
. . j (. _

'l
!' 

.*' 

'',

.-j 
-:

Sa.i i : 66431171-|60.0 i .0l -E. 14939025

l(onu : Ozel Eğitiın İhtiyacı Olan Bireylerin
Özel Okul/Kurunılara Kayıtlari

T.C.

AKDENiZ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

27.08.20|8

iigi

DAĞITIM YERLERINE

İi viııi Eğitim Müdtirlüğü nnnI7l08l2018 tarih ve |4864793 sayılı 
'yazısı.

i};:e i eğitirrı ılııi"/a*ı olan öğrencilerin resı.ııi veya özel okul/kurumlara kayıt İ

ı,çlisinin başvurusu üzerine rehberlik araştırma merkezlerince yapılan değerl

iiın:iaııra r,,e yönlendinne neticesinde eğitim almasr uygun görülen okul veya ra
.,,a1_-,ıiı:-ı:ı_ı<_ı,a ,ıi,uı.lı. i-"rı 

-l.-apsaııdr, Bakanlığımızabağlı özel öğretim kuıumlarına yapılan
i:rıs;ı-lııiır::ıda hassasiyet gösierilınesi, kayıt için gelen öğrenci ve velilere gerekli kola

kayıt

."]ı]_5irıiıııasj i:ı:kkındai;ı İl lı,l;lil Eğitim }ı{üriürlüğiinün ilgi yaz|sı ekte gönderilmiştır.

Cereğiııi biigilerinize rica ederim.

Abdurrahman
Müdür a.

Şube Müdiirü

|;'i .

Yazı (2 adet)

Dağıtım:
Tüm Resmi ve Özei Okul Müdürlüklerine
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tığın
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MERSİN VALİLİĞI
iı ırlııi Eğitim Müdiirlüğü

Sayı : 47955063-405.01-E. 14864793

i{ıiriu : Özcl lığitim İhti_vacı Oian Bireylerin

Ozel OkuliKurumlara Kayıtları

lil,ıt,.ı [)ı,ıiııjııi.ıriıi;-§,iıi,. (}1.1li !lııii,.\'*niş§hiri tvli]ltSİN
ıi,:i, . lıt,ıı;: ";ı;,,-lısii;.iııcl.i]a\..i |ı-i)L!ai.} :cızç]ııgrç,tİin33la;ıı-ıcb.u,ı.ıv.tr

a,.i ,iil l:"i) t'') j.i !iıiJi];_ii) ]lı]ıi]i:] i§ |ıkı, {(l j]"t] j]l 35 l8.İ9

17.08.2018

,Y-liYh,4AKAMLIG.tNA
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

tıgi : MEB Özel Ögretiın Kurumları Genel Müdürlüğünün 15l08l20l8 tarihli ve 1473|

sayıiı yazısı.

üz*1 ç,,:itiı;i ıhtıy,ııı *l;;n öğrencilerin Eesilli veya özel okul/kuırrmlara kaYıt i

ı-;]ısiıiıı l;::şı,uı-.ısri szeiı;e rehber]jk araştırrna merkezlerince YaPılan değerl

i:ı,ıılaıiıa_ v* vörri*,ırdirııe neticesinde eğitim almasl uygun görülen okul veYa k

;;iıi:ı;iin:rkia oiup. bu kapsanıtla Bakaıriığımıza bağlıı özel öğretiın kurumlarına yapılan

L,,ş,,u.ula.,nda hassasiyet gosterilmesi, kayıt için gelen öğrenci ve velilere gerekli koln

:ıaği anması h akkınclaki B akan lı ğıınızın ilgi y az:.s:ı ekte gönderilmi ştir.

Biigiierinizi ve gereğini öneınle rica ederim.

Adem KOCA
Vali a.

iı lrılııi Eğitim

tık: Yazı Örııeği (i sayfa )

Dağıtım:
i 3 !lçe Kayınakaılılığıııa
{İiçe N4iili Eğitinr Müdürlükleri)

ü,

a

kayıt
rgln
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T.C.
viı-ri pĞiriıı,ı BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sa-1.1 : 169 15068-205-E .I473|372
Konu : Özel Eğitiın İhtiyacı Olan Bireylerin

ozel okullkuıumlara kayıtları

l5.08.20l8

DAG{TIM '1ERLERINE

i}akaııiiğırilzii zıff,;&r\ zalnan yapılan yazılı vaya sözlü müracaat|at yoluyla özel
:lliiYi.;.j ,:i;n öği'eıci/kursiyeı"lerin öze1 okııl/kurumlara kayıtlarında sikıntılaryaşandığına
bi l giier ul aştırılınaktadır.

Konuya iiişkin olarak Anayasamızın 42 nci maddesinde, "Kimse, eğitim
iiğı*niı:: h=i<iıı;ıriaıı ycitsun brrakı]aınaz." hüifflti bulunmakta; 1739 sayıh Milli Eğitim
Kaıırinurııın 4 üncü ınaddesinde ise "Eğitiın kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik
ai'ınml gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya
ımt i y az taııınaıııaz." ifadel eri yer aim aktadır.

tsiJindiği izete, öze| eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin resmi veya
ı;ku]iktırumlara kayıt işlemleri, velisinin başvurusu üzerine rehberlik araştrrma
YaPılan değerlendinne, tanılama ve yönlendinne neticesinde eğitim alması uygun
cl<ul -;eya kuruınlara yapılmaktadır.

Bu kapsanrda Bakanlığımıza bağlı öze| öğretim kurumlarına
L,aşvurularında hassasiyet gösterilmesi, kayıt için gelen öğrenci ve velilere
sağlanması önem arz etmektedir.

yapılan ıt
gerekli kolay gln

Muammer YILDIZ
Bakan a.

Genel MüdürV.

tim
dair

din
ıfa

Dağıtim:
Gereğı:
81 il Valiliğine

Bilgi:
Okullar Daire Başkanlığı
Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanlı
Özel Kurumlar Daire Başkanlığı
Öğrenci İşl. ve Sos.Etkinlikler Daire Bşk.
Öğretim Prog.Teşvikler ve Sos.Ort. Dai.
İzleme ve Denetim Koordinasyon Daire
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