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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-10058203-774.01.01-45663079 14.03.2022
Konu : Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi 
              Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu 
              Başvuruları

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      : a) Talim ve Terbiye Kurulunun 14.02.2022 tarihli ve 11 sayılı Kararı.
 b) Bakanlık Makamının 10.03.2022 tarihli ve E-43501582-774.01.01-45430162 sayılı Oluru.

               Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile destek eğitimi programı uygulayan özel 
eğitim okullarındaki eğitim personeli ihtiyacının özel eğitim alanı öğretmenlerince karşılanamaması 
durumunda İlgi (a)'da kayıtlı Karar ile belirlenen okul öncesi, çocuk gelişimi ve eğitimi, sınıf öğretmenliği 
alanlarından herhangi birine kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanlara yönelik 
olarak Bakanlığımızca 160 saat teorik ve 80 saat uygulamalı olmak üzere toplam 240 saatlik Özel Eğitim 
Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu düzenlenmektedir.

Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüze bağlı destek eğitim programı uygulayan özel eğitim 
okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki uzman öğretici ihtiyacının karşılanması 
amacıyla 18 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında başvuru şartlarını taşıyan adaylar için İlgi (b)'de 
kayıtlı Makam Onayı doğrultusunda Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici 
Yetiştirme Kursu düzenlenecektir. 

 Söz konusu kursa başvurular aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır:
Bu kurslara özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapmak 
koşuluyla İlgi (a)'da kayıtlı Karar'da belirtilen alanlardan mezun olanlar ile Bakanlığımızca daha önce 
düzenlenen 160 saatlik Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Sertifikası'na 
sahip olanlar başvuru yapabilecektir.
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Başvurular destek eğitim programı uygulayan özel öğretim kurumları tarafından yapılacaktır. 
Kurumlar bilgi girişleri için "MEBBİS Özel Öğretim Kurumları Modülü" altında bulunan ve sadece 
özel öğretim kurumlarının kullanımına açık olan "Hizmet İçi Eğitim Onay İşlemleri" ekranını 
kullanarak Ek tabloda sayı ve numarası verilen  hizmet içi kursunu seçip 21 Mart 2021 tarihinde 
11.00-23.59 saatleri arasında başvuru yapabileceklerdir. 
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Kurumlar "Özel Öğretim Kurumları Modülü" altındaki Hizmet İçi Eğitim Onay İşlemleri' 
bölümünden adayın başvurusunu onayladıktan sonra aynı sayfada yer alan “Hizmet İçi Eğitim 
Başvuru Formu” bölümünden rapor çıktısı alacaktır. Daha sonra adayın görevlendirme onayı, 
diploma ve nüfus cüzdanı fotokopisi de onaylanarak bu belgeler 24 Mart 2022 tarihi mesai bitimine 
kadar başvurunun yapıldığı il millî eğitim müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
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Bu belgeler, il millî eğitim müdürlüklerindeki özel öğretim kurumlarından sorumlu il millî eğitim 
müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, bir şube müdürü ile şef ya da memurdan oluşturulacak 
komisyon tarafından incelenerek gerekli şartları taşıyan adayların başvurusu  MEBBİS Özel Öğretim 
Kurumları Modülü altında bulunan Hizmet İçi Eğitim Onay İşlemleri, İl Aday Başvuru Onay İşlemleri 
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ekranından en geç 01 Nisan 2022 tarihi saat 15.00'e kadar onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı 
belirlenen kişilerin başvurusu açıklamalar bölümüne gerekçesi belirtilerek reddedilecektir. Başvuru 
evrakları ve başvuru listeleri il millî eğitim müdürlüklerince muhafaza edilecek olup ayrıca Bakanlığa 
gönderilmeyecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla başvurusu 
uygun değerlendirilenler ve reddedilenler il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından 
bilgilendirilecektir.
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Düzenlenecek eğitimin teorik bölümü uzaktan öğretim yöntemiyle Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 
üzerinden verilecektir.
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Başvurusu onaylanan adayların EBA'ya erişimlerinin sağlanabilmesi  için başvuru esnasında 
bildirdikleri e-posta adreslerine Kullanıcı ID ve şifreleri gönderilecektir. Kullanıcı ID ve şifrelerin 
adaylara ulaşabilmesi için başvuru sırasında belirtilen e-posta adreslerinin doğru olması önem arz 
etmektedir. Adayların e-posta adreslerine gönderilen şifrelerin en geç 10 Nisan 2022 tarihine kadar 
EBA’ya giriş yapılarak (eba.gov.tr üzerinden öğretmen-yurt dışı girişi kısmından) aktif hâle 
getirilmesi (bir kez giriş yapılması) gerekmektedir.  Şifrelerini bu tarihten önce aktif hâle getirmeyen 
adaylar EBA’da gerçekleştirilecek eğitime ve eğitim sonundaki sınava katılamayacaklardır.
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Belgeleri eksik veya yukarıda belirtilen şartları taşımayan kişilerin evrakları işleme alınmayacak ve bu 
kişilerin başvuruları kursa başlamış olsalar dahi iptal edilecektir. Şartları taşımadığı hâlde kursa 
katılmak için başvuru yapan kursiyerlerle ilgili iş ve işlemleri yürüten kurum müdürleri hakkında 
yasal işlem yapılacaktır.
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     Söz konusu eğitime yönelik başvuru ve onay işlemlerinin belirtilen usul ve esaslar 
doğrultusunda yapılması hususunda; 

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.  

                                                                                                                                 Ömer İNAN
                                                                                                                                    Bakan a.
                                                                                                          Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü

Ek: Faaliyet Tablosu (1 Sayfa)  

Dağıtım:                                                           
Gereği:                                                                  Bilgi: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel 
B Planı                                                                             Müdürlüğüne 
                                                                                                       


