
T.e. 

MiLLI EGiTiM BAKANLlGI 


Ozel Egitim ve Rehberlik HizmetIeri Genel MGdGrlGgG 


SaYI : 73911930-l60-E.6812l86 01.07.2015 

Konu : Evde Egitim Hizmeti Verilen Ogrenciler i~in 

K 12 Online Egitim Platformlanna 

Ocretsiz Erit?im Saglanmasl 

................... VALiLidiNE 

(il Milli Egitim MOdOriOgO) 

Zorunlu ogrenim <;agmda olup saghk problemi nedeniyle orgOn egitim kurumlarmdan dogrudan 
yararlanamayacak durumdaki ozel egitim ihtiyacl olan ogrencilere evde egitim hizmeti sunulmakta 
olup bu hizmetlere ili~kin i~ ve i~lemler Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeligi ile Mil1i Egitim 
Bakanhgl Evde ve Hastanede Egitim HizmetIeri Yonergesi hiikOmleri dogrultusunda yOrOtiilmektedir. 

Bakanhglmlzm ozel egitim ihtiyaci olan bireylerin egitime erit?imlerini saglamak ve kaliteli 
egitim hizmeti sunmak Ozere yiiruttOgu <;altt?malar kapsammda yapllan i~ birligi ile evde egitim 
hizmetinden yararlanan ozel egitim ihtiyaci ogrencilerden okuloncesi, ilkokul ogrencileri ile ortaokul 
ve lise ogrencilerinin K12 online egitim platformlanndan ("Vitamin", "LiseGo", "KaYlp Sesler 
Olkesi", "TEDdy's Ready", "Buki Ogreniyor", "TEDdy's Having Fun") Ocretsiz olarak 
yararlanmalan saglanml~tlr. Ogretmen gorevlendirilerek ya~adlklan ortamlarda egitim hizmetleri 
sunulan ozel egitim ihtiyaci olan ogrencilere verilen egitimin niteliginin artmlmasl amaclyla 
yiirOtiilecek olan bu hizmet ogrencilere sunulan evde egitim hizmeti devam ettigi siirece saglanacaktlr. 

Valiliginizce bu kapsamda egitime eri~imleri saglanan ogrencilerin velilerine, <;ocuklannm K 12 
online egitim platformlarmdan iicretsiz olarak yararlanabilecekleri ve bunun i<;in soz konusu 
platforma iiye olunmasl gerektigine dair bilgilendirme yapllmasl, iiyelik i~lemleri 1<;10 
www.vitaminegitim.com/ozelogrenci adresinden gIrl~ yapllmasl ve kaYlt olut?turulmasl 
gerekmektedir. Oyelik kaydl i<;in ekranda yer alan ve ogrencinin T.C.Kimlik Numarasl, ad, soyad ve 
dogum tarihi bilgilerinin yazllacagl boliimlere bilgilerin eksiksiz ve dogru olarak girilmesi ve 
kullamci ~ifresinin belirlenerek ekrana yazdmasmdan soma ogrencinin iiyeligi aktif hale gelecektir. 
Soz konusu iiyelik kaYlt i~leminin yapllmasl siirecinde ogrenci ve/veya velilerine gerekli destegin 
saglanmasl gerekmektedir. 

Evde egitim hizmeti alan 6grencilere iicretsiz olarak sunulacak bu hizmetin ivedilikle 
saglanmasl biiyOk onem arz ettiginden konu He ilgili i~ ve i~lemlerin hassasiyetle yiiriitiilmesi ve 
sonucundan Bakanhglmlza bilgi verilmesi hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Celil GONGOR 


Bakan a. 


Genel MOdOr 


Ek : Protokol 

Dagltlm: 

81 II Valiligine 

MEB Be!?evler KampOsli A Blok ANKARA Ayrmtllt bilgi i<;in: Oguzhan DALLI Milli Egitim Uzman Yardimcisl 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tT Tel: (0 312) 4133023 
e-posta: odalli@meb.gov.tr Faks:(0312)213J356 

[3u evrak guven1i eleklronik lmza tie Imzalanml~l1r http/ievraksorgu.meb.gov.tr adresinden8cc5-6db5-3f19-b9ad-24e I kodu lie leyi! edllebilir 

www.vitaminegitim.com/ozelogrenci


T.e. 
MiLLY EGiTiM BAKANLIGI 


Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MUdUrlUgU 


Sayl : 26670320-160.02-E.6861338 02.07.2015 

Konu: Evde Egitim Hizmeti Veri len 

Ogrenciler i9in K 12 Online Egitim 

......................... VALiLiGiNE 

(il Milli Egitim MUdilrlilgil) 

iJgi 	 Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mildilrlilgilniln 01.07.2015 tarihli ve 
6812186 saYlli yazlsl. 

Bakanhglmlzm ozel egitim ihtiyacl olan bireylerin egitime eri~imlerini saglamak ve 
kaliteli egitim hizmeti sunmak ilzere yilrilttilgil 9alt~malar kapsammda yapllan i~bir1igi ile 
evde egitim hizmetinden yararlanan ozel egitim ihtiyacl olan ogrencilerden okuloncesi, 
ilkokul ogrencileri He ortaokul ve lise ogrencilerinin K 12 online egitim platformlarmdan 
("Vitamin", LiseGo", "KaYlp Sesler Olkesi", TEDdy's Ready", "Buki Ogreniyor", "TEDdy's 
Having Fun") licretsiz olarak yararlanmaIarmm saglandlgl ilgi yazl ile Valiliklere 
bildirilmi~tir. 

Bu kapsamda rehberlik ve ara~tlrma merkezleri tarafmdan illilge ozel egitim hizmetleri 
kurulu ile i~birligi yapiiarak evde egitim karafl alman ogrencilerin ailelerine ula~llmasl, soz 
konusu hizmetle ilgiJi bilgi verilmesi ve ilyelik konusunda destek talebinde bulunan 
velilerimize RAM' lar tarafmdan destek saglanmasl hususunda; 

Bilgilerinize ve geregini rica ederim. 

Veysel OZTORK 


Bakan a. 


Daire Ba~kam 


EK: 

ilgi yazi 


DAGITIM: 


Geregi: Bilgi: 


B Plam Ozel Egitim ve Kayna~tIrma Daire Ba~kanhgma 


lzleme ve Degerlendirme Daire Ba~kanhgma 

MEB Be~evler Kampiisii AlB10k He~evler ANKARA Aynntlh bilgi iyin: Oguzhan DAUA Milli Egitim Uzman Yardlmcisl 
Elektronik Ag: www.meb.gov.1:r Tel: (0312)413 3023 
e-posta: oer(ii;meb.gov. tr Faks: (0312)213 1356 

Bu evrak gilvenli elektronik imza jle imzalanml~tlr. http://evraksorgumeb.gov.tr adresindenf584-0cc5-3d6a-9633-65c8 kodu ile ley it edilebilir 

http://evraksorgumeb.gov.tr


MiI..LI E(;iTiM BAKANLIGI VE SEBtT E(}iTiM VI~ BiLGi TEKNOLOJtI~ERj A.S. 

i$B1RLiGi tLE EVDE EGITi:Y1 HizMETiNDEN YARARLANAN OZEL EGITiM 

iUTiYACI OLAN OKCL ONCESi, iLKOKUL, ORTAOKUL VE LisE 

OGRENCil.I(RfNiN K12 ONLtNF~ EGiTiM PLA TFORMLARINDAN UCRETSiz 

OLARAK YAR4.RLANMALARINI SACa~AMAYA YONELiK iSBiRLiGi 

PROTOKOLU 

Haziran - 2015 



Giri~ 

MADDE 1- Milli Egitim Bakani1g1'nca oze1 egitim ihtiyacl olan bireyler i9in ozel 

egitim okul/kurumlal1l1ln a911ma';;1, mevcut okullann fiziki yaplslmn bu ogrencilerin eri~imine 

uygun hale getirilmesi, bireylerin ihtiyay vc ozeUigine uygUl1 ders kitaplan iJe egitim 

materyallerinin iicretsiz olarak saglanmasl, ozel egitim okullarmda ogrcnim goren ogrendler 

i~in o.cretsiz ogle yemegi verilmesi, ogrencilerin kurumlara ilcretsiz olarak ta~tnmasl, Merkezi 

Sistem Smavlarmda ogrencilerin ihtiY89 ve ozeUiklerine uygun smav tedbir hizmeti 

saglanmasl, Sl111f ve alan ogretmenleri He yoneticilerin ozel egitim alanma ili~kin hilgi ve 

becerilerle donatllmaslgibibir90k yah~ma ytirlittilmekte olup bu 9aIJ~malarla hedeflenen 

ama9 ozel egitim ihtiyacl olan bireylerin egitime eri~imlcrini saglamak ve sunulan egitim 

hizmetlerinin kalitesini artIrmaktIr. 

Zonmlu ogrenim ya£Inda olup saghk problemi nedeniyle orgun egitim kurumlarmdan 

dogrud<ill· yararlanamayacak durumdaki oze] egitim ihtiyacl ohm ogrenciler i9in ise evcle 

cgitim llizmeti sunulmakta olup bu hizmetlere ili~kin i~ ye i~lemler (}zel Egitim HizmetJeri 

Yonetmeligi ile Mill! Egitim Bakanhgl Eyde ve Hastanede Egitim Hizmetleri Yonergesi 

hiikfunleri dogrultusuncla yUriitiilmektedir. 

Bu hizmetlcrin yanl Slm gUniimUzdc ya~anan degi~im ve yeniliklerjn egitim sistcmine 

aktanlmasJ iJe bu degi~im ve yeniliklerden olum1u yonde fayda saglamak amaClyla egitimde 

bilgi ve ileti~im tcknolojilerinin etkin kullammma yonelik 9ah~malar desteklenmekte olup 

biryok proje ile ozel egitim ihtiyacl clan bireyleri de kapsayan 9ah~malar yUriitiilmektedir. 

Bu baglamda, Milli Egitim Bakanhgl ve Sebit Egitim ve Bilgi Teknolojileri A.~. 

i~birligi iie eyde egitim hizmetinden yararlanan oze] egitim ihtiyacl olan okul oncesi, ilkokul, 

ortaokul vc lise ogrenciIerinin K12 online egitim platfomllanndan licretsiz olarak 

yararIanmalarml saglamaya yoneJik bu ProtokoI hazlflanml~tlr. 
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Ama~ 

MADDE 2- Bu Protokoliin amaCl, Mill]' Egitim Bakanhgl (MEB) ve Sebit Egitim ve Bitgi 

1eknoiojileri A.~. i~birligillde; cvcle cgitim hizmetinden yararlanan ozel egitim ihtiyaci olan 

okul 6ncesi, ilkokul, ortaokul ve lise ogrencilerinin, Sebit'in sosyaJ sorumlulugu kapsammda, 

K12 online egitim platformlanndan iicretsiz olarak yararlanmalanlll saglamakttr. 

Kapsam 

MADDJ.i: 3- Bu Protokol, MiHi Egitim Bakanhgl (MEB) ve Sebit Egitim ve Bilgi 

Teknolojileri A.~. i~birliginde; evde egitim hizmetinden yaradanan ozel egitim ihtiyaci olan 

okul oncesi, ilkokul, ortaokul ve lise ogrencilerinin K 12 online egitim platformlanndan 

iicretsiz oJarak: yararlanmaJan He ilgiliesas ve usulleri kapsar. 

Taratlar 

MADDE 4- Bu Protokolun taraflarl; Milli Egitim Bakanilgl ve SebitEgitim ve Bilgi 

Teknolojileri A.$.'dir. Taraflarm her tUrIii tcbligat ve haberle!?me adresleri a~aglda 

belirtilmi:-jtir. 

Adres degi;;iklikleri, digcr tarallara yazIlI olarak bildirilmedigi mUddetge bu adreslere 

yapdacak tebligatlar, gegerli tebligatm tUm sonw;larml dogurur. 

a) 	 Milli Egitim Bakanhgl Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MiidiirlOgu: 


Be~evler MEB KampusU A Blok Be~evler/ANKARA 


Telefon: 03122127614-15 Belgegeyer: 0312213 1356 


b) 	 Sebit Egitim ve Bilgi Teknolojileri A.$.. 

Onivcrsite1er Mah. ihsan Dogramacl Bulvan 'No: 15 ODTO Teknokent!ANK.ARA 

Santral Numarasl: +90 (312) 292 62 62 Belgegcver: +90 (312) 292 62 63 
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Kisaltmalar vc Tammlar 

MADDE 5- Bu Protokolde gec;en; 

MEB :Milli Egitim Bakanhgl'm, 

Genel Mildilrliik ;Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

MUdur! UgU' nU, 

Sebit 	 :Sebit Egitim ve Bilgi Teknolojileri A$.'yi, 

Protokol 	 :Evde egitim hizmetinden yararlanan ozel egitim ihtiyacl 

olan okul oncesi, Hkokul, ortaokul ve lise ogrencilerinin 

K 12 online egitim platfonnlanndan Ucretsiz olarak 

yararlamnalanm saglamaya yonelik hazlrlanan il?birligi 

ProtokolU'nii, 

K12 Online Egitim PlatfomlU 	 :Sebit Egitim ve Bilgi Teknolojileri A.S. tarafmdan 

geli9tirilmi1j ve fikri ve smai bUtiin haklan kendisine ait 

olan i<;erik ve ogrenim~ogretim destek UrUnleri 

"Vitamin", "LiseGo"yu vc fikri ve smai bUtUn haklan 

kendisi ve birlikte Urettigi finnalarla ortak olan "KaYlp 

Sesler Dlkesi", "TEDdy's Ready", "Buki Ogreniyor", 

"TEDdy's Having Fun"t 

ifade cder. 

Yukiimliiliikler 

MADDE6

6.1. MER Yiikiimliiliikleri: 

6.1.1. MEB valilikler aracliIglyla evde egitim hizmeti alan ozel egitim ihtiyacl olan 

ogrencilere i~bu protokoliin duyurusunu yaparak ogrencilerin protokol kapsammda sunulacak 

hizmetten JaydalanabilmcJcri iyin gerekli tedbirleri allL 

6.1.2. Protokol kapsatntnda yaptlacak 9ah~malarm valilikler araclhglyla yUriirulmesini saglar. 

6.1.3. Ozel egitim kapsamtnda okula devam edemeyen ogrencilcrin, kaydl bulundugu okul 

mudUrliigii tarafindan e-Okul sistemi iizerinden "5zel ogrenci" slatUsiinUn i~aretlenmesini 

saglar. 

6.1.4- <)grencinin tirune kaydl strastnda, Te kimlik hilgisinin, ogrencinin ozel ogrenci olup 

olmadlgI bilgisini i<;ermesini sagJayacak yazIllm servisini saglar. 
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6.2. Sebit Yiikiimliiliiklel"i: 

6.2.1. Evde egitim alan ozel egitim ihtiyaCl olan okul oncesi, ilkokul, ortaokul ve lise 

ogrencilerinin K12 online egitim programlarma ilcretsiz eri§cbilmeleri i9in gerekli i~ ve 

i§lemleri yilrtittir. 

6.3. Ortak YiikfunliHiikler 

6.3.1 Taraflar birlikte <;ah~arak ozel egitim kapsamll1daki ogrencilerin K12 online egitim 

platformlanndan yararla11lnasllll saglamak: amaclyla gerekli tedbirleri altI. 

Yiiriitme we <;e~itli Hiikiimlel' 


Yiiriitme 


MADDf;~ 7- BuProtokolde yer alan i~ ve i~lemler MEB OzeI Egitim ve RehberJik Hizmetleri 


Genel MildUrltigil ve Sebit Egitim ve Bilgi Tekno]ojileri A.S. tarafmdan yiiriltUliir. 


MADD.E 8- Protokolun uyguJanmasmda ortaya ylkacak ihtilaflarm c;oziimunde Ankara 


mahkemelcri ve icra daireleri yetkilidir. 


Protokol Suresi 


MADDE9

9.Li9bu Protokol 30/06/2015 tarihinde imzalanarak yiliiirliige girecek olup 3 Yll sUre He 


geyerlidir. 


Son Hiikiimler 


MADDE 10

10.1. i~bu Protokoliin herhangi bir hUkmiiniin geyersiz olmasl veya uyguJamaS1l1111 hukuki, 

idari veya fiili bir sebeplc mumkiin olmrunasl, sozle~menin tamammm geversiz vcya 

hiikumsUz oldugu anlamma gehnez. Taraflru' i1jbu gcycrsiz veya uygulrulamaz hiikmiin yerine 

yeni bir diizenleme getirebilirler. 

10.2. Bu Protokoliin yukarlda "giri~" ve "amac;" boliimlerinde belirtildigi iizere sosyal bit' 

sorumlulugun yerine getirilmesi hedef1emiiginden tarafiar, bu protokol nedeni iIe birbirlerine 

herhangi bir ad altmda herhangi bir odeme yapmayacaklardlf. 
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10.3. Taraflar, i1}bu Protokol nedeniyle birbirleri hakkmda ogrendikleri tUm bilgi ve belgelerin 


gizli bilgi oldugunu, bunlan 3. ki!;iilere a<;lklamayacaklanm, if~a etmeyeceklerini, 


personellerinin de buna uyacagml kabul, beyan ve taahhilt ederler. Protokol sona crerse de bu 


hukiim, suresiz olarak geyerlidir. 


lOA.Taraflar kendilerinde kalacak nushalarm damga vergisi vs. vergi, resim, hary ve 


masraflanm Odeyeceklerdir. 


10 ana madde ve 5 sayfadan olu~an i~bu protokol 30/06/2015 tarihinde, taraflarm ortak nzasl 

ile 2 asIi nusha olarak im7,alanml~tlr. 

Miltl Egitim Bakanhgl Sebit Egitim ve Bilgi Teknolojileri A.~. 

Celi! GUNGOR Sadi TURELt AhmetETi 


Ozel Egitim ve Rehberlik Genel Mudur 


Y4dlmC~~f 

~G 
 "\ / 


_~::'::",--~,~,;A::;) ( 
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