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ÖN SÖZ

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin sosyal yaşamın her alanında var olmaları, eğitim öğretim
hizmetleri başta olmak üzere her türlü imkândan en üst düzeyde yararlanmaları en tabii haklarıdır.
Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin toplumla bütünleşmeleri, bireysel yetenekleri doğrultusunda
ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri için destek olmak, onlara gerekli şartları ve
ortamları hazırlamak için herkese büyük sorumluluk düşmektedir.
Ülkemizin en önemli sermayesi insan gücüdür. Bu nedenle her bir ferdi yeterlilikleri ve yetenekleri ölçüsünde geliştirmekte; onların üreten, iş gücüne katkı sağlayan, gelişen ve geliştiren bireyler
olmaları yönünde tüm kurum ve kuruluşlar olarak desteklemekteyiz. İşitme, görme, ortopedik engeli, zihinsel yetersizliği veya otizmi olan bireyler ile özel yetenekli bireylerin eğitime erişimlerini
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sağlamak, özel eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak; öğrenci, veli ve öğretmenlere eğitsel, kişisel
ve mesleki rehberlik hizmetleri sunmak amacıyla yoğun bir çaba harcamaktayız.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak pandemi sürecinde bir yandan
öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerini aksatmamak, öğrenme kayıplarını en aza indirmek
amacıyla çalışmalar yaparken bir yandan da vatandaşlarımızın psikolojik sağlamlıklarını artırmaya
yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik toplumsal farkındalık
oluşturma gayretimiz sürerken öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla çalışmalar da yürüttük.
Hazırladığımız “Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi” ile rehberlik ve psikolojik danışma alanında yapılan araştırmaları paydaşlarımızla buluşturduk. Öğrencilerimizin kaynak ihtiyacını
zenginleştirmek amacıyla Hayat Bilgisi ve Fen Bilimleri derslerine yönelik uyarlanmış etkinlik setleri
hazırladık. Ailelerimiz için rehber kitapçık seti hazırlamak, özel eğitim materyallerimizin tescil belgesini almak, öğretmenlerimize yönelik eğitimler planlamak, kurum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak
ve bunlar dışındaki pek çok değerli çalışmayı milletimizle buluşturmak ne mutlu ki bize nasip oldu.
Beşinci sayısını hazırladığımız bu bülten ile 2021 yılının ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların bir kısmını sizlerle paylaşıyoruz. Bizleri ileriye taşıyan, başarıyla göğsümüzü
kabartan yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi, ailelerimizi ve özel çocuklarımızı samimiyetle selamlıyorum.
Sağlıcakla kalınız...
Mehmet Nezir GÜL
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BÜTÜNLEŞTİRİCİ EĞİTİMİN
GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK DESTEK
PROJESİ (BEGEP)
Amacı kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında görev alan öğretmenlerin, okul
yöneticilerinin ve diğer aktörlerin gelişimlerini
destekleme yoluyla; yenilikçi, sürdürülebilir ve
bütünleştirici bir eğitim sistemine katkı sağlamak olan projemizin her ay yapılması gereken
Aylık Yönetim ve 6 aylık sürelerle yapılması gereken “Yönlendirme Komitesi Toplantıları”
çevrimiçi olarak yapıldı. Toplantılara
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı, Genel Müdürlüğümüz
ve Millî Eğitim Bakanlığı’ndan ilgili
genel müdürlüklerin temsilcileri, Yönlendirme Komitesi Üyesi STK ve kurumların temsilcileri ile teknik destek ekibi katıldı.
Toplantıda gerçekleşen ve gerçekleşecek faaliyetler karara bağlandı. “Bütünleştirici Eğitimin
Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi” faaliyetleri
kapsamında; eğitsel değerlendirme ve tanılama
ile yerleştirme süreçlerine ilişkin hizmetlerin etkililiğini belirlemek üzere rehberlik ve araştırma
merkezlerindeki (RAM) tanılama ve yerleştirme
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süreçlerine ilişkin “Etki Değerlendirmesi” araştırması yapıldı ve RAM’lardaki tanılama ve yerleştirme sisteminin etki değerlendirmesi raporu
hazırlandı. Öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme eğitim uygulamaları kapsamındaki
eğitim programları hazırlandı. Hizmetiçi eğitim
ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik değerlendirme aracı ve eğitim modüllerinin içerik
çalışmaları devam etmektedir. “Müdahaleye Tepki Modeli” kapsamında “ÖZEDES (Özel Eğitim Destek
Sistemi)” kılavuz kitabı ve “Öğretimsel Stratejiler” kitabı hazırlandı. Planlanan özel eğitim zirvesi ve
farkındalık faaliyetleri ile ilgili hazırlık
çalışmaları devam etmektedir.
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MESLEKİ EĞİTİMDE 1000
OKUL PROJESİ KAPSAMINDA
ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ
1000 meslek lisesinde görevli yöneticilere,
öğretmenlere ve rehber öğretmen/psikolojik
danışmanlara mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile uzaktan eğitim desteği verilmektedir.

Eğitimlerde 5 akademisyenimiz 1000 okul
müdürü, 1300 okul yöneticisi, 1332 rehber öğretmen/psikolojik danışman ve 3100 mesleki ve
teknik okul öğretmeni olmak üzere toplamda
6732 kişiye eğitim verildi.
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"ÖZEL ÇOCUKLAR TURŞU
YAPIYOR" İSİMLİ eTWİNNİNG
PROJESİNDE ÇALIŞMALAR HIZ
KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Ülkemizin 7 farklı ilindeki; Bursa Mehmet
Torun Özel Eğitim Meslek Okulu, Isparta Özel
Eğitim Meslek Okulu, Kayseri İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu, Ödemiş Ovakent Özel Eğitim
Meslek Okulu, Osmaniye Özel Eğitim Meslek
Okulu, İzmit Nuh Çimento Özel Eğitim Meslek
Okulu ve Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı
"Özel Çocuklar Turşu Yapıyor” isimli eTwinning
projesiyle yiyecek içecek hizmetleri alanında
eğitim gören özel şeflerimiz, mevsim sebze ve
meyvelerini farklı mevsimlerde tüketebilmek,
farklı kültürlerdeki türevlerini öğrenip uygulayabilmek, sağlıklı beslenme gibi konularda bilgi
düzeylerinin arttırılmasını sağlamak adına birbirinden lezzetli turşular ve pideler hazırladılar.
Öğrencilerimiz eğlenceli ve farklı ortak etkinlikler sayesinde de sürekli çevrimiçi buluşup
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harika çalışmalara imza atmaktadırlar. Şubat
2021 tarihinde başlayan projede şimdiye kadar
yapılan çalışmalarla büyük takdir toplayan özel
şefler projenin son ortak etkinliğinde buluştu.
Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanımız
Sayın Cemal ÖZDEMİR’ in de katıldığı çevirimiçi
etkinlikte; ekranları başında hem arkadaşları ile
bir araya gelmenin mutluluğunu hem de bireysel olarak başarmanın hazzını yaşayan öğrenciler ramazan ayının bereketini ellerinin lezzeti
ile beraber hamura katıp yoğurarak çıtır çıtır
ramazan pidesi yaptılar. eTwinning platformunun eğitimde etkileşime destek verdiğini dile
getiren özel eğitim meslek okulu yiyecek içecek
hizmetleri bölümü öğretmenleri bundan sonra
da sürekli farklı projeler ile hep bir arada çalışmalarına devam edeceklerinin müjdesini vererek öğrencileri bir kez daha mutlu ettiler.
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UYGULAMA EVLERİ
Genel Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren özel eğitim programlarının takip edildiği, orta ve ağır zihinsel yetersizliği ve otizm
spektrum bozukluğu olan bireylerin ayrı şubelerde devam ettiği özel eğitim uygulama
okulları bünyesinde; bir ev atmosferinde, öz
bakım becerilerinin geliştirilebildiği, ev işlerinin üstlenilebildiği, başlıca araç gereçlerin
kullanılabildiği, yiyecek hazırlanabildiği, kısaca bağımsız yaşamak için gerekli olan becerilerin edinilebildiği uygulama evlerinin tüm
okullarda aynı yapı ve niteliğe kavuşturulmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

DESTEK EĞİTİM
ODALARI
Kaynaştırma/bütünleştirme yolu ile eğitim alan
öğrencilerimize eğitim gördükleri okullarda bireysel eğitim alma imkânı sunan destek eğitim odalarının fiziksel yapılarının iyileştirilerek materyal
ihtiyacının giderilmesi kapsamında destek eğitim
odalarını standartlaştırma çalışmalarına devam
edilmektedir.

ÖZEL EĞİTİM
SINIFLARI
Öğrencilerimizin eğitim gördüğü özel eğitim
sınıflarının fiziksel yapılarının iyileştirilerek materyal ihtiyacının giderilmesi kapsamında özel eğitim
sınıflarını standartlaştırma çalışmalarına devam
edilmektedir.
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GERİ DÖNÜŞÜME
“ÖZEL” DOKUNUŞ
Genel Müdürlüğümüz koordinesinde; tarım
alanı olan Özel Eğitim Meslek Okulları için üretilen Kompost Makinelerinin dağıtımına başlandı.
Konya Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin katılımı ile okul atölyelerinde yerli
olarak üretilen kompost makineleri tarım alanı
olan 33 özel eğitim meslek okulumuza gönderildi. Konya Meram Melike Hatun Özel Eğitim
Meslek Okulunu ziyaret eden ve kompost makinesi ile elde ettikleri toprakla yaptıkları serayı
yerinde görerek incelemelerde bulunan Bakan
Yardımcımız Sayın Mahmut Özer’in verdiği talimatla tarım alanı olan diğer özel eğitim meslek
okullarımızın da aynı imkâna sahip olabilmesi için üretimine başlanan kompost makineleri
okullarımıza teslim edildi. Kompost makinesi
ile sıfır atık kapsamında; bitkisel ve hayvansal
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atıkların organik gübreye dönüşmesi amaçlanmaktadır. Toprağın daha iyi hava almasını, daha
iyi işlenebilmesini ve su tutma kabiliyetini arttıran kompost sayesinde öğrencilerimiz kendi
elleriyle tarım alanlarına yönelik kaliteli toprak
üretebileceklerdir. Okullarımıza sağlanacak katkının yanında en büyük kazanımımız öğrencilerimizin doğal ortamlarda, toprakla birebir etkileşimde bulunarak üretime geçmeleri olacaktır.
Yemek, çay posası, kuru yaprak, çim, talaş vb.
kolay elde edebileceğimiz geri dönüşüm atıkları
kompost makinasında işlenerek seraların toprak
ihtiyacı karşılanacaktır.
Yapılacak bu çalışma ile tüketen değil üreten
okullarda özel gereksinimli öğrencilerimizin atık
oluşumunu nasıl engelleyeceklerini fark etmeleri, üreten ve özgüveni yüksek bireyler olarak
yetişmeleri hedeflenmektedir.
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EĞİTSEL ROBOTİK
PROJESİ
21. yy temel becerilerini edinme düzeyini yükseltmek için eğitsel robotik teknolojisinin bilimsel
öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonu sağlanarak temel yeterliliklerin geliştirilmesi ve eğitim
öğretimin kalitesinin artırılması
amaçlanan proje kapsamında genel
müdürlüğümüz ev sahipliğinde ilk
uluslararası toplantı gerçekleştirildi.

STEAM STARS PROJESİ
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. 2021 yılı içinde 2. uluslararası toplantı düzenlenerek birinci çalışma eğitimi yapıldı.
İkinci fikri çıktıya ilişkin her partner tarafından sorumlu olunan modülün ön hazırlığı tamamlandı.

3DP PROJESİ
BİLSEM’lerde görev yapan öğretmenlerin kullanımı için
projenin temel fikri çıktılarından olan online öğretim platformu hazırlandı. 2021 yılı Haziran ayına kadar online platformun Beta sürümü pilot çalışma için katılımcı öğretmenlerin kullanımına açılacak, değerlendirme süreci sonrası
Haziran 2021’de tam sürüm kullanıma hazır hâle getirilecektir.

11

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bülteni / e-Özel

Özel EğitimBülteni
ve Rehberlik
Hizmetleri Bülteni / e-Özel
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
/ e-Özel

ARAŞTIRMA,GELİŞTİRME,
GELİŞTİRME,
ARAŞTIRMA,
ARAŞTIRMA,
GELİŞTİRME,
EĞİTİM
VE
UYGULAMA
EĞİTİM VE UYGULAMA
EĞİTİM
VE(ARGEM)
UYGULAMA
MERKEZİ
(ARGEM)
MERKEZİ

MERKEZİ (ARGEM)

Son yıllarda
yetenekli
öğrencilerin
Bilim özel
ve sanat
merkezleri
yarı ihtiyaçlarını
zamanlı
karşılayabilecek
alternatif
modeller
arandı.
destek eğitim
kurumları
olduğu
için son yılBilim
ve
sanat
merkezleri
yarı
Bu larda
kapsamda
Türkiye’nin
liderlerini ve
bilim zamanlı
insanözel yetenekli
öğrencilerin
ihtiyaçlarını
larını destek
yetiştirmek
üzere
özel
yetenekli
öğrenciler
eğitim kurumları
olduğu aranmışiçin soniçinyılkarşılayabilecek
alternatif modeller
özel eğitim
fırsatları
sunmak
amacıylaliderlerini
açılan
“Araştırtır. Buözel
kapsamda
Türkiye’nin
ve
larda
yetenekli
öğrencilerin
ihtiyaçlarını
ma, Geliştirme,
Eğitim
ve
Uygulama
Merkezi”
eğitim
bilim insanlarını yetiştirmek
özel aranmışyetekarşılayabilecek
alternatif üzere
modeller
öğretim
faaliyetlerine
devam
etmektedir.
nekli öğrenciler için özel eğitim fırsatları sun-

tır. Bu kapsamda Türkiye’nin liderlerini ve
mak amacıyla açılan “Araştırma, Geliştirme,
bilim
insanlarını
yetiştirmek
özel yeteARGEM
Öğrenci
Alımı
(Tanılama):üzere
İlgili katılımcıEğitim
ve Uygulama
Merkezi” eğitim-öğrenekli öğrenciler
özel eğitim
fırsatları
sunların katkılarıyla
ARGEMiçin
öğrenci
alımı sürecine
ilişkin
tim faaliyetlerine devam etmektedir.
planlamalar
ve sürecin
fonksiyonları
hazırlanmaya
makÖğrenci
amacıyla
açılan
“Araştırma,
Geliştirme,
Alımı
(Tanılama):
ARGEM
öğbaşlandı.
Alım
sürecinde
kullanılacak
var
olan
ve gelişEğitim
ve
Uygulama
Merkezi”
eğitim-öğrerenci alımı sürecine ilişkin planlamalar ve
tirilmesi gereken ölçme ve gözlem araçlarının hazırlantim
faaliyetlerine
devam
etmektedir. katsürecin
fonksiyonları
ilgili katılımcıların
ması süreci devam etmektedir. Öğrenci alım sürecinde
kılarıyla
hazırlanmaya
başlanmıştır.ARGEM
Alım sü- öğÖğrenci
Alımı (Tanılama):
kullanılacak etkinliği geliştirmek amacıyla bir çalıştay
recinde
kullanılacak
var olan ve planlamalar
geliştirilmesi
renci
alımı
sürecine
düzenlendi
ve
etkinliğe
ilişkin ilişkin
ilgili uzmanlardan gerive
gerekenfonksiyonları
ölçme ve gözlem
hazır-katsürecin
ilgiliaraçlarının
katılımcıların
bildirim
alındı. Geri bildirim doğrultusunda
etkinlik yelanması
süreci
devam
etmektedir.
Öğrenci
nidenkılarıyla
gözden geçirilerek
pilot uygulamaya
hazır
hâle
hazırlanmaya
başlanmıştır.
Alım
süalım
sürecinde
kullanılacak
etkinliği
gelişgetirilecektir.
öğrenci var
alımolan
sürecinin
online orrecindeAyrıca
kullanılacak
ve geliştirilmesi
tirmek
amacıyla
birüzerinden
çalıştay düzenlenmiş
tamda
e-BİLSEM
modülü
yapılması
içinve
gegereken
ölçme
ve
gözlem
araçlarının
hazıretkinliğe
ilişkin
ilgili
uzmanlardan
geri
bildirekli yazışmalar yapıldı.
lanması
süreciGeri
devam
etmektedir.
Öğrenci
rim alınmıştır.
bildirim
doğrultusunda
alım
sürecinde
etkinliği
gelişetkinlik
yeniden kullanılacak
gözden geçirilerek
pilot
tirmek amacıyla bir çalıştay düzenlenmiş ve
etkinliğe ilişkin ilgili uzmanlardan geri bildirim alınmıştır. Geri bildirim doğrultusunda
etkinlik yeniden gözden geçirilerek pilot
12

15

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bülteni / e-Özel

ir. Ayrıca
da e-BİLn gerekli
ir.
Ayrıca
ar
da sürdüe-BİL-

n gerekli
ar Terbiye
sürdüim proglında
kaTerbiye
lanan
28
im
prognabilmesi
lında kanlanan
gelişti28
Öğretim
nabilmesi
oordineli
n
gelişti-

Öğretim
Yöneroordineli
alışmalabatYöner2021
art
ayının
alışmalaekleştiribat
2021
rin ayının
katılıart
erin
topekleştiriarı katılıDaire
rin
yönerge
erin
topnline
çaarı Daire

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bülteni / e-Özel

Öğretim Programları: Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanan öğretim
programları 2021-2022 eğitim öğretim
yılında kademeli olarak uygulanacaktır.
Hazırlanan 28 adet öğretim programının
uygulanabilmesi için gerekli olan ders
materyallerinin geliştirilmesi ile ilgili süreç devam etmektedir.
Mevzuat Çalışmaları: ARGEM Yönergesi'nin güncellenmesine ilişkin çalışmalara başlandı. İlk çalıştay 8-12 Şubat 2021
tarihleri arasında yapıldı ve mart ayının
ikinci haftası ARGEM’e ziyaret gerçekleştirilerek okul yönetimi ve öğretmenlerin
katılımıyla SWOT analizi yapıldı. Verilerin
toplanması sonrasında yönerge hazırlıklarına başlandı.
Bilim Danışma Kurulu: Eylül 2020 tarihinde kurulan Bilim Danışma Kurulu düzenli olarak toplantılar yapmaktadır.

yönerge
020
nlinetariçau düzenli

020 tariu düzenli
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PSİKOSOSYAL
DESTEK
HİZMETLERİ

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bülteni / e-Özel

ZORLAYICI YAŞAM
OLAYLARINDA
PSİKOEĞİTİM
PROJESİ
(ZOYOP)
Zorlayıcı Yaşam Olaylarında Psikoeğitim
Projesi, Covid-19 pandemisi 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 amacıyla
hazırlandı. Zoyop projesinde planlanan faaliyetler dört dönemde yürütülmek üzere tasarlandı. Projenin 2. dönem faaliyetleri kapsamında;
öğretmenlerin zorlayıcı yaşam olaylarına karşı
hazırlıklı olabilmeleri ve ilk etkiyi kolay atlatabilmeleri, öğrencilere ve velilere yardımcı olabil-

meleri amacıyla psikolojik ilk yardım konusunda
bilgi içeren, uygulama örneklerinin yer aldığı ve
psikolojik ilk yardım ile ilgili genel bir farkındalık
oluşturmak amacıyla kamu spotu ve eğitici animasyon videolar hazırlandı. Ayrıca tüm öğretmenler için afiş ve broşürler hazırlandı.

13

YAYINLAR
VE ÖĞRETİM
MATERYALLERİ

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bülteni / e-Özel

MİLLÎ EĞİTİM
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK
DERGİSİ
Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik
Dergisi; özel eğitim, rehberlik ve psikolojik
danışma alanında yapılan araştırmaların
yer aldığı altı aylık, hakemli ve bilimsel bir
dergidir. Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi'nin ilk sayısı 12 makale ile
online ve basılı olarak yayımlandı. Dergiye
online olarak http://orgm.meb.gov.tr/
ozelegitimverehberlikdergisi/tr/pub/index.html adresinden ulaşılabilmektedir.
Her yılın ocak ve temmuz aylarında
yayımlanacak derginin ikinci sayısı için
ise 14 Haziran 2021 tarihine kadar makale
başvuruları alınacaktır. Makale başvuruları
ozelegitimrehberlikdergisi@meb.gov.tr
e-posta adresi üzerinden alınmaktadır. Ayrıca Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik
Dergisi'nin; fen bilimleri ve sosyal bilimler
alanlarında makaleler içeren bir veri tabanı
olan TR Dizin’de dizinlenmesine ve Dergipark sistemi içerisinde yer almasına yönelik çalışmalar da başladı.
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Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bülteni / e-Özel

HAYAT BİLGİSİ
UYARLANMIŞ ETKİNLİKLER SETİ
(UYET)
Genel Müdürlüğümüz tarafından kaynaştırma/

kalıcı olması amaçlandı. Öğrencilerimiz, öğretmen

bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrencileri-

yardımı ile ihtiyaç duyacakları konu ve kazanımları,

miz için Hayat Bilgisi dersi kazanımlarıyla ilgili üç

kitap ve etkileşimli dijital programı kullanarak des-

kitaptan oluşan “Hayat Bilgisi Uyarlanmış Etkin-

tekleyebileceklerdir. Kitapların basımı yapılarak 81

likler (UYET)” seti hazırlandı. Hayat Bilgisi seti ile

ilimize gönderimi sağlandı. Hazırlanan setten daha

öğrencilerimize ihtiyaç duyabilecekleri becerilerin

etkin ve verimli bir şekilde fayda sağlanabilmesi

kazandırılması hedeflendi. Kaynaştırma/bütünleş-

adına bu derse ait kazanımlar etkileşimli şekilde di-

tirme yoluyla eğitim gören öğrencilerimizin özellik-

jital hâle dönüştürüldü. Etkinliklere interaktif olarak

leri doğrultusunda uyarlanan etkinliklerden oluşan

orgm.meb.gov.tr/uyet adresinden ulaşılabilecek-

setimiz ile konu kazanımların öğrencilerimiz için

tir.
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Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bülteni / e-Özel

FEN BİLİMLERİ
UYARLANMIŞ ETKİNLİKLER SETİ
(UYET)
Genel Müdürlüğümüzce Hayat Bilgisi Uyarlan-

lendi. Söz konusu setin Genel Müdürlüğümüzce ba-

mış Etkinlikler Setinin hazırlanmasının ardından

sımı yapılarak 81 ile gönderimi sağlandı. Hazırlanan

yine kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim

“Fen Bilimleri Uyarlanmış Etkinlikler” kitaplarından

gören öğrencilerimiz için Fen Bilimleri dersi kaza-

daha etkin ve verimli bir şekilde fayda sağlanabil-

nımlarına yönelik üç kitaptan oluşan “Fen Bilimleri

mesi adına bu derse ait kazanımlar etkileşimli şekil-

Uyarlanmış Etkinlikler (UYET)” seti hazırlandı. Bu

de dijital hâle dönüştürüldü.

set ile öğrencilerimize Fen Bilimleri alanında ihtiyaç
duyabilecekleri becerilerin kazandırılması hedef-

Etkinliklere interaktif olarak orgm.meb.gov.tr/
uyet adresinden ulaşılabilecektir.
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SES TEMELLİ
OKUYORUM YAZIYORUM
İNTERAKTİF DİJİTAL SETİ
Okuma yazma öğretimi; kişilerin akademik gelişimini sağlamak ve bağımsız yaşam
becerilerini geliştirebilmek için en temel unsur olarak kabul edilmektedir. Özellikle hassasiyet gösterilmesi gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin bu becerileri daha
güç edindikleri düşünüldüğünde, okuma
yazma öğretiminin bu grup açısından öneminin en üst düzeyde olduğu görülmektedir. Bu
amaçla Genel Müdürlüğümüz koordinesinde, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimize
okuma yazma öğretimi sırasında yaşanan
güçlükleri gidermeye yönelik "Ses Temelli
Okuyorum Yazıyorum İnteraktif Dijital Seti"
hazırlandı. Söz konusu sette görsel ve işitsel
algı becerilerini geliştirme, çözümleme, okuduğunu ve dinlediğini anlama, söyleneni yazma, bakarak yazma, akıcı okuma, okuduğu
cümle veya metin ile ilgili soruları cevaplama, cümlede eksik bırakılan bölümleri doğru
şekilde tamamlama, ses-harf/sözcük-cümle
ve metin bilgisi ile okuduklarına ilişkin yorum
yapma gibi birçok alanda yaşanılan güçlükler
de dikkate alındı.

Dijital İnteraktif Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum Platformu;
* Tablet, bilgisayar ve mobil cihaz uyumludur.
* Erişilebilirdir.
* Yazdırılabilir kaynaklar içermektedir.
* İnteraktif içerikler içermektedir.
* Okullarımızdaki etkileşimli tahtalarda çalışmaktadır.
* Hesaplı internet tüketimi yapmaktadır.
* Zenginleştirilmiş içerikler (ses, efekt) içermektedir.
Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz http://orgm.
meb.gov.tr/sestemelli adresinden dijital platforma
ücretsiz bir şekilde erişebilirler.
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ÖZEL ÇOCUKLARA
ÖZEL MATERYALLER
Ülkemizde normal gelişim gösteren öğrencilerin

en çok ihtiyaç duyulan materyaller temel alındı. Bu

eğitim gördüğü okullarımız bünyesinde açılan hafif ve

materyaller; kavram, okuma yazma, matematik, biliş-

orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi olan

sel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, toplumsal uyum,

bireylere yönelik hizmet veren özel eğitim sınıfları ile

sosyal iletişim gibi alanlarda müfredattaki belli kaza-

özel eğitim okullarında eğitim alan özel çocuklarımız

nımlarla bağlantısı oluşturularak hazırlandı. Üretilen bu

için materyaller üretildi.

materyallerin tasarımları Genel Müdürlüğümüzce ya-

Genel Müdürlüğümüzce “Özel Çocuklara Özel Ma-

pıldı. Materyaller fiziksel, mekanik ve kimyasal açıdan

teryaller” düşüncesiyle yola çıkarak özel öğrencilerimi-

öğrencilerin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde üretildi.

ze yönelik materyal üretimini gerçekleştirmek amacıyla

150 farklı çeşitte hazırlanan materyaller, 2019 ve

her yıl materyal üretim ve dağıtım çalışmaları yapılmak-

2020 yıllarında 81 ildeki 6 bin 600 özel eğitim sınıfı veya

tadır. Öğrencilerimizin öğrenme ve üretme süreçlerini

okuluna gönderildi. 2021 yılında ise üretimi tamamlanan

zenginleştirmeyi hedeflediğimiz bu çalışmada, alanda

1500 materyal setinin okullarımıza dağıtımı yapıldı.
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TESCİLLENEN ÖZEL EĞİTİM
MATERYALLERİ
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ve bu alanda çalışan öğretmenlerin ders araç-gereç ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce
düzenlenen yarışmalarda değerlendirilmeye alınıp
geliştirilen ve Ders Aletleri Yapım Merkezi bünyesinde üretimleri yapılan 35 özel eğitim materyali daha
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
Yeni tescillenen özel eğitim materyali kategori-
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sindeki 35 ürün ve özel eğitim oyun kategorisinde
tescillenen 4 ürün ile birlikte, AR-GE çalışmaları yapılan 39 özel eğitim materyali Türk Patent ve Marka
Kurumu tarafından tescillenmiş bulunmaktadır.
Her iki kategoride de tasarlanan bu materyaller
bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Genel Müdürlüğümüz bir ilke daha imza attı ve ikinci kez tasarım
tescil belgesi almaya hak kazandı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bülteni / e-Özel

AİLELER İÇİN REHBER
KİTAPÇIK SETİ
Rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) kullanılmak üzere özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin
yetersizlik durumlarına ilişkin ailelere yönelik bilgilendirme kitapçıkları hazırlanarak RAM’lara dağıtımı yapıldı. Kitapçıklar, orgm.meb.gov.tr adresinde
dijital olarak da erişime açıktır. Aile bilgilendirme
kitapçık setleri İngilizce ve Arapçaya çevrilerek aile
eğitim seminer içerikleri hazırlandı.
Kitapçık setlerinin isimleri şu şekildedir:
• Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler “Aileler İçin
Rehber Kitapçık”

• Görme Yetersizliği Olan Bireyler “Aileler İçin
Rehber Kitapçık”

• Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler “Aileler
İçin Rehber Kitapçık”

• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Olan Bireyler “Aileler İçin Rehber Kitapçık”

• İşitme Yetersizliği Olan Bireyler “Aileler İçin
Rehber Kitapçık”
• Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler “Aileler İçin Rehber Kitapçık”
• Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler “Aileler İçin
Rehber Kitapçık”
• Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Bireyler “Aileler
İçin Rehber Kitapçık”
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İŞ BİRLİĞİ

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bülteni / e-Özel

SAĞLIKLI NESİL
SAĞLIKLI GELECEK YARIŞMASI
Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Yeşilay

(resim, afiş, karikatür, kısa video) olmak üzere

Cemiyeti iş birliğinde ilkokul, ortaokul ve lise

iki kategoride düzenlenmektedir. Edebî kate-

öğrencilerinin zararlı alışkanlıklara karşı bilinç-

goride kompozisyon, hikâye, anı, şiir; görsel ka-

lenmelerini; sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve

tegoride ise afiş, resim, karikatür ve kısa video

internet bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkile-

alanlarında başvuru yapılabilecektir.

rini kavramalarını ve Yeşilay'ın faaliyetleri hak-

Yarışmaya Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel

kında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla

ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören tüm

'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi' gerçek-

öğrencilerimiz bireysel olarak katılabilecektir.

leştirilmekte; proje kapsamında her yıl Türkiye

Yarışma başvuruları tamamlanarak değerlen-

genelinde 'bağımlılık' konulu yarışma düzen-

dirme aşamasına geçildi. Yarışma sonuçlarının

lenmektedir.

açıklanacağı ödül töreninin Eylül 2021’de yapıl-

Yarışma, edebî (şiir, kompozisyon) ve görsel

ması planlanmaktadır.
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Genel Müdürlüğümüzce Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzalandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile imzalanan
protokol kapsamında “Kum ve Toz Fırtınaları”,
“Güneş ve Rüzgâr Enerjisi”, “Su Çevrimi ve Ya-
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ğış Oluşumu-Kar Yağışı”, “Hava Kirliliği ve Asit
Yağmuru”, “Meteorolojik Afetler”, “Orman Yangınları ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi”,
“Hava Kütleleri”, “Şiddetli Meteorolojik Olaylar”,
“Zirai Meteoroloji” ve “İklim, İklim Değişikliği
Çalışmaları” konularında 260 BİLSEM öğrencisinin katılımıyla online eğitimler düzenlendi.

EĞİTİMLER

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bülteni / e-Özel

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA
GÖREV YAPAN
ÖĞRETMENLERİMİZE MESLEKİ
GELİŞİM EĞİTİMİ VERİLDİ
Ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenlerimiz için ilk defa düzenlenen çevrimiçi
eğitimler 25 Ocak 2021’de başladı. Ülkemiz genelinde özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında, evde veya hastanede ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenlerimizin yoğun
katılım sağladığı eğitimler üç hafta sürdü.
Öğretmenlerimizin tam katılım sağladığı ve
Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül’ ün
de teşrif ettiği 10 saatlik eğitimler vesilesiyle öğ-
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retmenlerimizin mesleki gelişimleri desteklendi.
Özel eğitimde temel kavramlar, öğretim yöntem ve teknikleri, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin uzaktan eğitim süreçleri, bu öğrencilere
yönelik ortam ve materyal uyarlamaları ile bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme
konularının yer aldığı eğitimlerin sonunda 81 ilde
özel eğitim alanında çalışan 14 bin 643 öğretmenin tamamına ulaşıldı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bülteni / e-Özel

BİRLİNKTE
OKUYORUZ
Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül,
Bursa ili Keles İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından çarşamba akşamları gerçekleştirilen ve
Türkiye’nin farklı illerinden öğrencilerin katıldığı
“BirLinkte Okuyoruz” programında öğrencilerle
birlikte kitap okudu.
Şimdiye kadar Samsun, Yalova, İzmir, Eskişehir, İstanbul, Şırnak gibi 12 ilin katılımıyla çevrimiçi platformda gerçekleşen 40 dakikalık kitap
okuma ve söyleşi programı 3 Mart Çarşamba
akşamı saat 19.30’da Çanakkale Yahya Çavuş

Görme Engelliler Ortaokulu, Denizli Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Denizli
Görme Engelliler Ortaokulu, Gaziantep Şehitkamil Görme Engelliler Ortaokulu, Trabzon Çamlık
İşitme Engelliler Ortaokulu ve Bursa’dan öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti. Özel
eğitim buluşmasına dönüşen programa Bursa
Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile birlikte katılan
Genel Müdürümüz M. Nezir Gül, 20 dakika kitap
okunmasının ardından program sunucusu ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.
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ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME,
EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ
(ARGEM) ÖĞRENCİ ALIMI VE
BİLSEM YÖNERGESİ ÇALIŞTAYI
ARGEM öğrenci alım sürecine ilişkin planlamaların yapılması ve BİLSEM Yönerge'sini güncelleme
çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla 08-12 Şubat 2021 tarihleri arasında 48 katılımcı ile çalıştay
düzenlendi.
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UZAKTAN
EĞİTİM

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bülteni / e-Özel

TRT EBA TV DERSLERİ

TRT EBA TV özel eğitim dersleri için bilişsel
beceriler, Türkçe, matematik, hayat bilgisi, öz
bakım, dil ve iletişim, toplumsal yaşam, günlük
yaşam ve sosyal beceriler derslerine ait toplam 660 video hazırlandı. Ayrıca akademisyenlerimizin anlatımıyla 60 aile bilgilendirme
videosu, 40 kamu spotu çekildi. Bunların yanı
sıra Genel Müdürlüğümüzün imkânlarıyla 32
bölümden oluşan "Hazır mısın?" bilgi ve eğlence programı çekimleri de tamamlandı. Tüm
içeriklerimiz TRT EBA TV ilkokul ve ortaokul
kanallarında yayınlanmaktadır.
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ERİŞİLEBİLİR EBA TV
DERS VİDEOLARI
Uzaktan eğitim sürecinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimize yönelik TRT EBA TV
İlkokul ve Ortaokul kanallarında yayınlanmak
üzere hazırlanan içeriklerden 101 adet ders videosunun görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerimiz için sesli betimlemesi yapıldı. Sesli
betimlemesi yapılan eğitim videolarına ek olarak

görme yetersizliği olan öğrencilerimizin Türkçe
ve matematik derslerinde kullandıkları özel materyaller ile (Braille yazı materyalleri) 70 adet
ders videosu hazırlandı. Sesli betimlenen ve yeni
çekimleri yapılan eğitim videoları, 14 Aralık 2020
tarihinden itibaren haftada 12 adet olmak üzere
15 hafta boyunca eba.gov.tr’de yayınlandı.
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BELİRLİ GÜN
VE
HAFTALAR
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ANADOLU’NUN KADİM
DEĞERLERİ
Cumhurbaşkanlığımız Genelgeleri ile 2021
yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı”, “Hacı Bektaş
Veli Yılı”, “Ahi Evran Yılı” ve “Mehmet Akif ve
İstiklal Marşı Yılı” ulusal ve uluslararası etkinliklerle anılması kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce yapılacak faaliyetlerin koordinasyonu planlandı.
“Anadolu’nun Kadim Değerleri” temalı 2021 yılı
takvimi hazırlanarak tüm birimlerimize dağıtımı
yapıldı.
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DÜNYA DOWN SENDROMU
FARKINDALIK GÜNÜ
Birleşmiş Milletler, down sendromlu bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 21
Mart tarihini resmen “Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” olarak tanıdı.
Down sendromlu bireylerin uygun eğitim ortamlarında, ihtiyaç ve özelliklerine
uygun düzenlemeler yapılarak ve destekler sağlanarak pek çok başarı elde edebildikleri bilinmektedir. Down sendromlu
bireyler tüm özel eğitim hizmetlerinden
yararlanmaktadır. Bakanlığımızca sunulan
eğitim hizmetleri ile bireylerin toplumsal
yaşama uyumu ve etkin katılımı sağlanarak yaşam kalitelerinin artırılması ve onların mutlu, üretken bireyler olarak toplumla
bütünleşmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.
Bu kapsamda Bakanlığımızca; down
sendromlu öğrencilerin eğitim gördüğü
ortamların fiziki kapasitesinin güçlendirilmesi yoluyla sunulan eğitim hizmetlerinin
niteliğinin artırılması için meslek edinme
atölyeleri, uygulama evleri, destek eğitim
odaları ve özel eğitim sınıfları kurulmaktadır.
Bireysel özellikleri ve gelişim alanlarındaki ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan
öğretim materyalleri öğrencilerimizin kullanımına sunulmakta olup bu materyaller 81 ilde öğrenim gören öğrencilerimize
gönderilmektedir. Down sendromlu birey-
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lerin özellikleri göz önünde bulundurularak öğrenci,
veli ve öğretmenlere yönelik çok sayıda içerik, etkinlik, uygulama ve ders kitapları hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu içerikler Bakanlığımız mobil uygulamaları,
web siteleri, sosyal medya hesapları aracılığıyla tüm
öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin hizmetine ücretsiz
olarak sunulmaktadır.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bülteni / e-Özel
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MEHMET AKİF VE
İSTİKLÂL MARŞI YILI
Cumhurbaşkanlığı

tarafından

2021

yılının

“Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı yılı” ilan edilmesi
üzerine özellikle mart ayı boyunca çeşitli etkinlikler yapılması planlandı. Gerekli altyapı hazırlanarak Mehmet Akif ERSOY ve İstiklâl Marşı temalı
video çekimi yapıldı. Hazırlanan videoda Genel
Müdürümüz Mehmet Nezir Gül, Mehmet Akif’in
Hamamönü’ndeki evinde millî şairimizi anlattı.
Ayrıca Mithat ENÇ Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri tarafından İstiklâl Marşı’mızın ilk 2
kıtası koro şeklinde seslendirildi. Kemal Yurtbilir

met Akif ERSOY’un Millî Mücadele’ye verdiği

İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencileri de işa-

desteği ve o dönemde bu uğurda kalemi ve

ret dili ile marşımıza eşlik etti. Bütün yıla yayılan

kelamıyla nasıl savaştığını anlatan bir animas-

anma etkinlikleri kapsamında Millî Şairimiz Meh-

yon filmi hazırlandı.
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İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
ÇALIŞMALARI
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ÖZEL EĞİTİM OKULLARI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU
Genel Müdürlüğümüzce özel eğitim okullarının ihtiyaçlarının tespit edilmesi, varsa eksikliklerinin giderilmesi ve eğitim kalitelerinin artırılması
amacıyla özel eğitim okullarında görev yapan
yönetici ve öğretmenler ile okullardan faydalanan öğrenci velilerine yönelik anketler hazırlandı.
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Anketlere Türkiye genelinden 791 yönetici, 4.843
öğretmen ve 207 veli katılım sağladı. Elde edilen veriler doğrultusunda “Özel Eğitim Okulları
İzleme ve Değerlendirme Raporu” yayımlanarak
paydaşlara sunuldu.
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OKUL REHBERLİK VE
PSİKOLOJİK DANIŞMA
HİZMETLERİ İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU
Okullarda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin izlenmesi amacıyla 48 maddeden oluşan bir anket hazırlandı. Anket, Genel
Müdürlüğümüze bağlı olmayan kurumlarda görev yapan rehber öğretmenlere/psikolojik danışmanlara “MEB Veri Toplama Modülü” üzerinden

sunuldu. Ankete Türkiye genelinden 22.635 rehber öğretmen/psikolojik danışman katılım sağladı. Elde edilen veriler doğrultusunda “Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İzleme ve
Değerlendirme Raporu” yayımlanarak paydaşlara
sunuldu.
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ÖZEL EĞİTİM MESLEK
OKULLARI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU
İlköğretim programlarını tamamlayan, genel
veya mesleki ve teknik ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumdaki hafif düzeyde
zihinsel yetersizliği, hafif düzeyde otizmi veya
görme yetersizliği olan öğrencilerimizin eğitim
gördüğü özel eğitim meslek okullarının ihtiyaçlarının tespit edilmesi, varsa eksikliklerinin giderilmesi ve eğitim öğretim hizmetlerinin kalitelerinin
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artırılması amacıyla izleme ve değerlendirme çalışması yürütüldü. Çalışmaya Türkiye genelinden
özel eğitim meslek okullarında görev yapan 1127
öğretmen, 116 yönetici, 91 öğrenci ile 331 veli katılım sağladı. Elde edilen veriler doğrultusunda
“Özel Eğitim Meslek Okulları İzleme ve Değerlendirme Raporu” yayımlanarak paydaşlara sunuldu.
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2020 YILI
BİLGİLENDİRME RAPORU
Genel Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılında yürütülen faaliyetler ve 2021 yılında yapılması planlanan çalışmaları kapsayan 2020 Yılı Bilgilendirme Raporu hazırlanarak paydaşlara sunuldu.
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BAKAN YARDIMCIMIZ
SAYIN MAHMUT ÖZER’DEN
ANKARA AKYURT ÖZEL EĞİTİM
UYGULAMA OKULUNA VE ÖZEL
EĞİTİM SINIFLARINA ZİYARET
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Millî Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Mah-

tim ortamlarından yararlanmalarının sağlandığını,

mut ÖZER, Bakanlığımız ve Akyurt Belediyesinin

Bakanlık olarak özel öğrencilerimizin her zaman

destekleriyle yenilenen Akyurt Büğdüz Özel Eği-

yanlarında olduklarını ve her türlü desteği verecek-

tim Uygulama Okulu ek binasını ve iyileştirmesi

lerini’ ifade etti.

tamamlanmış Nevzat Hüseyin Tiryaki Mesleki ve

Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut ÖZER’e zi-

Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki özel eğitim

yaret esnasında Ankara Milletvekili Sayın Zeynep

sınıflarını ziyaret etti. Bakan Yardımcımız Mahmut

YILDIZ, Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir

ÖZER ziyaretlerinde ‘Özel eğitim hizmetlerinin

GÜL, Ankara İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Turan

yaygınlaştırılması amacı ile özel eğitim sınıflarının

AKPINAR, Daire Başkanımız Sayın Cemal ÖZDE-

eğitim ortamlarının materyal desteği ile yenilendi-

MİR, Akyurt Kaymakamı Sayın Osman ALTIN, Ak-

ğini, özel eğitim uygulama okulumuzun ek binası-

yurt Belediye Başkanı Hilal AYIK’ın da aralarında

nın yenilenerek öğrencilerimizin daha kaliteli eği-

bulunduğu heyet eşlik etti.
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