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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-16915068-405.01-26858062 22.06.2021
Konu : Özel Okul Açılış ve Kurum Nakli Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:       a)   21.06.2021 tarihli ve E-16915068-20-26824314 sayılı Makam Onayı.
              b)  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.

İlgi (b) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 16 ncı maddesinde, 19/02/2020 tarihli 
ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişiklik yapılmıştır. Yapılan  düzenlemeler 
ile;

1- Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyesindeki özel okulların hepsinin 
aynı binada açılabilmesi için binanın inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesinde binanın kullanım 
amacının okul binası olarak belirtilmesi şartı, 

2- Özel okul binasının aynı katında aynı veya farklı seviyede birden fazla özel okul açılmaması 
şartı,   

3- Yangın, deprem, sel, kentsel dönüşüm, sağlık sebepleri ve mahkeme tahliye kararı gibi 
hâllerden dolayı binayı ani olarak terk etme durumunda kalan kurumların geçici olarak nakillerinin 
yapılacağı binalar için de, normal açılış şartlarından müstakil bina, bahçe, derslik ve ders yapılan 
bölümlere ilişkin standartları taşıması şartı

getirilmiştir. 
Yönetmelik değişikliğinden önce özel öğretim kurumu açmak üzere inşaata başlayan, bina satın 

alan veya binayı kiralayanlardan binalarını istenen standartlara uygun duruma getirip belgelerini 
tamamlayarak bugüne kadar başvuramayan yatırımcıların mağduriyet yaşamasına meydan verilmemesi; 
Koronavirüs (Covid-19) salgını için alınan tedbirler kapsamında ilgi (b) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 
ikinci fıkrası ve 16 ncı maddesinde yer alan hükümlerden; 

1-Özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyesindeki okulların hepsinin bir 
arada açılabilmesi için binanın inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesinde kullanım amacının okul 
binası olarak belirtilmesi şartının, 

2-Özel okul binasının aynı katında aynı veya farklı seviyede birden fazla özel okulların birbirine 
geçişlerin engelleyecek düzenleme yapılıp kapatılması kaydıyla, özel okul binasının aynı katında birden 
fazla özel okul açılmaması şartının, 

3-Yangın, deprem, sel, kentsel dönüşüm, sağlık sebepleri ve mahkeme tahliye kararı gibi 
hâllerden dolayı binayı ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlardan özel ilkokul, ortaokul ve 
ortaöğretim okullarının geçici olarak nakillerinin yapılacağı binalar için bahçe alanı her bir öğrenci için 2 
m2 den az olmamak kaydıyla en az 500 m2 oyun bahçesi şartının

02 Eylül 2021 tarihine kadar uygulanmaması,  ayrıca Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde 
yeterli sayıda öğrenci veya kursiyer kaydı yapamaması nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetine aynı 
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Yönetmeliğin 9/B maddesinin birinci fıkrasının hükmü gereği iki yıl ara vermiş olan kurumların da 02 
Eylül 2021 tarihine kadar millî eğitim müdürlüğüne başvurmaları şartıyla ve kurum açma izni veren 
makamca mazeretlerinin uygun görülmesi halinde bu kurumların bir yıl daha eğitim ve öğretim 
faaliyetine ara vermesi ilgi (a) Bakanlık Makamı Onayı ile uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

         Muammer YILDIZ
                 Bakan a.
              Genel Müdür

DAĞITIM:
B Planı


