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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-83203306-10.03-43485700 14.02.2022
Konu : Kronik Rahatsızlığı Olan Öğrenciler ile 
  Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerin

 Devamsızlığı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
              b) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
              c) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.

ç) 14.02.2022 tarihli ve 43466016 sayılı Makam Oluru.

İlköğretim ve ortaöğretime devam eden kronik rahatsızlığı olan ve bunu sağlık kuruluşlarından 
aldıkları sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile her tür ve kademede eğitimlerine devam 
eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velisinin yazılı talebi dikkate alınarak ilgi (a), (b) ve (c) 
Yönetmeliklerde yer alan devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulmaları hakkındaki ilgi (ç) Makam 
Oluru ekte gönderilmiştir. Söz konusu öğrencilerin devamsızlık iş ve işlemlerinin e-Okul /Kurum 
İşlemleri/ Devamsızlık İşlemleri ekranından işaretlenerek ilgi (ç) Makam Oluruna göre yürütülmesi 
hususunu bilgilerinize arz ve rica ederim.

Halil İbrahim TOPÇU
Bakan a.

Genel Müdür  

Ek: İlgi (ç) Makam Oluru

Dağıtım:
Gereği:      Bilgi:
B Planı                                                 A Planı
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü            
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elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys         

Bilgi için:  Ümit DOĞAN         
Telefon No : 0 (312) 413 16 04 Unvan :  Şef         
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-83203306-10.03-43466016 14.02.2022
Konu : Kronik Rahatsızlığı Olan Öğrenciler ile 
  Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerin

 Devamsızlığı

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi       : a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
              b) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
              c) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve sınıf 
seviyelerinde Covid-19 salgınına karşı alınan kapsamlı tedbirlerle haftada beş gün yüz yüze olmak 
kaydıyla devam etmektedir.

Söz konusu süreçte devamsızlıkla ilgili iş ve işlemler ise ilgi (a), (b) ve (c) Yönetmelik 
hükümlerine göre yürütülmektedir. Ancak Bakanlığımıza ulaşan öğrenci ve veli taleplerinden, ilköğretim 
ve ortaöğretime devam eden; kronik rahatsızlığı olan öğrenciler ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin 
bir kısmının Covid-19 salgını nedeniyle okula devam konusunda ilgi (a), (b) ve (c) Yönetmeliklerde yer 
alan hükümler nedeniyle sorun yaşadıkları anlaşılmaktadır.

İlgi (a) Yönetmeliğin ek üçüncü maddesi ile ilgi (b) Yönetmeliğin ek ikinci maddesinde yer alan; 
“İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları 
gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir.” hükmü gereğince söz konusu öğrencilerin velilerinin yazılı olarak 
eğitim kurumu yönetimlerine başvurmaları hâlinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ve Covid-19 salgın 
hastalığının devam ettiği süre dâhilinde ilgi (a), (b) ve (c) Yönetmeliklerde yer alan devamsızlıkla ilgili 
hükümlerden muaf tutulmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, ilköğretim ve ortaöğretime devam eden; kronik 
rahatsızlığı olan ve bunu sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler 
ile her tür ve kademede eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velisinin yazılı 
talebi dikkate alınarak ilgi (a), (b) ve (c) Yönetmeliklerde yer alan devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf 
tutulmaları hususunu olurlarınıza arz ederim. 

Halil İbrahim TOPÇU
      Genel Müdür

Uygun görüşle arz ederim.    
Petek AŞKAR
Bakan Yardımcısı

OLUR
Mahmut ÖZER

Bakan
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