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............................ VALİLİĞİNE

10. Kalkınma Planı ve Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi’ndeki öncelik ve
hedefler doğrultusunda; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenmeye katılımını
sağlamak, sunulan hizmetlerin niteliğini iyileştirmek, sosyal yaşama katılımlarını artırmak ve
bu bireyleri üretken hâle getirmek için ihtiyaç duyulan öğretim programları, Genel
Müdürlüğümüz ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde
hazırlanmıştır. Bu kapsamda zihinsel, görme, işitme, ortopedik engeli olan bireyler ile otizmi
olan bireyler için el sanatları teknolojisi alanında hazırlanan 765 öğretim programı Genel
Müdürlüğümüzce yayımlanmış ve e-YAYGIN otomasyon sistemine tanımlanmıştır.
Bu kapsamda düzenlenecek kurslarda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda
açıklanmıştır.
1. Kurs müracaatları özel eğitim ihtiyacı olan bireyin ikamet adresine en yakın Halk
Eğitimi Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü ve Turizm Eğitim
Merkezlerine yapılacaktır.
2. Müracaat eden kursiyer sayısında alt sınır aranmaksızın kurs açılacaktır.
3. Engel türleri esas alınarak hazırlanmış öğretim programlarının uygulanacağı
kurslarda aynı tür engeli olan kursiyerlerin bir arada eğitim göreceği gruplar oluşturulacaktır.
4. Kurslara katılan kursiyerlerden ücret alınmayacaktır.
5. Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin ilgili
hükümleri kapsamında kursiyerlerin taşıma hizmetinden faydalanmaları sağlanacaktır.
6. Kurslarda görev alacak eğitimcilerin görevlendirilmesinde söz konusu öğretim
programlarının ‘Eğitimciler’ kısmında belirtilen öncelik sırası dikkate alınacaktır.
Düzenlenecek kurslarda meslek dersi öğretmenleri ile özel eğitim öğretmenleri aynı anda
görev alacaktır.
7. Öğretim programındaki mesleki uygulamalar için kursta görev alan eğitimciler ve
kurum müdürlüğü tarafından modüllerin uygulamalarına yönelik içerik oluşturulacaktır.
8. Mesleki gelişim modülleri zorunlu değildir. Okutulması uygun görülen mesleki
gelişim modülleri zümre kararı ile belirlenecektir.
9. Öğretim programlarının yeterlik ve modül tablosundaki süre kısmında (+) işareti
bulunması bu modüllerde mevcut sürenin tekrarı anlamına gelmektedir. (Örneğin 40/32+ olan
süre 80/64 olarak uygulanacaktır.)
10. Özel eğitim okul/kurumlarının ders saatleri dışında planlanması koşulu ile bu
kurumlarda da kurs açılabilecektir.
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11. Kursu tamamlayan kursiyerlere kurs bitirme belgesi verilecektir.
Valiliğinizce özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenme hizmetlerinden
yararlanmalarının sağlanması, kursların etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi için gerekli
tedbirlerin alınması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
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