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BAŞAKŞEHIR KA YMAKAMLIGI 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Sayı : 64254238/410/ 35712 
Konu: Özel Dershane ve Özel Öğrenci Etüt Eğitim 

Merkezleri 

v • 

DAGITIM BIRIMLERINE 

05/01/2015 

İlgi: a) MEB Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğünün 26/12/2014 tarihli ve 
15520822/405.99/6979450 sayılı emri, 

b) İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30/12/2014 tarihli ve 
50720270/410.01/7076298 sayılı yazısı. 

Bakanlığımıza bağlı faaliyet gösteren Özel Dershane ve Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi 
Müdürlüklerinin faaliyetleri ile reklam ve ilanları hakkındaki ilgi (a) Bakanlık emri, ilgi (b) yazı 
ekinde alınarak ilişikte gönderilmiştir. 

İlgi (a) emir hükümleri gereğince özel dershanelerin ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin 
6528 sayılı Kanun gereğince dönüşümü ile özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin faaliyetlerinin 
kapsamı hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuş ve aşağıdaki açıklamalar 

yapılmıştır: 

01- Dershanelerin ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinin dönüşüm sebepleri (6528 sayılı Kanun 
tasarısının gerekçeli maddelerinden alınmıştır.); 

a) Okula takviye kursları amacından çıkarak, toplum içerisinde öğrenci seçme sınavları 
yönünden okula alternatif olarak görülmeye başlanmıştır. Bu durum Tevbid-i Tedrisat Kanunu ile son 
veri len eğitimde ikiliğin benzerini ortaya çıkarmıştır. 

b) Öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği ortaya çıkarması, Bakanlığımız eğitim ve öğretim 
politikalarını olumsuz etkilemesi, öğrencilerin sınavlarındaki başarısının dershanenin başarısı olduğu 

fıkri yerleşerek toplum, okul ve öğretmenden soğumuştur. 
c) Öğrencilerin okula ayrılan zamandan kalan vakitlerini dershanelerde geçirmeleri, sosyal 

beceri geliştirmeleri açısından müfredat dışı okuma, sosyal, sanatsal veya sportif uğraşlar, değişik 
faaliyet ve projelere katılım, üniversite veya liseye giriş sınavları açısından zaman kaybı olarak 
görülmeye başlaması kendini ifade etmede zorlanan, sorun çözme becerisi yeterince gelişmemiş, 
sosyal etkinlik deneyimi olmayan, toplumdan kopuk, eğitimin temel amaçlarına uymayan profilde 
birey yetişmesine neden olmaktadır. 

ç) Bu kurumlarda çalışan eğitim personellerinin ise diğer kurumlarla kıyaslandığından ücret, 
tatil süresi, maaş ve sosyal haklar yönünden dezavantajlı konumda oldukları görülmüştür. 

d) Dershaneler arası rekabetin eğitim sistemini olumsuz etkilediği görülmüştür. 

02- Birinci maddede sayılan gerekçelerden 01 Eylül 2015 tarihi itibariyle tüm özel dershaneler ile 
faaliyet şeklini değiştirmeyen özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin kurum açma izinleri iptal 
edilecektir. 

03- Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin faaliyet alanları: 
a) Sınavlara hazırl ık niteliğinde öğrenci kaydı almayacaklardır. 
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b) 12 yaşın üstündeki öğrenci kaydı yapılmayacaktır. 
c) Haftalık eğitimlerinin en az yüzde ellisi sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda 

yapı lacaktır. 

d) Y apılannı yukarıdaki hükümlere uygun hale getirmeyen özel öğrenci etüt eğitim 

merkezleri kapatılacaktır. 

04- Özel Dershane ve Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin 01 Eylül 2015 tarihine kadar özel 
okula dönüşümlerini tamamlamaları gerekmekte olup bu tarihe kadar dönüşüm işlemlerini yerine 
getirmeyen özel dershane ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin kurum açma izinleri iptal 
edilecektir. 

05- Kanun hükümleri gereğince özel dershane ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin 2015-2016 
eğitim öğretim yılmdan itibaren sınavlara hazırlık ve okula takviye kapsamında öğrenci kaydı 

alması mümkün görülmeyip bu doğrultuda özel dershane ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerince 
yapılan reklamlara itimat edilmemesi ve velilerin bu kapsamda adı geçen kurumlara öğrencilerini 

kayıt ettirmemeleri gerekmektedir. 

06- Ancak; özel okula dönüşümü tamamlayan özel dershane ve özel öğrenci etüt eğitim 

merkezlerinin 2015-2016 eğitim öğretim yılı için "Özel Okul" ruhsatı almış ise öğrenci kaydı 
alması uygundur. Bu doğrultuda velilerimizin "Özel Okula" dönüştüğünü iddia eden kuruma öğrenci 
kaydı yaptırmak istediğinde kayıt yaptırmak istediği kurumun "Özel Okul" ruhsatını görmeden kayıt 
yaptırmaması olası mağduriyetlerin önüne geçecektir. (Ek-2 Örnek Ruhsat) 

07- Yeni Kanunla gelen düzenlemedeki amaç özel dershane ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerini 
kapatmak değildir. Söz konusu kurumların özel okula dönüşümlerini teşvik ederek, okul sayısını 
artırmak suretiyle eğitim-öğretimde bütün yükü üzerinde taşıyan devlet okullarının yükünü 
hafifletmek olduğu konusunda kamuoyunun doğru bir şekilde bilinçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla, konu hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla ; 

- İlgi (a) emrin ve yazımızın kurumunuz personellerine tebliği, 
- İlgi(a) emrin ve yazımızın kurumunuz öğrenci velilerine veli toplantılarında okunması, 
- İlgi(a) emrin ve yazımızın kurumunuz web sitesinde yayınlanması, 
- İ lgi (a) emrin ve yazımızın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanması, 

hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

EKLER: 
Ek-1 İlgi(a) Emir Örneği 
Ek-2 Omek Ruhsat 

DAGITIM: 

Gereği: 

- Tüm Resmi/Özel Okul/Kurum Müdürlüklerine 

- Tüm İlçe Milli Eğitim Şubelerine 
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