
Soru-Cevap



 

  2015 

 

 

 

SORU VE CEVAPLARLA 



 

İÇİNDEKİLER 
1-Destek Eğitim Odası nedir?......................................................................................................................................................................................... 

2-Destek Eğitim Odası açmak zorunlu mudur?............................................................................................................................................................... 

3-Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır?................................................................................................................................................................ 

4-Okulda ya da kurumda birden fazla Destek Eğitim Odası açılabilir mi?....................................................................................................................... 

5-Okulumuzda Destek Eğitim Odası olarak kullanılabilecek ayrı bir dersliğimiz/odamız yok. Yine de Destek Eğitim Odası açmak zorunda mıyız?.......... 

6- Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

7-Destek Eğitim Odasında hangi öğrencilerin ders alacağı nasıl belirlenir? …………………………………………………………………………………………………………………… 

8-Öğrencinin Destek Eğitim Odasında hangi derslerden destek alacağı nasıl belirlenir? ……………………………………………………………………………………………….. 

9-Bir öğrenci Destek Eğitim Odasında haftada kaç saat eğitim alabilir?........................................................................................................................ 

10-Destek eğitim odasında hangi öğretmenler görev alabilir?...................................................................................................................................... 

11- Destek Eğitim Odasında öğrenciler grup oluşturularak eğitim verilebilir mi? …………………………………………………………………………………………………………. 

12-Destek Eğitim Odasında hafta sonu eğitim yapılabilir mi?....................................................................................................................................... 

13- Destek Eğitim Hizmeti Nerelerde verilir? (Eğitim ortamının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar) ………………………………………………………………….. 

14- Destek eğitim odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlanmasında kim sorumludur? ………………………………………………………………………………… 

15-Destek Eğitim Odası’nda görev alacak öğretmen okul içinden temin edilemezse, ne yapılabilir? ……………………………………………………………………………. 

16-Destek Eğitim Odasında eğitim desteği alan öğrencinin başarı değerlendirmesi nasıl yapılır?................................................................................. 

17-Destek Eğitim Odaları İçin Alınacak Olan Malzemeler Nasıl Temin Edilir?................................ ……………………………………………………………………………….. 

18-Destek Eğitim Odalarında Sunulan Hizmetlerinin Planlanması ve Yürütülmesinde RAM’ların Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?............................. 



1-Destek Eğitim Odası nedir? 
Okul ya da kurumlarda yetersizliği olmayan akranlarıyla beraber aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler  ya da üstün 
yetenekli öğrenciler için özel olarak ayarlanmış uygun araç-gereç ve gerekli materyaller  sağlanarak verilen özel eğitim destek hizmetine  DESTEK EĞİTİM 
ODASI denir. 

Destek Eğitim Odası, eğitimleri sırasında desteklenmesi gereken öğrenciler için (Engelli ya da özel yetenekli öğrenciler) sunulan bir eğitim olanağıdır. 

2-Destek Eğitim Odası açmak zorunlu mudur? 
Evet,destek eğitim odası açmak zorunludur. 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği gereğince, 
okul ve kurumlarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için, Destek Eğitim Odası açılması zorunludur. 

Kaynaştırma öğrencisi bulunan okullarında, destek eğitim odası açılması gerekmektedir. Bu amaçla yapılması gereken işlemler ‘Özel Eğitim Hizmetleri 
Yönetmeliği’ ve ‘2008–60 No’lu Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Genelgesi’ dikkate alınarak aşağıda sıralanmıştır. 

ÖNEMLİ: Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18/05/2015 tarihli genelgesinde tereddüde düşülen konular ve destek eğitim 
odasının açılması yönünde yazısında aşamaları detaylı olarak anlatılmıştır. 

3-Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır? 
 
Destek Eğitim Odaları,il/ilçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’nun önerisi doğrultusunda İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından açılır. Bunun için, Okul 
Müdürlüğü’nün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne “Okulumuzda özel eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrenciler için Destek Eğitim Odası açmak istediğimizi 
belirten”  resmi bir yazıyla başvurması yeterlidir. 
 
  



ÖZEL EĞİTİME 
İHTİYACI OLAN 

 ÖĞRENCİ 
 

  

BEP GELİŞTİRME BİRİMİ 

1.MÜDÜR YA DA MÜDÜR YARDIMCISI BAŞKANLIĞINDA 

2.REHBER ÖĞRETMEN 

3.ÖĞRENCİNİN SINIF REHBER ÖĞRETMENİ 

4.İLGİLİ ALAN ÖĞRETMENLERİ 

5.ÖĞRENCİ VELİSİ 

6.ÖĞRENCİ 

 

Destek eğitim odası, İl/İlçe Özel Eğitim 
Hizmetleri Kurulunun önerisi doğrultusunda 
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
açılır (Ek 3-a;Ek 3-b). 

Okul müdürlüğü, alınan RHYK kararı ilgi 
tutularak İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile destek eğitim odası açma onayı almak 
üzere yazışma yapar. (Ek-2) 

Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme 
Komisyonunda (RHYK) destek 
eğitim odası açılması için karar 
alınır. (Ek-1) 

 



4-Okulda ya da kurumda birden fazla Destek Eğitim Odası açılabilir mi?  
 Evet,Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla destek eğitim odası açılabilir. 

ÖNEMLİ;Açılış onayları,açılacak her bir destek eğitim odası için ayrı ayrı olacak şekilde bir defa alınır 

 

 
5-Okulumuzda Destek Eğitim Odası olarak kullanılabilecek ayrı bir dersliğimiz/odamız yok. 
Yine de Destek Eğitim Odası açmak zorunda mıyız?  
 

Evet. Destek Eğitim Odası açmak için sadece bu amaçla kullanılacak bir oda/derslik olmasına gerek yoktur. Destek Eğitim Odası olarak 
kullanılabilecek ayrı bir oda/derslik olmasa da, Destek Eğitim Odası açmak zorunludur. 

Önemli olan,  

(1) eğitim-öğretime uygun fiziki koşullara sahip bir ortamın, 

(2) ihtiyaç sahibi olan ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) hazırlanmış bir öğrenci ve  

(3) gönüllü bir öğretmenin olmasıdır. 

Önemli:Fiziki şartları nedeniyle destek eğitim odası açılamayan okullarda il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin onayı doğrultusunda fen laboratuarları,resim 
atölyeleri,müzik odaları vb. uygun alanlar destek eğitim odası olarak kullanılabilir. 

6- Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir?  
Destek Eğitim Odasında, okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan 
öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler eğitim görebilir. İlgili öğrencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince tanılanmış olması gerekir. 

 



7-Destek Eğitim Odasında hangi öğrencilerin ders alacağı nasıl belirlenir?  
 

Destek Eğitim Odasında eğitim alacak öğrencilerin, öncelikle Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince tanılanmış olması gerekir. Sonra, ilgili öğrenciler 
BEP Geliştirme Biriminin önerileri doğrultusunda okulun Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunca belirlenir. 
Bu belirlemede, öğrencilerin öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. 

 
8-Öğrencinin Destek Eğitim Odasında hangi derslerden destek alacağı nasıl belirlenir?  
 

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. 

Önemli:Destek eğitim odasında 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. 

 
Öğrenciye Destek Eğitim Odasında derslerin verilmesinde şu yöntemler ayrı ayrı ya da karma olarak 
kullanılabilir: 
a- Öğrenci, sınıf arkadaşlarıyla beraber yürütemediği derslerin bazı saatlerinde Destek Eğitim Odasına alınarak ilgili dersi BEP’i 
doğrultusunda alması sağlanabilir. Ancak bir dersin tamamı destek eğitim odasında verilmemelidir.Örneğin;öğrencinin Türkçe dersi haftada 5 
saatse 5 saatin tamamı destek eğitim odasında verilmek yerinme 3-4 saatini destek eğitim odasında BEP doğrultusunda alıp 1 ya da 2 saatini 
sınıfında akranlarıyla beraber alması sağlanmalıdır. 
Not:Öğrencinin ihtiyacı varsa eksiklerini tamamlamak adına ders programındaki ders saati dışındada eğitim verilebilir ancak velinin talebi ile 
yapılmalıdır. 
 



b. İkili eğitim yapılan okullarda, velinin de onayını alarak, sabahçı öğrencilere öğleden sonra, öğleci öğrencilere sabah, Destek Eğitim 
Odasında ders verilebilir.  
 
c-Tam gün eğitim yapılan okullarda, saat 14.30’dan sonra kurs, etüt, egzersiz gibi eğitim öğretim çalışmaları devam ettiğinden, velinin de 
onayını alarak, öğrenciye Destek Eğitim Odasında ders verilebilir.  
 
9-Bir öğrenci Destek Eğitim Odasında haftada kaç saat eğitim alabilir? 
  
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. 

10-Destek eğitim odasında hangi öğretmenler görev alabilir? 
Destek eğitim odasında öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere özel eğitim öğretmenleri ,sınıf öğretmeni ve alan 
öğretmenleri ile RAM’da görevli özel eğitim öğretmenleri  ya da diğer okul ve kurumdaki öğretmenler görevlendirilir. 

ÖNEMLİ: Destek eğitim odalarında görevlendirilecek öğretmenler için, söz konusu öğretmenler destek eğitim odasında eğitim hizmeti vermeye 
başlamadan önce,il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca gerçekleştirilecek planlama kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince engel türü 
ve özellikleri, özel eğitim yöntem ve teknikleri ile gerekli diğer konuları kapsayacak eğitim seminerleri düzenlenir. 
11- Destek Eğitim Odasında öğrenciler grup oluşturularak eğitim verilebilir mi?  
 

Evet,destek eğitim odalarında grup eğitimi verilebilir ancak grup eğitimi için öğrencilerin performansları dikkate alınmalı ve grup eğitimine 
katılacak öğrenci sayısı 3 kişiyle sınırlı tutulması önerilmektedir. 

12-Destek Eğitim Odasında hafta sonu eğitim yapılabilir mi?  
 
Destek  eğitim odasındaki dersler okuldaki eğitim öğretimin devam ettiği saatlerle sınırlı tutulduğu için hafta sonunda eğitim verilemez. 
  



13- Destek Eğitim Hizmeti Nerelerde verilir?  
(Eğitim ortamının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar) 
 
-Okulda uygun bir bölüm destek eğitim odası olarak belirlenir. 
 
Uygun ortamı belirlerken belirli kriterlerimiz olmalı fiziki şartların eğitim öğretim için uygunluğu kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISI 

IŞIK 
GENİŞLİK 

SAĞLIĞA 
UYGUNLUĞU 

UYGUN EĞİTİM 
ORTAMI 



14- Destek eğitim odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlanmasında kim 
sorumludur? 
 

Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler ile eğitim hizmeti sunacak öğretmenlerin hangi gün saatlerde destek eğitim odasında 
olacaklarına ilişkin planlama okul yönetimince yapılır. 

 

15-Destek Eğitim Odası’nda görev alacak öğretmen okul içinden temin edilemezse, ne 
yapılabilir?  
 
Destek Eğitim Odası uygulaması için hazırlanan plan okul yönetimi tarafından (hangi saatte hangi öğrencilerin eğitim alacağını ve varsa 
okuldaki mevcut öğretmenlerin hangi saatlerde görevlendirildiğini içeren planlama) resmi yazı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilerek, 
öğretmen bulunamayan saatler için öğretmen isteğinde bulunulur. 
 

16-Destek Eğitim Odasında eğitim desteği alan öğrencinin başarı değerlendirmesi nasıl 
yapılır?  
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır. 
Bireyselleştirilmiş eğitim programlarında; öğrenci için gerekli destek eğitim hizmetlerinin türü, süresi, sıklığı, kimler tarafından nerede ve nasıl 
sağlanacağına ilişkin bilgiler yer almalıdır.  
 
BEP geliştirme biriminde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin eğitim sürecinde görev alan tüm öğretmenler yer alır ve öğrencinin genel başarı 
değerlendirmesinde sınıfta yapılan değerlendirmenin yanı sıra destek eğitim odasında yapılan değerlendirme sonuçları da dikkate alınır.  
 
Destek eğitim odasında; program farklılaştırma ve bireyselleştirmeye yönelik zenginleştirme ve genişletme uygulamaları yapılır. Öğretimin 
farklılaştırılması- na yönelik ölçme ve değerlendirme araçları kullanılarak bireyselleştirilmiş eğitim programı doğrultusunda değerlendirme 
yapılır. 
 
Öğrencinin destek eğitim odasında eğitim aldığı derslere ilişkin, değerlendirme süreçlerinde kullanılan ölçme araçları, çalışma 
kâğıtları/defterleri dönem sonu raporuyla birlikte okul idaresine teslim edilir. 



 
17-Destek Eğitim Odaları İçin Alınacak Olan Malzemeler Nasıl Temin Edilir? 
 
 
“Destek Eğitim Odası”nda öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçları, yetersizlik türü ve yetenek alanlarına uygun araç-gereç ve eğitim 
materyalleri bulunur. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, kaynaştırma/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. 
 
18-Destek Eğitim Odalarında Sunulan Hizmetlerinin Planlanması ve Yürütülmesinde 
RAM’ların Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? 
 
Eğitim öğretim yılı başında okullara destek eğitim odaları ile ilgili bilgilendirme yapar. 
Destek eğitim odalarının açılış ve işleyiş sürecinde (odanın dizaynı, BEP hazırlanması) okul ve kurumlara danışmanlık hizmeti verir. 
  



EK-1 
DESTEK EĞİTİM ODASI AÇILMASI İÇİN OKUL RHYK TOPLANTI ÖRNEĞİ 
 
……………………………………………… Okulu 
……………………………eğitim-öğretim yılı 
 
 
Toplantı No:1 
Toplantı tarihi: 25.11.2011 
Toplantı Konusu: Destek eğitim odası açılması 
 
1. Okul müdürü …….........tarafından toplantı açılışı yapıldı. Okul müdürü, destek eğitim odası açılması 
için BEP geliştirme biriminin bulunduğu önerinin, kurul üyeleri tarafından görüşülüp 
karara bağlanması gerektiğini söyledi. 
2. Okul müdürü e-okul sisteminde kayıtlı 5 kaynaştırma öğrencisi olduğunu söyledi. Söz alan okul 
rehber öğretmeni, sistemde kayıtlı 5 kaynaştırma öğrencisinden 3’nün zihinsel engelli diğer 
ikisinin dil ve konuşma güçlüğü çektiğini söyledi. BEP biriminin önerilerini kurul üyelerine aktardı. 
Öğrenciler hakkında görüşmeye geçildi. 
2-A sınıfından Ayşe .(öğrencinin adı soyadı): Zihinsel engelli. Destek eğitim odası eğitimine 
ihtiyacı olduğu, özellikle okuma-yazma, hayat bilgisi ve temel matematik becerilerinden 
destek eğitim alabileceği belirtildi. 
2-B sınıfından Ali: Öğrencinin, dil ve konuşma güçlüğünden kaynaklanan anlatımda zorluk 
çektiği, kendini ifade etmesi için destek eğitim alması, 
6-A Hasan: Zihinsel engelli. Tüm akademik dersleri içeren alanlarda destek eğitim almasının 
yararlı olacağı, bunu yanı sıra öğrencinin BEP birimin önereceği alanlarda da beceri 
öğretimine yönelik destek eğitim alabileceği belirtildi. 
 
KARAR: Yukarıdaki öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda okulda destek eğitim odası açılmasının 
gerekli olduğuna karar verildi. 
30 
 



EK-2 
YAZIŞMA ÖRNEĞİ (üst yazı) 
T.C. 
 
………………….VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI 
……………………………OKUL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 
 
SAYI: 
KONU: 
…/../2013 
 
 
 
……………………………İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE 
 
İlgi a)……Sayılı MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 
İlgi b) …/../2013 Tarih ve … Sayılı okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu Kararı 
İlgi (a) yönetmeliğin 28.maddesi ve ilgi (b) karar doğrultusunda okulumuzda kaynaştırma öğrencilerine 
yönelik destek eğitim odası açılması için, 
Gereğini arz ederim. 
 
 
 
İmza 
Okul Müdürü 
 
 
 
 
EK-1: Okul RHYK karar örneği 



• 31 
• Ek-3-a 
• T.C. 
• ………….VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI 
• …………..İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
• Karar Tarihi: 
• Karar Sayısı: 
• ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KURULU KARARI 
• Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü …………………………. başkanlığında toplandı. 
• İlçemize bağlı ……………………………………….Okulu’nun …/…/…… tarih ve …. sayılı yazısında; kaynaştırma 
• öğrencilerine yönelik Destek Eğitim Odası açılması talepleri değerlendirilerek adı geçen okulda Destek 
• Eğitim Odası açılmasına oybirliği/oyçokluğuyla karar verilmiştir. 
• …………………………. 
• Kurul Başkanı 
• İl/İlçe MEM Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü 
• ………………………………….. ………………………………….. 
• Özel Eğit. Değ. Kur. Bşk. Özel Eğitim Okul/Kurum Müdürü 
• …………………………………. …………………………………. 
• Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öğretmeni 

•  



EK-4 
ÖĞRETMEN GÖREV ALMA İSTEĞİ DİLEKÇESİ* 
……………………………………………………………OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
Bafra/SAMSUN 
İLGİ: a) 19.11.2012 tarih ve 116 sayılı yazınız(okul içi duyuru tarih ve sayısı) 
b) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 
İlgi (a) yazınızla, ilgi(b) yönetmelik esaslarına göre okulumuzda kaynaştırma uygulamaları yoluyla 
eğitimine devam eden öğrencilerimize, “destek eğitim odası” uygulamaları kapsamında dersler ve 
bu uygulamalara katkı sunmak isteyen öğretmenlere de görev verileceği okulumuz öğretmenlerine 
duyurulmuştur. Söz konusu uygulamalarda aşağıdaki tabloda yer alan saatlerde görev almak istiyorum. 
Gereğini arz ederim. 
…/…/201.. 

 
 

İmza 
 
Ad-soyad 
Branş: Dersine girdiği şubeler: 
 

 
Gün-Saat          1. SAAT   2. SAAT   3. SAAT   4. SAAT   5. SAAT   6. SAAT   7.SAAT 
PAZARTESİ 
SALI 
ÇARŞAMBA 
PERŞEMBE 
CUMA 
 

Görev almak istediğiniz gün ve saate karşılık gelen bölümü (X) işaretleyiniz 
* Okul yönetimi tarafından öğretmenlere dağıtılır.34 
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