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DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesinin beşinci
fıkrası uyarınca milletlerarası özel öğretim kurumları hariç bu Kanun kapsamındaki ilkokul, ortaokul, lise
ve özel eğitim okulları için 1 Eylül tarihinden sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi eğitim-öğretim
yılından itibaren geçerli sayılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6
ncı maddesinin ikinci fıkrasında ise "Birinci fıkra kapsamında düzenlenen inceleme raporunda kurum
açılışının uygun görülmesi ve yetkili makamlarca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
sonucunda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen
şartları haiz olduğunun belge ile tespit edilmesi durumunda okul öncesi eğitim kurumu ve sosyal etkinlik
merkezlerine ait belgeler, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmek üzere beş iş
günü içinde, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okullarına ait belgeler ise kurum açma izni ile iş yeri
açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmek üzere en geç Ağustos ayının ikinci haftasından önce valiliğin
uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Diğer kurumlara ise valilikçe uygun görülmesi halinde on
beş iş günü içinde kurum açma izni (EK-2) ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-2/A) düzenlenir."
hükmü yer almaktadır. Her ne kadar bu hüküm gereğince okul açma müracaatlarının Bakanlığa
gönderilmesi için Ağustos ayının ikinci haftasının son tarih olduğu işaret edilse de; Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kurum açılışı için kaymakamlıklara yapılan müracaatlar bakımından
dosyanın valiliğe gönderilmesi için üç iş günü, 6 ncı maddenin ilk fıkrası uyarınca, inceleme raporu
hazırlamak üzere görevlendirme yapılması için beş iş günü, görevlendirilen kişilerin raporlarını
düzenlemesi ve teslim etmesi için de en geç on beş iş günü süre verildiği görülmektedir.
Bu itibarla, özel ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumu veya özel eğitim okulu açmak ve
2022-2023 öğretim yılından itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamak üzere il/ilçe milli eğitim
müdürlüklerine yapılan müracaatların 1 Eylül 2022 tarihinden önce Bakanlığımızca
sonuçlandırılabilmesi adına;
1. Özel okul açacak kişilerin yukarıda yer verilen düzenleyici süreleri de dikkate alarak müracaatlarını
ivedilikle il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapmaları mağduriyet yaşamamaları adına önem
arz etmektedir.
2. Müracaatların Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen kişiler
tarafından titizlikle incelenmesi, 5580 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen şartların
tamamının sağlandığından ve dosyanın gerekli tüm belgeleri içerdiğinden emin olunması,
hazırlanan raporlarda muğlak ifadelere yer verilmemesi ve dosyanın Valiliğin uygun görüşü ile
birlikte 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününden önce Bakanlığımıza gönderilmesi Kanun ve Yönetmelik
gereğidir. Ayrıca gerekli evrakların tamamının sunulamaması, evraklar arasında bulunan bir
belgenin kurum açmaya engel ifadeler içermesi veya açılışın uygun görülmemesini gerektirecek
başkaca bir nedenin bulunması halinde talep, Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince
işlemin tebliğinden itibaren on beş iş günü içerisinde Bakanlığa itiraz hakkının bulunduğu
belirtilerek doğrudan Valilikçe reddedilmelidir.
Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Adres : MEB Beşevler Kampüsü E Blok Y.mahalle/ANKARA
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys
Bilgi için: Fatma YAVUZ AL-BAYATI
Telefon No : 0 312 413 34 28
Unvan : Milli Eğitim Uzmanı
E-Posta: ookgm@meb.gov.tr
İnternet Adresi: ookgm.meb.gov.tr
Faks: 0312 223 99 26
Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

d250-3d8e-3513-b1d0-f83b

kodu ile teyit edilebilir.

Bilgilerinizi ve iş ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim.
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