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SUNUŞ 

Son yıllarda ülkemizdeki sosyal yapı, eğitim anlayışı ve özel eğitim ilke yöntem ve 
tekniklerinde meydana gelen gelişmeler, özel eğitim alanında aileye uygun eğitim 
programlarının hazırlanmasını gerekli kılmaktadır. 

Çocuğunun özelliklerini herkesten daha iyi tanıyan anne-baba, özel eğitim 
uygulamalarının başarılı olmasında en etkili bireyler olarak kabul edilmektedir. Çocuğun 
okulda kazandığı becerilerin ev ortamında, ana-baba ile işbirliği yapılarak geliştirilmesi, 
verilen eğitimin etkililiği açısından önemlidir.  

Bu noktadan hareketle özel eğitim okullarında uygulanan aile eğitimi uygulamalarını 
değerlendirmek ve bu konudaki ihtiyaçları tespit etmek amacıyla “Özel Eğitim Okullarında 
Aile Eğitimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi” konulu bu araştırma yapılmıştır. 

Araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm olan giriş bölümünde 
araştırmanın problem, amaç, önemi ortaya konulmuştur. 

İkinci bölümde kavramsal çerçeve, ilgili mevzuat, yasal düzenlemeler, yurtdışında 
ve ülkemizde özel eğitim çalışmalarına yer verilmiştir. 

Üçüncü bölümde araştırmanın modeli, evren, örneklemi, veri toplama ve 
çözümleme yöntemleri açıklanmıştır.  

Dördüncü bölümde verilerin analizleri sonucu elde edilen bulgulara, beşinci 
bölümde ise bu bulgular doğrultusunda varılan sonuçlar ve önerilere yer verilmiştir.  

Araştırmayı gerçekleştiren Hasan ER’e, görüşleri ve önerileri ile katkıda bulunan 
rehber öğretmenlere; Araştırma Şubesi Müdürü Dr. Semra TİCAN BAŞARAN’a, redakte 
için İhsan UÇ’a, grafik-tasarım ve kapak çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’a 
teşekkür eder, araştırmanın eğitim sistemimize katkı sağlamasını dilerim. 

 

 

Murat Yalçın 
Daire Başkanı 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 
 

Bu araştırma; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik Danışmanlık 

Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim okullarında aile eğitimi uygulamalarını 

değerlendirmek ve karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yapılmıştır. 

Bu bölümde problem, amaç, önem, kapsam ve sınırlılıklar ile kullanılan terimler ve 

kısaltmalar açıklanmıştır. 

1.1. Problem 

İnsan gelişiminin temel ilkelerinden biri bireysel farklılıklardır. Bu farklılıklar bir 

yere kadar çocuğun normal eğitim olanaklarından kapasitesi ölçüsünde yararlanmasında 

önemli bir problem yaratmaz. Ancak bir yerden sonra bazı özel düzenlemelere gidilmesi 

gerekir. Özel eğitim adını verdiğimiz bu düzenlemelerin üç temel öğesi vardır. Özel eğitim 

programları, özel olarak yetişmiş öğretmen veya diğer personel ve özel eğitim ortam ya da 

düzenlemeleri ihtiva etmektedir. (Eripek, 1998:V).  

Türkiye, Eripek’in belirttiği gibi özel eğitim adı verilen bu düzenlemelerle ilgili 

olarak özel eğitim okul ve kurumlarında, aday olduğumuz Avrupa Birliği ve Birleşmiş 

Milletlerin çocuklarla ilgili sözleşmelerine bağlı olarak hem uluslararası hem de ulusal 

olarak 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 23. 

maddesi a bendinde yer alan: “Özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, rehberlik ve 

araştırma merkezleri, iş okulları ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye ve türdeki benzeri 

okul ve kurumların eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini 

yürütmek” ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 8. maddesinde; “Özel eğitime ve 

korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.” hükmü gereğince yasal 

düzenlemeleri yapmış ve uygulamaya koymuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığı 1997 yılında özel eğitim hizmetleriyle ilgili yeniden 

yapılandırma çalışmalarına başlamış, aynı yıl 573 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

çıkarılmıştır. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca başlatılan çalışmayla, özürlülük 

alanında çağdaş dünyadaki gelişmeler ve evrensel ilkeler ışığında, özürlülerin sorunlarının 

çözümü ve özel eğitim esaslarını düzenlemek üzere 2005 yılında özel eğitime ihtiyacı olan 

bireyler ile onlara doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim-öğretim hizmetlerinin 

yürütülmesi ile ilgili 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
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Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Bu Kanun’a 

dayanılarak özel eğitim gerektiren bireylerle ilgili olarak, 2006 yılında Özel Eğitim 

Hizmetleri Yönetmeliği çıkarılmış ve (2009 yılında güncellenerek) yürürlüğe konulmuştur. 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde, özel gereksinimli bireylerin eğitimi ile 

ilgili yapılması gerekenler, detaylı olarak yer almaktadır. Bu yönetmelikte, bireyin eğitsel 

değerlendirmesi, tanılaması, özel eğitim ortamlarına yönlendirilmesi, yerleştirilmesi ve 

takiplerinin nasıl yapılacağı belirtilmektedir. Yönetmelikte, engelli bireylerin doğumundan 

itibaren takip ve eğitim hizmetleri başlatılmakta, 0-36 ay arasında erken çocukluk dönemi, 

37-72 ay arasında okul öncesi eğitim ve yaşamları boyunca yapılacak eğitimler ile ilgili 

engel tür ve derecesine göre özel eğitim okulu, eğitim uygulama okulu, iş okulu, iş eğitim 

merkezi, yetişkin eğitimi, bilim ve sanat merkezleri, hastane okulları ve aile eğitimi, 

rehabilitasyon merkezleri gibi destek eğitim ortamlarına kadar engelli bireyler için gerekli 

okul ve kurumlar ile engelsiz öğrencilerle aynı ortamda eğitim yapmaları amacıyla 

kaynaştırma eğitim uygulama ve standartları belirtilmektedir. Yine yönetmelikte, özel 

eğitim okulları eğitim ortamları, özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş 

eğitim programları, ders ve planları, özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıflarında görev 

yapacak özel eğitim öğretmenleri, denetim elemanları, tamamlayıcı ve yardımcı personele 

kadar özel eğitim hizmetleriyle ilgili personellerin özellikleri de belirtilmiştir.  

Günümüzde, ülkelerin özel eğitim gerektiren bireylerinin gerek eğitim gerekse 

diğer sorunlarının çözümünde gösterdiği duyarlılık, çıkardığı yasal düzenlemeler, 

uygulamaya koyduğu önlemler, Avrupa Topluluğuna girme hazırlıklarını sürdüren ülkemiz 

için ayrıca büyük bir önem taşımaktadır. Bu sorun, sadece Millî Eğitim Bakanlığını değil, 

TBMM, Başbakanlık, Bakanlıklar, gönüllü kuruluşlar, üniversiteler ve tüm yurttaşları 

ilgilendirmektedir (Yılmaz, 2002:3). 

Türkiye, özel eğitimin kalitesini yükselterek özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin 

toplumla bütünleşmesini, sosyal uyum düzeyinin artırılmasını ve aktif vatandaş olmalarını 

sağlayarak sosyal riski azaltmak amacıyla 2009 yılı ikinci çeyreğinde, finansal desteği AB 

Mali Yardım Programı (IPA-1) olan 7 milyon Avro’luk hibe kaynakla “Özel Eğitimin 

Güçlendirilmesi Projesi”ni başlatmıştır. 

Yine, Özürlüler İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda “Engelsiz Türkiye Projesi” 

2007’de başlatılmıştır. Bu projeyle Türkiye genelinde kamu, yerel yönetim idarecileri, 
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ilgili idarelerde çalışan uygulayıcılar, sivil toplum kuruluşları, özürlü vatandaşlar ve 

yakınlarının özürlü hakları ile ilgili eğitim, bakım, mesleki eğitim, istihdam, ulaşılabilirlik, 

sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve uygulamada karşılaşılan zorluk ve sıkıntılara ilişkin 

bilgilendirilmesi, sorunlara ilişkin başka nelerin yapılabileceği amaçlanmış ve 2010 yılı 

sonuna kadar proje ekibi tarafından bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.  

Toplumsal bir kurum olan ailenin, “herkes için eğitim” kapsamında, eğitim 

olanaklarından en üst düzeyde yararlanması gerekmektedir. Tüm çocukların eğitiminde 

olduğu gibi, özürlülerin eğitiminde de ailenin eğitilmesi çok önemlidir. Ailenin eğitimi, 

çocuğun gelişimi ile eğitim ortamı ve sürecine de olumlu katkılar sağlamaktadır.  

Bilimsel araştırmalar, özel eğitimde aile eğitimi ile danışmanlığı hizmetlerinden 

yaralanan ana-babaların, eğitimde daha etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, ailenin özel 

eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılması ilgili mevzuatla da zorunlu hale 

getirilmiştir. Diğer taraftan erken yaşta eğitimin esas alındığı ülkemiz özel eğitim 

hizmetlerinde, özür özelliği olan çocuğun eğitimine ailenin katılımı da önem kazanmaya 

başlamıştır. 

Çocuğunun özelliklerini herkesten daha iyi tanıyan aile, özel eğitim 

uygulamalarının başarılı olmasında en etkili bireyler olarak kabul edilmektedir. Çocuğun 

okulda kazandığı becerilerin ev ortamında, ana-baba ve kardeşler ile iş birliği yapılarak 

geliştirilmesi, eğitimin sürekliliği ve yaygınlaştırılması açısından önemlidir. . 

Son yıllarda ülkemizdeki sosyal yapı, eğitim anlayışı ile özel eğitim ilke, yöntem 

ve tekniklerinde meydana gelen değişim, aileye uygun eğitim programlarının 

hazırlanmasını aynı zamanda da ailenin rehberlik ve danışma hizmetlerinden 

yararlanmasını gerekli kılmaktadır. 

Özel eğitim okullarındaki aile eğitimi uygulanmalarında, ailelerin hizmetlere 

ulaşma ve yararlanma durumları araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın genel amacı, özel eğitim okullarında uygulanan aile eğitimi 

uygulamalarının değerlendirmesini yapmak ve uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm 
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önerileri geliştirmektir. Bu amaçla, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerine 

yönelik aile eğitimi hizmetlerini planlamak, yürütmek ve gerektiğinde ilgili kişi, kurum, 

kuruluş, öğretmen ve ailelerle iş birliği yaparak öğrenciler için bireysel gelişim raporu 

düzenlemekle görevli olan rehber öğretmenlerin özel eğitim okullarında uygulanan aile 

eğitimi uygulamalarını değerlendirmeleri doğrultusunda aşağıda belirtilen sorulara cevap 

aranmıştır. 

1. Rehber öğretmenler aile eğitimi konusunda ne kadar yeterlidir? 

2. Rehber öğretmenler aile eğitimi konusunda sivil toplum kuruluşları ile ne 

derecede iş birliği yapmaktadır? 

3. Aile eğitimi konusunda okul ortamı ne kadar yeterlidir? 

4. Aile eğitimi konusunda ailelerin ilgisi nedir? 

5. Aile eğitiminde hangi yöntemler uygulanmaktadır? 

6. Rehber öğretmenler aile eğitimi programını uygularken ne gibi zorluklarla 

karşılaşmaktadırlar?  

7. Aile eğitimi hizmetleri ne zaman uygulanmalıdır? 

8. Aile eğitimi çerçeve programında hangi konular yer almalıdır? 

9. Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve bunların çözüm önerileri nelerdir? 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Bu araştırma, özel eğitim okullardaki aile eğitim uygulamalarının değerlendirildiği; 

karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı ilk araştırmalardan olması 

bakımından önemlidir. 
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1.4. Tanımlar 

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, 

Aile: Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin anne, baba ve kardeşleri ya da kanunen 

bakmakla yükümlü olan kişi veya kurum temsilcisini (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 

Madde: 4), 

BEP: Bireyselleştirilmiş eğitim programını (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 

Madde: 4), 

Genel Müdürlük: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünü (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 4), 

Özel eğitim okul ve kurumları: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere hizmet veren, 

özel olarak yetiştirilmiş personelin bulunduğu, geliştirilmiş eğitim programları ve 

yöntemlerin uygulandığı, Bakanlığa bağlı her tür ve kademedeki yatılı ve gündüzlü resmî 

ve özel okul ve kurumları (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 4), 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin zorunlu öğrenim çağı: Okul öncesi dönemi 

de içine alan 3-14 yaş grubundaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim-öğretim 

süresini kapsayan dönemi, (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 4), 

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 eğitimi (Özel 

Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 4), 

Özel eğitime ihtiyacı olan birey: Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri 

ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık 

gösteren bireyi (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 4), 

Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, 

sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam 
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ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde 

ihtiyaç duyan bireyi ( Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 4), 

Ortopedik yetersizliği olan birey: Hastalıklar, kazalar ve genetik problemlere 

bağlı olarak kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi sonucunda meydana 

gelen hareket ile ilgili yetersizlikler nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine 

ihtiyacı olan bireyi ( Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 4), 

Otistik birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve 

etkinliklerdeki sınırlılığı erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bu özellikleri 

nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi (Özel Eğitim 

Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 4),  

Özel öğrenme güçlüğü olan birey: Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve 

kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan 

ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel 

işlemleri yapma güçlüğü nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan 

bireyi (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 4),  

Serebral palsili birey: Doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında 

meydana gelen beyin hasarının neden olduğu kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı 

motor becerilerde yetersizliğinden dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı 

olan bireyi (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 4), 

Tanılama: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki 

özellikleri ile yeterli ve yetersiz yönlerinin, bireysel özelliklerinin ve ilgilerinin 

belirlenmesi amacıyla tıbbî, psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan değerlendirme 

sürecini (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 4), 

Uzaktan öğretim: Bilişim teknolojileri kullanılarak belirli bir mekândan bağımsız 

olarak yapılan öğretimi (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 4), 

Zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki 

standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik 

uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki 
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gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan 

bireyi (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 4), 

Veli: Öğrencinin anne/babasını veya kanuni sorumluluğunu üstlenen kişiyi (Özel 

Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 4) ifade etmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ALAN YAZIN TARAMASI 
 

2.1. Kavramsal Çerçeve 

2.1.1. Özel Eğitimin Tarihçesi  

Tarihte özürlülerin, yaşadıkları toplumun geleneksel yapısına göre farklı hikâyeleri 

bulunmakla birlikte, genel olarak ikinci sınıf, yardıma ve bakıma muhtaç, bağımsız olarak 

yaşamını sürdüremeyen, yönlendirilmeye ve himayeye ihtiyacı olan bireyler olarak 

görüldükleri bilinmektedir. Ortaçağ’da kurumlara yerleştirilerek toplumdan izole edilen tek 

çatı altında dinî temelli merhametle bakılan ve ikinci sınıf insan muamelesi gören 

özürlüler, herhangi bir sosyal hakka sahip değildi. …(Çağlayan, 2006. Akt: Gökmen, 

2007.). 

1940’lı yıllara kadar özürlü insanların problemleri ile ilgili çözüm üreten politikalar 

bulmak çok zordu. Özürlülük konusu ekonomik ve sosyal bir problem olması ile birlikte 

dikkat çekti. Gelişmiş ülkeler özürlülük konusunu Birleşmiş Milletlerin gündemine almaya 

karar verdiler. Birleşmiş Milletlerin ilk yıllarda özürlülere yönelik çalışmaları, özürlülerin 

yaşam kalitelerini yükseltmeye yönelik olmuştur (Gökmen, 2007). 

1970’li yıllarda ve önceki yıllardaki girişimler özürlülük hakkında bir farkındalık 

yaratmak açısından yol gösterici olmuştur. 9 Aralık 1975 tarihinde Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulunca Özürlü Hakları Bildirgesi özürlülerin haklarını korumak için kabul 

edilmiştir. 13 maddeden oluşan bu bildiri uluslararası tarihi bir belge niteliğinde olup, 

özürlü kişilerin toplumda gerçek yerlerini alarak yaşamaları ve topluma üretken bireyler 

olarak katılmaları konusundaki haklarını ve aynı zamanda toplumun özürlülere karşı 

yükümlülüklerini belirlemektedir. …1980’li yıllarda tam katılım ve eşitlik vizyonu 

Birleşmiş Milletlerde de egemen oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 1981 yılı “tam 

katılım ve eşitlik” teması altında Uluslararası Özürlüler Yılı olarak belirlendi. 1983-1992 

yılları kapsamında on yıllık bir özürlüler programı oluşturuldu ve bu on yıl, “Dünya 

Sakatlar On Yılı” olarak ilan edildi (Gökmen, 2007). 

1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen sakatlar 

konusunda fırsat eşitliğine ilişkin standart kuralların uygulanması üye devletlere tavsiye 
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niteliğindeydi. Daha sonra Dünya Körler Birliğinin genel kurul toplantısında standart 

kuralların uluslararası bir sözleşme hâline getirilmesi kararı alındı. Birleşmiş Milletler 

bünyesinde ayrımcılığa karşı sakatların haklarını ayrıntılarıyla düzenleyen uluslararası bir 

sözleşmenin hazırlanması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Bu sözleşme, 30 Mart 2007 

tarihinde üye devletlerin imzasına sunularak Türkiye dâhil 81 ülke tarafından 

imzalanmıştır. Birleşmiş Milletler gibi Avrupa Konseyinin “Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi”, “Avrupa Sosyal Şartı” ve “Avrupa Kentsel Şartı”nda da özürlüler ile ilgili 

düzenlemeler mevcuttur (Gökmen, 2007). 

2.1.2. Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde Özel Eğitim 

AB’ye üye ülkelerde özel gereksinimli bireylere sağlanan eğitim hizmetleri, ülkeler 

arasında farklılıklar göstermektedir. Her ülke özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim 

hizmetlerini kendi benimsediği yaklaşımlarla yürütmektedir. Örneğin; son yıllarda tüm 

dünyada giderek yaygınlaşan kaynaştırma uygulamaları ülkeden ülkeye değişiklik 

göstermektedir. İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerde özel 

gereksinimli çocukların büyük çoğunluğu, kaynaştırma imkânlarından yararlanmakta ve 

kaynaştırma yasalarla zorunlu tutulmaktayken; Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi 

ülkelerde özel gereksinimli bireyler genellikle gereksinimlerine yönelik özel okullarda 

eğitim hizmetlerinden yararlanmaktadır. Üye ülkelerin büyük bir kısmında ise, hem özel 

okullarda hem de normal okullarda özel gereksinimli bireylere eğitim hizmetleri 

sağlanmaktadır (Güneş, 2001b. Akt: Vural ve Yücesoy, 2003:144). 

Tek sistem yaklaşımı: Bu grupta yer alan ülkelerde, hemen tüm özel gereksinimli 

öğrencilerin genel eğitimin bir parçası olması sağlanmaya çalışılmaktadır. Örnek olarak 

İspanya, İsveç, İtalya, Norveç ve Portekiz verilebilir. 

Karma sistem yaklaşımı: Eğitim sistemi, genel ve özel eğitimin karması biçiminde 

işlemektedir. Danimarka, Fransa, Finlandiya ve İrlanda bu grupta yer alan ülkeler 

arasındadır.  

İkili sistem yaklaşımı: Bu gruptaki ülkelerde iki ayrı eğitim sistemi vardır. Genel 

eğitim sistemi ve özel eğitim sistemi. Bu yaklaşımı benimseyen ülkelerde özel gereksinimli 

öğrenciler esas olarak ayrıştırılmış ortamlarda eğitim görmektedirler. Hatta bu ülkelerin 

bazılarında genel eğitime ve özel eğitime ilişkin yasal düzenlemeler de ayrıdır. İkili sistem 
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uygulayan ülkelere örnek olarak Belçika ve İsviçre verilebilir. Çeşitli ülkelerde ise (Örnek: 

Almanya ve Hollanda) bu gruptan karma sistem grubuna geçme yönünde çaba 

gözlenmektedir. 

Hemen hemen tüm AB ülkelerinde özel eğitim hizmetleri erken çocukluk 

döneminde ya da okul öncesi dönemde başlamaktadır. Erken tanı koymak ve özel 

gereksinimli bireyleri erken dönemde eğitime yönlendirmek açısından İngiltere, 

Danimarka ve Avusturya gibi ülkelerde bireyler doğdukları andan itibaren özel eğitim 

açısından sürekli değerlendirilmektedir. Örneğin, Avusturya’da risk grubundaki çocukları 

belirlemek için, bir çocuk okula resmî kayıt yaşından aylar önce kayıt yaptıracağı okulun 

öğretmenleri tarafından değerlendirilmekte ve izlenmektedir (Güneş, 2001b. Akt: Vural ve 

Yücesoy, 2003:144). 

AB’ye üye ülkelerin büyük bir çoğunluğunda, özel gereksinimli öğrencilere hizmet 

veren öğretmenler, sınıf öğretmenliği eğitimi görmüş, bu eğitim üzerine kurslara devam 

ederek ya da ek dersler alarak özel eğitim öğretmenliği yapan öğretmenlerden 

oluşmaktadır. Ancak, bazı ülkelerde özel eğitim öğretmeni yetiştirme ile ilgili uygulamalar 

farklılık göstermektedir. Örneğin; Avusturya’da sınıf öğretmenliği öğrenimi görmüş 

bireyler lisansüstü eğitim ile Yunanistan’da öğretmenlik diploması aldıktan sonra 

gördükleri iki yıllık eğitim sonunda özel eğitim öğretmeni olabilmektedir. Finlandiya’da 

yedi ayrı alanda özel eğitim öğretmeni yetiştirilirken, İngiltere’de sadece görme ve işitme 

yetersizliği olan bireylere yönelik özel eğitim öğretmeni yetiştirilmektedir (Güneş, 2001b. 

Akt: Vural ve Yücesoy, 2003:144). 

2.1.3. Türkiye’de Özel Eğitim Hizmetleri 

Türkiye’de özel eğitim ilk olarak 1889 yılında İstanbul Ticaret Mektebi 

bünyesinde, işitme ve görme engelliler için açılan okulla başlamış, bu okul 30 yıl eğitim 

vermiştir. Sonra 1921’de Özel İzmir Sağırlar-Körler Okulu açılmış ve 1950 yılına kadar 

eğitim vermiştir. 

Özel eğitim hizmetleri 1951 öncesinde Sağlık Bakanlığı ve özel dernekler aracılığı 

ile sürdürülmekteydi. Millî Eğitim Bakanlığı 1951 yılında özel eğitim hizmetlerini, 

ilköğretim düzeyinde başlatmış ve İlköğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde örgütlemiştir. 

Örgütlenme 1980 yılında Özel Eğitim Genel Müdürlüğü, sonradan Özel Eğitim ve 
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Rehberlik Dairesi, 1992 yılında 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunla Özel Eğitim Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü olmuştur. 

Ülkemizde özel eğitime gereksinimli çocuklara, sistemli eğitim hizmetlerinin 

sağlanmaya başlanması 1950’li yıllarda Mithat Enç'in katkılarıyla başlamıştır. 1953-1954 

öğretim yılında Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde yetersizlikten etkilenmiş çocuklara 

sistemli eğitim ve öğretim hizmetlerini sağlayacak öğretim elemanlarının yetiştirilmesi 

amacıyla özel eğitim bölümü açılmıştır. En az 3 yıl ilkokul deneyimi olan öğretmenlere iki 

yıllık yüksek öğretim programı verilmiştir. İki dönem eğitim verdikten sonra bu şube 

kapatılmıştır.  

1955’ten 1979 yılına kadar özel eğitim okul ve sınıflarında, bir kısmı 2-3 haftalık 

hizmet içi seminere katılmış, çoğunluğu ise, özel eğitim alanında eğitim almamış normal 

sınıf ve dal öğretmenleri çalışmıştır (Akçamete, 2002). 1978-1979 yılında açılan “Özel 

Eğitim Öğretmenliği Sertifika Programı” ile 625 sınıf öğretmenine özel eğitim öğretmeni 

becerileri kazandırılmıştır (Akçamete ve Kaner, 1999; Ataman, 2004b. Akt: Özbay, 

Özmen, Tuncer, Altunay, 2007:10.). 

1983 yılında özel eğitim öğretmeni yetiştirme amacıyla önemli adımlar atılmış, 

Anadolu Üniversitesi bünyesinde Özel Eğitim Öğretmenliği Programı açılmıştır. Bu 

program ilk mezunlarını 1986-1987 öğretim yılında vermiştir. Program, 1990-1991 yılında 

“Özel Eğitim Bölümü olarak genişletilmiştir (Eripek, 1992; Özsoy ve diğerleri, 1998). 

Anadolu Üniversitesinde açılan Özel Eğitim Bölümünde Zihinsel ve İşitme Engellilerin 

Eğitimi Anabilim Dalları bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi bünyesinde 34 yıl aradan sonra 

ikinci defa Özel Eğitim Öğretmenliği Programı açılmıştır. Bu programlarda Görme ve 

Zihinsel Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalları bulunmaktadır. Açılan bu programları, 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 19 

Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 

Marmara ve Sakarya Üniversiteleri Eğitim fakültelerinde açılan Özel Eğitim Öğretmenliği 

Programları izlemiştir.  
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Eğitim Tür ve Kademelerinde Özel Eğitim Hizmetleri  

Ülkemizde tüm farklı eğitim tür ve kademelerindeki özel eğitim hizmetleri “Özel 

Eğitim Kurumları Yönetmeliği”nde tanımlandığı şekliyle aşağıda verilmiştir. 

Okul Öncesi Dönemde Özel Eğitim Hizmetleri  

(1) 37-72 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi 

zorunludur. Ancak, bireylerin gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak okul öncesi 

eğitim dönemi süresi bir yıl daha uzatılabilir.  

(2) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimlerini, öncelikle okul 

öncesi eğitim kurumlarında kaynaştırma uygulamaları kapsamında sürdürmeleri esastır. 

Ancak, bu bireyler için okul öncesi özel eğitim okulu/kurumu ve özel eğitim sınıfları da 

açılabilir (Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği Mad:29). 

İlköğretimde Özel Eğitim Hizmetleri  

(1) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ilköğretimlerini, öncelikle kaynaştırma 

uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada sürdürebilecekleri gibi özel eğitime ihtiyacı 

olan bireyler için açılan ilköğretim okullarında da sürdürebilirler.  

(2) İlköğretim programlarının amaçlarını gerçekleştirecek durumda olmayan 

bireyler ise eğitimlerini, gelişim alanlarındaki performans düzeylerine göre hazırlanmış 

eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim okul ve kurumlarında sürdürürler.  

(3) İlköğretim okullarını bitiren öğrenciler genel, mesleki ve teknik ortaöğretim 

okullarına yönlendirilirler. İlköğretim programlarına denk olmayan eğitim programlarını 

tamamlayan özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ise özelliklerine uygun okul ve kurumlara 

yönlendirilirler.  

(4) Çeşitli nedenlerle ilköğretimlerini tamamlayamayan, zorunlu öğrenim çağı 

dışına çıkan bireyler Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulunda eğitimlerini 

sürdürebilirler. Özel eğitim gerektirdiğini Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan alınacak 

belge ile belgelendirenlerde yaş kaydı aranmaz. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim 

sürecinde ve başarılarının değerlendirilmesinde Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki 
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hükümler doğrultusunda özel tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır (Özel Eğitim 

Kurumları Yönetmeliği Mad:30). 

Ortaöğretimde Özel Eğitim Hizmetleri  

(1) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ortaöğretimlerini, öncelikle kaynaştırma 

uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarında 

sürdürebilecekleri gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan ortaöğretim 

kurumlarında da sürdürebilirler.  

(2) Merkezî sınavla öğrenci almayan genel, mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumlarına yönlendirme kararı alınan özel eğitime ihtiyacı olan bireyler, ilgili birimlerle 

yapılacak iş birliği çerçevesinde kontenjan sağlanarak yatılı okulların pansiyonlarına 

Bakanlıkça sınavsız yerleştirilirler.  

(3) Genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarına yönlendirme kararı alınanlardan, 

yatılı okumak isteyen öğrenciler için, ikamet adresine göre yakın yatılı okulların olanakları 

da değerlendirilerek yeterli kontenjan sağlanır.  

(4) İlköğretimlerini tamamlayan ancak çeşitli nedenlerle ortaöğretime devam 

edemeyen bireyler, uzaktan öğretim yoluyla Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 

veya Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık Öğretim Lisesinde eğitimlerini sürdürebilirler. 

Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi veya Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık 

Öğretim Lisesine devam eden ve özel eğitime ihtiyacı olduğunu özel eğitim hizmetleri 

kurulu kararıyla belgelendiren bireylerin eğitim sürecinde ve başarılarının 

değerlendirilmesinde Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda 

özel tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır (Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği Mad:31). 

Yüksek Öğretimde Özel Eğitim Hizmetleri  

(1) Ortaöğretimlerini tamamlayan özel eğitime ihtiyacı olan bireyler; RAM'lar, 

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu veya rehberlik ve 

psikolojik danışma servisi tarafından yüksek öğretime yönlendirilirler.  

(2) Yüksek öğretime giriş sınavlarında ve değerlendirmede bu bireylerin 

yetersizlik türü ve özelliklerine uygun düzenlemeler yapılması konularında ilgili kurum ve 

kuruluşlarla iş birliği yapılır (Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği Mad:32). 
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Yaygın Eğitimde Özel Eğitim Hizmetleri  

(1) Özel eğitim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlarda farklı konu ve sürelerde 

düzenlenen programlarla özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik eğitim hizmeti verilir. 

Bu hizmetlerin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:  

a) Yaygın eğitim hizmetleri; bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, 
öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, onları işe ve mesleğe hazırlamak amacına 
yönelik programların hazırlanması ve uygulanması biçiminde yürütülür.  

b) Yaygın eğitim programları, ailenin, bireyin eğitimine etkin katılımını 
sağlamaya ve temel yaşam becerilerini kazanmasına yönelik bilgi ve beceriler 
içerecek şekilde hazırlanır.  

c) Yaygın eğitim programları; bireylerin gelişim özellikleri ve yeterlilikleri 
doğrultusunda bulunduğu çevrenin imkânları ve iş piyasasının talepleri dikkate 
alınarak uygulama ağırlıklı planlanır.  

ç) Yaygın eğitim hizmetleri, illerde oluşturulan il mesleki eğitim kurulu ile resmî 
ve özel kurum ve kuruluşların iş birliğiyle planlanır ve uygulanır.  

d) Kaynaştırma uygulamaları kapsamında özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, 
diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliği çerçevesinde 
yaygın eğitim programlarından yararlanmaları sağlanır.  

e) Özel eğitim okul ve kurumlarında açılan yaygın eğitim programlarına katılan 
bireylerin iaşe ve ibateleri eğitimleri süresince Bakanlıkça karşılanır. Ayrıca, 
özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin aile eğitimi programlarına katılan birinci 
derecedeki yakınları ya da velisi de aynı haktan yararlanır.  

f) Yaygın eğitim kurumlarında özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için özel eğitim 
sınıfları oluşturulabilir (Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği Mad:33). 

Ülkemizdeki Özel Eğitim Okul, Kurum ve Türleri: 

Görme Engelliler İlköğretim Okulları, 

İşitme Engelliler İlköğretim Okulları, 

İşitme Engelliler Meslek Liseleri, 

Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları, 

Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri, 

Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulları, 

İş Okulları (Meslek Eğitim Merkezleri), 

Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okulları, 

Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezleri, 

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri (OÇEM), 
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Kaynaştırma (Özel Eğitim Sınıfları), 

Uzun Süreli Tedavi Görenler İçin Hastane Okulları, 

Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM). 

2009-2010 Öğretim Yılı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü’nün verilerine göre; özel ve resmî özel eğitim okullarında 36.599, kaynaştırma 

eğitimi uygulamalarında 91.916 olmak üzere toplam 128.515 öğrenci özel eğitim 

görmektedir.  

Tablo.2.1. 2009-2010 Yılı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Özel Eğitim Okul, Kurum ve Öğrenci Sayıları 

OKUL /KURUM TÜRÜ Okul 
Sayısı 

Öğrenci 
Sayısı 

Öğretme
n Sayısı 

Sözleşmeli 
Öğretmen 

Yönetici 
Sayısı 

Toplam 
Öğretmen 
+ Yönetici 

Özel Eğitim Okulu Bünyesinde 
Anasınıfı 

77 659 94  - 94 

İşitme Engelliler ilköğretim Okulu 49 4.598 1055 53 184 1.292 
İşitme Engelliler Meslek Lisesi 17 1.822 248 10 55 313 
Görme Engelliler İlköğretim Okulu 15 1.325 392 6 64 462 
Ortopedik Engelliler İlköğretim 
Okulu 

3 485 82  9 91 

Ortopedik Engelliler Meslek Lisesi 2 135 29 1 8 38 
Eğitilebilir Zihinsel Engelliler 
İlköğretim Okulu   

54 2.933 

Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İş 
Okulu  

77 3.903 

(961+369) 

1.330 
(63+16) 

79 
(109+41) 

150 
 

1.559 

Öğretilebilir Zihinsel Engelliler 
Eğitim Uygulama Okulu 

129 6.973 

Öğretilebilir Zihinsel Engelliler İş 
Eğitim Merkezi 

130 3.824 

(1.594+57) 

1.651 
(173+7) 

180 
(234+11) 

245 
 

2.076 

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi 33 1.206 

Otistik Çocuklar İş Eğitim Merkezi 5 278 
352 62 41 455 

Vakıfbank Umut Çocukları Sosyal 
Rehabilitasyon Merkezi Yatılı 
İlköğretim Okulu (Uyum Güçlüğü 
Olanlar) 

1 39 12  3 15 

Görme Engelliler Basımevi ve 
Akşam Sanat Okulu (kurum) 

1  - 9  3 12 

ARA TOPLAM 592 28.180 5.254 391 762 6.407 

Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekliler 57 6.942 654 10 109 773 

Hastane İlköğretim Okulu 46 
Yıl 

içinde 
değişken 

97 2 - 99 

Erken Çocukluk Eğitim Merkezi 
Anaokulu ve İlköğretim Okulu 

4     - 

Erken Çocukluk ve Okulöncesi 
Eğitim Merkezi 

1     - 

Evde Eğitim  1.477     

TOPLAM 700 36.599 6.005 403 871 7.279 
Kaynak: MEB, 2009-2010 Yılı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Kurum ve Öğrenci Sayıları. 
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Tablo 2.2’de görüldüğü gibi kaynaştırma eğitiminde 10.373’ü özel eğitim 

sınıfında, 34.914’ü ilköğretimde, 2.755’i ortaöğretimde olmak üzere 2009-2010 eğitim 

öğretim yılında 91.916 öğrenci kaynaştırma uygulamasıyla eğitim görmektedir. 

Tablo 2.2. Özel Eğitim Sınıfları ve Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Veriler 

EĞİTİM TÜRÜ Okul Sayısı Sınıf Sayısı Öğrenci Sayısı 

Özel Eğitim Sınıfı 1.485 10.373 15.712 

Kaynaştırma Eğitimi İlköğretim 12.079 34.914 71.142 

Kaynaştırma Eğitimi Ortaöğretim 2.194 2.755 5.062 

TOPLAM 15.758 48.042 91.916 

Kaynak: MEB, 2009-2010 Yılı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Kurum ve Öğrenci Sayıları. 

Türkiye’de 2009-2010 eğitim öğretim yılında RAM’larda 1.037, Özel Eğitim 

Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bağlı okullarda 419, okul rehberlik 

ve psikolojik danışma servislerinde 13.184 olmak üzere toplam 14.640 rehber öğretmen 

görev yapmaktadır. 

Tablo 2.3. Rehber Öğretmen Sayıları 

Rehberlik Araştırma 
Merkezlerinde 

Genel Müdürlüğe Bağlı 
Okullarda 

Okul Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma 

Servislerinde 
Türkiye Genelinde 

1.037 419 13.184 14.640 

Kaynak: MEB, 2009-2010 Yılı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Kurum ve Öğrenci Sayıları. 

Tablo 2.4.’te görüldüğü gibi 2009-2010 eğitim öğretim döneminde 205 RAM’da 

1.037 rehber öğretmenin yanında, 433 diğer branş öğretmeni, 115 sözleşmeli öğretmen ve 

242 yönetici görev yapmaktadır. 

Tablo 2.4. Rehberlik Araştırma Merkezleri ve Rehberlik Büroları 

Rehberlik 
Araştırma Merkezi 
ve Reh. Büroları 

Rehber Öğretmen 
Sayısı 

Sözleşmeli 
Öğretmen 

Diğer Branş 
Öğretmen Sayısı 

Yönetici 

205 1.037 115 433 242 

Kaynak: MEB, 2009-2010 Yılı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Kurum ve Öğrenci Sayıları. 
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Diğer Kurumlarda Özel Eğitim Hizmetleri 

Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu: Eğitim-öğretim kurumlarındaki özel eğitim 

hizmetlerini düzenlemek, bu hizmetlerin eş güdümünü sağlamak, izlemek ve 

değerlendirmek üzere il millî ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde özel eğitim hizmetleri 

kurulu oluşturulur.  

Özel eğitim hizmetleri kurulu; millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür 

yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 

Madde:14): 

a) Özel eğitim değerlendirme kurulu başkanı ya da birden fazla kurul başkanı olan 

illerde bir başkan,  

b) Bir özel eğitim okul veya kurum müdürü, özel eğitim okulu veya kurumu 

bulunmayan yerlerde ise kaynaştırma uygulaması yapılan ilköğretim ya da ortaöğretim 

kurumlarından bir müdür,  

c) Bir rehber öğretmen,  

ç) Görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden bir öğretmen,  

d) Bulunması halinde gezerek özel eğitim hizmeti yapan bir öğretmenden oluşur. 

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu  

Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerini yürütmek üzere RAM'ın teklifi ve 

millî eğitim müdürlüğünün onayı ile RAM'larda özel eğitim değerlendirme kurulu 

oluşturulur.  

Özel eğitim değerlendirme kurulu, RAM müdürünün görevlendireceği müdür 

yardımcısı ya da bölüm başkanı başkanlığında (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 

Madde:19): 

a) Özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı, 

b) Psikolojik ölçme araçlarını kullanabilen bir rehber öğretmen,  

c) Görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden bir öğretmen, 
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ç) Bulunması hâlinde gezerek özel eğitim görevi yapan bir öğretmen, 

d) Bireyin velisi,  

e) Varsa, bir çocuk gelişimi ve eğitimcisinden oluşur. 

Evde Eğitim Hizmetleri  

Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden eğitim-

öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde eğitim hizmeti 

verilmesi esastır. Bu hizmetlerin verilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:  

a) Evde eğitim hizmetleri özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından planlanır.  

b) Özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından evde eğitim hizmeti almasına karar 

verilen bireylerin kaydı, bir ilköğretim okulu veya özel eğitim okuluna/kurumuna yapılır 

ve okula/kuruma devam etme şartı aranmaz.  

c) Bu hizmetler, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen tarafından sürdürülür. 

Bireyin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda okul öncesi, sınıf ve alan öğretmenleri de 

görevlendirilir (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde:34). 

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) 

Rehberlik ve araştırma merkezleri; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitsel 

değerlendirme, tanılama, izleme ve yönlendirme hizmetlerini yürüterek birey için en az 

sınırlandırılmış eğitim ortamını önerir, birey ve ailesine destek eğitim ile rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmetleri sunar (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde:49). 

Okul ve Kurumların Özel Eğitim Hizmetleri Sorumluluğu  

Resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları ile yaygın eğitim 

kurumları, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere özel eğitim hizmetleri sağlamakla 

yükümlüdürler.  

Bu okul ve kurumlarda, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere sunulan eğitim-öğretim 

hizmetlerinin etkililiğini arttırmak amacıyla özel eğitim tedbirleri alınarak gerekli 

düzenlemeler yapılır. Bu bireylere sağlanacak her türlü özel eğitim hizmeti için millî 
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eğitim müdürlükleri, RAM'lar ve özel eğitim okulları ile iş birliği yapılır (Özel Eğitim 

Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 50). 

Öğretmenlerin Görev ve Sorumlulukları  

Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda 

belirtilen esaslara göre planlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, 

ders dışında okulun eğitim-öğretim ve sosyal etkinliklerine katılmak ve bu konularda 

kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.  

Öğretmenler bu görevlerinin yanında aşağıdaki görevleri de yürütürler:  

Okul ve kurumdaki aile eğitim çalışmalarına katılmak, sınıfındaki öğrencilerinin 

ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını planlamak ve yürütmek (Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği Madde:59). 

Rehber Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları 

Rehber öğretmen bulunduğu okul ve kurumdaki rehberlik ve psikolojik danışma 

hizmetlerinin yanında aşağıdaki görevleri de yapar:  

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerine yönelik aile eğitimi hizmetlerini 

planlamak, yürütmek ve gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.  

Öğretmenler ve ailelerle iş birliği yaparak öğrenciler için bireysel gelişim raporu 

düzenlemek (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde:63). 

Aile Eğitimi Hizmetleri 

Aile eğitimi, tüm eğitim kademelerinde bireyin eğitimine katkı sağlamak amacıyla 

aileye verilecek her türlü rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini içeren bir eğitimdir.  

Aile eğitimi hizmetleri yürütülürken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:  

a) Aile eğitim programları; aile eğitiminde esas olacak genel ilke ve amaçlar 

doğrultusunda bireyin yetersizliği, gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve ailenin 

ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanır ve yürütülür.  
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b) Aile eğitimi hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu özel eğitim hizmetleri 

kurulu tarafından yapılır.  

c) Aile eğitim programları, RAM'lar, özel eğitim okul ve kurumları, kaynaştırma 

uygulamaları yapılan okullar tarafından hazırlanır ve yürütülür.  

ç) Aile eğitimi hizmetleri, bireyin ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel, 

grup ya da uzaktan eğitim şeklinde yürütülür.  

d) Aile eğitim programları ailenin katılımıyla bir yıllığına planlanır ve aile ile 

bireyin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda her yıl yeniden geliştirilerek uygulanır.  

e) Aile eğitimi hizmetleri, kurumlarda yürütülür. Ancak, ihtiyaç hâlinde bu hizmet 

evlerde de yürütülebilir ( Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 36). 

 

2.2. Konuyla İlgili Yasal Düzenlemeler 

Birleşmiş Milletler örgütü tarafından engelliler konusunda fırsat eşitliğine ilişkin 

standart kuralların uygulanması için kararlar alınmış ve uygulamalar başlatılmıştır. 

Birleşmiş Milletler gibi Avrupa Konseyinin de “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”, 

Avrupa Sosyal Şartı” ve Avrupa Kentsel Şartı”nda özürlüler ile ilgili düzenlemeler 

yapılmıştır. 

Çağdaş uygarlığın ve toplumun önemli bir unsuru olan çocuğun yetişmesi; 

bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimi ile ilgili önlemlerin alınması yanında 

onun aile ve toplum içindeki yerini düzenleyen hukuk kurallarına da bağlıdır. Bu kuralların 

insan onuru, saygınlığı ve özgürlüklerine uygun olmasında, çocuğun olduğu kadar 

toplumunda yararı vardır. İşte bu nedenledir ki çocuk eski devirlerden beri hukukun 

ilgilendiği bir varlık olmuştur (İnan, 1968. Akt: Özyıldırım, 2007:23). 

Bu amaçla ülkemiz, aday olduğumuz AB ve BM’nin çocuklarla ilgili 

sözleşmelerine bağlı olarak hem uluslararası ve hem de ulusal olarak ilgili yasal 

düzenlemeleri yapmış ve uygulamaya koymuştur. Özel eğitimi ilgilendiren yasal 

düzenlemelerden bazıları hukuksal sınıflandırmalarına göre aşağıda belirtilmiştir. 
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Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 

İnsan hakları ideali, eşitlik, özgürlük ve insan onuruna saygıyı zorunlu olarak 

içeren bir evrensel düzen kurma amacını içermekle birlikte, yakın zamanlara kadar, 

engellilerin de bu düzen içerisinde yer alması kaygısının varlığından bahsetmek mümkün 

değildi. Daha sonra, engelliler ile ilgili, toplumlar pozitif olarak bilinç seviyesini 

yükselterek, devletler düzeyinde talepler oluşturdular. Engelliler hakkındaki pozitif 

zihinsel dönüşüm ve gelişmelere bağlı olarak da, Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş 

Milletler Sözleşmesi 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul 

edildi ve 30 Mart 2007 tarihinde imzaya açıldı. Türkiye, Sözleşme’yi imzaya açıldığı 

tarihte imzaladı ve Sözleşme’nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 3 Aralık 

2008 tarihinde TBMM’de kabul edildi. 5825 sayılı Kanun ve Bakanlar Kurulunun 

2009/15137 sayılı kararıyla onaylanması uygun bulunan Engellilerin Hakları 

Sözleşmesi’nin eki olan İhtiyari Protokol, Birleşmiş Milletlerde 64. Genel Kurulu 

Sözleşme Etkinliği kapsamında imzalanmıştır. İhtiyari Protokol ile kişi ve gruplara 

sözleşmenin uygulanmasını denetlemek üzere kurulan Engellilerin Haklarına İlişkin 

Komiteyle, iç hukuk yolları tükendikten sonra başvuru imkânı tanınması, bu alanda atılmış 

çok önemli bir adım olarak belirtilmektedir. Bilindiği üzere, Anayasa’nın 90. maddesi 

hükmüne göre, Sözleşme onaylandıktan sonra kanun hükmünde olmaktır. 

Engellilerin Hakları Sözleşmesi, 25 başlangıç paragrafı ve 50 maddeden 

oluşmaktadır. Sözleşme’nin ilk maddesi Sözleşme’nin amacını açıklamakta ve engelli kişi 

kavramını tanımlamaktadır. Bu maddeye göre, “Bu Sözleşme’nin amacı, engellilerin tüm 

insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin 

etmek ve insanlık onurlarına saygıyı güçlendirmektir.” Sözleşme’nin ilk maddesinde yer 

alan engelli kişi tanımı, engelliliğe yaklaşımda tıbbi modelin terk edildiğini, engelliliğin 

münhasıran bireyin kendisinden kaynaklanan bir sorun olmadığını, bireyin niteliklerinin 

kendisi dışındaki olumsuz unsurlarla birleşerek engel hâline geldiğinin kabul edildiğini 

yansıtmaktadır.  

Engellilerin Hakları Sözleşmesi 8 temel ilkeye dayanmaktadır: 

a. Kişilerin insanlık onuruna ve bireysel özerkliklerine saygı, 

b. Ayrımcılık yasağı, 
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c. Toplumsal yaşama tam ve etkin katılım, 

d. Farklılıklara saygı ve engelliliğin insan çeşitliliğinin bir parçası olduğunun kabulü, 

e. Fırsat eşitliği, 

f. Erişilebilirlik, 

g. Kadın ve erkek eşitliği, 

h. Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme 

haklarına saygı. 

Anayasa’da Özel Eğitim ve Engelliler ile İlgili Maddeler 

T.C. Anayasası’nın 42. Maddesi: “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun 

bırakılamaz… Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı 

kılacak tedbirler alır.” 50. Maddesi: “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan 

işlerde çalıştırılamaz. Bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel 

olarak korunurlar.” 61. Maddesi: “Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına 

intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır.” hükümlerine göre sağlıklı bireyin olduğu gibi özel 

gereksinimli bireylerin de eğitim ve öğrenim hakkı olduğunu, eğitimde fırsat eşitliğinin 

bulunduğunu belirtmektedir. 

Kanunlar 

5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (RG: 7.7.2005/25868) 

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca özürlülük alanında çağdaş dünyadaki 

gelişmeler ve evrensel ilkeler ışığında, özürlülerin sorunlarının çözümü için yeni ve sosyal 

politikalara ve özürlüleri ilgilendiren mevzuatın yeniden düzenlenmesine duyulan 

ihtiyaçtan hareketle 2005 yılında 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

5378 sayılı Kanun’un amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, 

rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her 

bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak 

topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli 
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düzenlemeleri yapmaktır. Bu Kanun; özürlüleri, ailelerini, özürlülere yönelik hizmet veren 

kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgilileri kapsamaktadır. 

MEB ile İlgili Kanunlarda Özel Eğitimle İlgili Maddeler 

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu (RG:14.02.2007/26434) 2. 

Maddesinin h) bendine göre “Özel eğitim okulu: Özel eğitim gerektiren bireylere hizmet 

veren, özel olarak yetiştirilmiş personelin bulunduğu, geliştirilmiş eğitim programlarının 

uygulandığı özel öğretim kurumu.”, k) bendine göre “Özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezi: Özel eğitim gerektiren bireylerin konuşma ve dil gelişim güçlüğü, ses 

bozuklukları, zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal veya davranış problemlerini 

ortadan kaldırmak ya da etkilerini en az seviyeye indirmek, yeteneklerini yeniden en üst 

seviyeye çıkarmak, temel öz bakım becerilerini ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek 

ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarıdır. 

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Madde 12: “Mecburi ilköğretim çağında 

bulundukları hâlde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan özürlü olan çocukların özel 

eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır.” 

3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Madde 23: “Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevleri a) 

bendine göre: Özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, rehberlik ve araştırma merkezleri 

(RAM), iş okulları ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye ve türdeki benzeri okul ve 

kurumların eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün hizmetlerini yürütür.” 

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu Madde 8: “Özel eğitime ve korunmaya 

muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.” ifadeleri yer almaktadır. 

573 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (RG 06.06.1997/23011) 

Özel eğitim hizmetlerinin istenilen nitelik ve nicelikte yaygınlaştırılması amacı ile 

özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri 

doğrultusunda, genel ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamaya 

yönelik esasları düzenlemektir. Bu kanun hükmünde kararname; özel eğitim gerektiren 

bireyler ile onlara doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim hizmetlerini; bu 

hizmetleri sağlayacak okul, kurum ve programları kapsar.  
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Yönetmelikler 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (Haziran 2006/2585, Ek ve Değişiklikler: 

Ağustos 2009/2623 TD) 

Bu yönetmeliğin amacı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, Türk Millî Eğitiminin 

genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda, genel ve mesleki eğitim görme haklarından 

yararlanabilmelerini sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenlemektir. Kapsamı özel 

eğitime ihtiyacı olan bireyler ile onlara doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim-

öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili hükümlerdir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

Yönetmeliği (Mayıs 2001/2524, Ek ve Değişiklikler: Nisan 2009/2619 TD) 

Bu yönetmeliğin amacı, il/ilçe düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma 

hizmetlerinin ve bu hizmetlerin verildiği rehberlik ve araştırma merkezleri ile eğitim-

öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin kuruluş ve işleyişine 

ilişkin esasları düzenlemektir. 

Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik 2.5.200/26156, 

Ek ve Değişiklikler: 31.07.2009/273005 RG) 

Bu yönetmeliğin amacı; özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir 

işte verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla kurulacak özel 

mesleki rehabilitasyon merkezlerinin açılışı, denetlenmesi ve işleyişine ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektir. 

Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları 

Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (22.04.2006/26147) 

Bu yönetmeliğin amacı, özürlülerin ulaşımı ve kullanımına uygun olmayan 

yapıların uygun şekle getirilmesine yönelik proje değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi 

için oluşturulacak komisyonun teşkili, çalışma usul ve esasları ile özürlünün kullanımından 

sonraki sürece ilişkin hususları belirlemektir. Bu yönetmelik hükümlerini Başbakanlık 

Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile İçişleri Bakanı ve Bayındırlık ve 

İskan Bakanı yürütür. 
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Genelgeler 

Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Genelgesi (02.09.2008/60) 

Daha önce ayrıştırılmış ortamlar olarak özel eğitim okulu ağırlıklı olan özel eğitim, 

573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile çağdaş bir anlayış ile 

kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları esas alınarak düzenlendi. Söz konusu 

kararnamenin “Kaynaştırma” başlıklı 12. maddesinde; “Özel eğitim gerektiren bireylerin 

eğitimleri, hazırlanan bireysel eğitim planları doğrultusunda akranları ile birlikte her tür ve 

kademedeki okul ve kurumlarda uygun yöntem ve teknikler kullanılarak sürdürülür.” 

hükmü gereğince resmî ve özel olarak, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile 

yaygın eğitim kurumları kendi çevrelerindeki özel eğitime ihtiyacı olan bireylere özel 

eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlü tutulmuş ve kaynaştırma yoluyla eğitim 

uygulamaları bu genelge ile detaylı olarak belirtilmiştir. 

Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Yoluyla Eğitiminin Yaygınlaştırılması 

Projesi İle İlgili Genelge (24.08.2009/66) 

Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları, engelli öğrencinin sadece eğitim 

ortamına yerleştirilmesini içeren bir süreç değil; beraberinde destek eğitim hizmetlerini, 

uygun planlamaları ve çeşitli düzenlemeleri gerektiren her tür ve kademede uygulanan 

teknik ve bilimsel bir yaklaşımdır.  

Bu çerçevede 2009-2010 eğitim öğretim yılı içinde Amasya, Nevşehir, Çanakkale, 

Bilecik, Edirne, Karabük, Ardahan, Gümüşhane, Trabzon, Yalova, Karaman, Tunceli, 

Kilis, Bolu, Kırıkkale, Bayburt, Burdur, Kırklareli, Muğla, Düzce, Bartın, Artvin, Çankırı, 

Kütahya, Rize, Isparta, Kırşehir, Giresun, Uşak, Eskişehir, Sinop ve Samsun illerinde okul 

öncesi dönemde özel eğitim değerlendirme kurulunca kaynaştırma yoluyla eğitime uygun 

bulunan çocuklara proje kapsamında etkili bir kaynaştırma eğitimi verilmesi planlanmıştır. 

Bu illerde proje kapsamına alınan çocukların öncelikle tanılamalarının ve görevli 

öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yapılması kararlaştırılmıştır. 

Özürlü Bireylerin Eğitim Giderlerinin Karşılanması Genelgesi (29.07.2009/60) 

Bu genelge ile özel eğitim kurumlarında özürlü bireylere uygulanacak destek 

eğitim programlarının kapsam ve süreleri, özür grupları ve dereceleri ile eğitim giderlerinin 
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Millî Eğitim Bakanlığınca karşılanması ile ilgili esaslar ile özel eğitim kurumlarında 

uygulanan “Özürlü Birey Modülü” ile ilgili iş, işlemler ve özel eğitim alan bireylerin 

derslere devam edip etmedikleri gibi konularda denetimlerini de kapsayan konularda, 

yapılması gerekenler belirtilmiştir. 

Evde Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi (2009 Şubat, Sayı:2629) 

Bu yönergenin amacı okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan 

bireylerden, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan 

yararlanamayacak durumda olanlara evde veya hastanede yatarak tedavi gördüğü sürede 

verilecek eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları 

düzenlemektir.  

Şûralar 

Millî Eğitim Şûralarında Özel Eğitim 

IV. Millî Eğitim Şûrası’nda, özel eğitime muhtaç çocuklar tanımlanmış, bunların 

tanılanmasından, okullara, kayıtlarına, nasıl eğitim verileceğine ve eğitim verilecek 

kadroların yetiştirilmesine kadar detaylı kararlar alınmıştır. 

XII. Millî Eğitim Şûrası 20. kararda “özel eğitime muhtaç çocukların eğitimine 

önem verilmesi, zekâ seviyesi yüksek çocuklar için üst özel sınıfların açılması, zihin ve 

beden bakımından özürlü çocukların eğitiminin yaygınlaştırılması”, 21. kararda öğretmen 

yetiştirme ve 22. kararda da özürlü çocukların eğitimine uygun teknolojik araç-gereçlerin 

sağlanması kararları alınmıştır. 

XIII. Millî Eğitim Şûrası’nda, özel eğitime muhtaç kişilerin yaygın eğitim 

imkânlarından daha çok yararlanmalarını sağlayacak tedbirlerle ilgili 6 nolu karar 

alınmıştır. 

XIV. Millî Eğitim Şûrası 19 nolu kararda “0-72 ay çocuğuna okul öncesi eğitim 

hizmeti veren kreş, gündüz bakımevi, çocuk yuvaları, özürlüler için rehabilitasyon 

merkezleri vb. sosyol tesislerin geliştirilmesi için devlet kredisi ve teşviklerin artırılmasına 

ve vergilendirmenin azaltılmasına çalışacaktır.” ifadesi yer almıştır. 
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XV. Millî Eğitim Şûrasında, “Özel eğitim ihtiyacı duyulan farklı yapıdaki 

öğrenciler için mevcut eğitim programlarında uygulama sağlanmalı. Öğretmenler bu 

konuda hizmet içi eğitimden geçirilmelidir.” ifadesi 18 nolu kararla alınmıştır. 

XVI. Millî Eğitim Şûrasında, “Mesleki ortaöğretim kurumlarına başvuru 

koşullarında özürlülerin aleyhinde olan ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesine aykırı olan 

koşullar ortadan kaldırılmalıdır. Daha önceki Millî Eğitim Şûralarında yer verilen rehberlik 

ve meslek danışmanlığı hizmetlerine ek olarak özürlü öğrencilere ilgi, istek, yetenek, özür 

türü ve dereceleri ile performansları göz önüne alınarak, eğitim hizmetlerinden yararlanma 

olanağı tanınmalıdır.” ,“Mesleki ve teknik eğitimde var olan eğitim olanaklarından özürlü 

gençlerin de yararlanabilmesi için fiziki engellerin ortadan kaldırılması, özürlülere gerekli 

eğitim araç ve gereçlerinin sağlanması, özürlünün eğitime göre değil, eğitimin özürlüye 

göre yapılandırılması gerekmektedir.” ve “Özürlü gençlerin işletmelerdeki uygulamalı 

eğitim sürecinde özel olarak takibi ve denetimi yapılmalı, izlenmeli ve bu süreçte 

işletmeler özürlüler konusunda bilinçlendirilmeli, özürlülere yönelik yanlış tutumların 

ortadan kaldırılması sağlanmalıdır.” kararları alınmıştır. 

XVII. Millî Eğitim Şûrası 34. kararda, “Özel öğretim gereksinimli öğrencilere 

yönelik öğrenci ve öğretmen projeleri daha fazla hazırlanmalı ve projeler 

desteklenmelidir.”, 35. kararda ise “Engelli öğrencilerin ERASMUS, COMENIUS vb 

hareketlilik programlarına katılımını sağlayacak düzenleme yapılmalıdır.” denilmektedir. 

Bu nedenle gerek Avrupa Birliği projeleri gerekse diğer projeler hazırlanırken engelli 

bireylerin de katılımlarının sağlanması, engelli bireyler için de projeler hazırlanması ve bu 

konuda engelli bireylerin teşvik edilmesi hususlarına dikkat çekilmektedir. Bu şûrada 

engellilerin eğitimi daha çok önemsenerek, özel eğitimle ilgili 35 kararda hedefler 

konulmuştur.  

Türkiye Özürlüler Şûraları 

Türkiye’de Özürlüler ile ilgili 4 şûra toplantısı yapılmıştır. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin ilk özürlüler şûrası 3 Aralık 1999 tarihinde gerçekleştirilmiştir. I. 

Özürlüler Şûrası’nda “Çağdaş Toplum, Çağdaş Yaşam ve Özürlüler” tema olarak 

belirlenmiştir. Özürlülerle ilgili tüm kesimleri bir araya getiren ilk platform olması ve 

özürlüler ile ilgili tüm konuların ilk defa bir arada görüşülmesi ve tartışılması nedeniyle 

özürlüler açısından önemli bir şûradır. En son IV. Özürlüler Şûrası 16 Kasım 2009’da 
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yapılmıştır. Bu şûranın amacı ise, özürlü ve özürlülük konusunda her türlü görüş ve çözüm 

önerilerini tartışmak, ulusal politikalara esas olacak ilke ve programlar oluşturmak, 

kamuoyunun bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası 

alanlardaki görüş, düşünce ve gelişmelerin aktarılmasını, tartışılmasını sağlamak olmuştur.  

Özürlülere Hizmet Veren Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri  

Ulusal Sivil Toplum Örgütleri 

Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu, 

Türkiye İşitme Engelliler Millî Federasyonu, 

Zihinsel Özürlüler Federasyonu, 

Görme Engelliler Federasyonu, 

Spastik Çocuklar ve Erişkinler Dernekleri -Cerebral Palsy- Federasyonu.  

Bu 5 federasyonun bir araya gelmesi ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 

kurulmuştur. 

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, 1986 yılında 2908 sayılı Kanun’la kurulmuş, 

ülkemizdeki özürlülere hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının en üst kuruluşudur. Üye 

federasyonlarca temsil edilen engelli gruplarının sosyal, ekonomik, kültürel, sportif, 

hukuki ve mesleki yönlerden topluma ve çalışma hayatına kazandırılması için Anayasa ve 

diğer ilgili kanunlara uygun olarak ortak hak ve menfaatlerini korumak, üye federasyonlar 

arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulmuş, bu ve tüzüğünde 

bulunan diğer amaçlar doğrultusunda hizmetlerini etkin olarak sürdürmek için 

çalışmaktadır. 

Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri 

WHO-Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) 

Yaşlanma ve sağlık; tanı, değerlendirme ve sınıflandırma, özürlülüğün/kazaların 

önlenmesi ve rehabilitasyonu, sağlığın korunması, ruhsal sağlık, madde kullanımı, 

konularında faaliyetler yürütmektedir.  



 
 

 

 

30 

UNESCO-Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu-

Kaynaştırma Eğitimi (United Nations, Education Science and Culture Organization-

Inclusive Education) 

UNESCO’nun kaynaştırma eğitimi ile ilgili temel çalışma alanları; ulusal 

politikaların oluşumuna katkıda bulunmak, araç-gereç üretmek, dünya çapında kaynaştırma 

uygulamalarını desteklemektir.  

UNDSPD-Birleşmiş Milletler, Sosyal Politika ve Kalkınma Birimi, Özürlüler 

Programı (United Nations, Division for Social Policy and Development)  

Dünya özürlüler eylem plan ve standart kurallarının daha çok ülkede uygulamaya 

konmasını teşvik etmek, izlemek ve değerlendirmesini yapmak üzere yapılandırmıştır. 

Ayrıca özürlülerle ilgili konularda yayınlar yaparak bir bilgi alış-verişi merkezi görevini 

üstlenerek; ulusal, bölgesel ve uluslararası program ve faaliyetleri teşvik etmekte, 

hükümetlere ve sivil toplum örgütlerine destek sağlamakta, projeler ve faaliyetlere ciddi 

anlamda teknik iş birliği desteği vermektedir. 

ILO-Uluslararası Çalışma Örgütü, Özürlüler Programı (International Labour 

Organization-Disability Program) 

ILO-Özürlüler Programı özre sahip kadın ve erkeklerin iş piyasasında 

karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılması ve bu kişilerin daha nitelikli işlerde 

çalışabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir. İstihdam edilebilirlik, bilgi ve beceri odaklı 

programlar düzenlemektedir  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırma modeli, evren ve örneklem, veri toplama yöntemleri ve veri 

çözümleme yöntemleri açıklanmıştır.  

3.1. Araştırma Modeli 

Araştırmanın modeli betimsel niteliktedir. Özel eğitim okullarında aile eğitimi 

uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanan bu araştırma tarama modelindedir. 

3.2. Evren ve Örneklem 

3.2.1. Evren 

Araştırmanın evren ve örneklemini; Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik 

ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren görme, işitme, 

ortopedik, zihinsel ve otistik engelliler özel eğitim okullarında görev yapan rehber 

öğretmenler oluşturmaktadır. 

Tablo 3.2.1. Rehber Öğretmenlerinin Görev Yaptığı Okul Tür ve Sayıları 

No Okul Türleri 
Okul 

Sayıları 

1 İşitime Engelliler İlköğretim Okulu 49 

2 İşitime Engelliler Meslek Lisesi 17 

3 Görme Engelliler İlköğretim Okulu 15 

4 Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulu 3 

5 Ortopedik Engelliler Meslek Lisesi 2 

6 Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulu 54 

7 Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İş Okulu 77 

8 Öğretilebilir Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okulları 129 

9 Öğretilebilir Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezleri 130 

10 Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri 33 

11 Otistik Çocuklar İş Eğitim Merkezleri 5 

 TOPLAM 514 

Kaynak: MEB, 2009-2010 Yılı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Kurum ve Öğrenci Sayıları. 
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3.2.2. Örneklem 

Araştırmada örneklem alınmamış, evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir.  

3.3. Verilerin Toplanması  

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 

Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren görme, işitme, ortopedik, zihinsel ve otistik 

engelliler özel eğitim okullarında uygulanan aile eğitimi uygulamalarına ilişkin karşılaşılan 

sorunları ve çözüm önerilerini belirlemeyi temel teşkil eden verilerin elde edilebilmesi için 

anket formu geliştirilmiştir. Anket formları üç bölümden oluşmaktadır. Anketlerin birinci 

bölümünde kaynak gruplara ilişkin kişisel bilgiler, ikinci bölümünde uygulamaya ilişkin 

sorular, üçüncü ve son bölümde ise açık uçlu ankette yer almayan ancak kaynak gruplar 

tarafından belirtilen sorunlar bulunmaktadır. Anketlerle elde edilen veriler araştırmaya 

temel teşkil etmiştir. 

Geri dönen veri toplama araçları incelendiğinde 212 adet veri toplama aracının 

geçerli olduğu tespit edilmiş ve geçerli olan anketler değerlendirmeye alınmıştır. 

3.4. Veri Çözümleme Yöntemleri 

Verilerin çözümlenmesinde geçerli kabul edilen anketlere verilen cevaplar 

bilgisayar ortamında SPSS (Statistical Package Program For Social Sciences) programı ile 

çözümlenmiştir. Araştırma kapsamına alınan gruba uygulanan anketler sonucu elde edilen 

veriler, frekans ve yüzdeler şeklinde hesaplanarak tablolarda gösterilmiştir.  

Açık uçlu sorulara verilen cevaplar, birbirine benzer kategoriler altında 

birleştirilerek farklılaşmaların/benzerliklerin daha kolay algılanabilmesi sağlanmış ve 

soruların aldıkları tekrar sayısına göre frekansları belirlenmiş, kaynak grubun görüşleri 

olarak araştırma raporunda yer almıştır. 

Elde edilen veriler analizi yapıldıktan sonra araştırmanın amaçları doğrultusunda 

bulgular tablolaştırılıp yorumlanmış ve araştırma raporu hazırlanmıştır. 



 
 

 

 

33

3.5. Kapsam ve Sınırlılıklar 

Özel eğitim okullarında aile eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla 

planlanan bu araştırma; Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma 

Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren görme, işitme, ortopedik, 

zihinsel engelliler ve otistik özel eğitim okullarında görev yapan rehber öğretmenlerin 

görüşleri ile sınırlıdır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

Bu bölümde kaynak gruptan elde edilen verilere dayalı olarak oluşturulan tablolar 

yorumlanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 

belirlenmiştir. Özel eğitim okullarında aile eğitimi uygulamalarının sağlıklı bir yapıya 

kavuşturulması için yapılması gerekli çalışmalar belirlenmiştir. 

4.1. Kaynak Gruba Ait Bilgiler 

4.1.1. Rehber Öğretmenlerin Cinsiyetleri 

Tablo 4.1.1’de özel eğitim okullarında rehber öğretmenlerin cinsiyetlerine ilişkin 

veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.1. Özel Eğitim Okullarındaki Rehber Öğretmenlerin Cinsiyet Dağılımı 

Cinsiyet f % 

Kadın 89 42 

Erkek 123 58 

Toplam 212 100 

Araştırma kapsamında görüşü alınan rehber öğretmenlerin % 58’i erkek, % 42’si 

kadındır. 

Tablo 4.1.2’de özel eğitim okullarının öğretim şekline ilişkin veriler yer 

almaktadır. 

Tablo 4.1.2. Rehber Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Özel Eğitim Okulların 
Öğretim Şekli 

Okulların Öğretim Şekli                                           f                                           % 

Yatılı 9 4,2 

Gündüzlü 147 69,3 

Yatılı/gündüzlü 56 26,4 

Toplam 212 100 
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Rehber öğretenlerin % 69,3’ünün gündüzlü, %26,4’ünün yatılı/gündüzlü ve 

%4,2’sinin yatılı özel eğitim okullarında görev yaptıkları görülmektedir. Rehber 

öğretmenlerin büyük çoğunluğu gündüzlü ve yatılı /gündüzlü okullarda görev 

yapmaktadırlar.  

Tablo 4.1.3’te özel eğitim okullarında görevli rehber öğretmen sayılarına ilişkin 

veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.3. Özel Eğitim Okullarında Görevli Rehber Öğretmen Sayıları 

 
Okulların Rehber Öğretmen Sayıları                              f                                    % 

Bir Rehber öğretmen 153 72,2 

İki Rehber Öğretmen 45 21,2 

Üç Rehber Öğretmen 14 6,6 

Toplam 212 100 

Özel eğitim okullarının % 72,2’sinde “bir”, % 21,2’sinde “iki”, % 6,6’sında “üç” 

rehber öğretmen görev yapmaktadır. Özel eğitim okullarında çoğunlukla bir rehber 

öğretmenin görev yaptığı görülmektedir. 

Tablo 4.1.4.te özel eğitim okullarında görevli rehber öğretmen sayılarının yeterli 

olma durumuna ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.4. Özel Eğitim Okullarında Rehber Öğretmen Sayılarının Yeterliliği İle İlgili 
Durum  

Okulların Rehber Öğretmen Sayıları                                f                                    % 

Yeterli 174 82,1 

Yetersiz 38 17,9 

Toplam 212 100 

Özel eğitim okullarındaki rehber öğretmenlerin % 82,1’i okullarındaki rehber 

öğretmen sayısını “Yeterli” olduğunu,  % 17,9’u ise ‘Yetersiz’  olduğunu belirtmiştir.  

Rehber öğretmenlerin büyük çoğunluğu okullarında tek olarak çalışmalarına rağmen 

rehber öğretmen sayısını yeterli bulmaktadırlar. 
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Tablo 4.1.5’te rehber öğretmenlerin kıdemlerine ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.5. Rehber Öğretmenlerinin Kıdemleri 

Kıdem f % 

1-5 Yıl 163 76,9 

6-10 Yıl 29 13,7 

11-15 Yıl 14 6,6 

16-20 Yıl 2 0,9 

21> Yıl 4 1,9 

Toplam 212 100 

Rehber öğretmenlerin % 76,9’unun “1-5 yıl”, % 13,7’sinin “5-10 yıl”, % 6,6’sının 

“11-15 yıl”, % 0,9’unun “16-20 yıl” ve % 1,9’unun “21 yıl ve üzeri” kıdeme sahip olduğu 

görülmektedir. 

Rehber öğretmenlerin çoğunluğunun fazla deneyimli olmadığı görülmektedir. Bu 

okullarda daha deneyimli rehber öğretmenlerin çalışmasının uygun olacağı aşikârdır. 

Bakanlığımızın bu doğrultuda çalışmalar yapması gereği görülmektedir. 

Tablo 4.1.6’da rehber öğretmenlerin yükseköğretimden mezun oldukları 

bölümlerine ilişkin veriler yer almaktadır 

Tablo 4.1.6. Rehber Öğretmenlerin Yükseköğretimden Mezun Oldukları Bölümler 

Yükseköğretimden Mezun Oldukları Bölümler f % 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 159 75,1 

Eğitim Programları ve Öğretim 15 7,1 

Felsefe 10 4,7 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9 4,2 

Sosyoloji  8 3,8 

Eğitim Bilimleri 4 1,9 

Halk Eğitimi 3 1,4 

Ölçme ve Değerlendirme  2 0,9 

Zihinsel Engelliler Öğretmenliği 2 0,9 

Toplam 212 100 
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Rehber öğretmenlerin % 75,1’inin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik; % 7,1’inin 

Eğitim Programları ve Öğretim; % 4,7’sinin Felsefe ve % 4,2’sinin Eğitim Yönetimi ve 

Denetimi bölümlerinden mezun oldukları görülmektedir.  

Rehber öğretmenlerin %75’i psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunu 

%25’i ise alan dışı bölümlerden mezun olduklarını görülmektedir. 

Tablo 4.1.7’de rehber öğretmenlerin öğrenim düzeylerine ilişkin veriler yer 

almaktadır. 

Tablo 4.1.7. Rehber Öğretmenlerin Öğrenim Düzeyleri 

Rehber Öğretmenlerin Öğrenim Düzeyleri                           f                               % 

Lisans 180 84,9 

Yüksek Lisans 31 14,6 

Doktora 1   0,5 

Toplam 212 100 

Rehber öğretmenlerin % 84,9’unun lisans ve % 14,6’sının yüksek lisans düzeyinde 

eğitim aldıkları görülmektedir. 

Tablo 4.1.8’de rehber öğretmenlerin yüksek öğretim kurumlarında aile eğitimi 

konusunda eğitim almalarına ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.8. Rehber Öğretmenlerin Yüksek Öğretim Kurumlarındaki Eğitimlerinde 
Aile Eğitimi Konusunda Eğitim Alma Durumları 

Aile eğitimi alma durumu                                               f                                    % 

Evet 88 41,5 

Hayır 124 58,5 

Toplam 212 100 

Rehber öğretmenlerin % 58,5’inin aile eğitimi almadıkları, % 41,5’inin ise aile 

eğitimi aldıkları görülmektedir. Bu durum rehber öğretmelerin aile eğitimi konusunda 

hizmet içi eğitime ihtiyaçları olduğunu göstermektedir. 

Tablo 4.1.9’da rehber öğretmenlerin aile eğitimi konusunda hizmet içi eğitim alma 

durumlarına ilişkin veriler yer almaktadır. 
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Tablo 4.1.9. Rehber Öğretmenlerin Aile Eğitimi Konusunda Hizmet İçi Eğitim Alma 
Durumu 

Hizmet içi eğitim alma durumu                                     f                                 % 

Evet 73 34,4 

Hayır 139 65,6 

Toplam 212 100 

Rehber öğretmenlerin aile eğitimi konusunda % 65,6’sının, hizmet içi eğitim 

almadıklarını ve % 34,4’nün hizmet içi eğitim aldıkları görülmektedir. Rehber 

öğretmelerin aile eğitimi konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaçları olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.1.10’da rehber öğretmenlerin aile eğitimi konusunda aldıkları hizmet içi 

eğitimi yeterli bulmalarına ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.10. Rehber Öğretmenlerin Aile Eğitimi Konusunda Aldıkları Hizmet İçi 
Eğitimi Yeterli Bulma Durumları 

Yeterli bulma durumu                                                   f                                    % 

Evet 36 43,2 

Hayır 46 56,8 

Toplam 82 100 

Rehber öğretmenlerin % 56,8’i hizmet içinde aldıkları aile eğitimini yeterli 

bulmadıklarını, % 43,2’nin yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. Bu durum, hizmet içi eğitim 

faaliyetlerinin rehber öğretmelerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemediğini 

göstermektedir. 

Tablo 4.1.11’de rehber öğretmenlerin aile eğitimi konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaçlarının olup olmadığına ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.11. Rehber Öğretmenlerin Aile Eğitimi Konusunda Hizmet İçi Eğitime 
İhtiyaçlarının Olup Olmadığı 

Hizmet içi eğitim ihtiyacı                                             f                                    % 

Evet 133 62,7 

Hayır 79 37,3 

Toplam 212 100 
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Rehber öğretmenlerin % 62,7’si aile eğitimi konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaçları olduğunu ve % 37,3’i ise ihtiyaçları olmadığını ifade etmişlerdir. Verilere göre 

rehber öğretmelerin aile eğitimi konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaçları olduğunu 

görülmektedir. 

Tablo 4.1.12’de özel eğitim okullarında ailelere verilen rehberlik ve danışmanlık 

hizmetlerinin programının olup olmadığına ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.12. Özel Eğitim Okullarında Ailelere Verilen Rehberlik ve Danışmanlık 
Hizmetlerinin Programının Olup Olmadığı Durumu 

Rehberlik ve danışmalık hizmetleri 
programının bulunma durumu 

F % 

Var 166 78,3 

Yok 46 21,7 

Toplam 212 100 

Özel eğitim okullarında ailelere verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin 

programının olup olmadığına konusunda rehber öğretmenlerin % 78,3’ü, programının 

olduğunu, % 21,7’’sinin ise olmadığı yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Bu sonuç 

özel eğitim okullarında ailelere verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin programlı 

bir şekilde yürütülmediğini göstermektedir. 

Tablo 4.1.13’te özel eğitim okullarında aile eğitimi için yıllık plan yapılma durumuna 

ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.13. Özel Eğitim Okullarında Aile Eğitimi İçin Yıllık Plan Yapma Durumu 

Yıllık plan yapma durumu                                            f                                    % 

Evet 168 79,2 

Hayır 44 20,8 

Toplam 212 100 

Özel eğitim okullarında rehber öğretmenlerin % 79,2’si aile eğitimi için yıllık plan 

yaptığını belirtirken % 20,8’i aile eğitimi için yıllık plan yapmadığını belirtmiştir. Bu 

durum rehber öğretmelerin özel eğitim okullarında aile eğitimi için yıllık plan yapma 

konusunda programlı bir faaliyetleri olmadığını göstermektedir. 
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Tablo 4.1.14’te özel eğitim okullarında aile eğitimi için ailelerin ziyaret edilmesine 

ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.14. Özel Eğitim Okullarında Aile Eğitimi İçin Ailelerin Ziyaret Edilme 
Durumu 

Aileleri ziyaret etme durumu                                         f                                    % 

Evet 136 64,1 

Hayır 76 35,9 

Toplam 212 100 

Özel eğitim okullarında aile eğitimi için ailelerin ziyaret edilmesi konusunda rehber 

öğretmenlerin % 64,1’i, aile eğitimi için aileleri ziyaret ettikleri ve % 35,9’nun aile eğitimi 

için aileleri ziyaret etmedikleri yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Rehber 

öğretmelerin özel eğitim okullarında aile eğitimi için ailelerin ziyaret edilmeleri konusunda 

programlı bir faaliyetleri olmadığı görülmektedir. 

Tablo 4.1.15’te özel eğitim okullarında aile eğitimi için ailelerin ziyaret edilmesine 

ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.15. Özel Eğitim Okullarında Aile Eğitimi İçin Ailelerin Ziyaret Edilme 
Sıklığı 

 

Aileleri ziyaret sıklığı                                                    f                                   % 

Haftada Bir Defa  80 37,7 

Her Ay Bir Defa 14 6,6 

Dönemde Bir Defa 20 9,4 

Yılda Bir Defa 25 11,8 

İhtiyaç Oldukça 67 31,6 

Diğer 6 2,8 

Toplam 212 100 
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Özel eğitim okullarında rehber öğretmenler % 37,7’si “haftada bir defa”, %31,6’sı 

“ihtiyaç oldukça”, % 11,8’i “yılda bir defa”, % 9,4’ü “dönemde bir defa” aile eğitimi için 

aileleri ziyaret ettiklerini belirtmişlerdir. Bu durum rehber öğretmelerin özel eğitim 

okullarında aile eğitimi için ailelerin ziyaret edilmesi konusunda programlı bir 

faaliyetlerinin olmadığını göstermektedir. 

Tablo 4.1.16’da rehber öğretmenlerin aile eğitimi konusunda rehberlik ve araştırma 

merkezlerinden destek almalarına ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.16. Rehber Öğretmenlerin Aile Eğitimi Konusunda Rehberlik ve Araştırma 
Merkezlerinden Destek Alma Durumları 

  

Destek alma sıklığı f % 

Hiç 96 45,2 

Nadiren 56 26,4 

Ara sıra 37 17,5 

Çoğu Zaman 12 5,7 

Her zaman 11 5,2 

Toplam 212 100 

Rehber öğretmenlerin, % 45,2’i “hiç destek almadıklarını”, % 26,4’ü “nadiren”, 

%17,5’i “ara sıra”, % 5,7’si “çoğu zaman” ve % 5,2’si “her zaman” aile eğitimi konusunda 

rehberlik ve araştırma merkezlerinden destek aldıklarını ifade ettikleri görülmektedir. 

Bu sonuç rehber öğretmenlerin aile eğitimi konusunda rehberlik ve araştırma 

merkezlerinden yeterli derecede destek alamadıklarını göstermektedir. Rehber 

öğretmenlerin aile eğitimi konusunda RAM’lardan yeterli desteği alabilecekleri 

düzenlemelerin yapılması gerekliliğini göstermektedir. 

Tablo 4.1.17’de rehber öğretmenlerin aile eğitimi konusunda RAM özel eğitim 

değerlendirme kurulundan destek almalarına ilişkin veriler yer almaktadır. 
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Tablo 4.1.17. Rehber Öğretmenlerin Aile Eğitimi Konusunda RAM Özel Eğitim 
Değerlendirme Kurulundan Destek Alma Durumları 

 

Destek alma sıklığı                                                        f                                    % 

Hiç 113 53,3 

Nadiren 43 20,3 

Ara sıra 30 14,2 

Çoğu Zaman 11 5,2 

Her zaman 15 7,1 

Toplam 212 100 

Rehber öğretmenlerin % 53,3’ü “hiç destek almadıklarını”, % 20,3’ü “nadiren”, 

%14,2’si “ara sıra”, % 7,1’i “her zaman” % 5,2’si de “çoğu zaman” aile eğitimi konusunda 

RAM özel eğitim değerlendirme kurulundan destek aldıklarını ifade etmektedirler. 

Rehber öğretmenlerin aile eğitimi konusunda RAM özel eğitim değerlendirme 

kurulundan yeteri kadar destek alamadıkları görülmektedir.  

Tablo 4.1.18’de rehber öğretmenlerin aile eğitimi konusunda yeterliliğine ilişkin 

veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.18. Rehber Öğretmenlerin Aile Eğitimi Konusunda Yeterliliği  

Yeterlilik derecesi                                                          f                                    % 

Hiç 2 0,9 

Az 7 3,3 

Kısmen 80 37,7 

Oldukça 100 47,2 

Tamamen 23 10,9 

Toplam 212 100 

Aile eğitimi konusunda, rehber öğretmenlerin % 10,9’u “Tamamen”, % 47,2’si 

“oldukça” düzeyinde kendilerini yeterli bulmaktadırlar. Kendini “Kısmen” yeterli bulanlar 

ile “yeterli bulmayanların” oranı göz ardı edilemeyecek düzeyde olduğu görülmektedir.  

Bu durum, rehber öğretmenlerin aile eğitimi konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaçları olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 4.1.19’da rehber öğretmenlerin aile eğitimi konusunda okul yönetiminden 

destek almalarına ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.19. Rehber Öğretmenlerin Aile Eğitimi Konusunda Okul Yönetiminden 
Destek Alma Durumları 

Destek alma durumu                                                      f                                    % 

Hiç 3 1,4 

Az 4 1,9 

Kısmen 34 16,0 

Oldukça 79 37,3 

Tamamen 92 43,4 

Toplam 212 100 

Aile eğitimi konusunda okul yönetiminden destek almalarına ilişkin olarak; rehber 

öğretmenlerin % 43,4’ü “tamamen”, % 37,3’ü “oldukça”, % 16’sının “kısmen” düzeyinde 

destek aldıkları görülmektedir. 

Rehber öğretmenlerin; aile eğitimi konusunda okul yönetiminden yeterli destek 

aldıkları söylenebilir. 

Tablo 4.1.20’de rehber öğretmenlerin aile eğitimi konusunda sivil toplum 

kuruluşları ile iş birliği yapmalarına ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.20. Rehber Öğretmenlerin Aile Eğitimi Konusunda Sivil Toplum 
Kuruluşları İle İş Birliği Yapması 

İş birliği yapma sıklığı                                                  f                                      % 

Hiç 57 26,9 

Nadiren 54 25,5 

Ara Sıra 71 33,5 

Çoğu Zaman 27 12,7 

Her Zaman 3 1,4 

Toplam 212 100 

Rehber öğretmenlerin % 33,5’i “ara sıra”, % 25,5’i “nadiren”, % 12,7’si “çoğu 

zaman” aile eğitimi konusunda sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaptıklarını belirtirken 

% 26,9’ü “hiç” iş birliği yapmadıklarını belirtmiştir.  
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Rehber öğretmenlerinin aile eğitimi konusunda sivil toplum kuruluşları ile iş 

birliğini yeterli düzeyde yapamadıkları görülmektedir. 

Tablo 4.1.21’de aile eğitimi konusunda okul ortamının yeterliliğine ilişkin veriler 

yer almaktadır. 

Tablo 4.1.21. Aile Eğitimi Konusunda Okul Ortamının Yeterliliği 

Okul ortamının yeterlilik düzeyi                                   f                                    % 

Hiç 19 9,0 

Az 29 13,7 

Kısmen 61 28,8 

Oldukça 69 32,5 

Tamamen 34 16,0 

Toplam 212 100 

Rehber öğretmenlerin % 32,5’i “oldukça”, % 28,8’i “kısmen”, % 16’sı “tamamen” 

aile eğitimi konusunda okul ortamını yeterli bulmaktadırlar. 

Bu bulgular özel eğitim okullarını aile eğitimine uygun hâle getirmek için bazı 

çalışmalara ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesi olması bakımından önemlidir.  

Tablo 4.1.22’de aile eğitimi konusunda ailelerin ilgisine ilişkin veriler yer 

almaktadır. 

Tablo 4.1.22. Aile Eğitimi Konusunda Ailelerin İlgi Düzeyi 

Ailelerin ilgi düzeyi                                                       f                                    % 

Hiç 11 5,2 

Az 71 33,5 

Kısmen 89 42 

Oldukça 40 18,9 

Tamamen 1 0,5 

Toplam 212 100 

Rehber öğretmenler ailelerin  % 42’sinin “kısmen”, % 33,5’inin “az”, % 18,9’nun 

“oldukça” düzeyinde aile eğitimi konusuna ilgi gösterdiklerini belirtmişlerdir.  
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Rehber öğretmenlerin önemli bir bölümünün ailelerin aile eğitimi konusuna 

ilgilerini yeterli bulmadıkları görülmektedir. Bu bulgu özel eğitim okullarında aile eğitimi 

konusunda ailelerin ilgilerini artırmak için çalışmalar yapılması gerektiğini göstermesi 

bakımından önemlidir. 

Tablo 4.1.23’te rehber öğretmenlerin aile eğitimi alan bireylere ilişkin görüşleri yer 

almaktadır. 

Tablo 4.1.23. Aile Eğitimi Alan Bireyler  

Aile eğitimi alan bireyler                                              f                                    % 

Anne 200 94,3 

Baba 177 83,5 

Kardeşler 64 30,2 

Diğer 34 16,0 

*Rehber öğretmeler birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

Rehber öğretmenler % 94,3 “annelerin” % 83,5 “babaların”, % 30,2 “kardeşlerin”, 

% 16 oranında ailedeki “diğer” bireylerin aile eğitimlerine katıldıklarını ifade etmişlerdir. 

Tablo 4.1.24’te rehber öğretmenlerin aile eğitiminde kullandıkları öğretim 

yöntemlerine ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.24. Rehber Öğretmenlerin Aile Eğitiminde Kullandıkları Yöntemler 

Öğretim yöntemleri                                                      f                                    % 

Bireysel Eğitim 131 94,3 

Grup Eğitimi 188 88,7 

Uzaktan Eğitim 20 9,4 

Diğer 11 5,2 
*Rehber öğretmeler birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

Aile eğitimlerinde; rehber öğretmenler % 94,3 “bireysel eğitim”, % 88,7 “grup 

eğitimi”, % 9,4 “uzaktan eğitim, % 5,2 diğer eğitim yöntemlerini kullandıklarını 

belirtmiştir. 
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Tablo 4.1.25’te ailelere uygulanan rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin uygulama 

sıklığına ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.25. Ailelere Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinin Verilme Sıklığı 

Danışmanlık hizmetlerinin sıklığı                                 f                                    % 

Haftada en az bir defa 35 16,5 

Her ay bir defa 57 26,9 

Dönemde bir defa  31 14,6 

Yılda bir defa 3 1,4 

İhtiyaç oldukça 76 35,9 

Diğer 10 4,7 

Toplam 212 100 

Rehber öğretmenlerin % 35,9’u “ihtiyaç oldukça”, % 26,9’u “her ay bir defa”, % 

16,5’i “haftada en az bir defa”, %14,6’sı “dönemde bir defa” ailelere rehberlik ve 

danışmanlık hizmeti verebildiklerini belirtmişlerdir. 

Bu bulgular özel eğitim okullarında ailelere düzenli bir şekilde rehberlik ve 

danışmanlık hizmetinin sağlanmasına dikkati çekmesi bakımından önemlidir.  

Tablo 4.1.26’da grupla yapılan aile eğitimi hizmetlerinin uygulama sıklığına ilişkin 

veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.26. Grupla Yapılan Aile Eğitimi Programının Uygulanma Sıklığı 

Grupla aile eğitimi programının 
uygulanma sıklığı                                                          f                                    % 

Haftada en az bir defa 15 7,1 

Her ay bir defa 77 36,3 

Dönemde bir defa  54 25,5 

Yılda bir defa 9 4,2 

İhtiyaç oldukça 42 19,8 

Diğer 15 7,1 

Toplam 212 100 

Rehber öğretmenlerin % 36,3’ü “her ay bir defa”, % 25,5’i “dönemde bir defa”, 

%19,8’i “ihtiyaç oldukça”, % 7,1’si “haftada en az bir defa” aile eğitimi programını 

uyguladıklarını belirtmişlerdir. 
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Özel eğitim okullarında grupla yapılan aile eğitimi konusunda programlı bir çalışma 

yapılmadığı görülmektedir.  

Tablo 4.1.27’de grupla yapılan aile eğitimi hizmetlerinin uygulama süresine ilişkin 

veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.27. Grupla Yapılan Aile Eğitimi Programlarının Süresi 

Süre                                                                 f                                    % 

1 Saat 75 35,5 

2 Saat 117 55,2 

3 Saat 17 8,0 

4 Saat 1 0,5 

5 Saat ve daha fazla 2 0,9 

Toplam 212 100 

Grupla yapılan aile eğitimi hizmetlerini, rehber öğretmenlerin % 55,2’si “2 Saat”, 

%35,5’i “1 Saat ”, % 8,0’u “3 Saat” olarak uyguladıklarını belirtmişlerdir.  

Grupla yapılan aile eğitimi hizmetlerinin uygulama süresi konusunda planlı bir 

çalışma yapılmadığı görülmektedir. 

Tablo 4.1.28’de rehber öğretmenlerin aile eğitimi programını uygularken zorluklarla 

karşılaşmalarına ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.28. Rehber Öğretmenlerin Aile Eğitimi Programını Uygularken 
Zorluklarla Karşılaşma Durumu 

Zorluklarla karşılaşma durumu                                     f                                    % 

Evet 141 66,5 

Hayır 71 33,5 

Toplam 212 100 

Rehber öğretmenlerin %66,5’i, aile eğitimi programını uygularken zorluklarla 

karşılaştığını ve %33,5’i ise aile eğitimi programını uygularken zorluklarla 

karşılaşmadıkları yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir.  

Rehber öğretmelerin büyük bölümünün aile eğitimi programını uygularken 

zorluklarla karşılaştıkları görülmektedir. 
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Tablo 4.1.29’da rehber öğretmenlerin aile eğitimi programını uygularken 

karşılaştıkları zorluklara ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.29. Rehber Öğretmenlerin Aile Eğitimi Programını Uygularken 
Karşılaştıkları Zorluk Durumları 

Karşılaşılan zorluklar                                                    f                                    % 

Ailenin yaklaşımı 109 51,4 

Okul yönetiminin yaklaşımı 9 4,2 

Yeterli bilgimin olmayışı 29 13,7 

Yeterli materyalin olmayışı 51 24,1 

Eğitim ortamının yeterli olmayışı 55 25,9 

RAM’lardan yeterli destek alamam 40 18,9 

Diğer 33 15,6 
*Rehber öğretmeler birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

Rehber öğretmenler sırası ile “ailenin yaklaşımını”, “eğitim ortamının yeterli 

olmayışını”, “yeterli materyalin olmayışını” “RAM’lardan yeterli destek alamamasını”, 

“yeterli bilgisinin olmayışını”,“okul yönetiminin yaklaşımını” karşılaştıkları zorluklar 

olarak belirtmişlerdir.  

Tablo 4.1.30’da aile eğitimi hizmetlerinin uygulama sıklığına ilişkin veriler yer 

almaktadır. 

Tablo 4.1.30. Aile Eğitimi Programının Uygulanma Sıklığı 

Uygulama sıklığı                                                           f                                    % 

Haftada en az bir defa 30 14,2 

Her ay bir defa 106 50 

Dönemde bir defa  33 15,6 

Yılda bir defa 4 1,9 

İhtiyaç oldukça 31 14,6 

Diğer 8 3,8 

Toplam 212 100 

Rehber öğretmenlerin % 50,0’si “her ay bir defa”, % 15,6’i “dönemde bir defa”, 

%14,6’sı “ihtiyaç oldukça”, % 14,2’si “haftada en az bir defa” aile eğitimi programlarını 

uyguladıklarını belirtmişlerdir.  
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Özel eğitim okullarında aile eğitimi programlarının planlı bir şekilde uygulanmadığı 

görülmektedir. 

Tablo 4.1.31’de rehber öğretmenlerin aile eğitimi hizmetlerinin ne zaman 

uygulanacağına ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 4.1.31. Aile Eğitimi Hizmetleri Ne Zaman Uygulanmalı 

Aile eğitimi hizmetlerinin  

uygulanma zamanı                                                         f                                    % 

Hafta içi mesai saatleri içinde 144 67,9 

Hafta içi mesai saatleri dışında 29 13,7 

Hafta sonu  25 11,8 

Diğer 14 6,6 

Toplam 212 100 

Rehber öğretmenlerin % 67,9’ u“hafta içi mesai saatleri içinde”, % 13,7’si “hafta içi 

mesai saatleri dışında ”, % 11,8’i “hafta sonunda” aile eğitimi hizmetlerinin 

uygulanmasının uygun olacağını belirtmişlerdir.  

Bu sonuca göre özel eğitim okullarının aile eğitimi hizmetleri uygulamalarının  

“Haftada içi mesai saatleri içinde” yapılmasının uygun olacağı görülmektedir.  

Tablo 4.1.32’de rehber öğretmenlerin aile eğitimi programını uygularken çerçeve 

programa ihtiyaç durumuna ilişkin veriler yer almaktadır 

Tablo 4.1.32. Rehber Öğretmenlerin Aile Eğitimi Programını Uygularken Çerçeve 
Programa İhtiyaç Durumları 

Çerçeve programa ihtiyaç duyma durumu                     f                                    % 

Evet 141 66,5 

Hayır 71 33,5 

Toplam 212 100 
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Rehber öğretmenlerin % 66,5’i, çerçeve programa ihtiyaç olduğunu ve % 33,5’i ise 

çerçeve programa ihtiyaç olmadığını yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Bu durum 

rehber öğretmenlerin aile eğitimi programını uygularken çerçeve programa ihtiyaçları 

olduğunu göstermektedir. 

Tablo 4.1.33’de aile eğitimi çerçeve programında hangi konuların yer almasına 

ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 4.1.33. Aile Eğitimi Çerçeve Programında Yer Alması Gereken Konular 

 

Konular                                                                           f                                    % 

Evde davranış teknikleri 191 90,1 

Engeli kabullenme 189 89,2 

Olumlu davranış kazandırma teknikleri 189 89,2 

Engelli özellikleri 178 84 

Ev dışında davranış teknikleri 178 84 

Ergeni tanıma 163 76,9 

İletişim kurma teknikleri 160 75,5 

Geleceği planlama 140 66 

Risk yönetimi 120 56,6 

Diğer 97 45,8 

*Rehber öğretmeler birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

Rehber öğretmenler; % 90,1 “Evde davranış teknikleri” % 89,2’ “Engeli 

kabullenme”, %89,2 “Olumlu davranış kazandırma teknikleri”, % 84 “Engelli özellikleri” 

% 84 “Ev dışında davranış teknikleri”, % 76,9 “Ergeni tanıma”, 75,5 “İletişim kurma 

teknikleri” % 66 “Geleceği planlama”, % 56,6 “Risk Yönetimi” konularının çerçeve eğitim 

programında yer alması yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. 
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Tablo 4.1.34’te özel eğitim okullarında aile eğitimi uygulamalarındaki sorunlara 

ilişkin rehber öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 4.1.34. Özel Eğitim Okullarında Aile Eğitimi Uygulamalarındaki Sorunlara 
İlişkin Rehber Öğretmen Görüşleri 

NO SORUNLAR FREKANS 

1 Ailelerin ilgisizliği 60 

2 Ailelerin katılımının düşük olması 32 

3 Ailelerin ekonomik seviyelerinin düşük olması 27 

4 Aile eğitimi konusunda kaynak ve materyal eksikliği 24 

5 Okullara velilerin ulaşım zorluğu 18 

6 Aile eğitimi için uygun ortamın olmayışı 15 

7 Ailelerin eğitim düzeylerinin yetersizliği 14 

8 Yatılı okullarda veliye ulaşım zorluğu 11 

9 Aile eğitimi ile ilgili eğitim programının olmayışı 10 

10 Okulların yerleşim yerlerine uzak olması 10 

11 Ailenin engeli kabulde zorlanması 10 

12 Yatılı okul velileri ile görüşmenin çok az olması 10 

13 Eğitime aile bireylerinin tamamının katılmaması(Baba, Kardeşler) 9 

14 Okulların fiziki imkânlarının aile eğitimi için yetersiz olması 9 

15 Ailenin duruma ön yargısı 9 

16 Öğretmenlerin yetersiz olması 8 

17 Aile eğitimi için uygun ortamın olmayışı 7 

18 Ailenin çocukları için gerçekçi beklentiler içinde olmaması 5 

19 Hizmet içi eğitim yetersizliği 5 

20 Ailelerle iletişim zorluğu 5 

21 Ailenin engelliye bakış açısı 5 

22 Ailenin çocuğun gelişimi konusunda ümitsiz olması 4 

23 Ev ziyaretleri için okul aracının olmayışı 4 

24 Ailenin engelli çocuğuna olumsuz yaklaşımı 4 

25 Verilen eğitimin evde uygulanmamsı 4 

26 Ailelerin bilgisiz olması 4 

27 Toplumun engelli çocuğu bulunan ailelerle iletişime girmemeleri 4 

Rehber öğretmenler; anketteki soruların dışında özel eğitim okullarında 

karşılaştıkları önemli sorunlar olarak, ailelerin eğitime ilgisizliliğini, ailelerin eğitime 

katılımların düşük seviyede olmasını, ailelerin ekonomik seviyelerinin düşük olmasını, aile 

eğitimi konusunda yeterli eğitim materyalinin olmamasını ve aile eğitimi için uygun ortam 

olmayışını belirtikleri görülmektedir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM  

ÖZET, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Araştırmanın bu bölümünde yapılan çalışmaların anlatıldığı özet kısmı, 

araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlara dayalı 

olarak araştırmacı tarafından geliştirilen öneriler yer almaktadır. 

5.1. Özet 

Araştırmanın genel amacı, özel eğitim okullarında uygulanan aile eğitimi 

uygulamalarının değerlendirmesini yapmak ve uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm 

önerileri geliştirmektir.  

Bu araştırma, okullardaki aile eğitim uygulamalarının değerlendirildiği; karşılaşılan 

sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı ilk araştırmalardan olması bakımından 

önemlidir. 

Araştırmanın evreni ve örneklemi; Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik 

ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren görme, işitme, 

ortopedik, zihinsel engelliler ve otistik özel eğitim okullarında görev yapan rehber 

öğretmenlerden oluşmaktadır. 

Özel eğitim okullarında görev yapan rehber öğretmenlerin görüşlerini almak üzere 

anket geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Uygulanan anketlerden 212’si geçerli kabul edilmiştir. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda özel eğitim okullarında uygulanan aile eğitimi 

konusunda karşılaşılan güçlükler belirlenmiş ve bunların çözümüne yönelik öneriler 

getirilmiştir. 

5.2. Sonuçlar 

Araştırma kapsamında ankete cevap veren rehber öğretmenlerinin % 58’ inin erkek, 

% 42’sinin bayan rehber öğretmenlerden oluştuğu görülmektedir. 

Rehber öğretmenlerin % 69,3’ünün gündüzlü, % 26,4’nün yatılı/gündüzlü ve 

%4,2’sinin yatılı özel eğitim okullarında görev yaptıkları görülmektedir. 



 
 

 

 

54 

Özel eğitim okullarının  % 72,2’sinde “bir”, % 21,2’sininde “iki” % 6,6’sınında 

“üç” rehber öğretmen görev yapmaktadırlar. Özel eğitim okullarının çoğunda bir rehber 

öğretmen görev yapmaktadır.  

Özel eğitim okullarında rehber öğretmen sayılarını, rehber öğretmenlerin % 82,1’i 

‘yeterli’ % 17,9’u ise ‘yetersiz’ bulmaktadır. Rehber öğretmenlerin büyük çoğunluğu 

okullarında rehber öğretmen sayılarını yeterli olduğu görüşündedirler.  

Rehber öğretmenlerin % 76,9’unun “1-5 yıl”, % 13,7’sinin “5-10 yıl”, % 6,6’sının 

“11-15 yıl”, % 0,9’unun “16-20 yıl” ve % 1,9’unun “21 yıl ve üzeri” kıdeme sahip olduğu 

görülmektedir. Rehber öğretmenlerin büyük çoğunluğunun fazla tecrübesi olmayan (1-5) 

öğretmenlerden oluştuğu görülmektedir. 

Rehber öğretmenlerin % 75,1’inin ‘psikolojik danışmanlık ve rehberlik’, % 7,1’inin 

‘eğitim programları ve öğretim’,  % 4,7’sinin ‘felsefe’ ve % 4,2’sinin ‘eğitim yönetimi ve 

denetimi ’ bölümlerinden mezun oldukları görülmektedir. Rehber öğretmenlerin dörtte 

birinin özel eğitim, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanı dışı bölümlerden mezun 

oldukları görülmektedir. 

Rehber öğretmenlerin % 84,9’unun ‘lisans’, % 14,6’sının ‘yüksek lisans’ düzeyinde 

öğrenim gördükleri görülmektedir. 

Rehber öğretmenlerin % 58,5’inin, yüksek öğretim kurumunda aile eğitimi 

almadıkları, % 41,5’inin aldıkları görülmektedir. Rehber öğretmelerin yarıdan çoğunun 

yüksek öğretim kurumlarında aile eğitimi almadıkları görülmektedir.  

Rehber öğretmenlerin % 65,6’sı göreve başladıktan sonra da aile eğitim konusunda 

herhangi bir hizmet içi eğitimi almadıklarını belirtmişlerdir. 

Rehber öğretmenlerin % 56,8’inin, aldıkları hizmet içi aile eğitimini yeterli 

bulmadıkları ve % 43,2’sinin ise yeterli buldukları görülmektedir. Rehber öğretmelerin 

yarısından fazlası hizmet içi faaliyetlerinde ihtiyaçlarına uygun aile eğitim programlarının 

düzenlenmediğni belirtmişlerdir. 

Rehber öğretmenlerin % 37,3’ü aile eğitimi konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaçları olmadığını, % 62,7’si ise aile eğitimi konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaçları 

olduğunu ifade etmişlerdir.  
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Rehber öğretmenlerin % 78,3’ü, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin 

programının olduğunu  % 21,7’si ise programın olmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Özel eğitim okullarında ailelere verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin 

uygulanmasında planlı bir çalışma yapılmadığı görülmektedir. 

Özel eğitim okullarında aile eğitimi için yıllık plan yapma durumu konusunda 

rehber öğretmenlerin % 79,2’si, aile eğitimi için yıllık plan yaptığını, % 20,8’i ise yıllık 

plan yapmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Rehber öğretmelerin bir kısmının aile 

eğitimi faaliyetlerini yıllık plan doğrultusunda yürütmedikleri görülmektedir. 

Aile eğitimi için ailelerin ziyaret edilmesi konusunda rehber öğretmenlerin  

%64,1’i, aileleri ziyaret etmekte, % 35,9’u aileleri ziyaret etmemektedir. Özel eğitim 

okullarında aile eğitimi için ailelerin ziyaret edilmesi konusunda rehber öğretmelerin 

programlı bir çalışma yapmadığı görülmektedir. 

Rehber öğretmenlerin % 37,7’si “haftada bir defa”, % 31,6’sı “ihtiyaç oldukça”, 

%11,8’i “yılda bir defa”, % 9,4’ü “dönemde bir defa” aile eğitimi için aileleri ziyaret 

ettiklerini belirtmişlerdir. Özel eğitim okullarında aile eğitimi için ailelerin ziyaret edilmesi 

konusunda rehber öğretmelerin sistemli bir ziyaret planı yapmadığı görülmektedir. 

Rehber öğretmenlerin % 26,4’ü “nadiren”, % 17,5’i “ara sıra”, % 5,7’si “çoğu 

zaman” ve % 5,2’si “her zaman” aile eğitimi konusunda RAM’lardan destek aldıklarını, 

%45,2’si ise RAM’lardan “hiç” destek alamadıklarını belirtmişlerdir. Rehber 

öğretmenlerin aile eğitimi konusunda rehberlik ve araştırma merkezlerinden (RAM) yeterli 

derecede destek alamadıkları görülmektedir. 

Rehber öğretmenlerin % 20,3’ü “nadiren”, % 14,2’i “ara sıra”, % 7,1’i “her zaman”, 

% 5,2’si de “çoğu zaman” aile eğitimi konusunda RAM-özel eğitim değerlendirme 

kurulundan destek aldıklarını % 53,3’ü ise “hiç” destek alamadıklarını belirtmektedirler. 

Rehber öğretmenlerin aile eğitimi konusunda RAM özel eğitim değerlendirme kurulundan 

yeterli destek alamadıkları görülmektedir.  

Rehber öğretmenlerin, % 47,2’si “oldukça”,  % 37,7’i “kısmen”, % 10,9’u 

“tamamen” % 3,3’ü “az” düzeyinde aile eğitimi konusunda yeterli olduklarını 

belirtmişlerdir. Rehber öğretenlerin yarısına yakını kendilerini aile eğitimi konusunda tam 
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yeterli görmemektedirler. Bu konuda hizmet içi eğitime ihtiyaçları oldukları 

görülmektedir. 

Rehber öğretmenlerin % 43,4’ü “tamamen”, % 37,3’ü “oldukça”, % 16’sı “kısmen” 

düzeyinde aile eğitimi konusunda okul yönetiminden destek aldıklarını belirtmişlerdir. 

Rehber öğretmenlerin aile eğitimi konusunda okul yönetiminden yeterli desteği aldıkları 

söylenebilir. 

Rehber öğretmenlerin % 33,5’i “ara sıra”, % 25,5’i “nadiren”,% 12,7’si “çoğu 

zaman” aile eğitimi konusunda sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaptıklarını % 26,9’u 

ise  “hiç” işbirliği yapmadıklarını belirtmişlerdir. Rehber öğretmenlerinin aile eğitimi 

konusunda sivil toplum kuruluşları ile iş birliğini yeterli düzeyde yapamadıkları 

görülmektedir. 

Rehber öğretmenlerin % 32,5’i “oldukça”, % 28,8’i “kısmen”, % 16,’sı “tamamen”, 

%13,7’si “az” düzeyinde aile eğitimi konusunda okul ortamını yeterli buldukları, % 9’unun 

ise hiç yeterli bulmadıkları görülmektedir. Rehber öğretmenlerin yarısı; aile eğitimi 

konusunda okul ortamını yeterli bulmadıkları görülmektedir. 

Rehber öğretmenlerin % 42’si“ kısmen”, % 33,5’i “az”, % 18,9’u “oldukça”, 

düzeyinde aile eğitimi konusunda ailelerin ilgi gösterdiklerini belirtmişlerdir. Rehber 

öğretmenlerinin çoğunluğu aile eğitimi konusunda ailelerin ilgilerini yeterli 

görmemektedirler. 

Aile eğitimine katılanları, rehber öğretmenler, % 94,3’oranında“anneler”, % 83,5 

oranında “babalar”, %30,2 oranında “kardeşler”, % 16 oranında “diğer” aile bireyleri 

olarak belirtmişlerdir. 

Rehber öğretmenlerin % 94,3 “bireysel eğitim”, % 88,7 “grup eğitimi”, % 9,4 

“uzaktan eğitim”, % 5,2’si “diğer” eğitim yöntemlerini aile eğitimi konusunda 

uyguladıklarını ifade etmişlerdir. Aile eğitimi uygulamalarında genellikle bireysel eğitim 

ve grup eğitimi uygulanmaktadır. 

Rehber öğretmenlerin % 35,9’u “ihtiyaç oldukça”, % 26,9’u “her ay bir defa”, 

%16,5’i “haftada en az bir defa”, %14,6’sı “dönemde bir defa” ailelere uygulanan 

rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdiklerini belirtmişlerdir. Özel eğitim okullarının 
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ailelere uygulanan rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin uygulamaları konusunda 

programlı bir çalışmaları olmadığı görülmektedir. 

Rehber öğretmenlerin % 36,3’ü “her ay bir defa”, % 25,5’i “dönemde bir defa”, 

%19,8’i “ihtiyaç oldukça”, %7,1’i “haftada en az bir defa” aile grupları ile aile eğitim 

hizmeti yaptıklarını belirtmişlerdir. Özel eğitim okullarında ailelere uygulanan aile grupları 

ile aile eğitim hizmeti uygulamaları konusunda programlı bir çalışmaları olmadığı 

görülmektedir. 

Rehber öğretmenlerin % 55,2’si “2 saat”,  % 35,5’i “1 saat ”,  % 8’i “3 saat”, aile 

gruplarına eğitim hizmetlerini uyguladıklarını belirtmişlerdir. Özel eğitim okullarında 

grupla yapılan aile eğitimi hizmetlerinin uygulama süresinin çoğunlukla  “iki saat” olduğu 

görülmektedir. Uygulama süresinin de bir standardı olmadığı görülmektedir. 

Rehber öğretmenlerin % 50’si “her ay bir defa”, % 15,6’sı “dönemde bir defa”, 

%14,6’sı“ihtiyaç oldukça”, % 14,2’si “haftada en az bir defa” bireysel aile eğitimi 

uygulaması yaptıklarını belirtmişlerdir. Özel eğitim okullarında bireysel aile eğitimi 

uygulamalarının programlı bir şekilde yapılmadığı görülmektedir. 

Rehber öğretmenlerin % 66,5’i, aile eğitimi programını uygularken zorluklarla 

karşılaştığını, % 33,5’i ise aile eğitimi programını uygularken zorluklarla 

karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuca göre rehber öğretmelerin büyük çoğunluğu 

aile eğitimi programını uygularken bazı zorluklarla karşılaştıkları görülmektedir. 

Rehber öğretmenler % 51,4 “ailenin yaklaşımını”, % 25,9 “eğitim ortamının yeterli 

olmayışını”, % 24,1 “yeterli materyalin olmayışını” , % 18,9’ “RAM’lardan yeterli destek 

alamamasını”, % 13,7 “yeterli bilgisinin olmayışını” % 4,2 oranla “okul yönetiminin 

yaklaşımı”nı karşılaştıkları zorluklar görmektedirler. 

Aile eğitimi hizmetlerinin uygulanma zamanıyla ilgili olarak rehber öğretmenlerin 

%67,9’u“hafta içi mesai saatleri içinde”, % 13,7’si “hafta içi mesai saatleri dışında”, 

%11,8’i “hafta sonu” olarak görüş bildirmişlerdir. Rehber öğretmenlerin özel eğitim 

okullarında aile eğitimi hizmetleri uygulamalarının  “haftada içi mesai saatleri içinde” 

yapılmasının uygun olacağı görüşünde oldukları görülmektedir.  
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Rehber öğretmenlerin % 66,5’i aile eğitimi programını uygularken çerçeve 

programa ihtiyaç olduğunu, % 33,5’i ise aile eğitimi programını uygularken çerçeve 

programa ihtiyaç olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Rehber öğretmenlerin çoğunluğu 

aile eğitimi programını uygularken bir çerçeve programa ihtiyaçları olduğunu 

belirtmektedirler. 

Rehber öğretmenler, % 90,1 oranında “evde davranış teknikleri”, % 89,2 oranında 

“engeli kabullenme”, %89,2 oranında “olumlu davranış kazandırma teknikleri”, % 84 

oranında “engelli özellikleri”, % 84 oranında “ev dışında davranış teknikleri”, % 76,9 

oranında “ergeni tanıma”, %75,5 oranında iletişim kurma teknikleri, % 66 oranında 

“geleceği planlama”,  56,6 oranında “risk yönetimi” konularının çerçeve eğitim 

programında yer alması yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Özel eğitim okullarında aile eğitim uygulamalarında rehber öğretmenler, ailelerin 

ilgisizliği, ailelerin katılımının düşük olması, ailelerin ekonomik durumlarının düşük 

olması, aile eğitimi konusunda kaynak ve materyal eksikliği, velilerin okulları ulaşım 

zorluğu ve aile eğitimi için okullarda uygun ortam olmamasını öncelikli sorun olarak 

belirtmişlerdir. 

5.3. Öneriler 

1. Özel eğitim okullarında en az iki rehber öğretmen görev yapmalıdır. 

2. Rehber öğretmenlerin görev yerleri sık sık değiştirilmemelidir. 

3. Rehber öğretmenler psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanı mezunlarından 
atanmalıdır. 

4. Rehber öğretmelerin yüksek öğretim kurumlarında aile eğitimi konusunda yeterli 
eğitim almaları sağlamalıdır. 

5. Rehber öğretmenlere özel eğitimde aile eğitimi konusunda hizmet içi eğitim 
faaliyetleri düzenlenmelidir. 

6. Hizmet içi eğitim programları rehber öğretmenlerin ihtiyaçlarına uygun olarak 
düzenlenmelidir. 

7. Özel eğitim okullarında ailelere verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin 
programlı bir şekilde verilmesi sağlanmalıdır. 

8. Özel eğitim okullarında aile eğitimi, hazırlanan yıllık plana göre uygulanmalıdır. 
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9. Özel eğitim okullarında aile eğitimi için ailelerin ziyaret edilmesi, yapılan yıllık 
planlara göre düzenlenmelidir. 

10. Rehber öğretmenlerin aile eğitimi konusunda rehberlik ve araştırma 
merkezlerinden yeterli derecede destek almalarını sağlayıcı düzenlemeler yapılmalıdır. 

11. Rehber öğretmenlerin aile eğitimi konusunda RAM-özel eğitim değerlendirme 
kurulundan yeterli destek almalarına ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır. 

12. Rehber öğretmenlerin aile eğitimi konusunda sivil toplum kuruluşları ile yeterli 
düzeyde işbirliği yapmalarını sağlayıcı çalışmalar yapılmalıdır. 

13. Özel eğitim okullarında, aile eğitimine uygun eğitim ortamı için düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

14. Aile eğitimi konusunda ailelerin ilgilerini artırıcı çalışmalar yapılmalıdır. 

15. Aile eğitimi konusunda ailelerin diğer bireylerinin de eğitme katılması için 
çalışmalar yapılmalıdır. 

16. Rehber öğretmenlerin aile eğitimi konusunda karşılaştıkları zorluklarla ilgili 
çözümleyici önlemler alınmalıdır. 

17. Aile eğitimi uygulamaları için çerçeve eğitim programa hazırlanmalıdır. 
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Ek 1 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 
ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA AİLE EĞİTİMİ UYGULAMALARININ  

DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI 
 

REHBER ÖĞRETMEN ANKETİ 
 

 

 

Değerli meslektaşım, 

 

Bu anket, Başkanlığımızca yürütülen Özel Eğitim Okullarında Aile Eğitimi 

Uygulamalarının Değerlendirilmesi konulu bir araştırma kapsamında, rehber öğretmenlerin 

görüş ve önerilerinin alınması için hazırlanmıştır. Lütfen her soruyu dikkatli bir biçimde 

okuyup, samimi olarak cevaplandırınız. Vereceğiniz, görüşler yapacağınız 

değerlendirmeler çalışmalarımıza katkı sağlayacak ve sadece bu araştırmanın 

amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. 

 

 

Katkılarınız için teşekkür ederiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı 
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BÖLÜM I: KİŞİSEL VE OKULUNUZ İLE BİLGİLER 
 
1. Görev Yaptığınız İl   

 :………………………………………….................  
 

2. Cinsiyetiniz     : (  ) K        (  )E 
 

3. Görev yaptığınız okul türü  : ……………………………………………………  
 

4. Okulunuzun öğretim şekli  :  (  ) Yatılı           (  ) Gündüzlü       (  ) Yatılı -Gündüzlü 
 

5. Okulunuzun toplam öğrenci sayısı       :…………………… 
 

6. Okulunuzun  yatılı  öğrenci sayısı   : …………………… 
 

7. Okulunuzun gündüzlü öğrenci sayısı   : …………………… 
 

8. Okulunuzun  rehber öğretmen sayısı   : …………………… 
 

9. Okulunuzda bir rehber öğretmen başına düşen öğrenci sayısı :…………………… 
 

10. Okulunuzda aile eğitimi uygulamalarını başarılı bir şekilde yürütmek için rehber öğretmen 
sayısı yeterli midir?  (Cevabınız Evet ise 12 soruya geçiniz )                                                
(  )Evet     (  ) Hayır   
 

11. Okulunuzda aile eğitimi uygulamalarını başarılı bir şekilde yürütebilmek için bir rehber 
öğretmene en fazla kaç öğrenci düşmelidir? :......................................... 
 

12. Kaç yıldır özel eğitim okulunda çalışıyorsunuz? 
(  ) 1-5              (  ) 6-10                (  ) 11-15                  (  ) 16-20                (  ) 21 ve üzeri 
 

13. Mezun olduğunuz yükseköğretim kurumu:…………………………………………………… 
 

14. Mezun olduğunuz bölüm:…………………………………………………………………… 
 

15. Öğrenim düzeyiniz 
(  ) Lisans                         (  ) Yüksek lisans                 (  ) Doktora  
 

16. Mezun olduğunuz yüksek öğretim kurumunda aile eğitimi konusunda eğitim aldınız mı? 
(  )Evet     (  ) Hayır   

 
17. Aile eğitimi konusunda hizmet içi eğitim aldınız mı?  

(  )Evet     (  ) Hayır   
 
Cevabınız ‘Hayır’ ise 19. Soruya geçiniz. 
 

18. Aile eğitimi konusunda aldığınız hizmet içi eğitimi yeterli buluyor musunuz?  
(  )Evet     (  ) Hayır   
 

19. Aile eğitimi konusunda hizmet içi eğitime ihtiyacınız var mı?                                            
(  )Evet ( Adını yazınız )………………………………………………………………. 
(  ) Hayır   
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BÖLÜM II: AİLE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER  
 
20. Okulunuzda, ailelere verdiğiniz rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin programı var mıdır? 

(  )Evet     (  ) Hayır   
 

21. Aile eğitimi uygulamaları için yıllık plan yapıyor musunuz?                                                
(  )Evet     (  ) Hayır   
 

22. Aile eğitimi programı için aile ziyaretleri yapıyor musunuz?      
(  )Evet     (  ) Hayır   
Cevabınız ‘Hayır’ ise 24. Soruya geçiniz.                  
 

23. Aile ziyaretlerini hangi sıklıkta yapıyorsunuz? 
(  ) Her hafta en az bir defa 
(  ) Her ay en az bir defa 
(  ) Dönemde en az bir defa 
(  ) Yılda en az bir defa 
(  ) İhtiyaç oldukça 
(  ) Diğer (Belirtiniz)................................................................................................................ 
 

24. Aile eğitimi konusunda Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden ne derecede destek 
alıyorsunuz? 
(  ) Hiç      (  ) Nadiren   (  )Ara sıra  

 (  ) Çoğu zaman  (  )Her zaman 
 

25. Aile eğitimi konusunda RAM- Özel Eğitim Değerlendirme Kurulundan ne derecede destek 
alıyorsunuz? 
(  ) Hiç      (  ) Nadiren   (  )Ara sıra  

 (  ) Çoğu zaman  (  )Her zaman 
 

26. Aile eğitimi konusunda kendinizi ne kadar yeterli buluyorsunuz? 
(  ) Hiç      (  ) Az    (  )Kısmen  

 (  )Oldukça    (  )Tamamen 
 

27. Aile eğitimi konusunda okul yönetiminden ne derecede destek alıyorsunuz? 
 
(  ) Hiç      (  ) Az    (  )Kısmen  

 (  )Oldukça    (  )Tamamen 
 
28. Aile eğitimi konusunda Sivil Toplum Kuruluşları ile ne sıklıkta işbirliği yapıyorsunuz? 

(  ) Hiç      (  ) Nadiren   (  )Ara sıra  
 (  ) Çoğu zaman  (  )Her zaman 

29. Aile eğitimi konusunda okul ortamını ne derce yeterli buluyorsunuz? 
(  ) Hiç      (  ) Az    (  )Kısmen  

 (  )Oldukça    (  )Tamamen 
 

30. Aile eğitimi konusunda aileler ne derece ilgi göstermektedirler? 
(  ) Hiç      (  ) Az    (  )Kısmen  
 (  )Oldukça    (  )Tamamen 
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31. Aile eğitimini, aile bireylerinden hangilerine veriyorsunuz? (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz.) 
(  ) Anne     
(  ) Baba      
(  ) Kardeşler      
(  ) Diğer ( Belirtiniz )………………………… 
 

32. Aile eğitimi programını hangi öğretim yöntemiyle uyguluyorsunuz? (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz.) 
(  ) Bireysel öğretim   
(  ) Grup eğitimi        
(  ) Uzaktan eğitim    
(  ) Diğer( Belirtiniz )………………………………… 
 

33. Okulunuzda, ailelere rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini ne sıklıkta veriyorsunuz?  
(  ) Her hafta en az bir defa 
(  ) Her ay en az bir defa 
(  ) Dönemde en az bir defa 
(  ) Yılda en az bir defa 
(  ) İhtiyaç oldukça 
(  ) Diğer (Belirtiniz)........................................................................ 
 

34. Grupla yapılan aile eğitimi programını ne sıklıkta uyguluyorsunuz? 
(  ) Her hafta en az bir defa 
(  ) Her ay en az bir defa 
(  ) Dönemde en az bir defa 
(  ) Yılda en az bir defa 
(  ) İhtiyaç oldukça 
(  ) Diğer (Belirtiniz)........................................................................ 
 

35. Grupla yapılan aile eğitimi programında, grup çalışmalarınızın her biri ortalama olarak kaç 
saat sürüyor? 
(  ) 1 saat    (  ) 2 saat    (  ) 3 saat     
 (  ) 4 saat   (  ) 5 saat ve üzeri  
 

36. Aile eğitimi programını uygularken zorluklarla karşılaşıyor musunuz?          
(  )Evet    (  ) Hayır   
Cevabınız ‘Hayır’  ise 38. soruya geçiniz. 
 

37. Aile eğitimi programını uygularken hangi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz) 
(  ) Ailenin yaklaşımı 
(  ) Okul yönetiminin yaklaşımı 
(  ) Yeterli bilgimin olmayışı 
(  ) Yeterli materyalimin olmayışı 
(  ) Eğitim ortamının yeterli olmayışı 
(  ) RAM’lardan yeterli destek alamamam 
(  ) Diğer (Belirtiniz)………………………………………………… 
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38. Aile eğitimi programı ne sıklıkta yapılmalıdır? 
(  ) Her hafta en az bir defa 
(  ) Her ay en az bir defa 
(  ) Dönemde en az bir defa 
(  ) Yılda en az bir defa 
(  ) İhtiyaç oldukça 
(  ) Diğer (Belirtiniz)........................................................................ 
 

39. Aile eğitimi programı ne zaman uygulanmalıdır? 
(  ) Hafta içi mesai saatleri içinde 
(  ) Hafta içi mesai saatleri dışında 
(  ) Hafta sonu  
(  ) Diğer (Belirtiniz) ………………………………………………… 
 

40. Özel eğitim okullarında aile eğitimi uygulamalarını yürütmek için çerçeve programına ihtiyaç 
duyuyor musunuz?    
(  )Evet    (  ) Hayır   
 

41. Aile eğitim çerçeve programında hangi konular yer almalıdır? (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz) 
(  ) Engeli kabullenme  
(  ) Engelli hakları 
(  ) Ergeni tanıma 
(  ) İletişim kurma teknikleri 
(  ) Risk yönetimi 
(  ) Geleceği planlama 
(  ) Engelli özellikleri 
(  ) Evde davranış teknikleri 
(  ) Ev dışında davranış teknikleri 
(  ) Olumlu davranış kazandırma teknikleri 
(  )  Diğer (Belirtiniz.)…………………………………………………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………… 
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BÖLÜM-3 

KİŞİSEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 

 Açıklama: Bu bölüme, Özel Eğitim Okullarında Aile Eğitimi Uygulamalarının 
Değerlendirilmesi ile ilgili ankette yer almayan görüş ve önerileriniz varsa; lütfen 
maddeler halinde yazınız. 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

1.Özel Eğitim okullarında Aile Eğitimi Uygulamalarında karşılaşılan başlıca sorunlar nelerdir?  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………… 
 

2.Sorunların çözümü için önerileriniz nelerdir? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………… 
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