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TANILAMA SÜRECİ 

 Yapılan değerlendirmeler sonunda 2 farklı 

rapor ve eğitim planı düzenlenir.  

 1. rapor öğrencinin gidebileceği resmi 

okulların genel ismini içermektedir.  

 Kaynaştırma Eğitimi  

 Özel eğitim Sınıfı 

 Özel eğitim uygulama merkezi 

 Özel eğitim ilkokulu 

 Özel eğitim ortaokulu 

 Özel Eğitim Mesleki Eğitim Mer. 

 Özel Eğitim İş Uygulama Mer. 

 2. rapor ve eğitim planı özel eğitim ve 

rehabilitasyon merkezleri tarafından veri-

len bireysel yada grup destek eğitini 

içermektedir.  

 Bireysel Destek Eğitim ifadesi öğ-
rencinin haftada 2 saat olmak üze-
re ayda 8 saat bireysel eğitim ala-
cağını ifade eder.  

 Grup Destek Eğitim ifadesi öğrenci-
nin haftada 1 saat olmak üzere ay-
da 4 saat grupla destek eğitim ala-
cağını ifade eder.  

 Bireysel ve Grup Destek Eğitim ifa-
desi öğrencinin haftada 2 saat bi-
reysel bir saat grup destek eğitim 
olmak üzere ayda 12 saat destek 
eğitim alacağını ifade eder. Eğitim 
planı çocuğun  performansını ve 
destek eğitim süresince çocuğa ka-
zandırılacak amaçları içerir. 

 1. rapor çocuğun devam ettiği okul yada özel 

eğitim okuluna, 2. rapor ve eğitim planı ise 

özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine veril-

melidir.  

RAPORLAR VE İÇERİKLERİ  

DENİZLİ 

 REHBERLİK VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ  

 

TANILAMA SÜRECİNDE  

AİLELERİN DİKKAT ETMESİ  

GEREKENLER 

*Eğitsel tanılama sürecinin başlaması 

için randevu almak ve randevu vaktin-

de RAM ‘da bulunulması, 

*Rehberlik Araştırma Merkezine baş-

vururken belgelerin tam olarak geti-

rilmesi, 

*Raporların çıkış vaktini takip edip 

vaktinde RAM’ dan alınması, 

*RAM raporlarının bitiş sürelerini ta-

kip edip gerekli işleyişi takip edilmesi, 

*Sağlık kurulu raporlarının bitiş süre-

lerini takip edilmesi gerekmektedir. 

 

Çocukları gözlemleyiniz ve engeli yada 

rahatsızlığı sonucunda ortaya çıkan ih-

tiyaçlarını ve farklılıklarını fark etme-

ye çalışınız. Bu sayede çocuğun ihtiyaç 

duyduğu en uygun eğitimi almasını sağ-

layabiliriz !!! 



1.Tıbbi Tanılama: Özel eğitimde ilk ve 

temel ilke “tanılamadır”. Özel eğitim 

hizmetlerine gereksinimi olan bireylerin 

uygun eğitim programlarına yerleştiril-

meleri tanılama süreciyle başlamaktadır. 

Ülkemizde tıbbi tanılamadan hastaneler 

sorumludur. Hastanede tanılama sonu-

cunda sağlık kurulu raporu verilmektedir 

kişi bu rapor ile eğitim almak için Reh-

berlik Araştırma Merkezi ’ne başvurur.  

 

2. Eğitsel Tanılama: Eğitsel tanılama   

ise tıbbi ve psikometrik veriler dikkate 

alınarak, yetersizliğin eğitim sürecini 

etkilemesi olasılığının belirlenmesi ve bi-

reyin dil, bilişsel, duygusal, sosyal ve 

motor beceri düzeylerine ilişkin bilgilerin 

toplanarak bir karara varılması süreci-

dir. Karara varıldıktan sonra verilecek 

eğitim belirlenerek çocuğa uygun eğitim 

kurumlarına uygun eğitim için yönlendiri-

lir.  

REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİNDE 

EĞİTSEL TANILAMA NASIL 

YAPILIYOR ? 

TANI VE DEĞERLENDİRME 

Tıbbı tanılama sonucunda Sağlık Kurulu Ra-

poru alındıktan sonra eğitsel tanı evresi 

başlamaktadır.  

*Randevu alma 

*Eğitsel tanılama için gerekli belgeleri ha-

zırlama 

*Öğrencinin özel eğitim öğretmeni ve psiko-

lojik danışmanlarca performansının alınması 

*Alınan eğitsel performans sonrasında öğ-

rencinin uygun eğitim kurumuna yönlendiril-

mesi ve destek eğitim kararının verilmesi. 

RANDEVU ALMA 

Öğrenci velisinin randevu almak için kuru-

mumuza bireysel başvuru yapması gerek-

mektedir. 

EĞİTSEL TANILAMA İÇİN   

GEREKLİ BELGELER 

 2  adet fotoğraf, 

 Bireye ait geçerli sağlık kurulu rapo-

ru, 

 Bireye ait  nüfus cüzdanı , 

 Tanılamaya ilk kez gelenler için 

‘Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu’, 

 Daha önce incelenmiş bireyler için  

‘Bireysel Gelişim Raporu’, okul tara-

fından hazırlanacaktır. (Formlara in-

ternet sitemizden ulaşabilirsiniz) 

Önemli !  

Eksik belgeyle gelen öğrencilerimize 

eğitsel değerlendirme işlemi başlatıla-

mamaktadır. Bunun için belgelerin ek-

siksiz getirilmesi önemlidir. 

Öğrencinin Uygun Eğitim Kurumuna  

Yönlendirilmesi 

Öğrencinin eğitsel performansı alınarak 

yapılan değerlendirmeler sonuncunda 

hazırlanan ’’özel eğitim ve değerlendir-

me kurulu raporları ve eğitim planı’’ ile 

uygun görülen eğitim kurumlarına yön-

lendirmeler yapılır. 2’şer nüsha çıkartı-

lan raporların 1 tanesi RAM dosyasında 

kalır 1 tanesi veliye verilir. 


