
İLİMİZ GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL OKULLARI 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI  
 

 İlimiz genelinde faaliyette bulunan özel okulların kurucu/kurucu temsilcileri ve kurum 

müdürleri ile tanışma, kurumların kendilerine özel faaliyet alanlarına giren durumların 

değerlendirilmesi, sorunların paylaşılması, çözüm önerileri ve değişen mevzuat ve denetimlerle 

ilgili bilgilendirme yapmak üzere 24/12/2015 Perşembe günü saat 10.00’ da Müdürlüğümüz 

M.Sait Kırmacı toplantı salonunda Millî Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt başkanlığında, 

Özel Öğretim Kurumlarından sorumlu Müdür Yardımcısı Zekeriya Kahveci, Maarif Müfettişleri 

Başkanı Fevzi Küçük ve Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcısı Cengiz Doğan tarafından 

toplantı yapıldı. 

 Aşağıda belirtilen hususlarda İlimiz genelinde faaliyette bulunan tüm özel okulların 

kurucu/kurucu temsilcileri ve okul müdürlerine;  

Özel okullarımızın, faaliyetlerini güncel mevzuatlara uygun olarak yürütme zorunluluğu 

bulunduğu, 

 Özel okullarımızın eğitim-öğretim faaliyetlerinde bakanlığımızın yayınladığı eğitim 

programlarına ve bu programlara uygun kaynakların kullanılmasına dikkat edilmesi, eğitim 

öğretim sürecinde plan- program-müfredat-kaynak kullanımının önemi ve bu sürece okul öncesi 

kurumlardan başlanarak devam edilmesinin önemli olduğu, 

 Ölçme değerlendirmede kazanımların, başarı ortalamasının yükseltilmesinde önemli 

olduğu, ayrıca kitap okumanın başarıyı arttırmada önemli bir etken olduğu, tüm bunların 

ölçümünde TEOG ve Üniversite sınavlarının genel bir kıstas olduğu, 

 Bakanlığımız tarafından özel okullarımız için kalite değerlendirme kriterleri getirilmiş 

olup; Özel okullarımız, Okulun fiziki durumu- yönetim ve organizasyon-destek hizmetleri- 

eğitim-öğretim değerlendirme kriterleri açısından incelenmesinin planlandığı, 

 İlimiz genelinde özel okulların, devlet okullarına oranı ülke genelinden az olduğu, özel 

okul sayısının arttırılmasında müteşebbislere önemli vazifeler düştüğü, bakanlığımızın özel 

okulları destekleme kapsamında eğitim-öğretim desteği, yatırım teşviki gibi çalışmalarından 

yararlanılabileceği, 

 16/10/2015 tarihinde özel öğretim kurumlarının geneli için yapılan bilgilendirme ve 

değerlendirme toplantısında belirtilen konularda yapılan uyarı ve hatırlatmalara maalesef dikkat 

edilmediğinin görüldüğü, 

 Özel okullarımızın eğitim personeli eğitim personeli görevlendirme taleplerinde 

Bakanlığımız 9 sayılı Talim Terbiye Kurul Kararında belirtilen alanlara uygun işlem yapmaları, 

zorunlu eğitim personeli görevlendirme onaylarının ivedi tamamlanması, onaysız personel 

çalıştırılmaması, görevlendirilen eğitim personelinin kendi alanına uygun derse girmesi, 

 Öğrenci nakillerinin ilgili mevzuata uygun yapılması, e-okul modülünden kaynaklanan 

durum nedeniyle mevzuata uymayan öğrenci nakli yapılmaması, asıl kriterin ilgili mevzuat 

olduğunun unutulmaması gerektiği, 

 Ücretsiz okuyan öğrencilerin zamanında modüle girilmesi, 

 Ücret ilanının zamanında modüle girilmesi, 

 Deneme sınavları özel okullarımızın sadece kendi okullarında kayıtlı öğrencilerine 

yönelik olarak yapılması, genele yapılmaması, başarılı öğrencilerin reklamlarda, afiş ve 

bilbordlarda ismi ve resminin kullanılmaması,  

 Tüm yazışmaların İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile yapılması, 

  

hususlarında bilgilendirme yapılmıştır. 

 

          

Zekeriya KAHVECİ 

           Müdür Yardımcısı  


