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ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 23.12.2020 tarihli ve 10058203-101.99E.18337004 sayılı yazısı.
b) 04.01.2021 tarihli ve 18711450 sayılı yazımız.
c) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 12.01.2021tarihli ve 10058203-101.99E.19075269 sayılı yazısı.
Kurulumuz tarafından onaylanan ve ilgi (a) yazı ekinde Kurul Karar tarih ve sayıları belirtilen
"Diksiyon (Etkili Konuşma), Güzel Konuşma, Güzel Konuşma ve Yazma, Konuşma Eğitimi
(Diksiyon), Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği, Temel Emlakçılık Hizmetleri, Üst Düzey
Yönetici Asistanı Yetiştirme ve Yönetici Sekreterlik Kurs Program"larının uzaktan eğitim yoluyla
uygulanmasına dair esasların ilgi (b) yazımızda belirtilen hususlar doğrultusunda düzenlendiği belirtilen
ilgi (c) yazı ve eki Genel Müdürlüğünüzce Başkanlığımıza sunulmuştur.
İlgi (c) yazı ekindeki sekiz adet kurs programına ilişkin hazırlanan Uzaktan Öğretim Uygulama
Esasları Başkanlığımız tarafından yeniden incelenmiştir.
Söz konusu programların ilgi (a) yazı ekindeki Kurul Karar tarih ve sayılarıyla kabul edilen
içeriğinde ve toplam ders saatinde herhangi bir değişiklik yapılmadan ilgi (c) yazı ekindeki uygulama
esaslarına göre Genel Müdürlüğünüze bağlı özel uzaktan eğitim kurs merkezlerinde uygulanmasının
uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ
Kurul Başkanı

Ek:
1- Uzaktan Öğretim Uygulama Esasları

Adres : Serhat Mah.1290 Sok.No:1 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No : 03124134420
E-Posta: ttkb.meb.gov.tr
Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys
Bilgi için: Gülistan DEMİRKAYA
Unvan : Şef
İnternet Adresi:
Faks:

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

f633-de39-3143-aa99-683a kodu ile teyit edilebilir.

BAKANLIĞIMIZCA ONAYLANAN VE ÖZEL KURSLARCA UYGULANAN SEKİZ
ADET KURS PROGRAMININ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE UYGULAMA
ESASLARI

1. KAPSAM
Bu esaslar Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan ek listedeki
toplam sekiz adet kurs programının İnternet üzerinden uzaktan öğretim yöntemiyle
uygulanmasını kapsamaktadır.
2. AMAÇ
Bu uygulama ile herhangi bir nedenle yüz yüze eğitim alma imkânına sahip olmayan
veya teknolojinin sunduğu imkân ve kolaylıklardan yararlanmak isteyen bireylerin bilgi ve
becerilerini uzaktan öğretim yöntemiyle geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
3. KAYIT KABUL
Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan kurs programında belirtilen nitelikleri taşıyan
kursiyerler kurs programına İnternet üzerinden kayıt yaptırır. Kayıt yaptıran her kursiyere
sanal sınıfa giriş şifresini de içeren bir eğitim paketi İnternet üzerinden gönderilir. Bu pakette
aşağıdaki öğretim materyalleri bulunur:


Ders notlarını içeren fasiküller, çeşitli görseller



Uygulamaları gösteren videolar bulunur.

4. EĞİTİM
Programdaki açıklamalar doğrultusunda teorik ve uygulamalı eğitimler İnternet
üzerinden yapılır.
Eğitimler bilgi işlem teknolojisi kullanılarak yapılır. Bunun için;
a. Eğitimlerde öncelikle web sayfasından yararlanılır. Derslerin görüntülü, sesli ve
yazılı yöntemlerin kullanıldığı sistemle eş zamanlı işlenmesine özel önem verilir.
b. Tüm konular resim ve hareketli görüntülerle desteklenerek web sayfası üzerinden
yayınlanır.

1

c. Kursiyerlerin her aşamada kendi durumlarını gözlemlemelerini sağlamak ve öğrenme
düzeylerini ölçmek için İnternet üzerinden ara sınavlar yapılır.
d. Teorik bilgilerin izlenmesi için ders notları modüler olarak hazırlanır ve kursiyerlerin
bu notları web sayfasından indirerek kullanması sağlanır.
e. İnternet’te programa göre araştırma portalı oluşturulur. Bu portal ile kursiyerlerin
konu ile ilgili her türlü yenilikten anında haberdar olmaları sağlanır.
f. Eğitici, ders saatlerinde İnternet üzerinden kursiyerleri sınava tabi tutar ve
değerlendirme yapar.
g. İnternet yoluyla kursiyerler her an soru sorabilirler. Sorulan sorular öğretmenler
tarafından cevaplandırılır. Ders saatleri dışında kursiyerler eğiticilere e-posta yolu ile
ya da web sayfasındaki “Sor-Öğren” bölümünü kullanarak soru sorabilir.
h. Kursiyerler İnternet üzerinden zaman ve mekân kısıtlaması olmadan eğitim alabilir,
çevrim dışı ders tekrarı yapabilir.
i.

Kurs programının özelliğine göre yüz yüze eğitim gerektiren konular kurs
merkezince oluşturulacak uygulama merkezlerinde veya protokol yapılan kurumlarda
verilir. Ayrıca kursiyerler ihtiyaç duyduklarında eğiticilerle görüşmelerde bulunarak
danışmanlık hizmeti alabilir. Bu hizmet e-posta aracılığıyla da yürütülebilir.

j.

Programlarda yer alan ödev, proje, iş yeri gezi ve değerlendirme gibi faaliyetler
amacına uygun olarak yapılır.

k. Kursiyerlere tüm duyurular kurumun web sayfası üzerinden ya da diğer iletişim
araçları ile yapılır.
5. KULLANILACAK ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLER
Eğitimde kullanılacak araç gereç ve materyaller şunlardır:
a. Görüntülü ve resimli anlatımları içeren CD’ler
b. Ders notlarını içeren fasiküller
c. Uzaktan öğretim için gerekli şartları taşıyan bilgisayar ve donanımlar
d. Kursiyerlerin öğrenmelerine yardımcı olan web sayfası: Web sayfasında konu
anlatımları ve testler bulunur. Web sayfasındaki ölçme ve değerlendirme bölümünde
yer alan formlar kullanılarak kursiyerlerin öz değerlendirme yapmaları sağlanır.
Ölçme sonucuna göre öğrenme eksikliği bulunan kursiyerler konu tekrarı için web
sayfasındaki arşiv bölümüne yönlendirilir. Bu amaçla web sayfasında değerlendirme
testlerine yer verilir.
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6. SINAVLAR
a. Ara sınavlar: İnternet üzerinden sanal sınıf ortamında yapılır. Bu sınavların amacı
kursiyerlerin öğrenme düzeyini belirlemektedir.
b. Diksiyon (Etkili Konuşma) Kurs Programı, Güzel Konuşma Kurs Programı, Güzel
Konuşma ve Yazma Kurs Programı ve Konuşma Eğitimi (Diksiyon) Kurs
Programı’nın ara ve bitirme sınavları sanal sınıf ortamında bireysel ve uygulamalı
olarak yapılır.
c. Kurs Bitirme Sınavları: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün “Millî
Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve
Kurslar Yönergesi” hükümleri gereğince programların amaçları ve açıklamaları
doğrultusunda yapılır. Sınavlarda başarı gösteren kursiyerlere Kurs Bitirme Belgesi
düzenlenir.
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ÖZEL KURSLAR TARAFINDAN UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE
UYGULANMAK İSTENEN PROGRAMLAR

SIRA

PROGRAMIN ADI

ONAY
TARİHİ

ONAY
SAYISI

1.

Diksiyon (Etkili Konuşma) Kurs Programı

27.12.2016

88

2.

Güzel Konuşma Kurs Programı

16.01.1995

4

3.

Güzel Konuşma ve Yazma Kurs Programı

14.06.2002

277

4.

Konuşma Eğitimi (Diksiyon) Kurs Programı

04.06.2012

50

5.

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Kurs Programı

05.07.2017

61

6.

Temel Emlakçılık Hizmetleri Kurs Programı

06.07.2005

191

7.

Üst Düzey Yönetici Asistanı Yetiştirme Kurs Programı

25.04.2003

14

8.

Yönetici Sekreterlik Kurs Programı

20.03.2000

29
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