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11 Milli Egitim Miidurlugu 


SaYI :78628626-410-E.12249987 01.11.2016 
Konu :Rehberlik Kursu 

................KAYMAKAMLIGINA 

( il~e Milli Egitim Miidiirliigii ) 


TUM OZEL OGRETiM KURUMLARINA 


iIgi a) Ogretmen Yeti~tinne ve Geli~tirme Genel Mudurlugiinun 1511212015 tanhli ve 
43501582-774.01-E.12932598 saylll Makam Onayl. 

b) 20102/2014 tanh ve 9 saYlh Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgl Karan. 
c)Milli Egitim Bakanhgl Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mudurlugunun 31.10.2016 

tanh ve 12173216 saylh yazlSl. 

Rehber ogretmen gorevlendirme zorunlulugu bulunan ozel okullar ile ozel egitim ve 
rehabilitasyon merkezlennde gorevlendirilecek yeterli saYlda rehber ogretmen temininde 
gii91uklerle kar~Ila~Ilmaktadlr. ilgi (b) Karar kapsammda ihtiyacm oncelikle bu alanlara 
kaynak gosterilen yiiksekogretim programlannca kar~llanmasl gerekmektedir. ihtiyacm bu 
~eki1de kar~llanamamasl halinde "Ozel alan kredisinden az olmamak ~art1yla" duzenlenecek 
olan kursta, beIge almaya hak kazanan adaylar istihdam edilecektir. Bu dogrultuda Ogretmen 
Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel Miidiirlugunun ilgi (a) Makam OnaYI geregi ba~vuru 
§artlarml ta§lyan adaylar i9in EK-l 'deki tabloda belirtilen yer ve tarihlerde "Rehberlik 
Kursu" diizenlenecektir. Bu hususun kurumunuzda 9ah~an personnellere duyurusunun 
yapllamasl kurs ba$vurulanmnda ekte gonderilen ilgi ( c) yazl dogrultusunda yapllmasl 
hususun; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
Vali a. 

Milli Egitim MudurU 

EIeLER: Yazl (2 Sayfa) 
Faaliyet Tablosu (1 sayfa) 

Dagltlm : Tum iIge Kaymakamhklarma 
Tum Ozel Ogretim Kurumlanna 

Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmlijtlr. http;llevraksorgll.meb.gov.tr ~dresinden 333d-9497-38bO-87b2-194 7 kodll ile teyit edilebilir. 



T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigu 


SaYl : 10058203-774.0l-E.12l732l6 31.10.2016 

Kortu : Rehberlik Kursu 


................"j\~i~i(;~1e 


( il Milli legitim Miidiirliigii ) 

ilgi a) Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel Miidiirliiguniin 15112/2015 tarihli ve 
4350l582-774.0l-E.l2932598 saYlh Makam Onayl. 

b) 20102/2014 tarih ve 9 saYlh Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgl Karan. 

Rehber ogretmen gorevlendirme zorunlulugu bulunan ozel okullar ile ozel egitim ve 
rehabilitasyon merkezlerinde gorevlendirilecek yeterli saYlda rehber ogretmen temininde 
gii<;1iiklerle kar~Ila~Ilmaktadlr. ilgi (b) Karar kapsammda ihtiyacm oncelikle bu alanlara 
kaynak gosterilen yiiksekogretim programlannca kar~Ilanmasl gerekmektedir. ihtiyacm bu 
~ekilde kar~Ilanamamasl halinde "Ozel alan kredisinden az olmamak ~artIyla" diizenlenecek 
olan kursta, beIge almaya hak kazanan adaylar istihdatn edilecektir. Bu dogrultuda Ogretmen 
Yeti~tinne ve Geli~tinne Genel Miidiirliigiiniin ilgi (a) Makam Onayl geregi ba~vuru 
~artlanlll ta~lyan adaylari9in EK-1'deki tabloda belirtilen yer ve tarihlerde "Rehberlik Kursu" 
diizenlenecektir. Bu hususun, ilinizde faaliyet gosteren ozel okullar ile ozel egitim ve 
rehabilitasyon merkezlerine duyurulmasl ve kurs ba~vurulannda a~aglda belirtilen usul ve 
esaslar dogrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir: 

1) Kurslara; 

a) Felsefe Grubu Ogretmenligi mezunlan, 

b) Orta Ogretim Alan Ogretmenligi Tezsiz YiiksekLisans ya da Pedagojik Formasyon 


Programl belgesi bulunan Felsefe Boliimii (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji 
aldlgml belgelendirenler) ve Sosyoloji Boliimii (En az 16 kredi Felsefe, en az 16 kredi 
Psikoloji, 8 kredi Mantlk aldlgml belgelendirenler) mezunlan, 

c) Egitim Fakiiltelerinin; Egitim Programlan ve Ogretimi, Egitim Yoneticiligi ve 
Denet<;iligi, Egitimde Ol<;me ve Degerlendirme, Egitim Yonetimi Tefti~i ve Planlamasl ile 
Halk Egitimi boliimti/anabilim dallan lisans mezunu olup ozel okullar ile ozel egitim ve 
rehabilitasyon merkezlerinde halen gorev alan ogretmenler katIlabilecektir. 

2) Yukanda belirtilen yiiksekogretim programlarl mezunlanndan bu kurumlara teklifi 
yapllan isteklilerin, soz konusu alanda Ozel Ogretim Kurumlan Modiilii Hizmeti<;i Egitim 
i~lemlerinden ba~vurusu yapIldlktan soma 03/11/2016-10/11/2016 tarihleri arasmda 
gorevlendirmelerinin yapllmasl gerekmekte olup, gorevlendinnesi yapllanlann gorevlendirme 
onaylarma "Ozel alan kredisinden az olmamak iizere Bakanhk~a diizenlenecek hizmeti~i 
egitim kursuna katdmasl kaydlyla" ~eklinde ~erh dii~iilecektir. 

3) Rehber ogretmen olarak atananlardan "Rehberlik ve Psikolojik Dalll~manl1k" 
alalllnda yillcsek lisans yapanlar hizmet i<;i egitimden faydalandmlmayacagmdan, 
garevlendinne onaylanna bu yande herhangi bir ~erh du~Ulmeyecektir. 

Adres: MEB Be~evler KampiisiiE Blok Bilgi i9in: Seraceddin UORBUZ Scrkan BORA S.Ahmet OZER 
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4) Birinci maddede belirtilen yuksekogretim bolUmu mezunlanndan halen ozel 
okullardalozel ogretim kurumlannda gorev yapan ogretmenlerin ba~vurulannm, 6 ve 7. 
maddeye gore yapIlmasl halinde, gorevden istifa onaYl almmakslzm hizmetiyi egitim kursuna 
gevam etmeleri saglanacaktlf. KUrs sonunda ba~anh olmalan halinde ise yeni gorev onaylan 
verilecektir. 

5) Egitim gorevlilerinin, egitim ve diger giderleri Bakanhglmlzca, kursiyerlerin kurs 
merkezindeki salon, yemek, bannma ve her turlu giderleri ise kendileri tarafmdan 
kar~tlanacaktlr. 

6) Kurumlar, bilgi giri~leri iyin "0zel Ogretim Kurumlan Moduliin altmda bulunan ve 
sadece ozel ogretim kurumlarmm kullammma aylk olan "Hizmetiyi Egitim i~lemleritl ekramm 
kullanarak EK-I'deki tabloda yer alan kursa, 1 (bir) kursiyer ba~vurusu yapabilecektir. 

7) Kurumlar, kursiyer iyin HOzel Ogretim Kurumlan ModulU"nde Hizmetiyi Egitim 
i~lemlerinden b~vuru i~lemini onayladlktan soma aym sayfada yer alan Hizmeti.;i Egitim 
Ba~vuru Formu raporunu alarak kursiyerin diploma, niifus ciizdalll, tezli veya tezsiz 
yuksek lisans diplomalan, pedagojik formasyon belgesi, Felsefe BOlUmu ve Sosyoloji 
BoliimU mezunlarl iyin yukanda belirtilen ~artlan ta~ldtklanna dair alan kredi durumlarllll 
gosterir beige ile gorevlendirme onaylanm ("ozel alan kredisinden az olmamak uzere 
Bakanhkya diizenlenecek hizmet iyi egitim kursuna katllmasl kaydly1a" ~eklinde ~erh 
du~Ulmii~ olacak) ve varsa milll egitim mudurliigiince istenen diger belgeleri EK-l 'de 
belirtilen tarihe kadar bulunduklan il Mill]' Egitim Mudurluklerine teslim edeceklerdir. 

8) Belgeler il Milli Egitim, Mudurluklerinin ozel ogretim kurumlannm i~ ve 
i~lemlerinden sOrUmlu mudur yardlmclsl ba~kanhgmda, ozel ogretim kurumlanndan sorumlu 
bir ~ube mudurii ve ~eften olu~turulacak top lam 3 ki~i1ik komisyon tarafmdan incelenerek, en 
gey 11/11/2016 tarihi mesai bitimine kadar uygun goriilenler MEBBis Ozel Ogretim 
Kurumlan Modulii altmda bulunan Hizmet i.;i Egitim Onay i~lemleri, il Aday Ba~vuru 
Onay i~lemleri bolumunden onaylanacak, uygun goriilmeyenler ise reddedilerek aylklamalar 
bolUmunde gerekyesi ile belirtilecektir. (Ba~vuru evraklan ve Ba~vuru Listeleri, i1 Milli 
Egitim Mudurliiklerince muhafaza edilecek, Bakanllga gonderilmeyecektir.) 

9) Belgeleri eksik olan veya yukanda belirtilen alanlara ait diplomasl bulunmayan 
kursiyerlerin evraklan i~leme ahrunayacaktlr. 

10) Kurs ~artlanm ta~lmamasma ragmen ba~vurularl kabul edilen kursiyerlerin tespiti 
halinde, kursa ba~laml~ olsalar bile b~vuru1an iptal edilecek, soz konusu i~ ve i~lemleri 
yiiriiten kurum mudiirleri hakkmda yasal i~lem yapllacaktlr. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Kemal SAMLIOGLU 
Bakan a. 

Genel Mudur V. 

Ek: Faaliyet Tablosu (1 sayfa) 

Dagltim: 
Geregi : 
81 i1 Valiligine 

Bilgi: 
Ogretmen y eti~tirme ve Geli~tinne GenelMudurlugu 
Bilgi i~lem Dairesi Ba~kanhgl 
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2016 Rehberlik Kursu 
3. Donem Ba~vurusu 

B~VURU 

TARiHi 

2016000344 Rehberlik Kursu Hizmeti~i Egitim EnstitUsu ERZURUM 28.11.2016 30.12.2016 33 270 
0311112016 SAAT 

ll:OO'dan 
03fll12016 

1011112016 MESAi 
BiTiMiNE KADAR 

1111112016 MESAi 
s1TIMiNE KADAR 

SAAT 23:59'a 
KADAR 

~ 


