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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretim, Yönetim, Kurumun Kapatılması ve Personel İşlemleri 

Eğitim-öğretim ve kurumların yönetimi 

MADDE 6 – Kurumlarda eğitim-öğretim ve yönetim, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 

Kanununda ifade edilen Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak 

yürütülür.  

Kurumlarda uygulanacak öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi, resmî kurumlarda 

uygulanan usûl ve esaslar çerçevesinde belirlenir. Bakanlıkça uygun bulunması durumunda farklı 

öğretim programları ve haftalık ders çizelgesi de uygulanabilir. 

Kurumun veya yönetimleri birleştirilen kurumların bir müdür tarafından yönetilmesi 

esastır. Yönetimleri birleştirilecek kurumlarla ilgili usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu olabilir. Gerekli nitelikleri taşıyan 

kurucu/kurucu temsilcisi, kurumun müdürü de olabilir. Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan 

kurucu/kurucu temsilcisi, kurumun eğitim-öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine 

karışamaz. 

Bünyesinde birden fazla kurum bulunduran kurumlara genel müdür ve genel müdür 

yardımcısı atanabilir.  

(Ek fıkra: 9/5/2018-7141/12 md.) Bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, 

Bakanlıkça belirlenen programları başarıyla tamamlayanlar aldıkları kurs bitirme belgeleriyle 

tamamladıkları programlara ilişkin işyerlerinde çalışabilir ve işyeri açabilirler. Bu durumda olan 

kişiler için başkaca bir meslek belgesi aranmaz. 

(Ek fıkra: 9/5/2018-7141/12 md.) Uygulanan program doğrultusunda yapılacak kurs 

bitirme, seviye tespit ve seviye tamamlama sınavları ile programın gerektirdiği diğer sınavlar için 

sınava girenlerden alınacak sınav ücretleri, bu ücretlerden bu sınavlarda görevlendirilenlere 

ödenecek ücretler ve sınav giderleri ile sınavların usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.  

Kurum açma izninin iptali, kurumun kapatılması, devri ve nakli 

MADDE 7 – (Değişik birinci fıkra: 2/12/2016-6764/62 md.) Kurum açma izni verilen 

kurumlardan iki yıl içerisinde faaliyete başlamayan, faaliyete başladıktan sonra yönetmelikte 

belirtilen süreden daha fazla izinsiz ara veren veya söz konusu izni amacı dışında kullandığı tespit 

edilen kurumların kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir. 

(Değişik ikinci fıkra: 2/12/2016-6764/62 md.) Özel öğretim kurumunun; 

a)   Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması, 

b)   Gerçeğe aykırı reklam ve ilan vermesi veya reklam ve ilanlarda öğrenci resim ve 

bilgilerini kullanması, 

c)   Haftalık ders çizelgesi ve programları Bakanlık izni olmadan kurumda uygulaması, 

d)   Bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelik ve yönergelerde 

belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunması, 

e)   Mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata aykırı personel 

çalıştırması, 

f)   14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçları 

ile temel ilkelerine uymaması, 

g)   Kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi, 

h)   Mevzuata uygun olarak kapatılmaması, 




