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MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mudiirliigii 


SaYl : 35235946-41O.03-E.11947844 08.08.2017 

Konu: Ozel <;e~it1i Kurslar, Hizmet i9i Egitim 
Merkezleri ve UzaktanOgretim Kurslan 
Program Uyguiamalan 

..................... VALiLiGiNE 
(il Milll Egitim Mudfirlugu) 

iIgi: a) 5580 saYlll Ozel Ogretim Kurumian Kanunu, 
b) Milli Egitim Bakanhgl Ozel Ogretim Kurumian Yonetmeligi, 
c) Mill! Egitim Bakanh~ Ozel0gretim Kurumian Standartlar Yonergesi, 
d) Mi1l1 Egitim BakanhglOzei Ogretim Kurumian Genel Mud11rl11giin11n 15.06.2017 

tarih ve 35235946-410.03-E.9119464 saylll da~tlmll yazlSl. 

ilgi (a) Kanun kapsammda BakanhglmlZa bagh olarak faaliyet gosteren ozel ge~itli 
kurslann kurum aylh~lannda, kurumlann ge~itli kurslara donu~umlerinde ve program 
ilavelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ilgi (d) yazl ile a9Iklanilll~b. 

20/03/2012 tarihli ve 28239 saYlh Resmi Gazete'de yaYlmlanan Mill! Egitim Bakanhgl 
Ozel Ogretim Kurumlan Yonetmeliginde Degi~iklik Yapllmasma Dair Yonetmelik 
20/06/2017 tarih ve 30102 saylh Resmi Gazetede yaYlmlanarak yUriirluge girmi~tir. ilgi (b) 
Yonetmeligin 46 nCI maddesinin ikinci fIkrasl; "(2) <;e~itli kursIar, hizmet i9i egitim 
merkezleri, uzaktan ogretim kurslan, ozel ula~tmna hizmetleri mesleki egitim ve geli~tirme 
kurslan He ozel motorlu t~lt sUriieUleri kurslan i9in geli~tirilen ve BakanhglmlZea onaylanan 
programlar onay tarihinden itibaren yedi Yll gegerlidir. Soz konusu programlar onay 
tarihinden itibaren, prograilll hazrrlayan, uygulayan kurumlar veya sivil toplum kurulu~lan 
tarafindan altmcl yllm sonunda ve en ge9 bir Yll i9inde degerlendirilerek geli~tirilir ve tekrar 
onaya sunulur. Yenilenmeyen programlar iptal edilir. iptal edilen programian uygulayan 
kurumlarda ba~ programlar bulunmamasl halinde ilgili kurum, 13 une11 madde hukUmleri 
dogrultusunda en ge9 iki ay igerisinde program ilavesi yapar. iki ay igerisinde program ilavesi 
yapmayan kurumun, kurum ayma izni ile i~ yeri a9ma ve 9ah~ma ruhsab iptal ediIir." ~ekilde 
yeniden d11zenlenmi~tir. Aynea; IfGe9iei Madde 16 - (1) Bu maddenin yUriirluge girdigi tarih 
itibanyla ge~itli kurslar, hizmet i9i egitim merkezleri, uzaktan ogretim kurslan, ozel ula~trrma 
hizmetleri mesleki egitim ve geli~tirme kurslan He ozel motorlu ta~lt sUriieUleri kurslan i9in 
yUrUritikte olan ogretim programlarmdan yedi yllhk siiresi tamamlananlar, ilgili 
kurumikuruIu~ tarafmdan iki yll i9inde degerlendirilerek geli~tirilir ve tekrar onaya sunulur. 
iki YII i9inde yenilenmeyen programlar iptal edilir. iptal edilen programian uygulayan 
kurumlarda b~ka programlar bulunmamasl haIinde ilgili kurum, 13 tineu madde hUkUmleri 
dogrultusunda en ge9 iki ay igerisinde program ilavesi yapar. iki ay igerisinde program ilavesi 
yapmayan kurumun, kurum ayma izni ile i~ yeri a9ma ve 9ah~ma ruhsatl iptal edilir. If 
hUkiimlerini igeren madde eklenmi~tir. 

Buna gore; ge~itli kursIar, hizmet i9i egitim merkezleri ve uzaktan ogretim kurslannm 
kurum a91l1~lannda, program ilavelerinde ve kurumiann soz konusu kurumlara 
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donii9funlerinde izlenmesi gereken hususlarla ilgili olarak a~aglda belirtildigi ~ek:liyle 
i~lemlerin yiiriitiilmesi gerekliligi onem kazanml~nr: 

I-Bakanhgnlliza bagh olarak ilgi (a) Kanun kapsammda faaliyet gosteren ye~itli 
kurslarda, Genel Miid"iirliigtimiiz internet sayfasmda yer alan programlar dl~mdaki 
programlar ilave edilmeyecektir. Faaliyetlerini yiiriiten ozel (j:e~itli kurslar, hizmet iyi egitim 
merkezleri ve uzaktan ogretim kurslanna ilgi (b) YonetIneligin 13 iincii maddesi hiikiimleri 
dogrultusunda BakanhWffilz Rayat Boyu Ogrenme Genel Miidiirliigu ogretim programlan 
iyerisinde yer alan yaygm ogretim programlan ilave ediImeyecektir. Bu kapsamda olan ve 
halihazuda ilave edilen programlar ise en son 20/06/2019 tarihine kadar kullamlabilecektir. 
Simdiye kadar ozel (j:e~itli kurslarda, hizmet i(j:i egitim merkezlerinde ve uzaktan ogretim 
kurslarmda valiliklerce diizenlenen kurum a(j:ma izinlerinde belirtilen ilgi (b) YonetIneligin 20 
nei maddesi dordiincii fIkrasl "Kurumda uygulanan programlardan iki yll iyinde donem 
a(j:IImamasl halinde program valilik(j:e iptal edilir, MEBBis modiiliine i~lenir. Bir yd 
geymeden aym program aym kuruma ilave ediImez." hiikmii uyannca ye9itli kurslarda 
uygulanan programlann bu madde hiikmii dogrultusunda kontrollerinin yapIlarak, iki yll 
siireyle donem a(j:IImayan programlann iptal edilmesi gerekmektedir. iptal edilen bu 
programlann Genel Miidiirliigiimiiz internet sayfasmda yer alan programlar arasmda yer 
almamasl halinde kurumlara bu programlar tekrar ilave ediImeyecektir. 

2-Milli Egitim Bakanhgl Ozel Ogretim Kurumlan YonetIneliginde Degi9iklik 
YapIlmasma Dair YonetIneligin yaylm tarihi olan 20/06/2017 tarihi itibanyla Genel 
Miidiirliigtimiiz internet sayfasmda yer alan ogretim programlanndan yedi yIlhk ge(j:erlilik 
siiresi tamamlanan programlar, faaliyetlerini yiiriiten ozel (j:e9itli kurslar, hizmet iyi egitim 
merkezleri ve uzaktan ogretim kurslarl ile yeni kururn a(j:IlI~larmda, kurunIlarm soz konusu 
kurumlara donii9iimlerinde ve kurumlara ilgi (b) Y onetIneligin 13 iincii maddesi hiikfunleri 
dogrultusunda program ilavelerinde aym YonetIneligin Ge(j:ici 16 nCI maddesi hiikmii 
dogrultusunda iki yll daha uygulanabilecektir. (ilgi (b) YonetIneligin 20 nci maddesi 
dordiincii fikrasl "Kurumda uygulanan programlardan iki yll i(j:inde donem a(j:IImamasl 
halinde program valilik(j:e iptal edilir, MEBBrS modiiliine i~lenir. Bir yll ge(j:meden aym 
program aym kuruma ilave ediImez." hiikmii uyannca iptali saglandIktan soma) 20/06/2019 
tarihine kadar yenilenmeyen programlar iptal edilecektir. iptal edilen programlan uygulayan 
kururnlarda ba~ka programlann bulunmamasl halinde ilgili kururn, ilgi (b) Yonetmeligin 13 
iincii maddesi hiikiimleri dogrultusunda en gey iki ay i(j:erisinde program ilavesi yapabilecek; 
iki ay i(j:erisinde program ilavesi yapmayan kurumlann, kururn ayma izni ile i9 yeri ayma ve 
yah9ma ruhsatlan iptal edilecektir. 

3-Milli Egitim Bakanhgl Ozel Ogretim Kununlan YonetIneliginde Degi9iklik 
YapIlmasma Dair YonetIneligin yaylml tarihi olan 20/06/2017 tarihi itibanyla Genel 
Miidiirliigumiiz internet sayfasmda yer alan ogretim programlanndan yedi yIlIIk geyerlilik 
siiresi tamamlanmayan programlar ise ilgi (b) YonetIneligin 46 nCI maddesi hiikmiine gore 
yedi yIllIk ge(j:erlilik siiresi sonunda ilgi (b) Y onetIneligin Ge(j:ici 16 nCI maddesi hiikmii 
dogrultusunda iki yll daha uygulanabilecektir. 

4- ilgi (b) YonetIneligin yaytml tarihi olan 20/06/2017 tarihi somasmda onaylanarak 
Genel Miidiirliigumiiz internet sayfasmdaki listeye Have edilen programlar ise ilgi (b) 
YonetIneligin 46 nCI maddesi hiikmiine gore onay tarihinden itibaren yedi yll ge(j:erli 
olacaktrr. Soz konusu programlar onay tarihinden itibaren, programl hazlrlayan, uygulayan 
kurumlar veya sivil toplum kurulli9lan tarafmdan ihtiya(j: oImasl halinde altmci ytlm sonunda 
ve en ge(j: bir yll i(j:inde degerlendirilerek geli9tirilecek ve tekrar onaya sunulacak, 
yenilenmeyen programlar ise iptal edilecektir. 

5-ilgi (c) Y onergenin <;e~itli Kurslar ba~lIkh 22 nci maddesinin birinci fIkrasmm alnncI 
bendinde "Uygulama dersligi: Kursta uygulanan ogretim programma uygun diizenlemru9 ve 

ara(j: gere(j:le donatt1mI9 ve biiyiikliigu en az 20 m2' 00. Qgretim programmda uygulamaya 
yonelik konular olan kurslarda istenir. Uygulama dersliginin kontenjam, ogretim programma 
gore kursiyerlerin egitim alacagl clers ara(j: ve gerecinin saytSI dikkate almarak belirlenir. 
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Uygulama dersligi olan ogretim programlarmm teorik dersligine kontenjan verilmez. 
(Degi~ik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Kurumda Yonetmeligin EK-4 tabloda yer alan 
gruplar dikkate almarak her bir kurs grubu iyin en az bir uygulama dersligi du.zenlenir. Diger 
k:urslar i9in mesleki alanlar dikkate almarak her alan i9in bir uygulama dersligi istenir. Bir 
uygulama dersliginde en fazla be~ program uygulanrr." huknru bulunmaktadlr. ye~itli 

kurslarda ilgi (b) Y onetmeligin 13 uneu maddesi hukumleri dogrultusunda yapl1aeak program 
ilavelerinde bu hii.kUmler yeryevesinde i~lem yapllmasl, "Kurumda Yonetmeligin Ek-4 
tabloda yer alan gruplar dikkate ahnarak her bir kurs grubu iyin en az bir uygulama dersligi 
duzenlenir." ve "Bir uygulama dersliginde en fazla be~ program uygulamr." hUkii.mlerine gore 
program ilavelerinin yapllmasl gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Kemal SAMLIOGLU 

Bakan a. 


Genel Mudur 


Daglttm: 
Bplam 
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