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Destek Eğitim Odası; eğitimleri sırasında desteklenmesi gereken öğrenciler için 

(engelli ya da özel yetenekli öğrenciler) sunulan bir eğitim olanağıdır.Tam zamanlı 

kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile özel 

yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi 

için düzenlenmiş  Destek Eğitim Odası Hizmeti denir.  

NEDEN DESTEK EĞİTİM? 

Öğrenci açısından; 

Öğrenci merkezli hazırlanan BEP’lerin işlevini artırıcı olup ve akademik başarı oranını 

yükseltir. Öğrencilerin akademik eğitiminde ve mesleki beceri öğretiminde, grup 

eğitimi ihtiyaçları yanı sıra, bireysel eğitim ihtiyaçları da karşılanır. Destek eğitimi ile 

sınıf ortamında, öğretmenin öğrenci üzerindeki olumlu etkisi artar ve davranış 

problemleri azalır. Ders başarısı artan ve değer verildiğini anlayan öğrencilerin 

özgüvenleri artar.Destek eğitim hizmetinden yararlanan kaynaştırma /bütünleştirme 

öğrencisinin, sınıf içindeki kabulü ve akranları ile etkileşimi artar.  

Öğretmen açısından; 

Destek eğitim veren öğretmenler,  farklı durumlarda uygun teknikleri kullanabilir. 

Öğrenci ile ilgili sorumluluğu paylaşılan sınıf/ders öğretmeninin, endişesi azalır. 

Başarılı bir destek eğitim hizmetinde öğretmenin mesleki doyumu artar.  

Genel olarak; 

Destek eğitim hizmetindeki başarı, özel  eğitim ihtiyacı olan bireyler -Özel yetenekli 

olan bireyler ile tüm eğitim personelinin karşılaştığı sorunları azaltarak, olumlu okul 

iklimi ve işbirliğini artırıcı olacaktır. 
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Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu Mudur? 

Evet, zorunludur.  7 Temmuz 2018 tarih ve 30471sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği gereğince, okul ve kurumlarda özel eğitime ihtiyacı 

olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler için, Destek Eğitim Odası açılması 

gerekmektedir. 

Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır? 

Okul öncesi,  ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde eğitim veren okullarda tam 

zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrenciler için il 

veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda il veya ilçe millî eğitim 

müdürlüklerince destek eğitim odası açılır..  

Bunun için, Okul Müdürlüğü’nün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne “Okulumuzda özel 

eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrenciler için Destek Eğitim Odası açmak istiyoruz. 

Gereğini arz ederim.” diye yazılmış resmi bir yazıyla başvurması yeterlidir.  
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Kimler Yararlanabilir? 

Destek eğitim odasında, Okul öncesi,  ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde eğitim 

veren okullarda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren 

özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler eğitim görebilir.  

Bir Öğrenci Haftada Kaç Saat Ders Alabilir? 

Eğitim alacak öğrenciler, bu öğrencilere okutulacak dersler ile öğrencilerin alacağı 

haftalık ders saati BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda belirlenir. Bu 

planlama haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde Okulda haftalık 30 

saat ders gören ilkokul öğrencileri için bu süre haftada 12 saate denk gelmektedir.  

Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda ve azami ölçüde bu eğitimden yararlanması sağlanır 
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Kaç Öğrenci İle Ders Yapılabilir? 

Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak bire bir 

eğitim yapılır. Ancak, BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda gerektiğinde 

eğitim performansı aynı seviyede olan öğrencilerle bire bir eğitimin yanında en fazla 

3- öğrencinin bir arada eğitim alacağı grup eğitimi de yapılabilir..  

Destek Eğitim Odası Uygulamasında Öğrenci Hangi Saatlerde Ders Alabilir? 

Öğrenci, sınıf arkadaşlarıyla beraber yürütemediği derslerin bazı saatlerinde, Destek 

Eğitim Odasına alınarak ilgili dersi BEP’i doğrultusunda alması sağlanabilir. Ancak, bir 

dersin tamamı (Örneğin Türkçe dersi haftada 5 saat ise, 5 saatin tamamı) sadece 

Destek Eğitim Odasında verilmemelidir. 
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Destek Eğitim Odasında Hangi Öğretmenler Görev Alabilir?  

Destek eğitim odası açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre ilgili özel 

eğitim öğretmenleri öncelikli olmak üzere sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri 

görevlendirilir.  İlkokul ve ortaokullardaki destek eğitim odalarında özel yetenekli 

öğrencilere eğitim vermek üzere üst kademelerde görev yapan alan öğretmenleri de 

görevlendirilebilir.  

Sınıf Öğretmeninin Ücretlendirilmesi Nasıl Yapılır?  

Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamındaki 

yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, 

orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar ek ders görevi 

verilebilir. Destek eğitim odalarında verilen derslerin ek ders ücreti, %25 artırımlı 

ödenir. 
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Branş öğretmenleri Destek Eğitim Odasında kaç saate kadar görev alabilir ve 

ücretlendirme nasıl yapılır?  

Maaş karşılığı ders saatini dolduramayan branş öğretmenine, dolduramadığı saat 

kadar Destek Eğitim Odasında görev verilir. Maaş karşılığı verilen Destek Eğitim Odası 

görevinde ek ders ücreti ve %25 artırımlı ödenmez. Ayrıca branş öğretmenlerine, 15 

saat maaş karşılığı olan ders yükünün üzerine, 6 saat zorunlu ek ders kapsamında 

Destek Eğitim Odasında görev verilebilir. Branş öğretmeninin istemesi durumunda, 15 

saat maaş karşılığı ve 6 saat zorunlu ek dersin üzerine, 9 saat daha Destek Eğitim 

Odasında ek ders görevi verilebilir.  

Okul yöneticileri Destek Eğitim Odasında ders görevi alabilirler mi?  

Hayır. Okul yöneticileri de Destek Eğitim Odasında görev alamaz 
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