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T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 18176005/903/919222 27/01/2015
Konu: Rehber Öğretmen Kursu.

....................................MÜDÜRLÜĞÜNE

Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23/01/2015 tarih ve 788961 sayılı Özel
Okullar ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde rehber öğretmen ihtiyaçlarını
karşılamak üzeare Rehber Öğretmen Kursu konulu yazı örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve ekte gönderilen yazı doğrultusunda yazının incelenerek gerekli
işlemin yapılması teklifi yapılan isteklilerin 28/01/2015 tarihine kadar görevlendirilmelerinin
yapılması hubususunu önemle rica ederim.

Mehmet BABA
Müdür a.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

Eki :
1 Adet Yazı Örneği.

DAĞITIM :
Tüm Okul Müdürlüklerine.



T.C.

HATAY VALiLiGizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n Milli Egitim MiidiirliigiizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S aY I :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA74686402/405.011788961

Konu:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARehber 6gretmen Kursu

ACELE VE GUNLU

23/01/2015

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

(ilye Milli Egitim Mudurlugtt)

Milli Egitim Bakanhgi Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mudurlugunun 22/01/2015

tarihli ve 763619 sayih Rehber Ogretmen Kursu ile ilgili yazisi ekte gonderilmistir.

Soz konusu yazi dogrultusunda;

1- Rehber Ogretmen Kursu, Ozel Okullar ile Ozel Egitim ve Rehabilitasyon

Merkezlerinde rehber ogretmen ihtiyaciru karsilamak amaciyla acilacaktir.

2- Kursa, 0110111975 tarihinde ve daha sonra doganlar katilabilecektir.

3- Felsefe grubu ogretmenligi mezunlarmm, Ortaogretim Alan Ogretrnenligi Tezsiz

Yukseklisans veya Pedagojik Formasyon programrru basanyla tamamlayan Felsefe

Bolumu (en az 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldignu belgelendirenler) ve

Sosyoloji Bolumu (en az 16 kredi felsefe, en az 16 kredi psikoloji, 8 kredi mantik

aldigim belgelendirenler), Egitim Bilimleri Fakultesi ile fakultelerin Egitim Programlan

ve Ogretimi, Egitim Yoneticiligi ve Deneticiligi, Egitimde Olcme ve Degerlendirme,

Egitim Yonetimi Teftisi ve Planlamasi ile Halk Egitim bolumu/anabilim dallan (lisans)

mezunu olup Ozel Okullar ile Ozel Egitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine rehber

ogretmen olarak atanacaklann "Rehberlik ve Psikolojik Damsmanhk " alanmda yiiksek

lisans yapanlar haric olmak uzere atandiklan alanla ilgili ozel alan kredisinden az

olmamak sartiyla hizmetci egitime almacaklar basvurabilecektir.

4- Belirtilen alanlardaki ogretmen ihtiyacmm oncelikle bu alanlara kaynak gosterilen

yuksekogretim programlannca karsrlanmasi gerekmektedir.i htiyacm bu sekilde

karsilanamamasi durumunda yukanda belirtilen yuksekogretim programlan

mezunlanndan bu kurumlara teklifi yapilan isteklilerinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA28 /0112015 tarihine kadar

gorevlendirmelerinin yapilmasl, gorevlendirme onaylarma "Ozel alan kredisinden

az olmamak iizere Bakanhk~a diizenlenecek Hizmetic;i egitim kursuna katilmasl

kaydlyla" seklinde serh diisiilecektir.

5- Rehber ogretmen olarak atananlardan Rehberlik ve Psikolojik Damsmanhk alamnda

yuksek lisans yapanlar hizmetiei egitimden geelrilmeyecektir bu yiizden de

gorevlendlrme onaylarma herhangi bir serh dilslllmeyecektir.

6- Rehber ogretmen gorevlendirmelerinde Milli Egitim Bakanhgma Bagli Okul ve

Kurumlarm Yonetici ve Ogretmenlertn Norm Kadrolanna IIiskin Yonetmeligin 13.

maddesi hUkUmleridikkate almacaktlr.

7- Kursiyerlerin salon, yemek, bannma ve her tilrli.i giderleri kendileri tarafmdan

kar~Ilanacaktlr.

il Milli Egitim Mildilrlilgil Orgenpa~aMah. HilseyinOzbugday
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8- Basvurular kurumlardan yapilacak olup Ozel Ogretim Kurumlan Modulu-Hizmetici

Egitim lslemleri ekranmdan Ek-1 tabloda yer alan kurslardanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAher hangi birine sadece 1

(bir) kursiyer basvurusu yapabileceklerdir.

9- Kurumlar, kursiyerin Ozel Ogretim Kurumlan Modulu-Hizmetici Egitim Islemleri

ekranmdan basvuruyu onayladiktan sonra Hizmetici Egitim Basvuru Formunu

alacaklardir. Kursiyerin hizmeti![i egitim basvuru formu, diplomasl, niifus ciizdam,

Tezsiz Yiiksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesi, Felsefe bOliimiinden

aldlgl krediyi gosterir beige, sosyoloji bOliimiinden aldlgl krediyi gosterir beige,

gorevlendirme onaylanyla birliktezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn Milli Egltim Miidiirliigii Ozel Ogretim

Kurumlarr Subesine 28 Ocak 2015 Carsamba Giinii Saat 12:00'a kadar teslim

edeceklerdir.

10-Belgeleri eksik olan ve belirtilen alanlara ait diplomasi bulunmayan kursiyerler kursa

baslamis olsalar bile basvurulari iptal edilecektir.

l l-Sartlan tasimadigi halde kursa katilmak icin basvuru yapan kursiyerlerin islemlerini

yiiriiten kurum miidiirleri hakkmda yasal islem yapilacaknr,

lIcenizde faaliyette bulunan turn ozel okullara, ozel egitim ve rehabilitasyon

merkezlerine ivedilikle duyurulmasi aynca ilceniz web sayfasmda yaymlanrnasi hususunda;

Bilgi ve geregini onernle rica ederim.

Kemal KARAHAN

Vali a.

n Milli Egitim MUdUrV.

EK: Bakanhk Yazrsi (1 Sayfa)

DAGITlM:

TUm Kaymakamhklara

(Ilce Milli Egitim MUdUrlUgU)
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T.C.

MiLLi ECiTiM BAKANLlGI

OzelOgretim Kurumlan Genel Miidurliigu

Sayl : 155208221774.011763619

Konu: Rehber Ogretmen Kursu

2210 1i201 5

, .... , . , .,., .... VALILiG1NE

( 11Milli Egitim Mildiirliigii)

llgi a) Ogretmen Yetistirme ve Gelistirme Genel MiidiiriiigununzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA15/01/2015 tarihli ve

435015821774/01/485787 sayih yazisr,

b) 20/00212014 tarih ve 9 sayth Talim ve Terbiye Kurulu Bu§kanltg! Karan.

c) Milli Egitim Bakanhgma Bagh Okul ve Kurumlarm Yanetici ve Ogretmenlerin

Norm Kadrolanna lliskin Yonetmelik.

Ogretmcn Yetistirme ve Gelistirme Genel MiidlirlUgiiniin ilgi (a) yazis: ile Rehber
ogretmen gorevlendirme zOl'unlulugu bulunan, 6zel okullan He azel egitim ve rehabilitasyon
merkezlerinde gorevlendirilecek yeterli sayida rehber ogretmen teminlnde gii<;liiklerlc
ka~II~lldlgtndan , ek-l deki tabloda belirtiler yer ve tarihlerde basvuru sartlanni ta~tyanlar icin

"Rehberlik Kursun diizenlenecektir.
Kurs basvurulannda a~glda belirtilen usul ve esaslar dogrultusunda hareket

edilecektir:
a)Felsefe Grubu Ogretmenligi mezunlannm.
h)Orta Ogretim Alan Ogretmenligi Tezsiz YHksck Lisans ya dn Pedogojik Fbrmasyon

Programmt bll$arl i1e tamamlayan Fe!sefe BolUmu (En az 16 kredi Sosyoioji, 16 kredi Psikoloji
aldl~nt belgelendirenler) ve Sosyoloji B51iimu(Etl'az 16 kredi Fclsefe, En az 16 kredi Psikoioji, 8

kredi Mantlk aldlgml belgelendirenler),
c)Egilim Bilimleri Faktiltesi He fakultelerin Egitim Program Ian ve Ogretimi, Egitim

Yoneticiligl ye Deneticiligi, Egitimde CHyme ve Degerlendirme, Egitim Yonetimi Tefthii ve
PlanlamaSl He Halk Egitimi boliimwanabilim dallan (lisans) mezunu olup Ozel okul!ar He oozel
egiti01 ve rchabiHtasyon mcrkezlerine rehber ogretmen olarak atanacaklartn "Rehbcrlik ve Psikolojik
Dam~manhk" a!amnda yiiksek Iisans yapanlarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhart<; olmak iizere ntandlklarl alanla ilgili uozcl alan.

kredisinden az olmamak ~artryla" hizmcti<;iegitime ailllmaJan uygull goriilm%tiir.

.-;)Bu kurslara 01/0111975 tarihinde ve daha soma doganlar kahlabileceklerdir.

Buna gore; belirtilen a!anlardaki ogretrnen ihtiyacmm ilgi (b) Karar kapsarnmda oncelikle bu
alanlara kaynak gosterilcn yuksckogretirn programlarmca kar~llanmasl gercktigi hUl!usUl'lun ilinizde
fualiyt."tgosteren 07£!okullar ite oze! egilim ve rehabilitasyclI1rnerkezlcrillcduyurultnasl, ihtiyacln bu
~ekilde kar~llanamarnasl haUnde yukanda belirtilcn yiiksekogretim prograrnlan rnezu111anndan bu

kurumlara teldifi )'aptlan isteklilerin soz knnusu alanda 28/0112015 tarihine kadar
gorevlendirilmelerinin yapllmasl gerekmekte olup gtlrcvlendirmesi yapilanlarm gorevlendirrne
onaylaflna "uzel alan kredisinden Ill; olmaruak iizere Bakanbk<;8 diizenlenecek bizmeti~i egitim

kursulla kattlmasl kaydlyla" ~ekli!1de~erhdi.i~Ulecektir.

MEB Be~e'{lerKampUsilE Blilk YenimahalleiANKARA

EJeklmnik A~: ookgm,meb.guv,tr

e-jlQsta: metil1alp@meb.gov.lr

Aynntlli hilgi i~ill:S.BOZDOGAKEg!.Uzm
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Rehber ogretmen olarak atananlardan "Rehberlik ve Psikolojik Darusrnanhk" alamnda ytlksek

lisaus yapanlar hizmetici egitlmdcn gc~iri!mcyecegil1dcn, gurcvleadirme onaylanna bu ydnde

herhangi bir serh dii~U1meyeccktk
Hilen felsefc grubu ogretmeni elarak gorcv yapanlardan rehber ogretmen olarak atanrnak

isteyenlerin, istifa onaylan ahndiktan soma gi:irev!endirmeieriyapilacaktrr,

Rehber ogretmen gorcvlendirmelcrinde ilgi (c) Yonetmeligill 13'uncil maddest hukiimleri

dikkate almacakttr.
Egitim Gorevlileriuill egitilll ve diger giderleri BakanltglOllzCa, knrsiyerlerin kurs

merkezindeki salon, yemek, bannma ve her Hulil giderleri kendileri tarafmdan karsilanacaktir.

Kurumlar bilgi girisleri i9in "Ozel ()gretim Kuramlari ModullizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn attm.dabulunan ve sadece

kurumlann kullamnuna acik alan "Hizmeti~i Egitim i~Jemleri" ekranrm kullanarak Ek-I tabloda yer
alan kurslardan herhangi birisine I (bir) kursiyer basvurusu yapabilecektir.

Kurumlar, kursiyer icin "Ozel Ogretim Kmumhm ModUlU"nde Hizmetic;i Egitim
i~lemleriJlden B~vurllYu onaylad!ktan sonra aym sayfada yer aJan raporlardan Hizmetil.i Egitim
B~vuru Fomm raporunu alarak kUfsiyerin diploma nufus dizdlll1l, Tezsiz Yiiksek lisans veya
Pedogojik Fonnasyon belgesi, Felsefe B61iimii(Etl az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldlgllll ),
Sosyoloji Boliitnu (En az 16 kredi Felsefe, En az 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantlk aldlgml ), gQsterir
beige ile gorevlendirme onaylanm ("ozel alan kredisinden az olmamak iizere Bakanhk~a
diizenlenecek blzmeti~i cgiUm kursuna katdmafil kaydtyla") }cklindc ~erh dii~iilmii~o\acak bu
be\gcleri bulunduklan ilin 11Milli Egitim MiidilrWklerincteslim edeceklcrdir.

Bu belgclcr 11Milli Egiti01 Mildilrlii.klerinin 6zeJ ogTetim kurumlannm i~VI! i~lemlcrinden
sorumlu miidiir yardmlcisl ba~kanllgH1da,owl 5gretim kurumlarmdan sorumlu biT !?ubemiidilril ve
~eften olu~turulacak komisyon tarafindan incelenerek UygUll goriilenlcr ile uygun goriilmeycnlerin
(uygun goriilmeme nedenleri u¥tklumalar bolumiinde belirtilecektir.) isimleri ek-2 deki tabloya gore
YalJlarak Bakanhglmlz idkgMijmeb.gov.tr e-mail adrcsille vc DYS sistcmi ile ek-l tabJooa belirtilen
tarihine karlat' Bakan!tglmlza gonderilecektir.( Ba¥vuru evrakllln h Milli Egitim Miidlirliiklerince

Muhafaz3 edilecek olup, Bakanhjta gl)nderilmeyecektir.)

Bclgeleri eksik olan vcya yUkartda bclirtilen alanlara nit diplomasl buJunmayan kursiyericrill
evraklart i~lcme almmayacak, (kursa b~laml~ olsular bile) bU9vuruiun iptal edilecektir. $artiarl

ta~lInadlgl haldc kursa katllmak iyin ba~vuru yupan kursiyerlerle ilgili i~ve i~lemlcri yiiriiten kurum

miicitlrleri hakkmda yasal i~lemyapllacakttr,
Btl kupsamda ozel okullar ile oze! egitim ve rehabilitasyon merkezlcrine utanan ve hizmetilji

egitime almacaklarm listesi 29101/2015 tarihillC Kadar oncelikle idkgb@meb.gov.tr elektronik
posta adresine ve aYIlIgiln yazlyla Genel Mfidiirliigi.ilniizc gonderi!mesi gcrekmektedir.

Bi!gikrinizi ve geregini rica ederim.

()mer Farnk YELKENCi

Bakan a.

Genel Miidiir V

EKLER:
Ek- I Rehberlik Kursu Faaliyet Tablosu

Ek- 2 Kursiyer Listesi Tablosu

DA(HTIM:

Geregi

Bilgi:

Ogretmen Ycti~tirmcvc Gcli~tinllc Genel Miiduriii

g 1 11 Vali liligine
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