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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 30/04/2020 tarihli ve 6703988 sayılı Makam Onayı.
b) 04/05/2020 tarihli ve 6741914 sayılı yazımız.
c) 04/06/2020 tarihli ve 7474741 sayılı Makam Onayı.
ç) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.
d) Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği.
Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede sürecinde Bakanlığımıza bağlı özel öğretim
kurumları ile özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlarının iş ve işlemlerine dair ilçe/il millî
eğitim müdürlüklerine ve Bakanlığa yapılacak başvurular ile ilçe/il müdürlükleri ile Bakanlıkça
yapılacak işlemler için ilgi (ç) ve (d) Yönetmeliklerin çeşitli maddelerinde işlemlerin
gerçekleştirilmelerine yönelik belirtilen süreler uygulandığında sıkıntılar yaşanmaması amacıyla
işlemler için belirlenen sürelerde ilgi (a) Makam Onayı ile 01/07/2020 tarihine kadar esnek
davranılması uygun görülmüş ve ilgi (b) yazımızla tüm il valiliklerine duyurulmuştur.
Ancak koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede yeni bir aşamaya geçilmiş olmakla
birlikte belirli yaş gruplarına sokağa çıkma kısıtlaması ile kronik sağlık problemi bulunan kamu
personelinin idari izinli sayılmaları süreci devam etmekte ayrıca özel öğretim kurumlarının kurucuları
tarafından oluşturulan sivil toplum kuruluşlarınca söz konusu mevzuatta belirtilen sürelerde esnek
davranılmasına yönelik Bakanlığımızca belirlenen tarihin ötelenmesi talep edilmiş ve belirtilen
nedenler ve talepler doğrultusunda, ilgi (a) Makam Onayı ile belirlenen süre ilgi (c) Makam Onayı
ile 01/08/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
Bu kapsamda ilgi (ç) ve (d) Yönetmeliklerde süre şartı getirilen iş ve işlemlerde; açılmak istenen
kurumların mevzuatında belirtilen standartlara ve şartlara uygun olup olmadığını incelemek üzere
görevlendirilenler tarafından hazırlanacak inceleme raporlarının teslim süresi, eğitim personelinin
çalışma izinlerinin uzatılması süresi, özel öğretim kurumlarının eğitim ücretleri ile yemek, kahvaltı,
servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları
ücretlerin ilan süreleri (eğitim ücreti ile diğer hizmetlere ilişkin ücretler farklı tarihlerde ilan
edilebilir.), barınma hizmeti ücretlerinin ilan süreleri, kurumların devirlerinde aranması gereken
süreler ve benzeri iş ve işlemlerde uyulması gereken sürelerde 01/08/2020 tarihine kadar esnek
davranılması uygun görülmüştür.
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