


*Ülkemizde özel eğitim hizmetleri, gruplarına göre 

oluşturulmuş özel eğitim okullarında yürütülmektedir.  

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans 

düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri 

değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate 

alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri plânlanır, en uygun 

eğitim ortamına yerleştirilmesine karar verilir. 

*Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal okullarda 

akranlarıyla birlikte eğitim görmelerine de önem 

verilmektedir. “Kaynaştırma” olarak tanımlanan bu 

uygulamaların yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. 

 



Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları 

 Özel eğitim gerektiren bireyler için, bireyselleştirilmiş eğitim plânı geliştirilir ve eğitim 

programları bireyselleştirilerek uygulanır. 

ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN BİREYLERİN SINIFLANDIRMASI 

Her bireyin yetersizliği kendine özgü olmasına karşın, tanılanması, ihtiyaçlarının 

belirlenmesi, eğitimlerinde daha uygun düzenleme ve planlamaya yol gösterici 

olması için ortak özellikleri ve eğitim ihtiyaçlarına göre sınıflandırma yapılmaktadır. 

* 1. Zihinsel Öğrenme yetersizliği olan Bireyler 

* 2. İşitme Yetersizliği  

* 3. Görme Yetersizliği  

* 4. Ortopedik Yetersizliği  

* 5. Dil ve Konuşma Güçlüğü  

* 6. Özel Öğrenme Güçlüğü  

* 7.  Otistik Özellikler Gösteren Bireyler 

* 8. Üstün Zekâ ve Üstün Yeteneği  

* 9. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu  

 



FORMLAR 



Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 

*Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilen ve ailesi tarafından 

onaylanan BEP; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri 

doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen amaçlarda verilecek 

destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır. 

 

*BEP, bireyin tüm gelişim alanlarında, gözlem, gelişim ve 

değerlendirme ölçekleri kullanılarak ve hedeflenen amaçların 

gerçekleşme düzeyi doğrultusunda değerlendirilir.  

*Birey için hazırlanacak yeni BEP de ve yöneltme kararında bu 

değerlendirmeler esas alınır. 



Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 

* Bir özel eğitim programıdır. 

*Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş 

beklentilerinden farklı olarak belirlenen bir süre içinde öğrenme 

beklentilerinin, ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetidir.  

*Normal okul programındaki değişiklikleri ve uyarlamaları içeren ve 

her özel eğitim gerektiren öğrenci için hazırlanan yazılı bir plandır.  

*Özel eğitim gerektiren öğrencinin gelişimini gözlemek ve iletişim 

kurmak için öğretmenlere yardımcı olan bir araçtır.  

*Okul personeli ve destek hizmetleri veren kişilerin birlikte geliştirdikleri, 

uyguladıkları ve gelişmeleri izledikleri bir plandır.  

*Gerektiğinde düzeltilebilen ve değiştirilebilen esnek bir çalışma 

programıdır.  



BEP’in Yararları  

*Çocuğun yapabilecekleri betimlenir. 

*Çocuğa uygun eğitim hizmetleri sunulur. 

*Çocuğun engelinden kaynaklanan farklı gereksinimleri belirlenir. 

*Çocuğun kendi öğrenmesi ile ilgili daha fazla sorumluluk almasına 
yardımcı olunur. 

*Çocuğun öğrenmesi izlenir. 

*Çocuğun ilerlemeleri  kayda alınır. 

*Çocuğun ailesi  ile diğer birim üyelerinin ilişkilerine katkıda bulunur. 

*Çocuğun bilgi ve beceri eksiklerinin nasıl giderilebileceğine yol 
gösterir. 

*Çocuğun eğitiminde karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümler, alınacak 
kararlar hakkında aile ve okul personeline eşit söz hakkı sağlar. 

*Çocuğun gelişiminin değerlendirilmesini sağlar. 

* Programın, materyalin ve başlangıç noktalarının etkililiğinin 
değerlendirmesine yardımcı olur. 



* Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı  

Geliştirme Birimi  

* Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları yapılan 

okul ve kurumlarda, özel eğitim gerektiren bireyler 

için, bireyselleştirilmiş eğitim programının 

geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve 

değerlendirilmesi amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim 

programı geliştirme birimi oluşturulur. 

* Bu birim; kurum müdürü veya görevlendireceği 

müdür yardımcısının başkanlığında, gezerek özel 

eğitim görevi verilen öğretmen, aile, özel eğitim 

gerektiren öğrenci, rehber öğretmen-psikolojik 

danışman, eğitim programları hazırlamakla 

görevlendirilen öğretmen, özel eğitim gerektiren 

öğrencinin sınıf öğretmeni veya hazırlanan programın 

içeriğine uygun branş öğretmeni, gerektiğinde izleme 

tanılama ve değerlendirme ekibinden görevli bir 

kişiden oluşur.  



* Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı  

Geliştirme Birimi  
Öğretmen: 

1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının 
hazırlanmasında, uygulanmasında ve 
değerlendirilmesinde etkin görev alır. 

2.Planlanan eğitim programlarını 
uygulamaya dönüştürür. 

3.Bireyin gelişimine göre yeni bireysel 
eğitim programı önerileri hazırlar. 

Aile: 

1.Bireyselleştirilmiş eğitim programının 
geliştirilmesi sürecinde gereksinimleri iletir.  

2.Çocuğu ile ilgili hedeflerini ve planlarını 
belirtir. 

3.Eğitim programının uygulanması  
sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, 
gerektiğinde eğitim araç gereç desteği 
sağlar.  

 

Başkan 

1.Birimi oluşturur, üyeleri belirler, toplantıları 
planlar. 

2.Bireyselleştirilmiş eğitim programı 
geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve 
değerlendirilmesi sürecinde, bireyin 
gereksinimleri doğrultusunda kurum içi 
düzenlemeleri yapar. 

3.Bireyselleştirilmiş eğitim programı 
geliştirilmesi sürecinde yapılan çalışmaları, 
değerlendirmeleri izler, gereksinim duyulan 
araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması 
için özel eğitim hizmetleri kurulu ile 
eşgüdümlü çalışır. 

Rehber Öğretmen Psikolojik Danışman:
  

1.Bireyin özel eğitim gereksinimleri 
doğrultusunda görüşünü belirtir ve bireye 
rehberlik yapar. 

2.Bireyin gelişimini izler. 

 



* BEP Nasıl Hazırlanır? 
* Bireyin o anki performansı  

* Kısa dönemli öğretim hedeflerini de içeren uzun dönemli amaçlar  

* Belirlenen amaçlara ulaşmak için hazırlanan uygun öğretim planları 

* Bireye sağlanacak özel eğitim hizmetleri  

* Her amacı kapsayacak özel ve eğitsel destek hizmetler 

* Normal eğitim programlarının hangi alanlarında bireye yönelik uyarlama yapılacağı  

* Değerlendirme süreci 

* Bu tür hizmetlerin uygulanması için öngörülen süre 

* Programın devam edeceği zaman çizelgesi 

* Birey için hangi koşullarda ne tür ve nasıl düzenlemeler yapmak gerektiği yazılarak BEP hazırlanır.  







BEP  Hazırlanırken 

a) BEP geliştirme birimi üyeleri BEP’in amaç ve 

hedeflerini gerçekleştirmek için; 

 *Bireyin güçlü yönlerine ve sahip olduğu 

yeteneklere odaklanmalıdır. 

 * Sürekli iletişim içinde olmalı, işbirliği içinde 

çalışmaya önem vermelidir.  

b) Ders planları, bireyin BEP’ inde yer alan amaç 

ve hedefleri yansıtmalıdır. 

c) Öğretim yöntemlerinde çeşitlilik 

oluşturmalıdır. 

d) İzleme ve değerlendirme çalışmaları plânlı 

olarak yapılmalıdır. 

e)  Bireyin toplum içindeki ortamlara katılımını 

desteklemek amacıyla düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

 















* Etkili BEP İçin Öneriler 

 
* Çocuğa odaklanın! 

* Karar verme sürecini paylaşın! 

* Sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyin! 

* Tüm üyeler için rahat, çekici ve kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam hazırlayın! 

* Herkesin bakış açısına ve görüşüne değer verin! 

* Çocuğun geleceği ile ilgili iyimser ve olumlu yaklaşımlarda bulunun! 

* Bireyi ve aileyi sürece katın! 

* Kullanımı kolay bir format geliştirin! 

* BEP yazarken, BEP’in uygulanmasında görev alacakların mutlaka sürece katılmış 
olmalarına özen gösterin! 

* BEP yazımında açık ve anlaşılır bir dil, kısa ve öz ifadeler kullanın! 

* Yapılabilecekler konusunda gerçekçi olun! 

* Tüm toplantılarda kayıt (yazılı kayıt, teyp kaydı vb.) tutun! 

* BEP’in bir ekip işi olduğunu unutmayın! 

* Tüm formları saklayabileceğiniz ve bilgileri kaydedebileceğiniz bir BEP dosyası 
oluşturun! 





 BEP NASIL DEĞERLENDİRİLİR? 

 BEP geliştirme birimi, üyelerin değerlendirme raporlarını alır ve BEP’ in amaçları 
doğrultusunda, bireydeki ilerlemeyi değerlendirir. 

 Bu değerlendirmeye göre, ilerleme kaydedilmişse BEP’ in sonraki amaçları belirlenir. 

Öngörülen süre içerisinde BEP’ in uzun dönemli amaçları doğrultusunda ilerleme 
kaydedilememişse, ilerlemeyi sınırlandıran ya da engelleyen nedenler belirlenir.  

Bu nedenler şöyle sıralanabilir: 

* Öğrenciden kaynaklanan nedenler; 

 Öğrencinin uzun süren bir sağlık sorunu yaşaması, uyumunu güçleştiren psikolojik 
sorununun olması ve bu sorunlara çözüm getirebilecek uzman desteğinin, yazılı 
başvurulara rağmen bulunamamış olması vb. 

* Öğretim ile ilgili nedenler; 

 Amaçların uygun seçilmemiş olması, belirlenen öğretim yöntem ve tekniklerinin uygun 
olmayışı, belirlenen araç-gerecin sağlanamaması vb. 

* Ortamdan kaynaklanan nedenler; 

 Özel eğitim gereksinimi olan bireyin eğitim gereksinimine uygun ortam düzenlemelerinin 
yapılmamış olması vb. 

* Destek hizmetleri ile ilgili nedenler; 

 Yöneltme raporunda belirtilmiş olan destek hizmetlerin ortamda sağlanamamış ya da 
yetersiz sağlanmış olması vb. 



* Anne-babanın (yatılı kurumlarda ise grup ve etüd öğretmenlerinin) 
öğretim sürecindeki yeri ile ilgili nedenler;  

 Anne-babanın, öğrenci ile okul dışında, evde yapması gereken, öğretmen 
tarafından bildirilmiş çalışmaları yapmamış olması vb. 

* BEP geliştirme birimi ile ilgili nedenler; 

 Birimde görev alması gereken ve öğretime destek sağlayacak üyelerden 
birinin birimde olmamasının etkileri vb. 

* Eğitim personeli ile ilgili nedenler; 

 Eğitim ve öğretimi yapacak yeterli sayıda ve uygun nitelikte personelin 
olmaması ya da mevcut eğitim personelinin uygun program ve hizmet içi 
eğitimle desteklenmemiş olması vb. 

* Ekip ile ilgili nedenler; 

 Bireyin tanılama, değerlendirme ve yöneltme bilgilerini içeren dosyasının 
birime ulaşmamış olması, bireyin izlenmesi aşamasında ekibin uygun 
desteği sağlamamış olmasının etkileri vb 

* Yerleştirme kararı ile ilgili nedenler: 

 Yöneltme raporuna uygun yerleştirmenin yapılmamış olması vb. 


