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İtgi: a) 5580 sayılı Özel Öğı,etinr Kuıuıılau Kanunıı," 
b) 652sayılı Milli Eğitiın Bakanhğınıır Teşkilat vc Göıevleı,i Hakkında Kanun

Hiikıniınde Kararııaırre,

c) 6528 sayılı Bazı Kanrrn ve Kanıııı Htikıııiiır<le Karaınaıneleı,de Değişiklik

Yapılıııasına Daiı, Kanun,

ç; nliİli ngltiın Bakaıılığı Özel Öğretiıı Krıııınlatı Yönetıııeliği,

cl) Özel Öğıetiın Kuı,ıımları StandaItlaı, Yöneı,gesi,

"j 
,iur ui,,u" uakanlığı özel Öğıetin Kruı.ıınları Gcne1 Mti<ltittüğiiniiıı l8/4/2014

taıihli, l 60 1 2 1 1 sayıh,ı,e 20 1 4/7 ııulıraf alı Genel gesi,

o üiiıi scirı" s"kaıılığl özel öğı.etim Kurııınları Genel Miidiiılüğtınüın 18/7/2014

taıil,ıli, 3053949 sayılı ve 20l4l14 nuınaralı Geırelgesi,

g) Milli Bğitiı,ıı Bakanlığı Özel Öğıetiın Krııııınları Genel Müdiirltiğiiııüuı 28/2/20l5

tarihli, 22439lI sayılı ve 20l5ll5 nrıınaıaIı Genelgesi,

ğ)MilliEğitimBakanlığıÖzclÖğıetiıııKlınınılarıGenetMiidiirltiğiintın25/5/2015
taıihli ve 5361317 sayılı Genelgesi,

lı) Milli EğitiınBakanlığl Özel Öğ,etiın Krınıınlaı,ı Genel Mil<liiı,lirğiiniin 2915/20l4

taı,ihli vc 2l74553 sayılı yazısı,

ı)MilliEğitiııBakanlığıÖzelÖğtetimKlurıııılarıGenelMüiliitliiğ|\rıın26ll2l20|4
taı,ihli ve 6979450 sayılı yazısı,

i)MilliEğitiınBakanlıgıÖzclÖğrctiıııKııruınlarıGenelMiidiirliiğüniin9/7/20l5
tarihli ve 7l3l487 sayılı yazısı,

Bakaıılğıınızabağlıolarakfaaliyetgösteı.enözelöğretiınkrıırrmlaunıntabiolduğuilgi
(a) Kanunda ilgi (c) Kanunla yapılan rleğişikliklerin biı kısı,ı,ıının iptali için Anayasa

Malıkeı,ııesiıre yapılaır başvurtı, Mohk",,",i, l3"7,2Or5 Tatih, 2014/88 Esas ve 20l5/68

Kararsayılıkararrilehiikınebağlaııııışvesözkonıısukaı,ar,24lO7l2015tatilı|iye29424
sayıh Resıni Gazete'deyaymlalılrılşhl"
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Anayasa Malıkeıııesi verciiği iptal karaı,nrda; ilgi (c) kanunla yapllaıı değişiklikleı,in
,,Aııayasııııııı ,Tenıel hlk l,e hi,ııriyetleriıı suıırlruınıAsı, başlıklı 13. »ıaıldesi, ,Eğithn ııe

öğreıniın haklo ve öc!el,i, başhkh 42. ııarltlesi ı,e,ÇalıŞıııa ve sözleŞıııe lıİiığ,etİ, btışIıklı 48.

niadılesİ kapsanıuıct« iIgİIilere lıiı, ıercih h«kkı tanınnıodığı ı,e ),tılııızca okullru,rla ı,erileı

ılersler ile sınu,lı bir bilgil,e gl,iş;,,, i»ıkiinnun sunultluğıı, bir iist okula ı,e ),iikseköğı,eıi»ıe

giriş sınaılaruıo hazı,ı,lık ihıil,n6y11 k«rşılayaçaft okul dışı «lıerıaıif inık0ııların

sağlaı»ıaılığuıa " kanaat getirnıiştir. Söz konusu Kaıaı, ve ilgi (a) Kanunuıı iptal edilen

hiikiiınleri dikkate alınarak Bakaıilığırııızca Milli Eğitiııı Bakanlığı Özel Öğıetinr kuırnnlaı,ı

Yönetıneliği,nde geı.ekli cleğişiklikler yapıhnış ve blı değişiklikleı, 8/8/2015 taıihli ve 29439

sayılı Resııi Gazete,de yayın.ılanarak yürüı{iiğe giı,nıiştir. Bıı bağlaıı,ıda, ilgi (b) Kanun

Hiikıniinde Kararıraırıenin 2 ııci ınaclclesinin birinci fikı-asının (b) bendinde Bakanlığın

görevleıı arasında sayılan "Eğiıiııı ve öğrelinıin her kadenıesi için ulusal polilika ı,e

St,.atejİlerİ beliı,lenıök, ııygulanıak, ııygulannıasıııı izlenıek ı,e denetleıııek, orta),a ÇıkOıı ),eııİ

hiznıei nıoclelleıine göre giiııcellq,erek geliştir»ıek" htiknıii doğrultusrında Aırayasa

Mahkeınesi karaıının gerekçcleı.in<Ie atıta bıılrnrılan oktll dışı eğitiın seçeneklerinin

çoğaltılınası a»ıacıyla getiı.ilen diizenlelneler ile diğeı, cliizenleıııelete dair aşağıdaki

açıklaınalaı,ın yapılııasına ilıtiyaç duyuIınrışhır:

A- Özel Öğretim I(urıımları ilc İlgili Açılrlanıalar

l_ilgi (a) Kaıruııuı.ı ,Tannnlar, başlıklı 2 nci mad<]esinde ltrıruın; "oilıl öüıcesİ eğiıinı,

ilköğreıiııi, ori(ıöğı.eıiı,ı, özel cğtinı okullcırı ite çeşitli kırs1orı, uzcıktcın öğ,etiın y«pan

kuruluşlorı, .ıüıoıorhı ı(ışıt siiriiciileri kursları, hiznıet İçı eğiıiııl nıerkezleri, öğ|enci etiit eğiıiııı

»ıeı'ke)leri, özel eğitiıı ı,e rehobilikıs),oıı »ıerkezleri ile beızeri özel öğreliıı kuru»ılcuı"

şeklindc tanltnlaruııştır. ilgi (c) Kanrın ve Anayasa Mahkeınesinin kararı neticesiırdc bu

l«ırunılar aı.asıııda dershanelere yer verilıııeınekte ve yine aynı ııaddecle "deıshane" taıııını da

brılrınııamaktadıı. Biı nedenle, TBMM taıafınclan heılıangi bir yasal diizenleııe yaPılınadlğı

süı,ece, ilgi (a) Kanrında tanıını bulrınııayan bu yerleriıı ilgi (a) Kaııunda tanıırılannıış özel

öğl.etiıılkıııııırılal.ııdanbiriııe<löniişınesigeıekııektecliı..Dönüşiiınişlenıini
gJrçekleştiırneyen bu yerlet, ilgi (a) Kaıırın ve ilgi (ç) Yönehneliğe uygun olarak gerekli

oortişiı. işlelnini gerçckleştirinceye kadaı, eğitim öğı,etinı faaliycti yiiı,titeıneyccek, iicret

ilanı ile öğıeııci/kursiyeı. kay<h yapanıayacak ve valilikleıce kenclilotiııe eğitinı persoı,ıeli

ataıiıast da yapılanıayacakhr. Gerekli döniişiıın işleıııini gerçekleştiünediği halde, ilgi (a)

Kunıın" oykiü oıaıak eğitirn faaliyeti yülİtcn yei.leı. lrakkınrla ilgi (ğ) Gcnelge doğırılrusunda

işleın yapılacaktlr. İıgi (ç) Yönetııreliğin Geçici 10 lılıcu nıaddesi doğı,ıılhısrrııda, ınevcut

binalaı.ıncla özel öğtetinı l«ıısrı açınak tızere |/9120|5 tarihine kadaı' dönüŞiıın programlna

başvııracak ktuuınlaı., 20l8_20t9 öğtetiın yılınln sonuna kadaı kuırıınlaı,nıı rncvaıatta

belirlenen standaıtlafa rıygrııl lnle getiıecekleıiıre ilişkin noteı oııaylı taalıIriitnaıııe ile

başvuracaklaıdır.
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2_İlgi (a) Kanıında tanıınlanaır "çeşitli krırslar" ilgi (ç) Yönehnelikte kategoı,ilcle

ayrılııııştır, Bu kategoıileı.deıl yahıızca özel öğretiııı Itıırsları, adl geçeıı Yönetmelik

(Ek-4)'te kendileri için belirlenen err fazla üç bitiın gıubtına ait progfaıılaıl

uygulayabileccktir. Özel öğretilır kursrı açacaklar veya mevcrıt l«rrrınıtınıl brı kılruma

clöııiişttiıecek kutucrılar, Taliııı ve Terbiye kuııılu tarafından kablıl edilıııiş özel öğıetiııı

kru,slatı çerçeve proglamı rloğrultrrsrıntla hazırlayacakları biliın gnıbu progıaıılarını

onaylanınak iizeı.e valilik atacllığıyla Genel Müdiiıltiğe göndeıeceklcıdiı,. Her !ııtuın, kcndi

hazlrladığı progfanıı Genel Müdtiı{iıkçe oııaylaı,ıdıktan sol]ra ve oı,ıaylaııan brı progıaırı

doğrulhısuııda eğitinr öğıetiıne başlayabilecektir

3_Klırumlatnı, belitledikleri biliııı gırıbu/grııplarıııda 20l5_2016 öğı,etiın yılıııda eğitiıır

veıınek isteıneleı.i haliııde, hazırladıklaıı prograınlarını 2015 yılı sonuı]a kadat oıraylahnalaı

gereknıcktedir. Kuıııınrın onaylanaı,ı pıograını, krıı,ııın binasında kıırsiycrlerin görebileceği bit

yerde ı,e kı.nrıınrııı iırtetnet sitesiııde devaınlı bıılııırdrııulacaktır"

4_Kuruııııın eğitinı veı,eceği biliın gıubu pıograınlaı,ı ilgi (d) yöneı,gede lıeliılenen biliın

dersliklerinde verilebilecektiı,.

5_Özel öğı,etiıı kurslar-ıın yerleşiın planı; lise ve dengi okul öğıencileriııin eğitiııı

göıdtiğii bitinı deıs|ikleıt ile meztın laırsiyetleı,in biliın derslikleri aynı katta yeı, alınayacak

şekilde beliıienecektiı,.

6_Biliırı derslikleıinin kapıslnda eğitim veı,ileıl pfogl,amltl adı r,e seviyesi siirekli asılı

bıduırdrınılacaktıı:.

7_Özcl öğtetiın kuıslarıır<]a öğ,enim gören kutsiyetler; öğı,etiın clöncıninin başında,

oıtaslnda ve soııuırda, öğıenin görclüıkleıi bitiıı gtubrı pıograırrırıa ait kazaıııılatındaki

ilerlenıeyi beliı.lenıeye yöııelik sınava tabi tutıılacaklardıı. Bı: sınavlaı, kuırıın taı,afiııdan,

krıı,ıımlrn kendi binaslnda geıçekleştirilccek ve sarlece ktıırınrıın ilgili progıaııına kayltlı

kursiyerleri bu srıravlaı.a kahlabilecektir. snıavlaıda açık rıçlu soı,ulara da yer verilecek ve

sınav sonlıçlarının aııalizi yapılarak, ilgiti kıırsiyere bildil,ilecektir. Lise ve deııgi oktıl

mezıınlaıTna yönelik iigi (ç) Yönetııelik (Ek-4)'te ycr alan bilim grtıbu pı,ogı,aınlarını

uygulayan teırıel liseleı,de de sııravlaı yukarıda açıklaııdığı şekilde yapılacaktn,

8_Özel öğı.etiııı krıtsu kı.ıırıculaıı, krıırıııılarıırın adını beliı,leıkeır "özel öğıetinı kıırsu"

ibaresineyervercceklerdir.Kıırıııntabelalaı.ıdailgitirıevzuatınauyguırolarak
diizcnlenecektit.

9_ol«ıllarnı adı belirlenirken larırııır ttiıleri (sosyal biliınler, fen, Anadolrı, akademİ,

lıazırlıkvb.) okul adı olaıak kullanılmayacaktır,

10_Özcl öğretiıır kurslarınrla eğitiırr pcrsoneli olarak, Genel Miidiiı,ltikçe onaylanıııış

biliın gıııbu progtanılaı,ıncla yalıızca ilgilialaıı öğt,ehneni veya uzınaıı öğretici

görevleıdiıilebiIecektir.
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1l_Tenıel lise|er isteıneleri haliıı<le ilgi (ç) Yönetııelik (Ek-4)'te yer alaıı eır fazla iiç

biliııı grubıına ait prcgraınları lise ve dengi okrıl mezıınlarrıra yönelik olarak ve sadece hafta

sonlarr uygulayabilecekletdiı.. Ancak, teıııel liseleriır brı eğitiıı|eı,i l,etebilınesi için

kıırumlarına aii yönetıııe1ikletiıı<te gerekli dtızenleıneleri yapıııaları ve itgi (ç) yönetınelik

lıiikiiınleri doğrıılh,ıstında plogtaln onayı ahııaları gerekınektedir,

l2_Teıne[ liseleı.de gölev alan öğrehneıı ve/veya rızınan öğreticiler, ilgi (ç)

Yönetmelikte beliı,titen giıebilccekleı,i lıaftalık ders saati sayısını aşınanıak üzeı,c yalıızca

kendi kuıuııılatııı<la açrlaıı bilinı grubrı progıaırılatında da götevlendirilebilecektit.

l3_Lise ve dengi okul ııeztıırlarıııa yönelik ilgi (ç) yönetınelik eki (Et_4),te yeı, alan

biJim grubu pr.ograınlarlnı rıyglılayan teıııel liseledn brı pl,ograrıılaıııda sınlf rnevcrıtlatl 16

kişiyi geçıneyccck şekilde düzcnlenecektir. Bu ktırıııılarda lrafta sonıı lise ve dengi ol«ıl

ııreauılauna yönelik kontenjan; kurtıııı açılış dosyasıırda bulrınan ırıaarif miifettiŞleri incelenre

üporu doğrultusunda, olaıl derslikleri (clerslikler, laboıatrır,arlaı, bilişiın tekııolojileri dersliği)

<likkate alınaıak Bakanlıkça beliılenir. Brr krırıuılaırca bitiııı grtıbıı progıaıı'ılarıırr ııygulanrak

iizeıe yapılaıı başvıı.rılaı., ııaa f ıntifettişlerince teknf iııcelenıneksizin valiliklerce Bakanlığa

gönderilecektiı,.

ı4_İıkokut ve ortaokul öğrencileri, ilgi (ç) yöııetınelik ve ilgi (i) yazıda beliı,tilen

husııslar cloğırılhısıında öğrenci etüıt eğithır ınel*ezlerine devaııı edebileceklerdir. Bu

öğıtncilerin krıııııılara kayıtlarında ve devanılarında l2 yaş şaıh aı,aırınayacaktıt,

l5_İlgi (ç) Yönetınelikte yapılan değişiklikle; l«ıırıın açına, plogralll ilavesi ile valiliklcr

ı,e Bakaıılıkça yapılacak diğer işleınleı,içiıı beliı{enen stiıeleı' yeni<leıı diizenlennıiş olup

lnırııcularııı başvrııu işlemlerini yaparkenbu siireleri dikkate alınaları gerekınektedir.

l6_kuıunr açına izııi ile işyeri açtıa ve çalışııa rrıhsatıırın veliliş rısulii yeııideıı

rliizenlen»ıiştir. Bıından böyle olalllar dışındaki özeı öğıetiın krıruınlarınıır da işyeri açına ve

çalışma ıulısatlaıü Bakantık taıafından diizenlenecektir. Brına göı,e, kuı,ııın açııa başwıı,ılsrı

iizerine diizeııleneır nraarif nıiifettişi raporıında açılır,ıasl tellif edileır krırurııa ait dosYa valilik

uygrngörtiŞiiile.birlikteDoki.iuraırYönetilnSisteıııi(DYS)iizerindeııBakanlığa
gönderi,lecektit. Bakanlıkça <losya iizcrinden yapılan inceleme sonrında "işyeri açlna ve

çahşıııa n lsatl,, düzenlenınesiırin uygun göıiitdiiğüııiiıı bildirilıııesi halinde valilikçe önce

;,ı<t,., oç,r,u izıri,, diizenlenecektir,, Diizenlenen l«ının açına izııiııiıı bir öıııeği Bakanlığa

ulaştıktan sonı.a ilgili kııtuma Bakaıı'Iıkça "işyeı,i açır,ıa ve çalışııa ıulrsatı" düzeırlenccektiı,

l7.Çeşitlilaırslardaveöğrencietiiteğitiııınerkczleı.indeöğrcniıngörenbiittin
öğıenci/kuısiyerleriıı bilgileri, btı loıııııılaı,ııı ve eğitiıı peısoneIiııiır haftalık çalışııa planları

l,ıgssis,te olrıştuı.ulan ilgili ınodiillere kayrt edilecektir. E_okrı1 ınodiiliinde kayıtlı

öğı.encilelden, özel öğıetiıo kurslarına devaın eclenlerin e_yaygtn modiiliinde lırıhınan l«ırs

bitgileri, e-okul nıodiiliiııde de göıülebilecektit.
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l8.Zorunlrıeğitiııçağındakiöıgiiılöğtctiınöğıeııcilerininbrıkuı.uınlardakieğitiın
saatleri, e_ol«ıl nıodülü ile de ilişkili oıarak olall saatleı,iniır dışında 07.00_19.00 saatleri

arasıııda belir{enecektir,.

19.ilgi(ç)Yönetınelikcleğişikliğiırinyayıırııtatihiııdeıröııceçeşitlikurspıograınlar.ında
(bağlaına, i",oun, erupço, ingi1izce, vb.) öğıeniıni devaırı eden lise ve dengi okııl öğıencileri,

nıevcuthaftahkçalışnraplanınagöreeğitiınlcrineclevaıırcdcbileceklcrdiı..

2o_ilgi (ç) Yönetmeliğiıı 18 inci ınaddesinc eklenen beşinci fıkl,a ilc soııışnrnna sonucll

krıunıu siitekli kapatılan l«ıılcuya beş yıl geçıııedeır tekrar kııırım açlna veya biı kurııınu

<ievir alına ya <la bir l«ııuma ortak olırıa izni veıilıneyeceği hiikiitn altlna alınrnıştıt. Bu

clrırııırıda olan l«ıı.tıcular için beş yıllık siıre, kuıunılaıının fiilen kapatıldığl tarihten itibaren

başlayacaktır. Bu klıı.ucrılaı{a ilgili bilgi MEBBiS,te ilgili ı,ııotltile işlenecek ve yapılacak

işleınleıde kontrol edilecektir.

B- Personel ile ilgili Açıl<lamılar

5580 sayılı Kartııııı.rıı Özlük Hakları ve Soırıınlııluklat başhklı 9/b ıııaddesinde;

,,Kınunlarrla göreı, ytıpan yöneticİ, öğrennen, uznıoı öğ,etici ve usta öğ,eticİleı,, bıı Koıııın

hiikiiınteri saklı kalnıok iizere; b) Yetki, soruııluluk, ödiil ve cezalıır ile buıIarın us'gulan»ıcısı

bakınıuclan; 657 sayılı Deıleı Mennu,ları Krnıuııı _..ite 448j salılı }ı,Iennırlcır ve Diğer Kannı

Göreı,lileriııin ycırgılrnııııası Hakkında kaıuı, hiikiiınleı,ine übidir" şeklinde lıüküınler yer

alınaktadıı,.

Br.ı kapsaında, resmi ve özel ol«ıl, kuruın yöneticileı,inin 657 sayılı Devlet Meınurlatı

Kanunrı,nıın 6_1 l ınatldelerinde beliı,lenniş olan; clevlet ıneınurları,ıın ödev ve

soıuııılrılııklaır; sadakat, taıafsızlık ve de ete bağlılık, clavraıış ve işbiı,liği, anıir dunıınuırda

olan devlet ıı.ıeınrıtlaırnın görc\, ve sotuurltılukları ile devlet rneııırıılaı,ıırn görev ve

soıunılrıluklarınl yeriııe gctilrnede geıBkli dikkat ve özeni gösterınelcı,i gerekmektedir.

657 saYltı DMK'nın 88, ınad<lesinde "lsıl göreıleriıiıı ),a,ııııdt; d) öğrennaıIere; okul

ı,e enslılıi ıııiiıliiı.lıiğii, başyarclnıcılığı l,e yaru!ı ıc ığl göreıleri, ikinci göreı, olartık

yaptuılabİlİr,,'lıiikınİiile652sayılıMilliEğitiııBakanlığınlnTeşkilatveGörevleri
Hakkında Kanun Hiikıniinde Kaı,aınatne,nin 37 nci ınacldesinin sekizinci fıkrasıılda; "okul ı,e

Kıruııı Mİitliiı,lerİ, iı uiııı ıgıını Mİklürünİiıı teklifi İizeriııe, Miidih, Baş,ardıDıcıSt 7,e

Yaı,clııncıları ise Okul vq,a Kı;lı,n Miidiiıiinihı iııhası ı,e İl UiüIl EElinı Miidiiı,iiııiiıı ıeklifi

iizeriıe Il«Ii ıarofııtlcuı dörı 3,ıllığıııa göreıleııdirili,, Bu görevlendiı,nıeleıin Siıre

kıınruılannıcıtltııı soıılruııl ırı l»ıası, siiı,esi rlol«nlarıı ),enirlen göreılendirilııesi ile bu fıkraııuı

ııygıılaıınıosına ilişkin ttiğer usul ı,e esrıslar ),öırctılrclikle tliizenleniı" Bu fıkru kapsonuntlaki

gievlendırnıeIeı. özliik haktarı, (lı(ıına ye teıfi yöniiııden kcızouılnış hak doğurnıcız",

lıiiküınleri yer alnraktadır.
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Bıı hiikiiıı,ıler dikkate alınaıak, 5442 sayı|ı İl İdaıesi Kanıınrı'ıırın 8/c ınaddesi ile Millİ
Eğitiın Bakanlığlna .Bağlı Eğitiın Krıırınıtarı Yöncticileı,iuiıl Görevlen<liı'ihneleı'ine İlişkin

Yönehııelik kapsammda görevlen«lirİlme yetkiteri valiliklere vcrilen okul/kuı,ııın

yöneticilerhıden, göıevletini yapaıken yıkarıda bahsedilen ınevztıat ile kendilerine Yüklenen
ödev ve soırııı'lulııklaıı yerinc getirıne noktasında yetersizlikleri belirlenen ve sıı,all

aıııitlerince 1739 sayılı Milli Eğitiırı Terııel Karııuıtı ile belirleıırııiş Tüırk Milli Eğitiıııinin
genel ve özel amaçlarına aykır. eyleın içerisinde oldııkları değeılendiıilen yöneticileı'iır, 5442

sayılı Kanunun 8 inci nıacldesinin (c) bendi gereği valilikleı,de olan görevlendirme

yetldsi kapsanrııda görevleırdirıııe işlenıleri geti alııııı, ve asli görevi olatı öğıehııeıılik
görevlerine döndiiıiiliir.

Bıı Genelgenin yaylmı talilrinden önce Bakanlığnıızca yayıınlanınış ilgide kayıtlı
Genelgeler vc yazılar ile Bakanhğıınızın diğer Genclgeleı,ve yazılarında yeı, alan hiikiiınleıiıı
bu Genelge hiikiiıııleri ile çelişnıesi lıaliı,ıde bu Genelge hiikiiınleri esas alıııacakhı,.

Bilgilcrinizi ve gereğiııi ıica edeı,iın.

Nabi AVCI
Bakan
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