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SEMİNER İÇERİK

• Eğitim ve Danışmanlık tedbir kararları takip komisyonu ve amaçları

• İlçemizdeki Rehber öğretmenlerin kurumlara dağılımı

• İlçemizdeki Eğitim ve Danışmanlık tedbiri kararlarının okullara dağılımı

• Eğitim ve Danışmanlık tedbirinin kavramsal tanımları

• Rehber öğretmenlerin görev tanımını oluşturan yasal çerçeve

• İlçemizde Eğitim ve Danışmanlık tedbiri kararları uygulama süreci

• Eğitim ve Danışmanlık tedbiri ile ilgili verilerin E-Rehberlik modülüne işlenişi

• Danışmanlık ve Eğitim Tedbiri iİe İlgili Hizmet içi Eğitim İhtiyacını Belirleme



İLÇE DANIŞMANLIK ve EĞİTİM TEDBİRİ 

KARARLARI TAKİP KOMİSYONU ve AMAÇLARI

• 2018-2019 Eğitim-öğretim yılı itibariyle Üç Rehber öğretmen ve Bir sorumlu Şube 
Müdürü olmak üzere oluşturulmuştur.

• Eğitim ve Danışmanlık tedbir kararları uygulama sürecinde ortaya çıkan aksaklıkları 
tespit etmek ve çözüm üretmek.

• Okullarda Eğitim ve Danışmanlık tedbiri kararları uygulama sürecinde psikolojik 
danışmanlara müşavirlik hizmeti sunmak

• Tedbir kararları ile ilgili raporlama sürecini takip etmek

.



İSTATİSTİKİ BİLGİLER



İLÇEMİZDEKİ REHBER ÖĞRETMENLERİN OKUL 

TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

OKUL TÜRÜ  OKUL SAYISI REHBER ÖĞRETMEN SAYISI

ANAOKULU 17 11

İLKOKUL 46 75

ORTAOKUL 42 59

LİSE 35 46

ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU 13 4

ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU 1 3

ÖZEL EĞİTİM MESLEK ve İŞ UYGULAMA OKULU 2 2

DİĞER KURUMLAR ve YÖNETİCİ KADROSU 31

TOPLAM 146 231



EĞİTİM ve DANIŞMANLIK TEDBİR 

KARARLARININ OKUL ve KURUMLARA DAĞILIMI

OKUL TÜRÜ EĞİTİM TEDBİRİ DANIŞMANLIK TEDBİRİ
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK 

TEDBİRİ
TOPLAM

İLKOKUL 40 7 6 53

ORTAOKUL 99 5 3 107

LİSE 12 3 3 18

HALK EĞİTİM 

MERKEZİ
185 9 10 204

İŞ UYGULAMA 

OKULLARI
2 2

TOPLAM 338 24 22 384



İSTATİSTİKİ DEĞERLENDİRME

• Her kurum türünde Eğitim ve Danışmanlık tedbir kararı alınmış olan öğrenci 
bulunmaktadır.

• Okulda görevli rehber öğretmenlerin Eğitim ve Danışmanlık tedbiri kararı 
alınmış öğrenci ile karşılaşma ihtimali vardır.

• Halk Eğitim Merkezinde Eğitim ve Danışmanlık tedbir kararı alınmış öğrenci 
sayısı diğer kurumlara göre fazladır.

• Ortaokul kademesinde çalışan Rehber öğretmenlerin Eğitim ve Danışmanlık 
tedbirlerini uygulamadaki iş yükü ilkokul  ve Lise düzeyine göre yüksektir.



EĞİTİM ve DANIŞMANLIK TEDBİRİ

• Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü
veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi
amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna
gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut
kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine
yerleştirilmesine yönelik yapılan çalışmaları ifade eder.
(Danışmanlık Tedbir Uyg. El Kitabı s,11,12).



• Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu

olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara

da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının

çözümünde yol göstermeye yönelik yürütülen

profesyonel yardımı ifade eder.



Madde 7/2

• Danışmanlık Tedbirinin Milli Eğitimi Bakanlığınca

uygulanmasına karar verildiğinde; çocuğun eğitimine

devam ettiği veya hakkında danışmanlık tedbirinin yanı

sıra eğitim tedbiri kararı verildiği hallerde okulda ya da

kurumda bulunan psikolojik danışma ve rehberlik

servisince yerine getirilir. (Danışmanlık Ted. Kar.El Kitabı)



YASAL ÇERÇEVE

• 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 

Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan

veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının

ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.



• Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği (Madde 13)

Adli makamlarca danışmanlık tedbiri kararı verildiği

durumlarda, danışmanlık tedbiri uygulamaları rehberlik servisi tarafından

yerine getirilir. Eğitim kurumlarında rehberlik öğretmeni bulunmadığı veya

çocuğun herhangi bir eğitim kurumu ile ilişiği bulunmadığı durumlarda ise

danışmanlık tedbiri uygulamaları rehberlik ve araştırma merkezleri veya il

veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin görevlendireceği çocuğun ikamet

adresine en yakın okulun rehberlik öğretmeni tarafından yerine getirilir



KOLLUK BİRİMLERİ İLE İLETİŞİM

• Danışmanlık tedbiri kararı uygulamalarında ilgili kolluk
birimleri ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla iş birliği
yapılır (Madde 13).

• İlçemizde Eğitim ve Danışmanlık tedbir kararlarının
uygulanmasında iletişim bilgileri okul idarelerine
gönderilmiş polisler görev almaktadır.



EĞİTİM ve DANIŞMANLIK TEDBİR 

KARARLARI UYGULAMA SÜRECİ

• Çocuk Mahkemeleri hakimlerince alınan tedbir kararları İl ve İlçe Milli Eğitim
birimlerince ilgili kuruma tebliğ tarihi ile uygulama süreci başlar.

NOT: Tebliğ Çocuk ile ilgili Mahkeme Kararını ve Ek olarak Sosyal İnceleme Raporunu
içermelidir.

• Durum tespiti için kolluk birimleri eşliğinde aile, bilgilendirilmek ve ilgili tutanak
hazırlanması için ziyaret edilir ve aile kuruma davet edilir.

• Kuruma gelen aile ile uygulama sözleşmesi imzalanır.

• Danışmanlık tedbiri alınmış ise Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları El kitabından
faydalanarak planlama Psikolojik Danışman tarafından yapılır ve aile bilgilendirilir.



RAPORLAMA SÜRECİ

• Eğitim ve Danışmanlık tedbiri kararları ile ilgili yapılan raporlama çalışmaları Yaz tatili
dikkate alınarak kesintisiz sürdürülür.

Not: Temmuz ayına denk gelen raporlar Haziran ayı sonu,

Ağustos ayına denk gelen raporlar Eylül ayı ilk haftası olarak düzenlenip İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Özel Eğitim Hizmetleri birimine kurumunuzca
gönderilmelidir.

• Üç aylık rapor Psikolojik danışman tarafından hazırlanıp okul idaresi yoluyla İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Özel Eğitim Hizmetleri bölümüne gönderilir.

Not: Rapor ve ilgili ekleri ıslak imzalı evrakların taratılması yoluyla gönderilmelidir.



TEDBİRİN SONLANDIRILMASI

• Danışmanlık tedbiri ile ilgili yapılan çalışmalar çocuğun veya ailenin eldeki verilere 
göre  belirlenen amaçlara ulaştığının tespitiyle psikolojik danışmanın rapor 
döneminde belirtmesi ile sonlandırılabilir.

• Not: Danışmanlık tedbiri  ilk raporlama sürecinde belirlenen hedeflere ulaşma 
ihtimalinin düşüklüğü göz önünde bulundurulmalıdır.

• Eğitim tedbiri çocuğun örgün eğitime devamı boyunca sürdürülür. 

• 18 yaşını geçen öğrencilerin tedbir kararları ilgili hakimin tedbir kararını uzatma 
talebini bildirmesi dışında sonlandırılır. Üst yazı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlğü
bilgilendirilir.



KADEME GEÇİŞLERİ ve NAKİL

• Çocuk ve aile ile yapılan tüm çalışmaların asılları Rehber öğretmende kalacak 

şekilde fotokopiler kapalı zarfta ve kurum üst yazısı ile nakil/geçiş yapılan 

kuruma gönderilmelidir.

• Farklı bir İlçe ve İl’e nakil/geçiş söz konusu olduğunda İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri birimine üst yazı ile 

bilgilendirme yapılmalıdır.



E REHBERLİK MODÜLÜ VERİ GİRİŞİ

• Danışmanlık ve Eğitim tedbiri kararları doğrultusunda öğrenciler ile yapılan görüşme ve Danışmanlık 
seansları E-rehberlik modülüne veri girişi bölümünden işlenmelidir.

• Rehberlik Hizmet türü: İyileştirici Hizmetler

• 1. AŞAMA Psiko-sosyal Müdahale

• 2. AŞAMA Koruyucu ve Destekleyici Tedbir

• 3. AŞAMA                     

• Danışmanlık Tedbiri

• Eğitim Tedbiri

• Danışmanlık ve Eğitim Tedbiri

• İzleme Değerlendirme



HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYACI

• Tutanak Hazırlama

• Aile ile iletişim kurma

• Okul içi tedbir kararlarını yürütmede dikkat edilecek konular

• Raporlama süreci

• Psikolojik danışma tekniklerine uygulama düzeyinde hakim olma



HİZMET İÇİ EĞİTİM BAŞVURUSU

• Kurum ve kişisel bilgilerinizin olduğu imza listesinde 

• Tekrar Eğitim Almak İstiyorum

• Eğitim Almadım

• Eğitim Aldım



TEŞEKKÜRLER


