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YÖNETMELİK

M�llî Eğ�t�m Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/5/2012 tar�hl� ve 28296 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan M�llî Eğ�t�m Bakanlığı Özel
Eğ�t�m Kurumları Yönetmel�ğ�n�n 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “25/8/2011 tar�hl� ve 652 sayılı M�llî
Eğ�t�m Bakanlığının Teşk�lât ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 13 üncü, 36 ncı ve 43 üncü
maddeler�ne” �bares� “25/8/2011 tar�hl� ve 652 sayılı Özel Barınma H�zmet� Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 43 üncü maddes� hükümler� �le 10/7/2018 tar�hl� ve 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�ne” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n başlığında yer alan “uzman öğret�c�” �bares�nden sonra
gelmek üzere “kadrosunda görev yapan” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�n�n başlığı “Uzman öğret�c� kadrosunda görev yapan
f�zyoterap�st�n görevler�” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve b�r�nc� fıkrasında yer alan “uzman öğret�c�” �bares� yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n başlığı “Uzman öğret�c� kadrosunda görev yapan
odyoloj� ve konuşma bozuklukları uzmanı, odyolog veya eğ�t�m odyoloğunun görevler�” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve
b�r�nc� fıkrasında yer alan “uzman öğret�c�” �bareler� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�n�n başlığı “Uzman öğret�c� olarak görev yapan d�l ve
konuşma bozuklukları uzmanı, d�l ve konuşma terap�st�, d�l ve konuşma pataloğu veya odyoloj� ve konuşma
bozuklukları uzmanının görevler�” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, b�r�nc� fıkrasında yer alan “odyoloj� ve konuşma
bozuklukları uzmanı uzman öğret�c�ler�n” �bares� “odyoloj� ve konuşma bozuklukları uzmanının” şekl�nde
değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkranın (ç) bend�nde yer alan “�ş�tme,” �bares� yürürlükten kaldırılmış, “bozuklukları
değerlend�rmek” �bares� “yeters�zl�k durumlarını bel�rlemek” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkranın  (d) bend�nde yer
alan “�ş�tme,” �bares� yürürlükten kaldırılmış, “bozukluklar” �bares� “yeters�zl�k durumları” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n başlığında yer alan “veya” �bares�nden sonra gelmek
üzere “uzman öğret�c� kadrosunda görev yapan” �bares� eklenm�ş ve üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(3) Kayıtlı engell� b�rey sayısı 300’e kadar olan özel eğ�t�m ve rehab�l�tasyon merkezler�nde b�r rehber
öğretmen/ps�kolog, 300 ve üzer�nde olanlarda �se �k� rehber öğretmen/ps�kolog zorunlu personel olarak
görevlend�r�lerek b�r�nc� fıkradak� görevler� yer�ne get�r�r. Ancak kurumda kayıtlı olan engell� b�rey sayısının 150’den
az olması hâl�nde, kurumda zorunlu olarak görevlend�r�len rehber öğretmen/ps�koloğa haftada 20 saate kadar; �steğe
bağlı olarak uzman öğret�c� kadrosunda görevlend�r�len rehberl�k ve ps�koloj�k danışmanlık bölümü/anab�l�m dalı
veya ps�koloj� bölümü mezunları ve özel öğret�m personel�ne yönel�k Bakanlıkça açılan rehberl�k kursu sert�f�kasına
sah�p olanlara haftada 40 saate kadar destek eğ�t�m görev� ver�leb�l�r.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Alınan kararlar, BEP gel�şt�rme b�r�m�ne �let�lmek üzere, zorunlu eğ�t�m çağındak� engell� b�reyler�n devam ett�kler�
okullara resm� yazıyla b�ld�r�l�r.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 20 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 21 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının sonuna “Yapılan b�ld�r�m kurum veya

�l/�lçe m�llî eğ�t�m müdürlüğünce Engell� B�rey Modülüne �şlen�r ve bu b�rey �ç�n b�ld�r�m�n yapıldığı ayı tak�p eden
ayda kayıtlı olduğu kurum tarafından ders g�r�ş� yapılmaz.” cümles� eklenm�ş ve �k�nc� fıkrasında yer alan “beş”
�bares� “üç” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n 24 üncü maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkraları yürürlükten kaldırılmış,
üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(3) Engell� b�reylere rehberl�k araştırma merkezler�nce düzenlenen özel eğ�t�m değerlend�rme kurulu raporu
doğrultusunda, b�reysel ve grup eğ�t�m�n�n öner�lmes� hâl�nde b�r günde en fazla üç ders saat� destek eğ�t�m� ver�l�r.
Ders eğ�t�m saatler� b�r ay esas alınarak en az �k� haftaya dengel� olarak dağıtılab�l�r.

(4) Doğal afetler veya çeş�tl� nedenlerle Bakanlık, val�l�k ya da kaymakamlıkça alınacak tat�l kararları veya
engell� b�reyler�n kuruma gelmemes� neden�yle yapılamayan eğ�t�mler tak�p eden aylarda yapılır. Telaf� eğ�t�mler�,
aynı hafta �çer�s�nde 4 saat b�reysel ve/veya 2 saat grup eğ�t�m�n�; aynı ay �çer�s�nde �se 8 saat b�reysel ve/veya 4 saat
grup eğ�t�m�n� geçmeyecek şek�lde planlanır. Telaf� eğ�t�m� en az �k� haftaya dengel� olarak dağıtılab�l�r. B�r b�reyle
telaf� eğ�t�m� de dâh�l aynı gün �çer�s�nde 3 saatten fazla ders yapılmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n 25 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, altıncı
fıkrasında yer alan “engell� b�rey modülüne” �bares� “aylık olarak Engell� B�rey Modülüne” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş
“veya toplamda b�reyselleşt�r�lm�ş eğ�t�m programında bel�rlenen destek eğ�t�m süres�n�n yarısından fazla sürede,”
�bares� yürürlükten kaldırılmış, “süres� on �k� hafta olab�l�r.” �bares�nden sonra gelmek üzere “Kurumdan kaydı s�l�nen
öğrenc�n�n telaf� hakkı yen� kayıt yaptırması durumunda devam eder.” cümles� eklenm�ş ve aynı maddeye aşağıdak�
fıkralar eklenm�şt�r.

“(2) Özel eğ�t�m okulunun özel eğ�t�m ve rehab�l�tasyon b�r�m�nde ve özel eğ�t�m ve rehab�l�tasyon
merkezler�nde;
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a) Normal eğ�t�m yapılan okullarda öğren�m gören engell� b�reyler, vel�/vas�s�n�n taleb� olması hâl�nde haftada
b�r yarım gün,

b) Özel Eğ�t�m H�zmetler� Yönetmel�ğ�n�n;
1) 14 üncü maddes� kapsamında evde eğ�t�m h�zmet� ver�lenler,
2) 16 ncı maddes� kapsamında olup e-Okul s�stem�nde devam zorunluluğu aranmamasına yönel�k �şlem

yapılanlar,
3) 36 ncı maddes�n�n altıncı fıkrası kapsamında e-Okul s�stem�nde devam zorunluluğu aranmamasına yönel�k

�şlem yapılanlar
örgün eğ�t�m saatler� �çer�s�nde de destek eğ�t�m h�zmetler�nden yararlanab�l�rler.”
“(7) Kurumlarca engell� b�reyler�n ders devam tak�b�, kurumun g�r�ş ve çıkışlarını görüntüleyen ve eğ�t�m

ver�len ayın b�t�ş tar�h�nden �t�baren en az 90 gün süreyle kayıt yapab�lme/depolayab�lme özell�ğ� olan kameralı
görüntüleme s�stemler� �le yapılır.

(8) Kurumlarca eğ�t�m personel�n�n ders devam tak�b�, kurumun g�r�ş ve çıkışlarını görüntüleyen ve eğ�t�m
ver�len ayın b�t�ş tar�h�nden �t�baren en az 90 gün süreyle kayıt yapab�lme/depolayab�lme özell�ğ� olan kameralı
görüntüleme s�stemler� �le yapılır.  

(9) Kurumlar, engell� b�rey ve eğ�t�m personel�n�n yüzünün net b�r b�ç�mde görüleb�leceğ� şek�lde kamera
s�stem�n� kurmakla ve elektr�k kes�nt�s�, kayıtların kaybolması, tekn�k arıza g�b� durumlarda kayıt alınmasının
kes�nt�ye uğramaması �ç�n her türlü önlem� alır. Ver�len destek eğ�t�mler�ne �l�şk�n kamera görüntüler�n�n
sunulamaması hal�nde gerçekleşen ödemelerle �lg�l� olarak 652 sayılı Özel Barınma H�zmet� Veren Kurumlar ve Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 43 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrası hükümler� uygulanır.

(10) Yetk�l� sağlık kurum veya kuruluşlarınca ver�len sağlık kurulu raporuyla en az % 20 oranında bedensel
engel� olduğu ve özel eğ�t�m değerlend�rme kurullarınca destek eğ�t�m� almak üzere 5580 sayılı Özel Öğret�m
Kurumları Kanunu kapsamındak� kurumlara g�demeyecek durumda olduğu tesp�t ed�lenlere evde ver�lecek destek
eğ�t�m� �ç�n kamera kaydı aranmaz. Aylık olarak düzenlenen “Aylık B�reyselleşt�r�lm�ş Eğ�t�m, Çalışma ve
Rehab�l�tasyon Planı” bu b�reyler �ç�n eğ�t�m�n ver�ld�ğ� ayı tak�p eden ayın �lk on �ş günü �çer�s�nde �l/�lçe m�llî eğ�t�m
müdürlüğüne tesl�m ed�l�r. Ayrıca b�r örneğ� �nceleme/soruşturma/denet�mlerde göster�lmek üzere kurumda saklanır.

(11) Evde destek eğ�t�m� vermek üzere kurumca görevlend�r�len eğ�t�m personel�n�n o gün �çer�s�ndek� d�ğer
ders saatler�, engell� b�rey�n �kamet adres� ve kurum arasındak� ulaşım süres� d�kkate alınarak programlanır. Bu
program Engell� B�rey Modülüne �şlenerek �lçe m�llî eğ�t�m müdürlüğü tarafından onaylanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n 27 nc� maddes�n�n başlığı “İnceleme, Soruşturma ve Denet�m” şekl�nde
değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(2) Bakanlık maar�f müfett�şler�/Bakanlık maar�f müfett�ş yardımcıları veya �l m�llî eğ�t�m müdürlükler�nce
görevlend�r�len �l m�llî eğ�t�m müdür yardımcıları/�l veya �lçe m�llî eğ�t�m şube müdürler� veya d�ğer denet�m yetk�s�
bulunanlarca yapılan �nceleme/soruşturma/denet�mlerde onayın alındığı aydan öncek� ger�ye dönük olarak en az 90
günlük kamera kayıtlarını sunamayan ve/veya kamera kayıtlarında Engell� B�rey Modülü üzer�ndek� eğ�t�m saatler�yle
kamera görüntüler� arasında uyuşmazlık bulunan kurumlara ödemen�n yapılmış olması hâl�nde, 652 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamen�n 43 üncü maddes� �k�nc� fıkrasında yer alan hükümlere uygun �şlem yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğ�n 29 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına (g) bend�nden sonra gelmek üzere
aşağıdak� bentler ve aynı maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“ğ) Kurumlarca eğ�t�m ver�len ay �ç�nde eğ�t�m b�lg�ler�n�n Engell� B�rey Modülüne g�r�lmes� ve tak�p eden
ayın �lk üç �ş günü �ç�nde g�r�len eğ�t�m b�lg�ler�n�n onaylanarak ver�len eğ�t�me �l�şk�n faturaların düzenlenm�ş;
sonrak� üç �ş günü �ç�nde �se �lçe m�ll� eğ�t�m müdürlükler� tarafından faturaların, 25 �nc� madden�n on b�r�nc�
fıkrasında bel�rt�len Aylık B�reyselleşt�r�lm�ş Eğ�t�m, Çalışma ve Rehab�l�tasyon Planlarının ve kurumlarca g�r�len
eğ�t�m b�lg�ler�n�n kontrol ed�lerek onaylanmış olması,

h) Her engell� b�rey �ç�n denet�mlerde göster�lmek üzere Aylık B�reyselleşt�r�lm�ş Eğ�t�m, Çalışma ve
Rehab�l�tasyon Planlarının hazırlanmış olması”

“(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len süreler �ç�nde Engell� B�rey Modülüne eğ�t�m b�lg� g�r�ş�n� yapmayan kurumlara
ödeme yapılmaz. Eğ�t�m b�lg� g�r�ş�n� yaptığı halde onaylama �şlem�n� bel�rt�len sürelerde yapmayan kurumlar �se
sonrak� ayların onaylama süreler� �ç�nde onaylama �şlem�n� yapmaları hal�nde ödeme yapılır.

 (3) Kameralı görüntüleme s�stemler�ne �l�şk�n kayıtlar, �l m�llî eğ�t�m müdürlükler�nce görevlend�r�len maar�f
müfett�şler�/maar�f müfett�ş yardımcıları/�l m�llî eğ�t�m müdür yardımcıları/�l veya �lçe m�llî eğ�t�m şube
müdürler�/d�ğer denet�m yetk�s� bulunanlarca veya m�llî eğ�t�m müdürlüğünce görevlend�r�lenlerce ödeme yapıldıktan
sonra �ncelen�r. Yapılan �nceleme sonucunda gerçek dışı beyanda bulunan kurumlara �l�şk�n 27 nc� madden�n �k�nc�
fıkra hükümler� uygulanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmel�ğ�n 22 nc�, 29 uncu ve 31 �nc� maddeler�nde yer alan “Mal�ye Bakanlığınca”
�bareler� “Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 15 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 16 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� M�llî Eğ�t�m Bakanı yürütür.

 
 


