ADIYAMAN İLİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK İL DANIŞMA KOMİSYONU
SENE SONU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI TARİHİ

: 30/06/2020

TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI YERİ

: 14:00
: ADIYAMAN TÜRKİYE PETROLLERİ ORTAOKULU
MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLANTIYA KATILANLAR: KOMİSYON ÜYELERİ

GÜNDEM MADDELERİ
123456789-

Açılış ve Yoklama,
RAM ' ların yapmış olduğu çalışmalar
RAM ' ların güçlü ve zayıf yönlerinin tartışılması
Merkezi Sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih merkezlerinin
oluşturulması
Çerçeve Programına eklenecek yerel konuların belirlenmesi ve okullara duyurulması
Rehberlik ve Özel Eğitimle ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
İl genelinde uygulanan projelerde rehberlik boyutunun ele alınması,
Dilek ve temenniler
Kapanış
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Adıyaman ili 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonu
sene sonu toplantısı 30.06.2020 Salı günü saat 14:00'da Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu
toplantı salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet ALAGÖZ başkanlığında ve İl Milli Eğitim Şube
Müdürü Hamza ÇELENK koordinatörlüğünde ilgili üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi.
Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet ALAGÖZ'ün katılımcıları selamlaması ve
toplantının verimli geçmesi temennileriyle başladı. Bu yıl eğitim öğretimin sonuna gelindiği ancak
salgın hastalıktan dolayı sıkıntılı bir süreç yaşanıldığı, insani ilişkilerimizin sınırlandığı
görülmektedir. Temennimiz en kısa sürede eski sağlıklı günlerimize dönmek ve öğrencilerimize
kavuşmaktır.
Bu ortam ve süreçte rehberlik ve danışma hizmetlerinin nasıl yapılacağı ve RAM'larımız ile
çok ciddi bir çalışma içerisinde olduğumuzu, tercih döneminde velilerin tercihleri önemsenmesi,
tercih yaparken çocuklarımızın istek ve tercilerini önemsenerek ilgi yetenek başarısına göre en
uygun tercihlerine yerleştirmesini sağlanması için gerekli özverinin yapılması, bunun yanında kendi
bölgemizde veya mahallemizde olan okulların tercih edilerek okullara dağılımın eşit şekilde
yapılması gerektiğini söyleyerek sözü Şube Müdürü Hamza beye verdi.
Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza ÇELENK:
Geçen ve gelecek eğitim öğretim
döneminin planlaması ve sonuçlarının değerlendirmesi bu komisyona ait olduğu, yıl içerisinde
yapılan çalışmaları değerlendirmesi ve yapılan çalışmaların pedagojik olarak yapılıp yapılmadığı
sorgulanması, RAM'ların 1 (bir) yıllık yaptığı faaliyetlerin sunumu RAM'lar tarafından bu
komisyonda yapılacak, bunun dışında LGS ve YKS Sınavları sonucunda tercih dönemi takvimi
bakanlıkça açıklandığı, EBA üzeri komisyon oluşturularak her bir rehberlik öğretmeninden bir
birim oluşturulacağı, ilçe ve okulların 01-08 Temmuz 2020 tarihlerinde hemen komisyonu
oluşturarak sisteme işlenmesi, EBA üzerinde yapılacak tercihlerde belli saatler üzerinde
belirlenerek yapılması, Bakanlık bu yıl RİBA'lar genel hedefler içerisinde psikolojik sağlamlık ve

şiddetin önlenmesi başlıkları konulduğu, yerel hedeflerin ise Eylül dönemi içerisinde belirlendiği,
hedeflerimiz içerisinde yer alan "Teknolojiyi Verimli Kullanma" hedefine bir başlık eklenmesi,
salgın süresince uzaktan yapılan eğitimlerden sonra yeniden okula başlayacak öğrencilere "okul
fobisi" oluşturduğu ve eğitim öğretim başlamadan buna göre içerik oluşturularak öğrencilerimize
ulaştırması, RAM'ların her zaman sorumlu olduğu alandan haberdar olması ve muhatap 1. Derece
olduklarında yaptığı çalışmalarda kendi alanda hakim duruma gelmesi, e- rehberlik modülü
eğitimleri için hizmet içi eğitim planlandığını ifade ederek, bu sürecin sağlıklı bir şekilde
yürütülmesi için komisyon olarak çalıştığımız yerlerde katkı sağlanması, okul idarecilerinin RPDH
çalışma raporların RAM modülüne işlenmesi için gerekli çalışmaların yapılarak sistem üzerinde
takibinin yapılması,
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet ALAGÖZ; îlimiz Gölbaşı ilçesi özel eğitim ve rehberlik
faaliyetlerinin merkez RAM'dan alınıp Besni İlçesi RAM'a verilmesi coğrafi, fiziki ve
ulaşılabilirlik açısında daha uygun olacağı,
Özel eğitim öğrencilerin velilerini taleplerini dikkate alınarak onları önemsenmesi ve özel
eğitim fedakarlık isteyen bir iş olduğunu buna göre muhatap alınması,
Adiyaman Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Cebrail ÇİRKİN; Tercih
döneminde LGS ve YKS'nin yaşanılan sağlık sürecinden dolayı tercihlerin EBA üzerinde
yapılacağı yeni yayınlanan kılavuzda belirtilmiş ancak velilerin ve öğrencilerin buna alışık
olmadığından yüz yüze tercih yapılması isteyeceklerinden buna göre tercih bürolarımızın sosyal
mesafe ve hijyen olarak hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.
Besni RAM Özel Eğitim Bölüm Başkanı Aysel KATARCI; Besni ilçesi ve bölgesinde 1 yıl
buyunca yapılan rehberlik ve özel eğitim çalışmaların görsel ve istatistiki veriler ile desteklenerek
katılımcılara sunum yapıldı.
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza ÇELENK: Yapılan sunumdan sonra sunumu yapan Aysel
KATARCI'ya çok iyi çalışmaların olduğunu belirtilerek teşekkür etti. Bunun yanında ihmal ve
istismar olaylarında Bakanlığımızın hazırladığı içerikleri dışında başka içerik kullanmaması ve bu
içerikleri dışında içerikler izin verilmemesi gerektiği hususlarında katılımcıları bilgilendirdi.
Kahta RAM Rehberlik Bölüm Başkanı Ömer ARUTAY: Kahta ilçesi ve bölgesinde 1 yıl
buyunca yapılan rehberlik ve özel eğitim çalışmaların görsel ve istatistiki veriler ile desteklenerek
katılımcılara sunum yapıldı.
Adıyaman RAM Rehberlik Bölüm Başkanı Fuat TURAN: İlimiz merkez ve ilçe bölgesinde 1
yıl buyunca yapılan rehberlik ve özel eğitim çalışmaların görsel ve istatistiki veriler ile
desteklenerek katılımcılara sunum yapıldı. Bunun yanında tercih komisyonların yapılan tercihlerde
tercihte bulunan öğrencilerin TC kimlik numaralarını alınarak sisteme işlenmesi zorunluk arz ettiği,
bu konuda tercih bürolarının bilgilendirmesini uygun olacağını ifade etti.
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza ÇELENK: Yapılan sunumlardan sonra sunumu yapan
Kahta ve Merkez RAM rehberlik bölüm başkanlarına teşekkür etti. Yaz döneminde özel eğitim
öğrencilerine yönelik içerik hazırlamak üzere bir komisyon oluşturulduğu bu komisyon çerçeve
programı oluşturarak bu çerçeve programını ilçe ve okullara gönderileceğini, ilçelerin bu çerçeve
programın uygulanması ve takibinde görevli bir özel eğitim öğretmeni ismi verilmesi halinde süreç
boyunca görevlendirilebileceğini ilçe şube müdürlerine ifade etti Ayrıca İhmal ve istismar konusu
işlenirken içeriğin bakanlığın paylaştığı bilgiler çerçevesinde işlenmesi gerektiği aksi takdirde
sıkıntılar ortaya çıktığını belirterek toplantıya katılan üyelerine katılımlarından ve katkılarından
dolayı teşekkür ederek toplantıya son verildi.

ALINAN KARARLAR
1-) LGS ve YKS tercihleri; öğrencinin yetenek, ilgi ve değerleri doğrultusunda öğrencinin ve
ailenin hoşnut kalacağı şekilde yapılacaktır.
2-) İl-ilçe Koordinasyon Kurulu başkanlığında her Ortaokul ve Liselerimiz kendi okullarında her
rehber öğretmenini bir bağımsız birim olacak şekilde oluşturacak okulda birden fazla rehber
öğretmen varsa birden fazla birim olacak şekilde planlayacak tercihler bakanlığın isteği ile EBA
üzerinden gerçekleştirilecektir.
3-) Rehberlik Çerçeve programına yeni yılda (2020-2021) bakanlık hedeflerden psikolojik
sağlamlık ve şiddetin önlenmesini koydu. İl olarak biz ise RÎBA'ları(rehberlik ihtiyaçları belirleme
anketi) pandemi sürecinden kaynaklı vaktinde yapamadığımızdan 2020 eylül'e erteledik. 2020
Eylül'de RÎBA yapılacak ve sonuçlar doğrultusunda yerel hedefler belirlenecektir.
4-) Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ve teknolojinin önemi ortaya çıktığı için okullarımız da
Teknoloji Bağımlılığı yerine teknolojiyi verimli kullanma konu başlığı işlenecektir.
5-) Pandemi sürecinden kaynaklı oluşan okul fobisinin önüne geçmek için zengin içerikler
hazırlanıp eğitim öğretim başlamadan öğrencilerimize ulaştırılacaktır.
6-) Yaz döneminde özel eğitim öğrencilerine yönelik içerik hazırlamak üzere bir komisyon
oluşturulacak bu komisyon çerçeve programını şekillendirecek bu çerçeve programını ilçe ve
okullara gönderecek ilçelerin bu çerçeve programın uygulanması ve takibini yapacaktır.
7-) İlimiz Gölbaşı ilçesi özel eğitim ve rehberlik faaliyetlerinin Merkez RAM'dan alınıp Besni
İlçesi RAM'a bağlanacak böylece coğrafi, fiziki, elverişlilik ve ulaşılabilirlik açısında daha uygun
olacaktır.
8-) İhmal istismar ve mahremiyet konusu işlenirken içeriğin bakanlığın paylaştığı bilgiler
çerçevesinde işlenecek tartışmaya mahal verecek farklı yerlerden konu içeriği, alınmayacaktır.
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