
*BELMLRH3*

Evrakı Doğrulamak İçin : https://odaborsaebys.tobb.org.tr/to-eskisehir-
envision/Validate_Doc.aspx?V=BELMLRH3  Pin Kodu: 27951

 P: +90 (222) 222 
26 26

 www.etonet.org.trİki Eylül Cad. No: 28/6 
26010
Odunpazarı - ESKİŞEHİR -
TURKEY

 F: +90 (222) 230 
72 33

 
bilgi@etonet.org.tr

Sayı     : 35930315-E.20793 18/12/2020
Konu   : Özel Eğitim Raporu Hk.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA

 
Odamız Eğitim Sektörünün bağlı bulunduğu 27.Meslek Komitemizce: Özel Eğitim ve 

Rehabilitasyon Merkezlerinin pandemi sürecindeki durumları, finansal sorunları ve çözüm 
önerilerini bildirir ekte sunulmakta olup raporda bahsi geçen konulara istinaden ilgili 
düzenlemelerin yapılması için ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunulması hususunu 
değerlendirmelerinize arz ederim.
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PANDEMİ SÜRECİ VE SONRASINDA ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON 
MERKEZLERİNİN DURUM ANALİZİ, FİNANSAL SORUNLARINA DAİR 

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 27.MESLEK KOMİTESİ RAPORU

KAMU AÇISINDAN;
 Kamu, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri sayesinde daha kapsamlı eğitim 

olanaklarını daha uygun maliyetle verebilmektedir.
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin hizmet devamlılığının anlam ve önemi 

göz ardı edilmeyerek özel gereksinimli bireylerin anayasa ile verilen eğitim hakları da 
aksatılmaması gereklidir. 

Verilecek hizmet dolayısıyla özel gereksinimli bireylerin iyileşmeleri yahut 
tedavilerinin geriye gitmesi engellenecektir. Böylece daha uzun döneme yayılacak ilaç, bakım 
giderleri, engelli maaşı, eğitim personeli memur giderleri, tazminat, hastane giderleri vb. 
giderler bir an önce  karşılanacaktır.  

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ AÇISINDAN; 
1-Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin güçlü bir mali yapıları bulunmamaktadır. 

Destek eğitim faaliyetlerinin pandemi ya da doğal afet durumlarında online olarak 
sürdürebilmeleri yönünde gerekli mevzuat ve altyapının oluşturulması gerekmektedir. 

2--Merkezlerin 12 ay boyunca düzenli ve sabit gelirleri bulunmamaktadır.  Ancak sabit 
giderleri 12 ay boyunca artarak değişkenlik göstermektedir. 

3-Sürdürülebilirlik adına yatırım yapılamamaktadır.
4-Merkezler nitelikli eğitim personelini, sektöre maddi yükümlülükler sebebiyle 

kazandıramamaktadır. 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1- Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki destek eğitim faaliyetlerinin pandemi 

ya da doğal afet durumlarında online olarak sürdürebilmeleri yönünde gerekli mevzuat ve 
altyapının oluşturulması ve ücretlendirilmesi.

2- Özel eğitimin ayrılmaz bir parçası olan servis hizmeti ücretlerinin ödenmesi.
3- Yıllara binaen, enflasyon ve asgari ücret karşısında yaşanan değer kaybının 

giderilmesi adına tek seferlik olmak üzere “iyileştirme” verilmesi.
4- Ücret artışının belirsizlikten kurtularak; “memur maaş katsayısı veya enflasyon oranı 

ya da asgari ücret artış oranına”na endekslenmesi.
5- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin açılmasında MEB tarafından “kota ya 

da teminat sistemi” getirilmesi. 
6- Fiziki şartları, donanımı, standardı artırmak isteyen eski müfredata göre açılmış 

kurumlara; bir defaya mahsus KGF benzeri teşvik ödemesi yapılması.
7- Sektöre teknolojik yenilikler kazandırmak isteyen merkezler için engelli bakım 

merkezlerinde olduğu gibi teşvik ödemeleri tanımlanması.
8- Sektörün Ar-Ge ve eğitimde yenilikçi teknolojiler çalışmalar yapabilmesi için 

KOSGEB destek statüsüne sokulması.
9- Grup eğitim öngörülen özel gereksinimli bireyler il il hatta il içerisindeki ilçeler de 

dahil farklılık göstermektedir. Grup eğitimlerinin; özel eğitim değerlendirme kurulu (RAM) 
tarafından zihinsel engelli bireylerde istisnasız tümüne uygulanması gerekmektedir.

10- Belirli engel gruplarında (otizm ve disleksi-erken tanı 0-6 yaş) 8 saatten daha fazla 
(yoğunlaştırılmış) eğitim verilmesi suretiyle özel gereksinimli bireyin yaşam kalitesinin daha 
hızlı artması sağlanacak ve böylece de devlet uzun vadede ekonomik avantaj sağlayacaktır.


