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Konu :Zorunlu ilkogretim <;::agl DI~mda I 
Kalml~ Ozel Egitim ihtiya~1 Olan Bireyler 
i9in Okuma ve Yazma Ku~lafl A9tlmasl 

.............................. VALiLiGiNE 
(il Milli Egitim MOdOrl0gu) 

i 

ilgi : 03/0612016 tarihli ve 73911930-135.03-E.6153497 saydl Makam OpaYl. 

ilgi Makam OnaYl geregince, zorunlu ilkogretim 9agl dl~mda kalml~j okuma ve yazma 
bilmeyen veya 90k az bilen gonne ve i~itme engelli bireylerin okuma ve y~a ogrenmelerini 
veya ilkokul dOzeyinde ogrenim yapmalaflm saglamak, bu bireylerd~n A9lk Ogretim 
Ortaokullaflna devam etmek isteyenler i9in olanak yaratmak amaclyla yeti~inler i9in okuma 
ve yazma kursu dOzenlenecektir. -I 

Bu kapsamda iki kurs merkezinde 20106/2016-02/09/2016 tarihl~ri arasmda kurs 
a9dmasl ongorulmektedir. Gonne engelli bireyler i9in Ankara Goreneller iGorme Engelliler 
Ortaokulu ve i~itme engelli bireyler i9in Denizli Ye~ilkoy i~itme Engelli~er Ortaokulu'nda 
kurs a9tlacaktlr. • 

Yeti~kinler i9in a9Ilacak olan okuma ve yazma kurslarma ait ba~~rular 15 Haziran 
2016 tarihinde sona erecek olup, kursa ili~kin i~ ve i~lemlerin a~a~daki a91klamalar 
dogrultusunda yOrOtOlmesi gerekmektedir. i 

l-Kursiyer saYlSl dikkat~ almmadan okuma ve yazma kursu a~tlacagmdan, tOm 
b~vurular kurs merkezlerine iletilecektir. I 

2-Daha once bu kurslara kattlarak II. kademe belgesi alanlar ¢krar bu kurslara 
ahnmayacaktlr. 

3-Ba~vurular gorme veya i~itme engelli bireylerin kendisi ya da birl yakml tarafmdan, 
EngellilOzOrIO Saghk Kurulu Raporu, kimlik fotokopisi ve okuma yazm~ kursuna kattlma 
talebini belirten dilekge ile ilIilge milli egitim mOdOrlOklerinin ozel egitim ve rehberlik 
~ubelerine yapIlacaktlf. 

4-Ba~vuru i9in alman belgeler gorevli personel tarafmdan aym giiq igeresinde gorme 
engelli bireyler i9in Ankara Goreneller Gorme EngelIiler Ortaokulu'na, i~ittne engelli bireyler 
i9in ise Denizli Ye~ilkoy t~itme Engelliler Ortaokulu 'na fakslan~ak ula~tmlmasl 
saglanacaktu. Belgelerin ash kursun ba~layacagl tarihte kursa katllacak pireyler tarafmdan 
kurs merkezine elden teslim edilecektir. I 

MEB Be~evler Kampilsii A Blok 

Be~evler/AN KARA 
E1ektronik Ag: www.meh.gov.tr 

I 
Aynntlh bilgi itin: HaticcDEMIR-$cf 

. Tel: (0312) 4133761 
Faks: (0 312) 2131356 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden clOS-026d-:32df-9I4e3-9ceO kodu ile teyit edilebilir. 
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5-Kursa katIlacak kursiyerlerin ula~lm giderleri katthmctlara ait ol~ak iizere, ia~e ve 
ibate giderlerinin 2016 YIlt merkezi yonetim butyesi 13.01.43.62-09.5.0.00-1 butye terti bin in 
05.4 "Hane Halkma Yapllan Transferler" ekonomik kodundan gonde~!en odeneklerden, 
kursta gorev alan idareci ve ogretmenlerin ders ucretlerinin ise J'r1.EB Yonetici ve 
Ogretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ili~kin Karar dogrultusunda kursun duzenlendigi 
il milli egitim miidiirliiklerince kar$tlanacakttr. I 

Yeti~kinler iyin ayllacak olan okuma ve yazma kurslarma ait duyurnnun Vali1iginizce 
yapllarak konuya ili~kin i~ ve i~lemlerin ivedilikle yUrUtUlmesi hususunda; \ 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 
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