
T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI 

ÖZEL EĞİTİM BİLİM DALI 

 

 

 

YASAL DÜZENLEMELER AÇISINDAN REHBER 

ÖĞRETMENLERİN/PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN ÖZEL EĞİTİMLE İLGİLİ 

GÖREVLERİNİ UYGULAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

DANIŞMAN 

Yrd. Doç. Dr. Hakan SARI 

 

 

HAZIRLAYAN 

Zehra SÜTÇÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONYA - 2007



 - 2 -

ÖZET 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2006) ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nde 

(2001) belirtildiği gibi, rehber öğretmene özel eğitimle ilgili birçok görev yüklenmiştir. 

Ancak uygulamalar rehber öğretmenlerin bu görevleri yerine getirmekte birçok güçlükle 

karşılaştıklarını da göstermektedir. Bundan dolayı, bu araştırmanın amacı rehber 

öğretmenlerin yasal düzenlemelerde geçen özel eğitimle ilgili görevlerini yerine getirmede 

karşılaştıkları güçlükleri ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmaktır. Bu araştırmada veriler 

nitel araştırma yaklaşımlarından birisi olan “Görüşme Yöntemi” kullanılarak elde edilmiştir. 

Görüşme yöntemi içerisinde de daha çok derinliğine ve zenginliğine veri sağlamaya yarayan 

“Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniği” kullanılarak veriler toplanmıştır. 

Bu araştırmanın çalışma grubunu Konya İline Bağlı okullarda görev yapan 35 rehber 

öğretmen oluşturmaktadır. Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş ve kaydedilen verilerin 

transkriptleri “İçerik Analizi Yöntemi”yle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar 

aşağıda maddeler halinde sunulmuştur. 

1. İlköğretime öğretmen yetiştiren lisans programlarında özel eğitim 

alanı ve kaynaştırma eğitimiyle ilgili derslerin konulması, 

2. Rehber öğretmen yetiştiren lisans programlarında özel eğitim alanı ve 

kaynaştırma eğitimiyle ilgili derslerin tür, sayı ve kredilerinin artırılması, 

3. Rehber öğretmen yetiştiren lisans programlarında özel eğitim 

gerektiren bireylerin tanılanmasıyla ilgili uygulamalı derslerin konulması, 

4. Rehber öğretmenlerin özel eğitim alanıyla ilgili değişime ve 

gelişmelere dönük hizmet-içi eğitim programlarının düzenlenmesi, 

5. Gezici özel eğitim hizmetlerinin etkin ve yaygın hale getirilmesinde 

rehber öğretmen/psikolojik danışmanların bu hizmetlerindeki görev ve 

sorumluluklarının daha açık hale getirilmesi, 

6. Özel eğitim gerektiren bireyin eğitimi için ailelerin aktif katılımının 

sağlanması ve bunun için aileden başlayarak toplumun bilinçlendirilmesi, 

7. Okulda özel eğitim gerektiren bireyin eğitimine yardımcı olması için 

okul aile birliği, gönüllü anneler ve gönüllü kuruluşlardan yardım alınması 

konusunda rehber öğretmenlerin görev ve sorumluluklarının daha açık ve 

daha belirgin hale getirilmesi, 

8. Okullarda özel gereksinimli çocukların belirlenmesi için yapılan 

taramaların ve gözlemlerin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalarda rehber 



 - 3 -

öğretmenlerin görev ve sorumluluklarının daha açık ve detaylı bir şekilde 

açıklanması 

9. Bütün okul yaklaşımı çerçevesinde okulda bulunan personelin özel 

gereksinimli çocuklar hakkında bilgilendirilmesi 

10. Yönetmelikte belirtilen “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları 

Geliştirme Birimi”ni (BEPGP) daha etkin bir hale getirmek için rehber 

öğretmenlerin ve diğer personelin bu konuyla ilgili sürekli olarak 

bilgilendirilmesi ile BEPGP birimine daha etkin katılabilmesiyle ilgili görev 

ve rollerin daha açık hale getirilmesi. 

 

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Özel Eğitime Muhtaç Çocuk, Rehberlik, Psikolojik 

Danışman 
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ABSTRACT 

 

Although the educational psychologists in Turkey have many duties to do for children 

with special educational needs (SEN) under the legislations  (Special Education Services 

Legislation, 2006 and  Counselling and Guidance  Services Legislation, 2001) they have 

many difficulties to practice  those  legislative issues in schools for special education. 

Therefore, the aim of this study is to elucidate the difficulties which the educational 

psychologists face while they are doing their duties related to special education under the 

legislations and to propose  the implications for practice according to the research findings. In  

this  research the qualitative research method was used with which the data were collected by 

using the semi-structured interview technique because the researcher wanted to gather reach 

and deep data from the participants. The  researcher interviewed 35  educational psychologists 

selected with using  the random sampling system. The interviews were recorded and 

transcribed and then analysed in accordance with the content analysis.  The results of this 

study are; all undergraduate students who are teacher training departments have to take some 

courses related to special education and inclusive education, identification and assessment of 

children with SEN for undergraduate students in Counselling and Guidance Departments in 

Education Faculties, the quality of  peripatetic teachers services should be increased supported 

by the government and voluntary organisations, all governmental and voluntary organisations 

should have very good communication amongst them internally and externally, all the staff in 

schools from headteachers to the clerical staff should give information about children with  

SEN who are educated in  mainstream  schools, the educational psychologists should receive 

regular information about identification and assessment of children with SEN, Individualised 

Education Programme and evaluation of Psychometric Tests administered  to the children.  

 

 

Key words: Special Education, Special Educational Needs, the Role of Educational 

Psychologists, Difficulties for Educational Psychologists 
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ÖNSÖZ 

Çocuklar bir ulusun en değerli varlıklarıdır. Onları eğitmek ve topluma kazandırmak 

bir ulusun en temel görevlerinden biridir. Türkiye Cumhuriyeti, 1982 yılında kabul edilen 

Anayasa’sında sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmakta ve bunun özünü ise, insanın, 

engelli olsun ya da olmasın, onurlu bir yaşam sürdürmesini güvence altına almak, kişiliğinin 

özgürce gelişmesinin koşullarını sağlamak oluşturduğu belirtilmektedir (I. Özürlüler Şurası, 

1999). 2006 yılında yenilen ve 31.05.2006 tarihinde yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri 

yönetmeliğinde özel eğitim, özel eğitime gereksinimi olan bireylerin eğitimi ve sosyal 

ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları 

ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin 

alanlarındaki yeterliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim şeklinde 

tanımlanmıştır.  

Özel eğitim içinde rehberlik çok önemli bir hizmet alanıdır. Rehberlik ve psikolojik 

danışman özel eğitim kurumlarındaki eğitsel etkinlikler içerisinde yer almalıdır (Bakırcıoğlu, 

2000). Çünkü eğitim bir ekip işidir ve bütün öğeleriyle birlikte gitmek zorundadır. Bir 

alandaki eksiklik çocuğun diğer alanlarda da geri kalmasına sebep olabilir. Özel eğitime 

gereksinimi olan çocuklar da diğer çocuklar gibi kendilerini ve çevrelerini tanımak ve bu 

doğrulta kendileriyle ve toplumla ilgili kararlar almak durumundadırlar. Özel Eğitim içinde 

rehberlik hizmetleri, çocuğun tanılamasından itibaren başlayan, sürekli olarak çocuğu, aileyi 

ve okulu kapsayan hizmetler olarak görülmelidir. Rehberlik hizmetleri, özel gereksinimli 

çocukla ilgili bir çok çalışmaları kapsamalıdır. Bunlar bireyi tanıma, bilgi toplama, yöneltme, 

yerleştirme izleme değerlendirme çalışmaları ile psikolojik danışma yardımlarıdır. Bu 

çalışmalar bir sürece bağlanılarak yayılmalıdır. Bu sürecin sağlıklı ve düzenli biçimde 

işleyebilmesi için psikolojik danışmanların, özel eğitime muhtaç çocuğu ve çevresindekileri 

iyi tanımaları gerekmektedir (Deniz ve Erözkan, 2006). 

Rehber öğretmenlerin özel eğitimle ilgili birçok görevi bulunmaktadır ve görevler 

yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiştir (Sarı, 2003). Fakat uygulamalara bakıldığında 

özel gereksinimli bireylerin yaşamın tüm alanlarda özellikle okullarda birçok güçlükle 

karşılaştıkları gözlenmektedir. Bu güçlükleri en aza indirmek ve özel gereksinimli bireylerin 

tüm ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayabilmek için bütün ekip üyelerinin görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu ekip içerisinde rehber öğretmene de 

büyük sorumluluklar yüklenmiştir. Fakat uygulamalardaki güçlükler rehber öğretmenlerin 

özel eğitimle ilgili görevlerini yerine getirmede yetersiz kaldıklarını ortaya koymuştur. Bu 

anlamda araştırmanın amacı,  bu ekip içerisinde yer alan rehber öğretmenlerin yasal 
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düzenlemelerde yer alan özel eğitimle ilgili görevlerini yerine getirmede karılaştıkları 

güçlükleri ortaya koymaktır. 

Bu araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve tamamlanması sürecinde sürekli yardım 

ve desteğini gördüğüm danışmanım Özel Eğitim Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan 

SARI’ya içtenlikle teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca araştırmada veri toplama amacıyla, 

görüşme yapmayı kabul eden bütün rehber öğretmenlere ve yine araştırmanın yürütülmesi 

sürecinde maddi manevi desteğini her zaman yanımda gördüğüm eşime teşekkür ederim. 
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BÖLÜM I 

Giriş 

 Eğitim önceden saptanmış ilkelere göre insanların davranışlarında belli gelişmelere 

sağlamaya yarayan planlı etkinlikler dizgesi olarak tanımlanabilir (Celep, 2004). 

Senemoğlu’na  (1993) göre ise, eğitim; bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı 

olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. 

 Öğrenme ise, bireyin çevresiyle etkileşimleri sonucunda meydana gelen nispeten kalıcı 

davranış değişikliğidir (Senemoğlu, 1998). Bir başka açıdan öğrenme bireyin olgunlaşma 

düzeyine göre yaşantıları aracılığıyla çevreleriyle etkileşimi sonucunda yeni davranış 

kazanması ya da eski davranışları değiştirme sürecidir (Küçükahmet ve diğ., 2000). Bu süreç 

içerisinde öğretmenin yeri azımsanamayacak kadar büyüktür.  1739 sayılı Milli Eğitim Temel 

Kanunu’nda (1973) öğretmenlikle ilgili şu ifadeler yer almaktadır: “Öğretmenlik, devletin 

eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. 

Öğretmenler bu görevlerini Türk Millî Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak 

ifa etmekle yükümlüdürler” 

Rehberlik kavramı deneyim kazandırma programları ile bireyi içinde yaşadığı toplumun 

özgür ve sorumlu üyesi haline getirmek olarak tanımlanmaktadır (Deniz ve Erözkan, 2006). 

Kuzgun’ a (2004) göre rehberlik; bireyin kendini anlaması problemlerini çözmesi, gerçekçi 

kararlar alması kapasitelerine kendilerine en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve 

sağlıklı bir uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye 

verilen psikolojik yardımlardır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışman Hizmetleri Yönetmeliği’nde 

(2006) Rehber öğretmen\Psikolojik Danışman, “Eğitim-Öğretim kurumlarındaki rehberlik ve 

psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğrencilere rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmeti veren, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitimde 

psikolojik hizmetler alanında lisans eğitimi almış personel” olarak tanımlanmıştır. 

 

I. 1. Rehberliğin Gelişimi 

Bakırcıoğlu’na  (2000) göre Rehberlik ve Psikolojik Danışma 20. yüzyılda eğitim 

alanına getirilen en önemli yeniliklerden biridir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 
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eğitim kurumlarına, öğrencilerin etkin başarılı yaratıcı ve mutlu olmalarını sağlamak için 

onların öğretimle karşılanan düşünsel gereksinimleriyle birlikte sosyal-ruhsal gereksinimlerini 

de karşılamanın bir zorunluluk olmasından dolayı girmiştir. Rehberlik ve psikolojik danışma 

hizmetleri öğrenciyi bilgi ve beceriyle donatmanın yanısıra duygusal ve sosyal yönüyle de 

geliştirmenin; ona sorun çözme yeteneği, güçlü bir benlik kazandırmanın da gerekli oluşu 

nedeniyle eğitim hizmetleri arasına girmiştir. Eğitimde hedeflere ulaşabilmek eğitim-öğretim 

faaliyetlerini daha canlı olarak sürdürebilmek için eğitimde yeni hizmet alanları doğmuştur. 

Eğitimde rehberlik, amaçlara ulaşmada eğitime yardımcı olmakla birlikte amaçlara ulaşmayı 

engelleyen faktörlere karşı koruyucu bir önlem olarak ortaya çıkmıştır (Yılmaz ve Üre, 2002). 

 

Rehberlik esas itibariyle Amerikan toplumunda doğup şekil kazanmış bir uygulamalı 

bilim dalı olmuştur. Amerikan toplumuna kaynaklık eden temel felsefe, insan olarak kişiye 

büyük değer vermeyi öğütlemektedir. Geçen yüzyılın sonlarında Amerikan toplumunda 

birçok eğitimci ve düşünür, okulların, gençlerin, bütün haklarını daha iyi kullanabilecek birer 

psiko-sosyal varlık olarak ve topluma katkıda bulunacak birer üretici olarak daha iyi 

yetişmeleri konusunda yakından ilgilenmeye başlamışlardır. Bunun sonucu olarak bireysel 

eğitime çocukların bio-psiko sosyal ihtiyaçlarına ve toplumun ihtiyaçlarına dikkat artmıştır. 

Böylece Amerikan okullarında rehberlik hareketi doğmuştur. Öğrenciyle birey olarak 

ilgilenen rehberlik hareketinin bir ürünü olarak da psikolojik danışma daha etkin hale 

gelmiştir. Kişinin gelişmesini engelleyen problemlerin önlenmesine yardım, kişi ile psiko-

sosyal bir atmosfer içinde karşı karşıya gelip onunla etkileşimde bulunmayı gerekli 

kılmaktadır. Bu yönlü danışma, toplumda bireylerin ruh sağlığı ile ilgilenmeyi kapsayacak 

şekilde gelişip şekillenmiştir (Tan, 1992). 

I.1.1. Gelişmiş Ülkelerde Rehberliğin Gelişimi ve Tarihçesi 

Rehberliğe bilimsel anlamda ilk öncülük eden devletin Amerika olduğu 

belirtilmektedir. Çünkü rehberlik kavram ve uygulamalar bakımından ileri düzeydeki 

gelişmeler bu ülkede başlatılmıştır. Amerika’da rehberlik hareketi, başlangıçta meslek 

rehberliği hareketi olarak doğmuştur. 20. yüzyılın başlarında zeka araştırmaları ve geliştirilen 

ölçme araçlarının ortaya koyduğu bireysel farklılıklar kavramının etkisiyle rehberlik 

uygulamaları ilk olarak meslek seçimi ve iş bulmaya yardım hizmetleri olarak başlamıştır. 

Araştırmalar sonucunda farklı yeteneklere sahip olduğu belirlenen bireylerin bu yeteneklerini 

kullanabilecekleri en uygun iş ve meslek alanlarının ne olduğu sorusu uzmanları ve toplumu 
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meşgul etmeye başlamıştır. Amerika’da mesleki rehberliğe ağırlık veren ilk rehberlik 

uygulamaları 1900’lerin başında Boston okullarında başlamıştır (Kuzgun, 2004). Bu dönemde 

ilk kez danışman olarak okullarda bazı personelin rehberlikle ilgili görevler aldığı 

görülmektedir. Aynı tarihlerde rehberlikle ilgili örgütlenme çalışmalarının ilk adımları 

atılmaya başlanmıştır. Mesleki rehberliğin babası olarak kabul edilen Parsons 1908’ de 

“Boston Meslek Bürosu”nu kurarak “işe yerleştirme isteğiyle başvuran adayların niteliklerini, 

yetenek ve ilgileri doğrultusunda bir işe yerleştirilmelerine yardımcı olmuştur (Tan, 1992; 

Yılmaz ve Üre, 2002).  

Meslek rehberliği etkinlikleriyle başlayan çalışmalar 1913 yılında ABD eğitim 

sistemine alınarak planlı ve sistemli bir şekilde gelişmeye başlamıştır. 1910 yılından itibaren 

rehberlik hizmetlerinin örgütlenme süreci başlamıştır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

hizmetlerinin ABD’de kendini iyice hissettirmesi Amerikan Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik 

Derneği’nin (APGA) kurulmasıyla gerçekleşmiştir (Deniz ve Erözkan, 2006). 

İspanya diğer ülkelere göre Avrupa’da rehberlik çalışmalarına daha önce başlamıştır. 

Mesleki rehberlik 1918 yılından buyana sanat okullarında uygulanmaktadır. Norveç 1947 

yılında rehberlik hizmetlerine başlamıştır. 1964 yılında okulların %15’i rehberlik servislerine 

kavuşturulmuştur. İngiltere’de ise rehberlik hizmetleri 1959 yılında ele alınmış ve her 

bakanlıkta rehberlik hizmetleri yürüten bürolar açılmıştır. Rehberlik hizmetleri için uzman 

yetiştirilmesine 1960’lı yıllarda başlanmıştır. Fransa’da rehberlik 1959 yılından itibaren 

eğitim reformu ile her ilde bütün öğretim kurumlarında okula ve mesleğe yöneltme merkezleri 

kurulmuştur (Yılmaz ve Üre, 2002). 

I.1.2. Gelişmiş Ülkelerde Rehber Öğretmenlerin Özel Eğitim Açısından Görev ve 

Sorumlulukları 

Rehber öğretmenler/psikolojik danışmanların özel eğitimle ilgili görevlerini, bölgeden 

bölgeye değişiklik gösteren gereksinimler, tanımlar ve yasalar etkilemektedir (Reschly, 2000; 

aktaran Villarin, 2005). 

Çok az sayıda rehber öğretmen/psikolojik danışman; danışma, rehberlik ve müdahale 

gibi rehberlik stratejilerinden faydalanmaktadır. Rehber öğretmenler/psikolojik danışmanların 

genel rolü ise özel eğitime muhtaç bireyi değerlendirmedir (Fagan ve Wise, 2000; aktaran 

Villarin, 2005). Rehber öğretmenler/psikolojik danışmanların büyük bir bölüm zamanın 

çoğunluğunu değerlendirme için yapılan testlere ayırmaktadırlar. Bunun yanında çok azı 
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zamanını rehberlik çalışmaları, bireysel tanı ve iyileştirme programı için kullanmaktadırlar. 

Eğitim psikologlarının çoğu zamanın çok az olmasından dolayı grup testleri kullanmaktadırlar 

(Kehle, Clark ve Jonso, 1993; Tindall 1979; aktaran Villarin, 2005). 

1971’lere kadar rehber öğretmenler/psikolojik danışmanların görevi öğrencileri 

değerlendirmek için sadece test uygulamalarını yönetmek ve yorumlamaktı (Kehle, Clark ve 

Jonson, 1993; Tindall 1979: aktaran Villarin, 2005). Günümüzde ise okul psikologlarının 

görevleri temel görevler ve ikincil görevler olarak ikiye ayrılmıştır; 

1) Temel Görevler; 

1. Değerlendirme 

2. Müdahale 

3. Rehberlik 

2) İkincil Görevler; 

Bu görevler ise, eğitim ve araştırma rolü gibi doğrudan öğrencilerle ilgili olmayan 

rollerdir. Geçmişte olduğu gibi değerlendirme rehber öğretmenler/psikolojik danışmanların en 

temel rolü olarak belirlenmiştir. Tanılama, değerlendirme sürecinin sadece bir bölümünü 

oluşturur. Değerlendirme süreci içinde rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar eğitim 

psikologu doğal olarak müdahalede bulunmalıdır. Rehberlik rehber öğretmenler/psikolojik 

danışmanların çok zamanını almaktadır.  

 

Toplumdaki değişmelerle birlikte çocukların ve ailelerin ihtiyaçları da değişmiştir. Bu 

ihtiyaçlar dahilinde oluşacak problemlerin çözümünde okul önemli bir merkezdir. Dolayısıyla 

rehber öğretmenler/psikolojik danışmanların bu günkü rolleri ve işlevleri bu gereksinimlere 

göre geliştirilmeleri beklenmektedir (Mcdaniel, 2003). 

Rehber öğretmenler/psikolojik danışmanların özel gereksinimli bireyler ve diğer 

bireylerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve daha etkili çalışabilmesi için görev alanlarının 

belirlenebilmesi için bu görevler alanlara ayrılmıştır. Bu alanlar; 

1. Öğrenme problemlerini değerlendirme, 

2. Duygusal problemleri değerlendirme, 

3. Öğrencilerle ilgili toplanan verileri yorumlama, 

4. Gereksinimlere yönelik uygun ve pratik önerilerde bulunma, 

5. Ailelerle danışma yapma, 

6. Öğretmenlerle danışma yapma, 

7. Krize müdahale, 

8. Bireysel ve grupla danışma, 
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9. Hizmet-içi eğitim çalışmaları yapma. 

 

McDaniel (2003) tarafından Santiağo Californio’da yapılan bir araştırmada okul 

psikologlarının hizmet sağladığı pek çok görev alanının bulunduğunu ortaya konmuştur. 

Bunlar; erken tanılama, danışma, krize müdahale, değerlendirme, okul ve çevreye rehberlik 

yapma ve destek eğitim programları düzenlemek gibi sıralanabilir. Yapılan bu araştırmaya 

göre, klinik modele göre rehber öğretmenler/psikolojik danışmanların görevleri tanılama, 

değerlendirme ve tedavi olarak belirtilmiştir. Bu model rehber öğretmenler/psikolojik 

danışmanların yanlış sorular sormalarına ve yanlış cevaplar almalarına sebep olmaktadırlar. 

Fagan ve Wise’a (2000) göre rehber öğretmenler/psikolojik danışmanların temel 

becerileri aşağıdaki maddeler halinde sıralanabilir; 

1. Değerlendirme, 

2. Konuya hakim olma, 

3. Eleştirel düşünme, 

4. Bilgi toplama, 

5. Sınıf gözleme, 

6. Okul kayıtlarını kontrol, 

7. Test yapma, 

8. Görüşme yapma, 

9. Rapor yazma, 

10. Ailelerle görüşme, 

11. Öğretmenlerle görüşme. 

 

Rehber öğretmenler/psikolojik danışmanların rollerinin popülaritesinin artması için 

gerekli olan faktör rehberliktir. Bir rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar için 

görüşmenin karşılıklı problem çözmeyi gerektirdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca bu görüşme 

gönüllü olmalı ve içerik konuyla ilgili olmalıdır. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin özel 

eğitime muhtaç olduklarını görürse bu durumda rehber öğretmenler/psikolojik danışmanların 

çocuğun sosyo-kültürel çevrenin de değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme sürecinde 

önemli olan ebeveynler, aile yapısı ve öğrencinin yaşamakta olduğu sosyal çevredir. Aileler 

genellikle eğitimle ilgili masrafları çocuklarını önüne geçirirler (Philips, 1990; aktaran 

Villarin, 2005). 

Öğretmenler öğrencilerin gelmiş oldukları çevrenin özelliklerini anlamalı ve bu 

konuda problem yaratabilecek durumları ortadan kaldırmaya çalışmalıdır. Bu tür programların 
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başarılı olabilmesi için öğrenciyle ilgili herkes bu programlara dahil edilmeli ve sorumluluk 

verilmelidir (Mcdaniel, 2003). 

Yardıma ihtiyacı olan çocuklar için çeşitli programlar vardır. Bu programlar okul 

öncesi eğitimde uygulanırsa eğitime yardımcı olabilir. Eğer bütçe yeterli değilse bu 

programlar düzenli sınıf aktiviteleriyle birlikte yürütülmelidir. 

Günümüzde rehber öğretmenler/psikolojik danışmanların rolü özel eğitime muhtaç 

çocukların sınıflandırılması ve onların doğru yerlere yerleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu 

yaklaşımlar okul psikologunun sınıf içerisinde müdahale ve görüşme yetkisi vermelidir 

(Philips, 1990; aktaran Villarin, 2005). Ayrıca okul psikologlarının kesinlikle hizmet-içi 

eğitim almaları gerektiği de belirtilmiştir. 

 

I.1.2.  Ülkemizde Rehberlik Hizmetleri 

Türkiye’ de rehberlik çalışmaları ise 1950’li yıllarda başlamış ancak bu tarihten önceki 

yıllarda  eğitim ve psikoloji alanında bazı gelişmeler olmuştur. Binet-Simon Zeka Testi 1915 

yılında türkçeye çevrilmiş Stanford-Binet  Testi 1945 yılında Türkçe’ye kazandırılmıştır.1953 

yılında Test ve Araştırma Bürosu ile Psikoteknik Labaratuarı kurulmuştur. Bu sayede 1953 

sonrasında devletin bazı okul ve kurumlarına elaman alınmıştır. 1953-1954 öğretim yılında 

Gazi Eğitim Enstitüsünde Rehberlik ve Psikolojik Danışma ders olarak resmen ve fiilen 

konmuştur.1954 yılında başta Ankara ve İstanbul olmak üzere altı ilde Rehberlik Araştırma 

Merkezi kurulmuştur.1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 

düzenlemeler yapılarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programları başlatılmıştır. 

Rehberlik hizmetleriyle ilgili en son düzenlemeler 24376 sayılı “Milli Eğitim Bakanlığı 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, (2001)” ile yapılmıştır (Deniz ve 

Erözkan, 2006). 

Mili Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 

madde-5’ te Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde esas alınan ilkeler 

şu şekilde belirtilmiştir:  

“Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim 

etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alan tüm öğrencilere açık bir hizmettir. Her öğrenci eğitim 

sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir. Rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı esastır. Rehberlik ve psikolojik danışma 
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hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 

öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür. Rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır, bu hizmetlerin 

yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur ve bilimsellik 

esastır”. 

I.2. a) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı  

Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik 

danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden 

yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun 

şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir (Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve 

Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, 2001; madde 6).  

Yukarıdaki maddede de görüldüğü gibi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin 

amaçları arasında özel gereksinimli bireylerin özelliklerine ve yeteneklerine en uygun  eğitimi 

vermek ve onların yeteneklerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır. 

Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma 

hizmetleri bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek verilir.  

Okullardaki rehberlik hizmetlerinin yoğunlaştığı üç problem alanı vardır. Bunlar; 

“eğitsel rehberlik”, “mesleki rehberlik”, “kişisel rehberlik” (Can, 2005). 

1. Eğitsel rehberlik: Eğitim kurumlarında yürütülen rehberlik etkinliklerini büyük 

ölçüde eğitsel ağırlıklı rehberlik hizmetleri oluşturmaktadır (Can, 2005). Bireyin yetenek ve 

ilgilerine uygun bir eğitim dalını seçmesinde ve bu yolda başarılı olmasında kendisine yapılan 

yardımlardır (Kuzgun, 2004). Her öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, meslekî değer, başarı 

ve motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması, özelliklerine ve 

gelişimine uygun programlara yönelmesi için gerekli hizmetler verilir (R.P.D.H.Y., 2001; 

madde 8). Özel gereksinimli öğrenciler için öğrencinin yeteneğine ve kendine özgü 

hizmetlerin verilmesi önemlidir. Bu maddelerde de anlaşılacağı gibi rehber öğretmen özel 

gereksinimli öğrencilerin bu ihtiyacını karşılamakla görevlidir. 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne (2001) göre bu 

hizmetlerde aşağıdaki maddeler temel alınır:  
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a) Hizmetler bir süreç olarak ele alınır, okul öncesi eğitim ve ilköğretimin başlaması ile 

birlikte bu hizmetler verilir.  

b) Hizmetlerde öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemi ve bireysel özellikleri 

dikkate alınır.  

c) Öğrenciye ve velisine; öğrencinin özellikleri, iş dünyası, meslekler ve bunları edinme 

yollarına ilişkin güncel bilgiler sistemli olarak aktarılır.  

d) Öğrenci, bir meslek alanı veya mesleği seçme baskısı altında bırakılmaz 

2. Mesleki rehberlik: Bireylerin çeşitli meslekleri tanımaları kendi niteliklerine uygun 

meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleğe hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri 

konusunda yapılan yardımlara mesleki rehberlik denir (Can, 2005). Bunun yanında diğer bir 

tanımda; rehberlik faaliyetlerinin bireyin meslek gelişimi eğitimi ve mesleki kararları 

yönünde yapılabilecek sistematik yardımları içerir (Üre, 2006). 

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde 

(2001) ise, mesleki rehberlik; “Eğitim sürecinde her öğrenciye; meslekî tercih yapması, 

kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli rehberlik 

ve psikolojik danışma hizmetleri verilir” şeklinde tanımlanmıştır.  

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde 

(2001) bu hizmetlerde aşağıdaki maddeler temel alınır:  

a) Hizmetler bir süreç olarak ele alınır, okul öncesi eğitim ve ilköğretimin başlaması ile 

birlikte bu hizmetler verilir.  

b) Hizmetlerde öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemi ve bireysel özellikleri 

dikkate alınır.  

c) Öğrenciye ve velisine; öğrencinin özellikleri, iş dünyası, meslekler ve bunları edinme 

yollarına ilişkin güncel bilgiler sistemli olarak aktarılır.  

d) Öğrenci, bir meslek alam veya mesleği seçme baskısı altında bırakılmaz  
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3. Kişisel Rehberlik: Eğitim sürecinde öğrencilerin kişisel-sosyal gelişim ihtiyaçlarını 

karşılamak ve böylece onarlın kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla 

yürütülen rehberlik hizmetlerine  “kişisel rehberlik” denir (Can, 2005). Okulöncesi dönemden 

başlayan ve ortaöğretim dönemine kadar geçen süre içersinde bireyler pek çok gelişimsel 

görevi başarmak zorundadır. Kişisel rehberlik hizmetleri bireylerin bu gelişimsel görevlerini 

yerine getirmelerine yardımcı olacak etkinliklere yer verecek biçimde düzenlenmelidir 

(Deniz, 2004). Özel gereksinimli öğrenciler için kişisel rehberliğin önemi çok büyük 

olabilmektedir. İhtiyaçlarının ve özelliklerinin farklılık göstermesi özel gereksinimli 

çocuklara kişisel rehberliğin zorunlu olduğunu göstermektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde 

(2001) kişisel rehberlik şu şekilde yer almıştır;  “Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini 

desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik 

danışma hizmetleri verilir” Bu hizmetlerde aşağıdaki maddeler temel alınır:  

a) Öğrencilerin davranış, duygu, düşünce ve tutumlarına karşı duyarlık gösterilerek 

gizlilik ilkesine özellikle dikkat edilir.  

b) Bireysel rehberlik etkinliklerinde öğrencilerin kendilerine ilişkin farkındalık düzeyini 

yükseltmelerine yardım edilir.  

c) Öğrenci herhangi bir sorun ifade ettiğinde, bu alanda psikolojik danışmanın vereceği 

hizmet, öğrencinin sorununu onun adına çözmesi anlamına gelmez.  

d) Öğrenci, sorununu çözme sorumluluğunu üstlenmek durumundadır. Psikolojik 

danışman, öğrenciyi sorununu çözme çabasında, alanın bilimsel yöntemlerine göre destekler.  

e) Psikolojik danışma uygulamalarında, uygulamacının psikolojik danışma 

formasyonuna sahip olması esastır.  

f) Bireysel rehberlik; öğrencilerin sorunlarına yardımın yanı sıra, onların kişilik ve 

sosyal gelişimlerine ve olgunlaşmalarına destek olmayı ve bu amaca yönelik düzenlenmiş 

bireysel ve grup etkinliklerini de içerir.  
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I.3. Rehberlik Araştırma Merkezi 

 Bu bölümde Rehberlik Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan özel gereksinimli 

bireylerle ilgili bölümler ve bu bölümlerde bulunan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın 

özel eğitimle ilgili görevleri sunulacaktır. 

Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve 

verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin gerekli her türlü çalışmalarla birlikte ildeki özel 

eğitim gerektiren bireylerin tanılanmaları ve bu bireylere yönelik rehberlik ve psikolojik 

danışma hizmetler il ve ilçelerde rehberlik ve araştırma merkezi/merkezlerince yürütülür  

(R.P.D.H.Y., 2001). 

1. Merkezin Bölümleri ve Görevleri  

Rehberlik Araştırma Merkezi’nin bölümleri ve bu bölümlerin görevleri aşağıda 

verilecektir. 

a) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü  

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümü, bölüm başkanının sorumluluğunda 

merkezin çalışma alanının kapsamına göre yeterli sayıda psikolojik danışman, psikolog, 

psikometrisi, eğitim programcısı ve sosyal çalışmacıdan oluşur (R.P.D.H.Y, 2001)  

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği madde 30’da  (2001) 

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümü başkanlığının görevleri bireyin gelişimini 

en üst düzeyde geliştirmeyi amaçlayan ve bunun için gerekli olan bütün faaliyetleri yapmakla 

yükümlü tutulmuş ve aile, çevre ve bölümün diğer bölümleriyle işbirliği içinde bulunacak 

şekilde düzenlenmiştir. 

Rehberlik Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan diğer bölüm ise, Özel Eğitim 

Hizmetleri Bölümü Başkanlığıdır. 
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b) Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü Başkanlığı  

Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne (2001) göre, özel eğitim hizmetleri bölümü, 

bölüm başkanının sorumluluğunda merkezin hizmet verdiği çalışma alanının kapsamına göre 

yeterli sayıda çeşitli branşlarda özel eğitimci, psikolog, psikometrisi, çocuk gelişimi ve 

eğitimcisi, sosyal çalışmacı ve psikolojik danışmanlardan oluşur. 

Yönetmelikte geçen madde 32’ye göre, özel eğitim hizmetleri bölümü başkanlığının 

görevleri şunlardır: 

“Özel eğitim gerektiren bireylerin tespiti amacıyla yapılacak taramalarda yer alır. Aile, 

okul, sağlık kuruluşları, adlî ve diğer kurumlardan; zihin, duygu ve sosyal yönden 

uyumsuzluk, gelişimdeki gerilik, öğrenme güçlüğü ve okul başarısızlığı, çeşitli bedensel 

engeller gibi nedenlerle gönderilen danışanları kabul eder, dosya açar, gerekli hizmeti verir. 

Özel eğitim gerektiren çocukların tanılanması sürecinde gerekli her türlü hizmeti verir. Özel 

eğitimde, ailelere yönelik çeşitli bilgilendirme ile rehberlik program ve çalışmalarını ilgili 

birim ve kurumların iş birliğiyle plânlar, uygular, değerlendirir ve izler”.  

Bunun yanında kaynaştırma programı uygulanan okullarda da çeşitli görevler 

yüklenmiştir. “ Özel eğitim kurumları ile kaynaştırma programı uygulayan okulların rehberlik 

ve psikolojik danışma hizmetleri servislerine yönetici ile öğretmenlerine özel eğitimde 

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri konusunda gerekli destek hizmeti verir, rehberlik 

ve psikolojik danışma servislerince, engelli öğrencilere yönelik verilen rehberlik ve psikolojik 

danışma hizmetlerine ilişkin program ve çalışmaları inceler, izler, değerlendirir. Bunların 

yanında personele yönelik olarak onların bilgi ve becerilerini artırıcı konferans, panel gibi 

toplantılar ile çeşitli hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenler. Gerektiğinde üniversite ve ilgili 

kuruluşlardan eleman sağlar. 

Psikolojik ölçme araçları ile diğer araç ve tekniklerin belirlenmesi, sağlanması ve 

geliştirilmesi için il içinde yapılabilecek çalışmaları plânlaması, yürütülmesi konusunda 

çalışmalar yapar ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin kendilerine, ailelerine ve eğitim 

kurumlarına yönelik, onların gelişmelerini destekleyecek yayınlar hazırlar ve ilgililere 

ulaştırır. 
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d) Rehberlik Araştırma Merkezinde Görevli Psikolojik Danışmanın Görevleri  

Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği, (2001) madde 36’da merkezde görev yapan rehber 

öğretmen\psikolojik danışmanın görevleri; “Öğrencilerin veya bireylerin kendilerini ilgileri, 

yetenekleri, meslekî değerleri gibi yönleriyle tanımalarına, meslekler hakkında bilgi 

edinmelerine, kendi özelliklerine hangi mesleklerin uygun olduğunu fark etmelerine, çevreleri 

ile olumlu ilişkiler ve daha verimli çalışma alışkanlıkları geliştirebilmelerine, eğitimle ilgili 

sorunlarını ve güçlüklerini giderebilmelerine yönelik psikolojik yardım hizmetlerini verir. 

Çalışma alanında yer alan eğitim-öğretim kurumlarının özellik, kademe, türlerine göre ayrı 

olmak üzere çerçeve programı ve etkinlik programlarının hazırlanmasına ilişkin çalışmaları 

organize eder ve bu çalışmalara katılır. Psikolojik ölçme araçlarının standartlarına uygun 

olarak uygular, değerlendirir, sonucunda gerekli rehberlik hizmetini verir. Eğitim-öğretim 

kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinden gelen çalışma rapor ve 

programlarım inceler, değerlendirir ve değerlendirme sonuçlarını genel bir rapor haline 

getirir. Bu rapora bölümündeki elemanların görüş ve önerilerini de ekleyerek Bölüm 

Başkanına iletir”.  

 Psikolojik danışmanı bulunmayan okullar öncelikli olmak üzere okulların ve 

öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda yöneticilere, öğretmenlere, gerekli durumlarda 

ailelere yönelik toplantı, panel ve konferans gibi etkinlikler düzenler, gerekli hizmet içi eğitim 

etkinliklerini önerir.  

I.4. Eğitim-Öğretim Kurumlarında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne (2001) göre, her eğitim-

öğretim kurumunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, eş güdümü ve 

kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 

yürütme komisyonu oluşturulur. Bu komisyon, ders yılında birinci ve ikinci dönemin 

başladığı ilk ay ile ders yılının tamamlandığı son ay içerisinde olmak üzere, yılda en az üç 

defa toplanır.  

Rehberlik ve psikolojik danışma servisindeki psikolojik danışmanlar bu komisyonun 

sürekli üyesidir. Diğer üyeler her ders yılı başında öğretmenler kurulunda yeniden belirlenir.  

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunun içerisinde rehberlik 

ve psikolojik danışma servisi psikolojik danışmanları da bulunur.  
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Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu rehberlik ve psikolojik 

danışma hizmetleriyle ilgili çalışmalar yapar bunları değerlendirir, öğrenciler, aileler veliler 

ve okul arasında uyumlu ilişkiler kurulması için gerekli önlemler alır ve yönlendirmeye ilişkin 

eğitsel ve mesleki çalışmalar yapar (R.P.D.H.Y., 2001; madde 46). 

Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ ne (2001) göre, Psikolojik danışman; okulunun 

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını sınıf düzeylerine, okulun türüne ve 

öğrencilerin İhtiyaçlarına göre hazırlar. Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında 

sınıf öğretmenlerine rehberlik eder. Okulunun tür ve özelliklerine göre gerekli eğitsel ve 

meslekî rehberlik etkinliklerini plânlar, programlaştırarak uygular veya uygulanmasına 

rehberlik eder. Bireysel rehberlik hizmetlerini alanın ilke ve standartlarına uygun biçimde 

yürütür. Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak 

bireyi tanıma etkinliklerini yürütür. Öğrencinin mezun olacağı dönemde, okuldaki tüm eğitim 

ve öğretim sürecindeki gelişimini, yönlendirilmesi açısından önemli özelliklerini ve bu 

konudaki önerilerini içeren bir değerlendirme raporunu sınıf rehber öğretmeni, veli, öğrenci 

ve okul yönetiminin iş birliğiyle hazırlar. Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya 

kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik 

ve psikolojik danışma hizmetlerini rehberlik ve araştırma merkezinin iş birliğiyle verir. 

Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline 

yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler.  

 

I.5. Özel Eğitim ve Rehberlik 

Özel eğitimle ilgili birbirine yakın birçok tanım vardır. 12/10/1983 tarihinde 

yayımlanan 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklarla ilgili Kanuna göre, Özel eğitim; özel 

eğitime muhtaç çocukların eğitimleri için özel olarak yetiştirilmiş personel ve geliştirilmiş 

eğitim programları ile bu çocukların özür ve özelliklerine uygun ortamda sürdürülen 

eğitimdir. Özel Eğitim hakkında Bakanlar Kurulunca 30/ 05/ 1997 tarihinde çıkartılan 573 

sayılı Özel Eğitimle ilgili Kanun Hükmündeki Kararnamenin üçüncü maddesinde Özel 

Eğitimin tanımı şöyle yapılmıştır: ‘Özel Eğitim, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim 

ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, gelişmiş eğitim programları ve 

yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir. Aynı 

kararnamenin birinci bölümü dördüncü maddesi b fıkrasında da özel eğitimin tanımının şu 

şekilde yapıldığı gözlenmektedir: “Özel Eğitim, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve 
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sosyal gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim 

programları ve yöntemleri ile özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel yeterliliklerine dayalı 

ve gelişim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir”.  

Başka bir tanıma göre, Özel Eğitim, çoğunluktan farklı ve özel gereksinimli çocuklara 

sunulan, üstün özellikleri olanların yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye 

çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli 

hale getirerek toplumla kaynaşmasını sağlayan, bağımsız ve üretici bireyler olmasını 

destekleyecek becerilerle donatan eğitimdir (Ataman, 2003: 19; I. Özürlüler Şurası, 1999). 

 2006 yılında yenilenen ve 31.05.2006 tarihinde 26184 sayılı resmi gazetede 

yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde ise özel eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan 

bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, 

geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki 

özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda 

sürdürülen eğitim şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca bu yönetmelikte özel eğitime ihtiyacı olan 

birey ise “Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından 

akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey” olarak tanımlanmaktadır. 

 

Özel eğitim içinde rehberlik çok önemli bir hizmet alanıdır. Rehberlik ve psikolojik 

danışmanın yer almadığı, verimli bir biçimde uygulanmadığı özel eğitim kurumlarında gerçek 

bir eğitimin yapıldığı söylenemez (Bakırcıoğlu, 2000). Çünkü eğitim bir ekip işidir ve bütün 

öğeleriyle birlikte gitmek zorundadır. Bir alandaki eksiklik çocuğun diğer alanlarda da geri 

kalmasına sebep olabilir. Özel gereksinimli bireyler de diğer çocuklar gibi kendilerini ve 

çevrelerini tanımak ve bu doğrulta kendileriyle ve toplumla ilgili kararlar almak 

durumundadırlar. Özel Eğitim içinde rehberlik hizmetleri, çocuğun tanılamasından itibaren 

başlayan, sürekli olarak çocuğu, aileyi ve okulu kapsayan hizmetler olarak görülmelidir. 

Rehberlik hizmetleri, özel gereksinimli bireyle ilgili bir takım çalışmaları kapsamalıdır. 

Bunlar bireyi tanıma, bilgi toplama, yöneltme, yerleştirme izleme değerlendirme çalışmaları 

ile psikolojik danışma yardımlarıdır. Bu çalışmalar bir sürece bağlanılarak yayılmalıdır. Bu 

sürecin sağlıklı ve düzenli biçimde işleyebilmesi için psikolojik danışmanların, özel 

gereksinimli bireyleri ve çevresindekileri iyi tanımaları gerekmektedir (Deniz, 2006).  

 

Özgüven’ e (1999) göre,  bireyi tanıma ve bilgi toplama çalışmalarının ayrıntılı olarak 

yapılması önemlidir. Bu anlamda sınıf öğretmenleri psikolojik danışmanlara etki bir şekilde 

kaynaklık eden kişilerdir. Çünkü çoğu zaman aile çocuğun engeline karşı ilgisiz kalabilir. 
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Durumu kabullenmeyebilir veya saklama eğilimi gösterebilir. Bu yüzden sınıf öğretmenlerine 

ve psikolojik danışmanlara büyük iş düşmektedir.  

 

Özel gereksinimli bireylerin tanılama süreci büyük önem taşımaktadır çünkü özel 

gereksinimli bireyler bu tanılamaya göre uygun bir programa yerleştirilerek topluma 

kazandırılmaya çalışılacaktır.  

 

Engelli bireye yardım edebilmek için önce diğer normal bireylere rehberlik 

yardımında olduğu gibi niteliklerini saptamak gerekir. Bu değerlendirmeler yapılırken çeşitli 

video görüntüleri aile görüşmeleri, gözlemler büyük önem taşımaktadır. Engelli bireylere 

eğitim kurumları ve iş olanakları hakkında bilgi vermek rehberlik çalışmalarının diğer bir 

boyutunu oluşturmaktadır. Rehberlik araştırma merkezinde ve İş ve İşçi bulma kurumundaki 

meslek danışmanlarının en önemli görevi, engellilere açık işleri saptamanın ötesinde bu 

kimlere karşı toplumda olumlu ve yapıcı bir tutumun geliştirilmesine yardımcı olmaktır. 

Engelli bireylere yapılacak yardımlardan biri de onların olumlu bir benlik tasarımına sahip 

olmalarına, kendilerini daha gerçekçi bir gözle görüp kabul etmelerine yardımcı 

olmaktır(Kuzgun, 2004). 

Bakırcıoğlu’na (2000) göre aileye yapılacak olan rehberlik hizmetleri de özel eğitim 

için ayrı bir anlam taşımaktadır. Özel eğitime ilişkin alınacak önlemler ve uygulanacak eğitim 

programı aile eğitimini de içine almak zorundadır. Aileyi de içine alan bir özel eğitim başarılı 

olabilecektir. Bu tanılamanın ardından öğrencinin takip edilmesi aile eğitimi ve danışmanlığı 

da büyük önem taşımaktadır.   

 

I.6. Rehber Öğretmen\Psikolojik Danışman’ın Özel Eğitimle İlgili Görevleri 

Bu bölümde rehber öğretmen\psikolojik danışmanın; özel eğitime gereksinimi olan 

bireylerin ilk tanılama anından itibaren eğitim-öğretim sürecinde yerleştirme, izleme BEP 

hazırlama ve aile eğitimi gibi alanlardaki doğrudan ve dolaylı görevlerine değinilecektir. 

 

I.6.1.Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama 

Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılaması rehberlik ve araştırma merkezinde 

oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından nesnel, standart testler ve bireyin 

özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılır.  

Tanılamada bireyin; tıbbî değerlendirme raporu ile zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal 

gelişim öyküsü, tüm gelişim alanlarındaki özellikleri, akademik disiplin alanlarındaki 
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yeterlilikleri, eğitim performansı, ihtiyaçları, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve 

bireysel gelişim raporu dikkate alınır (Ö.E.H.Y., 2006; madde 72) 

Özel eğitim değerlendirme kurulu içersinde rehber öğretmen/psikolojik danışmanda 

bulunduğu için bu değerlendirme içinde görev alır ve kurulun yapmakla sorumlu 

olduklarından rehber öğretmen\psikolojik danışman da sorumludur (Ö.E.H.Y., 2006; madde 

7, madde 19). 

Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, eğitsel amaçla bireyin tüm gelişim 

alanındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları 

belirlenerek en az sınırlandırılmış eğitim ortamına ve özel eğitim hizmetine karar verilir. 

Bu tanılama çerçevesinde Millî Eğitim Müdürlükleri, örgün ve yaygın eğitim 

kurumları, sağlık kuruluşları, üniversiteler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna 

bağlı birimler ve yerel yönetim birimleri özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitsel 

değerlendirme ve tanılanması amacıyla RAM'a yönlendirilmesinde sorumluluğu paylaşırlar 

(Ö.E.H.Y., 2006; Madde 7). 

Rehber öğretmen\psikolojik danışman özel eğitim gerektiren bireylerin tespiti amacıyla 

yapılacak taramalarda yer alır ve özel eğitim gerektiren çocukların tanılaması sürecinde 

gerekli her türlü hizmeti verir (R.P.D.H.Y., 2001; madde 32). 

Aile, okul, sağlık kuruluşları, adlî ve diğer kurumlardan; zihin, duygu ve sosyal yönden 

uyumsuzluk, gelişimdeki gerilik, öğrenme güçlüğü ve okul başarısızlığı, çeşitli bedensel 

engeller gibi nedenlerle gönderilen danışanları kabul eder, dosya açar, gerekli hizmeti verir. 

Özel eğitim gerektiren çocukların tanılanması sürecinde gerekli her türlü hizmeti verir 

(R.P.D.H.Y., madde-32, 2001). 

Eğitim-öğretim kurumlarındaki özel eğitim hizmetlerini düzenlemek, bu hizmetlerin eş 

güdümünü sağlamak, izlemek ve değerlendirmek üzere il millî eğitim ve ilçe millî eğitim 

müdürlüklerinde özel eğitim hizmetleri kurulu oluşturulur. Bu kurul içerisinde bir rehber 

öğretmende görevlendirilir. Bu kurulun görevleri arasında; Özel eğitime ihtiyacı olan 

bireylerin tespitine yönelik tarama çalışmaları ve tespit edilen bireylerle ilgili eğitim 

hizmetlerini planlamak ve RAM tarafından yapılacak özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri 

belirlemeye yönelik taramalar ile evde eğitim hizmetleri için gerekli personel, araç-gereç, taşıt 

gibi ihtiyaçların karşılanması amacıyla millî eğitim müdürlüklerine teklifte bulunmakla 

yükümlüdürler. Bunlara ek olarak Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararına 
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yapılan itirazları inceleyerek gerekli tedbirleri almak zorundadır.  (Ö.E.H.Y., 2006; madde 

16).  

I.6.2.Yönlendirme  

Yönlendirme, özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılama 

sonucuna göre en az sınırlandırılmış eğitim ortamı ve özel eğitim hizmetine karar verilerek 

eğitim planı ve özel eğitim değerlendirme kurul raporu hazırlanmasını içeren bir süreçtir. Özel 

özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim ve/veya destek eğitim hizmeti alacak bireyler, eğitim 

planı ve özel eğitim değerlendirme kurul raporu ile okul ve kurumlara doğrudan başvurabilir 

(Ö.E.H.Y., 2006; madde 11). 

Yönlendirme eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucuna göre yapılır bu süreç 

içersinde rehber öğretmen\psikolojik danışman ekibin içersinde yer aldığı için doğrudan 

sorumludur. 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne (2006) göre rehber öğretmen\psikolojik 

danışman, yönlendirmeye ilişkin eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmalarında ve öğrencileri 

yönlendirmede okuldaki eğitim öğretim etkinlikleri ile eğitsel etkinliklerden karşılıklı olarak 

yararlanabilmesi için gerekli önlemleri alır ve çalışmaları belirler. 

I.6.3.Yerleştirme  

Yerleştirme kararındaki temel amaç özel gereksinimli bireyler  için en uygun programı 

belirlemektir. Bu amaca ulaşılmada sadece çocuğun yeteneklerini bilmemiz yeterli değildir, 

aynı zamanda bu karar verme sürecinde katılanların beceri ve yeteneklerinin de göz önüne 

alınması gereklidir. Bu kişiler bilgili duyarlı, kişilik sahibi ve iletişim becerisi olan kişiler 

olmalıdırlar. Çünkü bu durum yerleştirmeye alınacak olan engelli çocuk için sağlanacak 

eğitim programlarının kalitesini etkileyecektir (Akçamete ve Ceber, 1999). 

Akçamete ve arkadaşalrına (2002) göre, yerleştirme ekibi içersinde bulunan okul 

psikologunun görevlerini şu şekilde belirtmiştir; okul psikologu farklı eyaletlerde, farklı 

görevleri olmasına karşın çocuğun davranışsal durumuna ilişkin bilgi verir. Farklı program 

seçenekleri sunar ve gerek federal, gerekse eyalet yasalarında engel durumuna ilişkin 

yönetmeliklerin neler olduğunu bildirir. 
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Özel eğitim hizmetleri kurulu, özel eğitim değerlendirme kurul raporu doğrultusunda 

özel eğitime ihtiyacı olan bireyi uygun resmî okul veya kuruma yerleştirir. Eğitimin her 

aşamasında, bireyin gelişimi ve eğitim performansı doğrultusunda durumuna uygun yeni bir 

okula veya kuruma yerleştirmesi kararı alınır. 

Eğitim-öğretim kurumlarındaki özel eğitim hizmetlerini düzenlemek, bu hizmetlerin eş 

güdümünü sağlamak, izlemek ve değerlendirmek üzere il millî eğitim ve ilçe millî eğitim 

müdürlüklerinde özel eğitim hizmetleri kurulu oluşturulur. Bu kurul içerisinde bir rehber 

öğretmende görevlendirilir bu kurulun görevleri arasında “Özel eğitim değerlendirme kurulu 

raporu doğrultusunda öğrencilerin resmî okul veya kuruma yerleştirilmesine karar vermek ve 

gerekli özel eğitim tedbirlerini almak” görevi de bulunmaktadır. (Ö.E.H.Y., 2006; madde 

16/1). 

I.6.4. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi  

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği madde-72’de (2006) “Özel eğitime ihtiyacı olan 

öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve 

ihtiyaçları doğrultusunda BEP'lerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı 

geliştirme birimi oluşturulur” ifadesi yer almaktadır. Bu ifadenin ardından bu birimin 

kimlerden oluşacağı konusunda bilgi verilmektedir.  

Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya 

görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında; Bir gezerek özel eğitim görevi 

yapan öğretmen, rehber öğretmen, eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, 

öğrencinin sınıf öğretmeni, öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, öğrencinin 

velisi ve öğrenciden oluşur. Görüldüğü gibi bu birim içersinde rehber öğretmen\psikolojik 

danışmanda bulunduğu için bu birimin yapması gereken bütün görevlerle doğrudan olarak 

sorumludur. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin görev ve sorumlulukları Özel 

Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği madde-74’te (2006)şu şekilde belirtilmektedir: 

BEP geliştirme birimi üyelerinden sınıf, alan, gezerek özel eğitim görevi yapan 

öğretmen, eğitim programlarını hazırlamakla görevlendirilen öğretmen ile rehber öğretmen, 

bu yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda görev tanımında yer alan BEP ile ilgili 

görevleri yürütürler. Bu birimde görev alan özel eğitim değerlendirme kurulu üyesi; öğrenci 
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için belirlenen destek eğitim hizmetlerinin uygulanmasında rehberlik etme ve öğrencinin 

bireysel gelişiminin izlenmesinden sorumludur.  

BEP geliştirme birimi üyelerinin bu sorumluluklarının yanı sıra bireyselleştirilmiş 

eğitim programı geliştirme biriminin görevleri; özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için 

bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve 

değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. Eğitimde etkililiği 

sağlamak amacıyla araç-gereç ve eğitim materyali geliştirilmesinde, sağlanmasında, 

kullanımında özel eğitim hizmetleri kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu ile iş birliği 

yapmak. Öğrencinin tüm gelişim alanındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki 

yeterlilikleri ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde BEP'inde değişiklik ve 

düzenlemeler yapılmasını ya da yeniden BEP hazırlanmasını sağlamak. Öğrenciler için 

hazırlanan eğitim planlarını değerlendirerek her yıl yenilemek ve bunların yanında eğitim 

ortamlarının düzenlenmesi konusunda okul/kurum yönetimine ve öğretmenlere önerilerde 

bulunmak. Öğrencilerin eğitimi konusunda yapılacak düzenleme ve alınacak tedbirlerle ilgili 

olarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuyla iş birliği yapmak. 

Eğitim ve uygulama okulu ile otistik çocuklar eğitim merkezlerinde öğrencilerin grup 

eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitim alacak öğrencileri belirlemek. Hazırlık 

sınıflarına devam edecek öğrencileri belirlemek. Özel eğitim okul veya kurumlarında 

öğrenimlerini sürdüren öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alması uygun olanları 

belirleyerek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu 

bilgilendirmektir.  

I.6.5. İzleme  

 İş okullarına ve iş eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrencilerin eğitim hizmetlerini 

planlamak, öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bu okul ve 

kurumlarda izleme ve yöneltme kurulu oluşturulur.  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne 

(2006) göre izleme ve yöneltme kurulu ve üyeleri arasında rehber öğretmen\psikolojik 

danışmanda bulunduğu için öğrenciyi işe yerleştirme ve izlemede karşılaştığı sorunlarla başa 

çıkmada ve işyeri çalışmalarıyla ilgili rapor tutmada yükümlüdür.  

Özel eğitim hizmetlerinin planlanması ve eğitimde sürekliliğin sağlanması amacıyla 

erken çocukluk döneminden itibaren eğitimin her kademesinde özel eğitime ihtiyacı olan 

bireylerin gelişimlerinin izlenmesi esastır (Ö.E.H.Y., 2006). Bireylerin gelişimlerinin 
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izlenmesi; önerilen özel eğitim hizmetlerinin uygunluğunun ve BEP'lerin de yer alan 

amaçların gerçekleşme düzeyi bakımından değerlendirilerek her yıl eğitim planlarının 

yenilenmesi yoluyla yürütülür.  Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişimlerinin 

izlenmesine yönelik faaliyetler; özel eğitim hizmetleri kurulu, rehberlik ve araştırma 

merkezleri, okullar, kurumlar ve ailenin iş birliğiyle yürütülür (R.P.D.H.Y., 2001).  

I.6.6. Aile Eğitimi Hizmetleri  

Aileye yapılacak rehberlik, özel eğitimde kendine özgü bir anlam taşımaktadır. Aile 

bireyleri çocuğun engelinden dolayı değişik tutumlar geliştirebilirler. Bu nedenle özel 

eğitimde aileleri kapsamayan rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarının yararlı olacağını 

öne sürmek, çok güçtür. Özel eğitim gerektiren bireylere ilişkin önlemler, ancak ailenin inancı 

ve katılımı ile etkili olabilmektedir (Bakırcıoğlu, 2000). 

Sarı’ ya (2003) göre ailelerin çocuklarının karşılaşacağı problemlerle nasıl başa 

çıkabileceği konusunda profesyonel bilgilerin ailelere verilmesi gerekmektedir. Aileler 

genellikle çocuklarına yardımcı olmak isterler. Özellikle çocuğun problemleri varsa yada 

onların üstün yetenekleri varsa aileler yardımcı olmak için çok fedakarlık yaparlar. Aile, 

çocuğun doğal öğretmenidir. Bu hiçbir okulun reddedemeyeceği bir yardım kaynağıdır. 

Aile eğitimi, tüm eğitim kademelerinde bireyin eğitimine katkı sağlamak amacıyla 

aileye verilecek her türlü rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini içeren bir eğitimdir (Ö.E.H.Y. 

madde-36, 2006) Aile eğitimi hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu özel eğitim 

hizmetleri kurulu tarafından yapılır. 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde rehber öğretmen\psikolojik danışman özel 

eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerine yönelik aile eğitimi hizmetlerini planlamak, 

yürütmek ve gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar ifadesi yer 

almaktadır. .  

Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne (2001) göre, rehber öğretmen\psikolojik 

danışman ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul 

personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler 

düzenler ifadesiyle aile eğitimi de rehber öğretmenin\psikolojik danışmanın görevleri arasına 

girmektedir.  
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Bu tanılama değerlendirme sürecinde bir engelli bireyin üç boyutta (tıbbi, psikolojik ve 

eğitsel) tanılaması ve diğer değerlendirmelerin yapılabilmesi için bu ekipte yasal açıdan 

zorunlu olarak yer alan psikolojik danışman/rehber öğretmenin 2006 yılında yayınlanan ve en 

yeni şekliyle uygulamaya konulan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği psikolojik 

danışman/rehber öğretmene birçok görev yüklemiştir. Örneğin, eğitim-öğretim 

kurumlarındaki özel eğitim hizmetlerini düzenlemek, bu hizmetlerin eş güdümünü sağlamak, 

izlemek ve değerlendirmek üzere il millî eğitin ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde özel 

eğitim hizmetleri kurulu oluşturulur. Bu kurul içerisinde bir rehber öğretmende 

görevlendirilir. Bu kurulun görevleri arasında; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine 

yönelik tarama çalışmaları ve tespit edilen bireylerle ilgili eğitim hizmetlerini planlamak ve 

RAM tarafından yapılacak özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri belirlemeye yönelik taramalar 

ile evde eğitim hizmetleri için gerekli personel, araç-gereç, taşıt gibi ihtiyaçların karşılanması 

amacıyla millî eğitim müdürlüklerine teklifte bulunmakla yükümlüdürler. Bunlara ek olarak 

Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararına yapılan itirazları inceleyerek 

gerekli tedbirleri almak zorundadır. (Ö.E.H.Y., 2006). Fakat alanda çalışan rehber 

öğretmen/psikolojik danışmanların özel eğitimle ilgili görevlerini yerine getirmede bir çok 

aksaklıkla karşılaştığı ve bu yüzden beklendik düzeyde görevlerini yerine getiremedikleri 

gözlenmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı rehber öğretmen/psikolojik danışmanların 

görevlerini yerine getirmede karşılaştıkları güçlükleri ortaya koymak ve aksaklıkları 

belirlemektir. 

I.7.İlgili Araştırmalar 

 Küçüker, Kargın ve Akçamete (2002) “Rehberlik ve Araştırma Merkezi Elemanlarının 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine İlişkin Görüşlerinin ve Yeterlilik Algılarının 

Geliştirilmesi”ni ortaya çıkarmaya yönelik  bir araştırma yapmışlar ve bu araştırmada 573 

sayılı Özel Eğitim hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği’nde belirtilen rol ve sorumluluklara ilişkin RAM çalışanlarına yönelik olarak 

düzenlenen  hizmet içi eğitim programının yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin görüş ve 

yeterliliklerinin geliştirilmesinde etkililiğin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 

çalışma grubunu MEB Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 21-25 Mayıs 2001 

tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen  “Özel Eğitim Gerektiren Bireyleri Tanıma 

Formatörlük Kursu”na katılan 57 rehberlik araştırma merkezi elemanı oluşturmuştur. 

Araştırmada veri toplamak amacıyla Yönetmeliğe İlişkin Yeterlilik Algılarını ve Görüşleri 
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Belirleme Ölçeği uygulanmış ve elde edilen veriler ölçeğin Yönetmelikte Belirtilen Görevlere 

İlişkin Yeterlik algıları ve Yönetmeliğe ilişkin görüşler alt ölçeklerde değerlendirilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular program sonrasında RAM çalışanlarının yeterlik algılarında 

önemli bir artışın olduğunu göstermiştir.  

İzci (2005) ‘Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Eğitim Konusundaki Yeterlikleri’ isimli 

araştırmasında 2003-2004 öğretim yılı bahar yarıyılında Gaziantep Üniversitesi Adıyaman 

Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim 

görmekte olan 132 dördüncü sınıf öğrencisini kapsamıştır. Araştırma sonucunda sınıf 

öğretmeni adaylarının özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi konusundaki bilgi ve becerilerinin 

yeterli olmadığı bu nedenle özel eğitim dersi sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 

öğretmen adaylarının bu konudaki bilgi ve beceri eksikliklerinin giderilmesi açısından en az 2 

dönem programda yer alması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Orel, Zerey ve Töret’in  (2004) yaptığı “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya 

Yönelik Tutumlarının İncelenmesi” başlıklı araştırmada “Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler 

Ölçeği” kullanılarak sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamasına olan tutumlarının 

kaynaştırma dersi alıp almama değişkenine göre incelenmiştir. Araştırma sonucunda  

kaynaştırma dersi almanın sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırmaya ilişkin tutumları 

üzerinde  olumlu değişikliğe yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

I.8. Araştırmanın Amacı 

 Bu araştırmanın amacı, yasal düzenlemeler açısından rehber öğretmenlerin/psikolojik 

danışmanların, özel eğitimle ilgili yasal görevlerinin okullarda uygulanmasına yönelik 

durumun ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır; 

 

1. Rehber öğretmenlerin/psikolojik danışmanların özel gereksinimli bireyleri 

tanılama ve değerlendirmeye ilişkin görevlerini yerine getirebilmeye yönelik 

görüşleri nelerdir? 

2. Rehber öğretmenlerin/psikolojik danışmanların aile eğitimine ilişkin görevlerini 

yerine getirmeye yönelik görüşleri nelerdir? 

3. Rehber öğretmenlerin engelli öğrencilerin daha etkili düzeyde bir kaynaştırma 

eğitimine alınması için bütün okul yaklaşımı çerçevesinde sınıf öğretmenlerine ve 
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diğer personele verdikleri rehberlik hizmetlerini yerine getirmeye yönelik görüşleri 

nelerdir? 

4. Rehber öğretmenlerin özel gereksinimli bireye sunulan destek eğitim hizmetlerini 

yerine getirmeye yönelik görüşleri nelerdir? 

5. Rehber öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamaya yönelik 

görüşleri nelerdir? 

 

I.9. Önem  

Özel eğitimin genel eğitimin bir parçası olarak düşünüldüğünde özel gereksinimli 

bireylerin zamanında belirlenerek uygun eğitim programlarına yerleştirilmesi ve bu eğitimin 

başarılı olabilmesi için rehber öğretmen/psikolojik danışmana da birçok sorumluluk 

yüklenmiştir. Ancak yönetmeliklerde bu görevler belirtilmesine karşın uygulamaya 

dönüştürülmesinde birçok aksaklık ve yetersizliklerin olması başarılı bir özel eğitimin 

yürütülmesine engel olmaktadır. 

 Araştırma bulgularının rehber öğretmenlerin/psikolojik danışmanların yasal 

düzenlemelerde geçen görevlerini yerine getirmede yaşanan sorunları belirleyerek yaşanan bu 

sorunlara çağdaş anlamda çözüm yolları bulmaya yönelik öneriler getirilmesi umulmaktadır. 

Ayrıca geliştirilen önerilerin gerçekleşmesine yönelik yeni ve ileri araştırmaların başlamasına 

da temel hazırlayabileceği düşünüldüğünde bu araştırmanın ülkemize özel eğitimle ilgili 

yaşanan sorunlara çözüm önerileri sağlayabileceği için önemlidir. 

 

 I.10. Varsayımlar 

Bu araştırmadan elde edilen verilerin toplanmasında araştırmaya katılan rehber 

öğretmen/psikolojik danışmanların görüşme formundaki sorulara içtenlikle ve gerçekçi bir 

şekilde cevap verdikleri varsayılmıştır. 

 

I.11. Sınırlılıklar 

Bu araştırmaya araştırmacı tarafından Konya İline bağlı okullarda görev yapan ve 

listeden yansız atama yoluyla seçilen rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar katılmıştır.  
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 I.12. Tanımlar 

 

Özel Eğitim: Özel Eğitim hakkında Bakanlar Kurulunca 31/ 05/ 2006 tarihinde 

çıkartılan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin dördüncü maddesinde özel eğitimin tanımı 

şöyle yapılmıştır: ‘Özel Eğitim, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal 

ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, gelişmiş eğitim programları ve 

yöntemleri bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin 

alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir. 

 

Özel Eğitime İhtiyacı Olan Birey: Özel Eğitim hakkında Bakanlar Kurulunca 31/ 05/ 

2006 tarihinde çıkartılan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin dördüncü maddesinde 

çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından 

akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir. 

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman: Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve 

Psikolojik Danışman Hizmetleri Yönetmeliği’ne (2006) göre rehber öğretmen\Psikolojik 

Danışman: “Eğitim-Öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile 

rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti 

veren, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitimde psikolojik hizmetler 

alanında lisans eğitimi almış personel” olarak tanımlanmıştır. 

Rehberlik: Bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması 

kapasitelerine ve kendilerine en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir 

uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen 

psikolojik yardımlardır (Kuzgun, 1997). 
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II. BÖLÜM 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

 

 1.  Araştırma Yöntemi 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “Görüşme Yöntemi” kullanılmıştır. 

Yıldırım ve Şimşek’inde (2004) belirttiği gibi görüşme yöntemi içerisinde en çok kullanılan, 

derinliğine ve zenginliğine veri sağlaması dolayısıyla bu araştırmanın da amacının 

gerçekleştirilmesine yönelik veri sağlayabilecek bu yöntem içerisindeki tekniklerden birisi 

olan ‘Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniği’ aracılığıyla elde edilebilmesi için bu teknik 

kullanılmıştır.  

 

 2. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan bütün rehber 

öğretmen/psikolojik danışmanlar oluşmaktadır. Bu araştırmanın örneklemi ise, Konya İli’ne 

bağlı okullarda görev yapan yansız atama yoluyla seçilmiş 20 bayan, 10 erkek toplam 35 

rehber öğretmen/psikolojik danışmandan oluşturulmuştur. Araştırmaya katılan rehber 

öğretmenlerin tamamı lisans düzeyinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden 

mezun olmuşlardır. Örneklem grubu ile ilgili veriler Ek:III Tablo I’de verilmiştir. 

 

3.Veri Toplama Araçları 

 

Bu araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Yarı Yapılandırılmış 

Görüşme Formu’ aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme formu beş ana başlıktan oluşmaktadır. 

Her bir ana başlığa ait alt başlıklar veya hatırlatmalar (promptlar) belirlenmiş ve görüşmeler 

bu ana sorular sorulduktan sonra promptlar izlenerek derinliğine ve zenginliğine veriler 

toplanmıştır. Görüşme formundaki ana sorular sırasıyla şöyledir: Özel gereksinimli bireyleri 

tanılama ve değerlendirme, ailelere yönelik rehberlik çalışmaları, sınıf öğretmenlerine ve 

diğer personele yönelik rehberlik çalışmaları, destek eğitim hizmetleri ve bireyselleştirilmiş 

öğretim programı geliştirmedir (Bakınız Ek I).  Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve 

kaydedilen verilerin transkriptleri ‘İçerik Analizi’ yöntemiyle analiz edilmiştir. 

 

  4. Verilerin Analizi 

Bu araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Yarı Yapılandırılmış 

Görüşme Formu’ aracılığıyla toplanmıştır. Görüşmeler, ses kayıt cihazı ile kaydedilerek ve 
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kaydedilen verilerin transkriptleri ‘İçerik Analizi’ yöntemiyle analiz edilmiştir. Bunun için 

cümle analizi yapılarak cümleler kodlanmıştır. Bu düzenleme ile görüşme formundaki ana ve 

alt sorulara ait benzer veya aynı özellikleri belirten katılımcıların görüşleri istatistiksel olarak 

frekansları belirlenmiş ve bu frekanslar aracılığıyla aynı görüşleri paylaşan katılımcıların 

yüzdelikleri hesaplanmıştır.  Daha sonra ‘kesit alma yöntemi’ ile bulgular kısmında 

katılımcılardan alınan, görüşmeler sırasında en çok tekrar edilen ve en çarpıcı kesitler 

‘quotations’ açıklamaları desteklemek üzere ilgili bölüme yerleştirilerek sunulmuştur. 

 

 

Diğer bölümde “Bulgular” bölümü sunulmuştur.  
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III. BÖLÜM 

BULGULAR 

 

Bu bölümde araştırma sonucu elde eden bulgular dört ana başlık adı altında toplanmış ve 

detaylı bir şekilde sunulmuştur. 

 

I. Tanılama ve Değerlendirme 

 

Bu ana bölümde rehber öğretmen/psikolojik danışmanların tanılama ve değerlendirmeyle 

ilgili görüşleri; özel eğitime muhtaç olduğu düşünülen öğrencinin rehberlik servisine gelişi, 

öğrencinin rehberlik servisine gelmesinden sonra değerlendirmeye alınıp ders içeriklerinde 

çevrede yapıla uyarlamalar ve bu uyarlamalar sonucunda tekrar değerlendirilmeye alınması ve 

değerlendirme sonucunun rapor haline getirilerek gerekirse rehberlik araştırma merkezine 

gönderilmesi gibi alt başlıklar halinde sunulacaktır. 

 

I.1. Öğrencinin Tespiti ve Rehberlik Servisine Gelişi 

 

Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin dörtte üçü (28:%80) özel eğitime muhtaç olduğu 

düşünülen öğrencinin okul rehberlik servisine, sınıf öğretmeninin öğrenci hakkında rehberlik 

servisiyle görüşmesi sonucu geldiğini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan rehber 

öğretmenlerin bazıları (7:%20) özel eğitime muhtaç olduğu düşünülen bireyin yapılan 

taramalar sonucunda ve yapılan gözlemler sonucunda da tespit edilebildiğini fakat bu 

taramaların ve gözlemlerin yetersiz olduğunu, taramaların ve gözlemlerin artırılması 

gerektiğini ifade etmişlerdir.  Aşağıda bu konuyla ilgili kesitler verilmiştir. 

 

 “Öğrenciler genelde sınıf öğretmenlerinin rehberlik servisine gelerek o öğrenci hakkında bilgi 

vermesi sonucu tespit edilebiliyor.” (R.Ö.8). 

 

“Senede iki defa yaptığımız taramalar ve uyguladığımız envanterler var. Yapılan taramalar 

neticesinde de tespit edebiliyoruz.” (R.Ö.1). 

 

“Yaptığım tarama neticesinde birkaç çocuğa ulaştım ama bu taramalar daha sık yapılmalı. 

Gözlemler artırılmalı ve kesinlikle çocuğun ailesiyle iletişime gedilmeli  o zaman tespit ve yapılacaklar 

daha kolay hal alıyor.” (R.Ö.12). 
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Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin dörtte üçü (8:%23) sınıf öğretmenlerinin 

öğrenciyi tespit etmekte geciktiklerini ve bu yüzden öğrencinin okul rehberlik servisine geç 

geldiğini belirtmişlerdir. Bu gecikmelerin sebebini ise özellikle sınıf mevcudu çok olan 

sınıflarda öğrencinin geç fark edilmesinden kaynaklandığını, bazı durumlarda ise kişisel 

çatışmaların sebep olduğu durumlarda sınıf öğretmenlerinin öğrenciyle ilgilenmemesi ve bu 

öğrenciyi okul rehberlik servisine kasıtlı olarak geç gönderdiği araştırmaya katılan rehber 

öğretmenlerin dörtte biri (9:%26) tarafından ortaya konmuştur. Aşağıda bu konuyla ilgili 

rehber öğretmenlerin görüşlerinden kesitler sunulmuştur: 

 

“Sınıflar çok kalabalık. Altmış kişilik sınıflar öğretmen ancak aylar sonra öğrencinin akranlarından 

geride olduğunu yada uyumsuzluk olduğunu fark edebiliyor. Sonuç olarak ta servisimize çok geç 

geliyor.” (R.Ö.17). 

 

“Bazı öğretmenler kendi çıkar kavgalarını çocuklara yansıtabiliyor. Veliyle arasında geçen 

tartışmayı yada anlaşmazlığı çocuğa yükleyerek çocukla hiç ilgilenmiyor sene sonu geldiğinde ise 

çocukta arkadaşlarına göre ciddi bir gerilik oluyor. Çünkü çocuk için hiçbir şey yapılmamış ve çocuk en 

arka sırada bir senesini doldurmuş. Doğal olarak yapılacak tek şey kalıyor, o da öğrencinin sınıf tekrarı.” 

( R.Ö.8). 

 

Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin üçte biri (11:%31) öğrencilerin bazılarının 

nakille geldiğini ve dosyalarında raporlarının olduğunu bu şekilde haberlerinin olduğunu fakat 

eskiden verilen raporlama sürecin yeterli olmadığını bu yüzden çocuğun tekrar 

değerlendirmeye alınması için rehberlik servisinde sınıf öğretmeniyle birlikte görüşüldüğünü 

belirtmişlerdir. Bu konuyla ilgili kesitler aşağıda belirtilmiştir. 

 

“Öğrenci okulumuza nakil geldiğinde dosyasında alt sınıfta eğitim alabilir şeklinde bir yazı vardı 

geçmiş yıllarda rehberlik araştırma merkezinden verilmiş. Fakat öğrenciyle yaptığımız görüşmeler 

sonucunda öğrencinin akranlarından çok az geride olduğunu normal sınıfta eğitim görmesinin daha 

uygun olduğuna karar verdik. Yeni bir değerlendirme için rehberlik araştırma merkezine gönderilmesi 

sonucunda da öğrencinin kaynaştırma eğitimine alınması gerektiği belirtilmiş. Biz zaten rapor sonucu 

gelene kadar çocuk için düzenlediğimiz programı uygulamaya devam ettik ve olumlu sonuçlar aldık” 

(R.Ö.30). 

 

“ Okulumuza nakille gelen öğrenciler oluyor zaten gelen öğrenciler geldikleri okuldan ayrılmak 

zorunda bırakılmış diğer velilerin olumsuz tutumları ve okul idaresinin özel eğitime muhtaç çocuklarla 

ilgili olumsuz tutumu çocukların o okulda barınmamasına sebep oluyor” (R.Ö.28). 
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Görüşme yapılan rehber öğretmenlerin yarıya yakını (15:%43) sınıf öğretmenlerinin özel 

eğitim konusundaki bilgi eksikliklerinden ve özel eğitime muhtaç olduğu düşünülen birey için 

yapılacak olan düzenlemelerin artmasından ve bunun için fazladan zaman ve emek 

gerekeceğinden kasıtlı olarak öğrencilerin rehberlik servisine yönlendirilmediklerini 

belirtmişlerdir. Bu konula ilgili görüşlerden örnekler aşağıda verilmiştir. 

 

“Yeni yönetmelik kaynaştırma öğrencileri için bir çok yeni uyarlamayı da birlikte getirmiştir. 

Dolayısıyla sınıf öğretmeni sınıfında kaynaştırma öğrencisinin olmasını istemiyor. Çünkü çok fazla 

uygulaması gereken programlar ve doldurması gereken formlar var. Bunları yapmamak için sınıfta o 

çocuğu yok sayıyor ve bize bilgi vermiyor.” (R.Ö.21). 

 

“Uygulamalar ve denetimler artıkça sınıf öğretmenleri uğraşmak istemiyor gözlemlerimiz ve 

yapılan genel taramalar neticesinde çocuğu biz tespit ediyoruz.” (R.Ö.7). 

 

Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin beşte biri (7:%20 ) özel eğitime muhtaç olduğu 

düşünülen bireyi aileler yoluyla öğrendiklerini ve daha sonra sınıf öğretmeniyle iletişime 

geçerek öğrencinin rehberlik servisine geldiğini söylemişlerdir. Aşağıda bu konuyla ilgili 

kesit sunulmuştur. 

 

“Bazı durumlarda ailelerde geldi. Çocuklarıyla ilgili olan aileler bazı durumları gerçekten iyi tespit 

edebiliyor. Çoğu zaman sınıf öğretmeninden önce gelerek bu durumu bizimle paylaşıp yardım istiyor” 

(R.Ö.16) 

“Ailesi geliyor bazen.Evde çok yaramaz olduğunu söyleyerek. Amacı özel eğitim gerektirip 

gerektirmediğini öğrenmek değil aslında” (R.Ö.6). 

 

Görüşme yapılan rehber öğretmenlerin dörtte biri (9:%26) sınıf öğretmenlerinin 

öğrencileri rehberlik servisine yönlendirerek yapması gereken her şeyin bittiğini 

düşündüklerini ve sınıf içerisinde ve ders içeriğinde küçük bir düzeltmeyle yada birkaç 

görüşmeyle düzelebilecek öğrencilerin çok sık bir şekilde rehberlik servisine yönlendirildiğini 

oysa sınıf öğretmenin bazı küçük sıkıntıları aşabileceklerini fakat uğraşmak istemediklerini ve 

bu yüzden rehberlik servisine yönlendirildiğini belirtmişlerdir. Bu konuyla ilgili kesitler 

aşağıda verilmiştir. 

 

“Sınıf öğretmeni bazen sorumluluğu kendi üzerinden atmak için hiçbir çaba sarf etmeden rehberlik 

servisine gönderiyor ki bizde rehberlik araştırma merkezine gönderelim ve o öğrenci bir şekilde o 

sınıftan gitsin” (R.Ö.32). 
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“Öğretmenler rehberlik servisine çocuğu göndererek yapılacak her şeyin bittiğini sanıyor. Oysa 

yapılacaklar asıl şimdi başlıyor. Bazen çok farklı öğrencilerde geliyor tabi ki sınıf öğretmeninin birkaç 

düzenlemesiyle düzelebilecek öğrenciler rehberlik servisine yönlendirilebiliyor.” (R.Ö. 11). 

 

 

I.2. Sınıf Öğretmeniyle Birlikte Öğrencinin Ders içeriğinde ve Çevresinde 

Yapılan Uyarlamalar  

 

 Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin bir bölümü (12:%34) özel eğitime muhtaç 

olduğu düşünülen birey için sınıf öğretmenleriyle birlikte sınıfta çevre düzenlemesi 

yaptıklarını örneğin yerini değiştirip tahtaya daha yakın oturttuklarını ders içeriklerinde bazı 

düzenlemeler yapılarak aileyle görüşerek çocuğu bir süre gözlediklerini belirtmişlerdir. 

Bunun yanı sıra araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin dörtte üçü (8:%23) bu tarz bir 

düzenleme yapmadan rehberlik araştırma merkezine gönderdiklerini ifade etmişlerdir. Bunun 

sebebini ise yapılacak olan düzenlemeler hakkında yetersiz bilgiye sahip olduklarını ve sınıf 

öğretmenleriyle olumsuz iletişimden kaynaklandığını öne sürmüşlerdir. Bu konuyla ilgili 

kesitler aşağıda sunulmuştur. 

 

“Açıkçası nasıl bir düzenlemeye gidileceğini bilemiyoruz. Sonuç olarak bizden daha iyi bilen bir yere 

göndermekle en iyisini yaptığımı düşünüyorum.” (R.Ö.26). 

 

“ Sınıf öğretmeni zaten bu çocuk için ders içeriklerin farklı düzenlemeler yapıyor. Diğer çocuklar 

alıştırma çözerken örneğin o öğrenciyle konu çalışabiliyor ve daha çok eksik olduğu konular üzerinde 

yoğunlaşıyor” (R.Ö.15) 

 

Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerden birkaçı (3:%9)  nasıl bir düzenleme yapılacağı 

konusunda bilgileri olmadığı için kendilerine gelen öğrenciyi direk rehberlik araştırma 

merkezine gönderdiklerini belirtmişlerdir. Bu konuyla ilgi kesitler aşağıda belirtilmiştir. 

 

“Ne yapacağımı bilmediğim için en iyisi işi bilenlere göndermek diye düşünüp rehberlik araştırma 

merkezine öğrenciyi, direk yönlendiriyorum” (R.Ö.16). 

 

“Özel eğitimle ilgili aldığımız eğitim çok sınırlı. Biz o zamanlar bilemedik yada. Şuan fazla bir şey 

bilmediğim için sıkıntı yaşıyorum. Yapabileceğim çok  şeyin olduğunu düşünmüyorum” (R.Ö.28). 
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I.3. Öğrencinin Yapılan Uyarlamalar Sonrasında Tekrar Değerlendirilmeye 

Alınması ve Rehberlik Araştırma Merkezine Gönderilmesi 

 

Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin tamamına yakını (33:%94) öğrencileri rehberlik 

araştırma merkezine gönderme de sıkıntı yaşamadıklarını ortaya koymuşlardır. Fakat 

gönderme işleminden sonra değerlendirmenin çok uzun sürdüğünü aylar sonraya rehberlik 

araştırma merkezinden rapor alabildiklerini ve değerlendirme sonucunun okul rehberlik 

servisine çok geç geldiğini belirtmişlerdir. Aşağıda bu konuyla ilgili rehber öğretmenlerin 

görüşlerinden kesitler sunulmuştur. 

 

“Rehberlik araştırma merkezine göndermede rehberlik araştırma merkezi çalışanlarıyla ilgili bir 

sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Fakat aylar sonraya randevu verilmesi bizi ve öğrenciyi zor durumda bırakıyor” 

(R.Ö.20). 

 

“Geçen hafta bir öğrencim için aradım nisana ayına randevu verdiler değerlendirmenin sonucu ancak yıl 

sonuna bize ulaşır ve buda bir sene demek” (R.Ö.27). 

 

Görüşme yapılan rehber öğretmenlerin üçte birinden fazlası (13:%37) ayrıntılı 

değerlendirme için rehberlik araştırma merkezine göndermede ailelerin problem çıkartmadığı 

belirtmişlerdir. Fakat ailelerin bu konuda çok yetersiz olduğunu değerlendirmeden sonra 

yapılacaklarının farkında olmadıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya atkılan rehber 

öğretmenlerin yarıya yakını (15:%43)  ise ailenin değerlendirmeyi gereksiz bulduğunu 

çocuklarının etiketlenmesinin kötü olacağını düşündüğü için karşı çıktıklarını belirtmişlerdir. 

Bunun yanında bazı ailelerin çocuklarını ayrıntılı değerlendirme sürecine göndermemek için 

okul veya öğretmen değişikliğine gittiklerini belirtmişlerdir. Bu konuyla ilgili araştırma 

kesitleri aşağıda sunulmuştur. 

 

“Bazı aileler etraftan duydukları yanlış söylemler yüzünden çocuklarını göndermek istemiyorlar. 

Aileyle yapılan görüşmeler sonucunda aileyi ikna edebiliyoruz” (R.Ö.2). 

 

“ En büyük sorun aslında eğitimsizlik ve olacaklardan haberdar olmamak. Aile ayrıntılı değerlendirme 

süreci sonunda çocuğunun onun için en uygun programa yerleştirileceğini bilmiyor bu işlemi sadece sınıf 

öğretmeninin yada okulun bu öğrenciden kurtulma çabası olarak görüyor. (R.Ö.6). 

 

Görüşeme yapılan rehber öğretmenlerin tamamına yakını (34:%97) ayrıntılı 

değerlendirme sürecinde izlenen yolun ve doldurulması gereken formların yeterli olduğu 
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görüşünü taşımaktadır. Doldurulan formaların çocukla ve aileyle ilgi bütün bilgileri 

kapsadığını ve rehberlik araştırma merkezine bilgi eksikliği olmadan gönderildiğini ifade 

etmişlerdir. Bu konuyla ilgili kesitler aşağıda sunulmuştur. 

 

“Göndermeden önce doldurduğum formlar bütün bilgileri ve bizim çocuk için yaptığımız 

düzenlemelerin hepsini içeriyor. Bu yüzden rehberlik araştırmayla ilgi bir sıkıntı yaşamıyoruz”(R.Ö.8). 

 

“Daha önceleri gönderme işlemi biraz daha zordu.Fakat şimdi formlar daha ayrıntılı ve biz daha kolay 

dolduruyoruz bu konuda bir sıkıntımız yok” (R.Ö.14). 

 

 

II. Aile Eğitimine Yönelik Rehberlik Çalışmaları 

 Bu başlık altında rehber öğretmenlere, özel gereksinimli bireyin ihtiyaçlarına yönelik 

rehberlik çalışmaları, ailenin ihtiyaçlarına yönelik rehberlik çalışmaları, kaynaştırma eğitimi 

olan sınıfta normal çocukların ailesine yönelik rehberlik çalışmaları, sınıf öğretmenine ve 

diğer okul personeline yapılan rehberlik çalışmaları gibi alt başlıklar halinde görüşleri 

sunulacaktır. 

 

 

II. 1. Özel Gereksinimli Bireylerin İhtiyaçlarına Yönelik Aile Rehberliği 

Çalışmaları 

 Araştırmaya katılan rehber öğretmelerin büyük bölümü (30:%86) birçok ailenin 

çocuğunun durumunu kabul etmemesinden kaynaklanan iletişim sıkıntıları yaşadıklarını 

belirtmişlerdir. Yine bu ailelerin çocuklarının durumunu inkâra gittikleri için okula görüşmek 

için gelmediklerini yoğun ısrarlar üzerine geldiklerini ve söylenenlerin çoğuna itiraz 

ettiklerini söylemişlerdir. Bu konuyla ilgi görüşme kesitleri aşağıda sunulmuştur. 

 

“ Anne baba çocuğun durumunu kabul etmek istemiyor. Dolayısıyla onları okula getirmek çok büyük 

bir uğraş oluyor. Zaten anne ve babayı bir arada okula getirmek imkansız gibi bir şey . genelde anneler 

geliyor ve gelen annelerin çoğu ev işlerinden ve farklı sıkıntılarından dolayı çocuklarıyla ilgilenemediklerini 

belirtiyorlar” (R.Ö.21). 

 

“Aileye ulaşmak çok sıkıntılı. Aile kendisine ödevler verilmesini istemiyor bu yüzden okula gelmek 

istemiyor. Her şeyi okuldaki öğretmenlerden bekliyor.” (R.Ö.7). 
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Görüşme yapılan rehber öğretmenlerin dörtte biri (9:%26) ailelerin çocuklarının eğitimiyle 

ilgili çok istekli olduğu, çaba sarf ettiklerini fakat sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen olarak 

onların birçok sorusunun cevapsız kaldığını bunun en büyük sebebinin ise kendilerinin bu 

alanda yetersiz olduklarından kaynaklanabileceğini ifade etmişlerdir. Konuyla ilgili araştırma 

kesitleri aşağıda yer almıştır. 

 

“Özel eğitim çok farklı bir alan  açıkçası lisans eğitiminde bu dersi aldık ama bu kadar önemli olduğunu 

düşünmediğimizden mi yada öğrencilik psikolojisiyle sadece sınava hazırlandığımızdan mı bilemiyorum. 

Alana girince çalışma hayatında çok sıkıntı çektim. Kendi çabalarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum fakat 

yinede yetersiz olduğumu düşünüyorum.” (R.Ö.3). 

 

“Aileler çocukları için ellerinden geleni yapmak istiyorlar fakat imkanlar ve bilgiler sınırlı. Onlara 

elimizden gelen rehberliği yapmaya çalışıyoruz fakat elimizden gelen çok az” (R.Ö.8). 

 

Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin yarıdan fazlası (20:%57) rehberlik çalışmalarını 

bireysel yaptıklarını bu rehberlik çalışmalarını yaparken aileyle görüşürken çocuğu ve sınıf 

öğretmenini de bu görüşmeye kattıklarını bununla beraber görüşmeleri daha çok kendilerinin 

talep ettiğini birkaç aile dışında istekte bulunan aile olmadığını belirtmişlerdir. Bu konuyla 

ilgili kesitler aşağıda yer almaktadır. 

 

“Düzenli olarak bu çocukların aileleriyle görüşmeye çalışıyorum. Ancak bu genelde benim isteğimle 

oluyor ve bu görüşmelere genelde anne katılıyor. Görüşmelerde çocuğun ve sınıf öğretmeninin de olmasına 

dikkat ediyorum. Böylece neler yapılacağı ve nelerin olduğu hakkında daha detaylı bilgi alabiliyoruz 

karşılıklı olarak” (R.Ö.5) 

 

“ Aileleri genelde tek tek alıyorum. Zaten aileyi okula getirmek çok zor. Grup olarak yapmaya çalıştım 

bir kaç seferinde ama başarılı olamadım. Zaten çocukların sorunları ve ihtiyaçları çok farklılık gösterdiği 

için bireysel görüşmek daha iyi oluyor kanaatindeyim” (R.Ö.23). 

 

Görüşme yapılan rehber öğretmenlerin bir kaçı (3:%9) ailelerle zorla görüştüğünü ve 

birçok ailenin gelmekte direndiğini ve ailelerin çoğunun eğitimsiz olmasından kaynaklanan 

iletişim sorunları yaşadığını ve çocukların bir şekilde ilköğretimi bitirince okuldan 

alacaklarını ifade ederek yapılacakları gereksiz gördüklerini belirtmişlerdir. Bu konuyla ilgili 

kesit aşağıda sunulmuştur. 
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“Aile zaten çocuktan vazgeçmiş durumda. Okulu bitirsin alacağım diyor. Fazla bir şey istemiyorum 

okuma yazma öğrensin yeter diyor. Aile kendini bu şekilde kapatınca bizde bir şey yapamıyoruz. Bunu 

genelde eğitim seviyesi düşük ailelerden duyuyoruz.” (R.Ö.28). 

 

“ Bizim en büyük sıkıntımız özel eğitime muhtaç çocuğun hep öyle kalacağı düşüncesi eğitimin ona bir 

şey kazandırmayacağı düşüncesi. Bu yanılgıyla hareket edince ne aile ne öğretmen neden çocuk hiçbir şey 

yapamıyoruz” (R.Ö.17). 

 

II.2. Özel Gereksinimli Bireyin Ailesinin İhtiyaçlarına Yönelik Rehberlik 

Çalışmaları 

 Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin üçte birine yakını (10:%29) yeterli 

bilgilendirme yapıldığı zaman ailelerin eğitime katıldığını ve bu konuda kendilerini eksik 

hissettikleri için eğitim konusunda bir desteğe ihtiyaçlarının olduğunu bu durumda 

kendilerine gelerek bilmedikleri konularda yardım istediklerini söylemişlerdir. Bu konuyla 

ilgili bir kesit aşağıda belirtilmiştir. 

 

“Bütün olumsuzlukların yanında aslında güzel şeylerde olabiliyor. Eğer aileye yeterli bilgilendirme 

yapılır çocuğunun eğitiminin içeriğinden bahsedilirse aile zaten çok istekli bir şekilde bizimle görüşmeye 

gelecektir.” (R.Ö.32). 

 

“Dönem başında bir anne görüşmeyi bir türlü kabul etmedi. Fakat bir şekilde kendisine ulaşıp 

bilgilendirdikten ve bunun ne kadar önemli olduğundan bahsedince gelmeye başladı şuan hem çocukta hem 

de ailede güzel gelişmeler oldu.” (R.Ö.11). 

 

Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin büyük bir bölümü (24:%69) ailelerin okula 

gelmekten çekindiklerini genelde okula çağrılma sebebi olarak aidat paraları ve çocuklarının 

yaramazlıklarının sebep gösterilmesinden dolayı okula gelmeye karşı olumsuz bir tutum 

sergilediklerini ve okul rehberlik servisine gelmediklerini bu yüzden de ailelerin ne tür 

ihtiyaçları var bilmediklerini belirtmişlerdir. 

 

“Aileyi arayıp çağırdığım zaman yinemi yaramazlık yaptı sorusuyla karşılaşıyorum yada öğrenciyle 

haber gönderdiğim zaman çocuk direk bana öğretmenim paramı istenecekmiş diye soruyor.” (R.Ö.13). 

 

“Aileleri okula getiremiyoruz. Bizim ev ziyareti yapabilmemiz için fazladan zamana ihtiyacımız var 

fakat zamanımız yok  sonuç olarak ailelerle görüşmemiz zorlaşıyor.” (R.Ö.11). 
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Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin dördü (4:%11) ailelerin ihtiyaçlarının genelde 

çocuğun ihtiyaçlarıyla benzerlik gösterdiğini çocuklarının ihtiyaçlarına evde cevap 

veremeyince çocuğun ihtiyaçlarının ailenin ihtiyaçları haline dönüştüğünü bununla beraber 

yine görüşme yapılan rehber öğretmenlerden bir kaçı ailelerin çocuklarının özel eğitime 

muhtaç olduğunu öğrendikten sonra eşleriyle problem yaşadıklarını ve çevreden olumsuz 

tepkiler alınması yüzünden sıkıntılı anlar yaşadıklarını ve bu konularda yardım istediklerini 

belirtmişlerdir. Bu konuyla ilgili kesitler aşağıda sunulmuştur. 

 

“Aile çocuğunun özel eğitime muhtaç olduğunu öğrendikten sonra ciddi problemlerle karşı karşıya 

kalabiliyor. Aile içinde ve dışında problemler ortaya çıkıyor aslında ailenin ciddi bir desteğe ihtiyacı var” 

(R.Ö.24). 

 

“Çocukların ihtiyaçlarıyla ailenin ihtiyaçları benzerlik gösteriyor çoğu zaman. Çünkü aile çocuğun 

isteklerine cevap veremeyince ihtiyaç ailenin olur bir anda.” (R.Ö.34). 

 

Görüşme yapılan rehber öğretmenlerin üçte biri (11:%31) rehberlik çalışmalarının en 

büyük kısmını ailenin ihtiyaçlarına göre yapmanın daha doğru olacağını ifade etmişlerdir. 

Ailenin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan rehberlik sonucunda ailenin çocuklarıyla daha fazla 

ilgilendiklerini söylemişlerdir. Bu konuyla ilgili kesit aşağıda sunulmuştur. 

 

“Bir insanın diğer bir insana yardımcı olabilmesi için önce kendine yardım etmeyi bilmesi lazım. Eğer 

aile kendi ihtiyaçları konusunda bir rehberlik alamıyorsa çocuğunun ihtiyaçlarına yönelmesi çok zor 

olacaktır.” (R.Ö. 31). 

 

“Ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak rehberlik faaliyetleri aile için daha faydalı olacaktır. 

Çünkü başlangıçta biz aile işin neresinde tam olarak bilemiyoruz.” (R.Ö.30). 

 

 

II.3. Kaynaştırma Eğitimi Alan Sınıflardaki Normal Çocukların Ailelerine Yönelik 

Rehberlik Çalışmaları 

 

  Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin tamamına yakını (31:%89) diğer rehberlik 

çalışmaları içerisinde yıl içinde seminer çalışmaları düzenlediklerini ve bu seminerlerde özel 

eğitim konusuna ve kaynaştırma öğrencilerinin durumuna ilişkin konularda da seminer 

verdiklerini, toplumun özel eğitime bakış açısının düzelmesinin yansımasını ailede 
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gördüklerini ve bu konuda bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Bu konuyla ilgili kesitler 

aşağıda belirtilmiştir. 

 

“Aylık seminer çalışmalarımda özel eğitim konusuna da değiniyorum.  Bu tarz bir sıkıntı yaşamadığım için 

özel görüşme gereği hissetmedim” (R.Ö. 3). 

 

“Zaten kaynaştırma sınıf olan okullardaki velilerin soysa-ekonomik düzeyi birbirine çok yakın aileler 

birbirlerini anlayışla karşılıyor. Şu ana kadar olumsuz bir tutum sergileyen olmadı” (R.Ö.8). 

 

 

Görüşme yapılan rehber öğretmenlerin bir bölümü (14:% 40) ise özel eğitime ve 

kaynaştırma öğrencisine karşı olan olumsuz tutumun idare ve okulun diğer personelinde 

yaygın olmasından dolayı okul değiştirmek zorunda kalan öğrencinin olduğunu, kaynaştırma 

öğrencisini kabul etmeyen okulların bulunduğunu ifade etmişlerdir. 

 

“Bize gelen bir öğrenci tamamen okul idaresinin ve velilerin baskısından sıkılarak okul değiştirmek zorunda 

kaldıklarını belirtmişlerdir.”(R.Ö.9). 

 

“Okul idaresi özel eğitime muhtaç çocuğu bünyesinde istemiyor çünkü başarı ortalamasını düşürüyor bu 

çocuklar. İstenmeyen çocuklar olarak ilan ediliyor neticesinde” (R.Ö.15). 

 

III. Sınıf Öğretmenine ve Diğer Tüm Personele Yönelik Yapılan Rehberlik 

Çalışmaları 

 Bu başlık altında özel gereksinimli bireylin etkili bir kaynaştırma eğitimine 

alınabilmesi için tüm okul yaklaşımı çerçevesinde sınıf öğretmenine ve diğer okul 

personeline yapılan rehberlik çalışmaları alt başlıklar halinde sunulmuştur. 

 

III.1. Sınıf Öğretmenine Yapılan Rehberlik Çalışmaları 

 

 Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin büyük bir bölümü (28:%80) sınıf 

öğretmenlerine özellikle bir rehberlik çalışmaları düzenlemediklerini bunun yanı sıra 

öğretmenler odasında ve bilgi almak isteyen sınıf öğretmenlerinin rehberlik servisine gelerek 

bilgilendirildiklerini belirtilmiştir. Fakat bu bilgilendirmeninse çok kapsamlı olmadığını 

kendilerinin de özel eğitimle ilgili yetersiz bilgiye sahip olduklarını belirtmektedirler. Bu 

konuyla ilgili kesitler aşağıda belirtilmektedir. 

 



 - 46 -

“Teneffüs ararlında ve ders çıkışların takıldıkları noktaları gelip soruyorlar ama çoğu konuda bende 

yetersiz kalıyorum. Bu konuda çok donanımlı olduğumu düşünmüyorum. İşler bir şekilde yürüyor ama 

nerde doğru nerde yanlış yaptığımızı çoğu zaman bilemiyorum” (R.Ö.17). 

 

“ Okullarda ve çoğu idarede rehber öğretmenlerin kendine ait bir odada akşam kadar boş oturduğu 

kanısı hakim. Bu kanıyı yıkmak ve sıkıntılı konuları anlayabilmek için öğretmenlerin ders ararlında 

öğretmenlerin odasına gidip zamanımı orda geçiriyorum bu sınıf öğretmenlerin sorunlarını dinleyip 

rehberlik etmeme ve aynı zamanda çocuklar hakkında daha detaylı bilgiler almamı sağlıyor.” (R.Ö. 21). 

 

 

Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin bazıları (13:%37) sınıf öğretmenlerinin bazı 

konularda örneğin öğrencinin durumuyla ilgi eksik bilgiler verdiklerini öğrencinin 

kaynaştırma eğitimine alınmaması için ya da ayrıntılı değerlendirme sürecine girmemesini 

istediği için eksik bilgiler verdiği böyle durumlarda sohbet aralarında öğrenciler hakkında 

bilgi almaya çalıştıklarını belirtmişlerdir. Bu konuyla ilgili bir kesit aşağıda verilmiştir. 

 

“Öğretmen detaylı bilgi vermiyor. Saklıyor açıkçası öğrenciyi çünkü öğrenciden bahsetmesi durumunda 

üzerine farklı görevlerin yükleneceğini bildiği için öğrenciyi sınıfta yok sayıyor. Böyle durumlarda daha çok 

doğal sohbet ortamlarını tercih ediyorum yaptığım tarama neticesinde de öğrencileri tespit edebiliyorum.” 

(R.Ö.9). 

 

“Kaynaştırma eğitimi bir çok sorumluluğu beraberinde getirdiği için öğretmenler bir çok sorumluluk 

arasında birde onunla uğraşmak istemiyorlar” (R.Ö 14). 

 

III. 2. Diğer Bütün Okul Personeline Yapılan Rehberlik Çalışmaları 

 

 Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu (20:%57) bütün okul 

personeline yönelik bir rehberlik çalışması yapmadıklarını bunun yanında istek olduğu 

takdirde bireysel bilgilendirme yoluna gittiklerini belirtmişlerdir. Bu konuyla ilgili 

araştırmadan kesitler aşağıda belirtilmiştir. 

 

“Diğer okul personeline karşı seminer çalışması yapmıyorum. Açıkçası gerek görmüyorum. Çünkü ihtiyacı 

olan gelip soruyor zaten bende elimden geleni söylemeye çalışıyorum” (R.Ö. 24). 

 

“Üzerimize özellikle son yönetmelikle birlikte bir çok sorumluluk geldi.  Özel eğitime muhtaç öğrencilerle 

ve diğer rehberlik çalışmalarından vakit bulup bu tarz bilgilendirme toplantıları yapamıyorum” (R.Ö.18). 

. 
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 Görüşme yapılan rehber öğretmenlerin ikisi (2:%6) ise okul idaresinin rehberlik 

servisine ve özel eğitime olan olumsuz tutumundan dolayı bu öğrencilere aşırı tepkili 

olduklarını ve bu konuyla ilgili bilgilendirmeyi kabul etmediklerini ve bu öğrencileri yok 

saydıklarını belirtmişlerdir. Bu konuyla ilgili kesitler aşağıda belirtilmiştir. 

 

“Okul idarensin olumsuz tutumu bu çocukların eğitimini ciddi anlamda etkiliyor. Bu çocukların eğitilmesini 

gereksiz gördükleri ve okul için kötü bir imaj olduğunu düşündükleri için bu çocukları zaten okulda 

istemiyorlar” (R.Ö. 28). 

 

“İnsanlar bilgi eksikliklerini konuşmak istemiyorlar. Her şeyin en güzelini kendileri biliyormuş gibi 

düşününce bütün işler aksıyor” (R. Ö. 24). 

 

 

IV. Özel Gereksinimli Bireye Sunulan Destek Eğitim Hizmetleri 

 

Görüşme yapılan rehber öğretmenlerin büyük bir bölümü (29:%83) öğrenciye sunulan 

destek eğitim hizmetlerini olanaksızlıklardan dolayı yapamadıklarını ifade etmişlerdir. 

Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin büyük bir bölümü yasal düzenlemelerin alt yapı 

oluşturulmadan ortaya çıktığını, okullarında sınıf mevcutlarının çok fazla olduğunu, destek 

eğitimi için kaynak odanın oluşturulmasının şuan için mümkün olmadığını belirtmişlerdir. 

Yine bu öğretmenler idarenin olumsuz tavrının da destek eğitim hizmetlerini imkânsız 

kıldığını belirtmişlerdir. Bu konuyla ilgili kesitler aşağıda verilmiştir. 

 

“Kaynaştırma eğitimi yapılsın güzelde yetmiş kişilik sınıflarda öğretmen normal öğrencilerle zor 

ilgileniyor. Kaynaştırma öğrencisi bu sınıflarda ancak görmezden gelinebilir. Alt yapı oluşmadan çok 

zor. Destek eğitimi için kaynak oda lazım ve bu kaynak odaya da bir özel eğitim öğretmeni lazım. 

Bizim okullarımızda daha özel eğitim öğretmenlerimiz eksik. Kaynak odaya özel eğitim öğretmeni 

gelene kadar herhalde yönetmelikte değişir.” (R.Ö. 5). 

 

“Okul müdürüyle kaynak oda meselsini konuştuğumda havada asılı kaldı çünkü. İmkanların 

yetersizliği kaynak odanın açılmasını güç kılıyor. Bunun yanında bu yetersizliklerle beraber idarecide 

bu duruma çok ütopik bakınca her şey daha da zorlaşabiliyor.”  (R.Ö.  13). 

. 

Görüşme yapılan rehber öğretmenlerden bir kaçı (2:%6) okullarında kaynaştırma eğitimi 

alan çocuklara yardım edilmesi için velilerden destek aldıklarını bunu okul aile birliğinde 

bulunan gönüllü annelerin teklif ettiklerini ve gönüllü anneleri haftanın belli günlerinde 
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gelerek kaynaştırma eğitimi alan daha çok ailesine ulaşılamayan çocuklarla ilgilendiklerini ve 

bunu yaparken sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin direktifleri doğrultusunda yaptıklarını 

belirtmişlerdir. 

 

“Okul aile birliğinden aldığımız destekle iki çocuğumuzu kazandık. Gönüllü anneler boş 

vakitlerinde gelerek kaynaştırma öğrencilerimize ders çalıştırıyor. Özellikle anne-babası olmayan yada 

eğitimsiz olan ailelerin çocuklarını biz bunun çok büyük faydasını gördük. Sınıf öğretmeni de memnun 

kalıyor çünkü üzerinde yükün bir bölümü gitmiş oluyor.” (R.Ö. 34). 

 

“Annelerden ve gönüllü velilerimizden yardım alıyoruz. İnsanlar bilgilendirilirse herkesin daha 

duyarlı olacağını düşünüyorum” (R.Ö.18). 

 

Görüşme yapılan rehber öğretmenlerin bir bölümü (11:%31) kaynaştırma öğrencilerini 

destek eğitim için rehabilitasyon merkezlerine göndermek istediklerini fakat rehabilitasyon 

merkezlerinin hangisinin daha iyi olduğunu bilmediklerini ve yani gelen kanunla bu 

çocukların rehabilitasyon merkezlerine gitmelerinin zorlaştığını belirtmişlerdir. Bu konuyla 

ilgili kesit aşağıda sunulmuştur. 

 

“Rehabilitasyon merkezine çocuğun gitmesi için para ödemesi gerekiyor. Devlet ise yeni yasayla 

birlikte %40 engeli olmayan bireylerin eğitim giderini karşılamayacak. Bu durumda bu çocuklar zaten 

soysa-ekonomik düzeyi düşük ailelerin çocukları oluyor genelde. Bu ölçütün üzerinde olanlar devletten 

yardım alamıyorlar bu durumda kendileri de ödeyemedikleri için rehabilitasyon merkezlerine 

gönderemiyoruz.” (R. Ö. 29). 

 

“Destek eğitim için rehabilitasyon merkezleri geliyor bir tek aklıma başkada bir şey yapamıyoruz. 

Fakat hangi rehabilitasyon merkezine göndereceğimizi de pek bilemiyoruz açıkçası” (R.Ö.14). 

  

Araştırmaya katılan rehber öğretmelerin bir bölümü (8:%23) aile desteği dışında bireye 

destek eğitimi sunamadıklarını bunun alt yapı ve imkân yetersizliklerinden kaynaklandığını 

aile desteğinin de aileye ulaşmadaki zorluk ve eğitim düzeylerinin düşük olmasından dolayı 

çok zor ilerlediğini belirtmişlerdir. 

 

“Destek eğitim deyin aklıma sadece aile geliyor onun dışında hiçbir yerden çocuk için destek 

alamıyoruz. Ailenin de gönüllü olması çok önemli. Zaten ulaşmakta çok sıkıntı çekiyoruz” (R.Ö. 22). 

 

“Aslında destek eğitim deyince insanın aklına çocuğun eğitimi için verilecek her türlü destek 

geliyor. Ama biz sadece çok az verebiliyoruz kaynak odamız yok, gezici özel eğitim öğretmeni yok” 

(R.Ö.7). 
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Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin büyük çoğunluğu (24:%69) kaynaştırma eğitimi 

çocuklar için destek eğitimin çok önemli olduğunu fakat alt yapı yetersizliği ve 

olanaksızlıklardan dolayı bunun yapılamadığını bunun çok büyük bir eksiklik olduğunu sınıf 

öğretmenin yükünü çok artırdığını eğitimin amacına ulaşamadığını belirtmişlerdir. Bu 

konuyla ilgili kesitler aşağıda verilmektedir. 

 

“Yönetmelik çok güzel ama uygulaması olmuyor. Destek eğitimin uygulanması zaten hiç ortada 

yok. Bu durumda sınıf öğretmenin yükü artıyor. Bazen onarla da hak veriyoruz çünkü o kadar öğrenci 

arasında kaynaştırma öğrencisi ve ilgili bir çok prosedürün arasında boğuluyor öğretmen ve verimi de 

doğal olarak düşüyor” (R.Ö. 27). 

 

“Kaynaştırma eğitiminin amacına ulaşması için altyapısının tam anlamıyla oturtulması gerektiğini 

düşünüyorum. Sadece yönetmelikte geçtiği için prosedürü uygulamak  o öğrencileri kaynatmak demek” 

(R.Ö.2). 

 

V. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Geliştirme ve Uygulama 

 

 Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin tamamı  (35:%100) okullarında 

bireyselleştirilmiş öğretim planı geliştirme birimi oluşturduklarını fakat bu birimin 

yönetmelikte geçmesi sebebiyle yasal bir zorunluluk olmasından dolayı oluşturulduğunu 

uygulama konusunda çok büyük sıkıntılarının olduğunu belirtmişlerdir. Bu güne kadar bu 

konuyla ilgili bir eğitim almadıklarını herhangi bir seminere tabi tutulmadıklarını ve çok 

büyük güçlükler yaşadıklarını kendi çabalarıyla arkadaşlarıyla iletişime geçerek bilgi 

alışverişinde bulunduklarını bu sayede bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir. Bu 

konuyla ilgili kesitler aşağıda belirtilmiştir. 

 

“Şuan sade yasal bir zorunluluk olduğu için oluşturduk. Doldurulması gereken form sayısı çok fazla. Şuan 

sade oluşturuyoruz . ama bilgi eksikliğimiz çok fazla olduğu için uygulama da büyük sıkıntı yaşayacağımızdan 

eminim.”(R. Ö.16). 

 

“Bizim almış olduğumuz eğitimin içerisinde böyle bir şey yoktu. Bu çok büyük bir eksiklik. Şuan okullarda 

arkadaşlarımdan da duyuyorum tam bir kargaşa hakim. Kimse ne yapacağını tam olarak bilemiyor.” (R.Ö. 28). 

 

Görüşme yapılan rehber öğretmenlerin büyük bir bölümü (27:%77) bireyselleştirilmiş 

öğretim planının hazırlandıktan sonra uygulaması aşamasında sınıf öğretmenlerinin yetersiz 
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kaldığını sınıflarının çok kalabalık olmasından dolayı öğrenciye uygulayamadıklarını bu 

yüzden tam bir kargaşanın ortaya çıktığını ifade etmişlerdir. Konuyla ilgili kesit aşağıda 

verilmiştir. 

 

“Sınıf öğretmenleri BEP’i nasıl uygulayacak bilemiyorum. Sıkıntı içerindeler o kadar kalabalık sınıf 

içerisinde 40 öğrenciyi bir tarafa bırakıp sınıfta bu öğrenciyle BEP’i uygulamaya çalışması çok zor oluyor. 

Uygulasa bile bu ne kadar güvenilir olur bilemiyorum.” (R.Ö.35). 

 

“BEP’ i ilk kez yönetmelikte yani bu sene duyan arkadaşlarımız var. Bende sadece kulaktan duyma o kadar. 

Fakat bu sen direk işin içine girdik ve yapacaksınız dediler hiçbir eğitim vermeden bilgilendirme 

yapmadan”(R.Ö.28). 

 

Araştırma yapılan rehber öğretmenlerin büyük bölümü (29:%83) BEP birimi içerinde 

yasal düzenlemelerde özel eğitim öğretmeninin de geçtiğini fakat okullarında özel eğitim 

öğretmeni olmadığı için yardım alamadıklarını bunun çok büyük bir eksiklik olduğunu 

belirtmişlerdir. 

 

“Bu birim içerinde gezerek eğitim yapan birde özel eğitim öğretmeni görünüyor. Fakat şuanda öyle bir 

öğretmen yok varsa da bize gelmedi. Doğal olarak eksik kaldığımız anlamadığımız yönleri kime nasıl 

soracağımız bilemiyoruz.” (R.Ö. 31). 

 

“Aslında Bep özel eğitim öğretmeninin işi diye düşünüyorum. Çünkü ben öğrenciyi çok az görüyorum ve 

bununla ilgili bir eğitim almadım. Gezici rehber öğretmen var mı onu da bilmiyorum. Ama biran önce 

bilgilendirici toplantıların yapılması lazım olan çocuklara olacak kimseye değil” (R.Ö.17). 

 

Görüşme yapılan rehber öğretmenlerin birçoğu (17:%49) BEP’in uygulanmasından sonra 

öğrenciyle henüz görüşme yapamadıklarını belirtmişlerdir. Destek eğitim hizmetlerinin 

yoksunluğu ailenin katılımın çok az oluşu sınıf öğretmenin uygulamada yetersiz kalması sonu 

bu programın amacına ulaşamayacağını düşündüklerini ifade etmişlerdir. Bu konuyla ilgi 

rehberlik araştırma merkezi özel eğitim değerlendirme kurulundan destek istediklerini fakat 

gereken yardımı alamadıklarını söylemişlerdir. Bu konuyla ilgili araştırma kesitleri aşağıda 

sunulmuştur. 

 

“BEP birimi oluşturun dediler oluşturduk. Fakat ne destek eğitim için imkânlar ne sınıf öğretmeninin 

ayıracağı zaman ne de bu konuyla ilgili bilgili olan birisi yok ortada. Bu kadar aksaklıkla ne kadar yok alabiliriz 

düşünülür.” (R.Ö. 24). 
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“Böyle bir uygulamaya geçilmeden önce hazırlayıcı bir eğitime almaları gerekiyordu bence. Kimsenin 

konuyla ilgili detaylı bir bilgisi yok. Aslında BEP ve özel eğitimle ilgili hizmet içi seminerlerin acilen 

düzenlenmesi ve üniversitelerin ilgili bölümleriyle işbirliği içinde olunması gerekiyor.” (R.Ö. 15). 

 

Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin bir bölümü (5:%14) özel eğitim konusunda 

üniversitelerin ilgili bölümleriyle diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak 

düzenlenecek seminer ve panellerin çok faydalı olacağı görüşünü belirtmişlerdir. 

  

“Bilgilendirme yapılmalı ve bilir kişiler tarafından yapılmalı.Örneğin üniversite bu işin en başı. Oradaki 

öğretim elemanlarıyla bağlantıya geçip mutlak bilgilendirme yoluna gidilmesi lazım” (R.Ö.31). 

 

“Milli eğitim Müdürlüğü diğer kurum ve kuruluşlarla özellikle üniversiteyle işbirliği içinde seminerler 

düzenlemeli ve bunu sürekli yapmalı “ (R.Ö.13). 

 

 

 

 

Diğer bölümde alanyazın ışığında bulgular tartışılmıştır. 
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IV. BÖLÜM 

TARTIŞMA 

 

Bu bölümde yasal düzenlemeler ve alanyazın ışığında araştırma bulgularından ortaya 

çıkan durumlar tartışılmıştır. 

 

IV.1. Tanılama ve Değerlendirme 

Rehber öğretmen\psikolojik danışman özel eğitim gerektiren bireylerin tespiti amacıyla 

yapılacak taramalarda yer alır ve özel eğitim gerektiren çocukların tanılaması sürecinde 

gerekli her türlü hizmeti verir (R.P.D.H.Y., 2001; madde 32). Aile, okul, sağlık kuruluşları, 

adlî ve diğer kurumlardan; zihin, duygu ve sosyal yönden uyumsuzluk, gelişimdeki gerilik, 

öğrenme güçlüğü ve okul başarısızlığı, çeşitli bedensel engeller gibi nedenlerle gönderilen 

danışanları kabul eder, dosya açar, gerekli hizmeti verir. Fakat uygulamaya bakıldığında 

rehber öğretmenlerin bu yasal görevlerini yerine getirmede bir çok güçlükle karşılaştığı 

görülmektedir. Bunun yanında yine Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği madde-32’de bu 

görevler belirtilmiştir. Yönetmelikte de belirtildiği gibi rehber öğretmenler belirtilen 

görevlerini yapmaya çalıştıklarını fakat imkânlarının ve bilgilerinin bu konuda çok yetersiz 

kaldığı gözlemlenmiştir. Araştırma bulgularına bakıldığında rehber öğretmen/psikolojik 

danışmanlar yönetmeliklerde geçen bu görevlerini yapmakta en çok altyapı eksikliğinin 

sonucunda güçlük yaşadıkları görülmektedir. Özellikle özel eğitim konusunda rehber 

öğretmenlerin ve sınıf öğretmenlerinin bu konuyla ilgili bilgi yetersizliklerinin olduğunu ve 

bilgi eksikliklerine dayalı olarak özel eğitime muhtaç çocuğu tanılama sürecinde birçok 

güçlükle karşılaştıkları söylenebilir.  

Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin tanılamada geç kalındığını özel eğitime 

gereksinim olduğu düşünülen öğrencilerin rehberlik servisine geç geldiğini belirtmişlerdir. 

Bunun en büyük sebebini rehber öğretmenler sınıfların çok kalabalık olmasına ve bu yüzden 

bu öğrencilere ulaşmadaki güçlüğe bağlamışlardır. Araştırma bulgularına göre rehber 

öğretmenler tanılama sırasında yaptıkları gözlemlerden, test ve envanterlerden de 

faydalandıklarını belirtmektedirler. Fakat yapılan bu taramaların yetersiz olduğunu ve daha 

sık aralıklarla yapılması gerektiğini vurgulamışlardır. 

Yapılan araştırmanın belki de en çarpıcı özelliği sınıf öğretmenlerinin ve rehber 

öğretmenlerin özel eğitimle ilgili bilgi sıkıntılarını içermektedir. Bu sonuçta, İzci’nin (2005) 
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İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında yaptığı “Sınıf Öğretmeni 

Adaylarının Özel Eğitim Konusundaki Yeterlikleri” başlıklı çalışmayla desteklenmiştir. 

IV. 2. Aile Rehberliği Çalışmaları 

Aileyi eğitimin vazgeçilmez bir parçası olarak düşünecek olursak özel eğitimde ailenin 

yeri daha da bir önem kazanmaktadır. Ailenin özel eğitime muhtaç çocukların eğitimine aktif 

olarak katılmaları büyük önem taşımaktadır. Sucuoğlu ve diğerleri  (1994 )   belirttiği gibi 

anne babaların eğitime katılımlarının sadece eğitim öğretim sürecinde katılım ile 

sınırlanmayıp bu boyut dışında anne babaların hangi alanlarda ve ne düzeyde çocuklarının 

eğitimine katıldıklarının belirlenmesi önemli görülmektir.  

Akkök’e (2000) göre, aile rehberliği çocukların gelişimine katkıda bulunabilmeleri 

amacıyla ailelere yapılan sistemli ve düzenli çalışmalardır. Bu çalışmalar iki yönlü 

olmaktadır. Birincisi ailelere psikolojik yardım yapıp onları ferahlatmak ve engelli çocuğun 

kabulüne yardımcı olmaktadır. Varol’ a (2005) göre, aileler çocuklarının eğitimine katkıda 

bulundukları ölçüde hem onların hem onların ihtiyaçlarına cevap verebilmekte, hem de 

kendilerini psikolojik olarak daha çok rahatlamış hissetmektedirler. Ailelerin çocukları için 

okulda yapılan tüm planlara ve gelişim incelemelerine katılmalarına ihtiyaç vardır. Bunun için 

tüm ailelerin katılabileceği toplantılar düzenlemek önemlidir (Sarı, 2005). 

Araştırma bulgularına göre, ailelerin eğitimine yeterince katılmadığını görülmektedir. 

Bunun en büyük nedeni ise ailelerin çocuklarının eğitimine katılmalarının ne kadar gerekli 

olduğunu bilmedikleri ve isteseler bile bu konuyla ilgili bir eğitim alamamaları olarak 

gösterilebilir. Ailelerinin çocuklarının durumunu öğrendikleri zaman inkara gitme eğilimi aile 

katılımını büyük ölçüde etkilemektedir. Yapılacak olan bilgilendirme toplantıları ve aileye 

verilecek onların psikolojik destekle bunun önüne geçilebileceği düşünülmektedir.  Fakat bu 

bilgilendirmeyi ve yardımı yapacak olan kişilerin bu alanda yetersiz bilgiye sahip olması bu 

süreci uzatmakta ve çocuğun eğitimini aksatmaktadır. Bu konuyla ilgili araştırmaya katılan 

rehber öğretmenlerde bu konuda yetersiz bilgiye sahip olduklarını belirtmişlerdir. 

Araştırma bulgularına bakıldığı zaman görüşme yapılan rehber öğretmenlerin 

çocuklarıyla ailelerin ihtiyaçlarının benzer özellikleri gösterdiğini ailenin çocuklarının 

ihtiyaçlarını karşılayamayınca çocuğun ihtiyaçlarının ailelerin ihtiyaçları haline dönüştüğünü 

belirtmişlerdir. Araştırma bulgularına bakıldığında yönetmelikte rehber öğretmenlerin aile 
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rehberliği ile ilgili geçen görevlerini yerine getirmekte yetersiz kaldıkları görülmektedir. 

Özellikle aile eğitimi konusunda gerek lisans gerekse alan içerisinde yeterli bilgilendirme 

alamadıkları için yetersiz kaldıklarını belirtmişlerdir. 

IV.3. Sınıf Öğretmeni ve Diğer Personele Yönelik Rehberlik 

Yasal düzenlemeler incelendiğinde rehber öğretmene sınıf öğretmenleri ve diğer 

personele rehberlik etmeyle ilgili görevler yüklendiği görülmektedir. Akarsu’yun da (2001) 

belirttiği gibi özel eğitim bir ekip işidir ve tam bir eğitimin sağlanabilmesi için tüm personelin 

bilgilendirilmesi şarttır. Fakat araştırma bulgularına göre bu konuda da rehber öğretmenlerin 

bilgi eksikliği olduğu ortaya çıkmıştır.   

Erişen’e (2006) göre, sınıfta öğretim ortamlarının hazırlanması konusunda sınıf 

öğretmenine büyük sorumluluklar yüklenmektedir. Sınıf mevcutlarının fazla oluşu sınıftaki 

öğretimsel düzenlemelerin yapılmasına engel teşkil etmektedir (Özyürek, 2005). Araştırmaya 

katılan rehber öğretmenlerin yarıdan fazlası sınıf öğretmenlerinin rehberlik servisiyle iletişime 

geçme de geri durduklarını bunun nedenleri arasında da sınıf öğretmenlerinin sınıflarında özel 

eğitime muhtaç çocuk istememeleri olsa bile bundan bilgi sahibi olunmasını istemediklerini 

belirtmişlerdir.  Özel eğitime muhtaç çocukları sınıf öğretmenlerini kendilerine yük olarak 

gördüklerini uygulanacak programın yoğunluğu ve prosedürün fazla olmasından dolayı 

sınıflarında bu çocuklarla fazla ilgilenemediklerini belirtmişlerdir.  

Zihin engelli bireyin eğitiminde ekip yaklaşımı öne çıkmaktadır. Yetersizlikten 

etkilenmiş öğrencilerle ilgili kararlar tek bir eğitimci tarafından değil, bir ekip tarafından 

verilir. Ekip yaklaşımı farklı disiplinden bireyleri uzmanlıklarını ortak bir çabaya katarak 

karmaşık kararlar verebilmek üzere bir araya getirir (Çetin, 2004). Bu ekip içerisinde bulunan 

diğer personelinde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Yasal düzenlemelerde bu görevlerin yer 

almasına karşın rehber öğretmenlerin diğer personele yönelik rehberlik çalışmalarını kişisel 

iletişim eksikliği, bilgi eksiklikleri zaman yetersizliği gibi durumlardan dolayı vermedikleri 

görülmektedir. 

IV. 4. Özel Gereksinimli Bireye Sunulan Destek Eğitim Hizmetleri 

Türkiye’de özellikle destek eğitim hizmetleri yönünden kaynaştırma uygulamaları için 

gerekli koşullar sağlanabilmiş değildir (Eripek, 2004). Fakat öğretmenlerin çalışmalarını 
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destekleyen mevcut resmi kurum, gönüllü kuruluşlar veya bireyleri ve her kurumun ne tür 

servis sunduklarını bilmeleri gerekir (Sarı, 2003).  

Kırcaali-İftar ve Uysal’ın  (1999) belirttiği gibi kaynak oda dertsek eğitim hizmetlerinin 

büyük kısmını oluşturmaktadır ve sınıf öğretmeninin yükünü azaltırken öğrencinin daha çok 

gözlenmesine ve daha detaylı eğitim verilmesine olanak sağlamaktadır. Fakat okullarımızda 

yeterince sağlanmayan destek eğitim hizmetleri özel eğitime muhtaç çocukları sınıf 

öğretmenlerini ve rehber öğretmenleri birçok güçlükle karşı karşıya getirmektedir. Sarı (2000) 

kaynaştırma eğitimin etkili olabilmesi için destek eğitim hizmetlerinin kesinlik sunulması 

gerektiğini ve bunu yasal düzenlemeleri dayanak alarak yapılması gerektiğini belirtmiştir. 

2006 yılında çıkartılan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği gibi rehber 

öğretmen, özel eğitime muhtaç öğrenciye destek eğitim sunulması, kaynak oda açılması ve 

gerekenler için idareye ve diğer kurullara istekte bulunma ve işbirliği içine girme gibi 

görevleri bulunmaktadır. Fakat rehber öğretmenlerin alt yapı eksikliğinden kaynaklanan ve 

öğrencinin hangi konuda ne kadar destek eğitim alması gerektiğinin bilinmemesi sebebiyle 

yeterli derecede destek eğitim hizmetleri sunulamamaktadır. Araştırmaya katılan rehber 

öğretmenlerin büyük bir olanaksızlıklardan dolayı destek eğitim hizmetinin verilmediğini 

bunun için yapılacakları planlamanın ise yetersiz kaldığın ifade etmişlerdir.  

IV.5. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Geliştirme  

Her sınıfta birbirinden farklı özellikte olan öğrenciler bulunmaktadır. Öğrenciler, aile 

özellikleri, içinde yaşadıkları çevre, geçirmiş oldukları eğitim ve yaşantılar, öğrenme 

özellikleri, yetenekleri, ilgileri, duygusal ve davranışsal özellikleri yönünden birbirinden 

farklıdır ( Sucuoğlu ve Kargın, 2006). Buna temel olarak her özel eğitime muhtaç çocuk için 

uygun bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilerek uygulanması gerekmektedir. 2006 haziran 

ayında çıkartılan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde (2006) her okulda 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi oluşturulması gerektiğini 

belirtmektedir. Bu birim içerinde rehber öğretmeninde aktif rolleri bulunmaktadır. Fakat 

araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin büyük bir bölümü “Bireyselleştirilmiş Eğitim 

Programları Geliştirme Birimi”ni okullarında oluşturulduğunu fakat prosedürün çok karışık ve 

fazla olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında bireyselleştirilmiş eğitim programı 

geliştirmeyle alakalı bir eğitim almadıkları sınıf öğretmenlerinin de bu konuda yetersiz 

kaldığını bu yüzden ortama tam bir kargaşanın hakim olduğunu ve kimsenin ne yapması 

gerektiğini tam olarak bilmediğini belirtmişlerdir. Oysa bu birim içerisinde gezerek eğitim 



 - 56 -

yapan bir özel eğitim öğretmeninin de olması okullarda bulunan sınıf öğretmenlerinin ve 

rehber öğretmenlerin işini kolaylaştırıp daha etkili bir program hazırlanmasını sağlayacakken 

henüz gezici özel eğitim öğretmeninin olmaması büyük bir sıkıntı meydana getirmektedir. 

Kargın ve Sucuoğlu’nun (2006) belirttiği gibi sınıf öğretmenleri, anne babalar ve özel 

gereksinimli, öğrenciler uygulamalar sırasında birçok problemle karşılaşmaktadırlar. Özellikle 

sınıf öğretmenleri uygun olmayan fiziksel koşullar, bilgi ve deneyim sınırlılığı, destek 

hizmetlerinin olmaması, sınıfların kalabalık olması öğretim materyallerinin yetersizlikler ve 

farklı öğretim yöntemlerinin sınıflarda uygulanmaması sebebiyle kaynaştırma 

uygulamalarında büyük güçlükler yaşanmaktadır. 

Zihin engelli bireylerin eğitiminde görev alan eğitimcilerin, özel eğitim alanında yeterli 

donanıma sahip olmaları uygulanan programdan maksimum düzeyde verim alınabilmesi 

açısından hayati öneme sahiptir. Ancak özel eğitim öğretmenleri haricinde alanda çalışan 

eğitimcilerin lisans programlarına bakıldığında özel eğitim yöntem ve teknikleri konusunda 

yeterli donanım verilmediği görülmektedir (Çetin, 2004).  

Araştırma bulguları ışığında alınan bilgiler özel eğitim yeterlikleri, görev ve 

sorumlulukları belirlemeye yönelik önceden yapılan araştırmaları desteklemektedir. Özellikle 

okullarda bulunan sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenlerin özel eğitimle ilgili panel, hizmet 

içi eğitim gibi bilgilendirme toplantılarına katılmaları gerektiği, lisans eğitiminde özel 

eğitimle ilgili derslerin artırılması ve uygulamalı olarak gösterilmesi gerektiği zorunluluk 

haline gelmektedir. 

Diğer bölümde “Sonuç ve Öneriler” sunulmuştur. 
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V.  BÖLÜM 

            SONUÇ VE ÖNERİLER 

V.1. Sonuç 

Bu araştırmadan ortaya çıkan sonuçlara göre okullarda çalışan rehber öğretmenlerin 

özel eğitimle ilgi birçok problemle karşılaştıkları ortaya çıkmıştır. Özel eğitim konusuyla 

ilgili bilgilerindeki sınırlılık bu problemin başında gelmektedir. Özellikle yasal 

düzenlemelerde belirtilen görevlerin yapılabilmesi için alt yapının hazır olmaması bu 

görevlerini yerine getirememelerine neden olmaktadır. Rehber öğretmen/psikolojik 

danışmanların özel eğitime muhtaç çocuğu tanılamada geciktikleri, sınıf öğretmenlerinin özel 

eğitimle ilgili bilgi eksiklikleri ve özel eğitime muhtaç çocuğa karşı olan tutumlarına bağlı 

olarak rehberlik servisine gelmek istemedikleri veya geç geldikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

özel eğitim etkinliklerinde ailenin katılımının çok önemli olduğu halde bunun beklendik 

düzeyde gerçekleştirilemediği görülmüştür. Diğer okul personelinin ve idarenin özel eğitime 

muhtaç çocukla ilgili olumsuz görüşleri ve okul da istememeleri sonucu bu çocukların yok 

sayıldığı ve ihtiyaçları olan eğitimi alamadıkları sonucu ortaya çıkmıştır. 

V.2. Öneriler 

Ortaya çıkan sonuçlardaki güçlüklerin giderilmesine yönelik aşağıdaki öneriler 

geliştirilmiştir. 

11. İlköğretime öğretmen yetiştiren lisans programlarında özel eğitim alanı ve 

kaynaştırma eğitimiyle ilgili derslerin bulunması, 

12. Rehber öğretmen yetiştiren lisans programlarında özel eğitim alanı ve 

kaynaştırma eğitimiyle ilgili derslerin bulunması, 

13. Rehber öğretmen yetiştiren lisans programlarında özel eğitim gerektiren 

bireylerin tanılanmasıyla ilgili uygulamalı derslerin konulması, 

14. Rehber öğretmenlerin özel eğitim alanıyla ilgili değişime ve gelişmelere 

dönük hizmet-içi eğitim programlarının düzenlenmesi, 

15. Rehber öğretmenlerin özel eğitimle ilgili görevlerini daha etkin bir şekilde 

yerine getirebilmeleri için onlara yardımcı olmak ve koordineli çalışabilmek 

amacıyla gezici özel eğitim hizmetlerinin etkin ve yaygın hale getirilmesi, 
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16. Okullarda rehber öğretmenin görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi 

ve özel gereksinimli çocuğun eğitim ve öğretimini daha etkin bir şekilde 

yapabilmesi için özel gereksinimli çocuğun ailesinin aktif katılımın 

sağlanması bunun içinde aileden başlayarak toplumun bilinçlendirilmesi, 

17. Okullarda rehber öğretmenin görev ve sorumlulukları arasında yer alan destek 

eğitim hizmetlerinin sağlanabilmesi ve özel gereksinimli çocuğun eğitimine 

yardımcı olması için okul aile birliği ve gönüllü annelerden yardım alınması, 

18. Okullarda özel gereksinimli öğrenciyi erken müdahaleyle vakit kaybetmeden 

bir an önce eğitimine başlanarak akranlarının seviyesine ulaştırmak için özel 

gereksinimli çocukların tanılanması için yapılan taramaların ve gözlemlerin 

artırılması, 

19. Kaynaştırma eğitiminin etkililiğinin artırılması için rehber öğretmenlerin 

bütün okul yaklaşımı çerçevesinde okulda bulunan bütün personelin özel 

gereksinimli çocuklar hakkında bilgilendirmesi, 

20. Yönetmelikte belirtilen “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Geliştirme 

Birimi”ni daha etkin bir hale getirmek için rehber öğretmenlerin ve diğer 

personelin bu konuyla ilgili bilgilendirilmesi önerilebilir. 
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EK: I 
 

YASAL DÜZENLEMER AÇISINDAN REHBER ÖĞRETMEN /PSİKOLOJİK 
DANIŞMAN’IN ÖZEL EĞİTİMLE İLGİLİ GÖREVLERİNİ UYGULAMAYA 

YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

GÖRÜŞME FORMU 
 
 
1. Bir rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak yasal düzenlemeler açısından özel eğitime 
muhtaç çocukları tanılama ve değerlendirmeye ilişkin görevlerinizi yapabilmenize ilişkin 
görüşleriniz nelerdir? 
 

a) Öğrencinin tespiti ve okul rehberlik servisine gelişi 

b) Öğrenciye sınıf öğretmeniyle birlikte planlanan öğretimsel süreçlerde (ders 

içerikleri)ve çevrede (sınıf içerisinde) yapılan uyarlamalar  

c) Öğrencinin yapılan bu uyarlamalar sonucunda tekrar değerlendirmeye alınması ve 

ayrıntılı değerlendirme süreci için Rehberlik Araştırma Merkezine yönlendirilmesi 

 
 
2)  Özel eğitime muhtaç çocukların ailesine yönelik rehberlik çalışmaları ve bu çalışmaların 
yapılabilmesine ilişkin görüşleriniz nelerdir? 
 

a) Özel Eğitime Muhtaç öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik aile rehberliği çalışmaları 

b) Özel Eğitime Muhtaç çocukların ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik aile rehberliği 

çalışmaları 

c) Kaynaştırma eğitimi olan okullarda normal çocukların ailelerine yönelik rehberlik 

çalışmaları 

3) Özel eğitime muhtaç öğrencilerin etkili bir kaynaştırma eğitimine alınması için tüm okul 

yaklaşımı çerçevesinde sınıf öğretmenlerine ve diğer bütün personele verdikleri rehberlik 

hizmetlerini yerine getirmeye yönelik görüşleri nelerdir? 

 

4) Özel Eğitime Muhtaç Öğrenciye Sunulan Destek Eğitim Hizmetlerinin Planlanmasıyla 

İlgili Görevlerinizi Yapabilmenize İlişkin Görüşleriniz Nelerdir? 

 

5) Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı Geliştirme ve Uygulamasıyla İlgili  Görevlerinizi 

Yapabilmenize İlişkin Görüşleriniz Nelerdir? 
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Ek: II 

GÖRÜŞME ÖRNEĞİ 

 

Araştırmacı: Öncelikle görüşmeyi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim araştırmamın 

konusu “Rehber Öğretmenlerin Yasal Düzenlemeler Açısından Özel Eğitimle İlgili Görevleri 

Ve Bu Görevlerini Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Analizi” bu konuyla ilgi bir görüşme 

formu hazırladık ve formada geçen soruları ben size yönelteceğim. Öncelikle  özel Eğitime 

Muhtaç Çocuk Okul rehberlik Sevisine nasıl geliyor? bu çocukları nasıl tespit 

edebiliyorsunuz? 

Rehber Öğretmen: Öncelikle sınıf öğretmeni, şube öğretmeni  rehberlik servisine gelerek 

öğrencilerden bahsediyor. En çok birinci kademede tespit edilebiliyor bu öğrenciler. Ayrıca 

dönem başında ve ararlında yapılan taramalarda da tespit edilebiliyor. 

Araştırmacı:Tanılama aşamasında yaşadığınız güçlükler var mı? Bu aşamada her şey 

yönetmelikte geçtiği gibi mi ilerliyor? Bize bunlardan bahsedebilir misiniz? 

Rehber Öğretmen: Elbette her şey çok iyi gitmiyor bir çok sıkıntıyla karşılaşıyoruz, özellikle 

alan hakkında yetersiz bilgiye sahip oluşumuz bu çocukları tespit etmemizde sıkıntı meydana 

getiriyor. Taramalar sende iki defa yapılıyor. Oda yapılırsa denetim çok iyi olmadığı için 

aslında birazda sizin vicdanınızla ilgili. Öğretmen öğrenciyi  rehberlik servisine 

yönlendirmeye biliyor.çünkü yönlendirse akabinde ona bir çok sorumluluk yüklenecek buda 

kendisi için artı bir yük demek bunu istemediği için öğrenciyi yok sayabiliyor. Nakille gelen 

öğrencilerimiz oluyor. Dosyası öğrencinin sonradan geldiği için biz öğrenciyi önce bir 

değerlendirmeye alıyoruz tabi ki bu kaba değerlendirme. Daha ailesini çağırıp ailesiyle 

görüşüyoruz.. Buna benzer bir olay yaşadık. Aileyi çağırdıktan sonra çocuğun raporu 

olduğunu öğrendik. Ama yapılan değerlendirme sonucu çocuğun o kadar da geri olmadığının 

farkına vardık birkaç düzenlemeyle ve ailesiyle işbirliği sayesinde şuan çocuk daha iyi yeni 

bir değerlendirme için Rehberlik Araştırma Merkezinden Randevu aldık fakat çok yoğun 

odluları içi 3 ay sonraya randevu verdiler. 

Araştırmacı: Tanılama sürecinde aileden siz bir teklif geliyor mu örneğin çocuğundaki 

problemlerle aile sınıf öğretmeninden önce size ulaşıyor mu? Böyle bir örnek yaşadınız mı? 

Rehber Öğretmen: Böyle bir örnekle hiç karşılaşmadım. Hatta aile durumu kabullenmek 

istemediği için reddediyor. Ayrıntılı değerlendirme için Rehberlik Araştırma Merkezine 

gitmeyi reddediyor. Bu da bizim için büyük bir güçlük çünkü önce aileyi ikna etmek 

gerekiyor. 
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Araştırmacı: Özel Eğitime Muhtaç Öğrencileri tespit aşamasında yaşadığınız güçlükler 

nelerdir? 

 

Rehber Öğretmen: En çok yaşadığımız sıkıntı herkeste bir tedirginliğin olması bilgi 

eksikliğinden kaynaklanan. Kimse neyi nasıl yapacağını tam olarak bilmediği için  tam bir 

kaos ortamı mevcut. Buda öğretmenlerin ve diğer personelin özel eğitime muhtaç öğrencilere 

bakış açısını olumsuz yönde etkiliyor. 

Araştırmacı:  Toplumun özellikle öğretmenlerimizin ve okul personelinin kaynaştırmaya 

karşı olan bu tutumlarını  olumluya çevirmek için neler yapılabilir? 

Rehber Öğretmen: Bu çocuklar bütün özellikleriyle tanıtılmalı neler yapabilecekleri 

örneklerle açıklanmalı ayrıca eğitimleriyle ilgili hizmet içi programları düzenlenmeli. 

Lisansta alınan dersler çok yetersiz. Bu derslerin sayısı artırılmalı ve uygulamalı olmalı 

aslında ne yapılacağının bilinmesi işleri çok kolaylaştırıyor. Kimse tam olarak bilmediği için 

her şey çok zor görünüyor. 

Araştırmacı: Özel Eğitime Muhtaç çocuğun ailelerine yönelik yaptığınız rehberlik 

çalışmaları  var mı? 

Rehber Öğretmen: Tanı koyulmadan önce zaten başlangıçta aile görüşmemiz oluyor. Ancak 

özellikle tanı konulduktan sonra aile görüşmelerimiz artıyor. Birlik çalışmamız gerektiği için 

aileyle birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Bu toplantıları daha çok sınıf öğretmeniyle birlikte 

planlıyoruz. O zaman daha etkili oluyor. 

Araştırmacı: peki aileyle görüşmeleriniz sırasında yaşadığınız güçlükler nelerdir? 

Rehber Öğretmen: Özel Eğitime Muhtaç Çocukların aileleri genelde zor aileler oluyor. 

Aileyi okula getirmek çok sıkıntılı bir işi zaten babayı genelde görmüyoruz. Anne de ev 

işlerini bitirecek evde diğer çocuklarının bakımını bitirip bize gelecek. Bu çok uzun vakit 

alabiliyor. Anne durumu reddedebiliyor. Yapılaması gerekenleri anlatıyoruz fakat annenin 

okuma yazması dahi olmayınca  söyledikleriniz, yapması imkansız hale gelebiliyor. Veliler 

genelde her şeyi sınıf öğretmeninden ve rehber öğretmenden bekliyorlar. Aslında mucize 

bekliyorlar.  Genellikle yapılan toplantılar bireysel oluyor çünkü onarlı okula getirebilmek 

çok zor bu durumda hepsini aynı güne toplamak olanaksızlaşıyor. 

Araştırmacı: Okulunuzda buluna diğer çocukların ailelerinden size gelen olumsuz tutumlar 

oluyor mu? 

Rehber Öğretmen: Bu konuyla ilgili bir sıkıntı yaşamadık okul genelinde yaptığım seminer 

çalışmalarımda zaten bu konuya da değindiğim için soruları olanlar orda sorabiliyor. 

Kafalarında soru işaretleri olmuyor onlarla ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum. 
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Araştırmacı: Sınıf Öğretmeni ve diğer Okul personeline Yönelik Yaptığınız Çalışmalar var 

mı? 

 Rehber Öğretmen: Öğretmen den öğretmen değişebiliyor. Bazı öğretmenler çok kapalı 

hiçbir şekilde bilgi alışverişine giremiyorsunuz daha öncede bahsettiğim gibi tanılama 

sürecinde de en çok bu öğretmenlerle sıkıntı yaşıyorum.  Bazı öğretmenler bu çocukları yok 

saydığı için her hangi bir iletişimimiz olmuyor.  Ama ben elimden geldiği kadar ders ararlında 

öğretmenler odasına giderek onlarla görüşmeye konuşmaya ve bilgilerim doğrultusunda 

yeterli olamasamda elimden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışıyorum 

Ama bu toplantılar düzenli olamıyor maalesef. 

Araştırmacı:  Diğer Okul Personeline Yönelik Bilgilendirme Çalışmaları yapabiliyor 

musunuz? Bu konuyla  ilgili yaşadığınız güçlükler var mı? 

Rehber Öğretmen: Aslında insanların genelinin kafasında kaynaştırma eğitimi oturmuş 

Değil öğretmeninden okul idarecisine kadar herkes bu çocukların alt sınıflara yerleştirilmesi 

konusunda ısrarlı fakat yasa ve yönetmelikler karşısında mecburen istenilenleri yapmaya 

çalışıyorlar. Acilen bilgilendirmeler yapılmalı  kaynaştırmanın ne anlama geldiği  amacının ne 

olduğu anlatılmalı ve kaynaştırma eğitimi için alt yapının oluşturulması gerekiyor. Aslında bir 

bakıma öğretmenlerde haklı çünkü sınıflar 50 kişilik. Sınıf öğretmeni zaten normal çocuklara 

bile vakit ayıramıyor sınıfında birde  böyle bir öğrenci olunca haliyle istemiyor çünkü ona 

ayıracak vakti yok okulda destek eğitim odası yok. Özel eğitim öğretmeni hiç gelmedi. Birde 

yönetmelikte belirtilen formlar o kadar çok ki form doldurmaktan bir hal oldular. Dolayısıyla 

hepsi fazladan bir külfet getirdiği için ve sınıflarının başarı ortalamasını bu öğrenciler 

düşürdüğü için istenmeyen öğrenciler oldular. 

Araştırmacı: Yönetmelikte geçen BEP  birimi hakkındaki görüşlerini nelerdir? Bu birimi 

oluşturmakta bir güçlük yaşadınız mı? 

Rehber Öğretmen: Bep birimi oluşturduk faka t sadece yönetmelikte geçtiği için bize 

bununla ilgili bilgi verilmedi. Anlatılmadı. Oluşturacaksınız dediler o kadar. Oysa bu konuyla 

ilgili bir eğitim almamız gerekiyordu. Birde amaçları o kadar havada asılı kalıyor ki 

performansı alınacak çocuğun ona göre bir eğitim programı oluşturulacak ve uygulanacak alt 

yapı okadar yetersiz ki yönetmelikte kaynaştırma öğrencisi için sınıf mevcudu 35 diyor ama 

izim sınıflarımız 50 kişilik napalım şimdi öğretmene ne diyelim. Destek eğitim odamız yok 

gezici bir özel öğretmeni yok. Biz sadece formlarla uğraşıyoruz şimdilik.  
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Araştırmacı: Çok teşekkür ederim görüşlerinizi paylaştığınız için son olarak eklemek 

istedikleriniz var mı? 

Rehber Öğretmen: Sanırım her şeyden bahsettik eklenecek pek bir şey kalmadı. Bende 

teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. 
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Ek: III 

Araştırma Yapılan Okullar ve Rehber Öğretmen Sayıları 

Okullar Görüşülen Rehber Öğretmen Sayısı 

1. Ali İhsan Dayıoğlugil İlköğretim Okulu 1 

2. Kazım Önenç İlköğretim Okulu 1 

3. Sare Özkaşıkçı İlköğretim Okulu  1 

4. Mehmet Beğen İlköğretim Okulu 1 

5. Barboros İlköğretim Okulu 1 

6. Hazım Uluşahin İlköğretim Okulu 1 

7. Ayşe Tömer İlköğretim Okulu 1 

8. Şükrü Doruk İlköğretim Okulu 1 

9. Çumralıoğlu İlköğretim Okulu 1 

10. Ali Taşoluk İlköğretm Okulu 1 

11. Vali Necatibey İlköğretim Okulu 1 

12. İhsan Özkaşıkçı İköğretim Okulu 1 

13. Şükrüye Sert İlköğretim Okulu 1 

14. İbrahim Yapıcı İlköğretim Okulu 1 

15. Maraşel İlköğretim Okulu 2 

16. Adnan Hadiye Sürmegöz İlköğretim Okulu 1 

17. Mehmet Nuri Küçükköylü İlköğretim Okulu 1 

18. Yaşardoğu İlköğretim Okulu 1 

19. Hürriyet İlköğretim Okulu 1 

20. Cemile Erkut İlköğretim Okulu 1 

21. Mevlana İlköğretim Okulu 1 

22. Karma İlköğretim Okulu 1 

23. Şehit Ayfer Gök İlköğretim Okulu 1 

24. Atatürk İlköğretim Okulu 1 

25. İhsaniye İköğretim Okulu 1 

26. İbrahim Yapıcı İlköğretim Okulu 2 

27. Abidin Saniye Erçal İlköğretim Okulu 1 

28. Ahmet Acar İlköğretim Okulu 1 

29. Ahmet Haşhaş İlköğretim Okulu 1 

30. Hakim Özmen Onsun İlköğretim Okulu 1 

31. Halkapınar İlköğretim Okulu 1 

32. Emirgazi İlköğretim Okulu 1 

33. Derbent İlköğretim Okulu 1 

34. Ali İhsan Dayıoğlugil İlköğretim Okulu 1 
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