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Odamız 39 Nolu Özel Eğitim Kurumları Meslek Komitesinin tarafımıza ilettiği bilgilerde; T.C.
Mili Eğitim Bakanlığı'nın 19.11.2020 tarihli ve 16964289 sayılı genelgesi ile yeni tip korona virüsle
mücadele doğrultusunda 20 Kasım 2020-04 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitime ara verildiği
ifade edilmektedir.
Bu kapsamda; özel çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezi, uzaktan öğretim kursları, özel
öğretim kurslarının ilgili genelge doğrultusunda programlarının teorik kısımlarını kurumun uzaktan
öğretime yönelik alt yapısının bulunması kurumun ve kursiyerlerin/öğrencilerin talep etmesi halinde
uzaktan öğretim olarak yapılmasına karar verildiği, uygulama eğitimlerine ise yüz yüze eğitim
başladıktan sonra tamamlanacağına karar verildiği belirtilmektedir.
Özel Eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan bireysel eğitimlerin yüz yüze devam
edeceğini, ayrıca okul öncesi okullarda da çeşitli kısıtlamalarla yüz yüze eğitime devam edileceğini, ancak
motorlu taşıt sürücüleri kursunda uygulamalı direksiyon eğitimlerinde her ders başında kursiyerin ateşi
ölçülüp, HES kodu kontrol edilip, her ders sonunda on dakika havalandırma yapılarak bir sonraki derse
başlatılmasına ve gerekli hijyen tedbirlerinin alınmasına rağmen uygulama derslerine ara verildiğini
bildiren sektör temsilcileri, uygulamalı direksiyon derslerini tamamlayıp yapılan sınav sonunda başarısız
olan kursiyerlerin iki ders saati başarısız aday eğitimlerini alıp tekrar sınava girmelerinin bu durumda
mümkün olamayacağını, ayrıca ülke genelinde on binlerce direksiyon usta öğreticisinin işini kaybetmesi ve
ekonomik anlamda zora girmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalacağını belirtmekte bu konuda
Odamızdan destek talep etmektedir.
Motorlu taşıt sürücüleri kursları uygulamalı direksiyon derslerinin de ,rehabilitasyon
merkezi, okul öncesi okul ve anaokullarında olduğu gibi yüz yüze eğitimine izin verilmesi için gerekli
düzenlemelerin yapılması hususunda değerli görüş ve desteklerinizi talep eder, gereğini bilgilerinize
saygıyla arz ederiz.
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