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tüm
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insanlık hayrına kullanan üretken ve yapıcı bireylerin yetişmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
Özel eğitim; bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı
düzeyde farklılık gösteren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş eğitim
programları ve özel olarak yetiştirilmiş personel ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir. Özel eğitim
ihtiyacı olan bireylerin sosyal yaşamın her alanında aktif olmalarını, toplumla bütünleşmelerini sağlayarak,
bireysel yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda ihtiyaç duydukları tüm alanlarda gelişimlerini desteklemek
ve bunun için gerekli imkânları sunmak hepimizin sorumluluğundadır. Genel Müdürlüğümüz yapmış olduğu
çalışmalarla,özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin,kendi iç dünyası ve sosyal çevresi arasında uyum sağlamasını,
yaşam kalitelerinin artırılmasını, bireysel kapasitelerinin en üst sınırında akademik bir performansa sahip
olmalarını sağlayarak psiko-sosyal gelişimlerini desteklemektedir. Aynı zamanda özel çocuklarımızı ve
ailelerini üreten, toplumsal iş gücüne katkı sağlayan, gelişen ve geliştiren bireyler olmaları yönünde tüm
kurum ve kuruluşlarımızla desteklemekteyiz. Gelişimsel düzeyde akranlarından anlamlı farklılık gösteren, bu
nedenle özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere yönelik özel eğitim hizmetlerinin niteliğini artırarak öğrenci, veli
ve öğretmenlere eğitsel,kişisel ve mesleki rehberlik hizmetleri sunmak amacıyla yoğun bir çaba harcamaktayız.
Rehberlik hizmetleri ile de çocuklarımızın kendi yetenek, yeterlilik ilgi ve ihtiyaçları
çerçevesi içinde öğrenip gelişmesini sağlayan, yaşamın zorluklarıyla baş etme yöntem ve
tekniklerinde yardımcı olan önleyici ve müdahale hizmetleri kapsamında sunulmaktadır. Rehberlik
ve araştırma merkezlerimiz, okullardaki rehberlik hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması,
bireylere psikolojik destek hizmetleri verilmesi, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tanılanması
ve bu bireylere yönelik rehberlik hizmetlerinin sunulması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
Her çocuğun özel bir birey olduğu kanısından yola çıkarak özel eğitimin kalitesinin her geçen gün
daha ileriye götürülmesi için gerek sahada gerekse Genel Müdürlüğümüzde büyük bir özveri ve inançla
çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Özel eğitim olmadan genel eğitim olamaz diyerek özel eğitime ihtiyaç
duyan her öğrencimiz için bireysel öğrenme yaşantılarının oluşturulması, çağın da gereklilikleri göz önüne
alınarak kendisiyle barışık, sağlıklı ve üretken nesiller yetiştirilmesi amacıyla eğitim öğretimin her boyutuyla
irdelenmesi ve planlanması çalışmalarını yürütme yolunda ilerlemekteyiz. Bahsedilen yol haritamızda
planlanan çalışmalar ile 2020 yılına ait tamamladığımız çalışmaları “2020 Bilgilendirme Raporu”muzda
sizlerle paylaşmaktayız. Başta Genel Müdürlüğümüz çalışanları olmak üzere yaptığımız çalışmaların etkili,
verimli ve yaygın bir şekilde sürdürülmesi için gayret gösteren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

Mehmet Nezir GÜL
Genel Müdür
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1. BÖLÜM

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, çalışmalarını “özel eğitim hizmetleri”
ve “rehberlik hizmetleri” olmak üzere iki temel faaliyet alanında yürütmektedir.
Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişimlerini sağlamak, özel eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak ve öğrenci, veli, öğretmenlere eğitsel, kişisel ve mesleki rehberlik hizmetleri sunmak Genel Müdürlüğümüz çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.

BİRİMLERİMİZ
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, çalışmalarını gerçekleştirebilmek
için merkez teşkilatı bünyesinde aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır:
ö

Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı

ö

Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanlığı

ö

Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanlığı

ö

Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

ö

Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı

ö

Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

ö

İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

ö

Genel Müdürlük Özel Büro

GÖREV ALANLARIMIZ
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan 7 daire başkanlığı ve Özel Büro birimi ile aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:

Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı
• İlgili bakanlıklarla iş birliği içinde özel eğitim standartlarının yükseltilmesine yönelik
politika ile strateji geliştirme yolunda çalışmalar yapmak,
kararlaştırılan politika ve stratejileri uygulamak,
• Genel Müdürlüğün, politika ve stratejilerinin uygulanması için gerekli olan stratejik plan ve yıllık çalışma
takvimini hazırlamak,
• Görev alanı ile ilgili düzenlenecek olan hizmet içi
eğitim kurs ve seminerler ile çalıştaylara katılacak yönetici, kursiyer ve öğretim görevlilerini belirlemek,
• Politika ve stratejilerin uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak,
• Genel Müdürlükle ilgili eğitim kurumlarının açılması ve kapatılmasıyla ilgili usul ve
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esaslar ile bu kurumların donanım standartlarını belirlemek,
• Sistem ölçeğinde özel eğitim ve rehberlik politikaları geliştirmek,
• Özel eğitim, rehberlik ve yönlendirme süreçlerini planlamak,
• Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak çalışmalar yapmak,
• Yeni politika ve uygulamalarla ilgili hukuki düzenlemeleri hazırlamak,
• Bakanlığımızla ilgili soru önergelerine verilecek cevabı, ilgili birimlerle koordineli olarak
hazırlamak,
• Görev alanlarıyla ilgili projelere destek vermek,
• Görev alanıyla ilgili resmî yazışmaları yapmak ve arşivlemek,
• Diğer kurumlar tarafından hazırlanan mevzuat tasarıları hakkında Genel Müdürlüğün
görüşünü, ilgili birimlerle koordine ederek tespit etmek ve ilgililere bildirmek,
• Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili her konudaki mevzuatı ve mevzuat değişikliklerini toplamak, tasnif etmek ve bunların fihristini tutmak,
• Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara görüş vermek,
• Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmaktır.

Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanlığı
• Özel eğitim uygulamaları ile ilgili usul ve esasları belirlemek,
• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik eğitim
hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
• Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim sistemi
ve uygulamaları hakkında ilgili usul ve esasları belirlemek,
• Özel eğitim okul ve kurumlarının açma, kapama ve
isim değişikliği iş ve işlemlerini valiliklerden gelen talepler doğrultusunda yürütmek,
• Özel eğitim meslek liselerinde yatılı olarak öğrenim görmek isteyen işitme engelli öğrencilerin yerleştirilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
• E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’yle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Özel eğitim meslek okullarında alan/dal açılması, kapatılması ve E-Okul Yönetim Bilgi
Sistemi’ne tanımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar bünyesinde açık olan özel
eğitim sınıfları için E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nde alan/dal tanımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
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• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Eğitim ortamlarına ilişkin belirlenen standartların okul ve kurumlarda uygulanmasını ve
yaygınlaştırılmasını sağlamak,
• Görev alanı ile ilgili düzenlenecek olan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile çalıştaylara katılacak yönetici, kursiyer ve öğretim görevlilerini belirlemektir.

Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanlığı
• Okul ve kurumlarda rehberlik hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için
gerekli tedbirleri almak,
• Rehberlik ve araştırma merkezlerinin açılması ve kapatılmasıyla ilgili iş ve işlemleri ilgili
birimlerle iş birliği içinde yürütmek,
• Rehberlik ve araştırma merkezlerinin gelişimlerini sağlayıcı çalışmalar yapmak,
• Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarını temin etmek,
• Psiko-sosyal koruma, önleme ve müdahale ile ilgili
iş ve işlemleri yürütmek,
• Travma, stres, ihmal, istismar, şiddet, intihar, sigara,
alkol ve madde kullanımı gibi konularda ilgili kurum ve
kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmak,
• Eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
• Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde hayat boyu rehberlikle ilgili çalışmaları yürütmek,
• Görev alanı ile ilgili düzenlenecek olan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile çalıştaylara katılacak yönetici, kursiyer ve öğretim görevlilerini belirlemek,
• Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara yönelik görüş bildirmek,
• Görev alanıyla ilgili projelere destek vermek,
• Görev alanıyla ilgili resmî yazışmaları yapmak ve arşivlemek,
• Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmaktır.

Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı
• Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesi, tanılanması, yönlendirilmesi ve yerleştirilmeleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve politikalar geliştirmek,
• Özel yetenekli bireylerin eğitimini yaygınlaştırmak ve eğitime erişimlerini artırmaya yönelik stratejiler hazırlamak, geliştirmek ve bunların uygulanmasını sağlamak,
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• Özel yetenekli bireylerin eğitimi ile ilgili eğitim modelleri geliştirmek, değerlendirmek
ve bunları yaygınlaştırmak,
• Özel yetenekli bireylerin eğitiminde görev alan
öğretmen ve personele yönelik verilecek eğitimleri tespit
etmek, planlamak ve uygulamak,
• Özel yetenekli bireylerin eğitimine yönelik ihtiyaç
ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, geliştirme ve
planlama çalışmalarında bulunmak,
• İlgili sektör ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği ve
koordinasyonu sağlamak,
• Görev alanı ile ilgili düzenlenecek olan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile çalıştaylara katılacak yönetici, kursiyer ve öğretim görevlilerini belirlemek,
• Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara yönelik görüş vermek,
• Görev alanlarıyla ilgili projelere destek vermek,
• Görev alanıyla ilgili resmî yazışmaları yapmak ve arşivlemek,
• Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmaktır.

Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
• Özel eğitim ve rehberlik ile ilgili öğretim programlarını hazırlamak veya hazırlatmak,
• Programlar ve öğretim materyallerinin araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak,
• Ders kitapları ve öğretim materyallerinin standartlarını belirlemek,
• Ders kitapları ve öğretim materyallerini hazırlamak veya hazırlatmak,
• Yeni geliştirilen eğitim öğretim programlarının taslaklarını, eğitim öğretim araç ve gereçlerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunmak, bunların takibini yapmak ve karara bağlananların uygulamaya
konulmasını sağlamak,
• Eğitim programları ve öğretim materyallerinin hazırlanmasında Bakanlığımız ilgili birimleri, üniversite, kamu
kuruluşları, özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak,
• İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği hâlinde özel
eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri konularında ihtiyaç duyulan ölçme araçlarını belirlemek, geliştirmek,
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• Görev alanı ile ilgili düzenlenecek olan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile çalıştaylara katılacak yönetici, kursiyer ve öğretim görevlilerini belirlemek,
• Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara ilişkin görüş vermek,
• Görev alanlarıyla ilgili projelere ve çalışmalara destek vermek,
• Görev alanıyla ilgili resmî yazışmaları yapmak ve arşivlemek,
• Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmaktır.

Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı
• Genel Müdürlüğümüz uhdesindeki ulusal/uluslararası projelerin koordinasyonunu sağlamak ve ihtiyaç duyulan alanlarda araştırma çalışmaları yürütmek,
• Özel eğitime ve rehberlik hizmetlerine yönelik
araştırma, planlama ve geliştirme çalışmaları yapmak,
• Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik proje faaliyetlerini planlamak ve uygulamak,
• Özel eğitim ve rehberlik alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri izlemek ve bunların
sonuçlarını değerlendirmek,
• Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak
özel eğitim ve rehberlik hizmetlerine yönelik projeleri hazırlamak ve uygulamak,
• Genel Müdürlüğe intikal eden araştırma izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Görev alanı ile ilgili düzenlenecek olan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile çalıştaylara katılacak yönetici, kursiyer ve öğretim görevlilerini belirlemek,
• Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara yönelik görüş vermek,
• Görev alanıyla ilgili resmî yazışmaları yapmak ve arşivlemek,
• Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmaktır.

İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
• Eğitim ve öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
• Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
• Yurt içi ve yurt dışı eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
• Özel eğitim ve rehberlik alanındaki hizmetleri izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
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• Öğrenci başarısına yönelik çalışmalarla ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek,
• Özel eğitim ve rehberlik kapsamında yürütülen çalışmaları, ilgili birimlerle iş birliği
içerisinde izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
• Stratejik planın amaç ve hedeflerinin gerçekleşme
düzeylerini izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
• Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma planlarındaki hedefler
doğrultusunda görev alanı ile ilgili yapılan çalışmaları izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
• İl Danışma Kurulu raporları, yıllık çalışma programları, yıl sonu faaliyet raporları, şûra kararları ile ilgili iş
ve işlemleri kurul, kurum ve kuruluşlarla iş birliği hâlinde yürütmek,
• Yetkililerce yapılan denetimler sonunda düzenlenen raporlarda tespit edilen eksik ve
kusurlu konuları makama ve ilgili birimlere bildirmek, sonucunu izlemek ve değerlendirmek,
• Bilgi Edinme Yönetmeliği kapsamında gelen başvuruları (CİMER ve MEBİM 632) koordine etmek,
• Görev alanlarıyla ilgili projelere ve çalışmalara destek vermek,
• Genel Müdürlük bilgi raporlarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak ve güncellemek,
• Görev alanı ile ilgili düzenlenecek olan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile çalıştaylara katılacak yönetici, kursiyer ve öğretim görevlilerini belirlemek,
• Genel Müdürlüğün görev alanına giren her türlü istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek,
• Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara yönelik görüş bildirmek,
• Görev alanıyla ilgili resmî yazışmaları yapmak ve arşivlemek,
• Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmaktır.

Özel Büro
• Genel müdür ve daire başkanlıklarının sekreterlik
hizmetleri ile Genel Müdürlüğün personel, idari, mali, bütçe
ve yardımcı hizmet işlerini yapmak,
• Genel Müdürlüğün sekretarya görevlerini yapmak,
• Genel Müdürlük personelinin MEBBİS üzerinden yapılması gereken iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,
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• Genel Müdürlük personelinin görevlendirme ve atama teklifleri, göreve başlama, ayrılma yazıları, izin, rapor, adaylık, sendikal faaliyetler vb. iş ve işlemleri yürütmek,
• Personele tebliğ edilmesi gereken evrakı imza karşılığı duyurmak veya teslim etmek,
• Özel büro yazışmalarının elektronik ortamda kaydını gerçekleştirmek ve gerektiğinde
arşiv hizmeti olarak yararlanılmasını sağlamak,
• Kurum İdare Kurulu Etik Komisyonu ile ilgili iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordineli
olarak yürütmek,
• Genel Müdürlük personelinin kişisel dosyalarını tutmak,
• Genel Müdürlük arşivi ile ilgili işleri yürütmek,
• MEB Doküman Yönetim Sistemi (DYS) kurulum ve teknik desteğini vermek,
• Genel Müdürlüğün posta adresine gelen postaları daire başkanlıklarına dağıtmak,
• Genel Müdürlüğün nöbet, emniyet ve sivil savunma ile ilgili hizmetlerini yürütmek,
• Genel Müdürlüğün büro ve tefriş işlerini yapmak kırtasiye, demirbaş eşya ve malzemesinin teminini, dağıtımını ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmek, demirbaş sayımını ve düşümünü
yapmak, bunların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek,
• Özel eğitim ve rehberlikle ilgili hazırlanan eğitim programları ve öğretim materyallerinin (ders kitabı, yardımcı ders kitabı vb.) ve psikolojik ölçme araçlarının dağıtımı ile ilgili destek
hizmeti vermek,
• Genel Müdürlüğe ait gelen ve giden evrakın sevk ve idaresini yapmak,
• Özel eğitim ve rehberlik alanında görev yapan öğretmen ve personele yönelik hizmet içi
eğitimleri planlamak, kursiyer listelerini onaylamak ve sekretarya işlemlerini yürütmek,
• Personelle ilgili, Genel Müdürlüğe intikal eden şikâyet dilekçesi ve ihbar mektuplarında
öne sürülen iddiaları özelliklerine göre incelemek, gerektiğinde soruşturulmak üzere ilgili valiliğe veya Rehberlik ve Denetim Başkanlığına intikal ettirmek,
• Personelle ilgili Rehberlik ve Denetim Başkanlığından, valiliklerden gelen adli ve idari
nitelikteki inceleme ve soruşturma raporlarında yer alan tekliflerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Genel Müdürlüğün merkez ve merkez dışı okul ve kurumlarına ait bütçe tekliflerini, bütçe
çağrısı talimat ve uygulama esaslarına göre hazırlamak, belirlenen kriterlere göre ödeneklerin
dağıtımını yapmak, ödenek gönderme belgelerini Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek,
• Genel Müdürlük personelinin özlük işlemlerine ait belgeleri düzenleyerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne iletmek,
• Strateji Geliştirme Başkanlığınca gerçekleştirilen aktarma, serbest, ek ödenek temini,
revize vb. ödeneklerle ilgili iş ve işlemleri yapmak,
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• Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumların yıllık ve üç yıllık yatırım programlarını hazırlamak, Bakanlığın ilgili birimleriyle iş birliği yapmak,
• İlgili daire başkanlığı tarafından açılması, kapatılması veya isim değişikliği kararı verilen
okul/kurumları Devlet Kurumları Modülü’ne işlemek,
• Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız diğer birimleri adına tahsis edilen bina ve arsaların tahsis, devir ve takaslarına ilişkin görüş yazılarını hazırlamak,
• Özel eğitim okul ve kurumlarına ait iller tarafından belirlenen kurum tiplerinin Devlet
Kurumları Modülü’ndeki iş ve işlemlerini yürütmek,
• Yatılı özel eğitim okul ve kurumlarına ait iller tarafından belirlenen pansiyon kapasitelerinin Devlet Kurumları Modülü’ndeki iş ve işlemlerini yürütmek,
• Genel Müdürlüğe bağlı özel eğitim okul ve kurumlarında öğrenim gören burslu öğrencilerin burs işlemlerini yürütmek,
• Özel eğitim okul ve kurumlarının eskiyen veya kaybolan resmî mühür ve beratlarının
yenilenmesine dair iş ve işlemleri yapmak,
• Bütçenin 06.1 Mamul Mal Alımları Harcama Kalemi’ndeki ödeneklerin yıllık dağılımına
ilişkin Detay Uygulama Planı’nı ilgili Genel Müdürlük ile iş birliği hâlinde hazırlamak,
• Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumların malzeme ve donatım ihtiyaç taleplerinin
sistem üzerinden takibi ve onay işlemlerini yapmak,
• Görme engelli öğrenci ve öğretmenlere ait malzeme taleplerini deponun durumuna
göre karşılamak,
• Göreviyle ilgili yargıya intikal eden davalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Görev alanıyla ilgili resmî yazışmaları yapmak ve arşivlemek,
• Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmaktır.
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PERSONEL DURUMUMUZ
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan personelin birimlere
göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1

10

Unvanı

Eğitim Politikaları
Daire Başkanlığı

Özel Eğitim ve Kaynaştırma
Daire Başkanlığı

Rehberlik Hizmetleri
Daire Başkanlığı

Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi
Daire Başkanlığı

Programlar ve Öğretim
Materyalleri Daire Başkanlığı

Araştırma, Geliştirme ve
Projeler Daire Başkanlığı

İzleme ve Değerlendirme
Daire Başkanlığı

Genel Müdürlük
Özel Büro

TOPLAM

Genel Müdürlüğümüz Merkez Teşkilatı Personel Sayısı

Daire Başkanı

1

1

1

1

1

1

1

-

7

Şube Müdürü

1

1

-

1

2

-

-

3

8

Millî Eğitim Uzmanı

1

-

2

2

2

3

-

-

10

Millî Eğitim Uzman
Yardımcısı

-

1

-

1

-

-

1

-

3

Öğretim Üyesi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eğitim Uzmanı

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Görevli Öğretmen

6

9

13

14

10

12

7

3

73

Şef

2

2

2

1

1

1

1

8

18

Memur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni

-

1

-

-

-

-

-

6

7

Dağıtıcı

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Bilgisayar İşletmeni

-

-

-

-

-

1

-

6

7

Hizmetli

-

-

-

1

-

-

-

1

2

TOPLAM

11

15

18

21

16

19

9

29

139

2. BÖLÜM

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Kapsamında Mevzuat Çalışmaları
• Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliği ile ilgili çalışmalar yapılmış olup 11 Haziran 2020 tarihli ve 31152 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmıştır. Değişikliğe göre, Olağanüstü Durumlarda Eğitim ve Öğretime Ara Verme, Sınıf
Geçme ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi maddesinde düzenleme yapılmıştır.
• 2023 Eğitim Vizyon Belgesi kapsamda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin
daha sistemli ve etkin bir şekilde sunulması amacıyla 14.08.2020 tarihli ve 31213 sayılı Resmî
Gazete’de Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik ile eğitim ve öğretimle bütünleşen, çocukların bütüncül gelişimini destekleyen, sorun odaklı
olmayan, gelişimsel ve önleyici bir bakış açısıyla tüm çocuklara dokunmayı hedefleyen bir hizmet sunumu kurgulanmıştır. Aşağıdaki şemada verilen hizmetler özetlenmiştir.

• Bakanlığımız, ilk olarak 31.08.2020 tarihli 2756 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Etik Yönergesi ile rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerinde etik ilkeleri belirleyerek hizmetlerin bu ilkeler ışığında sunulmasını amaçlamıştır.
• Ülkemizdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerini
planlayan, sunan, koordine eden, izleyen ve değerlendiren rehberlik ve araştırma merkezleri
2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusunda yeniden yapılandırılmıştır. 31.08.2020 tarihli 2756
sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yönergesi ile rehberlik
ve araştırma merkezlerinin sunduğu hizmetlerde düzenlemeler yapılarak etkin bir koordinas-
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yon ve izleme sistemi ile sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. Ayrıca yeni
uzmanlık alanlarına yer vererek rehberlik ve araştırma merkezlerinde sunulan hizmetlere disiplinlerarası bir yaklaşım kazandırılmıştır.
• Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce 81 ilde çalışma başlatılmıştır. Çalışma kapsamında her ilde kurulan komisyonlar marifetiyle Yönetmelik’in sahaya yansımaları hususu öğretmenler, akademisyenler, yöneticiler ve STK’ların katılımı
ile değerlendirilerek sonuç raporları Genel Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Genel Müdürlüğümüzce 81 ilden gelen raporların incelenmesi sonucu tespit edilen sorunlar, çözüm önerileri ve
görüşler değerlendirilerek paydaş görüşleri doğrultusunda bir yönetmelik değişikliği taslağı
hazırlanmıştır.

Özel Eğitim Okul ve Kurumları
Özel eğitim hizmetleri eğitim kademesine ve eğitim türüne göre farklılıklar göstermektedir. Özel eğitim hizmetleri erken çocukluk, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerinde belirli sistem ve yasalarla yürütülmektedir. Ayrıca eğitim türü açısından
bakıldığında yaygın eğitim, tamamlayıcı eğitim, evde eğitim, hastanede eğitim ve aile eğitimi
alanlarında da özel eğitim hizmetleri sunulmaktadır. Söz konusu eğitim tür ve kademelerine
ilişkin şema ve Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet sunan özel eğitim okul ve kurumları
ile öğrenci ve öğretmen sayıları aşağıda gösterilmiştir.
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EĞİTİM TÜR VE KADEMELERİNDE

14

ÖZEL EĞİTİM HİZMETİ

15

Tablo 2

Genel Müdürlüğümüze Bağlı Olarak Hizmet Sunan Özel Eğitim
Okul, Kurum, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları

Erkek

Kız

Toplam

Okul Öncesi (Ana Sınıfı Dâhil)

110

2.593

1.428

4.021

İlkokul (Görme Engelliler)

18

287

208

495

184

İlkokul (Haﬁf Düzey Zihinsel Engelliler)

33

514

262

776

234

İlkokul (İşitme Engelliler)

31

420

288

708

202

İlkokul (Bedensel Engelliler)

2

141

107

248

33

Ortaokul (Görme Engelliler)

18

381

267

648

265

Ortaokul (Haﬁf Düzey Zihinsel Engelliler)

39

868

517

1.385

506

Ortaokul (İşitme Engelliler)

31

604

406

1.010

394

Ortaokul (Bedensel Engelliler)

2

123

106

229

47

Meslek Lisesi (İşitme Engelliler)

20

876

532

1.408

349

Meslek Lisesi (Bedensel Engelliler)

1

84

64

148

18

Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. Kademe)

347

7.021

3.583

10.604

2.891

Özel Eğitim Uygulama Okulu (II. Kademe)

347

5.843

3.385

9.228

3.172

Özel Eğitim Okulu (III. Kademe)

285

7.700

4.182

11.882

3.666

Özel Eğitim Meslek Okulu (Görme Engelliler)

2

23

8

31

15

Özel Eğitim Meslek Okulu (Zihinsel Engelliler)

182

7.929

4.473

12.402

2.522

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

252

0

0

0

3.701

Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)

185

31.027

30.982

62.009

2.543

Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama
Merkezi Ortaokulu

1

86

61

147

25

Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama
Merkezi Lisesi

1

82

54

136

35

1.907

66.601

50.913

117.514

21.765

TOPLAM
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Öğrenci Sayısı

Kurum
Sayısı

Kurum Türü

Öğretmen
Sayısı
963

Genel Müdürlüğümüz tarafından açılan okul ve kurum sayısının son 5 yıldaki değişimi
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Genel Müdürlüğümüze Bağlı Okul ve Kurum Sayısının
Yıllara Göre Değişimi

Graﬁk 1
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2019

2020

2016 yılında Türkiye genelinde Genel Müdürlüğümüze bağlı 1.411 okul ve kurum bulunurken 2020 yılı sonunda bu sayı %35 artarak 1.907’ye ulaşmıştır.
Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda eğitim gören öğrenci sayısının son 5
yıldaki değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Graﬁk 2

Özel Eğim Okul ve Kurumlarında Eğim Gören Öğrenci
Sayısının Yıllara Göre Değişimi

140.000
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120.000

117.514

100.000

87.225

80.000
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69.191
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20.000
0
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2020

2016 yılında Genel Müdürlüğümüze bağlı olan okul ve kurumlarda sunulan eğitim öğretim hizmetlerinden 69.191 öğrenci yararlanırken 2020 yılı sonunda bu sayı %70 oranında
artarak 117.514’e yükselmiştir.
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Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen sayısının son 5
yıldaki değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Özel Eğim Okul ve Kurumlarında Görev Yapan
Öğretmen Sayısının Yıllara Göre Değişimi

Graﬁk 3
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Genel Müdürlüğümüze bağlı eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin son 5 yıldaki dağılımına bakıldığında 2016 yılında 11.288 öğretmen görev yaparken 2020 yılı sonunda
bu sayı %92 oranında artarak 21.765’e yükselmiştir.
Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların eğitim kademelerine göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Özel Eğim Okul ve Kurumlarının Kademelere Göre
Dağılımı

Graﬁk 4

%6

%13

600

%10

%22

490

500

431

437

400
300

252
185

200
110
100

%26
%23
OKUL ÖNCESİ

İLKOKUL

ORTAOKUL

ORTAÖĞRETİM

BİLSEM

RAM

0

Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların eğitim kademelerine göre dağılımına
bakıldığında en fazla okulun ortaöğretim kademesinde, en az okulun ise okul öncesi kademesinde olduğu görülmektedir.
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Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda eğitim gören öğrencilerin eğitim kademelerine göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Özel Eğim Okul ve Kurumlarında Eğim Gören
Öğrencilerin Eğim Kademelerine Göre Dağılımı

Graﬁk 5
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Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda eğitim gören öğrencilerin eğitim kademelerine göre dağılımı incelendiğinde en fazla öğrencinin BİLSEM’de, en az öğrencinin ise okul
öncesi eğitim kurumlarında olduğu görülmektedir.
Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, eğitim kademelerine göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Özel Eğim Okul ve Kurumlarında Görev Yapan
Öğretmenlerin Kademelere Göre Dağılımı

Graﬁk 6
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8.000
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Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda eğitim veren öğretmenlerin, eğitim kademelerine göre dağılımı incelendiğinde en fazla öğretmenin ortaöğretim kademesinde eğitim
veren kurumlarda, en az öğretmenin ise okul öncesi kademesinde eğitim veren kurumlarda
olduğu görülmektedir.
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Özel eğitim okul ve kurumlarında grup eğitimi sürdürülmesi esas olmakla birlikte, öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ve özelliklerine göre zaman zaman bire bir eğitim hizmeti de sunulmaktadır. Özel eğitim okulunun türlerine ve kademesine göre dersler, özel eğitim öğretmenleri
ya da özel eğitim öğretmeni rehberliğinde alan öğretmenleriyle birlikte okutulmaktadır. Bu
okul ve kurumlarda özel eğitim, ilköğretim veya ortaöğretim programları uygulanmaktadır. Takip edilen programlar esas alınarak öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanmaktadır.
Temel eğitim programını tamamlayan ve merkezi sistem sınavları kapsamında yerleştirmeye esas puanı olan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmek için tercih yapma hakkına sahiptir. Temel eğitim programını tamamlayan özel eğitim
ihtiyacı olan öğrenciler kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim hizmetine yönlendirilmektedir. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim hizmetinde ilgili kademeye yönlendirilirken,
sağlık kuruluşundan almış oldukları sağlık kurulu raporu “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu
(ÇÖZGER)” ve/veya resmi tedbir kararı raporu “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, yetersizlik türü ve derecesi, yetenek yeterlilik, ilgi ve ihtiyaçları vb.
dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilmektedir.
Ayrıca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerince özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler beceri/yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara ilgili okul müdürlüklerince oluşturulan
komisyon tarafından kendi aralarında yapılan beceri/yetenek sınavı sonucuna göre başarılı oldukları takdirde kayıt yaptırabilmektedir. Özel eğitim okul ve kurumlarında öğrenim gören tüm
öğrencilere okula ulaşım ve öğle yemeği ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
Özel eğitim öğrencilerine sunulan kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim imkânına
ek olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından da okullar açılmaktadır. Bu öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak, sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmak amacı ile 2020 yılında 130
özel eğitim okulu açılmıştır.
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2020 yılında açılan özel eğitim okulları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 3

2020 Yılında Açılan Özel Eğitim Okulları/Kurumları

S

İL

İLÇE

KURUM ADI

AÇILIŞ TARİHİ

1

Ankara

Yenimahalle

İlkbahar Özel Eğitim Anaokulu

18.02.2020

2

Aydın

Efeler

Umurlu Özel Eğitim Meslek Okulu

18.02.2020

3

Mardin

Midyat

Önerler Çağdaş Yaşam Özel Eğ. Uyg. Okulu (I. Kademe)

04.03.2020

4

Mardin

Midyat

Önerler Çağdaş Yaşam Özel Eğ. Uyg. Okulu (II. Kademe)

04.03.2020

5

Bitlis

Tatvan

Tatvan Özel Eğitim Uygulama Okulu (III. Kademe)

18.03.2020

6

Bursa

Osmangazi

Mustafa Çağlar Özel Eğt. Uyg. Okulu (I. Kademe)

18.03.2020

7

Bursa

Osmangazi

Mustafa Çağlar Özel Eğt. Uyg. Okulu (II. Kademe)

18.03.2020

8

Bursa

Osmangazi

Mustafa Çağlar Özel Eğt. Uyg. Okulu (III. Kademe)

18.03.2020

9

Sakarya

Akyazı

Akyazı Özel Eğitim Meslek Okulu

18.03.2020

10

Tekirdağ

Çorlu

Çorlu Özel Eğitim Meslek Okulu

25.03.2020

11

Antalya

Serik

Serik Özel Eğitim Meslek Okulu

31.03.2020

12

Trabzon

Vakfıkebir

Vakfıkebir Özel Eğitim Meslek Okulu

31.03.2020

13

Samsun

Çarşamba

Çarşamba Özel Eğitim Meslek Okulu

28.04.2020

14

Hatay

Erzin

Erzin Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. Kademe)

28.04.2020

15

Hatay

Erzin

Erzin Özel Eğitim Uygulama Okulu (II. Kademe)

28.04.2020

16

Yalova

Merkez

Yalova Özel Eğitim Anaokulu

28.04.2020

17

Isparta

Merkez

Yedişehitler Özel Eğitim Anaokulu

28.04.2020

18

Ordu

Altınordu

YİKOP Özel Eğitim Anaokulu

28.04.2020

19

Ordu

Fatsa

Fatsa Özel Eğitim Meslek Okulu

05.05.2020

20

Osmaniye

Merkez

Osmaniye Özel Eğitim Anaokulu

05.05.2020

21

Kars

Merkez

Kızılay Özel Eğitim Anaokulu

14.05.2020

22

Mardin

Artuklu

Hülya Özer Özel Eğitim Anaokulu

14.05.2020

23

Hakkari

Merkez

Hakkari Özel Eğitim Anaokulu

14.05.2020

24

Niğde

Bor

Bor Özel Eğitim Anaokulu

14.05.2020

25

Afyonkarahisar

Merkez

Afyonkarahisar Özel Eğitim Anaokulu

14.05.2020

26

Kayseri

Kocasinan

Şehit Birol Mutlu Özel Eğitim Anaokulu

14.05.2020

27

Amasya

Merkez

Şehit Selçuk Özarı Özel Eğitim Anaokulu

14.05.2020

28

Tokat

Merkez

Kaya Çakır Kızılay Özel Eğitim Anaokulu

22.05.2020

29

Sinop

Merkez

Hayme Ana Özel Eğitim Anaokulu

22.05.2020

30

Zonguldak

Merkez

Zonguldak Özel Eğitim Anaokulu

29.05.2020

21

22

S

İL

İLÇE

KURUM ADI

AÇILIŞ TARİHİ

31

Bolu

Merkez

Halime Hatun Özel Eğitim Anaokulu

29.05.2020

32

Tekirdağ

Çorlu

Necati İvaz Özel Eğitim Anaokulu

29.05.2020

33

Bilecik

Bozüyük

Bozüyük Hayme Ana Özel Eğitim Anaokulu

29.05.2020

34

Tunceli

Merkez

Latif Büyüksağ Özel Eğitim Anaokulu

29.05.2020

35

Kocaeli

Kandıra

Kandıra Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. Kademe)

29.05.2020

36

Kocaeli

Kandıra

Kandıra Özel Eğitim Uygulama Okulu (II. Kademe)

29.05.2020

37

Mersin

Akdeniz

Akdeniz Özel Eğitim Anaokulu

02.06.2020

38

Erzurum

Palandöken

Palandöken Özel Eğitim Anaokulu

04.06.2020

39

Bayburt

Merkez

Bayburt Özel Eğitim Anaokulu

04.06.2020

40

Nevşehir

Merkez

Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu

04.06.2020

41

Denizli

Merkezefendi

Başak Özel Eğitim Meslek Okulu

04.06.2020

42

Kocaeli

Gölcük

Gölcük Özel Eğitim Meslek Okulu

04.06.2020

43

İstanbul

Küçükçekmece

Atakent Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. Kademe)

04.06.2020

44

İstanbul

Küçükçekmece

Atakent Özel Eğitim Uygulama Okulu (II. Kademe)

04.06.2020

45

Samsun

Vezirköprü

Vezirköprü Mehmet Akif Ersoy Özel Eğt. Uyg. Okulu (III. Kad.)

04.06.2020

46

Balıkesir

İvrindi

Mehmet Azman Çavuş Özel Eğitim Meslek Okulu

09.06.2020

47

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

Dulkadiroğlu Özel Eğitim Meslek Okulu

09.06.2020

48

Bingöl

Merkez

Bingöl Özel Eğitim Anaokulu

09.06.2020

49

Uşak

Merkez

Malkoçoğlu Özel Eğitim Anaokulu

19.06.2020

50

Giresun

Merkez

Giresun Özel Eğitim Anaokulu

19.06.2020

51

Gaziantep

Şehitkamil

Mehmet Ali Alevli Özel Eğitim Anaokulu

19.06.2020

52

Kırşehir

Merkez

H. İhsan Yeşilli Özel Eğitim Anaokulu

19.06.2020

53

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

Anakucağı Özel Eğitim Anaokulu

19.06.2020

54

Yozgat

Merkez

Şehit Turgay Eroğlu Özel Eğitim Anaokulu

19.06.2020

55

Hatay

Payas

Payas Özel Eğitim Meslek Okulu

19.06.2020

56

Van

Tuşba

Urartu Özel Eğitim Meslek Okulu

19.06.2020

57

Eskişehir

Tepebaşı

Devlet Malzeme Oﬁsi Özel Eğitim Meslek Okulu

19.06.2020

58

Gaziantep

Nizip

Bedriye Pekmez Özel Eğt. Uyg. Okulu (I. Kademe)

19.06.2020

59

Gaziantep

Nizip

Bedriye Pekmez Özel Eğt. Uyg. Okulu (II. Kademe)

19.06.2020

60

Gaziantep

Nizip

Bedriye Pekmez Özel Eğt. Uyg. Okulu (III. Kademe)

19.06.2020

61

Kırıkkale

Merkez

Kızılay Özel Eğitim Anaokulu

26.06.2020

62

Rize

Merkez

Ömer Halaç Özel Eğitim Anaokulu

26.06.2020

63

Van

İpekyolu

Ayşe Hüsniye Hatun Özel Eğitim Anaokulu

26.06.2020

64

Ankara

Pursaklar

Pursaklar Özel Eğitim Uygulama Okulu

02.07.2020

65

İstanbul

Kağıthane

Kağıthane Özel Eğitim Meslek Okulu

02.07.2020
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66

Gaziantep

Şehitkamil

Ömer Güzel Özel Eğitim Meslek Okulu

02.07.2020

67

Kırklareli

Merkez

Karahıdır Özel Eğitim Anaokulu

17.02.2020

68

Mardin

Kızıltepe

Kızıltepe Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. Kademe)

18.07.2020

69

Mardin

Kızıltepe

Kızıltepe Özel Eğitim Uygulama Okulu (II. Kademe)

18.07.2020

70

Mardin

Kızıltepe

Kızıltepe Özel Eğitim Uygulama Okulu (III. Kademe)

18.07.2020

71

Ağrı

Merkez

Ağrı Özel Eğitim Anaokulu

18.07.2020

72

Iğdır

Merkez

Zübeyde Hanım Özel Eğitim Anaokulu

18.07.2020

73

Zonguldak

Çaycuma

Çaycuma Ayça Yazıcıoğlu Özel Eğt. Uyg. Okulu (I. Kad.)

22.07.2020

74

Zonguldak

Çaycuma

Çaycuma Ayça Yazıcıoğlu Özel Eğt. Uyg. Okulu (II. Kad.)

22.07.2020

75

Sivas

Merkez

Sivas Şeﬁk Güngör Özel Eğt. Uyg. Okulu (III. Kademe)

22.07.2020

76

Edirne

Merkez

Edirne Özel Eğitim Anaokulu

22.07.2020

77

Şanlıurfa

Viranşehir

Viranşehir Özel Eğitim Meslek Okulu

22.07.2020

78

Bursa

Karacabey

Karacabey Özel Eğitim Meslek Okulu

22.07.2020

79

Ankara

Mamak

Barbaros Hayrettin Paşa Özel Eğt. Uyg. Okulu (I. Kad.)

28.08.2020

80

Ankara

Mamak

Barbaros Hayrettin Paşa Özel Eğt. Uyg. Okulu (II. Kad.)

28.08.2020

81

Ankara

Etimesgut

Bilge Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. Kademe)

28.08.2020

82

Ankara

Etimesgut

Bilge Özel Eğitim Uygulama Okulu (II. Kademe)

28.08.2020

83

Ankara

Etimesgut

Bilge Özel Eğitim Uygulama Okulu (III. Kademe)

28.08.2020

84

Ankara

Altındağ

Yıldıztepe Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. Kademe)

28.08.2020

85

Ankara

Altındağ

Yıldıztepe Özel Eğitim Uygulama Okulu (II. Kademe)

28.08.2020

86

Ankara

Altındağ

Yıldıztepe Özel Eğitim Uygulama Okulu (III. Kademe)

28.08.2020

87

Düzce

Akçakoca

Akçakoca Mehmet Sevil Özel Eğt. Uyg. Okulu (I. Kad.)

28.08.2020

88

Düzce

Akçakoca

Akçakoca Mehmet Sevil Özel Eğt. Uyg. Okulu (II. Kad.)

28.08.2020

89

Düzce

Akçakoca

Akçakoca Mehmet Sevil Özel Eğt. Uyg. Okulu (III. Kad.)

28.08.2020

90

Giresun

Bulancak

Şehit Naci Akçay Özel Eğt. Uyg. Okulu (I. Kademe)

28.08.2020

91

Giresun

Bulancak

Şehit Naci Akçay Özel Eğt. Uyg. Okulu (II. Kademe)

28.08.2020

92

Ankara

Polatlı

Kartaltepe Özel Eğitim Anaokulu

28.08.2020

93

Adana

Seyhan

Manas Özel Eğitim Anaokulu

28.08.2020

94

Artvin

Merkez

Artvin Özel Eğitim Anaokulu

28.08.2020

95

Bartın

Merkez

15 Temmuz Şehitler Özel Eğitim Anaokulu

28.08.2020

96

Bitlis

Merkez

Bitlis Özel Eğitim Anaokulu

28.08.2020

97

Gümüşhane

Merkez

Gümüşhane Özel Eğitim Anaokulu

28.08.2020

98

Kocaeli

Gebze

Nene Hatun Özel Eğitim Anaokulu

28.08.2020

99

Malatya

Yeşilyurt

Şehit Yarbay Songül Yakut Kızılay Özel Eğitim Anaokulu

28.08.2020

100

Şanlıurfa

Eyyübiye

Eyyübiye Yavuz Selim Özel Eğitim Anaokulu

28.08.2020
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101

Burdur

Merkez

Burdur Özel Eğitim Anaokulu

28.08.2020

102

Muğla

Menteşe

Menteşe Özel Eğitim Anaokulu

28.08.2020

103

Ankara

Sincan

Şehit Nurettin Üner Özel Eğitim Meslek Okulu

28.08.2020

104

Samsun

Canik

Canik Muhsin Yazıcıoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu

28.08.2020

105

Konya

Selçuklu

Nesibe Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu

28.08.2020

106

Manisa

Yunusemre

Yunusemre Özel Eğitim Meslek Okulu

28.08.2020

107

Ardahan

Merkez

Cemal ve Zekiye Vatan Özel Eğitim Anaokulu

03.09.2020

108

Şırnak

Silopi

Silopi Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. Kademe)

08.09.2020

109

Şırnak

Silopi

Silopi Özel Eğitim Uygulama Okulu (II. Kademe)

08.09.2020

110

Konya

Selçuklu

Öğretmen Fatma Menekşe Özel Eğitim Anaokulu

08.09.2020

111

Elazığ

Merkez

Sezai Karakoç Özel Eğitim Anaokulu

08.09.2020

112

Muş

Merkez

Şehit Murat Yılmaz Kızılay Özel Eğitim Anaokulu

11.09.2020

113

Çankırı

Merkez

Çankırı İlgi Özel Eğitim Anaokulu

11.09.2020

114

Manisa

Şehzadeler

Şehzadeler Özel Eğitim Anaokulu

11.09.2020

115

Şırnak

Merkez

Şırnak Özel Eğitim Anaokulu

11.09.2020

116

Sakarya

Erenler

Erenler Özel Eğitim Anaokulu

11.09.2020

117

Balıkesir

İvrindi

İvrindi Gazi Mehmet Azman Çavuş Özel Eğt. Uyg. Okulu (I. Kad.)

11.09.2020

118

Balıkesir

İvrindi

İvrindi Gazi Mehmet Azman Çavuş Özel Eğt. Uyg. Okulu (II. Kad.)

11.09.2020

119

Konya

Ilgın

Şehit Bülent Deniz Özel Eğt. Uyg. Okulu (I. Kademe)

11.09.2020

120

Konya

Ilgın

Şehit Bülent Deniz Özel Eğt. Uyg. Okulu (II. Kademe)

11.09.2020

121

Konya

Ilgın

Şehit Bülent Deniz Özel Eğt. Uyg. Okulu (III. Kademe)

11.09.2020

122

Çanakkale

Merkez

Ali Ağaoğlu Özel Eğitim Anaokulu

16.09.2020

123

Erzincan

Merkez

Erzincan Merkez Özel Eğitim Anaokulu

16.09.2020

124

Kilis

Merkez

Kilis Özel Eğitim Anaokulu

16.09.2020

125

İzmir

Bayraklı

Nuri Atik Özel Eğitim Meslek Okulu

29.09.2020

126

Şırnak

Merkez

Şırnak Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. Kademe)

19.11.2020

127

Şırnak

Merkez

Şırnak Özel Eğitim Uygulama Okulu (II. Kademe)

19.11.2020

128

Siirt

Merkez

Siirt Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. Kademe)

10.12.2020

129

Siirt

Merkez

Siirt Özel Eğitim Uygulama Okulu (II. Kademe)

10.12.2020

130

Siirt

Merkez

Siirt Özel Eğitim Uygulama Okulu (III. Kademe)

10.12.2020

Okul Öncesi Dönemde Sunulan Özel Eğitim Hizmetleri

0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi hizmetleri,
ailenin bilgilendirilmesini ve desteklenmesini içerecek şekilde yürütülür. 0-36 aylık özel eğitim
ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile özel eğitim okulları, okul öncesi eğitim kurumları, bünyesinde ana sınıfı
bulunan eğitim kurumları ile çocuk ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda evlerde de yürütülür.
36 ayını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için okul öncesi eğitim zorunludur. Çocukların gelişimi ve özellikleri dikkate alınarak okul öncesi dönemde eğitim süresi
uzatılabilir. Bu dönem eğitimlerini öncelikle okul öncesi eğitim kurumlarında kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında, normal gelişim gösteren akranları ile aynı sınıfta veya
özel eğitim sınıflarında sürdürmeleri esastır.
Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüremeyen 37-66 ay arasındaki çocuklar için ise Genel Müdürlüğümüz tarafından özel eğitim anaokulları açılmaktadır. Türkiye
genelindeki özel eğitim anaokulu sayısının son 5 yıldaki değişimi Grafik 7’de gösterilmiştir.
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Genel Müdürlüğümüz Tarandan Açılan Özel Eği m
Anaokulu Sayısının Yıllara Göre Değişimi

Graﬁk 7
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2016 yılında Genel Müdürlüğümüze bağlı 28 özel eğitim anaokulu bulunurken 2020 yılı
sonunda bu sayı yaklaşık %292 oranında artarak 110’a ulaşmıştır. Bunun yanı sıra Genel Müdürlüğümüze bağlı kurumlar bünyesinde 249 özel eğitim ana sınıfı bulunmaktadır.
Genel Müdürlüğümüz tarafından açılan özel eğitim anaokullarında ve Genel Müdürlüğümüze bağlı kurumların bünyesinde açılan özel eğitim ana sınıflarında eğitim gören öğrenci
sayısının son 5 yıldaki değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Graﬁk 8

Özel Eğim Anaokullarında ve Genel Müdürlüğümüze Bağlı
Kurumların Bünyesinde Açılan Özel Eğim Ana Sınıﬂarında
Eğim Gören Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Değişimi

4.500

4.021

4.118

4.000
3.500

3.458

3.000
2.500
2.000

1.463

1.500
1.000

1.136

500
0
2016

2017

2018

2019

2020

2016 yılında 1.136 öğrenci özel eğitim anaokullarında ve Genel Müdürlüğümüze bağlı
kurumlar bünyesinde açılan özel eğitim ana sınıflarında eğitimlerine devam ederken 2020 yılı
sonunda bu sayı %253 oranda artış göstererek 4.021’e ulaşmıştır.
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Özel eğitim anaokullarında ve Genel Müdürlüğümüze bağlı kurumların bünyesinde açılan özel eğitim ana sınıflarında görev yapan öğretmen sayısının son 5 yıldaki değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Özel Eğim Anaokullarında ve Genel Müdürlüğümüze Bağlı
Kurumların Bünyesinde Açılan Özel Eğim Ana Sınıﬂarında
Görev Yapan Öğretmen Sayısının Yıllara Göre Değişimi

Graﬁk 9
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2016 yılında özel eğitim anaokullarında ve Genel Müdürlüğümüze bağlı kurumların
bünyesinde açılan özel eğitim ana sınıflarında 185 öğretmen görev yapmaktayken 2020 yılı
sonunda %420 oranında artarak 963’e ulaşmıştır.
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İlkokul Çağındaki Öğrencilere Sunulan Özel Eğitim Hizmetleri

İşitme, görme, ortopedik veya hafif düzeyde zihinsel engelli olan veya hafif düzeyde otizmi olan öğrencilerin ilköğretim kademesindeki eğitimlerini öncelikle normal gelişim gösteren
akranlarının devam ettiği okullarda kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdürmeleri esastır.
Bunun yanı sıra işitme, görme veya ortopedik engelli olan öğrenciler için Bakanlığımız tarafından gündüzlü ve yatılı ilkokullar, hafif düzeyde zihinsel engelli veya hafif düzeyde otizmi olan
öğrenciler için ise gündüzlü ilkokullar açılmaktadır.
İlköğretim kurumlarında uygulanan programları takip edemeyecek durumdaki orta veya
ağır düzeyde zihinsel engelli olan ya da orta veya ağır düzeyde otizmi olan öğrencilerin istekleri üzerine eğitimlerini Bakanlığımız tarafından açılan ve gündüzlü olarak eğitim veren özel
eğitim uygulama okullarında sürdürebilirler.
Özel eğitim uygulama okullarında orta veya ağır düzeyde zihinsel engelli olan öğrenciler
ile orta ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler aynı bina içerisinde engel türüne göre oluşturulan
sınıflarda ayrı olarak eğitimlerini sürdürmektedirler. Bu okullarda 1, 2, 3 ve 4. sınıflar I. kademe
olarak adlandırılmaktadır.
Genel Müdürlüğümüz tarafından ilkokul çağındaki öğrencilere eğitim öğretim hizmeti
sunmak amacıyla açılan özel eğitim okulu sayısının yıllara göre değişimi Grafik 10’da gösterilmiştir.
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Özel Eğim Okulu Sayısının
Yıllara Göre Değişimi (İlkokul)

Graﬁk 10
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2016 yılında ilkokul çağındaki öğrencilere eğitim öğretim hizmeti sunan 377 özel eğitim
okulu bulunmaktayken bu sayı 2020 yılı sonunda bu sayı %14 artarak 431’e ulaşmıştır.
İlkokul çağındaki öğrencilere eğitim öğretim hizmeti sunulan özel eğitim okullarında
eğitim gören öğrenci sayısının son 5 yıl içerisindeki değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Özel Eğim Okullarında Eğim Gören
Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Değişimi (İlkokul)

Graﬁk 11
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2016 yılında özel eğitim okullarında 10.141 ilkokul çağındaki öğrenci eğitim görmekteyken 2020 yılı sonunda bu sayı %26 oranında artarak 12.831’e yükselmiştir.
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İlkokul çağındaki öğrencilere eğitim öğretim hizmeti sunmak amacıyla açılan özel eğitim
okullarında görev yapan öğretmen sayısının son 5 yıllık değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Özel Eğim Okullarında Görev Yapan Öğretmen
Sayısının Yıllara Göre Değişimi (İlkokul)

Graﬁk 12
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2016 yılında 2.762 öğretmen ilkokul düzeyindeki özel eğitim okul ve kurumlarında
görev yapmaktayken bu sayı 2020 yılı sonunda %28 oranında artarak 3.544’e yükselmiştir.
İlkokul çağındaki öğrencilere eğitim öğretim hizmeti sunmak amacıyla açılan özel eğitim okullarının engel türlerine göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Özel Eğim Okullarının Yetersizlik Türlerine
Göre Dağılımı (İlkokul)

Graﬁk 13
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0

Grafikte görüldüğü gibi ilkokul çağındaki öğrencilere eğitim öğretim hizmeti sunan okullardan en yüksek orana sahip olan orta ağır düzeyde zihinsel engelli olan veya orta ağır düzeyde otizmi olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim uygulama okulları (I.kademe), en az
orana sahip olan ise bedensel engeli olan öğrencilerin öğrenim gördüğü ilkokullardır.
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Ortaokul Çağındaki Öğrencilere Sunulan Özel Eğitim Hizmetleri

İşitme, görme, ortopedik engeli, hafif düzeyde zihinsel engeli veya hafif düzeyde otizmi olan öğrencilerin ilköğretim kademesindeki eğitimlerini öncelikle normal gelişim gösteren
akranlarının devam ettiği okullarda kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdürmeleri esastır.
Ancak işitme, görme veya ortopedik engelli öğrenciler istemeleri hâlinde eğitimlerini Bakanlığımız tarafından gündüzlü veya yatılı ortaokullarda, hafif düzeyde zihinsel engeli olan veya
hafif düzeyde otizmi olan bireyler ise gündüzlü ortaokullarda sürdürebilmektedir.
Bunun yanı sıra ilköğretim kurumlarında uygulanan programları takip edemeyecek durumdaki orta veya ağır düzeyde zihinsel engeli veya orta ağır düzeyde otizmi olan bireylerin bu
kademedeki eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla Bakanlığımızca gündüzlü özel eğitim uygulama okulları açılmaktadır. Bu kurumlarda orta veya ağır düzeyde zihinsel engeli veya orta ağır
düzeyde otizmi olan öğrenciler aynı bina içerisinde engel türlerine göre oluşturulan sınıflarda
ayrı bir şekilde eğitimlerini sürdürmektedir. Özel eğitim uygulama okullarında ikinci 4 yıl ( 5, 6,
7 ve 8. sınıflar) II. kademe olarak adlandırılmaktadır.
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Genel Müdürlüğümüz tarafından ortaokul çağındaki öğrencilere eğitim öğretim hizmeti
sunmak amacıyla açılan özel eğitim okulu sayısının yıllara göre değişimi aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.

Özel Eğim Okulu Sayısının
Yıllara Göre Değişimi (Ortaokul)

Graﬁk 14
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2016 yılında ortaokul çağındaki öğrencilere eğitim öğretim hizmeti sunmak amacıyla
açılan 361 okul bulunurken 2020 yılı sonuna gelindiğinde bu sayı %15 artarak 417’ye ulaşmıştır.
Ortaokul çağındaki öğrencilere eğitim öğretim hizmeti sunmak amacıyla açılan okullarda
eğitim gören öğrencilerin sayısının son 5 yıldaki değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Özel Eğim Okullarında Eğim Gören
Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Değişimi (Ortaokul)

Graﬁk 15
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2016 yılında ortaokul çağındaki 11.125 öğrenci özel eğitim okullarında sunulan eğitim
öğretim hizmetlerinden yararlanırken 2020 yılı sonunda bu sayı %12 artarak 12.500’e ulaşmıştır.
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Ortaokul düzeyindeki özel eğitim okullarında görev yapan öğretmen sayısının son 5 yıl
içerisindeki değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Özel Eğim Okullarında Görev Yapan Öğretmen
Sayısının Yıllara Göre Değişimi (Ortaokul)

Graﬁk 16
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2016 yılında ortaokul düzeyindeki özel eğitim okullarında 3.465 öğretmen görev yapmaktayken bu sayı 2020 yılı sonunda %26 oranında artarak 4.384’e yükselmiştir.
Ortaokul çağındaki öğrencilere eğitim öğretim hizmeti sunmak amacıyla açılan özel eğitim okullarının engel türlerine göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Özel Eğim Okullarının Yetersizlik Türlerine
Göre Dağılımı (Ortaokul)
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Graﬁk 17

Grafikteki görüldüğü gibi ortaokul çağındaki öğrencilere eğitim öğretim hizmeti sunmak
amacıyla açılan okullardan en yüksek orana sahip orta ağır düzeyde zihinsel engeli olan veya
orta ağır düzeyde otizmi olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim uygulama okulları olup,
en az orana sahip olan ise bedensel engeli olan öğrencilerin öğrenim görmekte olduğu ortaokullardır.
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Ortaöğretim Çağındaki Öğrencilere Sunulan Özel Eğitim Hizmetleri

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ortaöğretim kademesindeki eğitimlerini öncelikle
kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdürmeleri öngörülmektedir. Ancak işitme veya ortopedik
engelli öğrenciler istemeleri hâlinde eğitimlerini Bakanlığımız tarafından gündüzlü ve yatılı
olarak eğitim veren özel eğitim meslek liselerinde sürdürebilirler.
Bunun yanı sıra ilkokul, ortaokul kademelerindeki eğitimlerini tamamlayan genel, mesleki ve teknik ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumdaki özel eğitim ihtiyacı olan
öğrencilere iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla özel eğitim meslek
okulları açılarak bu bireylerin ortaöğretim kademesindeki dört yıllık zorunlu öğrenimlerini sürdürmeleri sağlanmaktadır.
Ayrıca ortaöğretim kurumlarında uygulanan programları takip edemeyecek durumdaki
orta veya ağır düzeyde zihinsel engeli olan veya orta ağır düzeyde otizmi olan öğrencilerin
bu kademedeki eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla gündüzlü özel eğitim uygulama okulları
açılmaktadır. Özel eğitim uygulama okullarında 9, 10, 11 ve 12. sınıflar III. kademe olarak adlandırılır.
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Genel Müdürlüğümüz tarafından ortaöğretim çağındaki öğrencilere eğitim öğretim hizmeti sunmak amacıyla açılan özel eğitim okulu sayısının yıllara göre değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Özel Eğim Okulu Sayısının Yıllara Göre
Değişimi (Ortaöğrem)

Graﬁk 18
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2016 yılında ortaöğretim çağındaki öğrencilere eğitim öğretim hizmeti sunmak amacıyla
açılan 369 okul bulunurken 2020 yılı sonuna gelindiğinde bu sayı %32 oranında artarak 490’a
ulaşmıştır.
Ortaöğretim çağındaki öğrencilere eğitim öğretim hizmeti sunmak amacıyla açılan okullarda eğitim gören öğrencilerin sayısının son 5 yıldaki değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Özel Eğim Okullarında Eğim Gören
Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Değişimi (Ortaöğrem)

Graﬁk 19
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2016 yılında 26.809 ortaöğretim çağındaki öğrenci özel eğitim okullarında sunulan eğitim öğretim hizmetlerinden yararlanırken 2020 yılı sonunda bu sayı %4 oranında azalarak
25.871’e gerilemiştir.
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Öğrenci sayılarındaki muhtemel azalmanın nedenlerine bakıldığında, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin normal gelişim gösteren akranları ile kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim öğretime devam etmeleri
esastır ve bu konudaki karar veli ya da vasiye aittir. Yukarıdaki bilgi göz önüne alındığında
ortaöğretim çağındaki özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimizin bir kısmı veli ya da vasinin
isteği doğrultusunda eğitimlerini açık öğretim lisesinde sürdürürken bir kısmı da kaynaştırma/
bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim öğretime devam etmektedir. Yukarıda bahsedilen
faktörlere ek olarak pandemi sürecinin her tür ve kademede okullaştırma oranına olumsuz etkilerinin söz konusu olduğu da belirtilmelidir.
Ortaöğretim çağındaki öğrenciler için açılan özel eğitim okullarında görev yapan öğretmen sayısının son 5 yıl içerisindeki değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Özel Eğim Okullarında Görev Yapan Öğretmen
Sayısının Yıllara Göre Değişimi (Ortaöğrem)

Graﬁk 20
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2016 yılında ortaöğretim çağındaki öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim okullarında
4.738 öğretmen görev yapmaktayken bu sayı 2020 yılı sonunda %38 artarak 6.582’ye yükselmiştir.
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Ortaöğretim çağındaki öğrencilere eğitim öğretim hizmeti sunmak amacıyla açılan özel
eğitim okullarının engel türlerine göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Özel Eğim Okullarının Yetersizlik Türlerine
Göre Dağılımı (Ortaöğrem)

Graﬁk 21
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Grafikteki görüldüğü gibi ortaöğretim çağındaki öğrencilere eğitim öğretim hizmeti sunmak amacıyla açılan özel eğitim okullarından en yüksek orana sahip olan orta ağır düzeyde
zihinsel engelli veya orta ağır düzeyde otizmi olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim
uygulama okulları, en az orana sahip olan ise işitme ve görme engeli olan öğrencilerin eğitim
gördüğü meslek liseleri ve meslek okullarıdır.
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Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademede diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim
amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bu bireylere destek eğitim
hizmetleri de sunularak akranlarıyla birlikte tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı
zamanlı olarak verilen eğitimdir.
Bakanlığımız istatistiklerine göre örgün eğitim çağındaki 420.396 özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciden 318.327’si eğitimini kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında
sürdürmektedir.
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Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrenci sayısının yıllara göre değişimi
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Kaynaşrma/Bütünleşrme Yoluyla Eğim
Gören Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Değişimi

Graﬁk 22
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Grafikte görüldüğü gibi 2016 yılında 237.884 öğrenci eğitimini kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdürürken 2020 yılı sonuna gelindiğinde bu sayı yaklaşık %33 oranında artarak
318.327’ye yükselmiştir.
Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini normal
gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim sınıflarında kayıtlı olup BEP geliştirme birimi kararıyla belirlenen derslerde normal gelişim
gösteren akranlarıyla yarı zamanlı olarak da sürdürebilirler.
Ülkemiz genelinde 318.327 öğrenci eğitimini tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme
uygulaması yoluyla sürdürürken 69.903 öğrenci özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak
sürdürmektedir.
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Eğitimini tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdüren 318.327 öğrencinin
eğitim kademelerine göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Öğrenimini Tam Zamanlı Kaynaşrma/Bütünleş rme
Uygulamaları Yoluyla Sürdüren Öğrencilerin
Kademelere Göre Dağılımı

Graﬁk 23
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Grafikte görüldüğü gibi tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla
eğitim gören öğrencilerin en fazla olduğu kademe ortaokul, en az olduğu kademe ise okul
öncesi kademesidir.
Özel eğitim sınıfı, her tür ve kademedeki resmî ve özel okul/kurumlarda, durumları ayrı
bir sınıfta eğitim görmeyi gerektiren öğrenciler için engel türü, eğitim performansları ve özelliklerine göre İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun önerisi doğrultusunda valilik oluru ile
açılan eğitim ortamlarıdır. Bu okul ve kurumlarda uygulanacak eğitim programı temel alınarak
“İlköğretim programını uygulayan özel eğitim sınıfları” veya “Özel eğitim programını uygulayan,
özel eğitim sınıfları” olacak şekilde iki tür özel eğitim sınıfı açılabilir.
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Özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrenci sayısının yıllara göre değişimi aşağıdaki
grafikte gösterilmiştir.
Özel Eğim Sınıﬂarında Eğim Gören
Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Değişimi

Graﬁk 24
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Grafikte görüldüğü gibi 2016 yılında 36.742 öğrenci özel eğitim sınıflarında eğitim görürken 2020 yılı sonunda bu sayı yaklaşık %90 oranında artarak 69.903’e yükselmiştir.

Hastanede Eğitim Hizmetleri
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Sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen ve sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı
olan bireylerin zorunlu eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya üniversiteler arasında imzalanan protokollere göre hastane sınıfları açılmakta ve
öğrencilere sınıf öğretmenleri aracılığıyla eğitim hizmeti sunulmaktadır.
Hastanede eğitim hizmetleri, sağlık kuruluşları bünyesinde valiliklerce açılan hastane
sınıflarında sunulmaktadır. Hastane sınıfına gelemeyecek durumdaki öğrencilere ise odalarında eğitim hizmeti sağlanmaktadır. Hastanede eğitim hizmeti alacak özel eğitim ihtiyacı olan
öğrencilerin hastalığı ve eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak öğrencilerin haftalık
ders saatleri 10 saatten az olmayacak şekilde planlanmaktadır. Hastanede eğitim hizmetinden
yararlanan öğrencilere kayıtlı bulundukları okuldaki eğitim programları uygulanmaktadır.
2020 yılında 1.213 öğrenci hastanede eğitim hizmetinden yararlanmıştır.

Evde Eğitim Hizmetleri

Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı en az birisi ilgili daldan olmak üzere üç
uzman tabip tarafından düzenlenmiş Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu’nda belirtilen öğ-
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rencilere velinin yazılı talebi ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile il veya İlçe Özel
Eğitim Hizmetleri Kurulunun planlaması doğrultusunda ders yılı içinde evde eğitim hizmeti
verilebilmektedir. Öğrencinin evde eğitim hizmeti kapsamında alacağı haftalık ders saati, sorumlu olduğu eğitim programı esas alınarak ilköğretim kademesinde veya özel eğitim programı
uygulanan ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için haftada 10 ders saatinden,
diğer ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için ise haftada 16 ders saatinden az
olmayacak şekilde planlanmaktadır.
Evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilere, kayıtlı bulundukları okulda/kurumdaki
eğitim programları uygulanmakta ancak BEP geliştirme birimince, bu programlara dayalı olarak
öğrencilerin eğitim performanslarına göre ihtiyaç duydukları alanlarda BEP hazırlanmaktadır.
Evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrenci sayısının yıllara göre değişimi aşağıdaki
grafikte gösterilmiştir.

Evde Eğim Hizmenden Yararlanan
Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Değişimi

Graﬁk 25
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Grafikte görüldüğü gibi 2016 yılında 7.390 öğrenci evde özel eğitim hizmetinden yararlanırken 2020 yılı sonunda %40 oranında artış sağlayarak 10.397’ye yükselmiştir.
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Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)

Özel yetenekli birey, yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen yaratıcılık, sanat ve liderlik alanlarında yaşıtlarından önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi
alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireydir.
Ülkemizde özel yeteneklilere yönelik çalışmalar, bilim ve sanat merkezleri, araştırma, geliştirme, eğitim ve uygulama merkezi, destek eğitim odaları aracılığıyla yürütülmektedir.
Bilim ve sanat merkezleri, özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında
olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış, proje tabanlı bağımsız destek eğitim kurumlarıdır.
Bu merkezlerde öğrencilere ders dışı saatlerde ilgi alanları ve okul müfredatları göz
önünde bulundurularak güzel sanatlar, yaratıcı yazarlık, drama, yazılım, yabancı dil, liderlik,
mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, havacılık, akıl
ve zekâ oyunları, düşünce eğitimi, arkeoloji, şehir kültürü ve benzeri alanlarla ilişkilendirilen
zenginleştirilmiş eğitim programı uygulanmaktadır.Türkiye’nin tüm illerinde hizmet veren 185
bilim ve sanat merkezinde ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki 62.009 özel yetenekli öğrenci
eğitim almaktadır. Bu öğrencilerin alanlara göre dağılımları şu şekildedir:
• Genel zihinsel yetenek: 51.406
• Görsel sanatlar: 5.828
• Müzik: 4.775
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Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren bilim ve sanat merkezi sayısının
yıllara göre değişimi aşağıda gösterilmiştir.

Bilim ve Sanat Merkezi Sayısının
Yıllara Göre Değişimi

Graﬁk 26
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2016 yılında Genel Müdürlüğümüze bağlı 89 bilim ve sanat merkezi bulunurken 2020
yılı sonunda %106 oranında artarak 185’e ulaşmıştır.
Bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitim hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısının yıllara göre değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Graﬁk 27

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Sunulan Eği m Hizmetlerinden
Yararlanan Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Değişimi
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2016 yılında bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitim öğretim hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı 18.701 iken 2020 yılı sonunda bu sayı %231 oranında artarak 62.009’a
ulaşmıştır.
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Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki bilim ve sanat merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin yetenek türlerine göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Eği m Gören Öğrencilerin
Yetenek Türlerine Göre Dağılımı

Graﬁk 28
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Grafikte görüldüğü gibi bilim ve sanat merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin %83’ü
“genel zihinsel yetenek” alanında eğitim görmektedir.
Özel yetenekli öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak, sunulan eğitim hizmetlerinin
kalitesini artırmak amacı ile 2020 yılında 19 bilim ve sanat merkezi açılmıştır. 2020 yılında
açılan bilim ve sanat merkezleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 4
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2020 Yılında Açılan Bilim ve Sanat Merkezleri

S

İL

İLÇE

KURUM ADI

AÇILIŞ TARİHİ

1

Hakkari

Yüksekova

Yüksekova Bilim ve Sanat Merkezi

09.01.2020

2

Konya

Karatay

Karatay Bilim ve Sanat Merkezi

09.01.2020

3

Adıyaman

Kâhta

Kâhta Bilim ve Sanat Merkezi

09.01.2020

4

Van

Edremit

Edremit Bilim ve Sanat Merkezi

09.01.2020

5

Osmaniye

Kadirli

Kadirli Bilim ve Sanat Merkezi

14.01.2020

6

Bursa

Yıldırım

Yıldırım Bilim ve Sanat Merkezi

14.01.2020

7

Çanakkale

Biga

Biga Bilim ve Sanat Merkezi

14.01.2020

8

Van

Erciş

Erciş Bilim ve Sanat Merkezi

21.02.2020

9

Tekirdağ

Çerkezköy

Çerkezköy Bilim ve Sanat Merkezi

21.02.2020

10

İstanbul

Küçükçekmece

Küçükçekmece Bilim ve Sanat Merkezi

05.05.2020

S

İL

İLÇE

KURUM ADI

AÇILIŞ TARİHİ

11

Bitlis

Tatvan

Tatvan Bilim ve Sanat Merkezi

14.05.2020

12

Gaziantep

Nizip

Nizip Bilim ve Sanat Merkezi

09.06.2020

13

Ağrı

Doğubayazıt

Doğubayazıt Bilim ve Sanat Merkezi

02.07.2020

14

Diyarbakır

Kayapınar

Kayapınar Bilim ve Sanat Merkezi

02.07.2020

15

Diyarbakır

Bismil

Bismil Bilim ve Sanat Merkezi

02.07.2020

16

Tokat

Erbaa

Erbaa Bilim ve Sanat Merkezi

02.07.2020

17

Kocaeli

Körfez

Körfez Bilim ve Sanat Merkezi

29.09.2020

18

Tokat

Niksar

Niksar Bilim ve Sanat Merkezi

11.12.2020

19

İzmir

Torbalı

Torbalı Bilim ve Sanat Merkezi

15.12.2020

BİLSEM’lerde kullanılan ve 19 branş bazında oluşturulan öğretim programları her sene
revize edilmektedir. 2020-2021 yıllarında bilim ve sanat merkezlerinde uygulanmak üzere 19
branşa yönelik çerçeve öğretim programları revize edilmiştir.
Özel yetenekli öğrencilerin kendi ilgileri doğrultusunda seçebilecekleri, bilim ve sanat
merkezlerinde öğrenim gördükleri süre dışında bir zamanda gelerek uzun dönemde tamamlayıp eğitim alabilecekleri atölye modül programları oluşturulmuştur. Oluşturulan tüm ürünler
e-modül sistemine eklenmiş olup uygulanmak üzere bilim ve sanat merkezi öğretmenlerine
ulaştırılmıştır.
Özel yetenekli bireylerin gelişimlerinin desteklenmesi, topluma yararlı kişiler olmalarına
katkıda bulunacak disiplinlerarası araştırmaların yapılması, eğitimlerine yönelik ülke ölçeğinde
stratejik bilgi üretilmesi ve bu bireylerin eğitimi ile ilgili konularda Bakanlığa görüş ve önerilerde bulunmak amacıyla 22 üyeden oluşan “Özel Yetenekli Öğrenciler için Eğitim, Bilim ve
Danışma Kurulu” 08.10.2020 tarihinde makam onayı alınarak oluşturulmuştur.
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Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi iş ve işlemleri Genel Müdürlüğümüz tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılmaktadır. 2019-2020
bilim ve sanat merkezi öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine görsel sanatlar, müzik ve genel
zihinsel yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen 1, 2 ve 3.
sınıfa devam eden 1.074.489 öğrenci aday gösterilmiştir. BİLSEM grup tarama uygulaması 04
Ocak 2020 tarihinde başlatılmış olup COVID-19 salgını nedeniyle sürece ara verilmiştir. 4 Ocak
2020-15 Mart 2020 tarihleri arasında 27 ilde 724.261 öğrenci BİLSEM grup tarama uygulamalarına katılmıştır. Pandemi sebebiyle ara verilen BİLSEM grup tarama uygulamalarına 5 Eylül
2020 tarihinde tekrar başlanmış ve 11 Ekim 2020 tarihinde uygulama süreci tamamlanmıştır.
14 Ekim 2020 tarihinde grup tarama uygulaması sonuçları açıklanmış, bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilere sistem üzerinden randevular oluşturulmuştur. 23 Kasım 2020-19 Şubat
2021 tarihleri arasında yapılması planlanan bireysel değerlendirmeler pandemi sebebiyle ileri
bir tarihe ertelenmiştir.
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Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçimi
Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçme ve atama iş ve işlemleri Genel Müdürlüğümüz ve Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. “2020 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Takvimi” kapsamında çeşitli branşlarda 941 kontenjanda
öğretmen alınacağı duyurulmuş, 2.528 öğretmen başvuruda bulunmuştur. Başvuru durumlarına göre 13 il sözlü sınav merkezi olarak belirlenmiştir. “2020 Bilim ve Sanat Merkezlerine
Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu” doğrultusunda düzenlenen sözlü sınavlarda başarılı olan
öğretmenler tercih yapmışlar ve tercihleri doğrultusunda 17.07.2020 tarihinde bilim ve sanat
merkezlerine 404 öğretmenin ataması yapılmıştır. Bilim ve sanat merkezlerinde 2.223 öğretmen ve 320 yönetici görev yapmaktadır.
Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmen sayısının son 5 yıldaki değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmen
Sayısının Yıllara Göre Değişimi

Graﬁk 29
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2016 yılında bilim ve sanat merkezlerinde 435 öğretmen görev yaparken 2020 yılında
bu sayı %484 oranında artarak 2.543’e ulaşmıştır.
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Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrencilerinin Elde Ettiği Başarılar

• TEKNOFEST, İlkokul Ortaokul Akıllı Ulaşım Kategorisi, Türkiye birinciliği,
• TEKNOFEST, Lise Sosyal İnovasyon Kategorisi, Türkiye birinciliği,
• TEKNOFEST, İlkokul-Ortaokul Sosyal İnovasyon Kategorisi, Türkiye birinciliği,
• TEKNOFEST, Afet Yönetimi Kategorisi, Türkiye birinciliği,
• TEKNOFEST, Sağlık ve İlkyardım Kategorisi, Türkiye birinciliği,
• TEKNOFEST, Çevre Enerji Teknolojileri Kategorisi, Türkiye birinciliği,
• TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kategorisi’nde destek almaya hak kazanan 28 proje ,
• TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Kategorisi’nde destek almaya hak kazanan
6 proje,
• TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Kategorisi’nde destek almaya hak kazanan 16 proje,
• TÜBİTAK tarafından dünyanın en büyük ve prestijli yarışması olan Uluslararası Bilim ve
Mühendislik Fuarı ISEF’te ülkemizi temsil etmeye hak kazanan 4 proje:
» TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Yazılım Kategorisi,
“Yapay Zekâyla Tümör Teşhisi Projesi”, Türkiye birinciliği,
» TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Fizik Kategorisi, “Güneş Panellerinin Verimliliğini Artırma Projesi”, Türkiye birinciliği,
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» TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Matematik Kategorisi, “DNA’da ve Proteinlerin Sekonder Yapılarında Matematiksel Sonuçları ile Helisel Tekerlekler
Projesi”, Türkiye birinciliği,
» TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Teknoloji Hamlesi
Kategorisi, “Kamyonlara Arkadan Çarpan Otomobillerdeki Can Kaybının Azaltılmasını Sağlayacak Elektromekanik Çözüm Önerisi Projesi”, Türkiye birinciliği,

• TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, 62 birincilik, 43 ikincilik ve 50 üçüncülük derecesi,
• TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Türkiye A Millî Takımı’na katılmaya hak kazanan 2 öğrenci,
• Proje tabanlı öğrenmenin somut şekilde hayata geçirilmesini amaçlayan eTwinning
projesi kapsamında ulusal kalite etiketi almaya hak kazanan 262 proje,
• 2020 Yılı Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) ve Okul Eğitimi Personel
Hareketliliği (KA101) Projeleri kapsamında kabul edilen 50 proje ve toplam 1 milyon 512 bin
984 euro hibe desteği,
• Bakanlığımız ile Yeşilay iş birliği içinde gerçekleştirilen “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek”
yarışmasında 12 birincilik, 16 ikincilik ve 15 üçüncülük derecesi,
• Kanada’da düzenlenen “Uluslararası Caribou Matematik Yarışması”nda 7 adet birincilik
derecesi,
• TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması’nda biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknoloji tasarım, Türkçe ve yazılım alanlarında 62 birincilik, 43 ikincilik ve 50 üçüncülük derecesi,
• Türkiye Zekâ Vakfı tarafından düzenlenen Zekâ Oyunları Yarışması’nda birincilik, ikincilik, dördüncülük, beşincilik, yedincilik ve dokuzunculuk dereceleri elde edilmiştir.
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Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi (ARGEM)

Bilim ve sanat merkezleri yarı zamanlı destek eğitim kurumları olduğu için son yıllarda
özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek alternatif modeller aranmıştır. Bu kapsamda Türkiye’nin liderlerini ve bilim insanlarını yetiştirmek üzere özel yetenekli öğrenciler
için özel eğitim fırsatları sunmak amacıyla açılan “Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama
Merkezi” eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış ve hâlen de devam etmektedir.
Özel yetenekli öğrencilere tam zamanlı eğitim verilmesi kapsamında bir ilk olan merkezde ortaokul ve lise kademeleri için yatılı olarak eğitim-öğretim hizmetleri sunulmaktadır.
Merkezin lise kısmında 35, ortaokul kısmında ise 25 öğretmen görev yapmaktadır.
ARGEM’de eğitim gören 283 öğrencinin sınıf seviyelerine göre dağılımı Grafik 30’da gösterilmiştir.
ARGEM’de Eğim Gören Öğrencilerin
Sınıf Seviyelerine Göre Dağılımı
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Merkezde normal okullarda verilen eğitimin ötesinde farklılaştırılmış bir eğitim modeli
çalışması yapılmıştır. TÜBİTAK iş birliğinde yürütülen “Özel Yetenekliler Öğretim Programları
Geliştirme Projesi” kapsamında özel yetenekli öğrencilerin tam zamanlı eğitim gördüğü okullarda uygulanmak üzere okul öncesi dönemden başlayarak ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim için
hazırlanmış 28 adet taslak öğretim programı ilgili web sitesi üzerinden öğretmenler, akademik
çevreler ve diğer ilgililerin görüşlerine sunulmuştur. Ardından öğretim programı değerlendirilmek üzere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderilmiş olup tüm programlar Kurul tarafından onaylanmıştır. Onaylanan programların değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Geliştirilen öğretim programları şunlardır:
1. Okul Öncesi Öğretim Programı
2. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (1-3)
3. Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı (1-4)
4. Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı (5-8)
5. Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı (9-12)
6. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı (5-8)
7. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı (9-12)
8. Biyoloji Dersi Öğretim Programı (9-12)
9. Fizik Dersi Öğretim Programı (9-12)
10. Kimya Dersi Öğretim Programı (9-12)
11. Felsefe Dersi Öğretim Programı (9-12)
12. Tarih Dersi Öğretim Programı (9-12)
13. Coğrafya Dersi Öğretim Programı (9-12)
14. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (3-8)
15. Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı (1-4)
16. Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı (5-8)
17. Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı (9-12)
18. Matematik Dersi Öğretim Programı (1-4)
19. Matematik Dersi Öğretim Programı (5-8)
20. Matematik Dersi Öğretim Programı (9-12)
21. Müzik Dersi Öğretim Programı (1-4)
22. Müzik Dersi Öğretim Programı (5-8)
23. Müzik Dersi Öğretim Programı (9-12)
24. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (4-7)
25. Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-4)
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26. Türkçe Dersi Öğretim Programı (5-8)
27. Tarih Dersi Öğretim Programı (9-11)
28. Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı (9-12)

Ders saati dışında açılan atölyelerde ilgili branş öğretmenlerinin rehberliğinde öğrencilerin yeteneklerine uygun proje tabanlı, disiplinlerarası, zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve
hızlandırılmış eğitim programları uygulanmaktadır. Bir yabancı dil zorunlu, olmak üzere diğer
yabancı diller seçmeli olarak sunulmaktadır. Bilimsel, kültürel ve sanatsal bakış açısı kazandırmayı hedefleyen alanlarda da kulüp çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
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ARGEM Öğrenci Seçimi

2019-2020 eğitim öğretim yılı için ARGEM’e öğrenci alım süreci kapsamında pandemi
nedeniyle bilim kampı düzenlenememiştir. 4. ve 8. sınıf öğrencileri, zekâ puanları ve BİLSEM öğretmenler kurulu kararına göre aday gösterilmiştir. 8. sınıf öğrencileri LGS puanı, not ortalaması
ve mülakat puanına; 4. sınıf öğrencileri ise not ortalaması ve mülakat puanına göre sıralamaya
alınmıştır. Sıralama sonucunda en yüksek puan alan 30 ortaokul ve 30 lise öğrencisi ARGEM’e
kaydolmaya hak kazanmıştır.
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II

3. BÖLÜM

REHBERLİK HİZMETLERİ

Eğitim kurumlarında yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin koordine
edilmesi, planlanması, gerçekleştirilmesi Genel Müdürlüğümüz tarafından 14.08.2020 tarihli ve
31213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.
Merkezî düzeyde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin koordinasyonu Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmekle birlikte, yerel düzeyde il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, rehberlik ve araştırma merkezleri, okul rehberlik ve psikolojik danışma servisleri tarafından koordine edilmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda eğitimine devam eden tüm öğrenciler
ile yaygın öğretim kurumlarına devam eden bireyler bu hizmetlerden yararlanabilmektedir.

Ülkemizde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sunulması, Genel Müdürlüğümüz koordinesinde rehberlik araştırma merkezleri ile okul rehberlik ve psikolojik danışma
servisleri aracılığıyla sürdürülmektedir. Türkiye genelinde 252 rehberlik ve araştırma merkezi
bulunmaktadır. Bu merkezlerin hizmet standartları şemada gösterilmiştir.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İL-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Eğitsel Değerlendirme ve
Tanılama Hizmet Alanı

Okul Rehberlik ve Psikolojik
Danışma
Hizmet Alanı

Özel Yetenekli Bireylerin
Tanılanması Hizmet Alanı

Psikososyal Destek
Hizmet Alanı

İzleme Hizmet Alanı

Bireysel ve Grupla Psikolojik
Danışma Hizmet Alanı

Araşrma Gelişrme
Hizmet Alanı

Araşrma Gelişrme
Hizmet Alanı

NOT: Özel Eğim Hizmetleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü şemada belirlen hizmet alanlarında hizmetlerini
sunmakta olup; her iki bölüm de kurumsal ça alnda iş birliği içerisinde çalışmaktadırlar.

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin
yürütülmesi, geliştirilmesi, öğrencilerin yetenek ve ilgilerine göre girebilecekleri üst öğrenim
kurumlarına yönlendirilmesi, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tanılanması, eğitim tedbirlerinin alınması gibi işlemler, rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından yürütülmektedir. 2020
yılında Türkiye genelinde 10 yeni rehberlik ve araştırma merkezi açılarak hizmet vermeye başlamıştır.
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2020 yılında açılan rehberlik ve araştırma merkezlerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

Tablo 5

2020 Yılında Açılan Rehberlik ve Araştırma Merkezleri

SIRA

İL

İLÇE

KURUM ADI

AÇILIŞ TARİHİ

1

Van

Edremit

Emine Irak Rehberlik ve Araştırma Merkezi

21.02.2020

2

Kahramanmaraş

Onikişubat

Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi

21.02.2020

3

Afyonkarahisar

Dinar

Dinar Rehberlik ve Araştırma Merkezi

13.03.2020

4

Muş

Malazgirt

Malazgirt Rehberlik ve Araştırma Merkezi

28.04.2020

5

Tokat

Turhal

Turhal Rehberlik ve Araştırma Merkezi

04.05.2020

6

Sakarya

Akyazı

Akyazı Rehberlik ve Araştırma Merkezi

29.05.2020

7

Bursa

Kestel

Kestel Rehberlik ve Araştırma Merkezi

29.05.2020

8

Adana

Sarıçam

Sarıçam Rehberlik ve Araştırma Merkezi

20.06.2020

9

Diyarbakır

Ergani

Ergani Rehberlik ve Araştırma Merkezi

06.08.2020

10

Kocaeli

Darıca

Darıca Rehberlik ve Araştırma Merkezi

06.08.2020

Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren rehberlik ve araştırma merkezi sayısının yıllara göre değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Rehberlik ve Araşrma Merkezi
Sayısının Yıllara Göre Değişimi

Graﬁk 31
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2016 yılında Genel Müdürlüğümüze bağlı 228 rehberlik ve araştırma merkezi bulunurken 2020 yılı sonunda bu sayı %10 oranında artarak 252’ye ulaşmıştır.
Genel Müdürlüğümüze bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde rehber öğretmen/
psikolojik danışman ve özel eğitim öğretmenleri görev yapmaktadır. Ayrıca ihtiyaç duyulması
durumunda diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılarak çocuk gelişimi ve eğitimcisi, dil ve
konuşma terapisti, ergoterapist, fizyoterapist, sosyal çalışmacılar da görevlendirilebilmektedir.
Genel Müdürlüğümüz tarafından açılan rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan öğretmen sayısının son 5 yıldaki değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Rehberlik ve Araşrma Merkezlerinde Görev
Yapan Öğretmen Sayısının Yıllara Göre Değişimi

Graﬁk 32
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2016 yılında rehberlik ve araştırma merkezlerinde 2.027 öğretmen görev yaparken 2020
yılında bu sayı %82 oranında artarak 3.701’e ulaşmıştır.
Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan öğretmen sayıları (Eylül 2020 tarihi
itibarıyla) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 6

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde
Görev Yapan Öğretmen Sayısı

Görev

Norm

Mevcut

Sözleşmeli

Atanan

Ayrılan

İhtiyaç

Özel Eğitim Öğretmeni

2.316

1.029

304

148

12

847

Rehber Öğretmen/
Psikolojik Danışman

2.155

1.767

161

58

20

189

TOPLAM

4.471

2.796

465

206

32

1.036
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Rehberlik ve araştırma merkezleri, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda rehberlik ve
psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, öğrencilerin yetenek ve ilgilerine
göre girebilecekleri üst öğrenim kurumlarına yönlendirilmesi, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tanılanması, eğitim tedbirlerinin alınması işlemlerinin yürütülmesi faaliyetlerini düzenlemektedir.
Ülkemiz genelinde 252 rehberlik ve araştırma merkezi tarafından, tüm yıl boyunca özel
eğitim ihtiyacı olan bireylerin uygun eğitim ortamlarına yerleştirilmeleri amacıyla eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılmaktadır. Bu kapsamda rehberlik ve araştırma merkezleri
tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında 507.186 bireyin eğitsel değerlendirmesi
gerçekleştirilmiş, 431.450 bireye özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek eğitimi
almaları önerilmiştir. Ancak bireylere ait Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporlarından destek eğitim raporları 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
Rehberlik ve araştırma merkezlerinde yapılan eğitsel değerlendirme sayısının eğitim dönemlerine göre değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Graﬁk 33

Rehberlik ve Araşrma Merkezlerinde Gerçekleş rilen
Eğitsel Değerlendirme Sayısının Eği m Dönemlerine Göre Değişimi
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2016 yılında rehberlik ve araştırma merkezlerinde 377.598 eğitsel değerlendirme gerçekleştirilmişken 2019 yılında bu sayı %33 oranında artarak 507.186’a ulaşmıştır. 2020 yılında
Covid-19 salgını nedeniyle rehberlik ve araştırma merkezlerinde ilk inceleme dışında eğitsel
değerlendirme ve tanılama yapılamadığı için istatistik çıkarılamamıştır.
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Rehberlik ve araştırma merkezlerinde gerçekleştirilen eğitsel değerlendirme sonucunda destek eğitimi önerilen öğrenci sayısının eğitim dönemlerine göre değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Graﬁk 34

Gerçekleşrilen Eğitsel Değerlendirme Sonucunda Destek Eğimi
Önerilen Öğrenci Sayısının Eğim Dönemlerine Göre Değişimi
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2016 yılında rehberlik ve araştırma merkezlerinde gerçekleştirilen eğitsel değerlendirme
sonucunda 335.059 öğrenciye destek eğitimi önerilmişken 2019 yılında bu sayı %28 oranında
artarak destek eğitimi önerilen öğrenci sayısı 431.450’e ulaşmıştır. 2020 yılında salgın hastalık
nedeniyle RAM’larda ilk inceleme dışında eğitsel değerlendirme ve tanılama yapılamadığı için
istatistik çıkarılamamıştır.
Genel Müdürlüğümüze bağlı rehberlik ve araştıma merkezlerinde yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda özel eğitim ihtiyacı olduğu belirlenen öğrenciler, yaşlarına,
yeterliliklerine ve yeteneklerine uygun eğitim hizmetlerine yönlendirilirler.
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Eğitim kurumu yerleştirme kararı alınırken formel ve informel eğitsel değerlendirme yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Aşağıda rehberlik ve araştırma merkezlerinde uygulanan eğitsel değerlendirme türleri belirtilmiştir.

EĞİT S EL DEĞ ER LEN DİR ME TÜR LER İ

FO R M E L D E ĞE R LE ND İR M E

Standartlaştırılmış
Başarı Testleri

Standartlaştırılmış
Psikolojik Testler

WISC-R (Uluslararası
Zekâ Testi)

Aile Çizimi Testi
(Psikoanalitik Test)

ASİS (Ulusal Zekâ
Testi)

Louise Düss Psikoanalitik
Hikâyeler Testi (Psikoanalitik Test)

Stanford-Binet Zekâ
Testi (Ulusal Zekâ
Testi)
Uluslararası Leither
Performans Testi

İNF ORMEL DEĞ ERLENDİRME

Programa Dayalı Değerlendirme
Ölçüt Bağımlı Değerlendirme
Öğrenci Ürün Dosyalarının
Değerlendirilmesi
Beceri Analizleri
Gözlem
Görüşme

Beier Cümle Tamamlama
Testi

Eğitim kurumu seçiminde en az sınırlandırılmış ortamdan en fazla sınırlandırılmış ortama doğru öğrencinin ve ailenin ilgi, istek, ihtiyaç, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda seçim
yapılmaktadır.

Normal Sınıf (Kaynaştırma/Bütünleştirme)

EN AZ SINIRLANDIRILMIŞ

Normal Sınıf + Destek Eğitim Odası
Normal Okul Bünyesinde Özel Eğitim Sınıfı
Gündüzlü Özel Eğitim Okulu/Kurumu (Ayrı)
Yatılı Özel Eğitim Okulu/Kurumu (Ayrı)
Hastane Sınıfı
Evde Eğitim
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EN FAZLA SINIRLANDIRILMIŞ

Resmî Tedbir Kararı Raporu oluşturulurken öğrenci velisi ya da vasisinin isteğiyle yetenek, yeterlilik ve ihtiyaçları doğrultusunda destek eğitim kararı gibi gerekli ek tedbirler de alınmaktadır. Bu raporla birlikte eğitim öğretim kurumlarına, eğitim öğretim izlemesi devam etmek
üzere yerleştirilmektedirler. Eğitim öğretim kurumlarına yerleştirme süreci aşağıdaki şekilde
yürütülmektedir.

Rehberlik ve
Araştırma
Merkezleri

Özel Eğitim
Hizmetleri
Bölümü

Özel Eğitim
Değerlendirme
Kurulu
Toplantısı

Özel Eğitim
Hizmetleri
Kurulu
Toplantısı

Resmî Tedbir ve
Destek Eğitim
Kararlarının
Alınması

Eğitsel
Tanılama

Eğitim
Kurumuna
Yönlendirme
Kararı
Alınması

Eğitim
Kurumuna
Yerleştirme ve
İzleme

Eğitim Kurumu
BEP Birimi
İzleme
Çalışmaları

Resmî ve özel eğitim öğretim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri,
rehberlik ve araştırma merkezlerinin yanı sıra okul bünyesinde kurulan okul rehberlik ve psikolojik danışma servisleri tarafından yürütülmektedir. Türkiye genelindeki okul rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde toplam 34.480 (Eylül 2020 itibarıyla) rehber öğretmen/psikolojik
danışman görev yapmaktadır. Okullarda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri,
gelişimsel ve önleyici hizmetler ile iyileştirici ve destek hizmetleri kapsamında sunulmaktadır.
Okul rehberlik ve psikolojik danışma servisleri tarafından gelişimsel rehberlik anlayışı doğrultusunda öğrencilerin sosyal-duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek
amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilerin rehberlik
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla öğretmen ve velilere müşavirlik hizmetleri verilmektedir.
Öğrencilerimizin sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla kendini tanıması
iletişim becerileri, karar verme ve problem çözme gibi sosyal beceriler ile yaşam becerileri geliştirmelerine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar öğrenci, veli ve öğretmenleri
kapsayacak şekilde sunulmaktadır.
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Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla okula uyum, zaman yönetimi, verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri gibi konularda öğrencilere, ailelere ve öğretmenlere yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Öğrencilerimizin kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla ilgi, yetenek, mesleki değerler ve kişilik özellikleri açısından kendini tanıması, üst öğrenim olanakları ile meslekleri tanıması, kişisel özellikleri ile mesleklerin gerektirdiği nitelikler arasında ilişki kurmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar öğrenci, veli ve öğretmenleri kapsayacak
şekilde sunulmaktadır.

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde sunulan eğitim ve değerlendirme hizmetleri bireysel ya da grup hâlinde sunulabilmektedir. Grup ve bireysel olarak verilen hizmetlerin niteliğini
artırıcı unsurlardan biri de ihtiyaca göre düzenlenmiş fiziksel ortamlardır. Bu kapsamda rehberlik ve araştırma merkezlerinin fiziki ortamlarının güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla
rehberlik ve araştırma merkezlerinde bulunan test odası, bedensel performans değerlendirme
odası ve görüşme odalarının donatımlarının standart hâle getirilmesi çalışmaları tamamlanmış
olup 63 rehberlik ve araştırma merkezinde bu standartlara uygun olarak fiziki ortamlar yeniden
düzenlenmiştir.
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Bilinçli İnternet Kullanımı E-Broşürleri

Teknoloji bağımlılığı ve bilinçli internet kullanımı konusunda bilgilendirici ve önleyici
düzeyde her kademede öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik e-broşürler hazırlanmış olup, hazırlanan 12 e-broşür içerisine, Genel Müdürlüğümüzce üretilen karekod ve linkler kullanılarak
16 video ve 8 animasyon filmi eklenmiştir.
Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin teknolojik iletişim araçlarıyla kurdukları bağı ve düzeyi olumlu etkileyecek olan broşürler aynı zamanda Bakanlığımızca okul rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bu yıl genel hedef olarak belirlenen “Bilinçli Teknoloji
Kullanımı” hedefine kaynaklık etmektedir.
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E-Rehberlik Sistemi
Bakanlığımıza bağlı resmî okul ve kurumlarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bir program dahilinde sunulması, yürütülmesi ve raporlaştırılması, çalışmaların daha
sistematik bir şekilde yapılandırılması ve geleceğe yönelik etkin rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetleri politikaları üretilebilmesi amacıyla MEBBİS tabanı üzerinden E-Rehberlik Sistemi
oluşturulmuş ve 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren tüm resmî okullar tarafından kullanılması sağlanmıştır.

2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin uygulama bütünlüğü sağlanması
amacıyla E -Rehberlik Sistemi resmî okullar ile birlikte özel okullar tarafından da kullanılmaya
başlanmıştır. Ayrıca geliştirilen RAM ekranları ile rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından
da hizmetin sunulması amacıyla sistemin kullanılması sağlanmıştır.
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Tercih Danışmanlığı

Öğrencilerimizin üst öğrenim kurumlarına geçişleri aşamasında ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda mesleki rehberlik çerçevesinde tercih danışmanlığı hizmetinin sunulması
çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğrultuda Bakanlığımıza bağlı resmî okullarımız ile rehberlik ve araştırma merkezlerimizde tercih danışmanlığı birimi oluşturulmuştur. Bakanlığımıza
bağlı ortaokullar ile tüm liselerde kurulan tercih danışmanlığı birimlerimiz tarafından kendi
öğrencilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden tercih danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır.
Bakanlığımıza bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerimizde (RAM) kurulan tercih danışmanlığı
birimlerimizce internete erişimi olmayan LGS/YKS sınav sürecindeki öğrencilerimize telefonla
vb. iletişim araçlarıyla tercih danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır.
Covid-19 salgını sürecinde sınavlara hazırlanan öğrencilere rehber olması amacıyla
“LGS’ye Hazırlanan Öğrenciler İçin Zaman Yönetimi ve Motivasyon” ve “Sınava İlişkin
Duygularımız” konulu e-broşürler hazırlanmıştır.
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KAMAG Psikolojik Ölçme Aracı

TÜBİTAK iş birliği ile ülkemize ait, 3-23 yaş arası bireylere yönelik ilk yerli bilgisayar
uyarlamalı psikolojik ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çağrı
başlığı “Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirilmesi”; Proje başlığı “Gcat- Psikolojik Ölçme aracı Geliştirilmesi” olan TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Proje Destekleme Sözleşmesi, destek veren kurum olarak TÜBİTAK, müşteri kamu kurumu
olarak Millî Eğitim Bakanlığı, proje yürütücüsü kurum/kuruluş olarak Doğuş Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ile proje yöneticisi kurum/kuruluş olarak BYS Grup Bilişim Sistemleri Danışmanlık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafları arasında imzalanmıştır.
Projenin 5. gelişme dönemi tamamlanmış olup 6. gelişme dönemi devam etmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı olarak projede kullanılacak, maksimum fayda sağlayacak cihazı belirlemek amacıyla yapılacak kullanılabilirlik testlerinde kullanılmak üzere paydaşlar tarafından
özellikleri belirlenen 3 farklı özellikte bilgisayar alınmış olup Ankara ilinde ilkokul, ortaokul,
lise ve BİLSEM’de kullanılabilirlik testleri gerçekleştirilmiştir. Kullanılabilirlik test sonuçlarına
göre belirlenen bilgisayarlara ilişkin ihale ve teslim süreci tamamlanmıştır. Bununla birlikte
zekâ ölçeğinin soru havuzu, yönerge ve kılavuzlar ile soruların seslendirilmesi ve yazılım sistemine entegresyonu tamamlanmıştır. Projede eğitici eğitimi için planlamalar tamamlanmış olup
pandemi sürecinden kaynaklı eğitimler ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Ayrıca deneme uygulaması için örneklem seçim süreci devam etmektedir.

Öğrenme Güçlüğü Testi
Öğrenme güçlüğü olan bireylerin tanılanmaları, en yüksek faydayı sağlayacakları eğitim
kurumlarına yönlendirilerek ihtiyaçlarına uygun eğitim almaları için sağlıklı bir eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinden geçmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, öteden
beri ihtiyaç duyulan öğrenme güçlüğü eğitsel değerlendirme ve tanılama ölçme aracı çalışmaları 2017 yılında testin geliştirilme aşamasına başlanmıştır. Testin geliştirilmesi sürecinde

70

öncelikle öğrenme güçlüğünün alt alanları olan okuma, yazma ve matematik güçlüğü ile ilgili
literatürler, öğrenme güçlüğü alanında geliştirilen testler, kitler ve bataryalar taranmış, müfredat temelli ve okuma, yazma, matematik alt alanlarında öğrencinin bulunduğu sınıfta kazanması gereken beceriler temel olmak üzere her bir alt testin değerlendireceği beceri alanları
belirlenerek bu alanlara ilişkin madde havuzları oluşturulmuştur. Oluşturulan madde havuzları
için alan uzmanları ve akademisyenlerden görüş alınmış, bu görüşler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak testin deneme uygulaması Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Uygulama
sonuçları doğrultusunda da gerekli değerlendirmeler yapılarak testin el kitabı yayımlanmıştır.
Testin geliştirme süreci sonunda okuma, matematik ve yazma alt testleri olmak üzere
üç alt testten oluşan, 68-133 ay aralığında yer alan 1-4. sınıf öğrencilerine uygulanabilinecek
öğrenme güçlüğü testine ulaşılmıştır.
Testin geliştirilmesi sonrasında ise rehberlik ve araştırma merkezlerinde kullanımının
sağlanması için gerekli hizmet içi eğitim faaliyet planlaması yapılmış, söz konusu planlama
2020 yılı hizmet içi eğitim faaliyet önerisinde yer alarak Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Genel Müdürlüğüne teklif edilmiştir. Ancak, 2020 yılında yaşanan pandemi süreci diğer hizmet
içi faaliyetlerimizin yanısıra öğrenme güçlüğü testi eğitimlerinin de gerçekleştirilmesine imkân
vermemiştir.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi (TBM)
Bağımlılık ile mücadele konusunda önleyici bir çalışma olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Bakanlığımız ile
Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında 03.01.2014
tarihinde imzalanan uygulama protokolü ile
başlamıştır. Bu program kapsamında öğrencilere, velilere, öğretmenlere her türden bağımlılıkla mücadele konusunda koruyucu ve farkındalık
geliştirici bilgilerin verilmesi öngörülmektedir.
TBM dünya üzerinde birçok önleme programından yola çıkılarak ülkemizin sosyal yapısı ve ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmış bilimsel
temelli, önleyici ve farkındalık geliştirici bir programdır. TBM eğitimleri ile sigara, alkol, uyuştu-
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rucu madde, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam alanlarında öğrenci, veli ve öğretmenleri
bilgilendirmek ve böylece bu maddelerin kullanımın önüne geçmek hedeflenmiştir. Bağımlılığın önlenmesi konusunda oluşturulmuş eğitim içeriklerinin etkin bir şekilde aktarılması için
Yeşilay Cemiyeti iş birliği ile illerimizde TBM eğitici ve uygulayıcı eğitimleri verilmiştir.

Tablo 7

Türkiye Bağımlılık ile Mücadele (TBM) Eğitim Programı
Kapsamında Eğitim Verilen Kişi Sayısı
Öğretmen ve Yönetici

Öğrenci

Veli

Sağlıklı Yaşam

42.517

2.727.642

387.510

Teknoloji Bağımlılığı

55.858

3.443.611

1.031.324

Tütün Bağımlılığı

21.469

1.167.683

158.942

Alkol Bağımlılığı

9.910

207.678

42.130

Madde Bağımlılığı

20.754

390.926

82.448

Türkiye Bağımlılık Araştırması
2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı´nda bağımlılıkla mücadele konusunda Bakanlıklara düşen görevler belirlenmiştir. Bağımlılık konusunda politika
geliştirme sürecine katkı sağlaması amacıyla 2017 yılında “Türkiye’de 16 Yaş Lise Öğrencilerinde Sigara-Alkol-Madde ve Teknoloji Kullanımı Araştırması” gerçekleştirilmiştir. Gençlerimizi
bağımlılıktan korumak ve bağımlılıkla mücadele konusunda etkili politikalar geliştirebilmek
amacıyla Alkol ve Uyuşturucu Kullanımına Yönelik Avrupa Okul Anketi Projesi (ESPAD) 2019
“Bağımlılık Araştırması” çalışmaları yürütülmüş olup 2020 yılında ise 2019 yılında gerçekleştirilen bu çalışmanın raporlaması tamamlanmıştır.

Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM)
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programının (TBM) bilgilendirici ve farkındalık oluşturan
misyonunun tamamlayıcısı olarak geliştirilen Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) programı
Türkiye’de bağımlılık ile mücadelede kullanılan ilk ve tek müdahale programı olarak tasarlanmıştır. OBM programı, bağımlılıkla mücadelenin önleme alanına dinamizm getirecek, rehber
öğretmen/psikolojik danışmanların mesleki yeterliliklerini geliştirerek onlara bilgilendirmenin
ötesinde iletişim, yönlendirme ve müdahale gücü kazandıracaktır. OBM internet, sigara, alkol ya
da madde gibi zararlı maddelerle bir şekilde tanışmış çocuk ve ergenleri eğitim sistemi dışına
itmeden kazanmayı, onlarla doğru iletişim kurmayı ve onları bağımlılığın ortaya çıktığı durum
ve ortamlardan uzaklaştırarak doğru şekilde yönlendirmeyi hedeflemektedir.
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OBM programının çalışma prensibi, okullarda uygulayıcı rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından risk taraması yapılıp internet-alkol-madde-sigara kullanan öğrencilerin
düşük risk değerlendirilmesi yapılarak riskli öğrencilerin programdan yararlanması sağlanacaktır. Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliği ile geliştirilen OBM programı kapsamında 2019-2020
eğitim öğretim yılında 233 rehber öğretmen/psikolojik danışman uygulayıcı olarak eğitim almıştır. Bunun yanı sıra 33 rehber öğretmen/psikolojik danışman ise OBM eğitici eğitimi almıştır.
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Doğal Afetlerde Psikososyal Destek Hizmetleri Kapsamında Yapılan Çalışmalar
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Elazığ Depremi

24 Ocak 2020 Elazığ depreminden etkilenen vatandaşlara barınma hizmeti sunan 34
okulumuzda gönüllü rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından depremin psikolojik
etkilerini hafifletmek ve çocukların travma sonrası tepkilerini anlamlandırmasına yardımcı olmak amacı ile psikoeğitsel aktiviteler ve ailelere yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Okullarda çocuklar ve ailelere yapılan etkinlikler ilgili yöneticiler tarafından ziyaret
edilerek etkinliklere katılım sağlanmıştır.
Okul çalışmalarında görev alacak rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara yönelik uzman ekip süpervizyonu ihtiyacı değerlendirilmiş ve okulların açıldığı hafta ulusal ekipten 9 kişi
Elazığ’da süpervizyon vermek amacı ile görevlendirilmiştir. Psikososyal destek çalışmaları esnasında Bakanlığımızın görev ve sorumlulukları dışındaki talepler ve ihtiyaçların karşılanması
amacı ile bir sevk sistemi oluşturulmuş, ana hizmet gruplarının görev ve yetkileri psikososyal
destek ekibi ile paylaşılmış ve diğer kurum temsilcileri ile irtibat kurmaları sağlanmıştır.
Sosyal medya, Bakanlık ve diğer kamu kurumları internet siteleri, okullar ve diğer kamu
kurumlarına dağıtılmak üzere broşür, afiş ve dijital tanıtım materyali hazırlayacak bir ekip oluşturulmuştur. Bu ekip tarafından okulların açılacağı haftaya kadar öğretmen, öğrenci ve velilerin
ihtiyaç duyacağı bilgileri içeren dokümanlar hazırlanmış ve depremden etkilenmiş bölgelerde
vatandaşlara dağıtılmıştır.
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Okullar açıldıktan sonra gerçekleştirilecek psikoeğitim çalışmaları planlanmıştır. Okul
temelli psikoeğitim oturumları ile okullardaki çocuklara, öğretmenlere, anne ve babalara ulaşılması amaçlanmıştır. Hedeflerimiz, travmatik bir yaşantı sonrasında çocuk ve yetişkinlerin
yaşantılarını normalleştirmek ve travmatik yaşantının etkileri konusunda çocuk ile öğretmen
ve öğretmen ile veliler arasındaki iletişimi güçlendirmektir. Bu aşamada öncelik, öğrencilerle
uygulamalar gerçekleştirecek öğretmenlerin eğitimini üstlenecek rehber öğretmenlerin yetiştirilmesidir. Bunun için iki öğretmen oturumu, üç çocuk oturumu ve bir anne baba oturumundan
oluşan psikoeğitim programları hazırlanmıştır.

Manisa Depremi

26 Haziran 2020 tarihinde Manisa’da meydana gelen depremden en çok etkilenen Soma,
Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde depremin etkisindeki kişilere yönelik depremden bir gün sonra
psikolojik ilk yardım ve destek çalışmaları başlatılmış ve bu çalışmalarda ilçe psikososyal destek ekibinden rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlar görevlendirilmiştir.
Ayrıca rehberlik ve araştırma merkezlerinde psikososyal destek koordinasyon birimi oluşturularak ihtiyaç analizi çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar sonrası depremden yoğun olarak
etkilenen okullara ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Artçı sarsıntılardan etkilenen ailelere dönük
Bakanlığımız içerik hazırlama ekibi tarafından hazırlanan “Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu” dağıtılmıştır.
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İzmir Depremi
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30 Ekim 2020 tarihinde İzmir depremi sonrası İzmir’de bulunan rehberlik ve araştırma
merkezlerinde psikososyal destek koordinasyon birimi oluşturularak Bakanlık psikososyal destek iletişim gruplarına dâhil edilmiştir. AFAD ile irtibat kurularak Türkiye Afet Müdahale Planı
(TAMP) kapsamında ana çözüm ortağı olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (AÇSHB) ilgili birimine destek çözüm ortağı olarak entegre olunmuş, bu kapsamda sosyal medya,
Bakanlık ve diğer kamu kurumları internet siteleri, okullar ve diğer kamu kurumlarına dağıtılmak üzere broşür, afiş ve dijital tanıtım materyali hazırlayacak bir ekip oluşturulmuştur. Bu ekip
tarafından okulların açılacağı haftaya kadar öğretmen, öğrenci ve velilerin ihtiyaç duyacağı
bilgileri içeren dokümanlar hazırlanmış ve depremden etkilenmiş bölgelerde vatandaşlara dağıtılmıştır.
Bakanlığımız psikososyal destek ekibinin koordinatörlüğünde, belirlenen akademisyenler
tarafından Bayraklı İlçe Psikososyal Destek Ekibi personeline yönelik “Çalışana Destek Oturumu”
gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız psikososyal destek ekibince hazırlanan “Aileler İçin Çocuklara
Yardım Kılavuzu” ve “Yetişkinler İçin Yardım Kılavuzu” çoğaltılarak depremden etkilenen vatandaşlarla paylaşılmıştır.
Afet sonrasında yoğun korku, panik, endişe gibi tepkiler gösteren bireylerin tepkilerinin
azaltılmasını sağlamak için İzmir ilinde görev yapan 1.366 rehber öğretmen/psikolojik danışmana “Okul Temelli Psikolojik İlk Yardım Semineri“, 1.129 rehber öğretmen/psikolojik danışmana yönelik de “Kayıp ve Yas Süreci Semineri” verilmiştir.

Giresun Sel Felaketi
22 Ağustos 2020 tarihinde Bakanlık psikososyal destek hizmetleri ekibimizce Giresun
sel felaketi sonrası okullarda yürütülecek psikososyal destek çalışmalarını planlamak amacıyla
Giresun Psikososyal Destek Hizmetleri Ekibiyle
koordinasyon toplantısı gerçekleştirilerek, toplantıda okullarımızda öğretmenlere, ailelere ve
çocuklarına yönelik psikososyal destek çalışmaları planlanmıştır. Koordinasyon toplantısının ardından selde kayıp yaşayan öğretmen ve
öğrencilere geçmiş olsun ve başsağlığı ziyaretlerinde bulunulmuştur. Sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki öğretmen ve velilerimiz için
yardım kılavuzları hazırlanarak dağıtımı yapılmıştır.
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Giresun ilinde görev yapan 164 rehber öğretmen/psikolojik danışmana akademisyen
eşliğinde “Sel Felaketi Sonrası Psikolojik Travma ve Psikolojik Sağlamlık” ile ilgili eğitim verilmiştir. Ayrıca sel felaketinin yaşandığı Giresun iline özgü hazırlanan psikoeğitim programımız
okulların açılması ile birlikte ilk hafta içerisinde tüm öğrencilerimize uygulanmıştır.

Doğal Afet (Deprem) Psikoeğitim Programı Hazırlama Çalışmaları

İzmir depremi sonrasında yapılan psikososyal destek hizmetleri kapsamında öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek, psikolojik iyi oluşlarını arttırmak ve ruh sağlıklarını korumak amacıyla Doğal Afet (Deprem) Psikoeğitim Programı hazırlama çalışmaları
yapılmış, bu kapsamda anaokulu-ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde uzaktan uygulanmak
üzere “Doğal Afet (Deprem) Psikoeğitim Programı” oluşturulmuştur.
Hazırlanan bu programlar ile öğrencilerimizin duygu, düşünce ve davranışlarını fark
etmeleri için alınması gereken önlemler ile bilişsel ve duygusal rahatlama yollarını bilmeleri,
geleceğe yönelik olumlu bakış açısı geliştirmeleri sağlanarak psikolojik sağlamlıklarını korumak ve güçlendirmek amacıyla ruh sağlıklarının korunması hedeflenmiştir.
İzmir ilindeki okullarımızda, 23 Kasım 2020 – 04 Aralık 2020 tarihleri arasında tüm öğrencilerimize uzaktan “Doğal Afet (Deprem) Psikoeğitim Programı” uygulanmıştır.
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Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı

Dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 (Koronavirüs)
salgın hastalığı nedeniyle, Psikososyal Destek Hizmetleri kapsamında, çocukların ve gençlerin
psikolojik sağlamlıklarını korumak ve güçlendirmek amacıyla psikoeğitim programları hazırlama çalışmaları yapılmıştır.
Yapılan çalışmalar kapsamında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde “Yüz
Yüze” ve “Uzaktan” uygulanmak üzere “Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı” oluşturulmuştur.
Programların yüz yüze ve uzaktan gerçekleştirilecek şekilde hazırlanması, tüm öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamadan yapılacak bu çalışmalara katılımını sağlamakla birlikte öğrencilerin duygu, düşünce ve davranışlarını fark etmelerini, salgın hastalıktan korunmak için almaları
gereken önlemleri öğrenmelerini, bilişsel ve duygusal rahatlama yollarını öğrenerek geleceğe
yönelik olumlu bakış açısı geliştirmelerini hedeflemiştir. Aynı zamanda öğrencilerin psikolojik
sağlamlıklarının korunmasına ve güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan salgın hastalık psikoeğitim programları hakkında RAM’larda görev yapan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanları ile
psikososyal il koordinatörlerine, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanları
tarafından ise okullarımızda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımızın tamamına yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
Okullarımızda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar aracılığı ile öğretmen, yönetici ve velilere “Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı” hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılarak, yapılan çalışmalar sonucunda toplam 552.639 öğretmen/idareciye ve
3.479.428 veliye ulaşılmıştır.
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yüz yüze, diğer kademelerdeki öğrencilere ise
uzaktan erişim yolu ile “Salgın Hastalık Psikoeğitim Programları” uygulanmış, bu programların
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kademesine göre okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmeleri aracılığı ile salgın hastalık psikoeğitim çalışmaları yapılmıştır.

Elif ile Alp Kitapçıkları

Elif ile Alp

Elif ile Alp 2

Çocuklar için Psikoeğitsel Etkinlikler

“Benzetme Oyunu”

Çocuklar için Psikoeğitsel Etkinlikler
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Elif ile Alp 3
“Piknik Hazırlığı”

Çocuklar için Psikoeğitsel Etkinlikler
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Salgın hastalık sürecinde yetişkin ve çocuklarda görülebilecek ortak ruhsal tepkileri azaltmak ve bireylerin psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek için çok yönlü çalışmalar yapılmış,
bu çalışmalardan biri olan çocuklar için hikâye kitabı oluşturma çalışmaları kapsamında okul
öncesi ve ilkokul öğrencilerinin salgın hastalık sürecinde psikolojik sağlamlıklarını korumak
ve psikolojik iyi oluşlarını arttırmak için “Elif ve Alp” karakterlerini içeren “Psikoeğitsel Etkinlik
Kitapçıkları Serisi” hazırlanmıştır.
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4. BÖLÜM

PROGRAM VE MATERYAL
GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Genel Müdürlüğümüz, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak, ilgi ve yeteneklerine
uygun bir şekilde onları fiziksel, duygusal, sosyal ve akademik olarak geliştirecek programlar
hazırlamakta ve bunlara uygun materyaller geliştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Çalışmalar sırasında bilimsel yöntemler izlemekte, üniversitelerle iş birliği yaparak akademisyenlerin, alan uzmanlarının, öğretmenlerin ve diğer eğitim paydaşlarının düşüncelerini
almakta, bu yolla daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlamaktadır. Hazırlanan programlar, Talim
ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayının ardından Tebliğler Dergisi’nde yayımlanarak uygulamaya konulmaktadır.
Hazırlanan tüm programlar ve eğitim materyalleri özel eğitim okullarında görev yapan
öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin ve alanla ilgili tüm vatandaşların erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla Genel Müdürlüğümüzün internet sitesi olan “http://orgm.meb.gov.tr” adresindeki
“Elektronik Kütüphane” başlıklı bölümde de yayımlanmaktadır.
Genel Müdürlüğümüze ait 2003 yılından günümüze kadar yayımlanmış basılı eserlere,
öğretim programlarına, kataloglara ve afişlere http://orgm.meb.gov.tr/ekutuphane/ internet
adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.
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Sınıf Rehberlik Programı

Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonunda yer alan “Rehberlik hizmetlerinin ihtiyaçlara yönelik olarak yeniden yapılandırılması” hedefi doğrultusunda okul öncesinden ortaöğretimin
sonuna kadar her sınıf düzeyine yönelik olarak hazırlanan Sınıf Rehberlik Programı, Talim ve
Terbiye Kurulunun 09.07.2020 tarihli ve 17 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Sınıf Rehberlik Programı eğitiminin her seviyesinde öğrenciler akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanlarında desteklenmektedir.
2020 Sınıf Rehberlik Programı ile öğrencilerin, Millî Eğitim Bakanlığının öğretim programlarında yer alan kök değerlerle (adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi,
sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik) birlikte, karakter güçlerinin de (azim ve kararlılık, öğrenme aşkı, merak, umut ve iyimserlik, nezaket, sosyal zekâ, yaşam coşkusu, cesaret, tedbirlilik,
affedicilik, şükran duyma, mizah gibi) geliştirilmesi amaçlanmıştır.
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Özel Eğitim Meslek Okulu Akademik Programları

İlköğretimlerini tamamlayan, genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek hafif düzeyde zihinsel engeli olan veya hafif düzeyde otizmi olan öğrencilerin temel
yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, onlara iş ve mesleğe yönelik bilgi
ve beceriler kazandırmak amacıyla açılan özel eğitim meslek okullarında Türkçe, matematik,
sosyal bilgiler, hayat bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi, müzik, görsel sanatlar ve beden eğitimi
olmak üzere 7 dersin öğretim programı bulunmaktadır.
Söz konusu öğretim programları incelenmiş ve mevcut durumda güncellenmesi gerektiği
öngörülmüştür. Bu kapsamda özel eğitim meslek okullarında uygulanan öğretim programlarının güncellenmesine yönelik Genel Müdürlüğümüzce bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma neticesinde Türkçe, matematik, sosyal hayat, görsel sanatlar, beden eğitimi ile din kültürü ve ahlak
bilgisi dersleri için taslak öğretim programları hazırlanmış ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulmuştur.
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Çoklu Engeli Olan Öğrenciler İçin Öğretim Programı

Çoklu engeli bulunan özel eğitim öğrencilerine yönelik engel gruplarına göre program
uyarlama çalışmaları gerçekleştirilmiş ve bu program doğrultusunda öğretmenler için kılavuz
kitaplar hazırlama çalışmaları yapılmıştır. Söz konusu kitapların dizgi çalışmaları sona erdikten
sonra basımı yapılarak öğretmenlere ulaştırılacaktır.

Destek Eğitim Programlarının Güncellenmesi Çalışması
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitimi alan öğrenciler için hazırlanmış olan mevcut programların, gelişen ve değişen eğitim ortamları ve şartlarına uygun olarak
güncellenmesine, açıklamaların yürürlükte olan mevzuatla ve alanyazınla uyumlu olmasına,
yapısının özel eğitim programlarını hazırlama ilkeleri göz önünde bulundurularak hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla Genel Müdürlüğümüz koordinesinde ve Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürlüğü iş birliğinde program geliştirme çalışmalarına başlanmıştır.
Çalışmalar özel eğitim, ergoterapi, dil ve konuşma terapistliği, odyoloji, fizyoterapi gibi
alanlarda görev yapan 7 farklı üniversiteden 35 akademisyen ve 30 öğretmenin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu destek eğitim programlarına ilişkin askı sürecinde ilgili paydaşların görüşleri alınmış olup programlar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulmuştur.
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Çalışmalar sonucunda müfredatla uyumlu detaylı açıklamaların bulunduğu zenginleştirilmiş
kazanımlarla öğretmen ve öğrenci dostu bir program hazırlanmış olacaktır.

Özel Eğitim Uygulama Okulları İçin İş ve Beceri Uygulamaları Programlarının Hazırlanması
Orta ağır düzeyde zihinsel engeli veya orta ağır düzeyde otizmi olan öğrencilerin devam
ettiği özel eğitim uygulama okulları (3. kademede) için öğrencilere temel el becerileri kazandırmak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla iş ve beceri uygulamaları dersi kapsamında 8 adet
uygulama programı hazırlanmıştır. Söz konusu programlar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına
sunulmuştur.

ÖĞRETİM MATERYALLERİ
İşitme Engelliler İlkokulu Ders Kitapları

Genel Müdürlüğümüzce işitme engelli öğrencilerin Türkçe dersine yönelik becerilerinin
desteklenmesi amacı ile daha önceki yıllarda hazırlanan aşağıda belirtilen ders mataryellerinde revize çalışmaları başlatılmıştır:
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1. İşitme Engelli Öğrenciler İçin Hazırlanan Okuma Yazma Öğreniyorum Öğretmen Kılavuz Kitabı (I-II-III. harf grupları),
2. İşitme Engelli Öğrenciler İçin Hazırlanan Okuma Yazma Öğreniyorum Yardımcı Ders
Kitabı (Öğrenciler İçin) (I-II-III. harf grupları),
3. İşitme Engelli Öğrenciler İçin Hazırlanan Okuma Yazma Öğreniyorum Öğretmen Kılavuz Kitabı (IV-V-VI. harf grupları) ,
4. İşitme Engelli Öğrenciler İçin Hazırlanan Okuma Yazma Öğreniyorum Yardımcı Ders
Kitabı (Öğrenciler İçin) (IV-V-VI. harf grupları) ,
5. İlkokul Türkçe 1 (1. Sınıf) İşitme Engelliler Öğrenciler İçin Hazırlanan Yardımcı Ders
Materyalleri hazırlanmış ve her yıl okutulmak üzere okullara gönderilmiştir. Ancak söz konusu
hazırlanan yardımcı ders materyallerinin, geçen zaman içerisinde mevcut öğretim programını
(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19/01/2018 tarihli Tebliğler Dergisi sayısı 2726 1793
ve 44 no’lu kararı çerçevesinde ilkokul 1-4. Sınıflar, ortaokul ve imam hatip ortaokulları (58. Sınıflar) için geliştirilen Türkçe Dersi Öğretim Programı) karşılayamadığından dolayı revize
edilmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Revize sürecinde, akademisyenler, alan uzmanları, Genel Müdürlük personeli ve öğretmenlerin katılımlarıyla söz konusu materyallerin içerik taslakları oluşturulmuştur. 2020 yılı
Eylül- Kasım aylarında dizgi ve tasarım çalışmaları tamamlanan yardımcı ders materyallerinin
redaksiyon süreci tamamlanmıştır. 2021-2022 eğitim öğretim yılında hazırlanan ders materyallerinin öğrencilere ulaştırılması planlanmaktadır.

Etkileşimli Uyarlanmış Etkinlikler Kitabı
Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür
ve kademede diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını
en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bu bireylere destek eğitim hizmetleri de sunularak akranlarıyla birlikte tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak verilen eğitimdir. Görme, işitme, otizm spektrum bozukluğu, zihinsel veya bedensel
engeli olup eğitim ve öğretimlerine kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden 318.327
öğrencimize yönelik Bakanlığımız tarafından içerikler hazırlanarak hizmete sunulmaktadır. Öğrencilerimiz TRT EBA TV, eba.gov.tr, Özelim Eğitimdeyim mobil uygulamasından ve
orgm.meb.gov.tr gibi platformlardan kendilerine özgü hazırlanan zengin içeriklere ulaşabilmektedir. Alanda ilk olan bir çalışmayı daha hayata geçiren Genel Müdürlüğümüzce kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrencilerimiz için matematik dersi kazanımlarıyla ilgili toplam 1500 sayfa, 6 kitaptan oluşan bir set hazırlanmıştır. Setin içinde yer alan “Matematiğe
Hazırlık”, “Sayılar, İşlemler”, “Geometrik İşlemler”, “Veri İşleme” ve “Ölçme” kitapları ile öğrenci91

lerimize ihtiyaç duyabilecekleri temel düzeydeki matematik becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1-8. sınıf genel eğitim müfredatındaki kazanımlarla ilgili etkinlikleri kaynaştırma
öğrencilerimiz için uyarladığımız setimiz ile konu ve kazanımların öğrencilerimiz için kalıcı
olması amaçlanmıştır. Kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerimiz, öğretmen yardımı ile ihtiyaç
duyacakları konu ve kazanımları, kitap ve etkileşimli dijital programı kullanarak destekleyebilecektir. Bu setlerin Genel Müdürlüğümüzce 3000 adet basımı yapılarak 81 ilimize ulaştırılmasına
yönelik çalışmalara başlanmıştır.

Özel Çocuklara Eğlenceli Etkinlikler Takvimi (ÖÇEET)
ÖZEL ÇOCUKLARIMIZLA
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“Özel Çocuklara Özel Etkinlikler”düşüncesiyle yola çıkarak özel öğrencilerimizin uzaktan eğitim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla başlattığımız, öğrencilerimizin evde aileleri
ile birlikte uygulayabilecekleri eğlenceli ve öğretici etkinlik önerilerini kapsayan ve daha önce
birincisi tamamlanan “Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi (ÖÇEET)” üç cilt olarak
hazırlanmıştır.
Takvim, okul öncesi dönemden başlayarak üçüncü kademe düzeyindeki öğrencilerimiz
de dâhil olmak üzere tüm yetersizlik gruplarına yönelik hazırlanmıştır. “Yarışma, Bilmece, Sanat
Etkinliği, Müzik Saati, Mutfak Etkinliği, Oyun, İletişim, Deney, Fiziksel Aktivite, Günlük Yaşam
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ve Günü Değerlendirme” bölümlerinden oluşan takvimlerin her bir cildinde, öğrencilerimizin
belirtilen alanlara yönelik yaparak yaşayarak, kalıcı ve kolay öğrenmelerini sağlayan kazanım
odaklı ve öğretici toplam yirmişer günlük etkinlik yer almaktadır.

Türk İşaret Dili Ders Kitapları

2015-2016 eğitim öğretim yılından bu yana işitme engelliler ilkokullarının 1, 2 ve 3. sınıflarında Türk işaret dili dersi okutulmaktadır. Türk işaret dili dersi 1. sınıf öğretim materyalleri
de hazırlanmış, öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.
Türk işaret dili dersi 2. ve 3. sınıflarına yönelik olarak Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan
“Türk İşaret Dili Dersi 2. sınıf Öğretim Materyali (Öğrenciler İçin-Öğretmenler İçin)” ve “Türk İşaret Dili Dersi 3. Sınıf Öğretim Materyali (Öğrenciler İçin-Öğretmenler İçin)” de Talim ve Terbiye
Kurulu tarafından eğitim aracı olarak kabul edilmiştir.
Türk işaret dili dersi 2. ve 3. sınıf öğretim materyalleri, işaret dili alanında çalışan akademisyenler, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve Genel Müdürlüğümüz uzmanları tarafından
işitme engeli olan öğrencilerin ana dil eğitiminin desteklenmesine, akademik başarılarının artırılmasına ve kendi aralarında iletişim kurabilmelerine katkıda bulunacak şekilde hazırlanmıştır.
Materyallerde 1. sınıf öğretim materyalinde bulunan 634 sözcüğe ilave yeni sözcükler, örnek
cümleler, örnek diyaloglar ve örnek konulara yer verilmiştir. Öğrencilerin anlama ve anlatma
becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak sözcükler, örnek cümleler, diyaloglar ve örnek konular,
disiplinlerarası bir yaklaşımla Türkçe, hayat bilgisi, matematik ve fen bilimleri derslerinin öğretimini de destekleyecek şekilde belirlenmiştir. Böylelikle öğrencilerin Türk işaret dili dersinde
edinecekleri Türk işaret dilini diğer derslerde de kullanarak kalıcı hâle getirmelerine, işitme engeli olan öğrencilerin salt işaret dili öğrenmelerine değil akademik becerilerini de geliştirerek
öğretim hizmetlerinden daha etkili biçimde yararlanmalarına imkân tanınmıştır.
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İletişim dili olarak Türk işaret dili, anlatım biçimi olarak da görsel öykülerden meydana
gelen ve animasyon teknikleri ile hazırlanan kompozisyonların kullanıldığı öğretim materyallerinde 2. sınıfta 14 ünite, 319 sözcük, 18 örnek cümle, 10 örnek diyalog; 3. sınıfta 13 ünite, 292
sözcük, 45 örnek cümle, 12 diyalog ve 27 örnek konu bulunmaktadır.

İşitme Engelli Öğrenciler İçin Öğretmen Kılavuzu

İşitme Engelli Öğrenciler İçin Öğretmen Kılavuzu, işitme
engeli olan öğrencilerin öğretmenlerine yönelik işitme kaybı, cihaz kullanımı, sınıf içi düzenlemeler ve iletişim konularında rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Güneşin Bahçesinde Binbir Renk
Bilim ve sanat merkezlerinde eğitim gören Türkçe
ve edebiyat alanı öğrencilerinin ders içi etkinlikleri neticesinde oluşturdukları edebî eserlerden uygun görülenler
gerekli incelemelerden sonra seçki kitabı olarak basılmaktadır. İlk kez 2017 yılında başlatılan çalışma sonucunda baskısı gerçekleştirilen ve “Güneşin Bahçesinde Binbir
Renk” adıyla yayımlanan kitaplar, bütün bilim ve sanat
merkezleriyle paylaşılmıştır. Çalışmanın öncelikli maksadı okumayı ve yazmayı içselleştirmiş bir öğrenci profiline
ulaşmaktır. Her yıl güncellenerek yayımlanan seçki kitapları için BİLSEM’lerden eserler toplanmaktadır.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Veli, Öğrenci, Öğretmen Bilgilendirme Kılavuzu
Sınavlara hazırlanan öğrencilerin desteklenmesi, sınav sistemi, sınav kaygısı, verimli ders
çalışma, ebeveyn tutumları vb. konularda öğrenci, öğretmen ve velileri desteklemek amacıyla
ilgili kılavuz hazırlanmış ve http://orgm.meb.gov.tr adresinden çevrim içi yayımlanmıştır.
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MATERYAL GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Özel Eğitim Materyalleri Üretim Çalışması
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, sağlıklı ve nitelikli malzemelerden oluşan materyal
teminini sağlamak amacıyla alanda en çok ihtiyaç duyulan materyaller temel alınarak hazırlanan 2019 yılında 100 farklı çeşit olmak üzere toplamda 143.000 materyal seti, 6.000 özel
eğitim sınıfına ve okuluna gönderilmiştir. 2020 yılında ise 14.000 materyal üretilerek 600 özel
eğitim sınıfı ve okulunun materyal ihtiyacı karşılanmıştır. 2021 yılında özel eğitim ihtiyacı olup
özel eğitim okullarına ve kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine devam eden öğrencilerin öğrenim gördüğü 81 ildeki 1000 okula 1000 set özel eğitim materyali gönderilecektir.

Braille Okuma ve Yazma Cihazı Dağıtılması

Görme engeli olan öğrencilerin, mevcut eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, eğitsel materyal eksiğinin giderilmesi amacıyla MEB, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ve TURKCELL iş birliğinde, Braille kabartma ekran okuma ve not cihazı temin edilmesi ve dağıtılması projesi yürütülmektedir.
Dağıtılacak cihazlar ile görme engeli olan öğrencilerin yazılı materyallere ulaşımı konusundaki engeller kaldırılarak fırsat eşitliği sağlanacaktır. Cihaz hafızasında yaklaşık 250 ila
300 bin kitap saklayabilmektedir. Öğrencilerimizin tüm ders kitapları ve defterlerini içinde barındırabilen cihazlar aynı zamanda bilgisayarlara da bağlanarak tüm yazılı kaynaklara erişim
imkânı sağlayacaktır. Yazı yazma gereçleriyle ilgili yaşadıkları zorlukların ortadan kalkması ile
öğrencilerimize akranları ve öğretmenleri ile yazılı iletişim kurabilme imkânı sağlanması hedeflenmektedir.
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Cihazların II. ve III. kademede eğitim gören öğrencilerimizin kullanımına uygunluğu pilot
çalışma ile tespit edilmiştir. 10 Mayıs 2018 tarihinde, İzmir ilinde Engelliler Haftası kapsamında
planlanan faaliyetler dâhilinde Âşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu 5, 6, ve 7. sınıf öğrencilerine 50 adet cihaz dağıtılmasıyla başlanan projede 2018 yılı içerisinde toplam 250 cihaz
dağıtılmıştır. 2020 yılında II. ve III. kademe okullarımızda öğrenim gören yaklaşık 2 bin görme
engeli olan öğrencimize 230 cihaz dağıtımı yapılmıştır.

Özel Eğitim Materyalleri Seti

Tüm özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere eğitimin her seviyesinde okuma yazma öğretiminde kullanılmak üzere “Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum Seti”, okul öncesi dönemde eğitim
gören özel öğrenme güçlüğü riski taşıyan ve dezavantajlı bölgelerde bulunan öğrencilere yönelik “Eğlenmece Öğrenmece Kutusu Seti” ve bu öğrencilerin öğretmenlerine yönelik “Kapsayıcı
Eğitimde Öğretmenin Yol Haritası Kitabı” hazırlanarak okullarımıza gönderilmiştir.
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E-KPSS Mobil Uygulaması

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin E-KPSS’ye hazırlanma sürecindeki kaynak ihtiyacını karşılamak için bir mobil uygulama hazırlanmıştır. Mobil uygulama sayesinde özel eğitim
ihtiyacı olan birey, sınava sağlıklı bir ortamda ve güven içerisinde hazırlanabilme şansına sahip
olacaktır. Genel Müdürlüğümüz sitesinden verilen bir linkle bu mobil uygulama IOS veya Android olmak üzere iki temada ücretsiz bir şekilde indirilebilmektedir.

Özelim Eğitimdeyim Mobil Uygulama
Özel eğitim okullarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden, işitme ve görme engeli, hafif,
orta veya ağır düzeyde zihinsel engeli olan veya
orta veya ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler ile
öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ailelerine
yönelik olarak “Özelim Eğitimdeyim” uygulaması
hazırlanmıştır. Mobil uygulama; bilişsel, okuma
yazma, matematik, hayat bilgisi, günlük yaşam, iletişim becerileri, sosyal beceriler gibi alanlara yönelik eğitim videoları, tüm özel eğitim ders ve yardımcı kaynak kitapları, etkinlik sayfaları ve takvimi,
aile bilgilendirme videoları, bu alanlara yönelik
interaktif uygulamaları içermektedir. Uygulamada
ayrıca özel yetenekli öğrenciler de, akademik, sos97

yal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek etkinlik örnekleri, eğitim videoları, ders kitapları,
bilimsel yayınlar ve eğlenceli eğitsel oyunlar gibi birçok içeriğe ulaşabilmektedir. Uygulamada
“Merhaba”, “Etkinlikler”, “Özel Eğitim”, “Özel Yetenek”, “Rehberlik”, “Okuma Vakti”, “Sizden Gelenler”, “İletişim” ve “Ayarlar” olmak üzere 9 alt başlık bulunmaktadır. “Özelim Eğitimdeyim” mobil
uygulamasına, Android ve IOS işletim sistemli cihazların Google Play Store ve AppStore uygulamalarından erişim sağlanabilmektedir.

Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Okula Uyum Etkinlikleri

Covid-19 salgını süreci, eğitim alanında da birtakım değişiklikleri hayata geçirmemizi gerektirmiştir. Bu süreçte öğrencilerin eğitimlerine ara vermeden ev ortamında devam etmeleri
amacıyla geliştirilen “uzaktan eğitim metodu” alınan tedbirler kapsamında öncelikli olmuştur.
Günümüzde salgına yönelik alınan tedbirler, bireysel çabalar ve normalleşmeye dönük uygulamalar, eğitim sürecinin de bazı yeni tedbirleri içerecek şekilde yüz yüze devam etmesini gündeme getirmiştir.
Uzaktan eğitim uygulamaları sonrasında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin edindikleri
bazı temel kazanımları hatırlamaları, salgın sürecinden normalleşme sürecine geçişte gerekli
becerileri kazanmaları, okula kolayca uyum sağlamaları ve psikososyal açıdan destek almaları
amacıyla okula uyum etkinliklerinin hazırlanması gerekli görülmüştür.
Bu amaçlarla Genel Müdürlüğümüz tarafından hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz
adına ‘’Özel Öğrencilerimiz İçin Okula Uyum Etkinlikleri’’ hazırlanmış ve paydaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.
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ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ

Mesleki Gelişim Eğitimleri
Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler %61 oranında lisansüstü eğitime
sahiptir. Lisansüstü eğitim alan öğretmen sayısını artırmak ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla “BİLSEM Öğretmenleri Mesleki Gelişim Eğitimleri” adı altında çalışma başlatılmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci döneminde “BİLSEM Öğretmenleri Mesleki Gelişim
Eğitimleri” kapsamında ilk olarak 19 branşa yönelik ihtiyaç analizi yapılmış ve ihtiyaç duyulan
konular belirlenmiştir. Eğitimlerin verileceği online platformlar belirlenmiş ve bu doğrultuda
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Belirlenen konular kapsamında alan uzmanları ve akademisyenler tarafından BİLSEM’lerde görev yapan 19 branş alanına yönelik 60 mesleki gelişim eğitimi
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen eğitimlere 8.820 (birden fazla katılım) öğretmen katılım
göstermiştir.
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Özel Eğitim Buluşmaları

Özel eğitim alanında çalışan akademisyenler tarafından dijital toplantı uygulamalarıyla
haftada 2 kez özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin öğretmenlerine ve haftada 1 kez de
ailelerine yönelik, “Uzaktan Eğitim” sürecinden sonra yapılması gerekenler ve “Okula Uyum Süreci” gibi konularda eğitim verilmiştir.
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7 Bölgede Etkin Özel Eğitim Toplantıları

Genel Müdürlüğümüzce “7 Bölgede Etkin Özel
Eğitim” adı altında okul idarecilerimize, öğretmenlerimize
ve

velilerimize

yönelik

özel

eğitim

bilgilendirme

toplantıları düzenlenmiştir. Resmî özel eğitim okullarına,
sınıflarına ve

kaynaştırma

eğitimine

devam

eden

tüm özel eğitim öğrencilerimizin öğrenim gördükleri
okulların idarelerine, öğretmenlerine ve velilerine yönelik
gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında, uzaktan
eğitim süreçlerinin planlanması, uygulanması ve takibi
konularına yer verilmiştir.

Özel Eğitimde Yoğunlaştırılmış Davranış Değiştirme Yöntemleri Kursu

Tarih: 7-12 Eylül 2020
Yer: Çevrim içi
Katılımcı Sayısı: 600
Amaç: Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin
uzaktan

eğitim

sürecinde

ortaya

çıkan

davranış

problemlerinin çözümü konusunda destek sağlamak için
“Özel Eğitimde Yoğunlaştırılmış Davranış Değiştirme
Yöntemleri Kursu” düzenlenmiştir.
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İş Başında Eğitim

Özel eğitim meslek okullarında görev yapan alan
öğretmenlerinin
amacıyla

mesleki

Türkiye

gelişimlerini

genelinde

iş

desteklemek

başında

eğitimler

düzenlenmiştir. Söz konusu eğitimler yüz yüze eğitimin
devam ettiği tarihlerde gerçekleştirilmiş ve eğitimlere
özel eğitim meslek okullarında görev yapan 792 alan
öğretmeninden 742’si katılım sağlamıştır.

Özel Eğitim Okullarında Standart Donatım Malzemelerinin Belirlenmesi
Çalıştayı
Özel eğitim okullarında standart donatım malzemelerinin belirlenmesi amacıyla
düzenlenen çalıştay Mersin Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde 10-14 Şubat 2020 tarihleri arasında
27 katılımcı ile yapılmıştır ve özel eğitim okullarında ihtiyaç duyulan demirbaş ve donatım
malzemelerinin standartları belirlenerek bir kılavuz kitap hazırlanmıştır.

Dijital Oyun Tasarımı Kampı
Tarih: 03-07 Şubat 2020
Yer: Mersin/Silifke
Katılımcı Sayısı: 60
Amaç: Dijital oyun tasarımı konusunda 3
boyutlu tasarım ve oyun motoru programlarının
kullanımının öğretimi ile ilgili bilim sanat
merkezi bilişim teknolojileri ve yazılım, görsel
sanatlar ve teknoloji tasarım öğretmenlerinin
katılımıyla Mersin/Silifke Gençlik ve Spor
Bakanlığı Kampında gerçekleştirilmiştir.
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İlkokul ve Ortaokul Destek Eğitim Odaları Etkinlik Yazım Çalıştayı
Tarih: 10-14 Şubat 2020
Yer: Antalya
Katılımcı Sayısı: 14
Amaç: İlk ve orta dereceli okullarda açılan destek eğitim odalarında kullanılmak üzere
etkinlik yazılması amacıyla düzenlenmiştir. Çalıştaya daha önce “Üst Düzey Öğrenme Stratejileri
Kursu” almış ve etkinlik yazım çalışmalarında bulunmuş öğretmenler katılım sağlamıştır.

Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterlerini Belirleme
Çalıştayı
Tarih: 02-06 Mart 2020
Yer: Ankara
Katılımcı Sayısı: 31
Amaç:

Bireysel

değerlendirme

sürecine

katılacak öğrenciler için müzik ve görsel sanatlar
yetenek alanları tanılama kriterlerini belirlemek
amacıyla 21 farklı ilden alanında uzman 27
öğretmen ve 4 akademisyenin katılımıyla Sincan
Öğretmenevinde “Resim ve Müzik Yetenek Alanı
Bireysel

Değerlendirme

Kriterlerini

Belirleme

Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı Geliştirme Çalıştayı
Tarih: 09-11 Mart 2020
Yer: İstanbul
Katılımcı Sayısı: 6
Amaç: Özel yetenekli öğrencilere sunulan eğitimin niteliğinin artırılması amacıyla 2
öğretmen ve 4 akademisyenin katılımıyla İstanbul ARGEM’de “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretim Programı Geliştirme Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.
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BİLSEM Öğretim Programları Hazırlama Çalıştayı
Tarih: 24-28 Ağustos 2020
Yer: Aydın
Katılımcı Sayısı: 50
Amaç: Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bilim ve sanat merkezlerinde uygulanan
çerçeve öğretim programlarının gözden geçirilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Söz konusu
çalıştayda bilim ve sanat merkezlerindeki 19 branşa ait çerçeve programların düzenlenmesinin
yanı sıra programlara uygun atölye modüllerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Çalıştaya Türkiye’nin farklı illerinde bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler ve
alan uzmanı akademisyenler katılım sağlamıştır.

Destek Eğitim Kılavuzu Hazırlama Çalıştayı
Tarih: 7-11 Eylül 2020
Yer: Çanakkale
Katılımcı Sayısı: 38
Amaç: Genel Müdürlüğümüz ve UNICEF iş birliğiyle yürütülen Rehberlik ve Araştırma
Merkezlerinin Kapsayıcı Eğitim Hizmetleri Sunma Açısından Kapasitelerinin Güçlendirilmesi
Projesi (RAMKEG) kapsamında özel yetenekli öğrenciler için bütünleştirme uygulamalarını
güçlendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu kapsamda özel yetenekli öğrencilere destek eğitim
odalarında sunulan zenginleştirilmiş eğitimin standart hâle getirilmesi ve niteliğinin artırılması
amacıyla destek eğitim odası kılavuzu hazırlama çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca destek eğitim
odalarında görev alan öğretmenlere rehberlik etmesi için disiplinlerarası yaklaşım benimsenerek
sınıf düzeylerine göre örnek etkinlikler hazırlanmıştır.

Patent Eğitimi
Tarih: 16-18 Kasım 2020
Yer: Afyonkarahisar
Katılımcı Sayısı: 65
Amaç: Patent, faydalı model ve tasarım
sayılarını

artırabilmek amacıyla

bilim ve

sanat merkezi öğretmenlerine yönelik atölye
çalışması düzenlenmiştir.
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WISC-R Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği Uygulayıcı Yetiştirme Kursu
Tarih: 09-28 Şubat 2020
Yer: Mersin Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü
Katılımcı Sayısı: 30
Amaç: Rehberlik ve araştırma merkezlerince sürdürülen eğitsel değerlendirme ve tanılama
faaliyetleri için gerekli olan testör ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenlenmiştir.

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Kullanılan Ölçme Araçlarının Değerlendirilmesi Çalıştayı
Tarih: 28 Eylül - 02 Ekim 2020
Yer: Mersin Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü
Katılımcı Sayısı: 15
Amaç: Rehberlik ve araştırma merkezlerinde kullanılan zekâ ölçeklerinin ve materyallerinin
gözden geçirilmesi, ölçeklerin daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için söz konusu ölçek materyalleri
üzerinde yapılması gereken değişikliklerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Mesleki Yeterliliklerin Artırılması Eğitimleri
Tarih: 25 Mayıs-25 Haziran 2020
Yer: Çevrim içi
Katılımcı Sayısı: 4164
Amaç: Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim öğretmenlerine mesleki
bilgi, beceri ve farkındalıklarının arttırılması, yeni yaklaşımlardan haberdar olmaları, yeni bakış açıları
kazanmaları, bilimsel ve güncel bilgilere ulaşmalarını sağlamak amacıyla, çoklu engelli öğrencilerin
değerlendirilmesi, bedensel engelli öğrencilerin değerlendirilmesi, erken çocukluk dönemi eğitimi,
işitme engelli öğrencilerin değerlendirilmesi, görme engelli öğrencilerin değerlendirilmesi kapsamında
eğitimler gerçekleştirilmiştir.
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Mesleki Yeterliliklerin Artırılması Eğitimleri 1
Tarih: 25 Mayıs-25 Haziran 2020
Yer: Çevrim içi
Katılımcı Sayısı: 6120
Amaç: Rehberlik ve araştırma merkezlerinde
görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışman
mesleki bilgi, beceri ve farkındalıklarının arttırılması,
yeni yaklaşımlardan haberdar olmaları, yeni bakış açıları
kazanmaları, bilimsel ve güncel bilgilere ulaşmalarını
sağlamak amacıyla eğitimler gerçekleştirilmiştir.
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ETKİNLİKLER

Genel Müdürlüğümüz, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin toplumla kaynaşmaları, başarı duygusunu tatma, bireysel kimlik ve cesaret kazanmaları amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde aşağıdaki etkinlikler yapılmıştır.

Hazır mısın?
Herhangi bir yetersizlik türüne sahip ve
olağan gelişim gösteren çocuklarımızın tersine
kaynaştırma modeli ile ekranlarda ilk kez bir
arada eğlenme ve öğrenme imkânına kavuştuğu,
kaybedeni olmayan yarışma programı “Hazır
mısın?” yaz tatili boyunca her hafta salı ve
perşembe günleri saat 20.45’te TRT EBA TV’de
yayınlanmıştır.
Oyun, bilgi, eğlence, el becerileri ve spor
başlıklarında düzenlenen program sonunda
etkinliklere katılan bütün öğrencilere ödül verilmiştir.
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Pandemi Sürecinde Duygularını Paylaşır mısın?

Genel Müdürlüğümüzce hizmete sunulan ve 210.000 aktif kullanıcıya ulaşan “Özelim
Eğitimdeyim” mobil uygulaması üzerinden “Pandemi Sürecinde Duygularını Paylaşır mısın?”
resim yarışması gerçekleştirilmiştir.
“Öğrenci ile ailesi”, “Öğretmen” şeklinde iki kategoride düzenlenen ve yaklaşık 1000
eserin başvurduğu yarışmada dereceye giren eserler kullanıcıların oylarıyla belirlenmiş ve
komisyonca değerlendirilmiştir. Dereceye giren eser sahiplerine dijital içeriklere rahatça
ulaşabilmeleri amacıyla dokunmatik tablet, teşvik ödülü ile ödüllendirilen katılımcılara ise
fonksiyonel kulaklık seti ödül olarak verilmiştir.
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Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması
Çocukların ve gençlerin daha güvenli ve sağlıklı
bir hayat sürdürmelerine katkıda bulunmak, yeni neslin
bağımlılıkla ilgili bilinç düzeylerini artırmak amacıyla
Yeşilay ve Genel Müdürlüğümüz arasında iş birliği
yapılmıştır. Bu iş birliği doğrultusunda ilkokul, ortaokul ve
lise öğrencilerinin, zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir
şekilde yetişmelerini sağlamak, sigara, alkol, uyuşturucu,
kumar ve internet bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini
kavratmak amacıyla “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek
Yarışması” düzenlenmiştir.
Yarışma ilkokul, ortaokul ve liseler arasında bağımlılık konulu afiş, resim, karikatür, kompozisyon,
şiir ve kısa video kategorilerini kapsamaktadır.
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında onuncusu düzenlenen “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yarışmasına 81 ildeki okullarımızdan toplam 538.633 eserle başvuru yapılmıştır. Afiş, resim,
karikatür ve kısa videoların dâhil olduğu görsel eser kategorisinde 355.366; kompozisyon, şiir,
öykü, deneme ve anıların dâhil olduğu edebî eser kategorisindeyse 183.267 başvuru olmuştur.
“Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması” Türkiye ödül törenine Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürümüz, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, ödül alan illerin il millî eğitim müdürleri, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu
il millî eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri, illerin Yeşilay şube başkanları, en çok başvuru yapan ilk üç ilin il millî eğitim müdürleri ve Yeşilay şube başkanları, ödül alan 18 öğrenci,
velileri ve öğretmenleri katılmıştır. Yarışmanın Türkiye Ödül Töreni salgın hastalık nedeniyle
çevrim içi olarak 01.12.2020 tarihinde yapılmıştır.
Ülke genelinde eserlerin değerlendirilmesi sonucunda her bir kategoride birinci olan
katılımcılara 5.000TL, ikinci olan katılımcılara 3.000TL, üçüncü olan katılımcılara ise 1.500 TL
ödül verilmiştir.
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E-Konferanslar
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile yapılan
iş birliği neticesinde BİLSEM öğrenci, öğretmen
ve velilerinin farklı alanlarda uzman kişilerle
buluşmasını

sağlamak

amacıyla

birçok

farklı

konuda e-konferanslar düzenlenmektedir. “Eyvah
Çocuğum Dijital”, “Özel Yeteneklilerin Eğitiminde
Farklılaştırma ve Zenginleştirme”, “Sivil Havacılık
ve Pilotaj Hakkında Merak Edilenler”, “Dijital
Öyküleme”, “Tarifname Takımının Hazırlanması”,
“Güneş ve Gezegenler” başlıklarında 6 farklı e-konferans düzenlenmiştir.

“SSCI Dergilerde Makale Yazma Süreci”,
“Motivasyon ve

Kurumsal Aidiyet”, “Psikolojik

Açıdan Çocuk Resmi Yorumlama”, “Sınıf İçinde
Çocuklarla
Öğretimde

Felsefe

Uygulamaları”, “Eğitim

Astronomi

Uygulamaları”,

ve

“Müzik

Teknolojileri ve Kullanımının Üretkenliğe Etkisi”,
“Karantina Günlerinde Teknoloji Kullanımı”, “Pozitif
Psikolojinin Hayatımıza Etkisi ve Karantina Sonrası
Normalleşme”, “Yeni Bir Doğa Koruma Kavramı
Olarak UNESCO Jeoparkları” ve “COVID-19 Sürecinde
Özel Yetenekli Çocukları Desteklemek” gibi birçok konuda ailelere 8 adet, BİLSEM öğretmen ve
idarecilerine yönelik 23 adet olmak üzere toplam 31 adet e-konferans düzenlenmiştir.

BİLSEM’e
BİLSEM’e

uyum

yeni

atanan

süreçlerini

öğretmenlerin
kolaylaştırmak,

kendilerini birçok farklı alanda geliştirmelerini
sağlamak ve edindikleri bu bilgileri öğrencilerine
aktarma imkânı sunmak amacıyla çeşitli branşlara
yönelik 6 adet e-konferans düzenlenmiştir.
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Genel

Müdürlüğümüz

tarafından

düzenlenen e-konferanslar; ‘’Erken Çocukluk
Dönemi Eğitimi’’, “Psikolojik Sağlamlık ve
Öz Bakım”, “İşitme

Engelli

öğrencilerin

Eğitsel Değerlendirme ve Tanılaması”, 2020
Sınıf Rehberlik Programlarının kazanımları
yazılırken dikkate alınan “Karakter Güçleri
ve Erdemler”, “21. Yüzyıl Becerileri” ve Millî
Eğitim

Bakanlığı

tarafından

tanımlanan

“Kök Değerler nelerdir?”, “Görme Engelli
öğrencilerin Eğitsel Değerlendirme ve Tanılaması”, “Öğrencilerin Kariyer Gelişiminde Rehber
Öğretmen/Psikolojik Danışmanların Rolü”,“Bedensel Engelli Öğrencilerin Eğitsel Değerlendirme
ve Tanılaması”, “Kalite Dünyası ve Stres”, “Ağır ve Çoklu Yetersizlikten Etkilenmiş Bireylerin
Eğitsel Değerlendirme ve Tanılaması”, “Öğrencilerin Kariyer Planlaması”, “Okul Ortamında Aile
İçi Şiddet Mağduru Çocuklara Yaklaşım”, “Aile İçi Şiddeti Önlemede Yasalar ve Haklar, Mağdura
Yaklaşım”, “Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve Kadın Konuk Evleri”, “Salgın Hastalık
Psikoeğitim Programları” ile “Travmatik Yaşam Olayları ve Psikolojik Sağlamlık” olmak üzere
rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara yönelik 16 adet e-konferans düzenlenmiştir.

Uçlardaki Kardeşlik, Kardeş Okul Projesi
Toplumdaki her bireyin farklılıklara değer
verme ve koşulsuz kabul duygularını, etkileşimli
olarak

paylaşmasının

öneminden

hareketle

başlatılan kardeş okul projesi ile öğrenciler arasında
yaşantı aktarımını zenginleştirmek, okullar arası
farkındalık oluşturarak iş birliği ve desteği artırmak
ve böylece eğitim öğretim sürecine katkı sağlamak
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda oluşturulan Kardeş
Okul Projesi ile bilim ve sanat merkezleri ile özel
eğitim okullarını “Kardeşlik” temasında bir araya
getirerek öğrenciler arasındaki iş birliğini ve desteği artırmak, öğrencilerde sevgi, saygı, sosyal
sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek, ahlaki ve eğitsel anlamda fikir
alışverişinde bulunulması hedeflenmiştir.
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Özel Eğitim Çocuk Dergisi
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Özel Eğitim Çocuk” dergisinin,
özel eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, öğrencilerimize okuma kültürü kazandırmak ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gösterdiği başarılardan hareketle
engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalık oluşturabilmek amacıyla üç ayda bir yayımlanması planlanmaktadır. Derginin ilk sayısı “Özel Eğitim Çocuk” 2020
Eylül ayında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün resmî internet sayfasında (ozelegitimcocuk.meb.gov.tr) dijital, sesli ve Türk İşaret Dili desteği ile başlığı
altında paylaşılmıştır. “Dijital Dergi” bölümünde Özel
Eğitim Çocuk Dergisi’nin tamamı çevrilebilir sayfalar
şeklinde yer almaktadır. Ayrıca dijital ortam dışında basılmış ve dağıtımı yapılmıştır.
Görme, işitme, bedensel ve zihinsel engeli bulunan öğrencilerin yanı sıra normal gelişim gösteren öğrencilerin de yararlanabileceği Özel Eğitim Çocuk dergisi, Türk çocuk edebiyatının seçkin yazar ve çizerlerinin
eserleri ile öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından
kaleme alınan şiir, masal, hikâye, deneme, fıkra, resim,
karikatür gibi her türde çalışmayı dergi bütünlüğü içinde bir araya getirmektedir.
Tüm özel eğitim okullarına ücretsiz olarak dağıtılan Özel Eğitim Çocuk dergisinin kış sayısı için çalışmalar tamamlanıp yine özel eğitim okullarına ücretsiz olarak dağıtılması ve Bakanlığımızca çıkarılan “Ya Da” dergisinin yanında hediye
verilerek okura ulaştırılması planlanmaktadır.
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü
3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Sayın Bakanımız Ziya SELÇUK,
ülkemizin çeşitli illerinde eğitim gören özel eğitim öğrenci velileri ile çevrim içi platformda
bir araya gelmiştir. Çevrim içi platformda öncelikle Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK bir konuşma
gerçekleştirmiş, ardından Türkiye’nin dört bir yanından toplantıya katılan özel eğitim öğrenci
ailelerinin taleplerini dinlemiştir. Ayrıca özel eğitim alanında karşılaşılan sorunlar ile sorunların
çözüm yolları ele alınmıştır.

Özel Çocukların Özel Sergisi ve Özel Resim Kitapçığı
Türkiye’nin 81 ilinde eğitim gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında resimler çizmişlerdir. Özel eğitim ihtiyacı
olan öğrencilerin hazırlamış olduğu resimler, Sayın Bakanımız Ziya SELÇUK’un katımları ile
Ankara’da sergilenmiştir.
Sergilenen bu resimler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim yarışmasında birinci olan eserlerden seçilmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü anısına gerçekleştirilen resim yarışmasında dereceye girerek ‘Özel Çocukların
Özel Sergisi’nde yer almaya hak kazanan eserler kitapçık haline getirilerek 81 ildeki kurumlarımıza gönderilmiştir.

Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenci Velilerine Yönelik Kurslar
Hayat boyu öğrenme kapsamında özel eğitim uygulama okullarında öğrenim görmekte
olan öğrencilerin velilerine yönelik çeşitli branşlarda kurslar düzenlenmiştir. 2020 yılında 80
ilde ve 923 özel eğitim uygulama okulunda 232 kurs açılarak 7983 velinin kurs alması sağlanmıştır.
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7. BÖLÜM

PROJELER

Zekâ Gücü Projesi

Özel yetenekli öğrencilerin bilişim alanında yetkin, araştırma yapmaya istekli olmaları, alandaki yenilik ve teknolojileri takip etmeleri ve bu teknolojilere vakıf olmaları amacıyla
Turkcell ile iş birliğinde “Zekâ Gücü Projesi” yürütülmektedir. Proje kapsamında belirlenen bilim
ve sanat merkezlerine 2015-2016 eğitim öğretim yılında 7, 2016-2017 eğitim öğretim yılında
10, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 9, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 10, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 10, 2020-2021 eğitim öğretim yılında ise 4 adet olmak üzere toplam 50
adet Zekâ Gücü Atölyesi yapılmıştır. Zekâ Gücü teknoloji laboratuvarları kurularak öğrencilere
yazılım, mobil uygulama geliştirme, 3D yazıcılarla ürün geliştirme ve akıl oyunları çalışmaları
yürütme imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca Turkcell tarafından tüm bilim ve sanat merkezlerine 550
robotik kit gönderilmiştir. Bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alan öğrencilere yönelik “Zekathon” adıyla “Doğal Afet” ve “Yapay Zekâ” temalarında proje geliştirilmesine yönelik online bir
yarışma düzenlenmiştir.
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STEAM Stars Projesi
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında “Özel Yetenekliler İçin STEAM Eğitimi Öğretimi” kısa adıyla “STEAM Stars”
projesi STEAM öğretiminde bir Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi
tasarlamayı hedeflemektedir. Proje ile özel yetenekliler için yenilikçi yöntem ve pedagojileri teşvik eden STEAM eğitiminde
dijital öğrenme materyalleri ve araçlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2020 yılı Mayıs ayında ikinci toplantısı gerçekleştirilen projenin raporlaştırma süreci tamamlanmış olup Erasmus+ STEAM Stars proje ortaklığı kapsamında 1. yıl
değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Eylül 2020 tarihi itibarıyla
projenin birinci fikrî çıktısının tamamlanması planlanmış ancak pandemi sebebiyle takvimde
gecikmeler yaşanmıştır.

“Haydi Mektuplaşalım” Projesi

Zaman, mesafe ve mekân boyutlarının anlamını içinde barındıran mektup aracılığı ile
COVID-19 salgını döneminde öğrencilerin olumsuz duygularla baş edebilmelerinin kolaylaştırılması, edebî yazı yazma becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencilere akran desteğinin sağlanması amacıyla “Hadi Mektuplaşalım Projesi” başlatılmıştır. Proje kapsamında gönüllü öğrenciler belirlenerek akran eşleştirmeleri yapılmış ve öğrenciler mektup arkadaşlarına mektuplarını
göndermişlerdir.
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1.000 Okul Projesi

Meslek liseleri ve BİLSEM’lerin, imkânları doğrultusunda çeşitli kültürel ve sanatsal
faaliyetleri iş birliği yaparak gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir. Projenin ilk aşaması olan
BİLSEM’ler ve meslek liseleri buluşması ile ilgili işlemler hakkında bilgilendirme toplantıları
gerçekleştirilmiştir. Bölgelere göre mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile BİLSEM’ler eşleştirilerek mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile BİLSEM idarelerince yapılacak eğitim ve iş birliği
programları hazırlanması süreci devam etmektedir.
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Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin (RAM) Kapsayıcı Eğitim Hizmetleri
Sunma Açısından Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi (RAMKEG)
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet
veren RAM’larda, yabancı uyruklu öğrenciler de dâhil
olmak üzere tüm dezavantajlı öğrencilere sunulan
eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi, RAM personelinin
kapasitesinin arttırılması ve RAM’larda kullanılan
eğitim araçlarının güncellenmesi amacıyla hazırlanan
proje, Genel Müdürlüğümüz ve UNICEF iş birliğiyle 2
faz hâlinde yürütülmektedir.
Projenin 1. fazında tamamlanan çalışmalar aşağıda sıralanmıştır:
1. RAM’larda özel eğitim ihtiyacı olan Suriyeli öğrenciler için yedi engel grubuna yönelik
42 alanın değerlendirilmesinde kullanılan “Eğitsel Değerlendirme Araçları” dijitalleştirilmiştir.
2. RAM’larda özel eğitim ihtiyacı olan Suriyeli öğrenciler için dijitalleştirilen yedi engel
grubuna yönelik 42 alanın değerlendirilmesinde kullanılan “Eğitsel Değerlendirme Araçları”
Arapçaya çevrilmiştir.
3. RAM’larda kullanılmak üzere özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin ailelerine yetersizlik
durumlarına ilişkin bilgilendirme kitapçıkları ile aile eğitim seminer içerikleri (Zihinsel Engelli Öğrenciler Aile Bilgilendirme Kitapçığı, Bedensel Engelli öğrenciler Aile Bilgilendirme
Kitapçığı, Görme Engelli öğrenciler Aile Bilgilendirme Kitapçığı, İşitme Engelli Öğrenciler Aile
Bilgilendirme Kitapçığı, Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler Aile Bilgilendirme Kitapçığı,
Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler Aile Bilgilendirme Kitapçığı, Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Bireyler Aile Bilgilendirme Kitapçığı ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bireyler
ile Bilgilendirme Kitapçığı) oluşturulmuştur.
4. Hazırlanan 7 adet kılavuz kitabın (Bedensel Yesizliği Olan Bireyler İçin Eğitsel Değerlendirme Uygulayıcı Kılavuz Kitabı, Görme Engelli öğrenciler İçin Eğitsel Değerlendirme Uygulayıcı Kılavuz Kitabı, Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Eğitsel Değerlendirme Uygulayıcı Kılavuz Kitabı, İşitme Engelli öğrenciler İçin Eğitsel Değerlendirme Uygulayıcı Kılavuz
Kitabı, Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Eğitsel Değerlendirme Uygulayıcı Kılavuz Kitabı,
Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Bireyler İçin Eğitsel Değerlendirme Uygulayıcı Kılavuz Kitabı ve
Zihinsel Engelli öğrenciler İçin Eğitsel Değerlendirme Uygulayıcı Kılavuz Kitabı) ellişer adet
basımı yapılmıştır.
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5. Aile bilgilendirme kitapçık setleri İngilizce ve Arapçaya çevrilmiştir.
6. Okul öncesi, ilkokul öğrencileri ve yabancı uyruklu öğrencilere yönelik RAM’larda sunulan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 6-9 yaş grubuna yönelik “Temel İlkyardım
Kitabı” hazırlanmıştır. Kitabın 10.000 adet basımı yapılarak, okul öncesi kurumlara ve ilkokullara gönderilmiştir.
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7. RAMKEG projesi kapsamında RAM’larda görevli personele yönelik materyal geliştirme çalışmaları kapsamında Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadelede Farkındalık Arttırma Programı
çerçevesinde önleme ve farkındalık çalışmalarının desteklenmesi amacıyla, okul öncesi, ilkokul,
ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik 12 adet (4-Öğrenci,
4-Öğretmen, 4-Veli) bilgilendirme e-broşürü hazırlanmıştır.
8. RAM’larda görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara yönelik teknoloji bağımlılığı ile mücadeleyi destekleyici tüm eğitim kademeleri için 8 adet eğitim videosu hazırlanmıştır.
COVID-19 Salgını Sürecinde RAM’lar ve Okullar Tarafından Sunulan Psikososyal Çalışmaların Psikoeğitsel Etkinlikler ile Desteklenmesi Çalışmaları kapsamında, Elif ile Alp Çocuklar
İçin Psikoeğitsel Etkinlikler Kitapçıkları, Elif ile Alp Benzetme Oyunu Kitapçığı ve Elif ile Alp
Piknik Hazırlığı Kitapçığı 20.000 takım olarak basımı yapılmış ve okullara dağıtılmıştır.
RAMKEG II. Fazda yapılacak çalışmalar:
1. Değerlendirme araçlarının dijitalleştirilmesi kapsamında pilotlama çalışmaları yapılacaktır.
2. RAM’larda destek personel olarak görev yapan gönüllü Suriyeli eğiticiler için değerlendirme araçları uygulama eğitimi yapılacaktır.
3. Değerlendirme formları Arapçaya çevrilecektir.
4. Kılavuz kitaplar Türkçe ve Arapça olarak çoğaltılıp kurumlara dağıtımı sağlanacaktır.
5. Dijitelleştirilen kılavuz kitapların ve değerlendirme formlarının çoğaltılması ve dağıtılması sağlanacaktır.
6. Ülkemizde özel eğitim ve rehberlik kitabı yazımı kapsamında, kitabın 858 adet basımı
ve çoğaltımı yapılacaktır.
7. Teknoloji bağımlılığında farkındalık oluşturmaya yönelik okul öncesi, ilkokul, ortaokul
ve lise düzeyinde afişler basılarak tüm okullara dağıtılacaktır.
8. RAM personelinin teknoloji bağımlılığı ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında okul öncesi ve ilkokul düzeyinde 8 adet animasyon filmi ve 16 adet eğitim videosu
hazırlanacaktır.
Projenin Süresi: 5 Mayıs 2020 – 30 Eylül 2020
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Zorlayıcı Yaşam Olaylarında Psikoeğitim Projesi (ZOYOP)
Zorlayıcı Yaşam Olaylarında Psikoeğitim Projesi,
COVID-19 salgını ile birlikte yeni normalleşme sürecinde
öğrenci, öğretmen ve velilerin yaşadıkları zorluklar karşısında psikolojik sağlamlıklarını artırmak, pandeminin travmatik etkileriyle baş etmelerini ve normalleşme sürecine
uyumlarını kolaylaştırabilmek için yapılandırılmış psikoeğitim programları hazırlamak, uzaktan eğitime uygun hâle
getirerek uygulamak ve yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.
Proje 4 faz hâlinde yürütülecektir ve proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler şöyledir:
1. Zorlayıcı yaşam olaylarına karşı (salgın hastalık, doğal afet, göç, terör, cinsel istismar,
intihar, kayıp ve yas) psikoeğitim programlarının hazırlanması ve animasyonlarla zenginleştirilerek dijitalleştirilmesi yapılacaktır.
2. Rehber öğretmenlere, psikoeğitim programı oluşturulurken dikkat edilmesi gereken
hususları içeren 5 günlük eğitim verilecektir.
3. Zorlayıcı yaşam olaylarından sonra etkilenen çocuklara yönelik normalleşme sürecinde
müdahale programı (Grupla psikolojik danışma, toparlanma tekniklerinin öğretilmesi) ve programa yönelik eğitici eğitimleri yapılacaktır.
4. Tüm öğretmenlerin zorlayıcı yaşam olaylarına karşı hazırlıklı olabilmeleri, ilk etkiyi
kolay atlatabilmeleri,öğrencilere ve velilere yardımcı olabilmeleri için psikolojik ilk yardım
programı hazırlanacak, animasyonlarla zenginleştirilerek dijitalleştirilecek ve programa yönelik
eğitici ve uygulayıcı eğitimler yapılacaktır. Bu kapsamda 176 öğretmene eğitim verilecektir.
5. Proje kapsamında sahada kullanmak amacıyla personele yönelik materyal geliştirme
çalışmaları yapılacaktır(Öğretmen-veli el kitabı, broşür, afiş ve video hazırlama vb.).
6. 268 kişiye psikolojik ilk yardım programı eğitici eğitimi düzenlenecektir.
7. 5.000 rehber öğretmen/psikolojik danışmana, programa yönelik uygulayıcı eğitimler
düzenlenecektir.
8. Psikososyal destek sağlamak amacıyla 50.000 adet öğretmen-veli el kitabı, 65.000
adet afiş ve 260.000 adet broşür bastırılıp dağıtılacaktır.
9. Zorlayıcı yaşam olayları esnasında kullanılmak üzere etkinlik kitapçığı ile malzeme
seti, çanta, kuru boya seti, küçük top, balon, yapışkanlı kâğıt, makas vb. içeren 6.000 adet kit
dağıtılacaktır.
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10. Hazırlanan salgın hastalık, doğal afet, göç, terör, cinsel istismar, intihar, kayıp ve yas,
Grupla Psikolojik Danışma, Psikolojik İlk Yardım programları beşbiner adet basımı yapılıp dağıtılacaktır.
11. Psikososyal destek hizmetleri kapsamında kullanılmak üzere “Zorlayıcı Yaşam Olayları
Sonrasında Çocuklarda Görülen Normal Tepkiler” konulu animasyon video hazırlanacaktır.
12. Psikososyal destek hizmetleri kapsamında zorlayıcı yaşam olayları sonrasında çocuklar için aile ve öğretmenlerin kullanacakları 12 adet masal/hikâye kitabı hazırlanacak ve
onbiner adet basımı yapılıp dağıtılacaktır.
Proje Süresi: Ağustos 2020 – Temmuz 2021

Zihinsel Engelli Bireyler İçin Mahremiyet Eğitimi ve İhmal-İstismardan
Korunma Projesi (DESEM)
Bu projenin amacı, zihinsel engelli bireyler için
ihmal-istismardan korunma ve mahremiyet eğitiminde
anahtar aktörler için eğitim modeli geliştirmektir. Türkiye
koordinatörlüğünde İtalya, Macaristan, Litvanya, İspanya ve
Yunanistan ortaklığı ile yütütülmüş olup aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır:
1. Türkiye koordinatörlüğünde 14-18 Eylül 2020 tarihinde 6 ülkenin katıldığı “Mahremiyet Eğitimi” uluslararası kısa dönem kurs faaliyeti yapılmıştır.
2. 2020 yılı Eylül ayının son haftası “Mahremiyet Eğitiminde Ailelerin Görevleri” hakkında
aile eğitimleri verilmiştir.
3. Zihinsel engelli bireylerin ihmal ve istismardan korunmasına yönelik öğrenme yetkinliklerine uygun 3 dakikalık görsel eğitim aracı hazırlanmıştır.
4. Ailelere ve öğretmenlere yönelik 2 adet yaygın eğim programı hazırlanmıştır.
5. Öğretmenlere yönelik “Mahremiyet Eğitimi” rehber kitabı hazırlanmıştır.
6. Öğretmenlere yönelik “Mahremiyet Eğitimi Etkinlik Kitabı” hazırlanmıştır.
7. Aile eğitimlerine yönelik “Mahremiyet Eğitimi Etkinlik Kitabı” hazırlanmıştır.
8. Aile ve öğretmen eğitimine yönelik “Uzaktan Öğrenme Platformu” kurulmuştur.
Projenin Süresi: 26 ay (03.09.2018 / 02.11.2020)
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Geleceğin Eğitiminde 3D Yazıcıların Kullanılması (3DP)
Geleceğin Eğitiminde 3D Yazıcıların Kullanılması
Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır:
1. 3D yazıcılarla öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarını
belirlemek üzere anket çalışması yapılarak raporlaştırılmıştır.
2. 3D öğretmen rehber kitabı tamamlanmak üzere
olup çalışmalar devam etmektedir.
3. Örnek ders planları hazırlanmıştır.
4. 3D yazıcılarla ilgili sınıf içi eğitim niteliğinin
artırılması ile ilgili Türkiye’den iyi uygulamalar derlemesi
yapılarak uluslararası paylaşım yapılmıştır.
5. Yenilikçi öğrenme ortamları (İTE) hazırlık çalışmaları kapsamında anket hazırlanmış
olup 8 ülkede eş zamanlı olarak uygulanacaktır.

Projenin Süresi: 24 ay (01.10.2019 / 30.09.2021)

Türkiye’de Okula Katılımın Artırılması İçin Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin
Güçlendirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi (ŞNT PROJESİ)
Şartlı nakit transferi ve rehberlik desteğinin sağlanarak, öğrencilerin okula katılımın
artırılması amaçlanmaktadır. Projede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Millî Eğitim
Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü operasyon faydalanıcısıdır.
27 Ağustos 2020’de sözleşme imzalanarak proje resmen başlamıştır. Genel Müdürlüğümüzün
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sorumlusu olduğu servis birleşeni kapsamında okula devamsızlığı önlemek amacıyla rehberlik
modülleri geliştirilecektir.

Doğudan Batıya Engelsiz Hayat Projesi (TANAP)
Trans-Anadolu

Petrol

Doğalgaz

Boru

Hattında

(TANAP) bulunan 8 ilde (Kars, Erzurum, Sivas, Yozgat, Ankara,
Eskişehir, Bursa, Edirne) yaşayan SP’li bireylerin eğitim
ve sosyal hayata katılımları için fiziksel iyileştirmeler
yapılmıştır.
Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:
• 125 medikal ürün serebralpalsili bireylere teslim edilmiştir.
• 5 okulda özel eğitim ve kaynaştırma sınıfı yapılmıştır.
• 5 okulda engelsiz oyun parkı kurulmuştur.
• 5 adet destek eğitim odası kurulmuştur.
• Kars, Erzurum, Sivas, Yozgat, Ankara illerinde iyileştirme çalışmaları yapılan okullarda;
engelli öğrencilerin öğretmenlerine (912 kişi) ve engelli çocukların velilerine yönelik (524 kişi)
toplam 1438 kişiye özel eğitimde farkındalık yaratmaya yönelik birer günlük aile ve öğretmen
eğitimleri verilmiştir.
Projenin Süresi: 9 ay (Ağustos 2019-Mayıs 2020)

Engelsiz Eğitim Projesi
Engelsiz Eğitim Projesi çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz ve TURKCELL iş birliği ile
özel eğitim ihtiyacı olan görme, işitme ve zihinsel engelli öğrencilere özel eğitim okullarında
sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesinin
ve

niteliğinin

artırılması

amacıyla

atölye ve sınıfları donatmak ve standart
hâle

getirme

çalışmaları

yapılmıştır.

Aynı zamanda özel eğitim okullarının
atölyelerini
öğrencilerin

yenileyerek
erişilebilirliğine

engelli
uygun

hâle getirmek, öğrencilerin atölyelerde
uygulama yapmaları yoluyla yeterliliklerini
arttırmaları amaçlanmıştır.
Proje Ortakları: TURKCELL
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Mevcut Durum:
• 31 müzik ve görsel sanatlar sınıfının fiziki alt yapıları iyileştirilmiş, donanım ve materyal eksiklikleri giderilmiştir.
• 20 özel eğitim uygulama okuluna 20 içimdeki hazine sınıfı yapılmış, sınıflar tabletlerle
zenginleştirilmiş, içimdeki hazine interaktif uygulaması öğretmen ve öğrencilerin kullanımına
sunulmuştur.

Proje Çıktıları:
• 16 müzik sınıfı
• 15 görsel sanatlar sınıfı
• 20 içimdeki hazine sınıfı

Özel Eğitim Programlarını ve Materyallerini Geliştirme Projesi
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Özel Eğitim Programlarını ve Materyallerini Geliştirme Projesi ile özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik öğretim programları ile eğitim materyallerinin hazırlanması için
gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda özel eğitim meslek okulları
akademik ders programlarının güncellenmesi, birden fazla engeli olan öğrenciler için öğretim
programlarının uyarlanması, özel eğitimde veliler için eğitim programlarının hazırlanması, işitme engelli öğrenciler için okuma yazma ve matematik eğitim materyal setlerinin hazırlanması,
özel eğitim sınıfları için özel eğitim materyallerinin üretimi ve dağıtımı amaçlanmaktadır.
Süresi: 3 yıl
Başlangıç Bitiş Tarihleri: 2019-2022
Mevcut Durum:
Erken çocukluk (0-36 ay), okul öncesi (37-78 ay) özel eğitim programları, özel eğitim uygulama merkezi I. kademe, özel eğitim uygulama merkezi II. kademe, özel eğitim iş uygulama
merkezi III. kademede yer alan derslerin öğretim programları ve görme engelliler ilkokullarında
uygulanmakta olan “Oyun Fiziki Etkinlikler ve Bağımsız Hareket”, görme engelliler ortaokullarında uygulanmakta olan “Beden Eğitimi Spor ve Bağımsız Hareket” ile görme engeli olan
öğrencilerin devam ettiği özel eğitim meslek okullarında uygulanmakta olan “Beden Eğitimi
Spor ve Bağımsız Hareket” dersleri olmak üzere toplam 34 öğretim programı hazırlanarak Talim
ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca Türk İşaret Dili dersi 2 ve 3. sınıf öğretmen
ve öğrenci kitabı hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Hazırlanacak
öğretim programları ve eğitim materyal setlerine ilişkin ön hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.
Program geliştirme uzmanlarının katılımıyla hazırlanacak öğretim programlarına ilişkin format
önerileri toplantısı yapılmıştır.
Proje Çıktıları:
Özel eğitim meslek okullarında toplam 7 akademik ders programı hazırlanacaktır. Birden
fazla engeli olan öğrenciler için toplam 15 öğretim programı uyarlanacaktır. Özel eğitimde
veliler için 1 adet eğitim programı hazırlanacaktır. İşitme engelli öğrenciler için 4 adet okuma
yazma ve 4 adet matematik eğitim materyal setleri hazırlanacaktır. 4000 özel eğitim sınıfı için
özel eğitim materyalleri üretilecektir.
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Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması
Hibe Programı
Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin
Kalitesinin Artırılması Hibe Programının amacı, bütünleştirici
eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılmasıdır.
Özel

eğitim

ve/veya

kaynaştırma/bütünleştirme

eğitimi alanında öğretmenlerin eğitimler aracılığıyla
kapasitelerinin

artırılması

ve

özel

eğitim

ve/veya

kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alanlarına ilişkin eğitim
materyallerinin hazırlanması hibe programının önceliğidir.
Süresi: 18 Ay

Özel Eğitimi İyileştirme Projesi (ÖZİP)

Özel Eğitimi İyileştirme Projesi, özel eğitim okulları meslek edinme atölyelerini, özel
eğitim sınıfları ile destek eğitim odalarının fiziki yapılarını güçlendirmeyi, nitelikli bir eğitim
öğretim için gerekli araç gereçlerle donatmayı ve standart hâle getirmeyi hedeflemektedir. Aynı
zamanda özel eğitim okullarının meslek edinme atölyelerini yenileyerek engelli öğrencilerin
erişilebilirliğine uygun hâle getirmeyi, öğrencilerin atölyelerde uygulama yapmaları yoluyla
mesleki yeterliliklerini artırmayı ve staj öncesi gerekli mesleki deneyime ulaşmalarını
sağlamayı, özel eğitim sınıfları ile destek eğitim odalarını özel eğitim öğrencilerinin ihtiyaçlarını
karşılayacak biçimde standart hâle getirmeyi amaçlamaktadır.
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Süresi: 4 yıl
Proje Ortakları/Paydaşları: Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Başlangıç-Bitiş Tarihleri: Mayıs 2016-Mayıs 2020
Mevcut Durum:
443 meslek edinme atölyesinin, 132 özel eğitim sınıfının yapımı tamamlanmış, fiziki alt
yapıları iyileştirilmiş, donanım ve materyal eksiklikleri giderilmiştir. 401 destek eğitim odasının
fiziki alt yapılarının iyileştirilmesi için çalışmalar başlatılmış, sınıf standartları oluşturulmuş ve
ihtiyaç duyulan eğitim materyalleri belirlenmiştir.
• Özel eğitim mesleki eğitim merkezi meslek edinme atölyelerinde uygulanacak meslek
alan ve dalları belirlenmiştir.
• Belirlenen alan ve dallara uygun öğretim programları geliştirilmiştir.
• Öğretim programı doğrultusunda meslek edinme atölyelerinin fiziki şartları yenilenmiş
ve atölyeler standart hâle getirilmiştir..
• İhtiyaç duyulan araç gereçler temin edilmiştir.
• Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlardaki özel eğitim sınıflarının fiziki altyapıları
iyileştirilmiş ve sınıflar standart hâle getirilmiştir.
• Destek eğitim odalarının fiziki alt yapıları iyileştirilmiş ve odalar standart hâle
getirilmiştir.
Proje Çıktıları:
• 69 ilde 126 mesleki eğitim merkezi, toplam 605 meslek edinme atölyesi hazırlamak,
• 108 özel eğitim sınıfı hazırlamak,
• 600 destek eğitim odası hazırlamaktır.
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Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi (BEGEP)

Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP), Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa
Birliği tarafından 2014-2020 Dönemi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) ile fonlanan ve
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Operasyon
Faydalanıcısı olduğu bir teknik yardım projesidir. Ülkemizdeki kaynaştırma/bütünleştirme
uygulamalarının kalitesini arttırarak tüm öğrencilerin topluma entegrasyonunu sağlamaktadır.
Projenin amacı ise kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında görev alan öğretmenlerin,
okul yöneticilerinin ve diğer aktörlerin gelişimlerini destekleyerek yenilikçi, sürdürülebilir ve
bütünleştirici bir eğitim sistemine katkı sağlamaktır.
Proje kapsamında pilot olarak belirlenen iller: Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun,
Trabzon, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Erzurum, Balıkesir, Bursa, Adana’dır.
Proje Kapsamında Yürütülen Faaliyetler:
Projede kurumsal kapasitenin geliştirilmesi kapsamında;
• Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında çalışan öğretmenlere yönelik
eğitim ihtiyaçları analizi yapılmıştır.Gerçekleştirilen çalışmaya toplamda 45.821 öğretmen katılım
sağlamıştır. Bu kapsamda 10 adet hizmet içi eğitim programının geliştirilmesi ve içeriklerinin
hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Programların hazırlanmasından sonra
5000 öğretmene hizmet içi eğitim yoluyla yüz yüze ya da çevrim içi platformlarda eğitim
sunulacaktır. 10 adet standart program için eğitici eğitimi içeriği de hazırlanacaktır ve bu
kapsamda 500 eğitici yetiştirilecektir. Öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarının periyodik olarak
belirlenmesine yönelik bireysel değerlendirme aracının geliştirilmesi çalışmaları devam
etmektedir.
• BİLSEM’lere yönelik STEM eğitim programı hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Bu
kapsamda pilot illerdeki 700 BİLSEM öğretmenine eğitim verilecektir.
• “Müdahaleye Tepki Modeli” kapsamında pilot okullarda uygulanmak üzere ülkemize
uygun bir kaynaştırma/bütünleştirme modeli geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
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Bu faaliyet çerçevesinde ulusal ve uluslararası literatür taranmış geniş kapsamlı bir rapor
hazırlanmıştır. Ayrıca pilot uygulamanın okullarda yürütülmesine yönelik kavramsal çerçeve
belirlenmiştir ve öğretmenlere yönelik uygulama kılavuzu hazırlama çalışmaları devam
etmektedir. 2021-2022 eğitim öğretim yılında faaliyetin pilot uygulaması, 5 ilde (Ankara, İzmir,
İstanbul, Trabzon, Adana) ve 10 okulda yapılacak olup 60 öğretmene eğitim verilecektir.
• Sistemin bütünlüğü açısından Genel Müdürlüğümüz, proje kapsamında ülkemize uygun
bir kaynaştırma/bütünleştirme modeli geliştirme çerçevesinde yapacağı çalışmalar ile aynı konu
özelinde benzer çalışmalar yapan Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Ölçme Değerlendirme
Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile etkin çalışmaları devam etmektedir. Tüm bu ortak
çalışmalar bir araya getirilerek ülkemizdeki kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarını da
kapsayan sistematik bir model çalışması yapılacaktır.
• BEGEP kapsamında Genel Müdürlüğümüz personeline işaret dili eğitimleri verilecektir.
Programın içeriği hazırlanmış olup yüz yüze eğitimler için COVID-19 salgını etkilerinin azalması
beklenmektedir.
Farkındalık arttırma kapsamında;
• BEGEP kapsamında 2021 yılı Ekim ayının ikinci haftasında geniş katılımlı bir Özel
Eğitim ya da Bütünleştirici Eğitim Zirvesi düzenlemesi için çalışmalara başlanmıştır. Etkinlik
komitesi belirlenmiş olup, bilim kurulu ve hakem kurulu için akademisyen listesi oluşturma
çalışması yapılmaktadır. Zirve etkinliği ile politika ve uygulama düzeyinde, özel eğitim ihtiyacı
olan öğrencilere ulusal ve yerel düzeyde uygulanan kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim
uygulamalarına ilişkin akademik bir tartışma ortamının teşvik edilmesi planlanmaktadır.
• Aileler ve STK’lara yönelik farkındalık oluşturma faaliyetleri kapsamında 12 pilot
ilde 2021 yılı Haziran ayı itibarıyla aileler ve STK’lara yönelik kaynaştırma/bütünleştirme
uygulamaları ve özel eğitim konulu birer gün olmak üzere 12 seminer yapılması planlanmaktadır.
Kısa film yarışması düzenlenmiş ilk üçe giren kısa filmler belirlenmiştir.12 pilot ilden özel
gereksinimli olup rol model olan kişilerle röportajlar yapılmıştır. Aynı zamanda web sitesinde
yayınlanmak ve sosyal medyada paylaşmak üzere başarı hikâyeleri hazırlanmıştır. Avrupa ve
Türkiye’de bütünleştirici eğitimde kullanılan terimlerin yer aldığı “Kavram Dizini” hazırlanmıştır.
Bazı eğitimci yazarlar ile görüşülüp onlarla söyleşi yapılması planlanmaktadır. Web sitesi
hazırlanmış ve sosyal medya faaliyetleri yapılmaktadır.
• 2021 yılı Mart ayı itibarıyla RAM müdürleri ve okul müdürlerine farkındalık için 12 pilot
ilde birer günlük süre ile 12 çalıştay yapılması planlanmaktadır.
• Projenin açılış konferansı 310 kişinin katılımıyla 17 Aralık 2019 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
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Bilimsel ve teknik çalışmalar kapsamında;
• Rehberlik ve araştırma merkezlerinde yürütülen eğitsel değerlendirme ve tanılama
sistemi ile yerleştirme sisteminin etki değerlendirmesi çalışmaları devam etmektedir.
RAM’lardan hizmet alan velilere, öğretmenlere, İl/ilçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurullarına yönelik
anket çalışmaları ve görüşmeler yapılmaktadır. Söz konusu çalışma sonucunda kurumlarımızda
verilen hizmetin kalitesini değerlendirmek ve geleceğe yönelik politika belirlemek amacıyla
belirli çalışmalar yapılacaktır.
Koordinasyon ve iş birliği kapsamında;
• STK’lar ile iş birliğini geliştirmeye yönelik bir yol haritası belirlemek amacıyla 09
Ocak 2020 tarihinde İstanbul’da 130 katılımcının olduğu ve 1 günlük süreyi kapsayan çalıştay
yapılmıştır.
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.08.2019- 31.07.2022
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Görme Engellilerin Braille Ekran Okuma ve Not Alma Cihazı ile Eğitime Erişimlerinin Artırılması Projesi
Özel

Eğitim ve

Rehberlik Hizmetleri

Genel

Müdürlüğü ile TÜBİTAK iş birliğinde geliştirilen “Görme
Engellilerin Braille Ekran Okuma ve Not Alma Cihazı
ile Eğitime Erişimlerinin Artırılması Projesi” iş birliği
çalışmaları başlamıştır. KAMAG programı kapsamında
yürütülecek olan proje ile özel eğitim ihtiyacı olan
görme engelli öğrencilerin ilkokul döneminden itibaren
eğitime erişimlerinin artırılması, kaynaştırma süreçlerine
dâhil olan görme engelli öğrencilerin her kademede
uyumlarının desteklenmesi, tüm görme engelli öğrencilerin yazılı materyallere kolay
erişimlerinin sağlanması, okuma becerisinin önündeki engellerin kaldırılması, görme engelli
bireylere eğitim veren öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılması amaçlanmıştır. Projede Millî
Eğitim Bakanlığının amacına hizmete edecek şekilde, piyasada bulunan yurt dışı menşeli
cihazların yerli ve maliyeti etkin şekilde üretilmesi sağlanmıştır.
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II

8. BÖLÜM

PROTOKOLLER

Millî Eğitim Bakanlığı ile HAVELSAN (Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ)
Arasında Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Eğitimine İlişkin İş Birliği Protokolü

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile
HAVELSAN (Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ) arasında 17 Şubat 2020 tarihinde HAVELSAN
tesislerinde bilim ve sanat merkezi bilişim teknolojileri öğretmenlerinin eğitimine ilişkin iş
birliği protokolü imzalanmıştır.
Protokol kapsamında Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile birlikte
hizmet içi eğitim kapsamında bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan 147 bilişim teknolojileri öğretmenine yirmişer kişilik gruplarla katılacakları “Pardus ve Temel Ağ Yönetim Sistemleri”
konulu eğitimler verilmesi planlanmıştır. Hâlihazırda 20 bilişim teknolojileri öğretmenine verilen eğitim pandemi nedeniyle kesintiye uğramıştır.
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Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Tema (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları
Koruma) Vakfı Arasında İlkokul-Ortaokul ve Lise Tema Doğa Eğitimi Programı İş Birliği Protokolü

Bilim ve sanat merkezlerinde “TEMA Vakfı Doğa Eğitim Programları”nı uygulayarak, başta
toprak ve su olmak üzere tüm doğal varlıkları koruma, çevre ve tükenebilir varlıkların bilinçli
kullanılması konularında edinilen bilgilerin hayata geçirilmesini sağlama ve ekolojik okuryazarlık bilincinin artırılması amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile TEMA Vakfı arasında 10 Eylül
2020 tarihinde iş birliği protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda TEMA Vakfı tarafından bilim ve
sanat merkezi öğrencilerine doğa eğitimleri verilmesi, bilimsel temelli doğa araştırmalarında
destek sunulması, öğrencilerin fidan dikim etkinlikleri ile açık alan etkinliklerine davet edilmesi ve çevrim içi Çevre Kütüphanesi’nden yararlanması sağlanacaktır.

Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası İş Birliği Protokolü
Öğrencilerin düşününen, üreten ve karşılaştıkları problemler karşısında çözümler bulan
bireyler olmasını, akıl ve zekâ oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerini sağlayarak bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek ve ülke genelinde akıl ve zekâ oyunları
konusunda farkındalık oluşturulmasını desteklemek amacıyla için Millî Eğitim Bakanlığı Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 2020 yılında Tüm Akıl ve Zekâ
Oyunları Federasyonu (TAZOF) ile iş birliği protokolü imzalanmıştır.
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Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman
Bakanlığı Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü

Bilim ve sanat merkezlerindeki öğrencilerin ve öğretmenlerinin meteoroloji, iklim ve
hava olayları hakkındaki farkındalıklarının artırılması ve bilim ve sanat merkezlerinde meteorolojik gözlem sistemlerinin kurulması amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile Meteoroloji İşleri
Genel Müdürlüğü arasında 9 Aralık 2020 tarihinde iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Türk Dil Kurumu Başkanlığı Arasında İş Birliği Protokolü

Özel yetenekli öğrencilerin ve öğretmenlerinin Türk dilinin kullanımı ile ilgili bilgi ve
tecrübelerini artırmak, yazar okuma programının verimliliği ve etkinliğinin artırılmasında ve
sürekliliğinin sağlanmasında Türk Dil Kurumunun çalışmalarından faydalanmak, görüş ve tavsiyelerini, öneri ve tekliflerini almak amacıyla Genel Müdürlüğümüz ve Türk Dil Kurumu arasında
17 Aralık 2020 tarihinde iş birliği protokolü imzalanmıştır.
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Millî Eğitim Bakanlığı İle Toplum Gönüllüleri Vakfı Arasında Merkez Üssü İzmir Seferhisar Olan Depremde Etkilenen Ailelerin Çocuklarına Burs Desteği
Sağlamaya Yönelik İş Birliği Protokolü
Merkez üssü İzmir Seferihisar olan bölgede 114 vatandaşımızın hayatını kaybettiği üzücü
doğal afet sonrasında, anne ve /veya babasını kaybeden veya anne ve /veya babası çalışamaz
durumda olduğu için maddi sıkıntıya düşerek öğrenimini devam ettiremeyecek durumda olan
öğrencilerin eğitim hayatına devam etmelerini sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 30 Ekim 2020 tarihinde Toplum Gönüllüleri Vakfı ile iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Derneği Arasında
Merkez Üssü Elazığ Olan Depremden Etkilenen Ailelerin Çocuklarına Burs
Desteği Sağlamaya Yönelik İş Birliği Protokolü

Merkez üssü Elazığ olan bölgede 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği üzücü doğal
afet sonrasında anne ve/veya babasını kaybeden veya anne ve/veya babası çalışamaz durumda
olup maddi sıkıntıya düşen, öğrenimini devam ettiremeyecek durumdaki öğrencilerin eğitim
hayatlarına devam etmelerini sağlamak içim Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 24 Ocak 2020 tarihinde Türk Eğitim Vakfı ve Türk
Eğitim Derneği ile iş birliği protokolü imzalanmıştır.

141

Lisansüstü Eğitim Protokolleri

Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde görev alan öğretmenlerin lisansüstü eğitim ile
bilgi düzeylerinin artırılması, elde ettikleri tecrübeleri özel yetenekli öğrencilere aktarmaları
ve üniversitelerin imkân ve deneyimlerinden faydalanmaları amacıyla Genel Müdürlüğümüz
ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Düzce Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi ile iş birliği protokolleri
imzalanmıştır.
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Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile WeWALK Arasında
İş Birliği Protokolü

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile WeWALK Firması arasında 2020
yılı Kasım ayında imzalanan protokol ile özel eğitime ihtiyacı olan görme engelinden etkilenmiş bireylerin kullanması amacıyla, bağımsız hareket deneyimini teknolojiyle dönüştürmek için
“WeWALK Akıllı Baston”u II. ve III. kademede eğitim öğretimine devam eden öğrencilerimize
ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Bu çalışma ile öğrencilerimizin yönelim ve bağımsız hareket becerileri desteklenecektir.
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II

9. BÖLÜM

İZLEME, DEĞERLENDİRME,
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

OLAN ÖĞRENCİLERİN

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SÜRECİ

RAPORU

DEĞERLENDİRME RAPORU

İZLEME VE DEĞERLENDİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

İZLEME VE DEĞERLENDİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI
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ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

REHBERLİK VE

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL EĞİTİM

OKUL ÖNCESİ
ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU

İZLEME VE DEĞERLENDİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI
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ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜR LÜĞÜ

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL EĞİTİM

ÖZEL EĞİTİM OKULU
YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE
VELİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM
SÜRECİNE İLİŞKİN TUTUM
VE GÖRÜŞLERİNİ
DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL EĞİTİM OKULLARI
YÜZ YÜZE EĞİTİME
KATILIM RAPORU

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

DAİRE BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANLIĞI
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Genel Müdürlüğümüz tarafından görev ve sorumluluk alanımızla ilgili entelektüel kapasiteyi artırmaya yönelik geliştirilecek politikalara yön vermek üzere sahada yaşanan sorunların
araştırılması çalışmaları yürütülmektedir. Bu çerçevede yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzleme Modülü

Genel Müdürlüğümüzün ve bağlı kurumların kurumsal yapılarının, yürüttükleri
faaliyetlerin ve karşılaştıkları sorunların sistematik bir şekilde görülmesi, raporlaştırılması ve
kurumların merkez teşkilatın yanı sıra birbirleri ile olan bağının güçlendirilmesi amacıyla Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzleme Modülü hazırlanmıştır.
Modül içerisinde Genel Müdürlüğümüze bağlı daire başkanlıkları ve kurumlar hakkında
detaylı takip sistemi oluşturulmuştur. Bu kapsamda daire başkanlıklarının ve kurumların
yürüttükleri projeler ve planladıkları çalışmalara ilişkin ayrıntılı izleme faaliyeti yürütülecektir.
Ayrıca Genel Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç analizleri, anketler ve bilgi toplama çalışmalarına
ilişkin tüm veriler modül üzerinden toplanacaktır.
Modülün pilotlaması Ankara ilinde bulunan Genel Müdürlüğümüze bağlı 135
okul/kurum ile sürdürülmektedir. Pilotlamanın ardından görülen aksaklıklar giderilerek
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzleme Modülü tüm okul/kurumların
kullanımına açılacaktır.
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Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İzleme Raporu
Okullarda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerinin izlenmesi amacıyla İzleme ve Değerlendirme
Daire Başkanlığı tarafından 48 maddeden oluşan “Okul
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İzleme Anketi”
hazırlanarak MEB Veri Toplama Modülü üzerinden Genel
Müdürlüğümüze bağlı olmayan kurumlarda görev yapan
rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara sunulmuştur.
Ankete Türkiye genelinden 22.635 rehber öğretmen/
psikolojik danışman katılım sağlamıştır. Ankette rehber
öğretmen/psikolojik danışmanlara genel işleyiş ve fizikî
yapı hakkındaki görüşleri, var olan mevzuat konusundaki
görüşleri, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
konusunda yapılan iş birliklerine yönelik görüşleri, okul rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerinin bilinirliği konusundaki görüşleri ve e-Rehberlik modülü hakkındaki görüşleri alt
boyutlar hâlinde sorulmuştur. Ayrıca ankette kurumlarda yürütülen çalışmalara ilişkin açık uçlu
sorular da yer almıştır.
Elde edilen veriler doğrultusunda “Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
İzleme Raporu” hazırlanarak paydaşlara sunulmuştur.

Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerin Ortaöğretime Geçiş Süreci Değerlendirme Raporu
Ortaöğretime geçiş sürecinde yapılan merkezi
sınavda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik
alınan

tedbirler,

kurumlarına

öğrencilerimizin

yerleştirilme

süreçleri

ortaöğretim
ve

yerleşme

durumlarının bölgelere göre dağılımları analiz edilerek
“Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerin Ortaöğretime
Geçiş Süreci Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır.
Raporun hazırlanma sürecinde sınavla öğrenci
alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav
hakkında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kılavuzlar
incelenerek detaylı bilgilere ulaşılmıştır.
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Merkezî sınavın uygulanması sırasında özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için alınan sınav
tedbir kararları takip edilmiş ve gerçekleştirilen uygulamalar rapora yansıtılmıştır. Raporda
sınav tedbir kararları hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş ve sınav tedbir kararı uygulanan
öğrencilerin il bazlı dağılımları incelenmiştir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığından alınan veriler
doğrultusunda özel eğitim ihtiyacı olan ve merkezî sınava katılan öğrencilerin bölgesel ve
illere göre dağılımları raporda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ayrıca raporda özel eğitim ihtiyacı
olan öğrencilerin yerleştirme türlerine, dağılımlarına ve yerleştikleri kurum türlerine göre
dağılımlarına da yer verilmiştir.

Özel Eğitim Okulları İzleme ve Değerlendirme Raporu
Özel eğitim okullarının ihtiyaçlarının tespit edilmesi,
varsa eksikliklerinin giderilmesi ve eğitim kalitelerinin
artırılması amacıyla İzleme ve Değerlendirme Daire
Başkanlığı tarafından özel eğitim okullarında görev

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜR LÜĞÜ

ÖZEL EĞİTİM

yapan yönetici ve öğretmenler ile okullardan faydalanan
öğrenci velilerine yönelik “Özel Eğitim Okulları İzleme
Anketi (Yönetici)”, “Özel Eğitim Okulları İzleme Anketi
(Öğretmen)” ve “Özel Eğitim Okulları İzleme Anketi (Veli)”
hazırlanmıştır.
Anketlere Türkiye genelinden 791 yönetici, 4.843
öğretmen ve 207 veli katılım sağlamıştır. Anketlerde;
orgm.meb.gov.tr

yönetici, öğretmen ve velilere tanılama ve yerleştirme
hakkındaki görüşleri, öğrenci işleri hakkındaki görüşleri, var olan mevzuat konusundaki
görüşleri, öğretim programları-ölçme ve değerlendirme-materyaller ve etkinlikler hakkındaki
görüşleri, özel eğitim okulları ile yapılan iş birliklerine yönelik görüşleri, özel eğitim okullarının
bilinirliği konusundaki görüşleri ve insan kaynaklarına yönelik görüşleri alt boyutlar hâlinde
sorulmuştur. Ayrıca ankette kurumlarda yürütülen çalışmalara ilişkin açık uçlu sorular da yer
almıştır.
Elde edilen veriler doğrultusunda “Özel Eğitim Okulları İzleme ve Değerlendirme Raporu”
hazırlanarak paydaşlara sunulmuştur.
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Özel Eğitim Okulu Yönetici, Öğretmen ve Velilerinin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Tutum ve Görüşlerini Değerlendirme Raporu
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda
COVID-19 salgını nedeniyle tedbir amaçlı olarak
yüz yüze eğitime ara verilmiş ve bu kapsamda
öğrencilerin almaları gereken kazanımları alabilmeleri
için uzaktan eğitim yöntemi ile eğitim öğretim
faaliyetlerine başlanmıştır. Genel Müdürlüğümüz de
özel öğrencilerimiz için EBA TV yayınlarına ek olarak
Özel Çocuklarımızla Etkinlikler Takvimi ve Özelim
Eğitimdeyim adıyla bir mobil uygulama hazırlayarak
uzaktan eğitim faaliyetlerini yürütmüştür.
Yürütülen uzaktan eğitim faaliyetlerinin veli,
öğrenci ve öğretmen düşünceleri açısından etkinliğine ve kullanılışlığına ilişkin verilerin
tüm paydaşlarla paylaşılması, bununla birlikte varsa tespit edilen aksaklıkların planlanan
uzaktan eğitim çalışmalarında giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla İzleme ve
Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından öğretmen, yönetici ve veliler için ayrı ayrı hazırlanan
uzaktan eğitimlere ilişkin görüş anketleri gönderilmiştir. Anketlere Türkiye genelinde 793
yönetici, 5171 öğretmen ve 2906 veli katılmıştır.
Elde edilen veriler doğrultusunda “Özel Eğitim Okulu Yönetici, Öğretmen ve Velilerinin
Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Tutum ve Görüşlerini Değerlendirme Raporu” hazırlanarak
paydaşlara sunulmuştur.

Özel Eğitim Okulları Yüz Yüze Eğitime Katılım Raporu
Bakanlığımızın özel eğitim okulları ve özel
eğitim sınıflarında kademeli olarak yüz yüze eğitimin
genişletilmesi kararı kapsamında 26 Ekim 2020
tarihinden itibaren özel eğitim okullarında 5 gün yüz
yüze eğitime başlanmıştır. Bu kapsamda MEB Veri
Toplama Modülü üzerinden “Yüz Yüze Eğitime Katılıma
İlişkin Değerlendirme Anketi” hazırlanarak özel eğitim
okullarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılıma
ilişkin izleme çalışması yürütülmüştür.
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Ankete Türkiye genelinden 949 okul katılım sağlamıştır. Ankette bu okullardaki öğrenci
sayıları, yüz yüze eğitime katılan öğrenci sayıları, öğretmen sayıları, idareci sayıları ve yardımcı
personel sayıları ile temaslı ve COVID-19 tanısı konulmuş olanların sayıları sorulmuştur. Ayrıca
yüz yüze eğitime katılmayan öğrencilerin devam etmeme nedenleri ile yüz yüze eğitime
katılımın arttırılmasına yönelik tavsiyeler de açık uçlu olarak sorulmuştur.
Elde edilen veriler doğrultusunda “Özel Eğitim Okulları Yüz Yüze Eğitime Katılım Raporu”
hazırlanarak paydaşlara sunulmuştur.

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Raporu
Rehberlik ve araştırma merkezlerinin mevcut
işleyişlerinin yakından incelenmesi, kurumlar arası
olumlu/olumsuz farklılıkların ortaya konulması ve
varsa iyileştirme yapılabilmesi için eksik yönlerin
ve ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla İzleme ve
Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından rehberlik
ve araştırma merkezlerinde görev yapan yönetici ve
öğretmenler ile merkezlerden faydalanan öğrenci
velilerine yönelik “Rehberlik ve Araştırma Merkezi
İzleme Anketi (Yönetici/Öğretmen)” ve “Rehberlik ve
Araştırma Merkezi İzleme Anketi (Veli)” hazırlanmıştır.
Anketlere Türkiye genelinden 465 yönetici, 2.325
öğretmen ve 2.047 veli katılım sağlamıştır. Anketlerde yönetici, öğretmen ve velilere fizikî
yapı hakkındaki görüşleri, modül ve dokümantasyon hakkındaki görüşleri, var olan mevzuat
konusundaki görüşleri, öğretim programları-ölçme ve değerlendirme-materyaller ve etkinlikler
hakkındaki görüşleri, rehberlik ve araştırma merkezleri ile yapılan iş birliklerine yönelik
görüşleri, rehberlik ve araştırma merkezlerinin bilinirliği konusundaki görüşleri, finansmana
ilişkin görüşleri ve insan kaynaklarına yönelik görüşleri alt boyutlar hâlinde sorulmuştur. Ayrıca
ankette kurumlarda yürütülen çalışmalara ilişkin açık uçlu sorular da yer almıştır.
Elde edilen veriler doğrultusunda “Rehberlik ve Araştırma Merkezleri İzleme ve
Değerlendirme Raporu” hazırlanarak paydaşlara sunulmuştur.
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Okul Öncesi Özel Eğitim Programları İzleme ve Değerlendirme Raporu
Özel eğitim anaokullarında Genel Müdürlüğümüz
tarafından hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığının 18.04.2018 tarih ve 66 sayılı kararıyla
2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren “Özel
Eğitime İhtiyacı Olan Bireyler İçin (37-78 Ay) Okul Öncesi
Özel Eğitim Öğretim Programı” uygulanmaktadır. Genel
Müdürlüğümüz tarafından ilgili programın niteliğini,
yeterliliğini, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek amacıyla
“Okul Öncesi Özel Eğitim Öğretim Programı İzleme
ve Değerlendirme Formu” kullanılarak değerlendirme
çalışması yürütülmüştür.
Çalışmaya Türkiye genelinden özel eğitim anaokullarında görev yapan 250 öğretmen
katılım sağlamıştır. Çalışmada öğretim programının kazanımlarına, eğitim durumlarına,
içeriğine ve ölçme-değerlendirme boyutuna yönelik sorular sorulmuştur. Elde edilen veriler
doğrultusunda “Okul Öncesi Özel Eğitim Programları İzleme ve Değerlendirme Raporu”
hazırlanarak paydaşlara sunulmuştur.

Bilim ve Sanat Merkezleri Uzaktan Eğitim Süreci İzleme ve Değerlendirme
Raporu
2019-2020 eğitim-öğretim yılının Mart ayından
itibaren Bakanlığımıza bağlı bütün okullarda uzaktan
eğitime başlanmıştır. Bu kapsamda bilim ve sanat
merkezlerinde (BİLSEM) 2019-2020 eğitim öğretim yılı
Mart-Haziran dönemi ile 2020-2021 eğitim öğretim
yılı Eylül-Kasım döneminde gerçekleştirilen uzaktan
eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla Genel
Müdürlüğümüz tarafından “BİLSEM Uzaktan Eğitim
Değerlendirme Anketi” kullanılarak değerlendirme
çalışması yürütülmüştür.
Çalışmaya Türkiye genelinden 275 yönetici, 750
öğretmen ve 4936 öğrenci olmak üzere 5961 kişi katılım
sağlamıştır. Ankette uzaktan eğitim sürecinde tercih edilen platformlara, ders materyallerinin
özelliklerine, öğrencilerin derslere katılım durumlarına, öğretmenlerin ve yöneticilerin
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teknolojik-pedagojik yeterliklerine yönelik sorular sorulmuştur. Ayrıca katılımcılara BİLSEM
uzaktan eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik açık uçlu sorular da yöneltilmiştir.
Elde edilen veriler doğrultusunda “Bilim ve Sanat Merkezleri Uzaktan Eğitim Süreci
İzleme ve Değerlendirme Raporu” hazırlanarak paydaşlara sunulmuştur.

Okul Öncesi Özel Eğitim Anaokullarını İzleme ve Değerlendirme Raporu
Genel Müdürlüğümüze bağlı rehberlik ve araştırma
merkezlerinde yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama
sonucunda özel eğitim ihtiyacı olduğu belirlenen öğrenciler

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

yaşlarına ve yeterliliklerine uygun eğitim hizmetlerine

ÖZEL EĞİTİM

yönlendirilmektedir. Bu kapsamda okul öncesi düzeydeki
özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar eğitimlerini Genel
Müdürlüğümüz tarafından açılan özel eğitim anaokullarında
ve ana sınıflarında sürdürebilmektedir. Türkiye genelinde
110 özel eğitim anaokulu faaliyet göstermektedir. Genel
Müdürlüğümüz tarafından özel eğitim anaokullarının
niteliğini, yeterliliğini, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek
amacıyla “Okul Öncesi Özel Eğitim Anaokulu İzleme ve

orgm.meb.gov.tr

Değerlendirme Formu” kullanılarak değerlendirme çalışması yürütülmüştür.
Çalışmaya Türkiye genelinden özel eğitim anaokullarında görev yapan 548 öğretmen, 75
müdür, 73 müdür yardımcısı ve 472 veli olmak üzere toplam 1168 kişi katılım sağlamıştır. Elde
edilen veriler doğrultusunda “Okul Öncesi Özel Eğitim Anaokullarını İzleme ve Değerlendirme
Raporu” hazırlanarak paydaşlara sunulmuştur.
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Mezun Takip Sistemi

Ülke genelinde bilim ve sanat merkezlerinden mezun olan öğrenci takibinin kolaylaşması
ve mezun olan öğrenciler ile iletişimin devam etmesi amacıyla öğrencilere ilişkin ayrıntılı
bilgilerin yer aldığı veri havuzu oluşturulmuştur. Bilim ve sanat merkezlerinden mezun olan
öğrenci sayısı toplam 2872’dir. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 991 öğrenci mezun olmuştur.
2019-2020 yılında mezun olan, önceki yıllarda mezun olup bu yıl yerleşen öğrencilerin bilgi
girişleri ve güncelleme işlemleri resmî yazı ile e-BİLSEM modülündeki “Mezun Bilgi Giriş“
bölümünden gerçekleştirilmiştir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile veriler elde edilerek gerekli
kontroller ve tasnif işlemleri yapıldıktan sonra illere göre işlenmiştir.
Ardından 81 ildeki tüm bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerden
115 kişilik mezun koordinasyon ekibi oluşturulmuştur. Mezun koordinasyon ekibi üyeleri
ile bulundukları ilin üniversitelerinde öğrenim gören ve hayata atılmış mezunların iletişim
adresleri paylaşılmıştır. Böylece mezunlar bulundukları illerdeki bilim ve sanat merkezlerine
davet edilerek mezun buluşmaları gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 2020 yılında 30 farklı ilde
toplam 1530 bilim ve sanat merkezi mezunu ile buluşmalar gerçekleştirilmiştir. İstanbul ilinde
bulunan 47 bilim ve sanat merkezi mezunu üniversite öğrencisi ile online mezun söyleşileri
gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı için online mezun buluşmaları planlanmaktadır.
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Mezun Takip Sistemi ile ayrıca ihtiyaç sahibi olup üniversitelerde öğrenci olan bilim
ve sanat merkezi mezunlarına burs desteği sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Başkanlığımız tarafından imzalanan protokoller kapsamında üniversitelerde öğrenci olan
bilim ve sanat merkezi mezunları sosyal duyarlılıklarının artırılması ve farkındalık sağlanması
amacıyla gönüllülük faaliyetlerine katılımları için desteklenmektedir. Meslek sahibi olmuş
mezunlar ile bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alan öğrencilerin buluşturulması ile
mezunların tecrübelerini öğrencilere aktarmaları sağlanmaktadır.

E-BİLSEM Modülü

Bilim ve sanat merkezlerine devam eden öğrencilerin e-BİLSEM modülüne girişi açılmış
olup devamsızlık ve ders programı bilgilerini görebilmeleri sağlanmaktadır.

Sosyal Medya Takip Sistemi

Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen faaliyetlerin takibini kolaylaştırmak ve
toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla sosyal medya haberleri yapılmaktadır.
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Özel Eğitim Oyun Seti Tasarım Tescil Belgesi

Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen materyal yarışmaları sonucunda değerlendirmeye alınıp AR-GE çalışmaları yapılan dört materyal, 05.05.2020 tarihinde onaylanmış ve kararı
27.05.2020 tarihinde 341. sayılı resmî bültende yayımlanmıştır. Üç aylık resmî itiraz süresi sonunda söz konusu oyun seti tasarımları Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 16.10.2020
tarihinde resmî olarak Genel Müdürlüğümüz adına tescillenmiştir.
İlk defa özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik geliştirilip özel eğitim oyunu kategorisinde tescillenen “Dramatik, Tombala, Gördüm Amiral Battı, İşaretin Peşinde” oyun seti
tasarımları ve bütün parçaları tescil kapsamında 5 yıl süreyle koruma altına alınmıştır. Özel
Çocuklarımız için ilk defa özel olarak tasarlanıp geliştirilmesi dışında, Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir ilke daha imza atarak, Bakanlığımız bünyesinde Genel Müdürlük olarak ilk tasarım tescil belgesi alan kurum olmuştur.
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COVID-19 KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilere Yönelik Yapılan Çalışmalar
1. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin uzun
bir süre yüz yüze eğitim alamamaları, salgın sürecinden de
davranışsal ve sosyal-duygusal açıdan etkilenmiş oldukları
göz önünde bulundurularak “Özel Eğitim Öğrencilerine Uyum
Eğitimi Rehberlik Programı” ve “Özel Eğitim Öğrencilerine Uyum
Programı” oluşturulmuştur.
2. TRT EBA TV İlkokul ve Ortaokul kanallarında Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen
bilimleri ve sosyal bilgiler dersleri ile birlikte kavram öğretimi, beceri öğretimi videoları,
aile bilgilendirme oturumları yayınlanmaktadır. Bu kapsamda toplam 1.000 adet özel eğitim
içeriği hazırlanmıştır. Söz konusu yayınlar öğrencilerimize, velilerine ve öğretmenlerine
ulaştırılmaktadır.
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3. OECD tarafından diğer ülkelere örnek gösterilen
ÖzelimEğitimdeyim mobil uygulaması 491.387 mobil kullanıcı
tarafından indirilmiş, günlük ortalama 100.000 aktif kullanıcı
tarafından kullanılan uygulama, pandemi süreci boyunca yaklaşık
30 milyon kez ziyaret edilmiştir. Tüm özel gereksinimli gruplara
yönelik zengin içerikler uygulama ile cep telefonu ve tabletlerde
kolaylıkla kullanılabilmektedir. Ayrıca tüm özel eğitim içeriklerine
orgm web ve elektronik kütüphane ile EBA platformundan erişim
sağlanmıştır.
4. EKPSS MEB ÖZEL mobil uygulaması hayata geçirilerek Engelli Kamu Personeli Seçme
Sınavı’na giren bireylere soru ve konu anlatımlı zengin özel eğitim içerikleri sağlandı.

5. Özel eğitimde 20 dijital uygulama (Kavram Öğretimi, Kelime Treni, Boncuk Dizmece,
Çöp Adam, Eşle Oyna, Mevsimler gibi) tamamlanarak EBA ve mobil uygulamadan yayınlanmıştır.
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6. Öğrencilere yönelik 6 kitaptan oluşan Ses Temelli
Okuyorum Yazıyorum Eğitim Materyali seti tamamlanarak
dijital olarak yayımlanmış, 5000 adet basımı yapılarak
okullarımıza gönderilmiştir.
7. Okul öncesi özel eğitim öğrencilerimize
yönelik Eğlenmece Öğrenmece Kutusu eğitim seti ve
öğretmenlerine yönelik Kapsayıcı Eğitimde Öğretmenin
Yol Haritası Kitabı dijital olarak yayımlanmış, basımı
yapılarak tüm okullarımıza gönderilmiştir.
8. “Özel Çocuklara Özel Materyaller” projesi kapsamında pandemi süreci başında 600 set
illerimize gönderilmiştir. Devamında ise 1500 set materyal gönderimine başlanmıştır.
9. Türk İşaret Dili Kitabı 1, 2 ve 3 etkileşimli hâle getirilerek EBA üzerinden yayımlanmış,
Türk İşaret Dili Web Portalı içerikleri zenginleştirilmeye devam edilmektedir. Dijital Türk İşaret
Dili Sözlüğü hazırlanmış, 5040 kelimenin işaret dili videoları erişime açılmıştır.
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10. İşitme yetersizliği olan öğrenciler için 5 kitaptan oluşan “İşitme Engelli Öğrenciler
İçin Okuma Yazma Öğreniyorum” seti tamamlanmış, dijital olarak yayımlanmıştır.

11. Görme engelli öğrencilerimizin istediği kaynağı sesli hâle çeviren ve not almalarına
olanak sağlayan 400 adet “Orbit Reader Braille Okuma ve Not Alma” dağıtımına devam
edilmektedir.

12. Görme engelli öğrencilerimize betimleme yapılarak 170 ders içeriği hazırlanmış, ve
EBA platformundan yayınlanmıştır.
13.

Yaz tatili çerçeve programı ile yaz

tatili sürecinde öğretmenlerimiz gönüllü olarak
öğrencilerimize ve velilerimize uzaktan eğitim
çalışmaları yapılmış ve içerikleri sağlanmıştır.
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14. Özel Çocuklara Eğlenceli Etkinlikler Takvimi (ÖÇEET) 3 cilt olarak hazırlanarak
öğrencilerimizin evde yapabilecekleri 600 etkinlik dijital platformlardan yayımlanmıştır.
ÖZEL ÇOCUKLARIMIZLA
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için bana rsatlar verin.

Günün Harlatması: Bugün yemek masasını toplarken
anneme ve babama yardım em.

15. 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde işitme, görme ve zihinsel engelli öğrencilerimize
yönelik kültür ve spor becerilerini içeren etkinlikleri içeren Hazır mısın? programı 16 bölüm
olarak planlanmış, senaryo ve içerikleri öğretmenlerimiz tarafından oluşturulmuş, video
çekimleri profesyonel olarak yapılmış ve yaz tatili boyunca TRT EBA TV’de yayınlanmıştır.

16. «mebozelegitim» adıyla YouTube, Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya
hesapları açılmıştır. Bu hesaplar üzerinden aile bilgilendirme videoları, EBA TV içerikleri,
duyurular vb. içerikler günlük olarak kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
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17. Kaynaştırma/Bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrencilerimiz için matematik dersi,
hayat bilgisi dersi, fen bilgisi dersi, Türkçe dersi, sosyal bilgiler dersi, din kültürü ve ahlak bilgisi
dersi kazanımlarıyla ilgili toplam 8000 sayfa, 24 kitaptan oluşan bir set hazırlanmaktadır. Setin
içinde yer alan matematik, hayat bilgisi ve fen bilgisi setleri basılı olarak 81 ilimize gönderilmiş
ayrıca dijital web sayfası oluşturularak etkileşimli kitaplar orgm.meb.gov.tr/uyet platformundan
yayımlanmıştır. Setin diğer kitapları da dizgi sürecindedir.

18. “7 Bölgede Etkin Özel Eğitim” buluşmaları düzenlenmiştir. İdarecilerin, öğretmenlerin
ve velilerin uzaktan eğitim süreçleri hakkında sorularının cevaplandığı bu programda toplamda
19.416 kişiye ulaşılmıştır.
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19. Otizmi olan öğrencilerimize eğitim veren 600 öğretmene yönelik özel eğitimde
yoğunlaştırılmış davranış değiştirme eğitimi verilmiştir.

Özel Yeteneklilere Yönelik Yapılan Çalışmalar
1. Bilim ve sanat merkezleri tarafından 336.573 siperlik, 667 laringoskop, 40 sağlık
kabini ve özel eğitim meslek okulları atölyeleri 1 milyonun üzerinde cerrahi maske üretmiştir.

2. Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerle tüm branşlarda zümre
toplantıları yapılarak sosyal medya hesabı açılmış, bazı branşlar ise web sitesi kurulmuştur. Bu
çalışmalar video hâline getirilmiş, hazırlanan videolar haftalık olarak yayımlanmış ve BİLSEM
öğretmen ve öğrenci gruplarında paylaşılmıştır.
3. “Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Bilim Adamları İle Buluşuyor” faaliyetleri
kapsamında 60 bin BİLSEM öğrencimize ulaşılmıştır.
4. Bilim ve sanat kuşağında yayımlanmak üzere 16 farklı branştan öğretmenimizle
çekimleri tamamlanan videoların ikinci dönemden itibaren haftada bir video olmak üzere TRT
EBA TV ekranlarında yayımlanması planlanmaktadır.

Rehberlik Hizmetleri Kapsamında Yapılan Çalışmalar
1. Okul rehberlik servisleri ve rehberlik ve araştırma merkezleri (RAM) tarafından önleyici
hizmetler, destek hizmetleri ve iyileştirici hizmetler kapsamında 38.548.968 öğrenciye hizmet
sunulmuştur. Bunun yanında müşavirlik hizmetleri kapsamında 11.275.039 veliye rehberlik
ve psikolojik danışma hizmeti sunulmuştur. Ayrıca destek hizmetleri kapsamında 1.479.162
öğretmene rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunulmuştur.
2. Okullarımızda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar aracılığı ile
öğretmen/yönetici ve velilere Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı hakkında bilgilendirme
çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda 552.639 öğretmen ve 3.479.428 veliye ulaşılmıştır.
Program 6.500.000 öğrencimize yüz yüze ve uzaktan uygulanarak tamamlanmıştır.
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3. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik “Elif ile Alp Çocuklar İçin Psikoeğitsel
Etkinlikler Kitapçıkları” 1, 2, 3 yayımları hazırlanarak basılmıştır.

Elif ile Alp

Elif ile Alp 2

Çocuklar için Psikoeğitsel Etkinlikler

“Benzetme Oyunu”

Çocuklar için Psikoeğitsel Etkinlikler
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Elif ile Alp 3
“Piknik Hazırlığı”

Çocuklar için Psikoeğitsel Etkinlikler
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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4. Gençler ve yetişkinlere yönelik salgın hastalık döneminde psikolojik sağlamlığı
korumak için rehberler hazırlanmıştır. Yine bu amaçla “Salgın Hastalık Dönemlerinde Psikolojik
Sağlamlığımızı Korumak-Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi” yayımlanmıştır.

5. Dijital psikososyal destek programı http://orgm.meb.gov.tr/psikososyaldijitaldestek
adresinden hizmete sunulmuştur.
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6. “Özel Eğitim Çocuk” dergisi ile bu süreçte çocuklarımıza eğlenerek öğreneceği bir
kaynak sunulmuştur. İşitme engelli öğrenciler için işaret dili ve görme engelli bireyler için
betimleme desteği ile dijital dergi olarak da hizmete sunulmuştur.

Kütüphane ve Atölye Geliştirme Çalışmaları

• Bilim ve sanat merkezlerinde bulunan atölyelerin içerik ve yapısına ilişkin ön tespit
çalışması yapılmaktadır. Bu kapsamda atölye profilleri çıkarılmakta olup BİLSEM’lerde
uygulanan atölyeler eğitim programı, içerikleri, kullanılan araç-gereç, uygulama süresi,
uygulanan öğrencilerin düzeyi gibi kriterlere göre düzenlenmiştir. 2021 yılında bilim ve sanat
merkezlerine kurulması planlanan atölyelerin farklılık göstermemesi ve fırsat eşitliğinin
sağlanması amacıyla standart atölye şartnameleri oluşturulmuştur.
• 1 adet yenilenebilir enerji atölyesi, 1 adet dijital oyun tasarımı atölyesi ve 1 adet
profesyonel kayıt stüdyosunun yapımı tamamlanmıştır.
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• Tüm bilim ve sanat merkezlerine 1.000 kitaplı kütüphanenin kurulumu tamamlanmıştır.
• Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda “Özel
Yetenekli Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması” projesi sunulmuş
olup yatırım planı görüşmeleri olumlu sonuçlanmıştır.
• 33 mesleki teknik alan öğretmeninin BİLSEM’lerdeki laboratuvarlarda (bilişim
teknolojileri, elektrik-elektronik, kimya, makine teknolojileri ve mekatronik) görevlendirmeleri
yapılmıştır.

Tasarım ve Beceri Atölyeleri

Tüm öğretim kademelerinde bilgi ve becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılması
ve deneyimleyerek öğrenmenin öneminden hareketle öğrencilerin yaratıcı yönlerini keşfedip
ortaya çıkarabilecekleri araçların sunulduğu öğrenme ortamları olarak tasarım ve beceri
atölyelerinin kurulması önem arz etmektedir. Bu kapsamda bilim ve sanat merkezlerinde
açılan tasarım ve beceri atölyelerinin standartları içermesi ve kazanımlara uygun nitelikleri
166

taşıyıp taşımadığının belirlenmesi için pilotlama (ön araştırma) çalışması yapılmasına ihtiyaç
duyulmuştur. Pilot çalışma kapsamında okullarda seçilen şubelerin öğretmenleriyle toplantı
yapılıp tasarım ve beceri atölyeleri ile ilgili öğretmenler bilgilendirilerek seçilecek öğrencileri
ilgi alanlarına göre atölyelere ayırmaları ve listelemeleri istenmiştir. Ayrıca eğitim materyalinin
kullanıldığı atölye ortamı, bilgisayarlar, ürün ve ürüne çevrim içi erişim vb. fiziksel şartlar
pilotlama başlamadan önce yerinde düzenlenmiştir. Eğitim materyali olarak kullanılabilecek
ortamın pilotlama süreci ile ilgili olarak zaman, kapsam, amaç, bütçe ve ortam (atölye ortamı)
uygulama öncesinde hazırlanmıştır. Atölyeler içeriklerine uygun materyallerle donatılmıştır.
Tasarım ve beceri atölyelerinin ilk döngüsüne pilot seçilen illerden (Tekirdağ, Adana, Amasya,
Antalya, Batman, Çorum, Rize, Tokat, Gaziantep, İstanbul) toplam 98 öğretmen ve 2906 öğrenci
yararlanmıştır. Pilot illerin ikinci döngüsünde yararlanan öğrenci sayısı ise 2687’dir. İkinci pilot
uygulama için ise iller Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Burdur, Ankara, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya,
Yalova olarak belirlenmiş olup, atölyelerin hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Toplam 20
BİLSEM’de 168 adet tasarım ve beceri atölyeleri kurulumu gerçekleştirilmiştir.
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II

10. BÖLÜM

PLANLANAN FAALİYETLER

Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı Tarafından Yapılması Planlanan
Faaliyetler
• Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde öngörülen yeni düzenlemeler ile mevcut
uygulamalara yönelik alt mevzuat düzenlemelerine yönelik çalışmalar devam etmekte olup
yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte;
- Evde Eğitim Hizmetleri,
- Hastanede Eğitim Hizmetleri,
- Destek Eğitim Odası,
- Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamaları,
- Özel Eğitim Sınıfları,
- Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi,
- Tamamlayıcı Eğitim Hizmetleri kılavuzları çalışmalarına devam edilmesi,
• Özel Eğitim ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Strateji Belgesi ile ilgili
çalışmalara devam edilmesi,
• Rehberlik ve araştırma merkezlerinin 2023 Eğitim Vizyonunda belirlenen yeniden
yapılandırılmasına yönelik hedef maddesi kapsamında bu merkezlerimize yapılacak yönetici
görevlendirilmeleri için kriterler belirlenerek Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanlığı ile
koordineli bir şekilde yeni bir sistem kurgulama çalışmalarının yürütülmesi,
• Psikolojik danışma hizmetlerinin dijital olarak sunulmasını sağlamak, bu hizmete
erişimi artırmak ve olağanüstü hâllerde hizmetin kesintiye uğramasını önlemek amacıyla
Çevrim içi Psikolojik Danışma Hizmetlerine ilişkin etik ilkeler yasal zorunluluklar, kişisel
verilerin korunması konusunda kılavuz hazırlanması çalışmalarına başlanması,
• Özel Eğitimde Bireysel Gelişimsel İzleme Değerlendirme Yönlendirme Sistemi’nin
(Özel Eğitim E-Portfolyo Sistemi) kurulması çalışmalarına başlanması,
• Özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları, evde ve hastanede eğitim hizmetlerinde
görevlendirilecek norm fazlası öğretmenler ile ders ücreti karşılığında görevlendirilecek
öğretmenler için “Özel Eğitim Uygulamaları Farkındalık Eğitici Eğitimi” kurslarının düzenlenmesi,
• Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri ile ilgili Bakanlığımız stratejik planı ve üst politika
belgeleri dikkate alınarak uzun vadeli politika belirleme çalışmalarının yapılması ve buna
ilişkin çalıştayların düzenlenmesi,
• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik erken çocukluk dönemi (0-36 aylık) eğitim
hizmetlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmesi çalışmalarına başlanması,
• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sunulan hizmetlerin yaygınlaştırılması,
geliştirilmesi için yerel yönetimlerle iş birliği yapılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi,
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• Birden fazla engeli olan öğrencilere sunulacak eğitim hizmetlerine ilişkin uygulama
usul ve esaslarının belirlenmesi çalışmalarına başlanması,
• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin hesap verebilirlik standartlarının
belirlenmesi çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanlığı Tarafından Yapılması Planlanan
Faaliyetler
• Rehberlik ve araştırma merkezlerince sürdürülen eğitsel değerlendirme ve tanılama
faaliyetleri için gerekli olan testör ihtiyacının karşılanması amacıyla otuzar kişilik gruplar
hâlinde 2 tane “Uluslararası Leither Performans Testi Uygulayıcı Yetiştirme Kursu” yapılması,
• Rehberlik ve araştırma merkezlerince sürdürülen eğitsel değerlendirme ve tanılama
faaliyetleri için gerekli olan testör ihtiyacının karşılanması amacıyla otuzar kişilik gruplar
hâlinde 2 tane “WISC-R Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği Uygulayıcı Yetiştirme Kursu” yapılması,
• Rehberlik ve araştırma merkezlerince sürdürülen eğitsel değerlendirme ve tanılama
faaliyetleri için gerekli olan testör ihtiyacının karşılanması amacıyla otuzar kişilik gruplar
hâlinde 2 tane “ASİS Uygulayıcı Eğitimi Kursu” yapılması,
• Rehberlik ve araştırma merkezlerince sürdürülen eğitsel değerlendirme ve tanılama
faaliyetleri için gerekli olan testör ihtiyacının karşılanması amacıyla otuzar kişilik gruplar
hâlinde 2 tane “Stanford Binet Zekâ Testi Uygulayıcı Yetiştirme Kursu” yapılması,
• Rehberlik ve araştırma merkezlerince sürdürülen eğitsel değerlendirme ve tanılama
faaliyetleri için gerekli olan testör ihtiyacının karşılanması amacıyla otuzar kişilik gruplar
hâlinde 2 tane “Öğrenme Güçlüğü Testi Uygulayıcı Eğitimi Kursu” yapılması,
• İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde
yetişmelerini sağlamak; sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve internet bağımlılığının olumsuz
ve yıkıcı etkilerini kavratmak amacıyla düzenlenen “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması”
çalışmalarının devam ettirilmesi,
• Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden belirli kriterlere göre seçilen 1000 okulun
iyileştirilmesi projesi kapsamında mesleki ve teknik eğitim okullarında rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetlerinin kriz odaklı çalışmasından daha ziyade gelişimsel ve önleyici faaliyetler
ekseninde hizmetler sunulması, sunulan hizmetler ile daha çok öğrenci ve veliye ulaşılması
amaçlanmakta olup 2020-2021 eğitim-öğretim yılına rehberlik ve psikolojik danışma
faaliyetlerine ilişkin verilerin e-rehberlik sistemi üzerinden analiz edilmesi, geliştirilmesi
planlanan okulların rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlarının
belirlenmesi,rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin fiziki ve donanım ihtiyaçlarının
belirlenmesi, yapılan ihtiyaç analizleri sonucunda, belirlenen okullara yönelik yürütülecek
171

somut faaliyetlerin içinde yer aldığı 1 yıllık plan hazırlanarak yürütülmesi,
• 2021 yılında bağımlılıkla mücadele kapsamında öğrencilerin yaşam becerilerini
güçlendirmek amacıyla Yeşilay Cemiyeti ile iş birliği protokolü imzalanarak

ortaokul

7. sınıf öğrencilerine yönelik olarak Yaşam Becerileri Eğitimi Programı’na ilişkin rehber
öğretmen/psikolojik danışmanlara eğitici ve uygulayıcı eğitimlerin verilmesi,
• “Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM)” programın yaygınlaştırma çalışmalarına devam
edilmesi,
• Bireylerin dikkat, planlama, işlemleme gibi bilişsel beceri düzeylerinin belirlenmesi,
öğrenme ortamlarındaki güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi, akademik başarının
yordanması ve bu sürece ilişkin müdahale programlarının uygulanması, bireylerin akademik
başarıları ve gelişim dönemleri için önem arz etmekte olup dikkat eksikliği ve hiperaktivite
bozukluğu, gelişimsel gecikme/gerilik, sınır ve donuk zekâ ile öğrenme güçlüklerine ilişkin
erken dönem belirtiler gösteren, özellikle tanılanmamış öğrencilerin okul eksenli müdahale
modeli kapsamında geliştirilecek tablet uyarlamalı bilişsel test ile düzeylerinin belirlenmesi
ve akabinde hazırlanacak müdahale programının uygulanması ile bireylerin tanıya gerek
kalmadan gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyel özel yetenekli bireylerin belirlenmesi ve
bu öğrencilerin özel yeteneklerine yönelik zenginleştirmeyi içeren programların oluşturulması,
• TÜBİTAK 1007 KAMAG Projesi ile birlikte Genel Müdürlüğümüz tarafından yeni bir
ulusal zekâ testi geliştirilme çalışmalarının sürdürülmesi,
•

Öğrencinin ortaöğretim sonunda kadar kişisel özelliklerini, meslekleri tanıma ve

mesleğin gerektirdiği özellikleri hakkında bilgi sahibi olma, kariyer planlaması yapabilme ve
kendi benlik algısı çerçevesinde ilgi yetenek ve değerlerine uygun karar verebilme becerisini
geliştirmek amacıyla “Kariyer Rehberlik Sistemi”nin kurulması ve bu kapsamda Rehber
Öğretmen/Psikolojik Danışmanların kariyer danışmanlığında yeterliliklerin arttırılmasının
sağlanması,
•

Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanların kariyer danışmanlığı becerilerini

geliştirmek amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi ve bu eğitimlerle rehber
öğretmenlerinin kariyer danışmanlığı becerilerinin geliştirilmesi, kariyer ofislerinde çalışan
öğretmenlere müşavirlik hizmetlerinin yürütülmesi ve kariyer rehberliğine ilişkin uygulamalarda
standartlara ulaşılmasına yönelik çalışmalar planlanması,
• Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kullanılan destek eğitim programları
güncellenmiş olup Talim ve Terbiye Kurulunun onayı sonrası güncellenen programların
modüller ve saatleri düzenlenerek özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişimlerinin
daha nitelikli hâle getirilmesi,
• Talim ve Terbiye Kurulunun destek eğitim programını onaylaması sonrasında MEBBİS172

RAM Modülünde veri girişlerinin düzenlenmesi,
• Rehberlik ve araştırma merkezlerinin fiziki ortamlarının güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi
çalışmalarına belirlenen bütçe doğrultusunda devam edilmesi,
• Rehberlik ve araştırma merkezlerince, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik
düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu raporlarının dijital ortamda ilgili paydaşlarla
paylaşılması ve RAM’dan hizmet alan bireylerden istenen evrakların dijital ortamlardan
alınmasının sağlanması,
• Biyometrik kimlik doğrulama (yüz tanıma) sistemi için Savunma Sanayii Bakanlığı
ile ASELSAN tarafından teknik şartname taslağı hazırlanmış olup, ilgili makamların onayları
sonrasında sistemin kurulması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, planlanmaktadır.

Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanlığı Tarafından Yapılması Planlanan
Faaliyetler
• Özel eğitim okulu açılması ile ilgili taleplerin değerlendirilerek özel eğitim ihtiyacı olan
öğrencilerde okullaşma oranının artırılması ile ilgili çalışmaların yürütülmesi,
• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ortaöğretim kademesinde hizmet veren yatılı özel
eğitim meslek lisesine yerleştirilmesi ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi,
• Bakanlığımıza bağlı okullarda eğitim gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin kayıt,
nakil vb. işlemlerinin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli bir şekilde e-okul sistemi
üzerinden yürütülmesi,
• Özel eğitim meslek okullarında alan/dal eğitimine ilişkin sunulan eğitim hizmetlerinin
niteliğinin değerlendirilmesi,
• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik bilimsel, kültürel, sanatsal veya sportif
alanlarda belirlenen alan için Türkiye geneli faaliyetlerin düzenlenmesi,
• Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının niteliğinin geliştirilmesi ve
yapılandırılması amacıyla çalışma yürütülmesi,
• Türkiye’nin farklı bölgelerinde eğitim gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin
benzer eğitim olanaklarından yararlanması amacıyla Türkiye genelinde belirlenen standartlar
doğrultusunda destek eğitim odaları, özel eğitim sınıfları, uygulama evleri ve meslek edinme
atölyelerinin yapılması, özel eğitim uygulama okullarında beceri uygulama alanlarının
oluşturulması,
• Kaynaştırma eğitimlerinin etkinliğini artırmak için sınıf ve branş öğretmenlerine sınıf
içi uygulamalar bağlamında hizmet içi eğitimler verilmesi ve ayrıca aşağıda belirtilen hizmet
içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,

173

• Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Eğitiminde Özel Eğitim Uygulamaları Kursu,
• Görme Engeli Olan Öğrencilerin Eğitiminde Özel Eğitim Uygulamaları Kursu,
• İşitme Engeli Olan Öğrencilerin Eğitiminde Özel Eğitim Uygulamaları Kursu,
• Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitim Uygulamaları Kursu,
• Otizmli Öğrencilerin Eğitiminde Özel Eğitim Uygulamaları Kursu,
• Zihinsel Engeli Olan Öğrencilerin Eğitiminde Özel Eğitim Uygulamaları Kursu,
• Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerde Davranış Değiştirme Yöntem ve Teknikleri Kursu,
• Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Dönemde Özel Eğitim Uygulamaları Kursu
planlanmaktadır.

Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı Tarafından Planlanan
Çalışmalar
• Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde okul öncesinden ortaöğretimin son
sınıfına kadar gelişimsel bir yaklaşımla hazırlanan sınıf rehberlik programlarının uygulanmasında
kullanılmak üzere öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik akademik, sosyal duygusal ve kariyer
gelişim alanlarında rehberlik etkinlik havuzuna ihtiyaç duyulmakta olup bu kapsamda Sınıf
Rehberlik Programı çerçevesinde 936 adet sınıf rehberlik etkinliğinin hazırlanması ve dijital
olarak öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulması,
• İlköğretimlerini tamamlayan, genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam
edemeyecek hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin temel yaşam becerilerini geliştirmek,
topluma uyumlarını sağlamak, onlara iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak
amacıyla açılan özel eğitim meslek okullarında uygulanan öğretim programlarının
güncellenmesi ihtiyacı göz önünde bulundurularak Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, hayat
bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi, müzik, resim-iş ve beden eğitimi olmak üzere 7 derse yönelik
öğretim programını güncelleme çalışmaları devam etmekte olup program geliştirme çalışması
neticesinde 7 derse yönelik eğitim aracı geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
• Öğrencilerin eğitim süreçlerinin ahşap ve dijital eğitim araçları ile zenginleştirilmesi,
• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için uzaktan eğitim içeriklerinin geliştirilmeye
devam edilmesi,
• Birden fazla engeli bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin öğretmenlerine
yönelik ihtiyaçlarına uygun eğitim araçlarının hazırlanması,
• Okul öncesi dönemde bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için etkinlikler
geliştirilmesi,
• Görmeyen/az gören öğrencilerin devam ettiği özel eğitim meslek okullarındaki öğrencilere
yönelik öğretim programı uyarlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
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Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı Tarafından Yapılması
Planlanan Faaliyetler
• Assan ASP, Türk Tarih Kurumu, Türk Hava Kurumu, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
ile protokol imzalanması,
• Özel yetenekli öğrenciler ile birlikte bilim ve sanat merkezlerinin işleyişi doğrultusunda
kitap hazırlanmasına yönelik akademisyenler ile iş birliği yapılmış, içerik oluşturulmuş ve
araştırmalara başlanmış olup yazım çalışmalarına başlanması,
• Savunma Sanayisi Protokolü kapsamında Savunma Yetenek Atölyesi’nin kurulmasına
yönelik çalışmaların sürdürülmesi,
• Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi’ni güncelleme ve ARGEM Yönergesi’ni hazırlama
çalışmalarının sürdürülmesi,
• Her bilim ve sanat merkezinin Kalkınma Ajansı, ERASMUS+ veya TÜBİTAK projesi
üretebilmesi amacıyla “Proje Koordinasyon Ekibi” kurulmuş olup konuya ilişkin çalışmaların
sürdürülmesi,
• Bilim ve sanat merkezlerine fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarına yönelik
materyal alım süreçlerinin devam etmesi,
• Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı destek eğitim odalarının fiziki kapasitesinin
geliştirilmesi,
• BİLSEM öğretmenlerinin lisansüstü eğitim almaları amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi,
Atatürk Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile görüşmeler yapılmış olup söz konusu
üniversiteler ile iş birliği protokollerinin imzalanması,
• Akademisyenler ve BİLSEM öğretmenlerinden oluşturulacak branş ekipleri tarafından
bilim ve sanat merkezi çerçeve öğretim programı doğrultusunda 19 branş için 19 etkinlik kitabı
yazılması,
• Özel Yetenekli Öğrenciler İçin “Destek Eğitim Odası Kılavuzu” ve “Sınıf Seviyelerine
Göre Destek Eğitim Odası Kitapçıkları” hazırlanması,
• Pandemi döneminde yapılan uzaktan eğitim çalışmalarının kitap hâline getirilmesi ve
bilim ve sanat merkezlerinin tarihçesi, işleyişi, büyük projeleri vb. konulara ilişkin kitap yazım
çalışmasının tamamlanması,
• Destek eğitim odalarında görev alan öğretmenlere yönelik eğitim modülü geliştirilmesi
çalışmalarının devam etmesi,
• Destek eğitim odalarında görev yapan öğretmenlere yönelik olarak eğitim programı ve
etkinlik kitabı hazırlama çalışması,
• ARGE Merkezi ve İnovasyon Laboratuvarı’nın kurulması,
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• 2021-2027 AB programı açıklandıktan sonra Erasmus+ eğitimleri düzenlenmesi,
• Genel Müdürlüğümüz-Üniversiteler iş birliği ile öğretmenlere yönelik mesleki
gelişim eğitimlerinin devam etmesi (savunma sanayisi, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji,
nanoteknoloji vb.),
• Genel Müdürlüğümüz-Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile astronomi, arkeoloji ve
felsefe yaz okulları düzenlenmesi,
• Yapılmış patent başvuruları değerlendirilecek ve ürüne dönüştürülebileceklerin tespit
edilmesi ve patent başvuru sayısının artırılması,
• Olimpiyat eğitimleri düzenlenmesi,
• Bilim ve sanat merkezlerinde çalışan öğretmenlerin üniversitelerin veri tabanı ve
arşivlerinden yararlanmalarının sağlanması,
• Bilim ve sanat merkezlerindeki ARGE birimlerinin aktif olarak çalışabilmesi için gerekli
eğitimlerin verilmesi ve ARGE birimlerinin çalışmalarının desteklenmesi (kongre, şenlik, patent,
proje vs.),
• Her bilim ve sanat merkezinin dâhil olabileceği şekilde Kalkınma Ajanslarına bağlı 26
bölgede 26 proje yazım sürecine devam edilmesi,
• Üniversitelerde öğrenci olan mezunlar için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile
iletişime geçilmiş olup Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği kapsamında bilim ve sanat merkezi
mezunlarından staj yapmak isteyen öğrencilere staj imkânı sağlanması,
• Genel Müdürlüğümüz-Turkcell iş birliği ile bilim ve sanat merkezlerinde teknolojik alt
yapı ve ortamların oluşturulmasına devam edilmesi,
• Genel Müdürlüğümüz-Vakıfbank ile iş birliği kapsamında 2021 yılında yapılacak işlere
yönelik görüşmelere devam edilmesi,
• Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulan “Özel Yetenekli Öğrencilerin
Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması” projesi kapsamında özel yetenekli
öğrencilerin daha nitelikli eğitim alabilmeleri için bilim ve sanat merkezlerine atölyeler
kurulması, destek eğitim odalarının kurulması, öğretim programlarının revize edilmesi,
öğretmen eğitimlerinin yapılması,
• Genel Müdürlüğümüz-Kızılay ile iş birliği kapsamında özel yetenekli öğrencilerden
ihtiyaç sahibi olanlara burs verilmesinin sağlanması,
• Ders Aletleri Yapım Merkezi ile bilim ve sanat merkezlerinde ihtiyaç duyulan ders araçgereçlerinin listelenmesi ile ilgili alt yapı çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.
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Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından Yapılması
Planlanan Faaliyetler
• Geçici koruma statüsündeki Suriyelilere yönelik özel eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesi
ve rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla eğitimler düzenlenmesi,
• Sınıfında otizm, özel öğrenme güçlüğü, dil ve konuşma bozukluğu alanlarında
kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisi bulunan öğretmenlerin bilgi düzeylerini artırmak
amacıyla çalışmalar yapılması,
• Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin proje
yazmaya yönelik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla kurslar düzenlenmesi,
• Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında 10 adet hizmet içi
eğitim programının hazırlanması ve 5000 öğretmen eğitiminin gerçekleştirilmesi,
• Aileler, STK’LAR, okul müdürleri ve RAM müdürlerini kapsayan bütünleştirme
uygulamaları ile ilgili seminerler verilmesi,
• BİLSEM öğretmenlerine STEM eğitimlerinin verilmesi planlanmaktadır.

İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Tarafından Yapılması Planlanan
Faaliyetler
• Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların fiziksel ortamlarının iyileştirilmesi için
yapılan faaliyetlerin izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması,
• Hafif ve orta-ağır zihinsel yetesizliği olan özel eğitim öğrencilerinin eğitimi için özel
eğitim sınıflarına gönderilen materyallerin izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması,
• Genel Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında ortaklaşa yürütülen proje
kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden gelen işitme ve hafif düzey zihinsel engelli öğrencilere
yönelik kamplar düzenlenmesi,
• Türkiye’deki destek eğitim odalarının izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılması,
• Özel yetenekli öğrencilerin tanılama süreciyle ilgili izleme ve değerlendirme raporu
hazırlanması,
• “Özel Eğitimde Türkiye-Balkanlar Tecrübe Paylaşımı” projesi kapsamında Arnavutluk ile
iş birliği ve paylaşımın sürdürülmesine devam edilmesi,
• Özel Eğitim Portalı web sitesinin hazırlık çalışmalarının yürütülmesi,
• Daire Başkanlıklarının yürüttükleri çalışmaların izlenme ve değerlendirme çalışmalarının
yapılması,
• Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin devamsızlık durumlarının izlenmesine ve gerekli
tedbirlerin alınmasına yönelik rapor hazırlanması,
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• Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin akademik başarılarının izlenmesine yönelik ve
akademik başarılarının artırılmasına ilişkin önerileri kapsayan rapor hazırlanması,
• Özel eğitime ilişkin istatistiki veriler düzenlenerek ve raporlanmasının yapılması,
• Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile paydaşlar arasında imzalanan
protokolleri izleme çalışmasının yapılması,
• 2023 Vizyon Belgesine yönelik Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
yürüttüğü faaliyetlerin izleme çalışmasının yapılması,
• Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tercih
Danışmanlığı sürecinin izleme ve değerlendirme çalışmasının yapılması,
• Öğretmen eğitimlerinin etkililiğini inceleme çalışmaları yürütülmesi,
• Kaynaştırma öğrencilerine yönelik saha araştırması yapılması planlanmaktadır.
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