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PANDEMİ KOŞULLARININ ÖZEL EĞİTİM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ RAPORU  

Giriş: 

Genel olarak giderleri devlet bütçesinden karşılanmayan eğitim-öğretim kurumları, özel okul 

olarak adlandırılır. Devlet okulları dışında kalan, anaokulundan üniversiteye kadar eğitim-

öğretim veren bu okulların sahipleri, gerçek kişiler veya yardım kuruluşları olabilir. 

Günümüzde yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş olup Millî Eğitim 

Bakanlığı’nın denetim ve gözetimi altında bir ücret karşılığında örgün eğitim-öğretim veren 

tüm özel okullar, içinden geçilen Kovid19 Pandemisi nedeniyle neredeyse tüm faaliyetlerini 

durdurmuş ve eğitimcileri işten çıkarmak durumunda kalmışlardır. Sendikalar tarafından 

yapılan araştırmalarda özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler arasındaki işsizlik birçok 

sektörle yarışır noktaya ulaşmıştır.  

Tüm dünyada olduğu gibi sektörün varlığını devam ettirebilmesi işin devlet kanalıyla 

desteklenmesi ve bankalar boyutuyla uygun koşullarda kredi imkânları tanınması sektör için 

olmazsa olmaz önemli adımlar olarak öne çıkmaktadır. 

Odamız üyesi Özel Eğitim Kurumlarının temsilcileriyle yapılan görüşmeler neticesinde tespit 

ettiğimiz problemlere dair sektörün talepleri ve çözüm önerilerimiz aşağıda sunulmuştur. 

Sektörün Talepleri (Çözüm Önerileri) 

1. Kısa Çalışma Ödeneği SGK olarak yansıyan uygulamanın prim gününe dâhil edilmesi, 

2. Kısa Çalışma Ödeneğinin okulların açılacağı tarih kadar uzatılması, 

3. Kısa Çalışma Ödeneğinin bir önceki yılın çalışan personel sayısının ortalamasına göre 

verilmesi kararının genişletilerek ders saati ücreti alan öğretmenleri ve hâlihazırda çalışan 

tüm personelleri kapsayacak şekilde düzenlenmesi, 

4. Özel öğretim kurumlarının SGK ve vergi borçlarının 1 yıl ötelenmesi, 

5. Özel öğretim kurumlarının, yüz yüze eğitime ara verilmesine rağmen işletme giderleri 

devam etmektedir. Özellikle kira giderleri kurumların hayatını devam ettirmesinde büyük 

engel teşkil etmektedir. Kurumlarımıza bu kapsamda kira desteği sağlanması, 
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6. Pandemiden dolayı özel öğretim kurumları, eğitim aidatlarını tahsil edememekte olup bu 

durumdan dolayı velilerle karşı karşıya gelmektedir. Sıkıntının giderilmesi adına öğrenci 

başına eğitim ücret desteği uygulamasının gündeme alınması,  

7. Özel öğretim kurumlarının ticari hayatlarını devam ettirebilmesi için ÖZEL EĞĠTĠM 

DESTEK PAKETĠ uygulamasının devreye alınarak kurumlarımıza KGF kapsamında 1 yıl 

ödemesiz 2 yıl ödemeli faizsiz kredinin sağlanması, 

8. Ortaokul 8. Sınıf ile 12. Sınıf öğrencilerinin sınava hazırlanmalarından dolayı okullarda ve 

kurslarda yüze yüze eğitime müsaade edilmesi ve bu konudaki kararların il bazlı olarak ele 

alınması 
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