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5580 say Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda 2020-2021 ö retim y nda
faaliyete ba layacak özel okullar n, ayn Kanunun 3 üncü maddesinin be inci kras
gere ince 1 Eylül 2020 tarihine kadar Bakanl
zdan kurum açma izni ile i yeri açma ve
çal ma ruhsat almalar bilindi i gibi zorunludur. Milli E itim Bakanl
Özel Ö retim
Kurumlar Yönetmeli inin 6 nc maddesinin ikinci kras nda yer alan “Birinci f kra
kapsam nda düzenlenen inceleme raporunda kurum aç
n uygun görülmesi ve yetkili
makamlarca yap lan güvenlik soru turmas ve ar iv ara rmas sonucunda Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci kras nda yer alan ki ilerin ayn krada belirtilen artlar haiz oldu unun
belge ile tespit edilmesi durumunda… ilkokul, ortaokul, lise ve özel itim okullar na ait
belgeler ise kurum açma izni ile i yeri açma ve çal ma ruhsat düzenlenmek üzere en geç
ustos ay n ikinci haftas ndan önce valili in uygun görü ü ile birlikte Bakanl a
gönderilir….” hükmü uyar nca da bir sonraki ö retim y nda faaliyete geçmek isteyen özel
okullara ait evraklar n, en geç A ustos ay n ikinci haftas na kadar Bakanl
za ula
olmas artt r.
Bu çerçevede, 2020-2021 ö retim y nda faaliyete ba lamay planlayan ve
Valili inize müracaat etmi özel okullara ait evraklar n uygun görü ünüz ile birlikte eksiksiz
olarak 7 A ustos 2020 mesai bitimine kadar Bakanl
za gönderilmesi gerekmekte olup i
ve lemlerin yürütülmesinde söz konusu sürenin göz önünde bulundurulmas ayr ca ilgili
yat mc lar n da bu do rultuda uyar lmas yerinde görülmü tür.
Bilgilerinizi ve gere ini rica ederim.
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