at ana sayfası 

https://digitaleslernen.oead.at/muster-avb-zahlungsinfo
https://prs.digitaleslernen.gv.at/
https://prs.digitaleslernen.gv.at/
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• Lütfen önce çevrimiçi forma ödeme referansınızı giriniz (Şekil 2).  
Ödeme referansını (en fazla 17 karakter; yalnızca rakamlar ve küçük harfler) okulunuzdan 
aldığınız ödeme bilgilerinde bulabilirsiniz. Lütfen "l" harfinin küçük "L" olduğunu ve büyük "i" 
olmadığını unutmayınız. Aynı şekilde, "0" karakteri her zaman ve yalnızca sıfır sayısıdır ve 
büyük "o" değildir.  

 
Şekil 2: Ödeme referansının girilmesi 

2.1. Temel Verilerin Bildirilmesi 

• Ardından lütfen kişisel bilgilerinizi giriniz (Şekil 3).  

• Lütfen tüm verileri doğru girdiğinizden emin olunuz!  

 
Şekil 3: Temel verilerin girilmesi (yasal vasinin verileri) 
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• Özellikle e-posta adresinde, adresin iki kez doğru girildiğinden mutlaka emin olunmalıdır. Bu 
nedenle, lütfen bunu çok dikkatli bir şekilde kontrol ediniz! E-posta adresi iki kez tam olarak 
aynı şekilde kaydedilmezse, formda bir hata mesajı görünecektir. 

• Sistemin doğru bir şekilde tanıması için doğum tarihi tam olarak belirtilen formatta 
(GG.AA.YYYY) kaydedilmelidir. Bu özellikle, örneğin GSK’yı onayladıktan sonra formu kapatıp 
daha sonra tekrar açmak istediğinizde önemlidir. Ödeme referansınız ile forma tekrar 
girebilmek için, forma ilk girdiğinizde verilen doğum tarihiniz ile kimliğinizi doğrulamanız 
gerekmektedir.  

• İkamet adresi de önemli bir rol oynamaktadır: Örneğin, e-postalar herhangi bir nedenle size 
teslim edilemezse, posta yoluyla teslimat gerçekleştirilir. Bundan dolayı, adresin doğru 
girilmesi de özellikle önemlidir. Bu nedenle adresin kabul edilebilmesi için harf ve rakamlardan 
oluşması gerekmektedir. Lütfen "Ülke" alanına ikamet ettiğiniz ülkeyi giriniz.  

• Doğru şekilde doldurulmuş bir form  örneğini burada görebilirsiniz (Şekil 4): 

 
Şekil 4: Doğru doldurulmuş örnek form 
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2.2. GSK’nın Onaylanması 

Bilgilendirme Kutusu:  

Okula dijital cihazı, yalnızca yasal vasiler GSK'yı imzaladıysa teslim etmesi talimatı verilmiştir. GSK'yı 
kabul etmekle, dijital cihaz için federal hükümet tarafından ödenen bedelin %25'lik  kendi payınıza 
düşen kısmını ödemeyi taahhüt etmiş oluyorsunuz (ayrıca bkz. SchDigiG § 5 paragraf 2). Bu, 
yaklaşık 100,- Euro'dur ve cihaz tipine bağlı olarak biraz değişebilir.  
Her cihaz tipi için cihaz maliyetleri hakkında daha ayrıntılı bilgiyi digitaleslernen.oead.at/geraete 
adresinde bulabilirsiniz. 

• Sonraki adımda lütfen Genel Sözleşme Koşullarını (GSK) dijital olarak onaylayınız (Şekil 5). 
GSK’nın onaylanması, bir cihazı teslim almak için şarttır!  

 
Şekil 5: GSK onayı 

ÖNEMLİ: GSK’nın onaylanması, artık sizi kişisel katkı payınızın ödenmesi için yükümlü kılmaktadır! 

Sonraki adım olarak kişisel katkı payını ödeyiniz (bakınız Bölüm 2.3.) VEYA kişisel katkı payı 
muafiyeti için başvuruda bulununuz (bakınız Bölüm 2.4.). 

BİLGİ: Kendi katkı payınızı çevrim içi formun dışında, örneğin ödeme kâğıdı veya internet 
bankacılığı yoluyla zaten ödediyseniz, ödemeyi çevrim içi formu kullanarak tekrar yapmak zorunda 
değilsiniz. Bu durumda, GSK’yı onayladıktan sonra, mavi renkli "Abmelden" düğmesine (bkz. sağ 
üst) tıklayarak çıkış yapabilir ve çevrimiçi formu kapatabilirsiniz. GSK'nın onayı böylece başarılı bir 
şekilde iletilmiştir. Gerekirse, GSK onayının yapılıp yapılmadığını forma tekrar girerek kontrol 
edebilirsiniz (bkz. Bölüm 2.5). 
  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011437
https://digitaleslernen.oead.at/geraete
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2.3. Kişisel Katkı Payının Ödenmesi 

Mümkünse, lütfen çevrimiçi formdaki çevrimiçi ödeme işlevini kullanınız.  

ÖNEMLİ: Kendi katkı payınızı çevrim içi formun dışında, örneğin ödeme kâğıdı veya internet 
bankacılığı yoluyla zaten ödediyseniz, ödemeyi çevrim içi formu kullanarak tekrar yapmak zorunda 
değilsiniz. Bu durumda, GSK’yı onayladıktan sonra, mavi renkli "Abmelden" düğmesine (bkz. sağ 
üst) tıklayarak çıkış yapabilir ve çevrimiçi formu kapatabilirsiniz. 

Çevrimiçi form aracılığıyla ödeme yapılırken aşağıdaki adımlar  dikkate alınmalıdır: 

• Ödeme bilgilerinin verildiği tarihten itibaren 3 haftalık ödeme hedefine  uyduğunuzdan emin 

olun.  

• Online formu kullanarak ödeme yapmadan önce, lütfen ödeme yapıldıktan sonra ödeme 

onayının gönderileceği bir e-posta adresi giriniz. Ancak bu alan zorunlu değildir. 

Doldurmazsanız ödeme onayı almazsınız. 

• Daha sonra „Online bezahlen“ (Çevrimiçi ödeme yap) seçeneğine tıklayınız. 

• Çevrimiçi formu kullanarak kendi katkı payınızı ödemek için aşağıdaki ödeme yöntemleri 
mevcuttur:  
− Kredi kartı (VISA veya Mastercard) 
− Çevrimiçi bankacılık (EPS Havalesi) 

• Ödeme yapıldıktan sonra „Die Bezahlung des Eigenanteils wurde erfolgreich durchgeführt“ 
(Katkı payı ödemesi başarıyla yapıldı) (Şekil 6) bilgisini içeren yeni bir sayfa açılır ve bir e-posta 
adresi verdiyseniz, vermiş olduğunuz e-posta adresine bir ödeme onayı gelir. 

 
Şekil 6: Ödeme başarı ile yapıldı 

BİLGİ: Tabii ki kendi katkı payınızı başka bir şekilde, örneğin bir ödeme kâğıdı veya internet 
bankacılığı yoluyla ödemekte özgürsünüz. Kendi katkı payınızı öderken, lütfen ödeme bilgilerinin 
üzerinde yazılı olan ödeme referansını belirttiğinizden ve düzenlenme tarihinden itibaren 3 
haftalık son ödeme tarihine uyduğunuzdan emin olunuz! Kişisel katkı payı tutarını internet 
bankacılığını kullanarak öderseniz, havale için ödeme bilgilerinin üzerinde yazılı olan QR kodunu 
kullanabilirsiniz. Ödeme bilgileri daha sonra otomatik olarak çevrimiçi bankacılığınızın ödeme 
ekranına aktarılır. 

Çocuğunuza dair ödemenizi yaparken hata yapmamak için, mümkünse lütfen mevcut çevrimiçi 

form üzerinden ödemeyi tercih ediniz!  
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2.4. Kişisel Katkı Payından Muafiyet 

• Okul Eğitiminin Dijitalleştirilmesinin Finansmanına İlişkin Federal Yasa ("SchDigiG"), kişisel 
katkılardan muafiyet olanağını sağlamaktadır. Muafiyet nedenlerini 
digitaleslernen.oead.at/befreiung  adresinde bulabilirsiniz.  

• Bir talep hakkı durumunda, kişisel katkı payından muafiyete dair başvuruda bulunmak için 

lütfen “Befreiungsantrag stellen” (Muafiyet Başvurusu)’na tıklayınız (Şekil 7). 

 
Şekil 7: Muafiyet Başvurusu 

• Şimdi kişisel bilgilerinizi yeniden girmeniz istenecektir. Bu adımı, temel verileri doldurduktan 

ve GSK'yı onayladıktan hemen sonra gerçekleştirirseniz, kişisel verileriniz ekranda doldurulmuş 
olarak görünecektir. Online forma tekrar giriş yaptıysanız, bu verileri lütfen yeniden 
doldurunuz (Şekil 8). 

BİLGİ: Temel verilerin bildirilmesinde olduğu gibi (bkz. Bölüm 2.1.), lütfen tüm verilerin doğru 
girildiğinden emin olunuz. 
 

https://digitaleslernen.oead.at/befreiung
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Şekil 8: Kişisel Katkı Payından Muafiyet adımındaki Kişisel Veriler 

• Başvurunuza uygun olan muafiyet nedenini seçiniz (Şekil 9) ve muafiyet nedenini destekleyici 
bir veya daha fazla resmi belgeyi (bildirimi) yükleyiniz.  

ÖNEMLİ:  

• Resmi belgenin (bildirimin) tüm sayfaları yüklenmelidir. Bir başvuru için yalnızca belirtilen 
yardımlardan birinin (muafiyet nedenleri) alındığını teyit eden eksiksiz bildirimler dayanak 
olarak kullanılabilir. 

• Muafiyet başvuruları yalnızca çevrimiçi form kullanılarak yapılabilir: 
https://prs.digitaleslernen.gv.at  

• Muafiyet nedenlerinden biri, başvuru yapılırken halihazırda geçerli olmalıdır!  

• Bu, başvurunun yapıldığı gün, asgari koruma yardımının veya muafiyet için yasal sebeplerden 
birinin alınıyor olması gerektiği anlamına gelir! Bildiriminizin tüm sayfalarını yüklemeniz 
önemlidir, aksi takdirde muafiyet başvurusu olumlu yönde sonuçlanamaz! Muafiyet 
başvuruları ilgili yılın 1 Aralık tarihine kadar (kesin olarak 30 Kasım saat 23:59'a kadar) 
yapılmalıdır. 

https://prs.digitaleslernen.gv.at/
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Şekil 9: Muafiyet nedenlerinin seçimi. 

• * ile işaretlenmiş zorunlu alanları onaylayın ve „Befreiungsantrag absenden“ (Muafiyet 
başvurusunu gönder) seçeneğine tıklayın (Şekil 10). 

 
Şekil 10: Delil belgelerini yükleme ve zorunlu alanları onaylama.  

• Muafiyet başvurusunu başarılı bir şekilde gönderdikten sonra, verdiğiniz e-posta adresine bir 
onay mesajı alacaksınız. Ayrıca ekranınızda „Ihr Antrag auf Befreiung ist bei uns 
eingegangen.“ (Muafiyet talebinizi aldık) şeklinde yeni bir sayfa görünecektir (Şekil 11). 

 
Şekil 11: Muafiyet başvurusu başarılı şekilde iletildi 
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• Resmi belgenin tüm sayfalarını yüklemeyi unuttuysanız veya daha fazla belge göndermek 
istiyorsanız, bunu forma tekrar girerek (bkz. Bölüm 2.5.) ve „Nachweisdokumente 
nachreichen“ (Destekleyici belgeleri gönder) altında belgelerinizi ekleyerek yapabilirsiniz (Şekil 
12). Daha fazla belge yüklemek için ön koşul, Federal Muhasebe Kurumunun (BHAG) 
başvurunuzun onaylanması, reddedilmesi veya düzeltilmesi hakkında verdiğiniz e-posta veya 
posta adresine henüz herhangi bir bilgi göndermemiş olmasıdır. 

   
Şekil 12: Destekleyici belgelerin gönderilmesi 

• Federal Muhasebe Kurumu (BHAG), başvurunuzun onaylanması veya reddedilmesi veya 

düzeltilmesi gerekip gerekmediği konusunda, verdiğiniz e-posta veya posta adresi aracılığıyla 
sizi bilgilendirecektir.  

• Başvurunuzun düzeltilmesi/tamamlanması gerekirse, lütfen belgelerinizi aynı şekilde 
„Nachweisdokumente nachreichen“ (Destekleyici belgeleri gönder) (Şekil 11) altına ekleyin. 
Başvurunuzun durumu ile ilgili bilgileri çevrimiçi formun „Befreiung“ (Muafiyet) ara yüzünde 
görebilirsiniz.  
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2.5. Forma Yeniden Giriş Yapma 

Halihazırda bir kez kaydolduysanız ve daha sonra forma tekrar giriş yapmak istiyorsanız, doğrulama 
olarak daha önce GSK onayı sırasında girmiş olduğunuz doğum tarihini (yasal vasinin) girmelisiniz 
(Şekil 13) . 

 
Şekil 13: Doğrulama için doğum tarihinin girilmesi. 

3. Cihazların Okula Gönderilmesi ve Teslimi, Garanti Süresinin 
Başlaması 

Cihazlar okulunuza gönderilir. Cihazlar, tedarikçi tarafından okula teslim edilir edilmez, cihazlar için 
dört yıllık garanti süresi başlar. Cihazla ilgili bilgileri, seri numarasını ve ödeme referansını içeren 
bir devir teslim belgesi alacaksınız. Bu verilere (seri numarası, ödeme referansı) daha sonraki 
düzenleme ile ilgili işlemler, örneğin garanti talepleri için ihtiyacınız olacaktır. Cihazın seri 
numarası, cihazın çocuğunuza net bir şekilde tahsisini sağlar ve bu da okul tarafından belgelenir. 
Bu nedenle, garanti talebinizi geçerli kılmak için devir teslim belgesini güvenli bir yerde 
sakladığınızdan ve gerekirse düzenlendikten sonra yıllarca elinizde bulundurduğunuzdan emin 
olun. 
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4. Cihazların Öğrencilere Teslimi ve İsteğe Bağlı Sigorta  

GSK'yı onayladıysanız, çocuğunuz cihazı okuldan alacaktır!  

Veliler, cihazların ücretini önceden ödeyip ödemedikleri veya muafiyet başvurusunda bulunup 
bulunmadıkları konusunda okulu bilgilendirmek zorunda değiller! 

Cihazların teslimi genellikle sınıfta gerçekleşir. Ödeme veya muafiyet yapıldıysa, çocuğunuz 
teslimatta cihazın mülkiyetini de alacaktır. Cihazlar, okulu bitirdikten veya okul değiştirdikten sonra 
da öğrencilerin mülkiyetinde kalır. 

Burada amaca bağlı olan bir mülkiyet söz konusudur: Cihaz, okul eğitimi çerçevesinde bir çalışma 
aracı olarak kullanılmak için öngörülmüştür. Cihazın sorumluluğu da mülkiyet ile birlikte öğrenci ve 
yasal velisine geçer, cihazın ders için kullanıma hazır olması gereklidir. Cihaz bozulursa, yasal 
vasiler bir garanti talebinde veya onarım talebinde bulunmalıdır. Sigorta yaptırılması tavsiye edilir, 
bu da aynı şekilde yasal vasinin sorumluluğundadır. 

➔ digitaleslernen.oead.at/garantie_versicherung  

 

5. Cihazların Derste ve Evde Kullanımı 

Cihazın kullanımı, kişiselleştirilmiş öğrenmeyi kolaylaştıran, çocuğunuzun mevcut yaşam ortamını 
dikkate alan ve dersi tasarlamak için birçok olanak sunan modern öğretimi mümkün kılacaktır. 
Çocuğunuz cihazı evde de kullanabilir. Buna dair birçok ipucuna Saferinternet.at adresinden bir göz 
atın! 

➔ digitaleslernen.oead.at/tipps 

https://digitaleslernen.oead.at/garantie_versicherung
https://digitaleslernen.oead.at/tipps

