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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 16915068-410.99-E.6741914 04.05.2020
Konu : İş ve İşlemlerde Uyulacak Süreler

DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.
        b) Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği.
        c)  30.04.2020 tarihli ve 1695068-20-6703988 sayılı Makam Onayı.

Bilindiği üzere koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 5580
sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel anaokulları, ilkokullar, 
ortaokullar, ortaöğretim okulları, çeşitli kurslar, özel öğretim kursları,  sosyal etkinlik merkezleri, özel 
ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, motorlu 
taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri,  özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarında 
16 Mart – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Söz konusu tedbirler 
kapsamında eğitim kurumlarında bu süre 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ayrıca alınan tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma anlayışıyla
personelin dönüşümlü çalışması sağlanmış, sağlık problemi bulunan personel idari izinli sayılmış ve 
vatandaşlarımızdan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması
getirilmiştir.

Bu süreçte, Bakanlığımıza bağlı özel öğretim kurumları ile özel öğrenci barınma hizmeti veren 
kurumlarının iş ve işlemleri için ilçe/il millî eğitim müdürlüklerine ve Bakanlığa yapılacak başvurular 
ile ilçe/il müdürlükleri ile Bakanlıkça yapılacak işlemler için ilgi (a) ve (b) Yönetmeliklerin çeşitli 
maddelerinde işlemlerin gerçekleştirilmelerine yönelik belirtilen süreler uygulandığında yukarıda 
açıklanan nedenlerle gecikmelere neden olacağından yönetmeliklerin öngördüğü süre içerisinde iş ve 
işlemlerin bitirilmesinin zor olacağı anlaşılmıştır. Bu durumda herhangi bir mağduriyete meydan 
verilmemesi amacıyla  koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler süresince söz konusu
 işlemler için ilgi (a) ve (b) Yönetmeliklerde belirlenen sürelerde 01/07/2020 tarihine kadar esnek 
davranılması ilgi (c) Makam Onayı ile  uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Muammer YILDIZ
        Bakan a.

    Genel Müdür

Dağıtım:
B Planı


