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Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetleri Hakkında
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne
Mücahitler Mah. 10031 Nolu Sk. Yasem İş Merkezi 9. Kat

Odamız 35 Nolu Özel Sağlık Hizmet Sunucuları meslek komitesi ve 39 Nolu Özel Eğitim
Kurumları meslek komitesi ile Gaziantep ilinde hizmetlerini sürdürmekte olan Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezi Kurucularının tarafımıza ilettiği bilgilerde; özel gereksinim raporlarının
alınmasında ciddi sıkıntıların devam ettiği ve randevularda yığılmalar meydana geldiği ifade
edilmektedir.
Yaşanan olumsuzlukların giderilmesi ve sektörün desteklenmesi amacıyla sektörde
faaliyet gösteren üyelerimizden bu hususta tarafımıza iletilen problem ve çözüm önerileri;
1.

Özel gereksinimli bireyler için Sağlık Kurulu Raporu düzenlenen tüm hastanelerde

Gaziantep MEM'e bağlı olarak hizmet vermekte olan tüm özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
için haftalık 2'şer kontenjan hakkının tanınması,
2.

ÇÖZGER rapor yönetmeliğinde yer alan çocukların çocuk ergen psikiyatristlerince

incelenmesi zorunluluğunun pandemi kaynaklı oluşan vaka inceleme sıkışıklığının aşılabilmesi
bakımından 6 ay süre ile diğer psikiyatristlerce de incelenebilmesinin sağlanması,
3.

Pandemi kaynaklı oluşan vaka inceleme sıkışıklığının aşılabilmesi bakımından özel

hastaneler tarafından gerçekleştirilen değerlendirme ve sevklerin devlet hastaneleri sağlık
kurullarınca kabulünün sağlanması,
4.

Yapısal durumları nedeniyle özel gereksinimlilik durumlarının süreğen olduğu sabit

görülen çocuklara ilişkin sağlık kurulu raporları geçerlilik tarihlerinin bizzat velilerince yapılacak
başvurulara dayalı olarak en az 2 yıl süre ile uzatılmasının sağlanması,
5.

Gaziantep'te sağlık kurulu raporu vermekte olan hastanelerin pandemi kaynaklı oluşan

vaka inceleme sıkışıklığı ortadan kalkıncaya kadar günlük vaka inceleme sayısını ve heyet gün
sayısının artırılmasının sağlanması,
6. Alo 182 ve MHRS sistemi üzerinden alınan randevu taleplerinde, Milli eğitime bağlı
çalışan kurumların ruhsatları ile başvuru yapılarak her hastaneden en az 1 heyet randevusu alma
hakkı tanınması şeklindedir.
Bu çerçevede; yukarıda arz ve izah edilen hususlarda değerli görüş ve desteklerinizi talep eder,
gereğini bilgilerinize saygıyla arz ederiz.
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