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Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin sosyal yaşamın her alanında var olmaları, eğitim-öğretim hiz-
metleri 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, onlar için gerekli şartları 
ve ortamları hazırlamak için herkese büyük sorumluluk düşmektedir.

İşitme, görme, ortopedik engeli, zihinsel yetersizliği veya otizmi olan bireyler ile özel yetenekli 
bireylerin eğitime erişimlerini sağlamak, özel eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak; öğrenci, veli 
ve öğretmenlere eğitsel, kişisel ve mesleki rehberlik hizmetleri sunmak amacıyla yoğun bir çaba 
harcamaktayız.

ÖN SÖZ
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Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak bir yandan öğrencilerimizin eğitim 
öğretim süreçlerini aksatmamak, öğrenme kayıplarını en aza indirmek amacıyla çalışmalar yapar-
ken bir yandan da vatandaşlarımızın psikolojik sağlamlıklarını artırmaya yönelik çalışmalar gerçek-
leştirdik.  “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” ile öğretmenlerimize yönelik eğitimler düzenledik.  
Özel eğitim uygulama okullarımızda beceri uygulama alanları oluşturarak öğrencilerimizin eğitim 
ortamlarını zenginleştirmeye çalıştık. Türkçe dersine yönelik uyarlanmış etkinlikler seti hazırladık. 
Sınıf rehberlik etkinlikleri, işitme engelli öğrencilerimiz için okuma yazma yardımcı ders materyali, 
okul öncesi etkinlikler seti, etkileşimli dijital özel eğitim uygulaması, Elif ile Alp-4 gibi yayınlarımız-
la öğrencilerimizin kaynak ihtiyacını zenginleştirmeye çalıştık.
 
Altıncı sayısını hazırladığımız bu bülten ile 2021 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gerçek-
leştirdiğimiz çalışmaların bir kısmını sizlerle paylaşıyoruz. Bizleri ileriye taşıyan, başarıyla göğsü-
müzü kabartan yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi, ailelerimizi ve çocuklarımızı samimiyetle selam-
lıyorum.

Sağlıcakla kalınız...

Mehmet Nezir GÜL

PROJELERİMİZ
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Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü ile SERÇEV – Sereb-
ral Palsili Çocuklar Derneği arasında imzalanan 
iş birliği protokolü kapsamında TANAP (Trans 
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi) bünye-
sinde kurulan Sosyal ve Çevresel Yatırım Prog-
ramları (SEIP)  Doğrudan Yatırım Fonlama Me-
kanizması tarafından fonlanan “Doğudan Batıya 
Engelsiz Hayat Projesi” tamamlanmıştır. 

Proje kapsamında; TANAP Doğalgaz Boru 
Hattı güzergâhındaki 8 ilin (Kars, Erzurum, Sivas, 
Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa ve Edirne) her 
birinde birer okul olmak üzere birer kaynaştırma 

sınıfı, birer özel eğitim sınıfı ve birer destek eği-
tim odası açılmıştır. Açılan bu sınıflar masa, sıra, 
sandalye, projeksiyon cihazı, bilgisayar gibi tek-
nik teçhizatın yanında özel eğitim materyalleri 
ile (42 parçadan oluşan eğitim seti) donatılmış-
tır. Her okula veli bekleme odası, asansör, engelli 
rampaları, konferans salonları (düzenleme) ve 
her okulun bahçesine engelsiz çocuk parkı ya-
pılmıştır. Selebral palsili çocuklarımıza 175 adet 
tekerlekli sandalye, 66 adet walker (yürüteç) da-
ğıtılarak öğretmenlerimize ve velilerimize seleb-
ral palsi farkındalık eğitimi verilmiştir.

TANAP/ DOĞUDAN BATIYA 
ENGELSIZ HAYAT PROJESI

Bölgelere göre Mesleki ve Teknik Anado-
lu Liseleri ile Bilim ve Sanat Merkezleri eşleş-
tirilmiş, idareler tarafından eğitim ve iş birliği 
programları hazırlanmıştır. “Meslekî Eğitimde 
1000 Okul Projesi” kapsamında bulunan tüm 
öğretmenlere yönelik “Fikri Mülkiyet ve Sınai 
Haklar” eğitimleri öncelikle BİLSEM’lerde eğiti-
ci olarak eğitilen 353 öğretmen ile başlatılmış-
tır. Ayrıca İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde patent 
sorumlusu olarak görev yapan 164 öğretmene 
“Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitici Eğitimi” 
düzenlenmiştir. İlk aşamada 1.250 öğretmene 
“Patent-Faydalı Model-Tescil İşlemleri Eğitim-
leri” ve ikinci aşamada ise 40.166 öğretmene 
“Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklar Eğitimleri” ve-

rilmiştir. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 
görev yapan 1000 öğretmene  “TÜBİTAK Lise 
Öğrencileri Araştırma Projeleri Yazma Eğitim-
leri” verilmiştir. 170 Bilim ve Sanat Merkezi ta-
rafından 982 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
için etkinlik/proje planlaması yapılmıştır. Yapı-
lan öğretmen eğitimleri aracılığıyla Mesleki ve 
Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğ-
rencilere ulaşılmış olup ortak proje faaliyetleri 
yürütülmektedir. BİLSEM’ler ve Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Liseleri iş birliğinde TÜBİTAK, TEK-
NOFEST, ERASMUS, E-TWINNING, MEB ROBOT 
vb. projelere ilişkin düzenlenen eğitimler ile 
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim 
gören 150.000 öğrenciye ulaşılmıştır.

MESLEKI EĞITIMDE 1000 
OKUL PROJESI
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Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş bir-
liğinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 
zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli şekilde yetiş-
melerini; sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve in-
ternet bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini 
kavramalarını ve Yeşilay’ın faaliyetleri hakkında 
bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla ‘Sağ-
lıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi’ gerçekleştiril-
mektedir. Bu proje kapsamında her yıl Türkiye 
genelinde ‘bağımlılık’ konulu yarışmalar düzen-
lenmektedir.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş bir-
liğinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 
zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli şekilde yetiş-
melerini; sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve in-

ternet bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini 
kavramalarının yanı sıra Yeşilay’ın faaliyetleri 
hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ama-
cıyla ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi’ ger-
çekleştirilmektedir.

Yarışma, edebî (şiir, kompozisyon) ve gör-
sel (resim, afiş, karikatür, kısa video) alan olmak 
üzere iki kategoride düzenlenecektir. Edebî ka-
tegoride kompozisyon, hikâye, anı, şiir;  görsel 
kategorideyse afiş, resim, karikatür ve kısa video 
alanlarında başvuru yapılabilecektir. Yarışmaya 
Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel tüm okulları-
mızda eğitim gören öğrencilerimiz bireysel olarak 
katılabilecektir. Yarışma başvuruları tamamlan-
mış olup değerlendirme aşamasına geçilmiştir. 
Eylül 2021’de yarışma sonuçlarının açıklanması 
ve ödül töreninin yapılması planlanmaktadır.

SAĞLIKLI NESIL SAĞLIKLI 
GELECEK YARIŞMASI

Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak Özel 
Eğitim Uygulama Okulu I, II ve III. kademeden 
oluşan, orta ağır zihinsel yetersizliği ve otizmi 
olan bireylerin ayrı şubelerde devam ettiği özel 
eğitim uygulama okullarında Tasarım Beceri 
Atölyeleri’nin tüm okullara kurulması için çalış-
ma başlatılmıştır. Tasarım Beceri Atölyelerinin 
Özel Eğitim Uygulama Okullarımız bünyesinde 
Görsel Sanatlar, Müzik, Bahçe ve Hayvan Bakı-
mı, Beden Eğitimi ve Spor ile Duyu ve Hareket 

Geliştirme uygulama alanlarının kurulması-
nı içermektedir. Bu çalışmaların standart hâle 
getirilme çalışmalarının yürütülmesi çocukları-
mıza yaşamlarında bağımsız olmaları için yeni 
öğrenme fırsatları getirecek ve okullarımızın 
daha aktif ortamlar sunmalarını sağlayacaktır. 
Bu kapsamda 345 Özel Eğitim Uygulama Oku-
lunda 788 Beceri Uygulama Alanının kurulması 
için planlama yapılmış olup hazırlıklar devam 
etmektedir. 

ÖZEL EĞITIM UYGULAMA 
OKULLARINDA BECERI 
UYGULAMA ALANLARI
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“Özel Eğitimin İyileştirilmesi Projesi”nin 
“Özel Eğitimde Mesleki Eğitimin Güçlendiril-
mesi” ile ilgili bölümünde 81 ilde bulunan özel 
eğitim meslek okulu meslek edinme atölyele-
rinin yenilenerek bir standarda kavuşturulması 
amaçlanmıştır.

Yıl sonuna kadar 50 meslek edinme atölye-
sinin yapım veya iyileştirme çalışmalarının ta-
mamlanması planlanmaktadır.

Özel eğitim uygulama okulları zorunlu öğre-
nim çağındaki orta veya ağır düzeyde zihinsel 
yetersizliği olan öğrenciler ile otizmi olan öğ-
rencilere ilköğretim ve ortaöğretim kademe-
sinde (I., II. ve III. Kademede) eğitim vermek 
üzere Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğünce açılan eğitim kurumlarıdır. 
Bu kapsamda I. ve II. kademede hizmet veren 
özel eğitim uygulama okullarına ilköğretim ku-
rumlarında uygulanan öğretim programlarını 
takip edemeyecek durumdaki orta veya ağır 
düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile 
otizmi olan öğrenciler eğitimlerine devam ede-
bîlmektedir. II. Kademe özel eğitim uygulama 
okullarını tamamlayan genel, mesleki ve teknik 
ortaöğretim programlarına devam edemeyecek 
durumdaki öğrenciler III. kademe hizmet veren 
özel eğitim uygulama okullarına devam ederek 
örgün eğitimlerini tamamlamaktadır.  

Özel eğitim uygulama okullarında orta veya 

ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenci-
ler ile otizmi olan öğrenciler aynı bina içerisinde 
yetersizlik türüne göre oluşturulan şubelerde 
ayrı olarak eğitimlerine devam etmektedir. Sınıf 
mevcutları, otizmi olan öğrenciler için en faz-
la 4 öğrenciden, diğerlerinde ise 8 öğrenciden 
oluşturulmaktadır. 

Bu okullarda özel eğitim programları uygu-
lanmakta ve bu programlar esas alınarak öğ-
renciler için BEP hazırlanmaktadır. Bir ders saati 
süresi 40 dakika olup ders saati ve derslerin da-
ğılımı özel eğitim uygulama okulu haftalık ders 
çizelgesine göre uygulanmaktadır. Dersler özel 
eğitim öğretmenleri tarafından okutulmaktadır. 
Ancak din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sa-
natlar, müzik ve beden eğitimi alanlarına ilişkin 
dersler ilgili alan öğretmenleri tarafından oku-
tulmaktadır. Alan öğretmeni tarafından okutu-
lan derslere özel eğitim öğretmenleri de ders 
işlenişine destek vermek üzere katılmaktadır. 

ÖZEL EĞITIM UYGULAMA 
OKULLARI

MESLEK EDINME
ATÖLYELERI
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2021 yılı içinde yapılması planlanan atölye-
lerin belirlenmesi amacıyla 191 BİLSEM'den du-
rum tespiti ve ihtiyacı içeren formlar istenmiş 
ve analiz edilmiştir. 63'ü tematik alan atölyesi, 
37’si var olan atölyelerin yaygınlaştırılması ol-
mak üzere toplam 100 atölyenin yapımı plan-
lanmıştır. Bu kapsamda havacılık ve uzay, dijital 
tasarım, biyomedikal cihaz teknolojileri, akıllı 
tarım, çalgı yapımı, gastronomi ve gıda, mo-
dern fizik ve elektronik, moleküler biyoloji ve 
görüntüleme, nanoteknoloji, savunma sistem-
leri, tasarım ve inovasyon atölyesi, yenilenebilir 
enerji, yenilikçi tarih ve arkeoloji atölyesi olmak 
üzere planlanan 63 atölyeden 47’sinin yapımına 
yönelik çalışmalar devam etmekte olup mayıs 

ayı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. 
Ayrıca yaygınlaştırılması planlanan 37 atölye-
den ses ve görüntü kayıt, Türkçe, kimya, müzik, 
bilişim teknolojileri, coğrafya, robotik-mekatro-
nik, fen bilimleri, felsefe ve yabancı dil atölyesi 
olmak üzere 20’sinin yapımı devam etmektedir.

PATENT, FAYDALI MODEL VE 
TASARIM ÇALIŞMALARI

2021 yılı içinde kurumlarımız tarafından 
1.510 (70 patent, 149 faydalı model, 1.285 
tasarım ve 6 marka) başvuruda bulunul-
muş olup 74 tasarım tescil edilmiştir.  

TEMATIK ATÖLYELER
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ÖĞRETİM 
PROGRAMLARI

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren 
özel eğitim ve rehabilitasyon merkez-
lerinde uygulanan Destek Eğitim Prog-
ramlarının gelişen ve değişen eğitim 
ortamları ve şartlarına uygun olarak 
yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu 
amaçla Genel Müdürlüğümüz koordi-
nesinde program geliştirme çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda özel 
eğitim, program geliştirme, ölçme ve 
değerlendirme, dil ve konuşma terapist-
liği, odyoloji, fizyoterapi ve ergoterapi 
bölümlerinden oluşmak üzere yedi üni-
versiteden toplam yirmi beş akademis-
yen ve Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel 
okullardan/kurumlardan öğretmenler 
ve uzmanlar görev almıştır. Çalışmalar 
neticesinde müfredatla uyumlu, detaylı 
açıklamaların bulunduğu, zenginleştiril-
miş kazanımlarla öğretmen ve öğrenci 

DESTEK EĞITIM 
PROGRAMLARI
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YAYINLAR 
VE ÖĞRETİM 

MATERYALLERİ

dostu programlar oluşturulmuştur. 
7 engel grubuna yönelik hazırlanan 
programlar 08/04/2021 tarihli Talim 
ve Terbiye Kurulu görüşmesinde kabul 
edilmiştir. Özel eğitim ve rehabilitas-
yon merkezlerinde uygulanacak olan 
7 program şunlardır: Zihinsel Yeter-
sizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim 
Programı, Otizm Spektrum Bozukluğu 
Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Prog-
ramı, Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler 
İçin Destek Eğitim Programı,  Görme 
Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek 
Eğitim Programı, İşitme Yetersizliği 
Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Prog-
ramı, Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan 
Bireyler İçin Destek Eğitim Programı, 
Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler İçin 
Destek Eğitim Programı.
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Görme, işitme, otizm spektrum bozukluğu, 
zihinsel veya bedensel yetersizliği ya da öğren-
me güçlüğü olan ve öğretimlerine kaynaştırma/
bütünleştirme yoluyla devam eden öğrencileri-
mize yönelik Bakanlığımız tarafından içerikler 
hazırlanarak hizmete sunulmaktadır. Kaynaştır-
ma/Bütünleştirme yoluyla eğitim gören özel eği-
tim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Türkçe dersi 
müfredatında yer alan kazanımlara yönelik et-
kinlikleri içeren toplam 15 kitaptan oluşan “Türk-
çe Dersi Uyarlanmış Etkinler Seti” hazırlanmıştır.

“Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinler Seti” ge-
liştirilirken özel eğitim ihtiyacı olan öğrencile-

rin Türkçe dersindeki öğrenmeye hazırlık, erken 
okuryazarlık, ilk okuma-yazma, okuduğunu an-
lama, yazılı ifade, dinlediğini anlama, sözlü ileti-
şim gibi birçok alanda yaşadıkları güçlükler göz 
önünde bulundurulmuştur. Bu sette, kaynaş-
tırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine de-
vam eden hafif düzeyde zihinsel yetersizliği ve 
otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, 
dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile 
işitme yetersizliği olan öğrencilerimizin Türkçe 
dersindeki kazanımları daha kolay ve hızlı öğ-
renebilmesini sağlayan uyarlanmış etkinliklere 
yer verilmiştir.

Bakanlığımızın 2023 Vizyonu hedefleri doğ-
rultusunda güncellediğimiz Sınıf Rehberlik Prog-
ramı çerçevesinde okul öncesinden ortaöğreti-
min son sınıfına kadar her sınıf seviyesi için bir 
eğitim öğretim yılının 36 haftasına yönelik, aka-
demik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alan-
larındaki Sınıf Rehberlik Etkinlikleri’ni hazırlama 
çalışmaları tamamlanmıştır. Çalışma neticesinde 
öncelikle;

• Okul Öncesi Sınıf Rehberlik Etkinlikleri  
(1. cilt)

•  İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri (1. cilt)
• Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri  

(1. cilt)
•  Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri (1. 

cilt) yayınlanmıştır.  Haziran ayında söz 
konusu kitapların ikinci ciltlerinin yayın-
lanması planlanmaktadır.

UYARLANMIŞ ETKINLIKLER 
(UYET) 

SINIF REHBERLIK 
ETKINLIKLERI
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Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından işitme yetersizliği olan 
öğrencilerimiz için 5 kitaptan oluşan “Okuma 
Yazma Öğreniyorum” yardımcı ders materyal 
seti hazırlanmış ve 2021 Ocak ayında kullanıcıla-
rımızın istifadesine sunulmuştur. 

İlkokul 1. sınıfa devam eden ve işitme yetersiz-
liği bulunan öğrencilerimizin Türkçe dersinde yer 
alan dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bil-
gisi alanlarında yer alan becerileri etkili bir şekil-
de edinmelerine destek olmak amacıyla 5 kitap-
tan oluşan “İşitme Engelli Öğrenciler İçin Okuma 
Yazma Öğreniyorum” yarımcı ders materyal seti 
yayımlanmıştır. 

Bu set  harf gruplarına göre iki Yardımcı Ders 
Kitabı, Öğretmen Kılavuz Kitabı, Öğrenci Çalış-
ma Kitabı ve Etkinlik Kitabı’ndan oluşmaktadır. 

Bu kitaplar, işitme yetersizliği bulunan öğren-
cilerimizin Türkçe dersinde edinmeleri gereken 
becerileri desteklerken beraberinde kelime haz-
nelerinin de zenginleşmesini de sağlayacaktır. 
Yardımcı kaynak olarak hazırlanan bu sette eğ-
lenceli etkinlikler ve öğrenmeyi motive edecek 
çalışmalar yer almaktadır.

Söz konusu set aşağıdaki kitaplardan oluş-
maktadır:

1. İlkokul Türkçe İşitme Engelli Öğrenciler 
İçin Hazırlanan Okuma Yazma Öğreniyo-
rum Öğretmen Kılavuz Kitabı (I. II. III. IV. 
ve V. Ses Grupları)

2. İlkokul Türkçe İşitme Engelli Öğrenciler 
İçin Hazırlanan Okuma Yazma Öğreni-
yorum Yardımcı Ders Kitabı (I. ve II. Ses 
Grupları) 

3. İlkokul Türkçe İşitme Engelli Öğrenciler 
İçin Hazırlanan Okuma Yazma Öğreniyo-
rum Yardımcı Ders Kitabı (III. IV. ve V. ses 
grupları) 

4. İlkokul Türkçe İşitme Engelli Öğrenciler 
İçin Hazırlanan Okuma Yazma Öğreniyo-
rum Çalışma Kitabı (I. II. III. IV. ve V. Ses 
Grupları)

5. İlkokul Türkçe İşitme Engelli Öğrenciler 
İçin Hazırlanan Okuma Yazma Öğreniyo-
rum Etkinlik Kitabı (I. II. III. IV. ve V. Ses 
Grupları)

IŞITME ENGELLI ÖĞRENCILER IÇIN 
HAZIRLANAN OKUMA YAZMA 

ÖĞRENIYORUM YARDIMCI DERS 
MATERYAL SETI
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Okul Öncesi Etkinlikleri Seti’nde öğrencile-
rimizin sınıfta akranları ile beraber uygulayabi-
leceği etkinlikler bulunmakta olup etkinliklerin 
tamamı tüm engel gruplarına göre uyarlan-
mıştır. Toplamda 5 ciltten oluşan sette Bilişsel 
Gelişim, Dil Gelişimi, Sosyal Duygusal Gelişim, 
Motor Gelişim ve Uyumsal Beceriler alanlarında 
toplam 160 etkinlik bulunmaktadır. Etkinliklerin 
yazımında Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Okul 
Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan kazanım 
ve göstergeler esas alınmıştır. Oluşturulan et-
kinlikler söz konusu programda yer alan tüm 

kazanımları kapsamaktadır. Etkinliklerin tama-
mında zihinsel yetersizliği olan, görme yetersiz-
liği olan, işitme yetersizliği olan, bedensel ye-
tersizliği olan, otizm spektrum bozukluğu olan, 
dil ve konuşma bozukluğu olan, dikkat eksikliği 
ve hiperaktivite bozukluğu bulunan, az gören 
ve az işiten öğrencilerimize yönelik uyarlamalar 
yer almaktadır. Hazırlanan bu set, öğretmenle-
rimize etkinliklerde yapılacak uyarlamalar ko-
nusunda rehber olacak ve sınıflarda uygulana-
cak etkinlikleri çeşitlendirecektir. 

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin 
eğitim kalitelerinin arttırılması yoluyla top-
lumsal yaşama katılımlarını arttırmak, öğren-
cilerimizin toplumda kendine yeten bağımsız 
bireyler hâline gelmesini desteklemek, onların 
akademik ve bilişsel becerilerini geliştirmek, 
öğretmelerin sınıfta kullandığı eğitim-öğretim 
materyallerini çeşitlendirmek amacıyla hazırla-
nan GEDEX Etkileşimli Dijital Özel Eğitim Uygu-
laması, Genel Müdürlüğümüz ve Karayel Özel 
Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. arasında 
imzalanan protokol ile tüm özel eğitim okul ve 
sınıflarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunula-
caktır.

İçeriğinde ‘Bilişsel Beceriler, Okuma-Yazma, 
Matematik ve Türkçe’ eğitim modüllerini barın-
dıran uygulamada yaklaşık 100 bin etkileşimli 
ekran, 2000 ödev sayfası ve oyunlar bulun-
maktadır. Öğrencilere bu modüller kullanılarak 
bireysel eğitim veya grup eğitimi verilebilmek-

tedir. Uygulama öğrencinin görme, işitme ve 
dokunma duyularına hitap ederek öğretimin ka-
lıcılığının ve genellenmesinin artırılmasına katkı 
sağlamaktadır. Uygulamada öğrencinin bireysel 
performansını ölçme amacı ile kullanılan ‘Kaba 
Değerlendirme Formları’ da bulunmaktadır. GE-
DEX uygulaması ile öğrencinin gelişim süreci 
kolayca takip edilebilmektedir. Mail özelliği ile 
veliler günlük ders içerikleriyle ilgili bilgilendirile-
bilmekte ve yönlendirilebilmektedir. Öğrencinin 
ev ödevleri velilere çıktı veya mail yolu ile gön-
derilebilmektedir.

Akıllı tahta ve bilgisayarda kolaylıkla kul-
lanılan uygulamanın tüm kademelerdeki özel 
eğitim sınıflarında ve okullarında kullanılmasına 
yönelik çalışmalara başlanmıştır. Genel Müdür-
lüğümüzce yapılan protokol ile tamamen üc-
retsiz olarak hizmete sunulan GEDEX uygula-
masının tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize 
faydalı olmasını temenni ediyoruz.  

OKUL ÖNCESI 
ETKINLIKLER SETI

GEDEX, ETKILEŞIMLI DIJITAL 
ÖZEL EĞITIM UYGULAMASI



2524

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

Genel Müdürlüğümüz salgın hastalık döne-
minde psikolojik sağlamlığı artırmak amacıyla 
okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için yayımladı-
ğı Psikoeğitsel Etkinlikler Kitapçığı "Elif ile Alp" 
serisinin dördüncüsü yayımlandı.

"Elif ile Alp" serisinin dördüncüsü "Okul 

Heyecanı" adlı yeni kitapla çocukların salgının 
travmatik etkileriyle baş etmeleri ve normalleş-
me sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak 
hedeflendi.

Kitapta öğrenciler ve ailelerinin interaktif bir 
şekilde yapabilecekleri pek çok etkinlik bulunuyor. 

ELIF ILE ALP 4. KITAPÇIK YAYINLAR 

BİLSEM Seçkisi: 2021 yılı BİLSEM Seçkisi için 
eser incelemesi, eleme yapılması ve eser seçimi 
süreçleri devam etmektedir.

Bilim Sanat Dergisi: Derginin hazırlık aşa-
maları tamamlanmış olup yayımlanması plan-
lanmaktadır.

Özel Yetenek ve Bilim ve Sanat Merkezleri 
Kitabı: Akademisyen ve tarihçi yazar ile başla-
tılan çalışmalar çevrimiçi olarak devam etmek-
tedir. Kitap yazımı büyük oranda tamamlanmış 
olup dizgi ve resimleme çalışmaları için şartna-
me hazırlıklarına başlanmıştır.

Pandemi Dönemi Bilim ve Sanat Merkezleri 
Kitabı: Bilim ve sanat merkezlerinde pandemi 
döneminin başlamasından itibaren 19 bran-
şa yönelik yapılan çalışmaların, bilim ve sanat 
merkezlerinin yapmış oldukları faaliyetlerin, et-
kinliklerin ve elde edilen başarıların bir yayına 

dönüştürülmesine ilişkin çalışmalar devam et-
mektedir.

Destek Eğitim Odası Etkinlik Kitapçığı: 2-8. 
sınıf özel yetenekli öğrencilere destek eğitim 
odalarında sunulan eğitimin niteliğini artırmak 
amacıyla hazırlanması planlanan etkinlik kitap-
çıklarının oluşturulmasına yönelik planlamalar 
yapılmış olup süreçte yer alacak akademisyen 
görevlendirmesi yapılmıştır. Hazırlıklar çevrimi-
çi olarak yürütülmektedir.

Masal Seçkisi: “Kültürel Mirasımız Masallar 
Çocukların Ellerinde Canlanıyor” projesi kapsa-
mında öğrencilerimizin büyüklerinden dinledik-
leri masallardan oluşan bir seçki oluşturulması 
planlanmaktadır. Proje şartnamesi ve afişleri 
hazırlanmış olup haziran ayı içerisinde çalışma-
lara başlanacaktır.
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2021 yılı içerisinde kurumlarımız tarafın-
dan 1800 adet (70 adet patent, 149 adet fay-
dalı model, 1575 adet tasarım ve 6 adet mar-

ka) başvurusu yapılmış olup 520 adet ürünün 
tescili alınmıştır.

PATENT, FAYDALI MODEL VE 
TASARIM ÇALIŞMALARI



28

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri  Bülteni / e-Özel

Üniversiteler İle Yapılan Lisansüstü Proto-
kolleri: 19 Ocak 2021 tarihinde Atatürk Üniver-
sitesi, 10 Şubat 2021 tarihinde Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi, 22 Şubat 2021 tarihinde ise Gebze 
Teknik Üniversitesi ile lisansüstü eğitime ilişkin 
iş birliği protokolleri imzalanmıştır. 2020 yılın-
dan bu yana imzalanan protokoller kapsamın-

da Düzce Üniversitesi tarafından açılan Birleşik 
Üstün Yetenekliler Çalışmaları Tezsiz Yüksek Li-
sans Programı’na 95 öğretmen, Gaziantep Üni-
versitesi tarafından açılan Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme, Hayat Boyu Öğrenme ve Türkçe 
Eğitimi Yüksek Lisans Programları’na ise 10 öğ-
retmen kabul edilmiştir. 

PROTOKOLLER

EĞİTİMLER
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Mesleki Gelişim Eğitimleri kapsamında, aka-
demisyenler ve alan uzmanları tarafından 5.950 
(birden fazla katılım) öğretmenin katılımıyla 26 
adet mesleki gelişim eğitimi gerçekleştirilmiştir. 
Gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin bilgiler aşağıda 
yer almaktadır:

• 6 Ocak 2021, Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. 
Şerife Işık, “Pozitif Psikoloji Temelli Psiko-
terapi Yaklaşımları”, 200 öğretmen

• 7 Ocak 2021, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Eşici, “Özel Yetenek-
lilerde Özgelecek Yazma”, 200 öğretmen

• 14 Ocak 2021, Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi, Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu, 
“Bilimsel Etik”, 200 öğretmen

• 18 Ocak 2021, Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi, Prof. Dr. Yusuf Cerit, “Karar 

MESLEKI GELIŞIM EĞITIMLERI

Verme ve Karar Yorgunluğu”, 300 idareci

• 19 Ocak 2021, Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi, Prof. Dr. Kaya Yıldız, “Etkili 
İletişim”, 300 idareci

• 20 Ocak 2021, Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi, Prof. Dr. Bahri Aydın, “Moti-
vasyon”, 300 idareci

• 21 Ocak 2021, Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi, Prof. Dr. Salih Paşa Memişoğ-
lu, “Yönetim Kuramları”, 300 idareci

• 22 Ocak 2021, Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi, Doç. Dr. Nuri Akgün “Okul 
Yönetiminde Öğretimsel Liderlik”, 300 
idareci

• 26 Ocak-16 Mart 2021, Akdeniz Üniversi-
tesi, Prof. Dr. Gökmen Özmenteş, “Bilim-
sel Araştırma Yöntem ve Teknikleri”, 8 
haftalık sertifika programı, 200 öğretmen

• 4 Şubat 2021, T3 Vakfı Müdürü, Ömer 
Kökçam, “Millî Teknoloji Hamlesi, T3 Vak-
fı, TEKNOFEST Bilgilendirme Semineri”, 
500 öğretmen ve idareci

• 8 Şubat 2021, Sivas Bilim ve Teknoloji Üni-
versitesi, Prof. Dr. Tolga Karaköy, “GDO’lu 
Bitkiler, Kullanım Alanları, Fayda ve Zarar-
ları”, 50 öğretmen

• 8 Şubat 2021, Sivas Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi, Prof. Dr. Muhammed Asım, 
“İn Vitro Koşullarda Bitki Çoğaltımı”, 50 
öğretmen

• 9 Şubat 2021, Sivas Bilim ve Teknoloji Üni-
versitesi, Dr. Öğr. Üyesi Pervin Erdoğan, 
“Pestisitlerin İnsanlara ve Çevreye Olan 
Yan Etkileri”, 50 öğretmen

• 9 Şubat 2021, Sivas Bilim ve Teknoloji Üni-
versitesi, Dr. Öğr. Üyesi Pervin Erdoğan, 
“Bitkisel İçerikli Pestisitler”, 50 öğretmen

• 10 Şubat 2021, Sivas Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ölmez, 
“Moleküler Tekniklerin Bitki Sağlığında 
Kullanımı”, 50 öğretmen

• 10 Şubat 2021, Sivas Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ölmez, 
“Faydalı Mikroorganizmalar ve Tarımda 
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Kullanım Alanları”, 50 öğretmen

• 10 Şubat 2021, Sivas Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi, Dr. İbrahim Mancak “Tohum-
culuk Sektörü ve Yanlış Bilinen Doğrular”, 
50 öğretmen

• 11 Şubat 2021, Sivas Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Zemran Mus-
tafa “DNA ve RNA Yapısı, PCR Tekniği ve 
PCR Türleri”, 50 öğretmen

• 11 Şubat 2021, Sivas Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi, Doç. Dr. Faheem Shahzad 
Baloch, “Bitki Islahında Yeni Yaklaşımlar”, 
50 öğretmen

• 26 Şubat 2021, Yazar, Mustafa Özçelik, 
“Yunus Emre ve Türkçe”, 600 öğretmen

• 13-14 Mart 2021, Anadolu Üniversitesi, Prof. 
Dr. Suzan Duygu Erişti, Ayça Yılmaz,  “Ado-
be Photoshop Eğitimi”, 350 öğretmen

• 20-21 Mart 2021, Anadolu Üniversitesi, 
Prof. Dr. Suzan Duygu Erişti, Fırat Bilal, 
“Adobe Illustrator Eğitimi”, 350 öğretmen

• 27-28 Mart 2021, Anadolu Üniversitesi, Prof. 
Dr. Suzan Duygu Erişti, Alican Yalçın, “Ado-
be After Effects Eğitimi”, 350 öğretmen

• 10-11 Nisan 2021, Anadolu Üniversitesi, 

Prof. Dr. Suzan Duygu Erişti, Betül Alat, 
“Adobe Indesign Eğitimi”, 350 öğretmen

• 23 Nisan 2021, ODTÜ, Dr. Öğrt. Üyesi Mu-
hiddin Uğuz-Atılım Üniversitesi, Doç. Dr. 
Fatih Sulak, “Kriptoloji eğitimi”, 350 öğ-
retmen

• 26 Nisan 2021, Akdeniz Üniversitesi, Prof. 
Dr. Duran Canatan, Dr. Abdullah Çim, 
“Dünya DNA Günü/DNA’nın Hastalıklarda 
Uygulama Alanı”, 350 öğretmen

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTIRME 
YOLUYLA EĞITIM UYGULAMALARININ 

NITELIĞININ GELIŞTIRILMESI VE 
YAPILANDIRILMASINA YÖNELIK 

ÇALIŞMALARA BAŞLANDI
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, Özel Eğitim Kaynaştırma Daire 
Başkanlığı koordinesinde ülkemizdeki kaynaş-
tırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulama-
larının niteliğinin geliştirilmesi ve yapılandırıl-
masına yönelik çalışmalara başlanmıştır.

Özel eğitim hizmetlerinin niteliğinin gelişti-
rilmesi sürecinde Bakanlığımızca yürütülen ça-
lışmalara bilimsel alanda destek sunmak üzere 

üniversitelerimizin değerli akademisyenleri de 
gönüllülük esası ile bu süreçte katkı sunacak-
lardır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Tevhide KARGIN’ın koordine-
sinde Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. 
Dr. Birkan GÜLDENOĞLU ile Doç. Dr. Zülfikar 
Kaan DENİZ ve Aydın Adnan Menderes Üniver-
sitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet BİLDİREN 
ile iş birliği yapılarak çalışmaların yürütülmesi 
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planlanmaktadır. Bu kapsamda ilk toplantı 9 
Mart 2021 Salı günü saat 21.00’da Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın 
Mehmet Nezir GÜL’ün başkanlığında Genel Mü-
dürlük uzmanları ile Türkiye genelinde çeşitli 
illerde özel eğitim ve rehberlik alanında hizmet 
veren şube müdürleri, okul müdürleri ve çok 
sayıda öğretmenin katılımıyla çevrimiçi olarak 
gerçekleşmiştir. Özel Eğitim Rehberlik Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme 
Daire Başkanı Sayın Oktay KILIÇ’ın katılımı ve 
Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı Sa-
yın Cemal ÖZDEMİR’in sunumuyla Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın 

Mehmet Nezir GÜL açılış konuşmalarını yaptığı 
toplantı Prof. Dr. Sayın Tevhide KARGIN’ın çalış-
manın kavramsal çerçevesini anlatmasıyla de-
vam etmiş ve son olarak Doç. Dr. Zülfikar Kaan 
DENİZ’in yönetiminde Türkiye’deki kaynaştırma 
uygulamalarına ilişkin SWOT analizi yapmak 
üzere katılımcılar gruplara ayrılarak analiz ça-
lışması yapmıştır. Ayrıca çalışmaya ilişkin Milli 
Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü’nde özel eğitim ala-
nında deneyime sahip uzmanlardan oluşan bir 
ekip, yapılan çalışmaların sahaya yansıtılması 
amacıyla görevlendirilmişlerdir.

BİLSEM Kariyer Rehberliği Sistemi Çalıştayı
Tarih: 08-12 Mart 2021
Yer: Ankara
Katılımcı Sayısı: 22
Amaç: 2 akademisyen ve 20 rehber öğret-

men/psikolojik danışmanın katılımıyla BİLSEM 
öğrencilerinin potansiyellerine uygun meslek 
seçimi yapmalarını ve üretken kariyer yapılandır-
malarını sağlamaya yönelik kariyer rehberliği sis-
teminin oluşturulması amacıyla düzenlenmiştir.

ÇALIŞTAYLAR
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UZAKTAN 
EĞİTİM

ENGELLILER HAFTASINDA 
ÜNLÜ ŞEFLER ÖZEL ŞEFLERLE 

BULUŞTU
Ülkemizin çeşitli illerinden Özel Eğitim Mes-

lek okullarındaki özel gereksinimli öğrencilere 
yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim veren 
öğretmenler Engelliler haftası kapsamında çev-
rimiçi düzenledikleri  ‘Ünlü şefler özel şeflerle 
buluşuyor.’  etkinliği ile özel eğitimde farkında-
lık yaratmaya devam ediyorlar.

Daha önce de farklı eTwinning proje etkin-
likleri , özel gün kutlamaları ve pek çok work-
shop eğitimi ile bir araya gelen özel eğitim 
meslek okullarının öğretmenleri  özel eğitimde 
yiyecek ve içecek hizmetleri alanına yoğun bir 
ilgi olduğu için gastronomi alanındaki gelişme-
leri ve aşçılık mesleğinin püf noktaları üzerine 
bu programı düzenlediklerini belirttiler. Eğit-
men Danışman Şef Fehmi Samancı, Restoran 
Kurucu Şefi Serkan Çakır ve Executive Chef 

Serdal ARIBEYLİ'nin konuk olduğu programda 
özel şefler ünlü şefler ile buluşup mesleğin in-
celikleri, kariyer planlaması, meslekte başarıya 
giden yollar gibi pek çok konuda fikir alışveri-
şinde bulunarak öğrencilerimizden gelen soru-
ları cevapladılar. Ayrıca programa konuk olan 
Vantrolok Berra Eşelioğlu Kukla Tarkan Şef ka-
rakteri ile etkinliğine renk katan girişleriyle özel 
çocuklarımıza kahkaha şöleni yaşattı. Progra-
ma Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül,  
Daire Başkanı Cemal Özdemir ve Kayseri İl Milli 
Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kay-
seri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sa-
buncu, Isparta İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Fevzi Güçlü de katılarak öğrencilerin Engelliler 
haftasını ve Ramazan bayramını kutladı.  Genel 
Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül konuş-
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masına Ramazan Bayramı kutlayarak Kudüs’te 
yaşanan İslam alemi ve insanlık için üzücü olay-
ları anarak başladı. Bu tür çalışmaların çocukla-
rın gelişmesine katkı sağlayacağını söyleyerek 
özel çocuklarımızın sosyal ve eğitsel gelişimine 
katkı sağlayan yiyecek içecek hizmetleri öğret-
menlerini engel tanımayan çalışmalarından do-
layı tebrik etti. 

eTwinning projelerinin bu yönlü anlamlı 

programların oluşmasında öncü ve birleştirici 
olduğunu belirten öğretmenler amaçlarının yi-
yecek içecek hizmetleri alanında kaliteli mesleki 
eğitim ile özel çocuklarımıza meslek edindir-
mek , toplumsal yaşamda sosyal ve ekonomik 
açıdan  kendi ayakları üzerinde duran bireyler 
yetiştirmek olduğunu belirterek bundan sonra 
da bu tarz etkinliklerle bir araya gelmeye de-
vam edeceklerinin müjdesini verdiler.

ÖZEL YETENEK EBA TV 
ÇEKIMLERI

EBA TV Çekimleri: Uzaktan eğitim sürecin-
de Bilim ve Sanat Merkezlerine yönelik farkın-
dalığın artırılması amacıyla örnek etkinlik vide-
olarının çekimi tamamlanmıştır. Toplam 16 farklı 
branştan öğretmenimizle fizik, kimya, biyoloji, 
matematik, ilköğretim matematik, sınıf öğret-
menliği, rehberlik, teknoloji tasarım, Türkçe, 
yabancı dil, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar, 
felsefe, tarih, fen ve teknoloji ve coğrafya bran-
şlarında çekim yapılmıştır. Değerlendirme ve 
montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından 

ikinci dönemden itibaren haftada bir video ol-
mak üzere TRT EBA TV ekranlarında yayımlan-
ması planlanmaktadır.

“Özelim Eğitimdeyim" Uygulamasına İçe-
rik Eklenmesi: Uzaktan eğitim sürecinde öğret-
menlerimizin özel yetenekli öğrencilere yönelik 
hazırladığı 70 adet eğitim videosu “Özelim Eği-
timdeyim” uygulamasında yayımlanmış olup 
toplam video sayısı 207'ye ulaşmıştır. Söz ko-
nusu uygulamada öğrencilerimizin hazırladığı 
deney videoları da yer almıştır.
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BİLSEM 
ÇALIŞMALARI

Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alan 
öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra 
sosyal duygusal ve kariyer gelişimlerinin bütün-
sel olarak desteklenmesi amacıyla veli eğitim 
seminerleri düzenlenmektedir. Bu kapsamda 
gerçekleştirilen 10 seminer aracılığıyla toplam-
da 50.000 veliye ulaşılmıştır. 

• 28 Şubat 2021, Prof. Dr. Acar Baltaş, “İn-
sanın Yeteneği Laneti Olabilir mi?”

• 5 Mart 2021, Prof. Dr. Hakan Türkçapar, 
“Aile Psikolojisi”

• 6 Mart 2021, Prof. Dr. Bengi Semerci, 
“Uzaktan Eğitim Sürecinde Ebeveyn Ol-
mak”

• 13 Mart 2021, Prof. Dr. Yankı Yazgan, “Her 
Şey Tamam Bir Şey Eksik: Parlaklık ve 

Sosyal Duygusal Gelişim”
• 20 Mart 2021, Doç. Dr. Mehmet Dinç, 

“Pandemi Dönemi ve Sonrasında Çocuk-
larımız ve İnternet Bağımlılığı”

• 30 Mart 2021, Sinan Canan, “Bir Beynin 
İnşası”

• 3 Nisan 2021, Doç. Dr. Marilena Z. Taşcı-
lar, “Özel Yetenekli Çocukların Psikoloji-
sini Anlamak”

• 11 Nisan 2021, Doç. Dr. Oğuzhan Kırdök, 
“Özel Yeteneklilerde Kariyer Planlama”

• 18 Nisan 2021, Doç. Dr. Mustafa Otrar, 
“Bireysel Farklılıklar ve Sağlıklı Gelişim 
İçin Uygun Ebeveyn Yaklaşımları”

• 25 Nisan 2021, Prof. Dr. Cem Balçıkanlı, 
“Yabancı Dil Eğitiminde Velilerin Rolü”

BILIM VE SANAT MERKEZLERI 
VELI AKADEMISI
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BILSEM ÖĞRENCILERININ 
ELDE ETTIKLERI BAŞARILAR

• TÜBİTAK 15. Ortaokul Öğrencileri Araş-
tırma Projeleri Yarışması'nda Bilim ve 
Sanat Eğitim Merkezi öğrencileri 492 
proje ile ön değerlendirmeyi geçerek 
bölge finallerine katılmaya hak kazan-
mıştır.

• TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışması’nda Bilim ve Sanat 
Eğitim Merkezi öğrencileri 365 proje ile 
bölge finallerine katılmaya hak kazan-
mıştır. Öğrenciler biyoloji alanında 39, 
coğrafya alanında 21, değerler eğitimi 
alanında 20, fizik alanında 23, kimya 
alanında 24, matematik alanında 82, psi-
koloji alanında 27, sosyoloji alanında 26, 
tarih alanında 38, teknoloji ve tasarım 

alanında 21, Türk dili ve edebîyatı alanın-
da 19 ve yazılım alanında 25 proje olmak 
üzere 12 farklı alanda toplam 365 proje 
ile bölge finaline kalmıştır.

• TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştır-
ma Projeleri Yarışması’nda Bilim ve Sa-
nat Eğitim Merkezi öğrencileri 20 proje 
ile ön değerlendirmeyi geçerek final ya-
rışmasına katılmaya hak kazanmıştır.

• TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları'nda 21 
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi öğrencisi 
madalya almaya hak kazanmıştır.

• 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstan-
bul'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST’e 
1.660 proje başvurusu gerçekleştirilmiştir.

BILSEM MEZUNLARINA 
YÖNELIK YAPILAN 

ÇALIŞMALARI
Mezun Buluşmaları: Bilim ve Sanat Merkez-

lerine devam ederken projeler üreten lisans 
eğitimleri süresince ise farklı konularda proje 
çalışmaları yapmak isteyen Bilim ve Sanat Eği-
tim Merkezi mezunu öğrencilere yol gösterici 
olması amacıyla TÜBİTAK-BİDEB eğitim semi-
nerleri düzenlenmiştir.

Türkiye genelinde il mezun koordinatörleri 
aracılığıyla BİLSEM mezunları ile irtibat sağ-
lanmakta olup 2020-2021 yılı mezun izleme 
çalışmalarına ilişkin planlanan çevrimiçi mezun 
buluşma toplantı ve etkinlikleri iller bünyesinde 
devam etmektedir. Ankara’da üniversite öğre-
nimi gören 265 BİLSEM mezunu ile çevrimiçi 
tanışma ve bilgilendirme toplantısı gerçekleş-
tirilmiştir.

Ayrıca meslek sahibi olmuş BİLSEM mezun-
ları ile Türkiye genelinde üniversitede okumakta 
olan mezunları bir araya getirmek ve mentorluk 
yapmak amacıyla “BİLSEM Mezun Seminerle-
ri” gerçekleştirilmiştir. Seminerler kapsamında 
sağlık, mühendislik-mimarlık, hukuk-siyasal ve 
fen-edebîyat vb. bölümlerde okuyarak mes-
lek sahibi olmuş Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi 
mezunları söz konusu alanlarda okumakta olan 
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi mezunları ile 
mesleki tecrübelerini paylaşmış ve mesleklerine 
ilişkin merak edilen soruları yanıtlamıştır.

Burslar: 2020-2021 yılında Türkiye Turing ve 
Otomobil Kurumu ile imzalanan iş birliği pro-
tokolü kapsamında İstanbul'daki üniversiteleri 
kazanan Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi mezunu 
25 öğrenciye aylık 550 TL burs verilmektedir. 

Ayrıca Kızılay ile imzalanan iş birliği protokolü 
kapsamında 53 Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi 
öğrencisine aylık 500 TL burs verilmeye baş-
lanmıştır.
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ÖZEL GÜN VE 
HAFTALAR

BİLSEM öğrencilerinin benlik ve mesleki ge-
lişimlerini destekleyerek potansiyellerine uygun 
meslek seçimi yapmalarına yardımcı olmak ve 
üretken kariyer yapılandırmalarını sağlamak 
amacıyla çalışmaların yürütülmesi planlanmak-
tadır. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinde Des-
tek Eğitim Programı’na devam eden 3 ve 4. sınıf 
öğrencilerine “Kariyer Farkındalığı Kazandırma 
Grup Rehberliği Programı”, Bireysel Yetenekleri 
Fark Etme ve Özel Yetenekleri Geliştirme Prog-
ramı’na devam eden 7 ve 8. sınıf öğrencilerine 

“Kariyer Hazırlığı Grup Rehberliği Programı”, 
Proje Üretimi ve Yönetimi Programı’na devam 
eden 9 ve 10. sınıf öğrencilerine “Kariyer Plan-
lama Grup Rehberliği Programı” ve öğrencilerin 
ailelerine “Kariyer Gelişimini Destekleme Aile 
Eğitim Programı” kapsamında yapılacak faali-
yetlerin planlama çalışmaları sürdürülmektedir. 
Ayrıca e-rehberlik sisteminin BİLSEM’ler için 
kullanılabilir hâle getirilmesine yönelik çalışma-
lara başlanmıştır. 

KARIYER REHBERLIĞI
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Özel öğrencilerimiz ve öğretmenleri  yüz 
yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitim sü-
recinde de çalışmalarına hız kesmeden devam 
ediyor. Daire Başkanımız Sayın Cemal ÖZDE-
MİR’in de katıldığı ‘Bayram Şekerimi Kendim 
Yapıyorum’ etkinliğinde;  Kayseri İstiklal Özel 
Eğitim Meslek Okulu  yiyecek ve içecek atölyesi 

öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizle 
beraber Türkiye'de ilk defa Kayseri' ye özgü gi-
laburu meyveli bayram şekeri yaptılar.  Yüzyüze 
eğitime ara verilen şu günlerde öğrenci ve öğ-
retmenlerimizin buluşmasına vesile olan etkinlik 
sayesinde ayrıca öğrencilerimiz Ramazan Bay-
ramı  şekerlerini  kendileri hazırlamış oldular. 

ÖZEL ÖĞRENCILERIMIZDEN 
RAMAZAN BAYRAMI IÇIN 

ŞEKER  YAPIMI

SOSYAL VE KÜLTÜREL 
FAALIYETLER

İstiklâl Marşı Yılı Çalışmaları: İstiklâl Mar-
şı’nın millî marş olarak kabul edilişinin 100. yıl-
dönümü olması sebebiyle Bilim ve Sanat Eğitim 
Merkezleri tarafından "İstiklâl Marşı" konulu bilgi 
yarışmaları, çevrimiçi paneller ve "Safahat" kita-
bı hakkında kitap kulübü buluşmaları gerçekleş-
tirilmiştir.

Hacı Bektaş-ı Veli Yılı Çalışmaları: UNES-
CO’nun anma törenleri kapsamında 2021 yılını 
Hacı Bektaş-ı Veli Yılı olarak belirlemesi ile bir-
likte Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinde "Hacı 

Bektaş-ı Veli'yi Tanıyalım" etkinlikleri yapılmış, 
Hacı Bektaş-ı Veli'nin felsefi yönü ve eserleri in-
celenmiş ve "Hacı Bektaş-ı Veli” konulu resim 
sergileri düzenlenmiştir.

Yunus Emre Yılı Çalışmaları: Vefatının 700. 
yılı sebebiyle UNESCO tarafından anma törenle-
ri arasına alınan Yunus Emre Yılı etkinlikleri kap-
samında Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri tara-
fından Yunus Emre’nin hayatına ilişkin Kahoot 
etkinlikleri ve kodlama etkinlikleri gerçekleştiril-
miştir. 
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Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak üç 
ayda bir yayımlanan Özel Eğitim Çocuk der-
gisinin yaz sayısı okuyucularımızın eline ulaştı. 
“Bekler Bizi Arkadaşlar, Yolculuk Var” sloganıy-
la yayımlanan dergimizin bu sayısında “yaz ta-
tili” coşkusu ve yaz neşesi ele alındı.

Yalvaç Ural, Gökhan Akçiçek, Murat Soyak, 
Çağan Kuzey Öztürk, Cemre Soysal, Mustafa 
Ökkeş Evren, İsmail Karakurt, Neslihan Saltaş, 
Sevgi İçigen, Fatma Çağdaş Börekçi, Elçin Ku-
zucu, Doruktan Turan, Mehmet Nezir Gül, Uğur 
Kılıç, Mehtap Teker, Tacettin Şimşek, Ümare 
Altun, Ahmet Efe, Ayşegül Sözen Dağ, Fatma 

Ekşioğlu, Üzeyir Gündüz, Saffe Shebli Eibesh 
Ayoub, Bekir Erol, Elçin Gevanci, Şevval Koç, 
Ahmet Çakıl, Nazik Selcen Yıldız, Mazlum Tanık, 
Hale Aksan, Serkan Çorbacı, İsa Muhammet Ça-
tal şiir, masal, deneme, hikâye, etkinlik, resim ve 
karikatür çalışmalarıyla dergimizin yaz sayısına 
renk kattılar.

Her sayıda olduğu gibi bu sayımızı da basılı 
hâlinin yanı sıra “dijital dergi”, “sesli dergi” ve 
“Türk İşaret Dili” desteği ile “ozelegitimcocuk.
meb.gov.tr” adresinden okuyabilir, dergimi-
zi sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip 
edebilirsiniz.

2 Nisan dünya otizm farkındalık günü için 
genel müdürlüğümüz bünyesindeki okullarda 
öğrenim gören özel eğitim öğrencilerimiz ve 
öğretmenleri Çanakkale Zaferi dolayısıyla ül-

kemizin yedi bölgesinden bir araya gelerek bir 
koro oluşturdular ve bu koro eşliğinde Çanak-
kale Türküsünü milletimiz için yeniden yorum-
ladılar.

ÖZEL EĞITIM ÇOCUK DERGISI 2 NISAN DÜNYA OTIZM 
FARKINDALIK GÜNÜ

https://youtu.be/WA6R9XSpIpc

https://youtu.be/WA6R9XSpIpc
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İZLEME VE 
DEĞERLENDİRME 

ÇALIŞMALARI

 Genel Müdürlüğümüz tarafından özel çocuk-
larımız eşliğinde EURO 2020 finallerine katılan 
A Milli Takımımıza destek olmak, öğrencilerimi-
ze milli şuur bilinci aşılamak, özel eğitim ihtiyacı 
olan öğrencilere yönelik toplumsal farkındalığı 
artırmak amacıyla ‘BİZ BERABERİZ’ marşı ha-
zırlanmış ve video klip olarak yayınlanmıştır.

Euro 2020 Milli Takıma destek marşının kli-
binde Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir 
GÜL ile özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimiz 
rol almış, ayrıca A Milli Takımımızın maç görün-
tülerine yer verilmiştir.

ÖZEL ÖĞRENCILERIMIZDEN 
A MILLI FUTBOL TAKIMINA 

TAM DESTEK...
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Genel Müdürlüğümüzün ve bağlı kurumların 
kurumsal yapılarının, yürüttükleri faaliyetlerin 
ve karşılaştıkları sorunların sistematik bir şekil-
de görülmesi, raporlaştırılması ve kurumların 
merkez teşkilatın yanı sıra birbirleri ile olan ba-
ğının 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 da-
ire başkanlıklarının ve kurumların yürüttükleri 

projeler ve planladıkları çalışmalara ilişkin ayrın-
tılı izleme faaliyeti yürütülecektir. Ayrıca Genel 
Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç analizleri, an-
ketler ve bilgi toplama çalışmalarına ilişkin tüm 
veriler modül üzerinden toplanacaktır.

Modülün pilotlaması Ankara ilinde bulunan 
Genel Müdürlüğümüze bağlı 135 okul/kurum ile 
gerçekleştirilmiştir. Pilotlamanın ardından gö-
rülen aksaklıklar giderilmekte ve Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzleme 
Modülü tüm okul/kurumların kullanımına açıl-
ması için çalışmalar yürütülmektedir.

ÖZEL EĞITIM VE REHBERLIK 
HIZMETLERI GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ IZLEME MODÜLÜ
Ülke genelinde bulunan Bilim ve Sanat Eği-

tim Merkezlerinin mevcut işleyişlerinin yakından 
incelenmesi, kurumlar arası olumlu/olumsuz 
farklılıkların ortaya konulması ve varsa iyileştir-
me yapılabilmesi için eksik yönlerin ve ihtiyaç-
ların belirlenmesi amacıyla Genel Müdürlüğü-
müz İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı 
tarafından Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinde 
görev yapan yönetici ve öğretmenler ile okullar-
dan faydalanan öğrenci velilerine yönelik “Bilim 

ve Sanat Merkezleri İzleme Anketi (Yönetici)”, 
“Bilim ve Sanat Merkezleri İzleme Anketi (Öğ-
retmen)” ve “Bilim ve Sanat Merkezleri İzleme 
Anketi (Veli)” anketleri hazırlanmıştır. Anketlere 
Türkiye genelinden 168 yönetici, 632 öğretmen 
ve 4.232 veli katılım sağlamıştır.

Elde edilen veriler doğrultusunda Bilim ve 
Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) İzleme ve 
Değerlendirme Raporu yayımlanarak paydaşla-
ra sunulmuştur.

BILIM VE SANAT MERKEZLERI 
(BILSEM) IZLEME VE 

DEĞERLENDIRME RAPORU


