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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-26670320-299-32302010 17.09.2021
Konu :  Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu

    Rapor Sürelerinin Uzatılması

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi     : a) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.05.2020 tarihli ve 7013415 sayılı Makam 
Onayı.

b) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.07.2020 tarihli ve 8878012 sayılı Makam 
Onayı.

c) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09.09.2020 tarihli ve 12374855 sayılı 
Makam Onayı.

d) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31.12.2020 tarihli ve 18656894 sayılı 
Makam Onayı.

e) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17.06.2021 tarihli ve 26615755 sayılı 
Makam Onayı.

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 salgını, enfeksiyon hastalıkları ağır seyreden 
özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri daha fazla etkilemektedir.  Koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında salgının 
yayılımının düşürülmesi ve özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim hizmeti sunucularına başvurularının 
azaltılması amacıyla ilgi (a), (b), (c) (d) ve (e) Makam Onayları ile uzatılan destek eğitim raporlarının büyük 
çoğunluğu yılın son 3 ayında sonlanacaktır. Bu sebeple yaşanabilecek yoğunluğun ve bulaş riskinin en aza 
indirilmesi amacıyla rapor süreleri uzatılan özel eğitim değerlendirme kurulu raporlarından destek eğitim 
raporlarının; 

- Bitiş tarihinden itibaren toplam 12 ay üzerinde destek eğitim raporlarına uzatma hakkı verilen bireylerin 
rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) eğitsel değerlendirme ve tanılamalarının yapılması, 

- Rehberlik ve araştırma merkezlerinde yaşanacak yoğunluğu azaltmak, nitelikli hizmet sunmaya devam 
edebilmek ve bulaş riskini en aza indirebilmek amacıyla toplam bir yıl (12 ay) ve bir yıldan daha az süre 
ile destek eğitim raporuna uzatma hakkı verilen bireylerin destek eğitim raporlarının son geçerlilik 
tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile uzatılması ve böylece söz konusu raporların 6 (altı) ay daha geçerli 
sayılması düşünülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde; özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik RAM’lar 
tarafından düzenlenmiş ve daha önce ilgi Makam Onayları ile süresi uzatılan özel eğitim değerlendirme kurulu 
raporlarından destek eğitim raporlarının toplam bir yıl (12 ay) ve bir yıldan daha az süre ile destek eğitim rapor 
süresi uzatma hakkı verilen bireylere,  raporların son geçerlilik tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile uzatılarak 6 
(altı) ay daha geçerli sayılması hususunu olurlarınıza arz ederim.   
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