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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 16915068-405.99-E.11037630 21.08.2020
Konu : Okul Öncesi Eğitim Kurumu
               Yaz Okulu 

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi   :   a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
             b) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk                          
                  Kulüpleri Yönergesi.
             c) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 09.06.2020 tarih ve 7646231 sayılı yazısı.
             ç) Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme                       
                 Kontrol Kılavuzu.

Okul öncesi eğitimden yararlanamamış  çocukların hazırbulunuşluk düzeyini artırmak ve 
ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla ilgi (a) Yönetmeliğin 82 nci 
maddesi hükümleri  doğrultusunda okul öncesinde yaz okulları açılabileceği, okul öncesi eğitime
devam etmiş çocukların yaz aylarındaki eğitim talepleri ise ilgi (a) Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin 
bir ve ikinci fıkraları ve ilgi (b)  Yönerge hükümleri gereği açılacak olan yaz kulüpleri ile 
karşılanabileceği ilgi (c) yazıda belirtilmiştir. 

Başta sağlık çalışanları olmak üzere, çalışan veliler tarafından Bakanlığımıza yapılan 
başvurularda, 31.08.2020 tarihinden sonra yaz okulu ve yaz kulüpleri uygulamasına son
verileceğinden okul öncesi eğitim çağındaki çocuğu bulunan velilerin mesai saatleri içinde çocuklarını 
bırakacakları yer bulmada sorun yaşayacakları belirtilmektedir. Bu sebeple söz konusu aileler 
Bakanlığımızdan yüz yüze eğitimin başlatılacağı tarihe kadar yaz okulu ve yaz kulüpleri 
uygulamasına devam edilmesini talep etmektedirler.

Cumhurbaşkanlığının “Covid-19 Normalleşme Planı”nda okul öncesi eğitime ilişkin daha
önce getirilen kısıtlamaların kaldırıldığı belirtilmiş ve çalışan anne ve babalara (isteğe bağlı) yönelik 
olarak düşük öğrenci sayıları ile okul öncesi eğitim kurumları 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren 
faaliyete başlatılmıştır. Söz konusu kurumlar aynı planda yer alan diğer kurumlar gibi  faaliyetlerine
devam etmektedir. 

Bu nedenle, yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi ve okul öncesi eğitim çağındaki 
çocukların güvenli ortamlarda bulunabilmesini sağlamak amacıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılında 
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan okul öncesi eğitim
hizmeti veren kurumlarda Bakanlıkça yüz yüze eğitimin başlatılacağı tarihe kadar kurumların 
kurucuları ve öğrenci velilerinin istemeleri hâlinde ilgi (ç) Kılavuzda yer alan hususlara titizlikle 
uyulması kaydıyla yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetleri yapılabilecektir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Muammer YILDIZ
Bakan a.

Genel Müdür
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