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MU~ V ALILIGI 


il Mill! Egitim Miidiirliigu 


SaYI 	 :73774402-135.03-E.5718485 03.06.2015 

Konu: Zorunlu ilkobYfetim ~agl Dlflmda Kalml~ 
Ozel Egitim Thtiyaci Olan Bireyler i<;in 
Okuma ve Yazma Kurslan A<;llmasl 

...........................................KA YMAKAMLIGINA 
il<;e Milli Egitim Miidiirliigu 

................................. ; ............... MUDURLUcnlNE 


Ilgi 	 :Milli Egitim Bakanhgl Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigiiniin 

01.06.2015 tarih ve 5622462 saYlh yazlSl. 

ilgi yazlda belirtilen zorunlu ilkogretim <;agl dlfnnda kalml~, okuma ve yazma bilmeyen 
veya <;ok az bilen gorme ve i~itme engelli bireylerin okuma ve yazma ogrenmeler~~i veya 
ilkokul diizeyinde ogrenim yapmalanm saglamak, bu bireylerden A<;lk Ogretim 
Ortaokullanna devam etmek isteyenler i<;in olanak yaratmak amaclyla yeti~kinler i<;in okuma 
ve yazma kursu diizenlenecektir. Bu kapsamda iki kurs merkezinde 22/06/2015-04/0912015 
tarihleri arasmda kurs a<;t1masl ongoriilmektedir. Gorme engelli bireyler i<;in Ankara Mitat 
En<; Gorme Engelliler Ortaokulu ve i~itme engelliler i<;in Denizli Yeflilkoy iflitme Engelliler 
Ortaokulu'nda kurs a<;Ilacaktrr. Yetiflkinler i<;in a<;llacak olan okuma ve yazma kurslanna ait 
baflvurular 12 Haziran 2015 tarihinde sona erecek olup kursa iliflkin ij) ve iflleinlerin 
aflag1daki a<;lklamalar dogrultusunda yiiriitiilmesi gerekmektedir. 
1-Kursiyer saYIsl dildcate ahnmadan okuma ve yazma kursu a<;llacagmdan, tiim baflvurular 
kurs merkezlerine iletilecektir. 

2-Daha once bu kurslara katllarak II. kademe belgesi alanlar tekrar bu kurslara 

almmayacaktlr. 


3-Baflvurular gorme veya i~itme engelli bireylerin kendisi ya da bir yakml tarafmdan, 
EngellilOziirlii Saghk Kuru1u Raporu, kimlik fotokopisi ve okuma yazma kursuna kattlma 
talebini belirten dilek<;e ile ilIi1<;e milli egitim miidiirliiklerinin ozel egitim ve rehberlik 
flubelerine yaptIacaktlr. 
4-Baj)vuru i<;in alman belgeler gorevli personel tarafmdan aym gUn i<;eresinde gorme engelli 
bireyler i<;in Ankar~ Mitat Bn<; Gorme Enge1liler Ortaokulu'na, iJ'itme engelli bireyler i<;in ise 
Denizli YeJ'ilkoy IJ'itme Engel1iler Ortaokulu'na faksianarak ulafltmlmasl sagianacaktIr. 
Belgelerin ash kursun baj)layacagl tarihte kursa kattlacak bireyler tarafmdan kurs merkezine 
elden teslim edilecektir. 
5-Kursa kattlacak kursiyerlerin ulafllm giderleri katlhmctlara ait olmak iizere, iafle ve ibate 
giderlerinin 2015 yIlt merkezi yonetim biit<;esi 13.01.43.62-09.5.0.00-1 biit<;e tertibinin 05.4 
"Hane Halkma YaptIan Transferler" ekonomik kodundan gonderilen odenelderden, kursta 
gorev alan idareci ve ogretmenlerin ders iicretlerinin ise MEB Yonetici ve Ogretmenlerinin 

Bu evrak gttvenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~tJr. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden 45d9-&f06-3t34-9d96-c4b& kodu ile teyit edilebilir. 
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Ders ve Ek Ders Saatlerine ili~kin Karar dogrultusunda kursun duzenlendigi il milli egitim 

mudurluklerince kar~tlanacaktlf. 


y eti~kinler i~in a~llacf1k olan okuma ve yazma kurslarma ait gereken duyurunun yapIlarak 

konuya ili~kin i~ ve i~lemlerin ivedilikle yUriitiilmesi hususunu; 


Bilgilerinize rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
Vali a. 

it Milli Egitim Mudurii 

Ek :l.Yazl(2 Sayfa) 
1.Bakanhk Makam OnaYl 

Dagltlm : 

I1~e Kaymakamhklanna 

Merkez Tlim Okul Mud. 

RAM Mud. 

BILSEM Mud. 

Egitim Uygulama Okulu Mud. 


Bu evrak giivenli elektronik irnza He imzalanml~tlr. http://e\lfllksorgu.meb.gov.tradresinden 45d9-8ill6-3f34-9d96-c4b8 kodu ile teyit edilebilir. 
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T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MUdUrliigii 


01.06.2015SaYl : 73911930-135.03-E.5622462 
Konu: Zorunlu ilkogretim Cagl DI~mda 

Kalml~ Ozel Egitim ihtiyaclOlan Bireyler 
iyin Okuma ve Yazma Kurslan Aytlmasl 

..............................vALiLiGiNE 
(il Milli Egitim MUdlirliigU) 

ilgi : 28/05/2015 tarihli ve 73911930/135.03/5500439 saYlh Makam Onayl. 

ilgi Makam OnaYl geregince, zorunlu ilkogretim yagl dl~mda kalml~, okuma ve yazma 
bilmeyen veya yok az bilen gorme ve i~itme engelli bireylerin okuma ve yazma ogrenI?elerini 
veya ilkokul dlizeyinde ogrenim yapmalarmt saglamak, bu bireylerden Apk Ogretim 
Ortaokullarma devam etmek isteyenler iyin olanak yaratmak amaclyla yeti~kinler iyin okuma 
ve yazma kursu dlizenlenecektir. 

Bu kapsamda iki kurs merkezinde 22/06/2015-04109/2015 tarihleri arasmda kurs 
ayllmasl ongorUlmektedir. Gorme engelli bireyler iyin Ankara Mitat Eny Gorme Engelliler 
Ortaokulu ve i~itme engelliler iyin Denizli Ye~ilkoy i~itme Engelliler Ortaokulu'nda kurs 
aytlacakttr. 

Yeti~kinler iyin aytlacak olan okuma ve yazma kurslanna ait ba~vurular 12 Haziran 
2015 tarihinde sona erecek olup kursa ili~kin i~ ve i~lemlerin a~agtdaki aylklamalar 
dogruItusunda yUrUtUlmesi gerekmektedir. 

l-Kursiyer saYlSl dikkate ahnmadan okuma ve yazma kursu ayIlacagmdan, tUm 
ba~vurular kurs merkezlerine iletilecektir. 

2-Daha once bu kurslara katIlarak II. kademe belgesi alanlar tekrar bu kurslara 
ahnmayacakttr. 

3-Ba~vurular gorme veya i~itme engelli bireylerin kendisi ya da bir yakml tarafmdan, 
Engelli/OzUrlii Saghk Kurulu Raporu, kimlik fotokopisi ve okuma yazma kursuna kattlma 
talebini belirten dilekye ile illilye milli egitim miidlirlUklerinin ozel egitim ve rehberlik 
~ubelerine yapllacaktu. 

4-Ba~vuru iyin alman belgeler gorevli personel tarafmdan aym gUn iyeresinde gorme 
engelli bireyler iyin Ankara Mitat Eny Gorme Engelliler Ortaokulu'na, i~itme engelli bireyler 
iyin ise Denizli Ye~ilkoy i~itme Enge1liler Ortaokulu'na fakslanarak ula~t1fllmasl 
saglanacaktu. Belgelerin ash kursun ba~layacagl tarihte kursa katIlacak bireyler tarafmdan 
kurs merkezine elden teslim edilecektir. 

MEB Be~evlerKampilsil A B10k Aynntl1r bilgi iyin: Sennur KARAKA~H.,ef 
Be~evlerlANKARA Tel: (0312) 413 3020 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Faks: (0 312) 2131356 
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5-Kursa kau1acak kursiyerlerin u1a~lm gidederi kauhmctlara ait olmak mere, ia~e ve 
ibate gidederinin 2015 yIlt merkezi yonetim butyesi 13.01.43.62-09.5.0.00-1 butye tertibinin 
05.4 "Hane Halkma Yapdan Transferler" ekonomik kodundan gonderilen odeneklerden, 
kursta gorev alan idareci ve ogretmenlerin ders ucretlerinin ise MEB Yonetici ve 
Ogretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ili~kin Karar dogrultusunda kursun duzenlendigi 
il milli egitim mudiirHiklerince kar~llanacakttr. 

Yeti~kinler iyin aytlacak olan okuma ve yazma kurslanna ait duyurunun Valiliginizce 
yapIlarak konuya ili~kin i~ ve i~lemlerin ivedilikle yiiriitiilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Celil GUNGOR 

Bakan a. 


Genel Mudur 


EK: ilgi Makam Oluru(l Sayfa) 


DAGITIM: 

Geregi: Bilgi : 

Ankara Valiligine 79 il Valiligine 

Denizli Valiligine 
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T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mudfuli.igu 


SaYl : 73911930-135.03-E.5500439 28.05.2015 

Konu : Zorunlu ilkogretim <;agl D11'1llcla 
Kabm~ Ozel Egitim ihtiyacl olan Bireyler 
iyin Okuma ve Yazma Kurslan Aplmasl 

BAKANLIK MAKAMlNA 

llgi: a) 573 saYlh Ozel Egitim Hakkllldaki Kanun Hiikmiinde Karamame, 
b) Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeligi, 
c) Milli Egitim Bakanhgl Yaygm Egitim Kurumlan Yonetmeligi, 
d) Milli Egitim Bakanhgl Yonetici ve Ogretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine iUl'kin Karar. 

Zorunlu ilkogretim yagl dll'lllcla kalmll', okuma ve yazma bilmeyen veya yok az bilen gorme ve 
il'itme engelli bireylerin okuma ve yazma ogrenmelerini veya ilkokul dftzeyinde ogrenim yapmalarml 
saglamak, bu bireylerden Aylk Ogretim Ortaokullanna devam etmek isteyenler iyin olanak yaratmak 
amaclyla yeti~kinler iyin okuma ve yazma kursu diizenlemesine ihtiyay duyulmaktadlr. 

ilgi (a) KHK'nin 11 inci maddesi ve ilgi (b) Yonetmeligin, 33 iincii maddesi ile ilgi (c) 
Yonetmelikte yeT. alan madde hiikiimleri dogruItusunda gorme engelli bireyler iyin Ankara Mitat Eny 
Gorme Engelliler Ortaokulu'nda, ipitme engelli bireyler iyin Denizli Yel'ilkoy il'itme Engelliler 
Ortaokulu'nda 22 Haziran 2015 - 04 Eyliil 2015 tarihleri arasmda okuma ve yazma kurslarl 
dftzenlenmesi planlanmaktadu. 

Makamlanmzca cia uygun goriildiigu takdirde, soz konusu kursa kattlacak kursiyerlerin uiaplm 
giderleri katlhmctlara ait olmak mere, i3{le ve ibate giderlerinin 2015 YIlt merkezi yonetim butyesi 
13.01.43.62-09.5.0.00-1 biitye tertibinin 05.4 "Hane Halkma Yapllan Transferler" ekonomik 
kodundan gonderilen odeneklerden, kmsta gorev alan idareci ve ogretmenlerin ders ucretlerinin ise 
ilgi (d) Karar'lll ilgili maddelerine gore illilye milli egitim mudiirlii:klerine gonderilen odeneklerden 
karl'llanmaSml olurlarmlza arz ederim. 

Celil GUNGOR 

Genel Miidiir V. 

OLUR 


28.05.2015 


Ahmet EillIe BiLGiLi 

Bakana. 


Miistel'ar YardlmCISl 


MEB Bej!evler Kampiisii A Blok Ayrmtdt bilgi iyin: Sennur KARAKA~-~ef 
Bej!evler/ANKARA Tel: (0312) 413 3020 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Fales: (0312) 2131356 
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