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SORU 1: Sınıfımda normal 

eğitim öğretim hizmetlerinden 

yararlanamayan akranlarından 

anlamlı farklılık gösteren özel 

eğitime ihtiyacı olduğunu 

düşündüğüm öğrencimin olması 

durumunda neler yapmalıyım 

nereye başvurmalı, kimlerden 

yardım alabilirim? 

CEVAP 1: Sınıfınızda özel eğitime ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz bir 

öğrenciniz varsa öncelikle yapmanız gereken bu öğrencinin daha önce 

yetersizliğine yönelik herhangi bir tıbbi veya eğitsel tanılamanın yapılıp 

yapılmadığını öğrenmektir. Bu konuyla alakalı olarak öğrencinin ailesinden bilgi 

gelişim dosyasından, rehberlik hizmetleri servisinden, okul yönetiminden ve 

bağlı bulunduğunuz  Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğüyle irtibata 

geçilerek konu hakkında bilgi alabilirsiniz. 

 

 

SORU 2: Öğrenciniz daha önce 

incelenmiş, engeline yönelik bir 

değerlendirme yapılmış ve eğitimsel 

yönlendirme kararı alınmışsa neler 

yapamamız gerekir?  

CEVAP 2 :Öğrencinize Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlayarak 

gelişimini desteklemek olacaktır. 

Öğrencinizin engeline yönelik herhangi bir değerlendirme yapılmamışsa aşağıda yer alan unsurlar gerçekleştirilir; 

1. Aileden öğrencinin herhangi bir tıbbi incelemesinin 

olup olmadığı öğrenilir, 

2. Öğrencinin sınıf ortamında akranlarına göre 

akademik durumu, var olan performans düzeyi 

belirlenir. 

3. Öğrenci yetersizlik durumu dikkate alınarak sınıf 

ortamında gözlemlenir. Sınıf içi yardım 

hizmetlerle desteklenmesi sağlanır. 

4. Rehberlik Servisi ve Aile ile öğrencinin durumu 

değerlendirilerek Rehberlik ve Araştırma 

Merkezine yönlendirilip yönlendirilmeyeceği 

kararlaştırılır. 

5. Rehberlik ve Araştırma Merkezine yönlendirilecek 

öğrencilere yönelik Eğitsel Değerlendirme formu 

doldurularak RAM’a yönlendirilmesi sağlanmış olur. 

6.  Merkezimize ulaşan Eğitsel İnceleme 

Değerlendirme istekleri incelenir bireye randevu 

verilerek okul ve aile bu konuda bilgilendirilir. 

7. Değerlendirmeler ve incelemeleri tamamlandıktan sonra öğrencinin eğitimsel performansına yönelik alınan kararlar 

doğrultusunda öğretmen sınıf içinde gerekli düzenlemeleri yapar. 
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SORU 3: Ortaöğretim okul ve 

kurumlarına öğrenci kayıtları nasıl 

yapılmalıdır? 
 

 CEVAP 3: Orta öğretim kurumlarına kayıtlar 2 türlü yapılmaktadır. 

Orta okul kaynaştırma yoluyla eğitim kararı öğrencinin mezun olduğu tarihte 

sona erer. Orta öğretim kurumlarına devam edilmesi durumunda yeniden 

eğitsel tanılama amaçlı olarak bağlı bulunduğu RAM tarafından incelenip 

Eğitsel tanılaması yapılıp Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından uygun 

eğitim ortamına yönlendirmesi yapıldıktan sonra İl/ İlçe Özel Eğitim 

Hizmetleri Kurulunun yerleştirme kararı doğrultusunda kayıt yaptırabilirler. 

Bu durumda orta öğretim kurumlarında kaynaştırma yoluyla eğitim hakkını 

sürdürmüş olurlar. 

 

 

 

SORU 4:Ortaöğretim kurumlarında 

kaynaştırma yoluyla eğitim gören 

öğrencilerin sınıf geçme kalma 

durumu hangi mevzuata göre 

yapılacaktır?  

 
 
 

CEVAP 4: Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin 

yetersizlik türü, eğitim performansı ve ihtiyacına göre; araç gereç, eğitim 

materyalleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirmede 

gerekli tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır.(Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği’nin Madde 23) 

 

 

Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkliği olan bir programı
izleyen öğrencilerin başarıları, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve
sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak,
değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri dikkate alınır. (Özel Eğitim
Hizmetleri Yönetmeliği’nin Madde 24)
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SORU 5 : Her kaynaştırma kararı alınmış öğrenci için 
BEP ekibi oluşturmak zorunlu mudur?

• CEVAP: Evet zorunludur. Özel eğitime ihtiyacı olan 
öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda 
eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’leri 
hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı 
geliştirme birimi oluşturulur. (Özel Eğitim Hizmetleri 
yönetmeligi’nin Madde 72)

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Nasıl Hazırlanır? BEP Nasıl Hazırlanır? 

 
      Özel gereksinimli olduğu belirlenen her 

öğrenci için Bireyselleştirilmiş Eğitim 

Programı(BEP) hazırlanır. Bu amaçla öğrenci 

ayrıntılı değerlendirmeye alınır. Ayrıntılı 

değerlendirme sonucunda belirlenen performans 

düzeyi ve eğitsel gereksinimleri doğrultusunda 

yılda bir kez BEP hazırlanarak yıl içerisinde BEP 

ekibinin uygun gördüğü aralıklarla değerlendirme 

yapılır. Özel gereksinimli her öğrenci için 

hazırlanması gerekli ve yasal olarak zorunlu 

bireyselleştirilmiş eğitim programlarının temel 

amacı, bu öğrencilere en üst düzeyde 

yararlanabilecekleri eğitim fırsatları sunmaktır. 

KİMLERİN BEP’E İHTİYACI VARDIR? 

 

 • Aynı yaş grubundaki çocuklara sağlanan eğitim 

olanaklarından yararlanmasını engelleyen özel 

eğitim gereksinimi olan bireylerin,  

 

•  Engeli ya da yetersizliği, eğitimsel 

performansını olumsuz olarak etkileyen bireylerin,  

 

•  Gereksinimlerinin karşılanması için özel 

düzenlenmiş destek eğitime gereksinim duyulan 

bireylerin eğitim programına ihtiyacı var 

demektir.  
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CEVAP 6: Kaynaştırma öğrencilerinin 

devamsızlıkları devam ettiği okul ve 

kurumun devam devamsızlıkla ilgili 

mevzuatına göre işlem yapılır. 

Sürekli devamsızlığı olan 

kaynaştırma öğrencilerine sınıf 

tekrarı yaptırılır. 

 

 

 

 

SORU 7: Diğer öğrenci aileleri 

sınıfta kaynaştırma öğrencisini 

istemiyor. Arada kaldım. Ne 

yapmalıyım? 
 
 
 

CEVAP 7: Okul rehberlik servisi, RAM temsilcisi veya BEP Geliştirme Birimi 

üyeleri ile birlikte ailelere; kaynaştırma eğitiminin yetersizliği olan öğrenciler 

ile sınıftaki diğer öğrencilere kaynaştırma eğitiminin faydaları konusunda 

bilgilendirme toplantıları yapılır. Yasal haklar ve sorumluluklar anlatılır. 
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SORU 8: Kaynaştırma kararı kaldırılabilir mi?

CEVAP: BEP Geliştirme Birimince öğrencinin kaynaştırma eğitimin 
kaldırılması gerektiği düşünülüyorsa, yeniden eğitsel değerlendirme ve 

tanılamasının yapılması amacıyla bağlı olunan RAM’a “ Eğitsel Değerlendirme 
İsteği Formu” doldurularak müracaat edilir. Yapılan eğitsel degerlendirme 

ve tanılama sonrası “ normal Eğitime Devamı Uygundur” kararı alınan 
öğrencinin kaynaştırma kararı; özel eğitim degerlendirme Kurulunun” yönelte 

raporu”, İl/İlçe özel eğitim hizmetleri kurulu” yerleştirme kararı” ile 
kaldırılır.
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 SORU 9: Kaynaştırma eğitimi alan öğrencime yazılılarda farklı sorular mı 

hazırlamalıyım? Yazılıyı sınıfla aynı anda 

mı yapmalıyım? 

CEVAP 9: BEP Geliştirme Birimince 

öğrencinin yetersizliği doğrultusunda BEP 

Planı düzenlenmesi kararı alınan 

derslerde; BEP’ de belirlenen kazanımlar 

( Uzun ve kısa dönemli amaçlar)dikkate 

alınarak sözlü ve yazılı soruları 

düzenlenir ve değerlendirilir. Öğrencinin 

yetersizlik türü ve hazır bulunurluğu 

dikkate alınarak sınavlar diğer 

öğrencilerle birlikte yapılabileceği gibi 

farklı zamanlarda da yapılabilir. 
 

 

 

SORU 10: Kaynaştırma eğitimi ile ilgili çevremizdeki hangi kurum ve 

kuruluşlardan yardım alabiliriz? 
 

CEVAP 10: Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden, bağlı bulunduğunuz il/ilçe 

özel eğitim hizmetleri kurullarından, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü Kaynaştırma Eğitimi Şubesinden yardım alabilirsiniz. 
 

 

 

SORU 11: Öğrencime ilişkin Kaynaştırma eğitimi tedbirinin yanlış olduğunu 

düşünüyorum. Ne yapmalıyım? 

 

CEVAP 11: Okul ve kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 

yürütme komisyonu, okula/kuruma kayıt tarihinden itibaren en az 70 is günlük 

izleme süreci sonucunda öğrenciyle ilgili eğitsel değerlendirme ve tanılama ya 

da yerleştirme kararının uygun bulunmaması halinde yeniden değerlendirilmesi 

isteğiyle özel eğitim hizmetleri kuruluna itiraz edebilir. (Özel Eğitim 

Hizmetleri Yönetmeliği’nin Madde 18-b) 
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SORU 12: Velinin 

talep etmesi halinde 

okul müdürlükleri 

kaynaştırma 

öğrencisine yönelik “ 

bireysel gelişim 

raporu” doldurmak 

zorunda mıdır? 
 

CEVAP 12: Bireysel 

Gelişim Raporu: Özel 

eğitime ihtiyacı olan 

bireylerin tüm gelişim 

alanlarındaki özellikleri 

ile akademik disiplin 

alanlarındaki 

yeterliliklerine iliksin 

değerlendirme 

sonucunu gösteren bir 

rapordur. Velisinin 

talebi halinde Kamu 

Hizmetlerinin 

Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi 

doğrultusunda en geç 5 gün İçerisinde doldurulmak zorundadır. 
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SORU 13: Özel eğitim gerektiren 

bireylerin okul öncesi eğitimi 

zorunlu mudur? 

CEVAP 13: “37-66 ay 

arasındaki özel eğitime 

ihtiyacı olan bireylerin okul 

öncesi eğitimi zorunludur. 

Ancak, bu bireyler için okul 

öncesi eğitim Özel Eğitim 

Değerlendirme Kurul Raporu 

ile velisinin yazılı onayı 

doğrultusunda eylül ayı sonu 

esas alınarak 78 aya kadar 

uzatılabilir. e-Okul sistemi 

üzerinden kaydı yapılan ve okul öncesi eğitim süresi uzatılan çocuklar velisinin 

resmi başvurusu ve il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile uygun 

kuruma yerleştirilir.”  

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimlerini, öncelikle 

okul öncesi eğitim kurumlarında kaynaştırma uygulamaları kapsamında 

yetersizliği olmayan akranları ile aynı sınıfta veya özel eğitim sınıflarında 

sürdürmeleri esas olmakla birlikte 37-66 ay arasındaki çocuklar için özel 

eğitim anaokulu, 48-66 ay arasındaki çocuklar için okul ve kurumlar 

bünyesinde özel eğitim anasınıfları açılabilir.” 

 

 

SORU 14: Özel eğitim gerektiren bireylerden ekonomik durumları yetersiz 

olanların okul öncesi eğitiminin ücreti nasıl karşılanacaktır? 

CEVAP 14: Şehit, harp malûlü, gazi çocukları, anne ve babası veya bunlardan 

birisi ölmüş ya da anne-babası ayrılmış, ekonomik durumu yetersiz olan 

ailelerin çocukları ile özel eğitim gerektiren çocuklara öncelik tanır. 

Kuramlara, kapasitenin 1/10 u oranında şehit, malûl, gazi ve yoksul aile 

çocukları ücretsiz kabul edilir. Bu şartları taşıyanlardan ücretsiz kayıt 

yaptırmak isteyenler, Ek 5 inceleme formunu doldurup belgeleriyle birlikte 

seçici komisyona teslim ederler. Seçici komisyon, bu formdaki bilgileri 

belgeye dayalı olarak inceler, ücretsiz kayıt yapılıp yapılamayacağına karar 

verir. (OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞ 11) 
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SORU 15 : Kaynaştırma yoluyla eğitim yapılan okul öncesi eğitim 

kurumlarında öğrenci mevcutları ne kadar olmalıdır? 

CEVAP 15 : "...ağır ve çok ağır düzeyde zihinsel ve birden çok yetersizliği 

olmamak şartıyla 10 çocuk bulunan sınıflarda ikiden, 20 çocuk bulunan 

sınıflarda ise birden fazla olmayacak şekilde kaydedilirler.” (OKUL ÖNCESİ 

EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 11) 

 

 

SORU 16 : Kaynaştırma yoluyla eğitim kapsamında bireylerin ilkokula 

kayıtları nasıl yapılacaktır? 

CEVAP 16 : e-okul kayıt sistemi çerçevesinde yapılacaktır. Ancak durumlarını 

belgeleyenlerin kayıtları öğretim yılı içerisinde de devam eder, “g) Şehit ve 

muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların yeni kayıtları, 

durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki 

adreslerine bakılmaksızın istedikleri ilköğretim okuluna yapılır.'' (OKUL 

ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 12) " 

 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul ve kuramlara kayıtlarında özel 

eğitim hizmetleri kurulu tarafından yerleştirme kararı alınmış olması şartı 

aranmaz. Ancak, bu bireyler için yerleştirme kararı alınması konusunda 

okul/kurum yönetimi gerekli resmî işlemleri başlatır. Öğrencinin kayıtlı olduğu 

okul veya kurum, yerleştirme kararına uygun ise öğrenci bulunduğu okul ya da 

kurumda öğrenimine devam eder. Farklı bir yerleştirme kararı olması hâlinde 

ise öğrencinin yerleştirme kararına uygun okula nakli konusunda gerekli 

işlemler yapılır.” (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde 77) 
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SORU 17 : Okul yönetimi diğer velilerin isteği üzerine engelli öğrenciyi 

okuldan uzaklaştırabilir mi? 

CEVAP 17 : Hayır. Özel eğitim gerektiren bireylerin de eğitimden eşit 

şartlarda yararlanma hakları vardır. Aksine davrananlar hakkında yasal 

işlemler başlatılır. 

Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü 

çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate 

alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim  

imkânı sağlanır.(5378 Sayılı Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Madde 15) 

 

 

 

SORU 18 : Neden kaynaştırma öğrencileri ayrı bir sınıfta ya da okulda 

eğitimlerine devam ettirilmiyor? 

CEVAP 18 : Yetersizliği olan bireylerden akranları ile birlikte eğitim 

alabilecek düzeyde olan öğrenciler "En az sınırlandırılmış eğitim ortamı” 

ilkesinden hareketle kaynaştırma eğitimine öncelik verilmektedir.  
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 SORU 19 : Destek Eğitim Odası Nedir? 

CEVAP 19: “Destek Eğitim 

Odası”, okul ve 

kurumlarda, kaynaştırma/ 

bütünleştirme yoluyla 

eğitim uygulamaları 

kapsamında yetersizliği 

olmayan akranlarıyla 

birlikte aynı sınıfta 

eğitimlerine devam eden 

özel eğitim ihtiyacı olan 

öğrencilerin sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları 

amacıyla özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş 

eğitim ortamlarıdır. 

 

 

SORU 20 : Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu mudur?  

CEVAP 20 : 31/05/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin 1/a bendinde “özel 

eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler; eğitim ihtiyaçları, ilgi, yetenek ve 

yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden 

yararlandırılır.” denilmektedir.  

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün 02/09/2008 tarihli ve 3601 sayılı yazısının (2008/60 Nolu 

Genelge) 8’inci maddesinde “Kaynaştırma uygulaması yapılan okul ve 

kurumlarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere bireysel ve grup eğitimi 

verilebilmesi için destek eğitim odası açılacaktır.” denilmektedir.  

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün 18/05/2015 tarihli ve 5157845 sayılı yazısında (2015/15 Nolu 

Genelge) “Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında 

yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden 
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özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilerin öğrenim 

gördüğü okul ve kurumlarda ‘Destek Eğitim Odası’ açılması zorunludur.” 

denilmektedir. Söz konusu hükümler, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve 

Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Destek Eğitim Odası” 

konulu Kılavuz ve ilgili diğer amir hükümler gereğince; 

“Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında 

yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden 

özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilerin öğrenim 

gördüğü okul ve kurumlarda ‘Destek Eğitim Odası’ açılması zorunludur. 

 

 

SORU 21 : Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır? 

CEVAP 21 : Destek eğitim odası, il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun 

önerisi doğrultusunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır. 

Bu kapsamda izlenmesi gereken işlem basamakları aşağıda yer almaktadır 
1. İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu 

tarafından kaynaştırma/bütünleştirme 

yoluyla eğitim uygulaması kapsamında 

okul/kuruma yerleştirilen özel eğitim 

ihtiyacı olan öğrenciler için her tür ve 

kademedeki okul/kurumlar bünyesinde 

il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince destek 

eğitim odası açılır. 

2. Destek eğitim odasında eğitim alacak 

öğrenci sayısına göre okulda veya 

kurumda birden fazla destek eğitim odası 

açılabilir. 

3. Açılış onayları, açılacak her bir destek 

eğitim odası için ayrı ayrı olacak şekilde 

bir defa alınır. 

4. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere 

yönelik okulun fiziki şartları, öğrenci 

sayıları, yetersizlik türleri ve yetenek 

alanları göz önünde bulundurularak ayrı 

destek eğitim odaları açılabilir. 

5. Fiziki şartları nedeniyle destek eğitim odası açılamayan okullarda il/ilçe milli eğitim 

müdürlüklerinin onayı doğrultusunda fen laboratuvarları, resim atölyeleri, müzik odaları vb. 

uygun alanlar destek eğitim odası olarak kullanılabilir. 

 

Destek eğitim odası açılması için, ilgili Okul Müdürlüğü’nün İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü’ne “resmi yazı ekinde yer alan belgelerle (Destek Eğitim 

Odası Talep Formu, kaynaştırma eğitimi kapsamı öğrencilere ilişkin 

düzenlenmiş öğrenci belgeleri ve kaynaştırma eğitimi karar örnekleri) 

başvurması gerekmektedir. (Talep formu ve resmi yazı örneği ekte 

verilmiştir.) 
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DESTEK EĞİTİM ODASI TALEP YAZISI 

 

T.C. 

      ………………….. KAYMAKAMLIĞI 

…………………… Okulu / Lisesi Müdürlüğü 

 

Sayı :         …./…./2016  

Konu: Destek Eğitim Odası Talebi 

 

……………… İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 İlgi: Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.  

İlgi Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin 1/a bendinde yer alan “özel eğitime ihtiyacı olan 

tüm bireyler; eğitim ihtiyaçları, ilgi, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel 

eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.” hüküm gereğince; okulumuzda kaynaştırma eğitimi 

kapsamında öğrenimlerini sürdürmekte olan ekli listede isimleri yazılı öğrencilerimize 

yönelik destek eğitim odası açılması için talep formu, destek eğitim odasında eğitim verilecek 

kaynaştırma eğitimi öğrencilerimizin öğrenci belgeleri ile kaynaştırma eğitimi kararı örnekleri 

yazımız ekinde sunulmuştur.  

Talebimizin, Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunda değerlendirilmesi hususunda gereğini 

arz ederim.  

 

…………………… Okul Müdürü 

 

EKLER:  

 1. Talep Formu/EK-1 Form (1 adet - 1 sayfa)  

2. Öğrenci Belgesi (….. adet) 

 3. Kaynaştırma Eğitimi Karar Örneği (….. adet) 
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EK-1 

DESTEK EĞİTİM ODASI AÇMA TALEBİ BİLGİ FORMU 

Destek Eğitim Odası Açılması Talep Edilen Okulun 

İlçesi  

Adı  

Adresi  

Tlf. Nu. ve Belgegeçer Nu.  

İnternet Adresi  

e-Posta Adresi  

Okul Türü  

Öğretim Şekli Normal ( )       İkili ( )       Üçlü ( ) 

Sınıf ve Şube Sayıları 
OÖ( )     1( )     2( )     3( )     4( )     5( )     6( )         

7( ) 8( )     9( )     10( )     11( )    12( ) 
Tam Gün ve Tam Yıl Uygulaması Var ( )         Yok ( ) 
Döner Sermayesi Var ( )         Yok ( ) 
Yatılı ve Pansiyonluk Var ( )         Yok ( ) 
Birleştirilmiş Sınıf Uygulaması Var ( )         Yok ( ) 

Kat Sayısı  

Öğretmen Sayısı Rehberlik:        Sınıf:        Branş:        Toplam: 
Kaynaştırma Eğitimi Kapsamında Bulunan 

Öğrenci Sayısı (*) 
Erkek:        Kız:        Toplam: 

Açılması Teklif Edilen Destek Eğitim Odası 

Sayısı 
 

Açılması Teklif Edilen Destek Eğitim 

Odasının Bulunduğu Kat ve Fiziki Şartları 

(**) 
 

Destek Eğitim Odasında Görev Almak İsteyen 

Öğretmen Sayısı 
 

Diğer Açıklamalar (***)  

   

Tasdik Olunur 
…….…/……..…/201…. 

………………………………………………...…………….. 
Okul Müdürü (İmza-Mühür) 

 
 

 (*) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere ilişkin “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu” tarafından 

düzenlenen raporunun fotokopisi ve onaylı öğrenci belgesi bu formun ekine konulacaktır. 

 (**) Destek eğitim odası için ayrılan mekânların fiziki şartlarının (ısı, ışık, genişlik, hijyen vb.) eğitime 

uygun ve kolay ulaşılabilir olmasına dikkat edilmeli.  

(*** ) Uygun görülen diğer açıklamalara yer verilebilir. 
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SORU 22 : Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu Mudur?  

CEVAP 22 : Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları 

kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine 

devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilerin 

öğrenim gördüğü okul ve kurumlarda “Destek Eğitim Odası” açılması 

zorunludur. 

 

 

SORU 23 : Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir?  

CEVAP 23 : Destek eğitim odasında, okul ve kurumlarda, 

kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması kapsamında yetersizliği 

olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim 

ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler eğitim görebilir. 

 

SORU 24 : Destek Eğitim Odasında Hangi Öğrencilerin Hangi Derslerden Ne 

Zaman Eğitim Alacağı Nasıl Belirlenir? 

CEVAP 24 : Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler ile destek eğitim 

alacağı dersler, BEP geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda rehberlik ve 

danışma hizmetleri yürütme komisyonunca eğitim öğretim yılı başında 

belirlenir. Ancak; ihtiyaç halinde söz konusu planlama eğitim öğretim yılı 

içerisinde revize edilebilir. Özel eğitim ihtiyacı olan her öğrencinin ihtiyacı 

doğrultusunda bu eğitimden yararlanması sağlanır. Destek eğitim odasında 
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verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri içinde 

yapılır. Destek eğitim odasında öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu 

sınıfta o ders saatinde okutulan derse ilişkin eğitim verilir. Ancak; destek 

eğitim odasından yararlanacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için 

hazırlanan program doğrultusunda öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta o ders 

saatinde okutulan dersten farklı bir ders, haftalık ders çizelgesinde yer alan 

ders saatleri tamamlanmak kaydı ile verilebilir. 

 

 

SORU 25 : Bir Öğrenci Destek Eğitim Odasında Haftada Kaç Saat Eğitim 

Alabilir?  

CEVAP 25 : Öğrencinin destek eğitim 

odasında alacağı haftalık ders saati, 

haftalık toplam ders saatinin %40’ını 

aşmayacak şekilde planlanır. 

Örneğin; haftalık 30 ders saati 

öğrenim gören bir öğrenci için söz 

konusu planlama en fazla 12 ders saati (30x40/100 = 12) olacak şekilde 

uygulanır. 

 

 

SORU 26: Destek Eğitim Odasında Öğrencilere Grup Oluşturularak Eğitim 

Verilebilir Mi?  

CEVAP 26 : Destek eğitim 

odasında öğrencilerin eğitim 

performansları dikkate alınarak 

birebir eğitim yapılır. Ancak; BEP 

geliştirme birimi gerektiğinde 

eğitim performansı aynı seviyede 

olan öğrencilerle birebir eğitimin 

yanında en fazla 3 öğrencinin bir 

arada eğitim alacağı grup eğitimi de yapılması için karar verebilir. 
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SORU 27 : Sınıf Öğretmenleri Destek Eğitim Odasında Kaç Saate Kadar 

Görev Alabilir ve Ücretlendirme Nasıl Yapılır? 

CEVAP 27 : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders 

Saatlerine İlişkin Karar kapsamında yönetici ve 

öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf 

öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın 

eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar ek ders 

görevi verilebilir. İlkokullarda sınıf öğretmenleri, 

alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde de destek 

eğitim odasında görevlendirilebilirler. Destek eğitim 

odasında verilen derslerin ek ders ücreti %25 artırımlı ödenir. 

 

 

SORU 28 : Branş Öğretmenleri Destek Eğitim Odasında Kaç Saate Kadar 

Görev Alabilir ve Ücretlendirme Nasıl Yapılır? 

CEVAP 28 : Aylık karşılığı ders saatini 

dolduramayan branş öğretmenlerine, 

dolduramadıkları saat kadar destek eğitim 

odasında görev verilebilir. Aylık karşılığı 

dışında destek eğitim odasında girilen derslerin 

ek ders ücreti %25 artırımlı ödenir. 

 

 

SORU 29: Okul Yöneticileri Destek Eğitim Odasında Ders Görevi Alabilirler 

mi?  

CEVAP 29: Okul yöneticileri destek eğitim 

odasında görev alabilirler. Okul yöneticileri 

aylık karşılığı girmek durumunda oldukları ders 

görevlerini tamamladıktan sonra, 

haftada 6 saate kadar destek eğitim 

odasında görev alabilirler. Okul 

yöneticilerinin aylık karşılığı dışında destek eğitim 

odasında girdikleri derslerin ek ders ücreti %25 artırımlı ödenir. 
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SORU 30 : Ek Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirilen Öğretmenlere Destek 

Eğitim Odasında Görev Verilebilir mi? 

CEVAP 30 : Destek eğitim odasında görev alacak 

öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda ek 

ders ücreti karşılığı çalışan öğretmenlerden 

görevlendirme yapılabilir. Bu öğretmenlerden 

haftalık girebileceği ders saatini dolduranlara 

destek eğitim odasında ders görevi verilemez. 

 

 

SORU 31 : Destek Eğitim Odası İçin Alınacak Olan Malzemeler Nasıl Temin 

Edilir?  

CEVAP 31 : Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansı ve 

ihtiyaçları, yetersizlik türü ve yetenek alanlarına uygun araç-gereç ve eğitim 

materyalleri bulunur. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, kaynaştırma/ 5 

bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan okul ve kurumlardaki özel eğitim 

hizmetlerine yönelik derslik, araç- gereç gibi ihtiyaçların sağlanması için 

tedbir almakla yükümlüdür. Destek eğitim odası için alınacak malzemeler 

okul/kurumun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün bütçesinden karşılanır. 
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KADEME SIRA MATERYAL 
O

K
U

L
 Ö

N
C

E
S

İ
 

1. Geometrik Şekiller 
2. 3 Boyutlu Meyveler/Sebzeler/Hayvanlar 

3. 5N 1K Öğretim Seti 

4 Abaküs 

5 Adım Ayarı Tahtası 

6 Ahşap Geometrik Şekil Sıralama 

7 Beceri Küpü 

8 Boncuk Dizme Seti 

9 Boya Seti (Kuru, Pastel, Sulu, Parmak, Yüz) 

10 Boyama Kitapları 

11 Dil Terapi Aynası 

12 Dokun Hisset Kartları 

13 Dokunsal Diskler 

14 Eksik Olanı Bulma Kartları 

15 El/Parmak Kukla Seti ve Sahnesi 

16 Eşleme Kartları (Rakam, Tane, Renk, Nesne vb.) 

17 Evcilik Seti 

18 Eylem Kartları 

19 Farklı Boyutlarda Toplar 

20 Farklı Büyüklüklerde Sepet/Kova 

21 Hikaye Kitapları Seti 

22 İlişki Kurma Kartları 

23 İp Geçirme Oyunları 

24 Kavram Kartları (Renk, Şekil, Sayı, Duygu, Giysiler, Taşıtlar, Meyveler, Sebzeler vb.) 

25 Kule Oyunu 

26 Labirent Oyunları 

27 Mesafe Tahmin Oyunu  

28 Mıknatıslı Olta Oyunu 

29 Müzik aletleri seti 

30 Oyun Hamuru ve Aparatları 

31 Oyuncak Bebekler 

32 Oyuncak Mutfak Köşesi 

33 Oyuncak Pota 

34 Oyuncak Tamir Köşesi 

35 Oyuncak Taşıtlar 

36 Oyuncak Terazi ve Ağırlık Seti 

37 Örüntü Oluşturma Kartları 

38 Parça Bütün Eşleme 

39 Rakam Nesne Eşleme Kartları 

40 Renkli Ahşap Bloklar 

41 Renkli Çivi Oyunu 

42 Resimli Tombala 

43 Türkçe Sesli Oyun Halısı (Hayvanlar, Taşıtlar) 

44 Sıralı Olay Kartları 

45 Sosyal Beceri Öğretimi Seti 

46 Tangram 

47 Trombolin 

48 Yapboz (Hayvanlar, Meyveler, Sebzeler, Taşıtlar, İnsan Yüzü, Vücudumuz, Meslekler) 

49 Yazmaya Hazırlık Beceri Seti 

50 Zıt Kavram Kartları 
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KADEME SIRA MATERYAL 

İ
L
K

O
K

U
L
 

1. 5N 1K Öğretim Seti 
2. Abaküs 

3. Ahşap Geometrik Şekil Sıralama 

4 Beceri Küpü 

5 Boncuk Dizme Seti 

6 Boya Seti (Kuru, Pastel, Sulu, Parmak, Yüz) 

7 Boyama Kitapları 

8 Domino 

9 Eksik Olanı Bulma Kartları 

10 Eylem Kartları 

11 Geometrik Şekiller 

12 Hikaye Kitapları 

13 İlişki Kurma Kartları 

14 İnteraktif Vücut Seti 

15 İp Geçirme Oyunları 

16 Kavram Kartları (Renk, Şekil, Sayı, Duygu, Giysiler, T aşıtlar, Meyveler, Sebzeler vb.) 

17 Kesir Takımı 

18 Mesafe Tahmin Oyunu 

19 Müzik Aletleri Seti 

20 Okuma-Yazma Becerisi Öğretimi Seti 

21 Örüntü Oluşturma Kartları 

22 Öykü Tamamlama Seti 

23 Parça Bütün Eşleme 

24 Rakam Nesne Eşleme Kartları 

25 Sıralı Olay Kartları 

26 Sosyal Beceri Öğretimi Seti 

27 Tangram  

28 Üç Boyutlu Geometrik Şekiller 

29 Yazma Öğeleri Seti 

30 Zıt Kavram Kartları 

 

KADEME SIRA MATERYAL 

O
R

T
A

O
K

U
L
 1. Üç Boyutlu Geometrik Şekiller 

2. 5N 1K Öğretim Seti 

3. Çocuk Romanlari Seti 

4 Domino 

5 Geometrik şekiller 

6 Hikaye kitapları 

7 İnteraktif vücut oyuncağı 

8 Kesir takımı 

9 Müzik aletleri seti 

10 Okuma-yazma becerisi öğretimi seti 

11 Örüntü oluşturma kartları 

12 Sıralı olay kartları 

13 Sosyal beceri öğretimi seti 

14 Tangram 
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KADEME SIRA MATERYAL 

O
R

T
A

Ö
Ğ

R
E

T
İ
M

 1. Üç Boyutlu Geometrik Şekiller 
2. 5N 1K Öğretim Seti 

3. Çocuk Romanlari Seti 

4 Domino 

5 Geometrik şekiller 

6 Hikaye kitapları 

7 İnteraktif vücut oyuncağı 

8 Kesir takımı 

9 Müzik aletleri seti 

10 Okuma-yazma becerisi öğretimi seti 

11 Örüntü oluşturma kartları 

12 Sıralı olay kartları 

13 Sosyal beceri öğretimi seti 

14 Tangram 

 


