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MU:;; vALiLiGi 


il Mill! Egitim Mudurlugu 


SaYl :73774402-160-E.6476819 l3.06.2016 

Konu : Ortaogretim Kademesinde Evde veya 
Hastanede Egitim Hizmeti Alan 
Ogrencilerle ilgili i~lemler 

...................................................KAYMAKAMLIGINA 
, il~e Milli Egitim Mudurlugu 

........................................................... MUDURLUGUNE 


ilgi :Milli Egitim Bakanhgl Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mudurlugllnlin 

10.06.2016 tarih ve 6416127 saYlh yazlSl. 

Ortaogretim Kademesinde Evde veya Hastanede Egitim Hizmeti Alan Ogrencilerle 
ilgili i~lemlerin ilgi yazl dogrultusunda yapllmasl hususunu; 

Bilgilerinize rica ederim. 

Sebahattin EKE 
Vali a. 

h Milli Egitim Mudur V. 

Ek 

l.Yazl 

1.Makam OnaYl(2 sayfa) 


DagltlID : 

i1s:e Kaymakamhklanna 

Merkez Tum Ortaogretim Okul Mud. 

RAM Mud. 


Bu evrak glivenli elektronik imza i1e imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3238-9cfc-3ee3-8a50-8dd3 knon ,I" t",,;t A;{;1Al,:l:_ 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.C. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mi1diirliigu 


Say! :73911930-160-E.6416127 	 10.06.2016 
Konu : Ortaogretim Kademesinde Evde veya 

Hastanede Egitim Hizmeti Alan 
Ogrencilerle ilgili i§lemler 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi 	 :Milli Egitim Bakanhgl Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliiguniin 
10.06.2016 tarih ve 73911930-20-E.6389848 saYlh Makam Oluru. 

Zorunlu ogrenim yagmda olup saghk sorunlan nedeniyle orgUn egitim kurumlanndan 
dogrudan yararlanamayacak durumdaki ozel egitim ihtiyacl olan ogrencilere BakanhgllTIlZCa 
evdelhastanede egitim hizmeti sunulmaktadlr. 

Mesleki ve Teknik Egitim Genel Miidfirlfigune bagh okullarda atOlyellaboratuvar 
ortalTIlnda uygulamah olarak veya i§letmelerde mesleki egitim yoluyla i§letmelerin uygulama 
birimlerinde egitim almasl gereken smlflarda ogrenim goren ogrenciler dl~mda ortaogretim 
kademesinde egitim veren kurulnlarda kaYlth ogrenciIerden evde veya hastanede egitim 
hizmetinden yararlanan ogrencilerin sadece egitimini gordillderi derslerin puanlannm esas 
almmasl yoluyla b~anlanmn degerlendirilmesi adma ilgi Makam Oluru ahnml~ olup konu 
ile ilgili i§ ve i§lemlerin bu dogrultuda yiiri1tiilmesi hususunda bilgilerinizi ve geregini 
arz/rica ederim. 

Celil GUNOOR 

Bakan a. 


Genel Miidiir 


Ek : Makam Oluru (2 sayfa) 


DAGITIM: 

Geregi: Bilgi: 

Bilgi j§lem Dairesi Ba§kanhgl Ortaogretim Genel MfidfirlUgu 


Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mfidfirlfigu 
Din Ogretimi Genel Mfidiirlfigu 
BP1am 

MEB Bes;cvlerKampiisG A Blok Aynntlh bUgi iyin: Lidya PASLAN1\1lJ\Z-MiIli Egitirn Uzm Yrd 
YenimahalleiANKA..RA Tel: (0312)413 3023 
E-posta: ocr_kaynflstimm@meb,gov,tr Faks: (0312) 213 13 56 

Btl evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu,meb,govJradresinden el05-36b3-3765-853d-e87c knon il<e tf'vit ,.(Hl",h;);~ 
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T.e. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mfidfirlfigu 


SaYi : 7391 1930-20-E.6389848 10.06.2016 
Konu : Ortaogretim Kademesinde Evde veya 

Hastanede Egitim Hizmeti Alan 
Ogrencilerle iIgili i~lemler 

BAKANLIK MAKAMINA 

ilgi: a) Milli Egitim Bakanhgi Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi, 
b) Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeligi, 
c) Evde ve Hastanede Egitim Hizmetleri Yonergesi, 
d) Milli Egitim Bakanhgl Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan yonetmeligi. 

Zorunlu ogrenim 9aglllda olup saghk sorunlan nedeniyle orgUn egitim kummlanndan 
dogrudan yararlanamayacak durumdaki ozel egitim ihtiyaci olan ogrencilere BakanhgIm1Zca 
evdelhastanede egitim hizmeti sunulmaktadlr. Bu kapsamda yfuiitiilecek i~ ve i~lemlere 
yonelik usul ve esaslar ilgi (b) Yonetmelik ve ilgi (c) Yonerge He dfizenlenmi~ olup yapIlan 
i~lemlerde bu mevzuat hUkUmleri He birlikte ogrencilerin kaYlth bulunduklan okullkurumda 
uygulanan mevzuat hfikfimleri esas ahnmaktadrr. 

Evde egitim hizmetine i1i~kin karar, mevzuatl dogrultusunda ozel egitim ihtiyaci olan 
bireylerden saghk sorunlan nedeniyle en az dort ay sfireyle orgtin egitim kurumlarllldan 
dogrudan yararlanamayacak durumda oldugunu saghk raporu ile belgelendirenler i9in Ozel 
Egitim Degerlendinne Kurulu Raporu dogrultusunda illilge ozel egitim hizmetleri kumlu 
tarafmdan planlanmakta ve bu hizmet ogrencinin evinde sunulmaktadrr. Hastanede egitim 
hizmeti ise velinin yaztll talebi ve bireyin tedavisinden sorumlu hekimlhekimlerin yazdI 
gOrU~fi ile hastane slmflannda saglanabilmektedir. 

Evde ve hastanede egitim hizmeti sunulan ogrencilerin ba~an dummlanmn 
degerlendirilmesi, sorumlu olduklan egitim programllllll uyguiandigi okullardaki 
degerlendinne ol9fitlerine gore yaptlmaktadrr. Ancak ogretmen gorevlendirilerek yUz yUze 
okutulmayan derslerin ba~arl degerlendirmesi ile ilgili hususta ilgi (a) Yonetmelik dikkate 
almdl~nda ortaogretim kademesinde tereddUtler ya~anmasma, zaman zaman ogrencilerin 
magduriyete ugramalanna neden olmaktadrr. Bununla birlikte Mesleki ve Teknik Egitim 
Genel Mfidfirlfigune bagh okullarda mesleki ve teknik ortaogretim alan dal dersleri 
uygulamah dersler olup mesleki ve teknik donamma sahip atolyellaboratuvar ortammda 
uygulamah olarak veya i~letmelerde mesleki egitim yoluyla i~letmelerin uygulama 
birimlerinde egitim yapllarak i~lenmesi gerektiginden b~an degerlendinnesi 
yaptlamamaktadlr. Temel Egitim kademesinde ise evde veya hastanede egitim hizmeti 
sunulan ogrencilere i1i~kin olarak ilgi (d) Yonetmeligin 27 nci maddesinde diizenleme 
yapIlml~ ve bu ogrencilerin ba~arl degerlendinnesinde sadece egitimini gordfigu derslerin 
puanlanmn esas ahnmasml hiilane baglamI~tlr. 

Makamlannlzca da uygun gortUdfigu takdirde; Mesleki ve Teknik Egitim Genel 
MfidfulUgune bagh okullarda atOlye/laboratuvar ortamlllda uygulamab olarak veya 
i§letmelerde mesleki egitim yoluyla i~letmelerin uygulama birimlerinde egitim almasl 

MEB Be~evlerKampiisii A Biok Aynnnh hilgi i9in: Lidya PASLANMAZ Milli Egitim Uzm Yrd 
Yenimahalle!ANKARA Tel: (0312)413 3023 
e-posta: oerJmynasnrma@meb.gov.tr Faks ; (0312) 213 13 56 

Bu evrak gilvenii elektronik imza ile imzalanml~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 1053-056f-32d5-9378-0cc7 lmnn ilp tp'N' oA:l~":"_ 
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.. 	 gereken slIuflarda ogrenim goren ogrencilerin bu kapsam dl~lllda tutularak, ortaogretim 
kademesinde egitim veren kurumlarda kaYlth ogrencilerden evde veya hastanede egitim 
hizmetinden yararlanan ogrencilerinsadece egitimini gordiikleri derslerin puanlanmn esas 
almmasl yoluyla ba~anlanmn degerlendirilmesi hususunu olurlanmza arz ederim. 

Celil GUNGOR 
Genel Miidiir 

Uygun gorii~le arz ederim. 

YusufTEKiN 
Miiste~ar 

OLUR 
10.06.2016 

ismet YILMAZ 
Bakan 

MEB Be~evlerKamptisii A Biok Aynntd.l bilgi ic;:in: LidyaP ASLANMAZ Milli Egitim Uzm Yrd 
Y enimahallei ANKARA Tel: (0312)413 3023 
e-posta: oer ..Jaynastinna@meb.gov.tr Faks: (0312) 213 1356 
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