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İlgi:

a) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu.
b) 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
c) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.
ç) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 25/5/2015
tarihli ve 5361317 sayılı Genelgesi.
d) Millî Eğitim Bakanlığının 18/9/2015 tarihli, 9436207 sayılı ve 2015/25 numaralı
Genelgesi.

Bakanlığımızın izin ve denetimine tabi olarak hangi eğitim öğretim faaliyetlerinin ne
tür özel öğretim kurumları kurularak yürütülebileceği ilgi (a) Kanunda tanımlanmıştır. Bu
kurumların kurucular tarafından hangi usul ve esaslara göre açılacağı, faaliyetlerini
yürüteceği yine ilgi (a) Kanun ve buna dayalı olarak çıkarılan diğer mevzuat hükümlerinde
belirlenmiştir. Ayrıca aynı Kanunun 3 üncü maddesinde; “Her ne ad altında olursa olsun,
eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetler Bakanlığın izin ve denetimine
tabidir. Bu faaliyetleri yürütenler, özel öğretim kurumları için bu Kanunda öngörülen
kurallara uymakla yükümlüdür.” hükmü ile 7 nci maddesinde; “Kurum açma izni verilen
kurumlarda iki yıl içinde öğretime başlamayan ile amacı dışında kullanıldığı tespit edilen
kurumun, kurum açma izinleri iptal edilir.” hükmü yer almaktadır. Bahsedilen bu hükümlerle
diğer mevzuat hükümlerinin uygulanması ve yönetimlerine kayyum atanan kurumların
durumları ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
1- Bakanlığımıza bağlı olarak kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan
kurumların yürütebilecekleri faaliyetler ancak ilgi (a) Kanunda kendi kurum türleri için
tanımlı faaliyetlerle sınırlıdır. Özel öğretim kurumları kendi kurum türlerinin tanımlarında
yer alan faaliyetler dışında eğitim öğretim hizmeti sunamazlar. Özel öğretim kurumlarının
inceleme/soruşturmalar da dâhil denetimlerinde; ilgi (a) Kanunda tanımlanan amacı dışında
faaliyetler yürüttüğü tespit edildiğinde, okullar dışındaki kurumların kurum açma izinleri
valiliklerce iptal edilerek işyeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneği iptal edilmek üzere
Bakanlığa gönderilecektir. Kurum açma izinleri iptal edilen bu kurumların MEBBİS
üzerinden de kapatma işlemleri valiliklerce yapılacaktır. Okullarla ilgili yapılan bu tespitlere
ilişkin inceleme/soruşturmalar da dâhil denetim dosyaları değerlendirilmek ve gereği
yapılmak üzere Bakanlığa gönderilecektir.
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2- Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet göstermekte iken ilgi (b) Kanunla tanımı ilgi (a)
Kanundan çıkarılan kurumlar, ilgi (a) Kanunda tanımı bulunan kurumlardan birine
dönüşebilecektir. Bu kurumlar gerekli dönüşüm işlemleri gerçekleştikten sonra dönüştükleri
kurum türünün gerektirdiği eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Bu kurumların ilgi
(a) Kanunda tanımlı bir özel öğretim kurumuna dönüşmeden herhangi bir faaliyet
gösterdiklerinin, inceleme/soruşturmalar da dâhil tespiti halinde, valiliklerce kurum açma
izinleri iptal edilip işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir örneği iptal edilmek üzere
Bakanlığa gönderilecektir. Kurum açma izinleri iptal edilen bu kurumların MEBBİS
üzerinden de kapatma işlemi valiliklerce yapılacaktır.
3- Bakanlığımızdan kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan
izinsiz eğitim öğretim faaliyeti gösteren yerler (ders evi, test evi, ödev evi, ders bürosu,
eğitim danışmanlık, etüt salonu veya başka adlarla) ve izinsiz barınma hizmeti veren yerler
(öğrenci apartı, öğrenci konuk evi, öğrenci rezidansı, stüdyo öğrenci evi veya başka adlarla)
ile ilgili çalışmalar, ilgi (ç) Genelge doğrultusunda titizlikle yürütülecektir.
4- İlgi (c) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrası, 14 üncü maddesinin üçüncü
fıkrası, 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 62 nci maddesinin yedinci fıkrası, Ek 2 nci
maddesinin on üçüncü fıkrasında “… 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında
Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına
giren suç veya suçlardan dolayı haklarında adli veyahut idari soruşturma bulunan
kurumlar...” hükmü bulunmaktadır. Yönetimlerine kayyum atanan kurumlar da dahil olmak
üzere özel öğretim kurumlarının; açılış, devir, dönüşüm, eğitim ve öğretim desteği işlemleri
ile bursluluk sınavı, araştırma, yarışma ve sosyal faaliyetlerine ilişkin hususlarda yukarıda
belirtilen hükümlere dikkat edilecektir.
5- İlgi (d) Genelgenin 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Bakan
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