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ÖNSÖZ 

Bilgi toplumuna geçişin önemli aşamalarından birisi olan nitelikli işgücünün 
oluşturulmasının temel şartı" kişilere örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 
hayat boyu öğrenmeyi esas alan bir yaklaşımla, uluslararası piyasada rekabet 
ortamında uyum sağlayabilecekleri bir eğitim verilmesi ile mümkün olacaktır. 

Türkiye' de eğitime ayrılan kaynaklarda mutlak olarak ciddi bir azalma 
sözkonusudur.Eğitim harcamalarına 1980'de milli gelirin %2,2'si ayrılırken, 
genç nüfusun hızla arttığı son yirmibeş yıl içinde bu oran önemli bir ivme 
kaydedememiş ve 2004 yılında da %3,1 olarak gerçekleşmiştir. 

Diğer taraftan genç nüfus sayısı ülkemizin oldukça altında olan Yunanistan'da 
1980'de milli gelirin %2'si eğitime harcanırken bugün bu oran %3,5'e, 
Portekiz'de %3,8'den %5,5'e İspanya'da ise %2,4'den, %4,9'a çıkmıştır. 

Ülkemizde 2004-2005 eğitim-öğretim yılında ilk ve orta öğretirnde öğrenim 
gören öğrenci sayısı orta büyüklükteki bir Avrupa ülkesi nüfusu kadar bir kitle 
diyebileceğimiz 15 milyon kişiyi bulmaktadır. 

Gerek genç nüfus sayısının fazlalığı ve gerekse Türkiye'nin kamu finansman 
yapısı vekamu kesiminin içinde bulunduğu büyük finansman açığı nedeniyle 
milli eğitime tahsis edilen bütçenin yeterli olmaması eğitimde hedeflenen 
projeleri engellemektedir. 

Kaynak yetersizliği sebebiyle mevcut devlet okullarının nitelik ve nicelik olarak 
yetersiz kalması ve eğitimin yeniden yapılandırılması gibi ihtiyaçların sonucu 
olarak 1984 yılındahayatımıza giren dershaneler ise ilk yıllarda, sadece lise son 
sınıf öğrencilerinin \ üniversiteye hazırlık için tercih ettiği kurumlardı. Ancak 
zamanla gerek sayıları ve gerekse faaliyet alanlarını genişleterek eğitimin her 
kademesinde yer almışlardır. 

Eğitimde fırsat eşitsizliği yarattığı, aşırı kar sağladıkları, devlet okullarından iyi 
öğretmenleri transfer ettikleri, devam zorunluluğu olan okulları zor durumda 
bıraktıkları, öğretim verdikleri ancak eğitim vermedikleri gerekçesiyle 
toplumun çeşitli kesimleri tarafından kıyasıya eleştirilen ve bugün sayıları 2 bin 
615'e ulaşmak suretiyle 668 bin öğrenciye eğitim veren dershaneler gerçeğini 
incelemek, dünyadaki örnek uygulamalarla birlikte değerlendirmek, sektör ve 
temsilcileri ile ilgili ön yaklaşım ve tavırların önlenmesi ve kamuoyunun 
bilgilendirilmisi için Odamızca elinizdeki yayın hazırlanmış bulunmaktadır. 



Hazırlamış olduğumuz Dünyada ve Türkiye'de Özel Dershaneler adlı 
çalışmamızın eğitim camiasına ve üyelerimize yararlı olmasını diler, yayını 
hazırlanmasında değerli katkılarını esirgemeyen ve yıllardır Oda meclis üyesi 
olarak da hizmet veren İbrahim Arıkan'a ve Etüt Araştırma Şubesi Uzmanı 
Birgül Subaşı'na teşekkür ederim. 

Dr. Cengiz ERSUN 

Genel Sekreter 



İÇİNDEKİLER 
1. BÖLÜM 

TÜRKİYE'DE ÖZEL DERSHANELER VE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 

L TÜRKİYE'DE ÖZEL DERSHANELER 10 

1.1. Özel Dershanelerin Tarihçesi 10 

1.2. Özel Dershaneleri Düzenleyen Mevzuat 11 

1.3. Özel Dershanelerin Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzinleri 

İçin Gereken Şartlar.. 12 

1.4. Özel Dershanelerin Amaçları 17 

1.5. Özel Dershanelerin Öğretim Şekli ....17 

1.6. Özel Dershanelere Verilen Teşvikler 20 

1.7. Özel Dershane Öğretmenleri 20 

1.8. Özel Dershane Ücretlerinin Belirlenmesi 21 

1.9. Özel Dershanelerin Genel Değerlendirilmesi....... ....22 

IL BÖLÜM 

ÖZEL DERSHANELERİN DİĞER ÜLKELERDEKİ DURUMU 

1. JAPONYA'DA ÖZEL DERSHANELER 30 

1.1. Özel Dershanelerin Açılışı 31 

1.2. Özel Dershanelerde Yapılan Faaliyetler 32 

1.3. Özel Dershanelere Devam Eden Öğrenci Grupları 34 

1.4. Özel Dershane Öğretmenleri 35 

1.5. Özel Dershane Ücretlerinin Belirlenmesi 36 

1.6. Özel Dershanelere Devlet Desteği 36 

1.7. Özel Dershanelerin İşleyişi 37 

1.8. Özel Dershanelerin Japon Eğitimine Katkısı 38 



2. YUNANİSTAN'DA ÖZEL DERSHANELER 38 

2.1. Özel Dershanelerin Tarihçesi 38 

2.2. Özel Dershanelerin Kapsamı 39 

2.3. Özel Dershanelerin Açılma Koşulları 41 

2.4. Özel Dershanelerin Öğretime Başlama Koşulları 42 

2.5. Özel Dershane Öğretmenleri 42 

2.6. Özel Dershane Ücretlerinin Belirlenmesi 43 

3. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE ÖZEL DERSHANELER 43 

3.1. Üniversiteye Giriş Sınavları 43 

3.1.1. ACT Sınav Sistemi. 43 

3.1.2. SAT Sınav Sistemi 44 

3.2. Özel Dershaneler 45 

m. BÖLÜM 

ÖZEL DERSHANELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

1. ÖZEL DERSHANELERİN SORUNLARI 48 

2. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 49 

SONUÇ : 53 

Ek.l Müh Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği 55 

Ek.2 Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tesbit ve Tahsil 

Yönetmeliği 81 

Kaynakça 87 



TABLOLAR 

Tablo 1: 

Türkiye'deki Özel Dershanelerin Yıllar İtibariyle Gelişimi 24 

Tablo 2: 

Ülkemizdeki Özel Dershanelerin Kursiye r ve Öğretmen Sayıs ı 

(2003-2004) Öğretim Yı h 25 

Tablo 3: 

Yunanistan'da Milli Gelirden Eğitime Ayrılan Pay (2000). 51 

Tablo 4: 

Japonya'da Milli Gelirden Eğitime Aynlan Pay (2000) 51 

Tablo 3: 

ABD'de Milli Gelirden Eğitime Aynlan Pay (2000) 52 

Tablo 6: 

Türkiye'de Milli Gelirden Eğitime Ayrılan Pay (2000) 52 





BİRİNCİ BÖLÜIV I 

TÜRKİYE'NİN EĞİTİ M V E ÖĞRETİIVIİND E 
ÖZEL DERSHANELER 



1. TÜRKİYE'D E ÖZE L DERSHANELE R 

Özel dershaneler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gözetim ve denetimi altmda olmak 
şartıyla 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu doğrultusunda gerçek ve 
tüzel kişilerce açılmış ve bir ücret karşılığında hizmet veren öğretim 
kurumlarıdır. 

Anılan kanunun 2.maddesinde "Bu kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç 
sağlamak için düzenleyemezler. Ancak Türk Milli Eğitimi'nin amaçları 
doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve olanak 
verecek yatırımlar yapmak üzere gelir sağlayabilirler." hükmü yeralmakta olup, 
bu hüküm ile özel dershanelerin amaçlarına da açıklık getirilmektedir. 

Özel dershaneler, uzun yıllardır, Türkiye'nin gündeminde yer alan birçok sınava 
(ÖSS, OKÖSYS, LES, KPSS, KPDS, ÜDS, Açıköğretim sınavlarına vb.) öğrenciyi 
hazırlayıcı kurslar düzenlemektedir. Bu çaba içerisinde kendilerine başvuran 
öğrencilere bir yandan danışmanlık (rehberlik) yaparken, öte yandan yürütülen 
kurslarla ilgili öğrenci gelişim düzeylerini görmek için çoktan seçmeli testlerden 
de yararlanmal^tadırlar. 

Dershanelerin eğitim-öğretim programları, Türk Devletinin milli güvenliğine ve 
menfaatine aykırı olmamak şartıyla kurum idaresince hazırlanır ve Milli Eğitim 
Bakanlığının Onayına sunulur. Öğrenci sayıları Milli Eğitim Bakanlığı'nca 
belirlenen standartlara uygun olarak belirlenir ve Bakanlığın izni olmadan 
arttırılamaz. 

1.1. Öze l Dershaneleri n Tarihçes i 

Özel dershanelerin, Türkiye'deki geçmişi Cumhuriyet döneminden öncedir. 
1915 yılında yayınlanan Mekatib-i Hususiye Talimatnamesinle özel dershaneler 
yasal statü içine alınmıştır. 

Başlangıçta fen, lisan veya sanat öğrenimi için açılan ve bir "özel okul" gibi 
düşünülen Özel Dershaneler, 1965 yılından sonra daha çok takviye ^cursları 



şekline dönüşmüştür. Özel Dershaneler bugünkü statülerine 08.06.1965 tarih 
ve 625 sayılı yasa ile kavuşmuştur. Bu tarihten sonra, merkezi sınavların da 
yaygınlaşması ile özel dershanelerde de gelişmeler olmuş ve 1970'li yıllarda, 
illerin yarısından fazlasında özel dershaneler faalivet göstermeye başlamıştır. 12 
Eylül 1980 ihtilâlinden sonra özel dershanelerin kapatılması gündeme gelerek 
1981 yılından 1983 yılına kadar tartışma konusu olmuştur. 1983'te özel 
dershanelerin kapatılması ile ilgili mecliste gündeme getirilen yasa tasarısı uzun 
tartışmalardan sonra reddedilmiştir. Ancak Milli Güvenlik Kurulu'nun bu 
kararı veto ederek, 625 sayılı yasanın bazı maddelerini değiştiren 16.06.1983 
tarih ve 2843 sayılı yasayı kabul etmesi, özel dershanelerin bu yasanın yürürlüğe 
giriş tarihinden bir yıl sonra, yani 31.07.1984 tarihinden itibaren kapatılması 
sonucunu doğurmuştur. 

11 Temmuz 1984 tarih ve 3035 sayılı Yasa ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Yasasının bazı maddeleri değiştiren 2843 sayılı Yasa ile getirilen kapatma 
hükmü iptal edilmiştir. 

1984 yıhnda 174 olan özel dershane sayısı bugün 3000'e yaklaşmış ve tüm 
Türkiye'ye yayılmıştır. Tüm illerde ve pek çok ilçede bugün özel dershaneler 
vardır. (Bkz. Tablo 1-2) 

1.2. Öze l Dershaneler i Düzenleye n Mevzua t 

BeUrlenen amaçlara göre, açılışını tamamlayan özel dershaneler; çok geniş bir 
mevzuata göre iş ve işlemlerini yürütmek durumundadırlar. Başta 625 sayılı 
Özel Öğretim Kurumları Yasası, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel 
Dershaneler Tip Yönetmeliği olmak üzere, aşağıda da sıralanan pek çok yasa, 
yönetmelik, yönerge, genelge ve yazılara göre faaliyet yürütmektedirler. 

• 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Yasası, 
• 254 sayılı Yasa Hükmünde Kararname, 
• 326 sayılı Yasa Hükmünde Kararname, 
• Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, 



• özel Dershaneler Tip Yönetmeliği, 

• Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği, 
• Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında 

Yönetmelik, 

• Resmi veya Özel Öğretim Kurumlarının Hapishane, İçkili Yer ve Umuma 
Açık Yerlere Olan Uzaklıklarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik, 

• Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi, 
• Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri 

ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, 
• Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilecek Bakanlık Danışmanlığı 

Yönergesi, 

• Özel Kurslar, Özel Dershaneler, Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri ile 
Örgün Eğitim Dışındaki Diğer Kurslara Ait Program Çerçevesi, 

• Milli Eğitim Bakanlığı'nm çok sayıda genelgesi ve yazısı. 

Yukarıda bir kısmı sıralanan mevzuat ile birlikte kurum açma, öğretime 
başlama, kuruma ad verme, ruhsat alma, bina nakli, kurumun devredilmesi, 
binaların kullanım şekli, personelin nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları, 
aday öğretmenlerin görevlendirilmeleri, çahşma izinleri, kayıt - kabul koşulları, 
müfredat programlarının onaylanması, ders dağıtım çizelgelerinin onaylanması, 
çalışma takvimi, denetim işlemleri gibi pek çok konuda Milli Eğitim 
Bakanlığının onayı ile çalışmaktadırlar. 

1.3. Öze l Dershaneleri n "  Kuru m Açm a v e Öğretime Başlam a 
İzinleri" İçi n Gereke n Şartla r 

Özel dershaneler, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Yasası ve bu yasaya 
dayanarak hazırlanan diğer mevzuat esaslarına göre açılmaktadır. "Milli Eğitim 
Bakanlığı'na Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği" esaslarına göre 
açılışları ve işleyişleri ise "Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği" esaslarına göre 
düzenlenir. (Bkz. Ek:l) 

Kurum açma izninin verilebilmesi için aşağıdaki belgeler istenir. 



1. Kuruc u veya temsilcisin e ai t belgeler : 

a) Bakanlıkça geliştirilmiş form dilekçe, 

b) Kurucu tüzel kişi ise, (Özel öğretim kurumu açılacağma dair; Ticaret 
Sicil Gazetesinde yayımlanmış veya noterlikçe onaylanmış, tüzük, vakıf senedi 
veya ana sözleşme) 

c) Kurucu temsilcilerine dair noter onaylı yönetim kurulu kararı, 

d) Nüfus cüzdanı örneği, 

e) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olduğuna dair sağlık raporu, 

f) Ahlaken kötü bir şöhrete sahip bulunmadığına ve ağır hapsi gerektiren 
veya yüz kızartıcı yahut kasdî bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis 
cezası ile mahkum edilmemiş olduğuna ilişkin Cumhuriyet Savcılığı belgesi, 

2. Kurumu n açılacağ ı binay a ai t belgeler : 

a) Bina kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda ise en 
az bir yıllık noterlikçe onayh kira sözleşmesi, 

b) Kurumun türü ve derecesi ne olursa olsun kurucuya ait ise tapu senedi, 

c) İntifa hakkına sahip ise ilgili tapu sicil muhafızlığından alınacak belge, 

d) Tapu kütüğünde konut olarak kayıtlı bir ana taşınmazın bağımsız 
bölümünde açılacak olan ilk ve orta öğretim okulları dışındaki kurumlar için, 
kat sahipleri kurulu muvafakat belgesi. 



e) Belediye İmar Müdürlüğü'nden alman konut veya iş yeri belgesi, 
(Gerçek kişilerde kurucunun kendisi, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi 

yukarıda belirtilen belgeler ile kurum açmak için ilgili valiliğe müracaat eder.) 

Valilikçe düzenlenece k belgeler : 

- Valiliklerce kurumun kullanılış amaçlarına ve Bakanlıkça tespit edilen 
standartlara uygun ve yeterli olduğuna ilişkin: 

a) Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü teknik raporu, 

b) Sağlık Müdürlüğü raporu, 

c) İtfaiye Müdürlüğü raporu, 

d) Ön inceleme raporu, (Bu rapora, 35 x 50 cm ebadında ilköğretim 
müfettişlerince onaylı 3 adet yerleşim plânı eklenir. Kurucu veya kurucu 
temsilcisine ait belgeler ile kurumun açılacağı binaya ait belgelerin eksiksiz 
olması ve bayındırlık ve İskân Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye 
Müdürlüğü raporlarının, kurumun açılmasında bir sakınca bulunmadığını 
belirtmesi hâlinde ön inceleme raporunun düzenlenmesi için yetkililer 
görevlendirilir.) 

Bayındırlık v e İskân , Sağlı k Müdürlükler i raporlar ı il e ö n 
inceleme raporlarında : 

a) Kurumun açılmak istendiği yerin açık adresi ve aynı katta iki ayrı kurucuya 
ait kurum bulunmadığı, 

b) Derslik, idare odaları, öğretmen odası, kitaplık, laboratuvar gibi 
bölümlerden hangileri varsa sayıları ve ebatları ve bu bölümlerin her birinin 
kaçar öğrenci için yeterli olduğunu, 



c) Lavabo ve tuvalet sayısı ile kurum karma ise bunların kız ve erkek öğrenciler 
için ayrı ayrı olup olmadığı, ayrıntılı bir şekilde yeralır. 

Yukarıda belirtilen belgeler Millî Eğitim Müdürlükleri'nce incelenerek 
düzenlenen dosya Bakanlığa gönderilir. Bilahere Bakanlığa verilmesi maksadıyla 
eksik evrakla ve uygunluğu tespit edilmemiş raporlarla dosya Bakanlığa 
gönderilmez. Bakanlıkça uygun görülenlere "Kurum Açma İzni" verilir. 

Öğretime başlam a izin i içi n gerekl i şartlar : 

625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu gereğince özel dershanelerin 
öğretime başlama izinleri için en geç öğretim yılı başlamadan üç ay önce Milli 
Eğitim Bakanlığı'na ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne aşağıda yeralan belgeler ile 
başvurmaları gerekmektedir; 

a) En az ödenmiş sermaye ve diğer malî teminat şartlarını gösterir belge, 

b) Bakanlıkça hazırlanan tip yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş ve 
valilikçe onaylanmış bir nüsha kurum yönetmeliği, 

c) On altı nüsha öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi ile birlikte 
öğretim programının bilgisayar ortamında kaydedildiği disket, 

d) Kullanılmak istenen kitapların Bakanlıkça uygun görüldüğüne dair Talim 
ve Terbiye Kurulu Kararının tarih ve sayısı, 

e) Yöneticilerin bütün belgeleri, asıl görevli öğretmenlerin ön izin belgesi veya 
buna ilişkin teklifleri ile ders ücretli olarak çalışacak öğretmenlerin ad ve 
branşları Bakanlığa gönderilir. 

f) Valilikçe, kurumda öğretime başlamak için gerekli hazırlıkların yapılıp 
yapılmadığı ilköğretim müfettişlerine incelettirilerek, rapor düzenlettirilir. 



Bu raporda : 

a) En az ödenmiş sermayenin tespit edildiğine dair belgenin bulunup 
bulunmadığına, 

b) Malî teminatın yeterli olup olmadığına, 

c) Özel öğretim kurumlarında tip yönetmeliklere uygun kurum yönetmeliğinin 
hazırlanıp hazırlanmadığına, kurum yönetmeliği ilgili yönetmehğe uygun 
değilse uygun olmayan yönlerine, 

d) Dershane tarafindan hazırlanan programların Bakanlık programlarına 
uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına, 

e) Uygulanacak öğretim programına göre, yönetici, öğretmenlere ait 
tekliflerin yeterli olup olmadığına, 

f) Uygulanacak öğretim programının özelliğine göre kullanılacak araç-gerecin 
yeterli büro ve diğer hizmet birimlerinin eğitim-öğretim için hazır durumda 
olup olmadığına, 

g) Öğretime başlamak için gerekli olan, kuruma ve personele ilişkin belgelerin 
eksiksiz olarak düzenlenip düzenlenmediğine, 

h) Kurumda öğretime başlamak için gerekli hazırlıkların yapılıp 
yapılmadığına, öğretime başlama izni verilmesinin uygun olup olmayacağına, 
uygun değilse gerekçesine yer verilir. 

Raporda kurumun öğretime başlamaya hazır olduğunun belirtilmesi 
durumunda kurum dosyası eksiksiz olarak düzenlenip Milli Eğitim Bakanlığı'na 
gönderilir. Bakanlıkça Öğretime Başlama İzni alan kurucuya ait ruhsatname 
valiliklerce düzenlenerek bir adedi kurucuya verilir, bir adedi Bakanlığa 
göıMerilir ve bir adedi de valilikte saklanır. 



1.4. Öze l Dershaneleri n Amaçlar ı 

Özel dershanelerin kuruluş amacı, Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği'nin 6'ncı 
maddesinde şöyle ifade edilmektedir: (Bkz. Ek:l) 
Öğrencileri; 

V Zayıf oldukları derslerden yetiştirmek ve bilgi seviyelerini yükseltmek, 

V Bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlamak, 
V Belli alanlarda ilerlemek amacıyla araştırma ve inceleme yapmak, ilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere gerekli olanak ve 
ortamı sağlamak, bu gibi öğrencileri tespit ve teşvik etmek 
V Kamu veya özel kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara hazırlamak. 

Yukarıda ifade edilen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren özel 
dershaneler, özellikle "üst okulların giriş sınavlarına hazırlık" konusunda 
yoğunlaşmışlardır. 

1.5. Öze l Dershaneleri n Öğreti m Şekl i 

Özel dershanelerde yapılan öğretim etkinlikleri, aslında bir okulda yapılan 
öğretim etkinliklerinden çok farklı değildir. Öğrencilerin daha başarılı olma 
isteğiyle devam ettikleri özel dershanelerdeki öğretim, okul müfredatına 
(programına) paralel yürütülen tamamlayıcı ve pekiştirici bir öğretim şeklidir. 
Yapılan öğretim şekli; öğrencinin ara sınıfta kendisini daha iyi yetiştirmesi, 
okula takviye sağlaması ve bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlanması amacına 
göre, değişmektedir. Ara sınıf yetiştirme kurslarında daha çok konu anlatımı 
yapılırken, üst okulların giriş sınavlarına hazırlama kurslarında konu anlatımı 
yanında test türü soru çözümüne önem verilerek konular uygulama 
düzeyine çıkarılmaktadır. Test çalışmaları öğrenim programının % 12'sini 
kapsamaktadır. 



özel dershaneler, okullarda uygulanan programların varsa eksiğini 
tamamlamakta, yoksa verileni pekiştirmektedir. Bunu yaparken okulların 
veremediği teknik yapılanmayı sağlamakta, benimsetmekte ve hedef olan 
başarıya yönlendirmektedir. Bu yönüyle, özel dershanelerde aslında kavramaya 
ve uygulamaya yönelik bir öğretim vardır denilebilir. 

Özel dershanelerde uygulanan programlar, okul derslerinin paralelinde 
hazırlanmakta ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayı ile yürütülmektedir. Bakanlık 
müfettişleri ile de denetimi yapılmaktadır. 

Özel dershanelerde çağa uygun bilimsel yöntemlerle öğretim yapılmaktadır. 
Okul, seviye ve istek durumuna göre öğrenciler sınıflandırılmakta ve açılan 
sınıfın veya grubun düzeyine uygun programlar geliştirilmektedir. Seviyeye 
uygun şekilde konuların genel bir tekrarı yapıldıktan sonra test uygulamalarına 
geçilmektedir. 

Dershaneler, 1987 yılından bu yana öğrencilere rehberlik hizmetleri ile ölçme ve 
değerlendirme hizmetleri de vermektedir. 

Rehberlikle İlgil i Görevleri : 

V Mesleki Rehberlik (Öğrencilerin devam etmeleri halinde başarı 
gösterebilecekleri bir üst öğretim kurumunun tespiti ile ilgili konuda çalışma 
yapar) 
V Yöneltme (Öğrencilerin başarı oldukları alanlarda başarılarını artırmaları, 
başarısız oldukları alanlarda ise başarılı olmalarını sağlayacak önerilerde 
bulunulur.) 
V Bilgi toplama (Öğrenciler hakkında gerekli önerilerde bulunabilmek ve 
öğrencilerin bilgi düzeylerini tespit etmek amacıyla çeşitli test ve teknikler 
uygular değerlendirir.) 
V Her dönem için yıllık rehberlik etkinlik programını hazırlar. 
V Yönetim, öğretmenler kurulu veya rehberlik servisince yapılması yararlı ve 
gerekli görülen işleri ve etkinlikleri yapar. 



ölçme v e Değerlendirme İl e İlgil i Görevler : 

V Test tekniğine uygun soruların hazırlanabilmesi için öğretmenlere açıklayıcı 
doküman temin eder, 
V Test sorularını; derslere, konulara, ölçmek istediği amaca göre ayırır, soru 
bankası oluşturur. 
V Her sorunun çeşitli uygulama tarihlerine göre analizlerini yapar. Soruların 
güçlük derecelerini göz önünde bulundurup uygun olmayan soruları tespit eder 
ve soru bankasından çıkarır. 
V Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre program geliştirme tekniklerini 
tespit eder. 
V Öğretime başlamadan önce; öğrencilerin düzeylerini tespit eder, öğretim 
etkinlikleri sırasında çeşitli zaman dilimlerinde verimi ölçmek amacıyla her 
dönem için sınav programı yapar. 
V Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerin derslere ve ulaşılması 
beklenen hedef ve davranışlara göre; başarı ve başarısızlıklarını tespit eder, 
sonuçlarını öneriler ile birlikte öğrencilere ve ilgiH öğretmenlere verir. 
V Yapılan düzey belirleme, düzey kontrol ve deneme sınavları sonuçlarına göre 
öğrencilere öğrenci durum belgesi verir. 
V Yönetim, öğretmenler kurulu veya servisçe yararh ve gerekli görülen 
etkinlikleri yapar 

Dershanelerde öğreti m amaçl ı faaliyetlerin yan ı sıra sosyal , kültüre l 
ve sporti f etkinlikle r d e yapılmaktadır : 

V Meslek seçimi, sınav kaygısı, anne-baba iletişimi gibi pek çok konuda 
düzenlenen konferans, paneller ve söyleşiler, 
V Çeşitli veli ve öğrenci seminerleri, 
V Fen ve edebiyat alanında düzenlenen çeşitli yarışmalar (kompozisyon, şiir ve 
karikatür vb.) 
V Ders ve test kitapları dışında yayınlanan çeşitli kitap ve dergiler, 

V Çeşitli kampanyalar (sigara karşıtı, çevre, kan bağışı vb.). 



V Çeşitli eğitsel kol faaliyetleri, 
V Geziler, moral çayları, 
V Çeşitli sportif yarışmalar (masa tenisi, futbol, satranç vb.) 

Birçok özel dershanede yukarıda sıraladıklarımızın dışında da pek çok eğitsel 
etkinlikler yapılmaktadır. 

1.6. Öze l Dershaneler e Verile n Teşvikle r 

Özel dershanelerin teşvik edilmesi bir yana eğitim sistemimizdeki gerekliliği bile 
tartışılmakta olduğundan sektör için teşvikten bahsetmek mümkün değildir. 
Gelir /Kurumlar vergisinin yanı sıra % 8 KDV oranına tabi olması, her yıl 
alınan işletme ruhsat harcı gibi ağır mali yükümlükler nedeniyle adeta sektörün 
gelişimi engellenmektedir. 
Oysa Japonya'da Özel dershanelerden gelir veya kurumlar vergisi alınmadığı 
gibi devlet, özel dershanelerin bazı cari giderlerini hafifletici tedbirler de 
almaktadır. 

1.7. Öze l Dershan e Öğretmenler i 

Özel dershanelerde öğretmenlik yapacak kişilerin. Millî Eğitim Bakanlığı'ndan 
çalışma izni onayı alması gerekmektedir. Sözkonusu çalışma izni için, 
Bakanlıkça tespit edilen nitelik ve şartlara haiz olmak gerekmektedir. 

Sözleşmesi yürürlükte olan yönetici ve öğretmenlerden yetersizliğine iki teftiş ve 
denetleme raporuna dayanılarak Millî Eğitim Bakanlığı'nca karar verilenlerle, 
hizmete devamında sakınca görülenlerin Bakanlıkça verilmiş olan çalışma izni 
iptal olunur. Ve bu durum ilgili kuruma bildirilir. Bu bildiriş sözleşmenin 
feshine ve ilgilinin kurumla ilişiğinin kesilmesine yeter sebep teşkil eder. 



1.8. Öze l Dershan e Ücretlerini n Belirlenmes i 

Özel dershaneler ücretlerini 4.6.1988 tarih ve 19832 sayıh resmi gazetede 
yayınlanan *'Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil 
Yönetmeliği" çerçevesinde belirlemektedirler. (Bkz. Ek:2) 

Anılan yönetmeliğ i 5.inc i maddesin e gör e ücretle r aşağıdak i 
esaslara gör e tespi t edilir : 

a) Özel Öğretim kurumları öğrenci ücretleri, her yıl Mayıs ayında, kurum 
tarafından tespit ve basın yoluyla ilan olunur. Bu ilanlarda; yıllık ücret tutarıyla 
birlikte, peşin veya süreli ödemeler ve kurumca belirlenecek indirimler 
kıstaslarıyla birlikte belirtilir. 

b) Bu Yönetmelikte belirtilenler dışında öğrenciden, bağış ve yardım da 
dahil olmak üzere hiçbir ad altında ücret alınmaz. 

c) Süresi içinde ücret ilânı yapmayan kurumlar, bir önceki yılın ücretini 
alırlar. 

d) İlân edilmeden öğrencilerden ücret tahsil edilemez. 

e) Kurumlarca ilanların örnekleri Millî Eğitim Müdürlüklerine verilir. 
İlanların birer örneği İlçe Ve İl MiUi Eğitim Müdürlüklerinde saklanır. Bir 
örneği de Valiliklerce toplu halde Haziran ayı içerisinde Bakanlığa gönderilir. 

f) Kurumlar ilân ettikleri ücretleri bir sonraki ilân tarihine kadar 
değiştiremezler. 



Madde 6  is e Kurumların öğrenc i ücretlerini , 62 5 sayıl ı Kanun'u n 
2 nc i maddesinde ifad e edile n hükümler e uygu n olarak ; 

a) Sağladıkları eğitim-öğretim imkanlarına, 

b) Gelişmelerine de imkân verecek yatırım ve hizmetlere, 

c) Personel ve işletme giderlerine, 

ç) Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Nisan ayı itibarıyla ilan etmiş olduğu o 
ildeki yıllık tüketici fiyat endeksine göre tespit ve ilân edeceklerine dair ibare yer 
almaktadır. 

Yine b u yönetmelik çerçevesind e dershaneler ; 

(1) İlköğretim öğrencileri, 
(2) Ortaöğretim öğrencileri, 
(3) Üniversiteye hazırlık öğrencileri, 
şeklinde gruplandırılır ve her grup için öğrenci başına düşen 

ücret, ders saati ücreti olarak tespit olunur. 

Özel öğretim kurumları, her öğretim yılında veya devresinde ücretsiz öğrenci 
okutmak mecburiyetindedir. 

1.9. Öze l Dershaneleri n Gene l Değerlendirilmes i 

Türkiye'de özel dershaneler kurulduğundan beri tartışma konusu olmuştur. 

Özel dershanelerin varlığı konusundaki eleştiriler genel olarak iki ana noktada 
toplanabilir: 



a. Özel dershaneler, paralı eğitim vermektedirler ve bu yüzden de eğitimde 
fırsat eşitliğini bozmaktadırlar. 

b. Özel dershaneler okulların yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Kalıp 
halinde bilgiler vererek test cambazlığı yapmaktadırlar. Dolayısıyla eğitimi 
bozmakta, okulları zor durumda bırakmaktadırlar. 

Nitekim bu tartışmaların neticesinde, 1965 yılında çıkartılan 625 sayılı Yasa ile, 
yasal güvence altına alınan özel dershanelerin, 1983 yılında eğitimde fırsat 
eşitsizliği yarattıkları gerekçesi ile kapatılmaları gündeme getirilmiştir. 625 sayılı 
Özel Öğretim Kurumları Yasası'ndaki bazı maddeleri değiştiren 16 Haziran 
1983 tarih ve 2843 sayılı Yasa ile özel dershanelerin bir yıl içinde kapatılması 
kabul edilmiştir. Bu yasaya göre Türkiye'de tüm özel dershaneler 1 Ağustos 1984 
tarihinden itibaren kapanıyordu. Ancak 11 Temmuz 1984 tarih ve 3035 sayıh 
Yasa ile özel dershanelerin faaliyetlerine devam etmeleri sağlandı. 

Son yıllarda özel dershanelerin kapatılmaları gündeme gelmemekle birlikte, 
eğitim sistemindeki gereklilikleri hakkında tartışmalar devam etmektedir. 

Aşağıda yeralan tablolarda dershanelerin ülkemizdeki gelişimi hakkında bir fikir 
vermektedir. 



Tablo: 1 
Türkiye'deki Dershaneleri n Yılla r İtibariyl e Gelişim i 

Öğretim Dönemi Dershane Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı 

1996-1997 1.479 310.432 13.297 
1999-2000 1.730 488.284 16.395 
2002-2003 2.122 606.522 19.881 
2003-2004 2.568 668.673 23.730 
2004-2005 2.984 784.565 30.537 

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı APK Daire Başkanlığı 

Türkiye'de dershane sayısı hızla artmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı 
istatistikleri, 2004 yılı itibariyle Türkiye'nin 81 ilinde 2.984 dershanenin faaliyet 
gösterdiğini ve 2004 yılında 446 tane dershanenin açıldığını ortaya koymaktadır. 
İstanbul, 54 yeni dershaneyle birinci sırada yer alırken, İstanbul'u 36 
dershaneyle Ankara, 22 dershaneyle de İzmir izlemiştir. Son bir yıl içinde yeni 
açılan dershane sayısı ve illeri şöyle: 

"Adana (12), Adıyaman (2), Afyon (2), Amasya (2), Ankara (36), Antalya (10), 
Aydın (4), Balıkesir (12), Bingöl (1), Bolu (5), Burdur (3), Bursa (15), 
Çanakkale (1), Çankırı (1), Çorum (1), DenizU (6), Diyarbakır (5), Elazığ (2), 
Erzurum (1), Eskişehir (3), Gaziantep (5), Giresun (3), İsparta (2), Mersin (9), 
İstanbul (54), İzmir (22), Kars (1), Kastamonu (1), Kayseri (6), Kırklareh (4), 
Kırşehir (1), Kocaeh (9), Konya (10), Kütahya (2), Malatya (3), Manisa (8), 
Kahramanmaraş (2), Muğla (8), Muş (1), Nevşehir (2), Niğde (2), Ordu (3), 
Rize (5), Sakarya (4), Samsun (8), Siirt (1), Sinop (3), Sivas (2), Tekirdağ (6), 
Tokat (2), Trabzon (2), Şanlıurfa (3), Uşak (2), Zonguldak (5), Karaman (2), 
Kırıkkale (3), Batman (3), Bartın (1), Karabük (2), Osmaniye (3)." 

Ülkemiz genelinde dershane sayılarındaki artış, toplumun bu kurumlara 
yönelik gereksinme duymasından kaynaklanmaktadır. Serbest ekonomilerde 
toplumun ilgi duymadığı kurumlar, zaman içinde azalmaya hatta yok olmaya 
mahkumdurlar. 



iller Kurum 
Sayış 

Kursiyer Sayısı Öğretmen Sayısı iller Kurum 
Sayış T E K T E K 

Adana 110 27700 14762 12938 892 534 358 
Adıyaman 23 3096 2062 1034 115 99 16 

Afyon 16 4843 2612 2231 153 101 52 

Ağrı 8 706 561 145 30 28 2 

Amasya 16 4701 2668 2033 98 67 31 

Ankara 301 49543 25494 24049 2462 1400 1062 

Antalya 81 23073 11953 11120 711 480 231 
Artvin 7 1506 766 740 41 36 5 

Aydın 35 11140 5750 5390 344 226 118 

Balıkesir . 47 • 15878 8167 7711 482 281 201 

Bilecik 4 1787 919 868 45 32 13 

Bingöl 3 1248 818 430 36 33 3 

Bitlis 5 899 690 209 24 21 3 

Bolu 7 2664 1446 1218 73 36 37 

Burdur 12 4009 2063 1946 71 52 19 

Bursa 90 27720 14731 12989 922 514 408 

Çanakkale 24 5917 3010 2907 150 91 59 

Çankırı 5 1090 644 446 29 23 6 
Çorum 23 5510 3228 2282 155 128 27 
Denizli 34 10992 5533 5459 378 247 131 

Diyarbakır 26 9188 5864 3324 217 183 34 

Ülkemizdeki Öze l Dershaneleri n Kuru m Kursiye r Ve Öğretme n 
Sayısı (2003-200 4 Öğreti m Yılı ) 



ÎUer Kurum 
Sayısı 

Kursiyer Sayısı Öğretmen Sayısı ÎUer Kurum 
Sayısı T E K T E K 

Edirne 20 5026 2447 2579 213 130 83 

Elazığ 16 4423 2684 1739 176 131 45 

Erzincan 6 2608 1626 982 82 67 15 

Erzurum 19 5173 3470 1703 196 160 36 

Eskişehir 28 14776 7850 6926 343 196 147 
Gaziantep 24 8272 5223 3049 255 191 64 

Giresun 13 3465 1940 1525 123 85 38 

Gümüşhane 5 856 516 340 32 27 5 

Hakkari 4 1086 879 207 21 19 2 
Hatay 68 10803 6275 4528 532 368 164 

İsparta 18 4370 2267 2103 129 96 33 

Mersin 76 19048 10037 9011 561 392 169 

İstanbul 429 98454 51010 47444 4427 2457 1970 
îzmir 110 49787 24538 25249 1528 722 806 
Kars 8 1850 1092 758 62 52 10 
Kastamonu 8 2243 1233 1010 77 50 27 
Kayseri 50 11745 6748 4997 427 331 96 
Kırklareli 20 6479 3210 3269 157 94 63 
Kırşehir 9 2698 1392 1306 83 73 10 
Kocaeli 59 18024 9778 8246 660 361 299 
Konya 73 18409 10393 8016 613 490 123 



İller Kurum 
Sayısı 

Kursiyer Sayısı Öğretmen Sayısı İller Kurum 
Sayısı T E K T E K 

Kütahya 18 7219 4131 3088 224 149 75 
Malatya 31 7485 4294 3191 308 246 62 
Manisa 44 12672 6434 6238 394 250 144 
Kahramanmaraş 32 7630 4580 3050 255 208 47 
Mardin 18 3689 2539 1150 140 121 19 
Muğla 28 6669 3205 3464 260 170 90 
Muş 6 702 310 392 29 28 1 
Nevşehir 9 1915 980 935 59 48 11 
Niğde 10 2842 1497 1345 111 76 35 
Ordu 22 5345 2815 2530 213 145 68 
Rize 12 3355 1812 1543 126 91 35 
Sakarya 36 7371 4275 3096 317 184 133 
Samsun 51 15731 8156 7575 482 311 171 
Siirt 4 1538 1180 358 44 36 8 
Sinop 5 2196 1149 1047 63 44 19 
Sivas 21 5519 2904 2615 186 137 49 
Tekirdağ 30 8075 4194 3881 258 154 104 
Tokat 20 5369 3080 2289 169 130 39 
Trabzon 36 8355 4634 3721 300 229 71 
Tunceli 2 266 Í22 144 1 1 
Şanlıurfa 23 3585 2516 1069 139 121 18 



ÎUer Kurum 
Sayısı 

Kursiyer Sayısı Öğretmen Sayısı ÎUer Kurum 
Sayısı T E K T E K 

Uşak 11 3918 2008 1910 109 66 43 
Van 10 3824 2882 942 111 91 20 
Yozgat 17 3519 2168 1351 153 106 47 
Zonguldak 24 8643 4628 4015 228 170 58 
Aksaray 8 1552 867 685 72 57 15 
Bayburt 2 843 581 262 19 17 2 
Karaman 6 1787 974 813 50 38 12 
Kırıkkale 16 4899 2919 1980 142 97 45 
Batman 10 2457 1891 566 94 77 17 
Şırnak 6 568 473 95 23 23 
Bartın 5 1837 1003 834 66 46 20 
Ardahan 1 123 84 39 8 6 2 
İğdır 6 1170 669 501 51 33 18 
Yalova 8 2868 1488 1380 89 47 42 
Karabük 10 2923 1625 1298 83 54 29 
Küis 3 688 352 336 25 23 2 
Osmaniye 20 5107 2863 2244 148 110 38 
Düzce 7 1614 872 742 56 41 15 

Toplam 2568 668673 361503 307170 23730 15085 8645 



İKİNCİ BÖLÜ M 

ÖZEL DERSHANELERİ N 
DİĞER ÜLKELERDEK İ DURUMU 



1. J A P O N Y A ' D A ÖZE L DERSHANELE R 

Japonya'da özel dershaneler, okul saatleri dışında öğrencilerin devam ettikleri 
"Özel Eğitimli Okullar" genel adı ile bilinmektedir. Bunlar da iki ana gruba 
ayrılmaktadır: 

V Özel Eğitimli Okullar Endüstrisi (JUKO): 
Genelde bu kurumlara ilk ve ortaokul öğrencileri (zorunlu eğitim öğrencileri) 
devam etmektedir. JUKO'lar, öğrencileri genel olarak liselere giriş için il 
düzeyinde yapılmakta olan Akademik Başarı Smavı'na hazırlamaktadır. 

V Gram Okulları (YOBİKO) 
YOBlKO'lar ağırlıklı olarak, üniversiteye hazırlık kursları yapmaktadır. 
Kısaca JUKO ve YOBİKO şeklinde adlandırılan özel dershaneler, Japonya'da 
çok yaygın eğitim kurumlarıdır. Görevleri yalnızca lise giriş ve üniversite giriş 
sınavlarına öğrenci hazırlamak ile de sınırlı değildir. Genel olarak aşağıdaki 
alanlarda faaliyet göstermektedir: 

a. Lise giriş sınavlarına hazırlama, 
b. Üniversite giriş sınavlarına hazırlama, 
c. Yetiştirme kursları, 
d. Hansachi Sınavı, (Herhangi bir sınıftaki öğrencinin o yıl ve ondan önceki 

yıllarda kazanmış olduğu temel bilgileri ölçen sınavdır.) 
e. Eğitim danışmanlığı (rehberlik hizmetleri), 
f. Uydu yoluyla öğretim, 
g. Eğitim araştırmaları, 
h. Eğitim yayınları, 
i. Pedagojik formasyon dersleri. 

Görüldüğü gibi Japonya'da özel dershaneler çok yaygın bir faaliyet alanı 
içindedirler. Buna karşılık açılış ve işleyişlerine Japon Eğitim Bilim ve Kültür 
Bakanlığı (MONBOSHO) karışmamaktadır. Herhangi bir ticaret şirketi gibi 
açılmakta ve eğitim işi yaptıkları için de hiç vergi vermemektedirler. 



1.1. öze l Dershaneleri n Açılış ı 

Japonya'da özel dershanelerin açılışları için Eğitim Bilim ve Kültür 
Bakanlığı'ndan herhangi bir izin almalarına gerek yoktur. Özel dershanelerle 
ilgili herhangi bir standart bulunmadığı gibi açılış, işleyiş ve kapanış aşama
larında da farklı bir prosedür yoktur. Herhangi bir ticari şirketin devletle ilişkisi 
ne ise özel dershanelerin de odur. 

Özel dershane açmak için şirket kurma zorunluluğu vardır. Şirket tüzüğünde 
"Özel Eğitimli Okullar İşletir" hükmü bulunması yeterli sayılmaktadır. Bu 
şirketler istediği yerde, istediği kapasitede, istediği programla, istediği eğitim 
dalında Özel Eğitimli Okul (özel dershane) açabilmektedirler. 

Japonya'da özel dershaneler çok yaygın olup, büyük kampüslerde hizmet 
vermektedirler. Bazı dershanelerin Japonya genelinde 40-50 yerleşim 
birimlerinde şubeleri bulunmaktadır. 

Öğrenciler özel dershanelere aşağıdaki nedenlerden dolayı devam et
mektedirler: 

V Okulda okudukları derslerden daha yüksek not almak, 

V İyi bir lise yada iyi bir üniversiteyi başarı ile bitirmede yeterli temel altyapıyı 
oluşturmak için bilgilerini genişletip pekiştirme imkânını elde etmek, 

V Öğrencilerin her öğrenim yılında bir veya iki kez kendi arzusu ile para 
ödeyerek girdiği Bilgi Düzeyini Tespit Sınavından (HANSACHİ) aldığı notlar 
bir üst okula girişte, hatta bazı firmalarda işe girişte dikkate alındığından, 
HANSACHİ sonuçlarından en üst düzeyde yararlanmak, 

V Özel Dershaneler, akademik bilgi veren eğitim kurumu olma özelliği yanında; 
spor, sanat konularıyla, sosyal konularda da öğrencilere ve yetişkinlere 



eğitim hizmeti vermektedirler. Bu nedenle bu etkinliklere katılma ve kendini 
geliştirmek, olarak sıralanabilinir. 

1.2. Öze l Dershanelerd e Yapıla n Faaliyetle r 

a) Yetiştirm e Kurslar ı 

İlkokuldan lise son sınıfa kadar öğrencilerin, okulda okudukları derslerden, 
daha başarılı olmalarını sağlamak amacıyla matematik, fen, sosyal, Japon dili, 
resim, müzik, yabancı dil (İngilizce, Almanca vs.) gibi çeşitli derslerden 
öğrencilerin bilgisini derinlemesine geliştirmek amacıyla açılmış kurslardır. 

b) Hansach i Sınav ı 

Bu sınav herhangi bir sınıftaki öğrencinin o yıl ve ondan önceki yıllarda 
kazanmış olduğu bilgi düzeyini tespit amacıyla yapılmaktadır. Öğrencinin o 
tarihte çeşitli derslerden edindiği bilgi düzeyini gösteren bu sınavın sonucu bir 
belge ile resmileştirilmektedir. Sınav için öğrenci dilediği özel dershaneye 
müracaat ederek sınav parasını yatırmakta ve dershanelerin belirlediği tarihte 
sınava girmektedir. 

Sınav Sonuç Belgesi ve Güvenirliği : Öğrencinin okuduğu derslerdeki temel 
bilgileri ve bu bilgileri kullanma becerisini ölçen sınav sonunda, öğrenciye temel 
derslerde bilgi düzeyini gösteren bîr belge verilmektedir. Japon toplumunun 
inancına göre, bir öğrenciye aynı tarihlerde birden fâzla Hansachi uygulansa, 
hepsinin sonuçları birbirine çok yakın olacağı şeklindedir. 
Hansachi'nin Kullanıldığı Yerler 

îş Başvurularında: İş başvurusu yapan lise mezunlarına öğrenim süresince almış 
olduğu Hansachi sonuç belgelerini de getirmesi istenmektedir. Bunun nedeni 
ise şöyle açıklanmaktadır: Diploma kişinin bir okuldan mezun olduğunu 
gösterir. Öğrencinin edindiği bilgi alt yapısını göstermez, Hansachi ise, 
öğrencinin öğrenim süresinde temel derslerden hangilerinden güçlü, 
hangilerinden zayıf olduğunu göstermektedir. Bu uygulama üniversite 



mezunlarının işe girişinde de yapılmaktadır, Ancak burada Hansachi'nin etkisi 
yok denecek kadar az olduğu söylenmektedir. 

Üst Okula Girişte Hansachi'nin KuÜanmu: İki yıllık bazı yüksekokullar öğrenci 
kabulünde öğrencilerin üniversite giriş merkezi sınav sonuçları yanında, 
öğrencinin Hansachi sonuçlarını da dikkate almaktadır. Bazı yüksek okullara 
girişte Hansachi sonuçlarının daha etkili olduğu belirtilmektedir. 

c) Öğrenciler i lis e giri ş sınavların a hazırlamak , 
d) Öğrenciler i üniversit e giri ş sınavların a hazırlamak , 
e) Eğiti m Danışmanlığ ı 

Gerek dershane öğrencileri, gerekse dershaneye devam etmeyen öğrenciler, özel 
dershanelerden rehberlik hizmeti almaktadırlar. Dershane öğrencilerine 
ücretsiz, diğer öğrencilere ücretli olan bu hizmet, öğrencinin öğrenim 
problemlerinin çözümüne yönelik olduğu gibi, okullar hakkında bilgi alma 
şeklinde de olmaktadır. Rehberlik hizmetleri, öğrencilerin okul ve meslek ter
cihleri, sınavlarda neler yapmaları gerektiği ve benzeri konuları kapsamaktadır. 

f) Çeşitl i Kursla r 

özel dershaneler ; öğrenci veya yetişkinlere yönelik resim, heykel, el sanatları, 
spor gibi değişik konularda da kurslar düzenlemektedirler. 

g) Uyd u Yayınlar ı 

Sınıfta yapılan dersler uydu aracılığı ile yayınlanmaktadır. Okullar bu yayınları 
satın alarak okul saatlerinde öğrencilerine izletmektedirler. Öğrenciler de ihti
yaç duydukları derslerin yayınlarını satın alarak (abone olarak), evlerinde takip 
etmektedirler. 

Öğrenciler ders yayınlarını izlerken, telefon veya faksla soru sorabilmektedirler. 
Sorular, uzmanlarca anında cevaplandırılmaktadır. 



h) Bilimse l Araştırma Çalışmalar ı 

Özel dershanelerde çeşitli konulara yönelik araştırma laboratuvarları 
kurulmuştur. Laboratuvarlar tüm öğrencilere ve yetişkinlere açıktır. 

Herhangi bir konuda araştırma veya deney yapmak isteyen kişiler ücretini 
ödemek şartıyla, rehber öğretmen gözetiminde laboratuvarlarda istediği 
araştırma ve deneyi yapabilmektedirler. 

i) Yayın Çalışmalar ı 

Özel dershaneler öğrencilerin eğitimini desteklemek amacıyla, okul derslerine 
ve giriş sınavlarına yardımcı kitaplar yayınlamaktadırlar. 

Ayrıca, Eğitim Rehberliği dalında "Rehberlik, Ben Yaparım, Başarının Anahtarı, 
Yeşil" gibi adlar altında, rehberUğe yönelik ve sosyal konuları içeren yayınlar 
yapmaktadırlar. 

j) Pedagoji k Formasyo n Dersler i 

Öğretmenlik, hemşirelik gibi bazı özel meslekler için gerekli olan pedagojik 
formasyon dersi almak isteyen üniversite mezunlarına pedagojik formasyon 
dersi vermektedirler. 

1.3. Öze l Dershaneler e Deva m Ede n Öğrenc i Gruplar ı 

a) Oku l öğrencileri : 

îlk, orta ve lise düzeyindeki öğrencilerin ortalama %46'sı okul saatleri dışındaki 
gün ve saatlerde özel dershanelere devam etmektedirler. Bu öğrenciler 
dershanelere; 
• Okulda gördükleri derslerden daha iyi yetişmek, 
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• Lise giriş sınavlarına hazırlanmak, 
• Üniversite giriş sınavlarına hazırlanmak amacı ile gitmektedirler. 

b) Roni n (lisey i bitirmi ş v e üniversiteye girememi ş öğrenciler) : 

Bu öğrenciler, üniversite giriş sınavlarına hazırlanmaktadırlar. Haftanın 5 günü 
dershaneye devam etmekte ve günde 4 ders görmektedirler. 

c) Bilimse l Araştırma Öğrencileri : 

Lise ve üniversite öğrencileri veya yetişkinler arasından bilimsel çalışma ve 
deney yapma arzusu duyanlar, özel dershane laboratuvarlarmda, öğretmenlerin 
yönetiminde çeşitli deney ve araştırmalar yapmaktadırlar 

d) Sosya l Aktivit e Öğrencileri : 

Öğrenciler veya yetişkinler; resim, heykel, müzik, beden eğitimi, el sanatları, 
yüzme, dalgıçlık, çocuk bakımı vb. konularda dershanelerin düzenlediği kursla
ra devam ederek sosyal aktivitelerini geliştirmektedirler. 

e) Pedagoji k Formasyo n Öğrenciler i 

Resmi kurumlarda görev yapmak için gerekli olan bir kısım belgeleri, özellikle 
öğretmenlerden istenen Pedagojik Formasyon Belgesini almak için, üniversite 
mezunları Pedagojik Formasyon kurslarına devam etmektedirler. 

1.4.Özel Dershan e Öğretmenler i 

Japonya'da okul öğretmenliği için mutlaka öğretmen sertifikası istenirken, özel 
dershanelerde çalışan öğretmenlerden genel itibariyle öğretmen sertifikası 
aranmamaktadır. Konusunda uzman olan kişiler de öğretmen olarak özel 
dershanelerde görev yapabilmektedirler. 



öğretmenlerin atanmasmda Japon Eğitim Bilim ve Kültür Bakanlığı'nm 
herhangi bir müdahalesi veya onay vermesi söz konusu değildir. Öğretmenleri 
dershane yöneticileri seçip, sözleşmeli olarak çalıştırmaktadırlar. 

1.5. Öze l Dershan e Ücretlerini n Belirlenmes i 

Her dershane öğrenci ders saati ücretini bağımsız olarak belirlemektedir. Bu 
ücreti Bakanlığa bildirme veya onaylatma işlemi yapılmamaktadır. Her öğrenci 
katılacağı programın ders saati sayısına göre ücret ödemektedir. 
Dershanelerde ücretsiz öğrenci okutulması söz konusu değildir. Ancak, 
dershaneye devam eden öğrenciler dershane ücretini ödemekte zorluk çektikleri 
takdirde, Japon Burs Derneği'ne (Bu derneğe fînansal destek devlet tarafından 
sağlanmaktadır.) müracaat ederek burs almaktadırlar. 

1.6. Öze l Dershaneler e Devle t Desteğ i 

Japon Eğitim Sistemi'nin temel ilkesi, öğrenciye rekabet ortamı içinde çalışma 
alışkanlığı kazandırmaktır. Her ferdin kapasitesini en üst sınırında kullanmasını 
öğretmektir. Ferdi başarıyı öne çıkarmak; böylece rekabet duygusuna sahip, 
çalışkan ve başarılı fertlerin yetişmesine imkan sağlamaktır. 

Bu ilkenin gerçekleşmesine özel dershanelerin katkısı herkesçe 
benimsenmektedir. Ayrıca, eğitim eksiği olan insanların yaşamları boyunca 
eğitim eksikliklerini giderme yeri olarak görülen özel dershanelerin 
yaygınlaşması, özel dershanelerden daha çok sayıda öğrenci ve yetişkinin 
yararlanması devlet tarafından teşvik edilmektedir. 

Teşvik Şekilleri: 

a) Özel dershanelerden gelir veya kurumlar vergisi alınmamaktadır. 

b) Devam etmek isteyen öğrencilerden maddi durumu müsait olmayanlara 



Japon Burs Derneği tarafından burs verilmektedir. 

c) Devletjözel dershanelerin bazı cari giderlerini hafifletici tedbirler almaktadır. 
Japonya'da her yıl ilkokul öğrencilerinin % 49.5'i, ortaokul öğrencilerinin % 
64.2'si, lise öğrencilerinin ise % 35.8'i özel dershanelere devam etmektedir. 

Üniversiteleri kazanan öğrencilerin yaklaşık % 40'ının lise son sınıf öğrencisi, % 
60'ının ise bir yıl daha özel dershanelere devam eden beklemeli öğrenciler 
(RONİN) olduğu istatistiklerde yer almaktadır. 

Bu sonuç, liseden sonra bir yıl daha dershaneye devam eden öğrencinin çok 
daha iyi yetiştiğini göstermektedir. 

Türkiyede'de 2004 Üniversite giriş sınav sonuçla-rına göre, lise son sınıf 
öğrencilerinin %25,4'ü, beklemeli öğrencilerin %35,6 sı,Bir yüksek öğretime 
yerleşmiş olupta tekrar sınava girenlerin %29,3'ü üniversite sınavında başarılı 
olmuştur. 

1.7.Özel Dershaneleri n İşleyiş i 

Japonya'da öğrencilerin büyük bölümü okul saatleri dışında özel .dershanelere 
devam etmektedir. Okullarda sınıf mevcutları 20-30 iken, özel dershanelerde 
anfi şeklindeki sınıflarda mevcutlar 150-300 arasında değişmektedir. 
Mevcutların kalabalık oluşu pek yadırganmamakta ve öğrenme önünde bir 
engel olarak görülmemektedir. Özel dershanelerdeki bir yıllık kurs ücreti 
ortalama olarak 700.000 Yen civarındadır. 

Özel dershaneler, öğrencilerin başarı durumlarını belirten ve HENSACHİ 
(hensaçi) adı verilen Seviye Belgesi vermektedirler. Hensachi, bir öğrencinin 
öğrencilik yaşamı boyunca kullandığı önemli bir belgedir. Çünkü bu belge 
öğrenciye üst okullara kayıt sırasında ve işe girişte öncelik sağlamaktadır. 
Japonya'da özel dershanelerin yaptığı işlerin içinde en ilginç olanlarından biri 

uydu yoluyla yapılan öğretimdir. Bazı dershaneler, yaptıkları dersleri canlı 



olarak veya paket halinde okullara satmaktadır. Ders işlendiği anda, abone olan 
okullar, Japonya'nın çeşitli yerlerinde uydu aracılığı ile öğrencilerine dersleri 
canlı olarak izletebilmektedirler. 

1.8. Öze l Dershaneleri n Japo n Eğitimin e Katkıs ı 

Bilindiği gibi, Japon ekonomik kalkınmasının temelinde, Japon insanının 
çalışkanlığı yatmaktadır. Bu çalışkanlık eğitim alanında ve özellikle de Özel 
Eğitimli Okullar adı verilen özel dershaneler sürecinde de kendini 
göstermektedir. Aşırı çalışma yarışı öğrencileri daha nitelikli yetiştirmek için 
organize olan, özel dershanelere talebin artmasına neden olmuştur. En iyi 
liselere, en iyi üniversitelere girme ve buna bağlı olarak en iyi iş ve yaşam 
koşullarını elde etme isteği, Japon kalkınmasının temel öğesidir. Bu noktada çok 
iyi organize olmuş ve topluma dinamizm veren özel dershaneler, Japon 
eğitimine büyük katkı sağlamaktadırlar. 

Aşırı yarışın, öğrencilerin psikolojik olarak yorulmalarına neden olduğu 
şeklindeki görüşler Türkiye'de olduğu gibi Japonya'da da tartışılmaktadır. 
Ancak buna rağmen, Japon insanı, tercihini özel dershanelerden yana 
kullanmaktadır. 

2. YUNANİSTAN'D A ÖZEL DERSHANELE R 

2.1. Öze l Dershaneleri n Tarihçes i 

Yunan eğitim sisteminde önceleri "evde eğitim" veren kişi "Dershane 
Öğretmeni" olarak adlandırılmıştır. Henüz organize olmuş okul sistemi yokken, 
birçok yerde olduğu gibi Yunanistan'da da birebir öğretim faaliyetleri olmuştur. 
Ülkemizde de bugün "özel ders" olarak adlandırılan bu olgunun. Yunan eğitim 
sisteminde daha derin kökleri vardır. Bu bağlamda Yunanlılar, Büyük 
İskender'e eğitim veren Aristoteles'i ilk dershane öğretmeni olarak görürler. 
M.Ö. 5. yüzyılda Yunanistan'da SOFİSTLER'in kent kent dolaşarak paralı ders 
vermesiyle felsefe ve bilim yaygınlaştırılmıştır. 



Yunan eğitim sistemi tarihinde 19. yüzyıldan itibaren, Matematik araştırma 
seminerleri ile, ilk kez bugünkü anlamda dershane kavramı kullanılmaya 
başlanmıştır. 

1. Dünya Savaşı öncesi, Atina Üniversitesi'nde, öğretmenlerin verdiği araştırma 
seminerleri "Yüksek Dershaneler" olarak adlandırılmıştır. O dönemlerde üç 
tane yüksek dershane vardı. 

1903 yılında hükümet değişimi sonucunda görevinden alman Atina Üniversitesi 
Matematik Doktoru Panagıotis Zervos, 1905 yılında Matematik Dershanesi 
kurmuştur 

19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başına kadar Yunanistan'da ne Yüksek Öğretim 
Kurumları Sınavı (AEI), ne de üniversitelerde bölüm sınavları vardı. O 
tarihlerde dershanelerde okul dersleri için takviye dersleri verilirdi. 1916 
yılından itibaren resmileşen politeknik üniversite giriş sınavları ile dershaneler 
sistematik hale gelmeye başlamıştır. 

2.2. Öze l Dershaneleri n Kapsam ı 

Yunanistan'da, Türkiye'deki özel dershanelere benzeyen 4 kurum tipi var: 

1- Ortaöğretim e hizme t veren öze l dershaneler . 

Ortaöğretime hizmet veren özel dershaneler; faaliyetleri itibariyle ülkemizdeki 
özel dershanelere çok benzemektedir. 

Ortaöğretim dershanelerine genel olarak Lise-3 ve Lise-2 öğrencileri devam 
etmektedir. Lise son sınıftaki öğrencilerin %85'i üniversiteye girebildiği için, 
özel dershanelere devam eden lise mezunu öğrencilerin sayısı azdır. Lise-3 te 
okuyan öğrencilerin %90'ı , Lise-2'de okuyan öğrencilerin de %60'ı özel 
dershanelere devam etmektedir. 



Ortaöğretim dershanelerinin sayıları 3 bin civarındadır. Atina ve Selanik 
kentlerinde yaygın olan bu özel dershanelerin kapasiteleri genelde küçüktür. 
Özel dershanelere öğrenciler, akşam 16.30-22.30 saatlerinde devam etmektedir. 
Pazar günleri ders yapılamamaktadır. Az sayıda dershanelere devam eden 
mezun öğrenciler sabah saatlerinde kurs görmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere Yunanistan'daki eğitim çalışmaları ülkemizdeki 
uygulamalara çok benzemektedir. Çünkü Yunan dershaneleri de öğrencilere 
yoğun test çalışması uygulamaktadır. Bu itibarla test kitapları oldukça yaygındır. 

Yunanistan'da ortaöğretim dershaneleri, Lise-2 ve Lise-3'ün sonunda tüm 
Yunanistan genelinde yapılan hem sınıf geçme hem de üniversiteye girme işlevi 
olan iki sınav için öğrencileri hazırlamaktadır. Yine Türkiye'de olduğu gibi 
devlet bu kurumlara sıcak bakmadığı için, devlet okullarında bu amaçla ücretsiz 
kurslar düzenlenmektedir. Buna rağmen lise öğrencilerinin %90'nı özel 
dershaneleri tercih etmektedir. 

2- Yükseköğretim e hizme t veren öze l dershaneler , 

Yükseköğretim dershaneleri, yalnız yüksek öğretim öğrencilerine hizmet 
vermekte olup, sayıları tüm Yunanistan'da 23 tanedir. 

3- Yabancı Di l merkezleri . 

Yabancı Dil Dershaneleri çok daha yaygın olup, sayıları 8 bin dolayındadır 

4- Atölyele r (Serbes t Eğitim Kurumları) , 

Atölyeler meslek kursları düzenlemektedir. Açılmaları izne bağlı değildir. 



2.3. Öze l Dershaneleri n Açılm a Koşullar ı 
1 - Ortaöğreti m Dershaneler i 

Dershane açabilmek için Fizik, Kimya, Matematik ve Biyoloji dallarmm 
herhangi birinde öğretmen olmak gerekmektedir. Diğer şartlar ise: 

- Eğitim Bakanlığma dershane açabilmek için izin dilekçesi ile başvuru 
yapılması, 
- Binada her sınıfın en az 14 m olması, 
- Sınıflardaki azami öğrenci sayısı 10-12 olması, 
- Her katta tehlike çıkış kapısı, yangın söndürme aletlerinin bulunması, 
- Her 40 erkek öğrenci için bir tuvalet, her 30 kız öğrenci için bir tuvaletin 
bulunması, 
- Tavan yüksekliğinin 2.85 ten az olmaması, 
- Merdiven genişliğinin bilinen standartların altında olmaması, 
- En az 6 kişilik asansör bulunması, 
- Sakatlar içinde yol bulunması, 
- Jeneratörün bulunması, 
- Odayı aydınlatan gün ışığının yeterli olması, 
- WC lerin 1.90 cm kadar fayans olması ve havalandırmanın bulunması, 
- Sandalye ve sıralar arasındaki mesafenin 1,5 metreden az olmaması, 
Anılan şartlar sağlanmadığı takdirde dershane açma izni verilmediği gibi 
dershanelerin denetimleri esnasında da bu şartlar aranmakta ve gerektiği 
takdirde dershaneler kapatılabilmektedir. 

2- Yüksek öğrenim e hizme t veren öze l dershanele r 

Yükseköğretim Dershaneleri, yalnız yüksek öğretim öğrencilerine hizmet 
vermekte olup, sayıları tüm Yunanistan'da 23 tanedir. Yunanistan ve AB 
ülkeleri vatandaşlarının yüksek öğrenime hizmet veren özel dershaneler açmak 
için Yunanistan Eğitim Bakanlığı'ndan izin almaları gerekmektedir. 



3- Yabanc ı Di l Dershaneler i 

Yunanistan ve AB ülkeleri vatandaşlarının yabancı dil dershanesi açmak için 
Yunanistan Eğitim Bakanlığı'ndan izin almaları gerekmektedir. Bu tür bir 
dershane açmak için eğitimci olma zorunluluğu yoktur. Yabancı Dil 
Dershanesi'ni açan kişi, eğitimci olarak atanma niteliklerine sahipse, 
dershanenin müdürlük görevini de üstlenebilir. 

4- Atölyele r 

Atölye açmak için Eğitim Bakanlığı'ndan izin alınmasına gerek yoktur. 

2.4. Öze l Dershaneleri n Öğretim e Başlam a İzn i 

Kurum açma izni alan kişi öğrenime başlamak için ikinci bir dilekçe Eğitim 
Bakanlıgı'na başvurmaktadır. Bu dilekçe ile aynı zamanda yönetici ve öğretmen 
listesi de Bakanlığa gönderilmektedir. Bakanlık listeyi ve listedeki yönetici ve 
öğretmenlerini uygun görürse, dershaneye öğretime başlama izni vermektedir. 

2.5. Öze l Dershan e Öğretmenler i 

Özel dershane öğretmenleri özel okullarda görev yapmakta ancak devlet 
okullarında görev yapamamaktadırlar. Ortaöğretimde eğitimci olarak 
çalışabilme niteliklerine sahip bir kişi Yunan Eğitim Bakanlığına bir dilekçe ile 
başvurarak çalışma izni alır. Bu kişiler eğer isterlerse özel Dershane de açabilir. 
Ancak eğitimci olmayan kişiler, tüzel kişilikli kuruluşlar (şirket, vakıf v.b.) 
ortaöğretim öğrencilerine yönelik dershane açamaz. 

Öğretmen ücretleri Dershaneler Federasyonu ve Sendikalar tarafından 
belirlenmektedir. 



2.6. Öze l Dershan e Ücretlerini n Belirlenmes i 

Dershane ücretlerini her bölgede Dershaneler Derneği belirlemektedir. 
Dershaneler Derneği'nin bağlı olduğu kurum ise Dershane Eğitimcileri 
Federasyonudur. Sözkonusu Federasyon 1981 yılında kurulmuş olup, üye sayısı 
bakımından Yunanistan'daki en büyük federasyondur. 

Dershanelerin fakir öğrencileri okutmak için yasal bir zorunlulukları yoktur. 
Ancak kurumlar kendi insiyatifleri ile öğrencilerin %8- %10'u civarında ücretsiz 
okutmaktadır. Dershaneden alınan fatura vergi iadesi için kullanılabilmektedir. 
Devletin özel okula tanıdığı tüm olanaklardan dershanelerde yararlanmaktadır. 
Dershane ücreti Yunanistan'da yıllık 950 bin Drahmi yani ortlama 2 milyar TL 
civarındadır. 

3. A M E R İ K A BİRLEŞİK DEVLETLERİND E ÖZE L DERSHANELE R 

3.1.Üniversiteye Giri ş Sınavlar ı 

ABD'de 4 bin 500 üniversite var ve bunların yüzde 80'ine üniversite giriş sınavı 
olan Standardized Aptitude Test (SAT) ve ACT sınav sonuçları ile 
girilebilmektedir. 

3.1.1. AC T Sınav Sistemi 

ACT sınav sistemi, ilkokul, ortaokul, lise, bakalorya (Amerikalı öğrencilerin 
Fransa'daki üniversitelere giriş sınavı), vb. sınavları kapsamaktadır. Ancak genel 
anlamda ACT, ülke çapında uygulanan üniversite giriş sınavıdır. 

Anılan sınav sistemine olan ihtiyaç, 1950'lerde A.B.D.'deki siyasal gelişimler 
sonucu yüksek öğretime farklı bakış açıları ve yaklaşımların ortaya çıkmasıyla 
doğmuştur. 1959'dan önce ülke çapında uygulanan tek bir üniversite giriş sınavı 
vardı. Bu sınav, ülkenin en iyi üniversitelerine girebilecek en iyi çocukları 



diğerlerinden ayırt etmeye yönelik olarak hazırlanmıştı. Diğer öğrenciler ise, 
üniversitelere ya üniversite ortamına yakın akrabaları aracılığıyla ya da bazı 
eğitim kurumlarının uyguladığı giriş sınavlarına katılarak giriyorlardı. 

1950'lerin sonlarına gelindiğinde, üniversitede okuma çağına gelmiş olan 
öğrencilerin sayısı artmıştı; öğrencilere verilen mali desteklerin (burs, kredi) 
maliyeti artıyordu; daha çok öğrenci üniversiteye girmek ve kolejlerin (ABD'de 
kolejlerde üniversite statüsünde olan kurumlardır.) birçoğu da büyümek 
istiyordu. İşte ACT Sınavının yaratıcıları böyle bir ortam içinde bu programı 
oluşturdular. Programın temel iki amacı vardı: 

V Öğrencilerin eğitim yaşamlarının ikinci bölümünde daha iyi kararlar 
alabilmelerine yardımcı olmak üniversitelere ve kolejlere (coUege) daha fazla 
bilgi sağlamaktı. 

V Üniversitelere başvuran öğrencilerin eğitimini aldıkları derslere, göre 
üniversitelerin uygun bölümlere yerleştirilmesi konusunda yardımcı olmaktı. 

ACT sınavı, Amerika'da tüm üniversiteler tarafindan kabul edilmektedir. 
Anılan sınav, A.B.D.'de Ekim, Aralık, Şubat, Nisan ve Haziran aylarında olmak 
üzere yılda beş kez uygulanır. 

ACT değerlendirme sınavını önemli kılan neden, sadece A.B.D.'deki 
üniversiteler tarafindan değil tüm ülkeler tarafindan kabul edilmiş olmasıdır. 

3.1.2. SAT Sınav Sistem i 

SAT, bir yetenek sınavıdır. Tüm yetenek sınavlarında olduğu gibi bu sınavda da 
entellektüel yeteneği değerlendirmek için bazı araçlar bulunmaktadır. SAT, 
Matematik ve İngilizce'yi kendi araçları olarak kabul etmektedir. 

Öğrencilerin bu sınavdaki tüm soruları yanıtlamaya çalışmaları puanlarını 



düşürmelerine neden olabilir. SAT smavmda başarılı olabilmenin anahtarı çok 
soru yanıtlamak değil, yanıtladığınız doğru soru sayısının yüzdesidir. Sınavın iki 
bölümü birbirlerinden bağımsız olarak puanlandırılır. Öğrenciler, dil bölümü 
için ayrı, matematik bölümü için ayrı puan alırlar. Her iki puan türü de 200-800 
puan arasında değişir. Her ikisinin de ortalaması 500'dür. Böylece ortalama 
toplam puan 1000 puan olmaktadır. 

SAT sınavı yılda yedi kez genellikle Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Mart ve Haziran 
aylarında uygulanır. 

ACT ve SAT dışında bir de PSAT sınavı bulunmaktadır. SAT la benzerlik 
gösteren bu sınavın tek farkı sınav formatıdır. PSAT sınavlarında sorulan 
soruların çoğu daha önce SAT sınavlarında sorulmuş sorulardır. Bununla 
birlikte, SAT sınavında uygulanan tekniklerin tamamı PSAT sınavlarında da 
uygulanmaktadır. 

3.2. ABD'd e Öze l Dershanele r 

Daha öncede bahsettiğimiz gibi ABD'de 4.500 üniversite var ve bunların yüzde 
80'ine Üniversite Giriş Sınavı olarak değerlendirebileceğimiz Standartdized 
Aptitude Test (SAT) ve ACT Sınavları ile girilmektedir. 

Öğrenciler bu sınavlara özel kurumlar tarafından açılan kurslarla 
hazırlanmaktadır. ABD'de de üniversiteye hazırlık kursları veren en büyük 
şirket Washington Post'a bağlı Kaplan Şirketidir. Bunların dışında Sylvan 
Öğrenme Merkezleri de öğrencilerin bu tür sınavlara hazırlanmalarında destek 
vermektedir. Bu okulların çalışma saatleri öğleden sonra başlar, akşama kadar 
sürmektedir. Sadece Cumartesi tüm gün boyunca hizmet vermektedirler. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde kolej (college) ve üniversiteye girişte sınav 
uygulanması 1959 yıllara dayanmasına rağmen dershaneciliğin bu tarih 
paralelinde geliştiği söylenemez. 



Sektörde faaliyet gösteren firma sayısmı az olmasma karşm, 2.5 milyar dolarlık 
bir kurs pazarının var olması Türk girişimcilerini de harekete geçirmiş ve 
ABD'de yatım yapmaya teşvik etmiştir. 

ABD'de de üniversiteye hazırlık kursu için 1 öğrenci ortalama 1200 dolar 
öderken Türkiye'de bu rakam 300 dolara inmektedir. Sektör temsilcilerinin 
tahmini olarak yapmış olduğu değerlendirmeye göre ABD'de bir dershanenin 
cirosu 1 milyar dolar iken Türkiye'de bütün dershanelerin toplam cirosu 500 
milyon dolardır. Bütün bu gelişmeler yukarıda da bahsedildiği gibi Türk 
girişimcilerini ABD'de bu alanda yatırım yapmaya odaklamıştır. 

Bu konudaki ilk temsilcimiz ABD'de Ohio ve Washington'da iki şube açmış ve 
ayrıca ABD'deki üniversite sınavları (Standardized Aptitude Test-SAT) için 
çalışma ve test kitapları pazarına yönelik çalışmalarına da başlamıştır. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜ M 

ÖZEL DERSHANELERİ N 
SORUNLARI V E ÇÖZÜ M ÖNERİLER İ 



1. ÖZE L DERSHANELERİ N SORUNLAR I 

Türkiye'deki diğer sektörler gibi özel dershanelerin de pek çok genel ve özel 
sorunları vardır. Bu sorunların bir kısmı ülkenin genel sisteminden, bir kısmı 
mevzuattan, kaynaklanmaktadır. Özel dershanelerin genel ve özel sorunlarının 
bir kısmını şöyle sıralıyabiliriz: 

1- Özel dershanelerin paralı hizmet vermesinden dolayı, eğitimin mutlaka 
ücretsiz olması gerektiğine inanan resmi ve özel çevrelerin olumsuz 
yaklaşımlarından dolayı özel dershanelerin varlıkları sürekli tartışma konusu 
olmaktadır. Bu tartışmalar da kurumların geleceğe yönelik yatırım yapmalarını 
engellemektedir. 

2- Sınav sisteminin sık sık değişmesi özel dershaneleri olduğu gibi, bu sınavlarla 
ilgili olan herkesi zor durumda bırakmaktadır. 

3- ÇeşitH vergilerin getirdiği ağır mali yük, (KDV (%8), Gelir/Kurumlar vergisi, 
SSK primleri, her yıl alınan işletme ruhsat harcı, vb.) 

4- İdari mevzuattan kaynaklanan pek çok sorunları vardır. Başta 625 sayılı Yasa 
ve buna bağlı olarak çıkartılan çeşitli yönetmelik ve yönergelerde özel 
dershanelerin faaliyetlerini zorlaştıran pek çok madde vardır. Birkaç örnek 
verecek olursak: 

a. Özel dershaneler bir ilan vermek için en az 15 gün önceden valiliğe 
başvurmak zorundadırlar. 

b. Bina içinde yapılan en küçük bir değişiklik için bile Milli Eğitim 
Bakanlığından onay alma zorunluluğu vardır. 

c. Personel atamaları, istatistik bilgiler, bina standartları, ücretsiz öğrenci 
okutulması gibi pek çok konuda, mevzuat içinde zor uygulanabilecek hükümler 
vardır. 

5- Özel dershanelerin işini zorlaştıran bir başka etken de dıştan gelen haksız 
rekabet koşullarıdır. Belediye, vakıf, dernek, sendika ve üniversiteler gibi çeşitli 



kuruluşların yasalara aykırı olarak açtıkları kurslar, yetkililerce önlenmediği gibi 
desteklenmektedir. 

6- Özel dershanelerin rekabet koşuları içinde kendilerinin yarattığı sorunlar da 
çoktur. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: 

a. Yasalara, kurallara aykırı, ilkesiz ücret indirimleri ve promosyonlar, 
b. Kaçak öğretmen çalıştırılması, 
c. Karşı kurumları karalama, 
d. Seviye belirleme sınavlarının amacından saptırılması, 
e. Merkezi olarak bazı dershane, dergi veya yayınevlerinin daha çok ticari 

amaçla isim satmaları, 

2. ÇÖZÜ M ÖNERİLER İ 

Özel dershanelerin sorunlarının tamamen çözüm bulunmasını düşünmek çok 
iyimser bir yaklaşım olacaktır. Çünkü yukarıda da bahsettiğimiz gibi hemen 
hemen tüm sektörlerde çözüm bekleyen bir çok sorun bulunmaktadır. Esas 
itibariyle ülkemizde iş dünyasının genel sorunu yüksek vergi ve SSK 
primleridir. 

Ancak özel dershanelerin sorunlarını diğer sektörlerin sorunlarından farklı 
kılan gerek resmi makamlar ve gerekse bir kısım özel kesim tarafından 
varlıklarının halen kabullenilmemiş olmasıdır. Bu nedenle öncelikle bu 
olumsuz bakış açısının değişmesi gerekmektedir. Çünkü dershaneler 
kendiliğinden ortaya çıkmış bir kurum değildir. Tamamen toplumun 
gereksinimleri nedeniyle ortaya çıkmıştır. 

Nitekim istatistikler ülkemizdeki eğitim harcamalarının geri kalmış ülkelerin 
bile altında kalındığını göstermektedir. Eğitimde öğrenci başına yapılan yıllık 
harcama Türkiye'de 380, Zimbabwe'de 768, Tunus'da ise 891 dolardır. 



2005 Bütçesi çerçevesinde kabul edilen MEB bütçesi 14.882.259.500 YTL 
(Ondört milyar Sekizyüzsekseniki milyon ikiyüzellidokuzbin beşyüzelli YTL) 
olarak belirlenmiştir. Bu rakam, 2005 Konsolide bütçesinin 9.57'sine, 2005 
GSMH'sinin % 3.09'una tekabül etmektedir. MEB'e ayrılan 2005 yılı bütçesi, 
son on yılın en yüksek oranlı bütçesi olmakla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
bütçesinin genel bütçe içindeki payı giderek küçülmektedir. 

Yine derslik başına düşen öğrenci sayısı, Türkiye'de 52 iken, Almanya'da 16-26, 
Fransa'da 30, İngiltere'de 25'dir. 

Diğer taraftan araştırmada incelenen Yunanistan, Japonya ve ABD'ye ait 
aşağıda yer alan tablolardaki rakamlar ile ülkemiz rakamlarını 
karşılaştırdığımızda, Yunanistan'da zorunlu eğitime devam eden 1.5 milyon 
öğrenciye milli gelirden ayrılan pay %3,8 Japonya'da zorunlu eğitime devam 
eden 40 milyon öğrenciye milli gelirden ayrılan pay % 5,9, ABD'de zorunlu 
eğitime devam eden 51 milyon öğrenciye milli gelirden ayrılan pay %7,5'dir. 
(2000 yılı rakamları) Ülkemizde ise zorunlu eğitime devam eden 13 milyon 
öğrenciye milli gelirden ayrılan pay % 2,80'dir. (2005 Yılı rakamları) 

Bu rakamlardan da anlaşıldığı üzere, araştırmada yeralan ülkelerin hepsi eğitim 
harcamalarına bizden daha fazla kaynak ayırmış olmasına rağmen özel 
dershanelerin gelişimini engellememişler tam tersine teşvik etmişlerdir. 

Japonya'da devlet, özel dershanelerden gelir veya kurumlar vergisi alınmaması, 
cari giderlerin hafifletilmesi ve maddi durumu müsait olmayan öğrencilere burs 
verilmesi gibi önemli teşvikler vermektedir. 



Tablo:3 
Yunanistan'da Mill i Gelirde n Eğitim e Ayrıla n Pay 

(2000 Yıh) 

Nüfûs 

(Milyon) 

Kişi Başına 

Düşen Milli 

Gelir 

Okul 

Sayısı 

Öğretmen 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Zorunlu 

Eğitim 

Süresi (yıl) 

Eğitime Milli 

Gelirden Ayrılan 

Pay (%) 
10.6 8.900 12.000 90.000 1.500.000 15 yaşına 

kadar 6 yıl ilk 

okul, 3 yıl orta 

okul zorunlu 

3,8 

Kaynak: OECD Rakamları (2000) 

Tablo:4 
Japonya'da Mill i Gelirde n Eğitim e Ayrıla n Pay 

(2000 Yıh) 

Nüfus 

(Milyon) 

Kişi Başına 

Düşen Milli 

Gelir 

Okul 

Sayısı 

Öğretmen 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Zorunlu 

Eğitim 

Süresi (yıl) 

Eğitime Milli 

Gelirden Ayrılan 

Pay (%) 
125 20.400 40.000 1.000.000 40.000.00( 9 (6 Yıl) 

İlkokul) 

3 yıl orta 
• 
okul 

5,9 

Kaynak: OECD Rakamları (2000) 



Tablo:5 
Amerika Birleşi k Devletlerin'd e IVlill i Gelirde n Eğitim e Ayrıla n Pay 

(2000 Yılı ) 
Nüfus 

(Milyon) 

Kişi Başına 

Düşen Milli 

Gelir 

Okul 
Sayısı 

Öğretmen 
Öğretmen 

Öğrenci 
Sayısı 

Eğitime Milli 
Gelirden Ayrılan Pay (%) 

260 24.700 109.200 3.000.000 51.000.000 7,5 

Kaynak: OECD (2000) 

Tablo:6 
Türkiye'de Mill i Gelirde n Eğitim e Ayrıla n Pay 

(2000 Yılı ) 

Nüfus 
(Milyon) 

Kişi Başına 
Düşen Milli 

Gelir 

Okul 
Sayısı 

öğretmen 
Sayısı 

Öğrenci 
Sayısı 

Eğitime Milli 
Gelirden Ayrılan 

Pay (%) 

64.266 2.947 68.591 352.732 11.219 2,1 

Kaynak: OECD (2000) 
Aşağıda kısmen de olsa özel dershanelerin sorunlarının çözümü ile ilgili öneriler 
getirilmiştir: 

- 625 sayılı " Özel Öğretim Kurumları" Kanununun, çağın gereklerine ve 
Avrupa Birliğinin eğitim politikasına uyum çerçevesinde yeniden 
düzenlenmesi, 

- Üniversiteler, belediye, vakıf, dernek, sendika ve siyasi partiler gibi çeşitli 
kuruluşların yasalara aykırı olarak açtıkları kursların mutlaka önlenmesi, 

- Her yıl alınan kurum açma harcının beş yılda bir alınması. 



1- 2004 yılı verilerine göre,Türkiye'de 2.568 özel dershanede; yaklaşık 24 bin'i 
öğretmen, 13 bin'i diğer personel olmak üzere, 35 bin'i aşkın kişi görev 
yapmaktadır. Bugünkü Türkiye koşullarında 35 bin kişiye iş olanağı sağlamak, 
çeşitli yan sektörlere katkı sunmak önemli bir sosyial işlev olarak görülmelidir. 

2- Üniversite giriş sınavlarında ilk girişlerde başarılı olamayan onbinlerce genç; 
kahve köşelerinden, sokaktan alınarak tekrar eğitim-öğretim ortamına 
çekilmektedir. 

3- Maddi durumu yetersiz binlerce genç kurslardan ücretsiz 
yararlandırılmaktadır. 

4- Ekonomik koşulları iyi olan öğrenciler, özel ders gibi pahalı bir yolla sınavlara 
hazırlanırken, özel dershaneler orta ve dar geUrli aile çocuklarına çok daha 
ekonomik koşullarda hizmet vererek, bir ölçüde firsat eşitliği sağlamaktadırlar. 

5- Özel dershaneler, öğretmenlerin emeklerini değerlendirerek, ekonomik 
yönden görece olarak daha iyi olmalarını sağlamaktadır. Bu da, kısmen 
öğretmenlere bir toplumsal statü kazandırmaktadır. 

Sayıları Japonya'da onbinlerle ifade edilen, Yunanistan gibi küçük bir ülkede 
bile binlerle ifade edilen, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gibi pek çok ülkede 
bulunan özel dershaneler, eğitim-öğretimin bir gerçeğidir. 

Japonya'da ilköğretim öğrencilerinin %65'i, lise öğrencilerinin %40'ı özel 
dershanelere devam ederken; Yunanistan'da ilköğretim seviyesinde oran çok 
düşük, ancak lise seviyesinde bu oran % 90'lara varmaktadır. Türkiye'de ise lise 
son sınıf öğrencilerinin bile ancak % 35'i özel dershanelere devam etmektedir. 



Pek çok sorunu olan Türk Eğitim Sistemi içinde, birçok sorunun kaynağı olarak 
özel dershaneleri görmek, adeta bu kurumları günah keçisi yapmak haksız bir 
anlayıştır. Abartılı bazı değerlendirmeler objektif değildir. Özellikle özel 
dershanelerde yapılan öğretimin, öğrencileri ezberletmeye yönelttiği şeklinde 
görüş doğru değildir. Tersine, özel dershanelerde öğrencilerin daha özgür 
düşünmesine, yorum, analiz, sentez yapmasına olanak tanımaktadır. 

Türkiye'de eğitim sistemi içinde özel dershanelerin yeri tartışılırken, özel 
dershanelerin yalnız Türkiye'de varolduğu şeklinde görüşler ifade edilerek de 
özel dershaneler suçlanmaktadır. Yine bu görüşe göre, yalnız Türkiye'de 
üniversite giriş sınavları vardır ve özel dershaneler bu sınavdan dolayı bir 
fırsatçılık sonucu doğmuştur. Birçok ülkede özel dershanelerin olmadığı, yine 
birçok ülkede üniversite giriş sınavlarının olmadığı bir gerçektir; ama üniversite 
giriş sınavları ve özel dershanelerin olduğu da bir başka gerçektir. Almanya gibi 
bazı ülkelerde, öğrencilerin üst okullara geçişi bilimsel bir yönlendirme ile 
yapılmaktadır. Bu gibi ülkelerde, özel dershane türü kurumlar azdır. Ama 
Japonya, Yunanistan ve İsrail gibi ülkelerde, hatta Amerika Birleşik 
Devletleri'nde bile özel dershane türü kurumlar vardır. Bu itibarla sadece bizde 
değil diğer ülkelerde de var olan dershanelerin gerekliliğini tartışmayı biryana 
bırakıp, bu kurumların gelir düzeyi ne olursa olsun toplumun tüm kesmi 
tarafından nasıl istifade edileceği konusunda devletin neler yapması gerektiği 
konusunun tartışılması daha yararlı olacaktır. 



MİLLİ EĞİTİ M BAKANLIĞ I ÖZE L DERSHANELE R TİP YÖNETMELİĞ İ 

Yayın : Tebliğler Dergisi 
Yayım Tarihi ve Sayısı: "/07/2000 - 2514 
Numarası: 

BİRİNCİ BÖLÜ M 
Genel Hükümle r 

Kuruluş 
Madde 1-Özel 

Dershanesi 
kuruculuğunda 

adresinde kurulmuştur. 

Amaç 
Madde 2- Bu Yönetmeliğin amacı, Özel Dershanesinin 
işleyiş esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 3- Bu Yönetmelik Özel Dershanesini kapsar. 

Dayanak 
Madde 4- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 625 sayılı Öze] 
Öğretim Kurumları Kanunu ile Millî Eğitim Bakanhğına Bağlı Özel Öğretim Kurumları 
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen; 
a)Bakanlık: Millî Eğitim Bakanhğmı, 
b) Dershane: Dershanesini, 



c) Kurum: Dershanesini, 
d) Kurucu: Kurumun sahibini, 

e) Kurucu Temsilcisi: Tüzel kişiliği haiz kurucular tarafından görevlendirilen ve 
Bakanlığa karşı kurucuyu temsil eden kişiyi, 

f) Genel Müdür: Özel kurumlarının genel müdürünü 
(Aynı kişi veya kuruluşa ait özel öğretim kurumlarının adları yazılacaktır.), 
g) Müdür: Dershanesi müdürünü, 
h) Öğrenci: Kuruma kayıt olan öğrencileri, 
ı) Dönem: Kurumda yapılan eğitim öğretim süresini, 
i) Grup: Bilgi düzeylerine göre oluşturulan öğrenci grubunu ifade eder. 

Kurumun Amaa 

Madde 6- Kurumun amacı; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel 
amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olarak öğrencileri; 

a) Başarılı olmak istedikleri derslerde yetiştirmek ve bilgi düzeylerini yükseltmek, 
b) Bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlamak, 

c) Kamu veya özel kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara hazırlamak, 

d)Belli alanlarda ilerlemek amacıyla; araştırma ve inceleme yapmaya, ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda uzmanlaşmaya teşvik etmek için gerekli çalışmaları yapmaktır. 

İKİNCİ BÖLÜ M 
Kurum Personeli , Görev, Yetki ve Sorumluluklar ı 

Dershanede Görevlendirilecek Personel 

Madde 7- Dershanede aşağıda unvanları belirtilen personel görevlendirilir: 
a) Müdür 

b) Müdür Yardımcısı (Öğrenci mevcudu 500'ü aşan kurumlarda zorunlu). 
c) Öğretmen. 

d) Ölçme ve Değerlendirme Servisi Elemanı. 
e) Rehber Öğretmen. 



f) Zümre Başkanı. 
g) Diğer Personel. 
h) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı (Gerekli koşulların sağlanması 
durumunda). 

Görevlerin Birleştirilmesi 
Madde 8- Kurum müdürü gerekli görürse rehber öğretmeni, ölçme ve değerlendirme 
servisi ile rehberlik servisini birlikte yürütmek için görevlendirebilir. 

II sınırları içinde aynı kurucuya ait birden çok dershane için genel müdürlük 
oluşturulması durumunda, ölçme ve değerlendirme servisi elemanı ve zümre başkanı 
genel müdürlük bünyesinde görevlendirilebilir. Bu durumda diğer şubelerde sözü 
edilen elemanlar görevlendirilmeyebilir. 

Yukarıda belirtilen hizmetlerin ortak yürütülmesinde ve zümre çalışmalarında 
koordinasyon genel müdürce sağlanır. 

Görevlendirmeler 
Madde 9- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen görevlerde çalışacak personele 
625 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı özel Öğretim 
Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre: Bakanlıkça yöneticilere, 
valilikçe öğretmen ve diğer personele çalışma izni verilir. 

Bakanlıkça çalışma izni verilen personelin, 625 sayılı Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığına 
Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen nitelik ve koşulları taşıması 
gerekir. 

Valilikçe görevlendirilecek öğretmenlerin; dersine gireceği öğrencinin düzeyine göre. 
Talim ve Terbiye Kurulunun "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına 
Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları 
Yükseköğretim Programlarına ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere ilişkin Esaslar'a 
göre gerekli nitelik ve koşulları taşımaları gerekir. 

7 nci maddenin (g) bendindeki diğer personelin görevlendirilmesinde aşağıdaki 



koşullar aranır: 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
b) En az ilköğretim okulu mezunu olmak. 
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve ruhsal hastalığı 
bulunmadığına dair sağlık raporu almak. 

Kurucu veya Kurucu Temsilcisinin Görev, YetJd ve Sorumluluklan 
Madde 10 - Kurucu veya kurucu temsilcisi, dershanede eğitim ortamının gerektiği 
şekilde sağlanmasıyla görevlidir. Bu nedenle kurucu veya kurucu temsilcisi gerekli 
maddî olanakların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç ve gerecin temini ve 
binanın yeterli duruma getirilmesi gibi hususlarda birinci derecede sorumludur. 
Kurucu veya kurucu temsilcisi, bu sorumluluğunu yerine getirmek için aşağıda 
belirtilen görevleri yapar. 

a) Her yıl dershanenin malî bütçesini düzenler. 
b) Eğitim öğretimle ilgili olarak dershane müdürünce talepte bulunulan araç ve gereç 
ile diğer ihtiyaçları sağlar. 
c) Hizmetlerin yürütülebilmesi için, ilgili mevzuat hükümlerine göre personel 
bulundurur. 

d) Zaman zaman öğretmenler kurulu toplantısına katılarak öğretmenlerin sorunlarını 
ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar. 
e)Yönetici, öğretmen ve diğer personelin aylık ve ücretlerini zamanında öder, sigorta ve 
vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun ve zamanında yapılmasını temin eder. 
f) Dershanede görevlendirilecek; yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışma izin 
onayları ve toplu onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır. 
g) Dershanenin gelir ve giderleriyle ilgili iş ve işlemleri izler, muhasebeyle ilgili; defter, 
dosya ve kayıt makbuzlarının tutulmasını sağlar. 
h) 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili 
diğer yönetmelik, yönerge ve emirlerle kurucuya verilen görevleri yapar. 
ı) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 76 ncı 
maddesi hükmüne göre genel müdür ve müdürle birUkte yılda bir defa malî raporu 



hazırlar, Bakanlığa gönderir. 
i) Yangın doğal afet ve kazalara karşı uygun önlemler alır. 
j) îlk yardım ve özel güvenlik önlemleri alır. 

Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya temsilcisi dershanenin eğitim 
öğretim işlerine karışmaz. 

Genel Müdürün Görev, Yetki ve SorumluluMan 
Madde 11 - Genel müdür, dershanede eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi, 
öğrencilenin en iyi şekilde eğitilmesi ve yetiştirilmesi, başarının artırılması için gerekli 
önlemleri almak ve uygulatmakla görevlidir. Göreviyle ilgili hizmetlerde resmî 
makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur. 

Genel müdür, aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Genel müdür, kendisine bağlı bulunan bütün kurumları ilgilendiren konularda 
yapılacak toplantılara başkanlık eder. 
b) Öğretmenlik yapma nitelik ve koşullarını taşıması ve dershanede branşında ders 
bulunması durumunda haftada 6 saatten fazla olmamak kaydıyla derse girebilir. 
c) Dershanede görevli; yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin bilim, teknik ve 
eğitim alanlarındaki geUşmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır. 
d )Dershanede eğitim-öğretim ve yönetim işlerinin yeni tekniklere uygun olarak 
yapılmasını sağlar. 
e) izin kullanacak personele, kurum müdürüyle birlikte izin belgesi düzenler. 
f) Yönetim ve eğitim-öğretim kadroları arasındaki koordineyi sağlar. 
g) Dershanede görevH yönetici, öğretmen ve diğer personelin sicil ve disiplin amiri 
olarak usulüne uygun sicil raporlarını doldurur. 
h) Öğretmen ve yöneticilerin görevlerini gereği gibi yapmaları için önlem alır, yapılan 
ders dışı etkinlikleri denetler. 
ı) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 76 ncı 
maddesi hükmüne göre kurucu ve müdürle birlikte yılda bir defa malî raporun 



hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar. 
i) Dershanede görevlendirilecek yönetici, öğretmen ve diğer personelin çahşma izin 
onayları ve toplu onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır. 

Genel müdür, ayrıca; 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda özel öğretim 
kurumlarıyla ilgili diğer yönetmelik, yönerge ve emirlerde kendisine verilen görevleri 
yapar. 

Üzerinde kurucu veya kurucu temsilciliği görevi olmayan genel müdür, derslanenin 
malî işlerine karışmaz. 

Gend Müdür Yardımosmın Görev, Yetki ve Sonumluluklan 
Madde 12 - Genel müdür yardımcısı, genel müdürün verdiği görevleri yapar. Genel 
müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde genel müdürün görevlerini yürütür ve 
yetkilerini kullanır. 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluklan 
Madde 13 - Dershane müdürü; dershanenin yönetiminden, eğitim-öğretim 
etkinliklerinin planlanmasından ve en iyi yürütülmesinden genel müdüre, resmî 
makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur. 

Müdür, bu sorumluluğunu yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri yapar. 

a) Öğrencilerin en iyi şekilde eğitilmesi, başarının artırılması, eğitim kalitesinin 
yükseltilmesi için gerekli önlemleri ahr ve uygular. 
b) Dershanede görevli personelin sicil dosyalarını tutar, Özel Öğretim Kurumlarında 
Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında 
Yönergeye göre sicil raporlarını doldurur, yöneticilerin raporlarını Bakanhğa, 
öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin raporlarını ise valiliğe gönderir. Öğretmenlerin 
sicil raporlarını doldururken ilgili zümre başkanının görüşlerini de alır. 
c) Dershanede çeşitli amaçlarla yapılacak toplantılara katılır, başkanlık eder. 
d) Resmî makamlara karşı dershaneyi temsil eder. 



e) Dershane bünyesindeki diğer yönetim kadrolarından veya personelden gelen 
raporları inceler, gereğini yapar. 
f) Her öğretim yılı başından en az bir ay önce öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları 
yapar, eğitim-öğretim etkinliklerini plânlar, gerekli görev bölümünü yapar, izin 
alınarak gerçekleştirilecek ders dışı etkinlikler için gerekli izinleri alır. Personelin iş 
bölümünü yapar ve kendilerine tebliğ eder. 
g) Eğitim-öğretim ve yönetim için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, 
yazışmaların gecikmeye meydan verilmeden usulüne göre yapılmasını sağlar. 
h) Dershanede görevli; yönetici, öğretmen, memur, hizmetli ve diğer personelin 
yetişmelerini sağlar. Yönetici ve öğretmenlerin; bilim, teknik ve eğitim alanındaki 
gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır. 
ı)Bakanlıkça düzenlenen ve çağrısı yapılan hizmetiçi eğitim etkinliklerine katılır, 
dershane bünyesinde görev yapan diğer personelden hizmetiçi eğitim etkinliklerine 
çağrılanların katılmalarını sağlar. 
i) Dershanede görev yapan öğretmenlerin çahşmalarmı plânlı olarak yapmalarını 
sağlar, yıllık ve varsa lâboratuvar plânlarını, haftalık ders dağıtım çizelgelerini onaylar. 
j) Kütüphane ve diğer bölümlerin gerekli araç ve gereçle donatılmasını sağlayarak 
kontrol eder. Öğretmen ve öğrencilerin yararlanabilmeleri için gerekli önlemleri alır. 
k) Müdür, yönetim görevlerini aksatmamak koşuluyla; haftada en çok, aylık karşılığı 6 
saat ve ders saati ücreti karşılığı haftada 6 saat olmak üzere toplam 12 saat derse 
girebilir. 
1) Öğretim yılı başından önce yıllık çalışma takvimini hazırlayarak kurumun doğrudan 
bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatır. 
m) Her öğretim yılı için disiplin kurulunu oluşturur, (İlköğretim seviyesinde program 
uygulayan dershaneler hariç). 
n) Dershanede müdür yardımcısı bulunması durumunda müdür, yönetim veya eğitim-
öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili görevlerinin birini veya birkaçını müdür 
yardımcılarına devredebilir. Ancak, bu durumda görevin yapılması ile ilgili müdürün 
sorumluluğu ortadan kalkmaz. 
o) Öğretmenlerin nöbet çizelgesini hazırlar. 
ö) Tebliğler Dergisi'nin yönetici ve öğretmenlerce okunup imzalanmasını sağlar. 
p) Millî Eğitim Bakanhğına Bağh Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 76 ncı 
maddesi hükmüne göre kurucu ve genel müdürle birlikte yılda bir defa raporun 



hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar. 
r)Müdür, dershanede görevh müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin sicil ve 
disiplin amiridir. 
s)Kuruma genel müdür atanmadığı takdirde bu yönetmelikte genel müdüre verilen 
yetki ve görevleri de kullanır. 
ş) İzin kullanacak olan personele, genel müdürle birlikte izin belgesi düzenler. 
t) Üzerinde kurucu veya kurucu temsilciliği bulunmayan dershane müdürü, kurumun 
malî işlerine karışmaz. 
u)625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda özel öğretim kurumlarıyla ilgili 
yönetmeliklerde ve emirlerde kendilerine verilen diğer görevleri yapar. 

Müdür Yardımcdarmın Görev, Yetki ve Sorumluluklan 
Madde 14- Müdür yardımcıları, dershane müdürünün vereceği görevleri yapar. 

Dershane müdürünün izinli veya raporlu olduğu sürelerde ilgili resmî makamlardan 
gerekli "Olur" alınmak koşuluyla müdürün görevlerini yürütür ve yetkilerini kullanır. 

öğretmenlerin Görev, Yetki ve Sorumluluklan 
Madde 15 - Öğretmenler, kendilerine verilen dersin öğretiminden sorumludur. 
Öğretmenler sorumluluklarını yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri yapar. 

a) Öğrencilerin en iyi şekilde eğitilmesi, başarının artırılması, eğitim kalitesinin 
yükseltilmesi için gerekli önlemleri alır ve uygular. 
b) Ders plânlarını iki nüsha olarak hazırlayıp dershane müdürünün onayına sunar. 
Dershane müdürünce onaylanan plânların birer suretini dosyalayıp saklar. 
c) Öğrencilerin yoklamalarını yaparak, her derste işlenen konuları açık bir ifade ile ders 
defterine yazıp imzalar. 

d) Öğretmenler kurulu toplantıları ile zümre öğretmenleri kurulu toplantılarına katılır. 
Toplantı gündemiyle ilgili yapılan görüşmelerde görüş ve düşüncelerini bildirir ve 
oyunu kullanır. 
e) Derslere hazıklıklı girer. 

f) Derslerin dışında dershanenin eğitim-öğretim ve yönetim işlerine katılır, kanun, 



yönetmelik ve emirlerle belirlenen ödevleri yapar. 
g)Öğrenim işlerinde, öğrencilere yardımcı olur ve kılavuzluk yapar, tutum ve 
davranışlarıyla örnek olur. 
g)Dershane müdürünün plânladığı şekilde nöbet tutar. Nöbet sonunda görüşlerini 
nöbet defterine yazar. 
ı) Eğitim-öğretim ve yönetim işlerinde yönetime yardımcı olur. 
i) Tebliğler Dergisi'ni okur ve imzalar. 
j) Yıl sonunda; okuttuğu dersle ilgili olarak işlediği konular, yaptığı etkinlikler, 
öğretimde karşılaştığı güçlükler ve bu güçlüklerin çözümü üzerinde görüş belirten bir 
rapor hazırlar ve zümre başkanına verir. 
k) Eğitim-öğretim bakımından zümre başkanına ve müdüre karşı sorumluluğunu 
yerine getirir. 

Dershane öğretmenleri, resmî veya özel okullarda ders veremezler. 

Zümre Başkanhğınm Kuruluşu 
Madde 16- Öğretmen sayısı en az üç olan branşlarda, zümre başkanı görevlendirilir. 

Program bakımından birbirlerine yakın olan Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı 
dersleri; Sosyal Bilgiler, Vatandaşlık ve insan Hakları Eğitimi, Türkiye Cumhuriyeti 
inkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih ve Coğrafya dersleri; Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve 
Biyoloji dersleri bir bütün durumunda düşünülerek birer zümre başkanı 
görevlendirilir. 

Zümre başkanları. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları 
Yönetmeliğinin 42 ncl maddesinin son bendinde belirtildiği üzere, özlük haklarından 
herhangi bir kayba uğratılmadan haftada en çok 10 saat derse girerler. 

Zümre Başkanınm Görev, Yetki ve Sorumlululdan 
Madde 17- Zümre başkanı; aynı dersin veya birbirine yakın derslerden meydana gelen 
grupların öğretiminde görevli öğretmenlerin başkanıdır. Başkanı bulunduğu ders veya 
derslerle ilgili eğitim-öğretim etkinliklerinin plânlı bir şekilde yapılmasından 
sorumludur. 



Zümre başkanı aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Zümre öğretmenleri kuruluna başkanlık eder. 
b) Sorumlu bulunduğu derslerle ilgili yıllık plânların en iyi şekilde yapılmasını ve 
uygulanmasını sağlar. 
c) Sınavlarda; ölçme, değerlendirme, düşünce, teknik, metot ve benzeri yönlerden, 
birliğin sağlanması için gerekli çalışmaları yapar. Bu amaçla sınavlarda sorulacak 
soruların; geçerli, güvenilir ve amaca uygun ölçme yapılması yönünde öğretmenlerle ve 
ilgili servislerle iş birliği yapar. 

d) Bu zümredeki aday öğretmenlerin yetişmeleri için gerekli önlemleri alır. 
e)Öğretmenlerin iş başında kendilerini yetiştirmeleri için gerekli olanağı hazırlar. 
f) İlgili servisçe tespit edilen program geliştirme ihtiyaçlarına göre program geliştirme 
etkinliklerini plânlar. 
g) Yıl sonunda sorumlu bulunduğu derslerde işlenen konular, yapılan çalışmalar, 
öğretimde karşılaşılan güçlükler ve bunların çözümüyle ilgili olarak hazırladığı raporu 
müdüre verir. 

h) Sicil döneminde öğretmenlerin eğitim-öğretimle ilgili çalışmaları hakkında 
görüşlerini yazılı olarak müdüre bildirir. 

Rehberlik Servisinin Görevierî 
Madde 18- Rehberlik servisince aşağıda belirtilen görevler yerine getirilir: 

a)Meslekî rehberlik: Öğrencilerin devam etmeleri durumunda başarı gösterebilecekleri 
bir üst öğretim kurumunun tespitiyle ilgili konuda çalışmalar yapar. 
b)Yöneltme: Öğrencilerin başarılı oldukları alanlarda başarılarını artırmaları, başarısız 
oldukları alanlarda ise başarılı olmalarını sağlayacak önerilerde bulunur. 
c) Bilgi toplama: Öğrenciler hakkında gerekli önerilerde bulunabilmek ve öğrencilerin 
bilgi düzeylerini tespit etmek amacıyla çeşitli test ve teknikleri uygular ve değerlendirir. 
d)Her dönem için yıllık rehberlik etkinlik programını hazırlar. 
e) Yönetim, öğretmenler kurulu veya servisçe yapılması yararh ve gerekli görülen işleri 
ve etkinlikleri yapar. 



ölçme ve Değerlendirme Servisinin Görevleri 
Madde 19- Ölçme ve değerlendirme servisince aşağıda belirtilen görevler yapılır: 

a) Test tekniğine uygun soruların hazırlanabilmesi için öğretmenlere açıklayıcı 
doküman temin eder. 
b) Test sorularını; derslere, konulara, ölçmek istediği amaca göre ayırır, soru bankası 
oluşturur. 
c) Her sorunun çeşitli uygulama tarihlerine göre analizlerini yapar. Soruların güçlük 
derecelerini göz önünde bulundurup uygun olmayan soruları tespit eder ve soru 
bankasından çıkarır. 
d) Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre program geliştirme gereksinimlerini tespit 
eder. 
e) Öğretime başlamadan önce; öğrencilerin düzeylerini tespit eder, öğretim etkinlikleri 
sırasında çeşitli zaman dilimlerinde verimi ölçmek amacıyla her dönem için sınav 
programı yapar. 
f) Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre, öğrencilerin derslere ve ulaşılması 
beklenen hedef davranışlara göre; başarı veya başarısızlıklarını tespit eder, sonuçlarını 
önerilerle birlikte öğrencilere ve ilgili öğretmenlere verir. 
g) Yapılan düzey belirleme, düzey kontrol ve deneme sınavları sonuçlarına göre 
öğrencilere öğrenci durum belgesi verir. 
h) Yönetim, öğretmenler kurulu veya servisçe yararlı ve gerekli görülen etkinlikleri 
yapar. 

Diğer Personel 
Madde 20- Dershanede memur, hizmetli, bekçi ve benzeri personel, ihtiyaca göre yeteri 
kadar görevlendirilir. Bu personel, dershane müdürünün vereceği görevleri yapar. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜ M 
Kayıt-Kabul 

Kayıt-Kabul Esasları 
Madde 21 - Zorunlu öğrenim çağında olup ilköğretime devam etmeyen çocuklar, 
dershaneye kabul edilmez. Ancak, ilköğretimini zamanında yapmayan yetişkinlerden, 
Açık İlköğretim Okuluna devam eden ve bu durumu belgelendirenler dershaneye kabul 
edilebilir. 

Kayıt-Kabulde İstenecek Belgeler 
Madde 22- Dershaneye kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir: 

a )Öğrencinin okulundan aldığı, "Öğrenci Olduğuna İlişkin Belge" veya öğrenci kimlik 
belgesinin onayh bir örneği. 
b) Nüfus cüzdanı sureti. 
c) İlgili yönetmelik hükümlerine uygun kılık-kıyafetle çekilmiş iki adet fotoğraf. 
d) Okul öğrencisi olmayanlardan sabıka kaydına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı yazısı. 
e) Yabancı uyruklu öğrenciler için; Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu 
Öğrencilere Üişkin Kanun ve Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere 
İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Kayıt-Kabul Zamanlan 
Madde 23 - Dershaneye öğrenci kaydı, uygulanan program türüne göre aşağıda 
belirtilen sürelerde yapılır. 

a)Bir üst okulun sınavlarına hazırlık amacıyla düzenlenen programlara öğrenci kaydı, 
nisan ayında başlar. 
b)Diğer programlara öğrenci kaydı, bu amaçla açılan dönemlerin başlangıç tarihinden 
önce başlatılır. 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜ M 
Eğitim-öğretim 

Öğretim Programlan ve Haftalık Derk Saatleri 
Madde 24- Dershanede, öğrencilerin öğrenim gördükleri okullardaki sınıflarına uygun 
öğretim programlarının izlenmesi gerekir. Bir üst okulun giriş sınavlarına, kamu veya 
özel kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara hazırlık programı uygulanan dershanelerde, 
düzey ve sınav kapsamına uygun derslerde, bu derslere göre hazırlanan programlar 
uygulanır. 

Ayrıca, dershanece geliştirilmiş öğretim programları Bakanlığın izniyle uygulanabilir. 

Yıllık Plân 
Madde 25 - Dershanede ilgili zümre öğretmenler kurulunca, dönemler başlamadan 
önce her dönem ve her ders için yıllık plân yapılır. Yıllık plânlar; 

a)Düzey belirleme sınavı sonucunda başarı gösterilemeyen konular, 
b) Öğrenciye, istenilen davranışları kazandırmak için, esas alınacak kategoriler, 
c) Belli bilgi kategorilerine göre öğrencide geliştirilecek hedef davranışlar, 
d) Hedef davranışa ulaşmak için, öğrencinin yöneltileceği etkinlikler, 
e) Yaparak, yaşayarak öğrenmeye olanak vermek amacıyla kullanılacak araç ve gereçler, 
f) Öğretmenin izleyeceği metotlar ve ilkeler, 
g) Belli zaman dilimlerinde hedef davranışa ulaşma derecesini belirlemeye olanak 
tanıyacak sınavlar dikkate alınarak hazırlanır. 

Lâboratuvar Plânlan 
Madde 26- Lâboratuvarı bulunan dershanelerde; yıllık plâna uygun lâboratuvar çalışma 
plânı yapılır. 



Yazdı Kaynaklar 
Madde 27 - Dershanede öğrencinin kendi kendine öğrenmesine veya öğrendiklerini 
pekiştirmesine yardımcı olmak amacıyla yazılı kaynaklar hazırlanır. 

Yazılı kaynaklarda belli ünite veya konular esas alınarak konu veya üniteye ilişkin temel 
bilgilerle birlikte, bu bilgilerle geliştirilmesi beklenen hedef davranışlara ait test 
sorularına da yer verilir. 

Dersler; konuya uygun, göze ve kulağa hitap eden araç-gereç kullanılarak işlenir. 

Smâ dar 
Madde 28- Öğrencilerin devam ettikleri programa göre dershanede: 

a)Düzey Belirleme, 
b) Düzey kontrol, 
c) Deneme 
sınavları yapılır. 

Dershanede yapılan bütün sınavlara ait evrak, ayrı ayrı dosyalanarak saklanır. 
Dershanede yapılan sıvavlar için, dershane öğrencilerinden ayrıca ek ücret alınmaz. 
Sınav sonuçları gerekli önerilerle birlikte öğrencilere ve velilere bildirilir. 

Düzey Belirleme Sma^an 
Madde 29 - Dershaneye kaydolan öğrencilerin; öğretime başlamadan önce bilgi 
düzeylerini tespit etmek amacıyla düzey belirleme sınavı yapılır. 

Düzey belirleme sınavları test usulüyle yapılır.Sınavlar bütün öğrencilerin katılımıyla 
aynı günde yapılacağı gibi, ayrı gün ve saatlerde grup veya bireysel olarak da yapılabilir. 



Düzey Kontrol Sınavlan 
Madde 30 - Dershaneye devam eden öğrencilerin, işlenen konulara göre bilgilerinin 
kontrolü için her ay bir defa düzey kontrol smavı yapılır. Bu sınavlar her konunun 
bitiminde yapılabileceği gibi, belli üniteler esas alınarak da yapılabilir. 

Deneme Smavlan 
Madde 31- Deneme sınavları, bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlık amacıyla açılan 
programları takip eden öğrencilerin, bilgi düzeylerini belirlemek için yapılır. Sınavlarda 
öğrencilerin girecekleri okulun giriş sınav sistemi esas alınır. 

Deneme sınavları, giriş sitemine uygun olarak yazıh veya tes usulü ile yapılır. 
Dershanenin ilgili programına devam eden öğrenciler, her dönemde ikiden az 
olmamak üzere, öğretmenler kurulunca belirlenen sayıda denema sınavına tâbi 
tutulurlar. 

Deneme sınavlarında öğrencilerin verdikleri cevaplar, üst okulun giriş sınav sistemine 
uygun olarak puanlanır ve değerlendirilir. 

Bakanlığın izni ile özel dershanelerin bağlı bulunduğu dernek, vakıf veya benzeri 
kuruluşlarca il, bölge veya Ülke genelinde deneme sınavları yapılabilir. 

Bu sınavlarda yukarıda belirtilen esaslar göz önünde bulundurulur. 

Grupların Oluşturulması 
Madde 32- Dershanede öğrenciler devam ettikleri programın özelliği dikkate alınarak; 

a) Düzey belirleme sınavı sonuçlarına, 
b) Uygulanacak programın özelliğine 
göre gruplara ayrılırlar. 

Yüksek öğretim sınavı programlarına devam eden öğrencilerin gruplarını tespitte 
ayrıca; 



a) Rehberlik servisi tarafından yapılacak olan meslekî rehberlik sonuçları, 
b) Öğrencilerin kendilerince tercih ettikleri dallar, 
c) Sınav sistemindeki esaslar 
dikkate alınır. 

Sınıfların Oluşturulması 
Madde 33 - Dershanede sınıflar; 32 nci maddede belirtilen gruplar dikkate alınarak 
oluşturulur. Sınıfların kurulmasında öğrencilerin derslerini, aynı sınıflar yerine farklı 
sınıflarda almalarına fırsat verilerek, aynı düzeydeki öğrencilerin bir grupta toplanması 
sağlanarak uyumlu sınıflar oluşturulabilir. 

Dershanedeki sınıfların her birindeki öğrenci sayısı Bakanlıkça tanınan kontenjanı 
geçemez. Kontenjan uygun olsa dahi bir sınıf mevcudu 30 öğrenciden fazla olamaz. 

Ders ve Yardıma Ders Kitaplan 
Madde 34- Dershanede; öğrencilerin öğrenim gördükleri okullaradaki sınıflarına uyan 
ders ve yardımcı ders kitaplarının okutulması esastır. Ancak, geliştirilmiş programlara 
paralel olarak, dershane yönetimi tarafından hazırlanan kitaplar Bakanlığın izniyle 
okutulabilir. 

Dershanede Bakanlıkça izin verilmemiş kitaplar okutulamaz ve öğrencilere aldırılamaz. 

Öğrenci Durum Belgesi 
Madde 35- Dershaneye devam eden öğrencilere; süresi iki ayı geçmeyen dönemlerde 
bir, süresi iki aydan fazla olan dönemlerde ise her ay öğrenci durum belgesi verilir. 
Öğrenci durum belgelerinde aşağıda belirtilen hususlara yer verilir: 

a) Öğrencilerin katıldığı sınavlar ve bu sınavlarda aldıkları puanlar, bir üst okulun giriş 
sınavına hazırlık programına devam eden öğrencilerin puanları, ilgili okulun sınav 
sistemindeki puanlama esasına uygun olarak yazılır. 



b) Derslere göre öğrencinin başarı durumu. 
c) Meslekî rehberlik amacıyla uygulanan testlerin sonuçları. 

d) Öneriler. 
e) Devam-devamsızlıkla ilgili bilgiler. 
f) Öğrencinin kimlik bilgileri. 

Öğrenci durum belgelerinde öğrencinin öğrenimi süresince aldığı bütün puanlar 
bulunur. Öğrenci durum belgelerinin öğrenci velilerince görülmesi için dershane 
müdürü gerekli önlemleri alır. 

Öğrenci durum belgeleri; rehberlik, ölçme ve değerlendirme servisince hazırlanır, 

öğrenci îdeme Dosyası 
Madde 36 - Öğrencilerin dershaneye devam ettiği sürece aldıkları öğrenci durum 
belgelerinde yer alan hususlarla, başarı durumları ve yapılan rehberlik hizmetlerinin 
ayrıntılarıyla yazıldığı öğrenci izleme dosyası tutulur. 

Öğrenci izleme dosyası rehberlik, ölçme ve değerlendirme servisince tutulur. 

Öğrenci izleme dosyası bilgisayarla da tutulabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜ M 
Kurullar 

Öğretmenler Kurulu 
Madde 37 - Öğretmenler kurulu; yöneticiler, dershanenin bütün öğretmenleri, 
rehberlik, ölçme ve değerlendirme servisi elemanlarından oluşturulur. Öğretmenler 
kurulu yılda en az iki defa toplanır. Dershanede takip edilecek eğitim-öğretim ilgili 
temel esaslar öğretmenler kurulunda belirlenir. 

Zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan değerlendirme raporları, öğretmenler 
kurulunda da görüşülür. 
Öğretmenler kurulunda alınan kararlar, dershane müdürünün onayından sonra 
uygulanır. 



Kurul toplantılarında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, tutanakla tespit edilerek, 
başta müdür olmak üzere bütün üyeler tarafından imzalanır. 

Zümre Öğretmenler Kurulu 
• Madde.38- Zümre öğretmenler kurulu aynı dersi okutan branş öğretmenlerinden 

oluşur. Zümre öğretmenler kurulu en az ayda bir defa toplanır. 
Zümre öğretmenler kurulu; müdürün ve zümre başkanının vereceği görevlerle birlikte 
aşağıda belirtilen görevleri yapar: 

a) Öğretimiyle görevli oldukları ders plânlarının yapılmasını ve öğretmenlerin 
uygulamada birlik içinde hareket etmelerini sağlar. 
b) Yapılacak sınavlarda birliğin sağlanması, tekniğine uygun soruların hazırlanması 
için önlemler alır. Hazırlanan soruları kurulda görüşerek gerekli düzeltmeleri yapar. 
c) Dershanede uygulanan düzey belirleme, düzey kontrol ve deneme sınavları sonunda 
değerlendirme yapmak amacıyla toplanır. Bu toplantılarda; her öğrencinin durumunu 
tek tek ele alarak başarılarına göre yapılacak yöneltmeyi tespit eder, başarısızlık 
gördüğü alanlarda başarıya götürecek etkinlikleri plânlar. Gerekirse elde edilen 
sonuçlara göre öğrencilerin grup etkinliklerine katılmalarını sağlar. 

Öğrencilerin başarısızlık sebeplerini araştırarak çözüm yollarını beHrler. 

d) Uygulanan ders programı ve yapılan plânların olumlu veya olumsuz yönlerini tespit 
eder. Buna göre program geliştirilmesi için ilgili makamlara teklifte bulunur. 
e) Değerlendirme raporu hazırlar. 
Zümre öğretmenler kurulunca yapılan değerlendirme toplantılarına; rehberlik, ölçme 
ve değerlendirme servisi elemanları da katılır. 

Hazırlanan değerlendirme raporları, gerek görüldüğü hâllerde Öğretmenler Kurulunda 
da görüşülür. 

Zümre öğretmenler kurulu toplantılarda yapılan görüşmeler ve ahnan kararlar, 
tutanakla tespit edilerek zümre başkanı ve kurul üyeleri tarafindan imzalanır. 



Disiplin Kumlu 
Madde 39 - Disiplin kurulu, dershane müdürünün görevlendireceği bir müdür 
yardımcısmm başkanlığmda dershanedeki kadrolu öğretmenler arasmdan öğretmenler 
kurulunca gizli oyla seçilecek üç üyeden oluşur. Üç öğretmen de yedek üye olarak 
seçilir. 

Oy tasnifi öğretmenler kurulunda yapılarak sonuçları ilân edilir. 
Müdür yardımcısının bulunmadığı dershanede, disiplin kurulu üyeleri kendi 
aralarından birini başkan seçer. 

Disiplin kurulu bir yıllık süre için seçilir. Dershaneye devam eden orta öğretim 
öğrencilerinin disiplin işlemleri, "Millî Eğitim Bakanhğı Ortaöğretim Kurumları Ödül 
ve Disiplin Yönetmehği" hükümlerine göre yürütülür. 

Dershaneye devam eden, ancak okulda öğrenci olmayanların disiplin işlemleri; 
kurumca hazırlanan ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanan, "Özel Öğretim 
Kurumlarında Öğrenim Görenlerden Okul Öğrencisi Olmayanlarla ilgili Disiplin 
Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. 

Öğrenci olmayan yetişkinlerden dershaneye devam edenler. Yönergede suç sayılan 
davranışlarda bulundukları takdirde, suçun niteliğine göre önce uyarılır, bu tür 
davranışlarda ısrar edenlerin dershaneyle ilişkileri kesilir. 

Disiplin cezası alan öğrenciler, okulda okuyorlarsa, aldığı cezayı belgeleriyle birlikte 
okuluna bildirilir. Bu durum okul disiplin kurulunda değerlendirilir. Disiplin kurulu 
kararına göre işlem yapılır. 

Disiplin kurulu kararı ile dershaneden kısa veya uzun süre uzaklaştırma cezası alan 
öğrencilerin yatırdıkları ücret iade edilmez. 

ilköğretim düzeyindeki öğrencilere disiplin cezası verilmez. Dershanede sadece ilk
öğretim öğrencilerinin devam edeceği program dönemlerinin açılması halinde disiplin 



kurulu oluşturulmaz, ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin olumsuz tutum ve 
davranışları eğitici yollarla giderilmesi için yönetici ve öğretmenlerce gerekli önlem 
alınır. 

Kdık-Kıyafet 

Madde 40- Dershanelerde; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen, öğrenci ve 
diğer personel hakkında; "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı 
Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine ilişkin Yönetmelik" 
hükümleri uygulanır. 

Ancak, öğrencilerin forma veya benzeri tek tip kıyafetleri giymeleri zorunlu değildir. 

Kanna Eğitim 

Madde 41- Dershanelerde, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 15 inci maddesi 
ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci 
maddesine uygun olarak karma eğitim yapılır. 

ALTINCI BÖLÜ M 
Çalışma Takvimi v e Programlar 

Çalışma Saatleri 

Madde 42- Dershanelerde günlük öğretim, saat 08-00 ile 21.00 arasındaki süre içinde 
yapılır. 18 yaşından büyük ve okul öğrencisi olmayanlar için bu süre saat 22.30'a kadar 
uzatılabilir. 

Ders saatinin süresi, 40 dakikadır. 

Grupların haftalık ders programlarına, okula devam eden öğrenciler için hafta içinde 
bir günde 4, hafta sonunda bir günde 6 saatten fazla ders konulmaz. 



öğretim Yılı Süresi 
Madde 43- Dershanelerde öğretim yıh süresini belirleyen çalışma takvimi, okulların 
öğretim yılı başlangıç ve bitiş tarihleri esas ahnarak her program için ayrı ayrı olmak 
üzere kurum müdürünce hazırlanır. 

Kamu veya özel kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara hazırlık programını uygulayacak 
dershaneler, sınav tarihine göre çalışma takvimi hazırlar. 

Kamu veya özel kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara hazırlık programını uygulayacak 
dershaneler, sınav tarihine göre çalışma takvimi hazırlar. 

Çahşma takvimi, kurumun doğrudan bağh bulunduğu il veya ilçe millî eğitim 
müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konur. 

Yüksek Öğretime Öğrenci Seçme Sınavına Hazırlık Programı 
Madde 44- Yüksek öğretime öğrenci seçme sınavına hazırlık programları 
düzenlenebilir. 

Bütün derslerden program düzenlenebileceği gibi, yalnız bir veya birkaç dersten de 
yüksek öğretime öğrenci seçme sınavına hazırlık programları düzenlenebilir. 

Bu programın uygulanmasında okutulacak dersler, öğrencilerin hazırlandığı bir üst 
okulun giriş sınav sistemine uygun olarak seçilir. 
Hköğretim Okulundan Sonra Bir Üst Okulun Giriş Sınavlarma Hazırlık Programı 
Madde 45 - İlköğretim okullarından sonra bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlık 
programları düzenlenebilir. 

Bu programın uygulanmasında okutulacak dersler, öğrencilerin hazırlandığı bir üst 
okulun giriş sınav sistemine uygun olarak seçilir. 
Bu programa devam eden öğrencilere, devam ettikleri okullarla birlikte ara tatili verilir. 



Ara Sınıf Takviye Programı 

Madde 46- İlköğretim ve orta öğretim kurumlarmm ara smıflannda takviye programlar 
uygulanabilir. 

İlköğretim ve orta öğretim kurumlarmm ara smıflannda bulunan öğrencilerin devam 
etmeleri için düzenlenecek program dönemleri, okullardaki öğretim yılının başlangıç 
ve bitiş tarihleri arasında dershane müdürünün uygun göreceği bir tarihte başlar, 
öğretim yılı sonuna kadar devam eder. Dershane müdürü bu programa katılacak 
öğrencilerin ders saat sayısını, öğrencinin okuldaki ders durumuna göre belirler. 

Öğretim yılının bitiminden sonra bu programlar açılmaz. 

Diğer Smavlara Hazırlık Progranu 

Madde 47 - Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarca işe alınacaklar için yapılacak 
sınavlara veya her türlü sınavlara hazırlama programlarını uygulayan dershanelerde bu 
sınavlara uygun derslerin yer aldığı programlar düzenlenebilir. 

YEDİNCİ BÖLÜ M 
Meslekî Çalışmala r 

Aday öğretmenler 

Madde 48 - Aday öğretmenlerin görevlendirilmeleriyle ilgili esas ve usuller "Özel 
Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri île Sicil ve 
Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge" esaslarına göre yürütülür. 

Hizmetiçi Eğitim 

Madde 49 - Kurum, öğretmenlerini yetiştirmek için gerekli önlemleri alır. Ayrıca 
yönetici ve öğretmenler, valilik veya Bakanlıkça açılacak hizmetiçi eğitim kurslarına 
katılırlar. 



SEKİZİNCİ BÖLÜ M 
Tutulacal< Defter ve Dosyalar ile Diğer İşlemler 

Tutulacak Defter ve Dosyalar 
Madde 50- Dershanelerde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır: 

a) Gelen-giden evrak kayıt defteri. 
b) Evrak dosyaları. 
c) Personel sicil defteri. 
d) Öğrenci yoklama fişi ve defteri. 
e) Ders defteri. 
f) Öğrenci kayıt-kabul fişi ve dosyası. 
g) İstatistik dosyası. 
h) Öğrencilerden alman paralarla ilgili belgeler, 
ı) Gelir-gider defteri. 
i) Öğretmenler kurulu karar defteri, 
j) Zümre öğretmenler karar dosyası, 
k) Disiplin kurulu karar defteri. 
1) Ders plânları dosyası, 
m) Teftiş defteri. 
n) (A), (B) ve (C) demirbaş eşya esas defteri. 

Defter, dosya ve kayıtların istenen bilgileri içermesi koşuluyla ayrıca bilgisayarla da 
tutulması mümkündür. 

Kimlik Kardan 
Madde 51 - Öğretmen, yönetici ve diğer görevliler dershanede yakalarına örneğine 
uygun ve dershane müdürlüklerince onaylı kimlik kartı takmak zorundadırlar. (EK:1) 



Dershane yönetimi, öğrencilere de kimlik kartı düzenler. Dershaneye devam eden 
öğrenciler okul öğrencisi olup olmamasına bakılmaksızın bütün öğrencilik haklarından 
istifade ederler. (EK:2) 

Reklâm ve Üân 
Madde 52- Dershaneler, tanıtıcı mahiyette reklâm ve ilân (Gazete ilânı, el ilânları, çeşitli 
broşürler ve benzeri) verebilirler. Bu ilân ve reklâmların izinleri, 625 sayılı Özel 
Öğretim Kurumları Kanununun ilgili hükümlerine göre alınır. 

İlân ve reklâmlarda; öğretmen, öğrenci ve diğer dershanelerin adı kullanılamaz. 
Yıl Sonu Raporu 
Madde 53 - Dershane müdürü tarafından, her yıl ağustos ayı içerisinde; öğrenci ve 
öğretmenlerle ilgili sayısal verileri ve kurumca yapılmış olan diğer etkinlikleri kapsayan 
yıl sonu raporu hazırlanarak kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim 
müdürlüğüne gönderilir. 

Toplu Onay 
Madde 54- Çalışma izin onayının geçerlik süresi sona eren yönetici ve öğretmenlerden 
görevine devam edecekler için en geç 15 gün içinde uzatma onayı alınması gereklidir. 

Bu onay, çahşma izninin bitiş tarihinden iki ay önceden de alınabilir. 
Dershane müdürü, uzatma onaylarının zamanında ve toplu olarak alınması için gerekli 
önlemleri alır. 

Ders Çizelgesi 
Madde 55 - Dershane müdürü, öğretmen ve yöneticilerle program dönemleri 
hakkındaki bilgileri içeren ders çizelgelerini. Bakanlıkça tespit edilen örneğe uygun 
doldurarak her yıl kasım ve mayıs ayları içinde valiliğe gönderir. 



DOKUZUNCU BÖLÜ M 
Çeşitli Hükümle r 

Sınav Sonuçlarmm Üâm 
Madde 56- Resmî makamlarca yapılan bir üst okula giriş sınavlarıyla ilgili sorular ve 
cevapları, basın-yaym organları tarafından yayımlanmadan, dershane yetkililerince ilân 
edilmez. 

İzinsiz Etkinlikler 
Madde 57- Bu Yönetmeliğin 44 üncü, 45 inci, 46 ncı ve 47 nci maddelerinde belirtilen 
programlar ile bunlara benzer konularda test bürosu, test merkezi, sınav merkezi, sınav 
birimi veya benzer adlarla etkinlikte bulunulamaz. 
Bu hükme aykırı hareket edenlere Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

özel Ders 
Madde 58- Dershane öğretmenleri ve yöneticileri bireysel veya özel gruplar kurarak 
özel ders veremezler. Verenlerin çalışma izinleri iptal edileceği gibi; öğretmen, yönetici 
ve gerektiğinde dershane hakkında da ceza işlemleri uygulanır. 

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 
Madde 59 - Öğrenciler dershane öğretmenleri ile birlikte, dershanede öğrenim 
gördükleri saatler dışında, valilikten izin almak koşuluyla sosyal ve kültürel 
etkinliklerde bulunabilirler. Dershane müdürleri bu konuda gerekli çalışmaları 
yaparlar. 

TelifÜcreti 
Madde 60 - Öğretmenlere, hazırladıkları yazılı kaynaklar için, öğretmen ile kurucu 
arasında ilgili mevzuata uygun yapılacak sözleşmeye göre telif ücreti ödenir. 

Öğretim Ücreti 
Madde 61- Dershanelerden ayrılan öğrencilerin ücretleriyle ilgili olarak "Özel Öğretim 



Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği" hükümleri ile Bakanlık 
emirlerine göre işlem yapılır. 

Diğer Hususlar 
Madde 62- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, özel öğretim kurumlarına ilişkin 
mevzuat hükümleri uygulanır. 

ONUNCU BÖLÜ M 
Kaldırılan Mevzuat , Yürürlük , Yürütm e 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 
Madde 63- 07/03/1988 tarihli ve 2255 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Özel 
Dershaneler Tip Yönetmeliği" ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

Madde 64- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 65 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Millî EğitimBakanlığının gözetim ve 
denetiminde dershane genel müdürü / dershane müdürü yürütür. 



ÖZEL ÖĞRETİ M KURUMLAR I ÖĞRENC l ÜGRETLER İ TESBİ T VE TAHSİ L 
YÖNETMELİĞİ 

Resmî Gazete : 4.6.1988/19832 
Tebliğler Dergisi : 11.7.1988/2264 

BİRİNCİ BÖLÜ M 
Genel Hükümle r 

Amaç 
Madde 1 - Bu Yönetmeli?in amac<, özel ö?retim kurumlannda ö?renci ücretlerinin 
hangi esaslara-^göre tespit, tayin, ilân ve tahsil edilece?ini belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmelik, ücretlerin tespit ve tahsili bakımmdan bütün özel öğretim 

kurumlarmı kapsar. 
Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik 625 saydı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile, 625 sayıh 

Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun Bir maddesinde Değişiklik yapılmasına Dair 
02/06/1988 tarih ve 326 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak 
hazılanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4- Aksi belirtilmedikçe yönetmelikte geçen tabirlerden: 
"Kanun" 625 sayıh Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan 

kanunlarla kanun hükmünde kararnameleri, 
"Bakanlık' Millî Eğitim Bakanlığını, 
"Kurum" Özel Öğretim Kurumlarını, 

"Ücret" (Değişik: 1.5.1990/20505RG) Kurumların bir öğretim yılı için öğrenci başına 
alacakları ücreti, ifade eder. 



İKİNCİ BÖLÜ M 
Ücretlerin Tespi t ve Tahsiline Ait Esasla r 

Ücretierin Tespit ve Tahsili 
Madde 5- Ücretler aşağıdaki esaslara göre tespit edilir. 
a) (Değişik: 17.7.1998/23405 RG) Özel Öğretim Kurumları öğrenci ücretleri, her yıl 

Mayıs ayında, kurum tarafından tespit ve basın yoluyla ilân olunur. Bu ilânlarda; yıllık 
ücret tutarıyla birlikte, peşin veya süreli ödemeler ve kurumca belirlenecek indirimler 
kıstaslarıyla birlikte belirtilir. 
Ayrıca öğrencilerine yemek, beslenme, taşıt, pansiyon ve benzeri hizmetleri verecek 

kurumlar, bu hizmetler için alacakları ücretleri de Mayıs ayı içinde tespit ve ilân ederler. 
b) (Değişik: 17.7.1998/23405 RG) Bu Yönetmelikte beUrtilenler dışında öğrenciden 

bağış ve yardım da dahil olmak üzere hiçbir ad altında ücret alınmaz. 
c) Süresi içinde ücret ilânı yapmayan kurumlar, bir önceki y<l<n ücretini alırlar. 
d) ilân edilmeden öğrencilerden ücret tahsil edilemez. 
e) Okullarda öğrencileri yetiştirmek, geliştirmek ve imtihanlara hazırlamak maksadıyla 
kurs açılması ve günlük programların bitiminden sonra gündüzlü öğrenciler için etüd 
saatleri düzenlenmesi halinde öğrencilerden ayrıca ücret alınır. 

Okullar bu kursların ücretlerini resmî okullarda uygulanan ücrete göre ahriar. Bu 
hükmün aksine davranan kurucu ve yöneticiler hakkında Kanunun 15 inci ve 47 nci 
maddeleri uygulanır. 

f) (Değişik: 17.7.1998/23405 RG.) Kurumlarca ilânların örnekleri millî eğitim 
müdürlüklerine verilir. İlânların birer örneği ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinde 
saklanır. Bir örneği de valiliklerce toplu halde Haziran ayı içerisinde Bakanlığa 
gönderilir. 

g)(Değişik:1.5.1990/20505 RG)Kurumlar ilân ettikleri ücretleri bir sonraki ilân 
tarihine kadar değiştiremezler. 

Madde 6 - (Değişik: 17.7.1998/23405 RG) Kurumlar öğrenci ücretlerini, 625 sayılı 



Kanunun 2. maddesinde ifade edilen hükümlere uygun olarak; 
a) Sağladıkları eğitim ve öğretim imkânlarına, 
b) Gelişmelerine de imkân verecek yatırım ve hizmetlere, 
c) Personel ve işletme giderlerine, 
ç) Devlet İstatistik Enstitüsünün Nisan ayı itibar<yla ilân etmiş olduğu o ildeki yıllık 

tüketici fiyat endeksine, 
göre tespit ve ilân ederler. 

Kurumlar yapmış oldukları yatırımlara ilişkin bilgi ve belgelerini engeç nisan ayının 
başında valiliğe bildirirler. Yatırımlardan kaynaklanan farklar. Devlet İstatistik 
Enstitüsünün Nisan ayı itibarıyla ilân etmiş olduğu o ildeki yıllık tüketici fiyat 
endeksinin en çok % lO'u kadar, öğrencinin bir yıllık eğitim ücretine yansıtılabilir. 

Kurumlar, ücretlerini yukarıdaki esaslara göre tespit ve ilân ettiklerini yetkili 
makamlara belgelendirmek zorundadırlar. 
Kurumlarm Gruplandıniması 
Madde 7 - (Değişik: 1.5.1990/20505RG) Ücret tespiti kapsamına giren kurumlar 

aşağıdaki gibi gruplandırılır. 
a) Okullar; 
1) İlkokullar, 
2) Bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan okullar, 
3) Bütün derslerin öğretimini Türkçe yapan okullar, 
4) Takviyeli yabancı dil uygulayan okullar, 
5) Fen liseleri, 
6) Meslek hseleri, (kendi aralarında türlere göre gruplara ayrılır) olarak 
gruplandırılır ve bütün sınıflar için yıllık ücret tespit ve ilân edilir. 
b) Kurumlarca pansiyon hizmetleri sağlandığı takdirde öğrenciler; 
1) Daimi yatılı, 
2) Evci yatılı, 
olarak gruplandırılır ve verilecek hizmetler için tespit edilen ücretler ayrıca aylık olarak 
tahsil edilir. 
c) Okul öncesi eğitim kurumları; 



DYuva, 
2) Anaokulları, 
3) Ana sınıfları, 
olarak gruplandırılır ve her grup için aylık ücreti tespit edilir. 
d) Öğrenci etüd eğitim merkezleri için ücretler aylıktır. 
e) Dershaneler; 
1) İlkokul öğrencileri, 
2) Ortaokul ve lise öğrencileri, 
3) Üniversiteye hazırlık öğrencileri, 
Şeklinde gruplandırılır ve her grup için öğrenci başına düşen ücret, ders saati ücreti 

olarak tespit olunur. 
f) Kurslar; 

Her kurs kendi özellik ve türüne göre öğrenci başına düşen ücreti, ders saati ücreti 
olarak belirler. 

Ücretlerin Taksitlendirilmesi 
Madde 8-(Değişik: 4.6.1988/19832 RG) Kurumlar yıllık öğrenci ücretlerini, en az üç 

çeşit taksitte alırlar. Ancak, isteyen öğrenci velileri ücretleri defaten veya iki taksitte 
ödeyebilirler. 

Madde 9- Yeni kayıtlarda ücretin ilk taksidi kesin kayıt esnasında alınır. Ara sınıflarda 
ise ilk taksidin alınmasına öğretim yılının bitimine on gün kala bağlanır ve Haziran 
ayının iş günü akşamına kadar devam edilir. 

Ücretlerin ladesi 

Madde 10 - (Değişik: 1.5.1990/20505RG) Aşağıda belirtilen sebeplerden biri veya 
birkaçı dolayısıyla kurumdan ayrılan öğrencilerin ayrılış tarihinden sonraki aylara, 
günlere ve saaüere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir, 
a) Öğrencinin il içinde veya il dışında başka bir kuruma naklolması. 
b) Öğrencinin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması, 
c) Kanun'un 15 inci ve 16 ncı maddelerine göre Kurumun kapatılması, 



d) Kurumların öğretime başlamasından önceki bir tarihte öğrencinin herhangi bir 
sebeple kurumdan ayrılması ve ayrılmak için müracaat etmesi, 
e) Öğrenci velisinin öğrenciyi kurumda okutamayacak duruma düştüğünü gösterir 

resmî makamlardan alacağı belgelerle tevsik etmesi, 
gerekir. 
f) Okulların ilkokul birinci sınıfları ile hazırlık sınıflarına (hazırlık sınıfı bulunmayan 

okullarda birinci sınıflarına) yeni kaydolan öğrencilerden, öğretim yılı başlamadan 
ayrılanlara, ödemiş oldukları ilk taksidin % 80'i iade edilir. 

Madde 11 - Sınıfta kalıp da öğrenime devam edenlerle, doğrudan birinci sınıfa kayıt 
olan veya herhangi bir sınıfa naklen gelen öğrencilerden devam ettikleri sınıftaki diğer 
öğrencilerin ödedikleri ücret alınır. 

Öğretim yılı içinde naklen gelen öğrencinin ücreti, okuyacağı süreye göre hesaplanır. 

Ücretsiz öğrenci Okutmak 
Madde 12- (Değişik: 1.5.1990/20505RG) Özel öğretim kurumları, her öğretim yılında 

veya devresinde ücretsiz öğrenci okutmak mecburiyetindedir. 

Madde 13- (De?i?ik: 1.5.1990/20505RG) Yürürlükten kaldırılmışıtır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜ M 
Son Hükümle r 

Yürürlükten Kaldırma 
Madde 14 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 05/01/1985 tarih ve 
18626 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenci 
Ücretlerinin Tespit ve Tahsiline Ait Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin bazı maddeleri 
hakkında 24/04/1986 tarih ve 19087 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklik 
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 - 1988-1989 öğretim yılında, önceki yönetmelik hükümlerine göre 
serbest b<rakılanlar dışındaki ücretler, 1987-1988 öğretim yıh ücretleri % 40 nisbetinde 



arttırılarak uygulanır. 

Geçici Madde 2- Geçici 1 inci madde uyarınca tespit edilecek ücretler kurumlarca 
01/07/1988 tarihine kadar basın yoluyla ilân edilir, ilân edilecek ücret listelerinin birer 
nüshası Bakanlığa, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilir. 
01/05/1990 tarih ve 20505 sayıh Resmî Gazete'de yayımlanan 04/06/1988 gün ve 19832 

sayı ile 30/05/1989 tarih ve 20180 sayıh Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim 
Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği'nin 4.,5.,6.,7.,10.,12 nci 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve 13 üncü maddesinin Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Yönetmelik"le getirilen hükümler. 

Madde 7- (Değişiklik: 1.5.1990/20505 RG)04/06/1988 gün ve 19832 sayı ile 30/05/1989 
tarih ve 20180 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Öğrenci 
Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesi ile 30/05/1989 tarih ve 
20180 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri 
Tespit ve Tahsil Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin (f) fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

Madde 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı Yürütür. 
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12) MiUi Eğitim Bakanlığı'nm çok sayıda genelgesi ve yazısı. 

İnternet Siteleri: 

-www.uluslararasiegitim.com 
-www.tebesir.com 
-www.foreigntrade.gov.tr 
-www.discoverfrance.net 



İTO YAYINLARI (2005) 

2005-01 Doğu Anadolu Turizm Odaklı Bölgesel Kalkınma Projesi ve Kış 
Olimpiyaüan Araştırması 

2005-02 Fiyat indeksleri 
2005-03 Büyük Mağazalar ile Üretici ve Toptancı ilişkiler (2. Baskı) 
2005-04 Yurtdışı Fuarlar Rehberi 
2005-05 KOBl'lerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesinde E-Tedarik Sistemleri 
2005-06 Avrupa Birliği Yatırım Teşvikleri Sistemi ve Türkiye'deki Durum 
2005-07 Dünya Ticaret Örgütü Karadan ve 2005'te işletmelere Yansımaları 
2005-08 işyerleri için Müzik Eserlerinde Telif Hakkı Uygulamaları 
2005-09 Türkiye'nin Dahil Olduğu AB Programlan ve Fonlan 
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