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Evde Eğitim Hizmeti Nedir?
Sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için evde sunulan eğitim
hizmetidir.
Evde Eğitim Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?
En az dört ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanamayacak
durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler bu hizmetten yararlanabilir.
Evde Eğitim Hizmetinden Yararlanmak İçin Nereye Başvuru Yapılır?
Evde eğitim hizmetinden yararlanılabilmesi içinbireyin velisi tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okulun bulunduğu bölgeye hizmet veren rehberlik ve araştırma
merkezine (RAM) gerekli belgelerle müracaat edilmesi gerekmektedir.
Evde Eğitim Hizmetinden Yararlanmak İçin Hangi Belgelerle Başvuru Yapılır?

a. Bireyin en az dört ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanmasının mümkün olmadığı ya da yararlanması hâlinde olumsuz sonuçlar doğuracağını belirten sağlık raporu,
b. Veli başvuru dilekçesi,
c. Öğrenci belgesi
ile müracaat yapılması gerekmektedir.
Öğrencinin Evde Eğitim Hizmetinden Yararlanmasına Nasıl Karar Verilir?
RAM’ın bünyesinde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulunca yapılan
eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucuna göre il/ilçe özel eğitim hizmetleri
kurulunca alınan karar doğrultusunda öğrencilere evde eğitim hizmeti sunulmaktadır.
Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun Değerlendirme Sürecinde Esas
Alınan Belgeler Nelerdir?
İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu; RAM tarafından düzenlenen ‘Özel Eğitim
Değerlendirme Kurulu Raporu’, ‘Ev Ortamı Durum Tespit ve Değerlendirme
Formu’ ,‘Veli Sözleşmesi’ ile sağlık raporunu esas alarak öğrencinin evde eğitim
hizmetinden yararlanmasına karar vermektedir.
Evde Eğitim Hizmetinin Nasıl Sunulur?
a. İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından evde eğitim hizmetine ilişkin
alınan karar ilgili rehberlik ve araştırma merkezine, okula ve veliye yazılı olarak
bildirilir,
b. Evde eğitim hizmetine ilişkin planlama, bireyin ihtiyacı ve eğitim ortamına
ilişkin şartlar dikkate alınarak ve haftalık ders saati sayısı 10 (on) saatten az olmamak üzere il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulca yapılır,
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c. Evde eğitim kararı alınan öğrenciler için takip edecekleri/takip ettikleri eğitim
programı esas alınarak belirlenen dersler için kaç ders saati eğitim verileceğine
karar verilir,
d. İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yapılan planlama doğrultusunda il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce evde eğitim hizmeti sunmak üzere öğretmen
görevlendirilir,
Evde Eğitim Hizmeti Sunmak Üzere Kimler Görevlendirilir ve Ek Ders
Ücretleri Nasıl Ödenir?
Evde eğitim hizmetinden yararlanacak öğrencilerin özelliği ve öncelikli eğitim
ihtiyacına göre özel eğitim öğretmenleri ile bireyin kayıtlı bulunduğu okul ve diğer
okullardaki okul öncesi, sınıf ve diğer alan öğretmenleri eğitim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilir. Evde eğitimde görevlendirilen tüm kadrolu öğretmenlere
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176’ıncı maddesi gereğince ek ders
ücret-leri %25 fazlasıyla ödenir.
Evde Eğitim Hizmeti Alan Öğrencilerin Programı Nasıl Hazırlanır?
Evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilere, kayıtlı bulunduğu okulda/kurumda uygulanan eğitim programlarının uygulanması esastır. Ancak BEP geliştirme birimince, bu programlara dayalı olarak öğrencilerin eğitim performanslarına
göre, ihtiyaç duydukları alanlarda BEP hazırlanır.
Evde Eğitim Hizmeti Alan Öğrencilerin Başarısının Değerlendirilmesi
Nasıl Yapılır?
Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, sorumlu oldukları eğitim
programının uygulandığı okullardaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Öğrencilerin başarı değerlendirme sonuçları öğretmenler tarafından, öğrencinin kayıtlı
bulunduğu okul idaresine not çizelgeleri esas alınarak bildirilir. Sınıf geçme ve
diğer işlemler, kayıtlı olunan okul idaresi tarafından yürütülür.
Sunulan Evde Eğitim Hizmetinin İzlenmesi ve Sonlandırılması Nasıl Yapılır?
İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca öğretim yılının başlamasından 30 (otuz)
gün önce evde eğitimi gerekli kılan şartlar yeniden değerlendirerek öğrencinin, o
öğretim yılında evde eğitim hizmetinden yararlanıp yararlanamayacağına karar
verilir. Şartların ortadan kalkması durumunda evde eğitim hizmeti sona erdirilir ve
alınan karar ilgili RAM’a ve okula bildirilir.
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