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Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 39201250-102-E.11136187 24.08.2020
Konu : 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının Başlaması

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği
b) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
c) Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi
d) MEB EğitimKurulları ve Zümreleri Yönergesi
e) MEB Eğitim Bölgeleri Yönergesi
f) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 18.08.2020 tarih ve

43501582-774.01.01-E.10865738 sayılı yazısı
g) Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştitilmesi ve Enfeksiyon Önleme

Kontrol Kılavuzu

Bakanlığımızın 2020/4 Genelgesi doğrultusunda, 24-/08/2020 tarihinde öğretmenlerimizin
mesleki çalışmaları, 31/08/2020 tarihinden itibaren ise 2020-2021 ders yılı başlayacaktır. Genel
Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda, ayrıca tüm örgün eğitim kurumlarında bulunan özel eğitim
sınıflarında uygulamada birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç
duyulmuştur. Buna göre;

1. İlgi (a) ve (b) Yönetmelikler, ilgi (c), (d) ve (e) Yönergeler ile ilgi (g) Kılavuz dikkate
alınarak Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün ilgi (f) yazısı doğrultusunda
24/08/2020 - 28/08/2020 tarihleri arasında mesleki çalışmalar öğretmenlerimiz tarafından yüz yüze
gerçekleştirilecektir.

2. 2020/2021 eğitim öğretim ders yılı başı olan 31/08/2020 tarihinden itibaren ekte yer alan Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul-Öğretmen Çalışma Planı dahilinde, Genel
Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarımız ile tüm örgün eğitim kurumlarında bulunan özel eğitim
sınıfları öğretmenleri, okul idarelerinin koordinesinde çalışmalarını gerçekleştirecektir.

3. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul-Öğretmen Çalışma Planının özel
eğitim okul, kurum ve sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı 21/09/2020 tarihine kadar eksiksiz
uygulanmasına azami özen gösterilecektir.

4. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul-Öğretmen Çalışma Planı dahilinde
yürütülecek faaliyetlerde Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında; Bakanlığımız tarafından hazırlanmış
olan Öğrenci Bilgilendirme Rehberi, Veli Bilgilendirme Rehberi ile Yönetici ve Öğretmen
Bilgilendirme Rehberi içerikleri titizlikle ilgililerle paylaşılacaktır.

5. Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarımız ve kurumlarımız, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının
Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu ve ilgili bilgilendirme rehberleri kriterlerine
göre önlemleri azami düzeyde alarak "Okulum Temiz" projesi başvurularını en kısa sürede
tamamlayacaktır.



6. 21/09/2020 tarihinde özel eğitim okul, kurum ve sınıfları yüz yüze eğitim faaliyetlerine
başlayacağından, eğitim öğretimin aksamadan devamı için il, ilçe ve okul müdürlükleri gerekli (
yemek, taşıma, hijyen vb.) tüm önlemleri alacaktır.

7. Özel eğitim ihtiyacı yanı sıra kronik hastalığı bulunan ve durumunu belgelendiren öğrenci velisinin
istemesi ve okul müdürlüğüne müracaat etmesi halinde il/ilçe müdürlükleri Özel Eğitim Hizmetleri
Kurulunca bu öğrencilerin uzaktan eğitim almaları için gerekli önlemler alınacaktır.

8.Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin işlemleri ilgi (a) yönetmelik çerçevesinde
yürütülecektir.

Bu açıklamalar doğrultusunda belirtilen iş ve işlemlerin ilgili mevzuat gereğince eksiksiz
yürütülmesini, Covid-19 salgını tedbirlerinin titizlikle uygulanmasını bilgilerinize rica ederim.

Mehmet Nezir GÜL
Bakan a.

Genel Müdür

Ek : ÖRGM Okul-Öğretmen Çalışma Planı



ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
(2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞI) OKUL-ÖĞRETMEN ÇALIŞMA PLANI 

1.HAFTA (31 Ağustos-4 Eylül) 

TARİH GÜNDEM AÇIKLAMALAR 
31 Ağustos 2020 Bakanlıkça Yayımlanan Bilgilendirme Kılavuzlarının ve Okul Çalışma Planının 

İncelenmesi (Bilim ve sanat merkezleri de dahil) 
 
 
 
 
Okul Çalışma Planı Çerçevesinde Okul Değerlendirme Planlarının Hazırlık 
Çalışmalarının Yapılması 
 
 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve ek-1’de 
yer alan öğretim sürecinde kullanılabilecek 
tüm materyaller incelenecektir. 
 
Öğrencilerin öğrenme kaybı ve ihtiyaçlarının 
belirlenmesi amacıyla 2019-2020 eğitim 
öğretim yılında hazırlanmış olan 
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarında 
bulunan hedef/hedef davranışları baz alınarak 
değerlendirme yapılacaktır. Bu kapsamda 1 
haftalık okul değerlendirme takvimi 
oluşturulacaktır. 

1 Eylül 2020 Değerlendirme Planları Hakkında Veli Bilgilendirmelerinin Yapılması 
 
 
 
 
Sınıf/Grup Değerlendirme Takviminin Oluşturulması 
 
 
 

Veli bilgilendirmeleri, okul çalışma planı 
çerçevesinde yapılacak faaliyetlerin içeriğine 
yönelik olarak uzaktan erişim yoluyla 
gerçekleştirilecektir. 
Veli bilgilendirmesi esnasında velilerle 
birlikte öğrenci değerlendirme süreci 
planlanarak uygun zaman aralıkları belirlenip 
1 haftalık sınıf/grup değerlendirme takvimi 
oluşturulacaktır. 
 
Veli bilgilendirme toplantıları ihtiyaç 
doğrultusunda bireysel ya da grup toplantıları 
şeklinde gerçekleştirilebilir. 

2 Eylül 2020 Mevcut bireyselleştirilmiş eğitim programlarının incelenmesi 
 
 
 
 

Her öğrencinin her bir derse yönelik 
bireyselleştirilmiş eğitim programları 
incelenirken 13 Mart 2020 tarihi dikkate 
alınarak hedef/hedef davranıştan 
başlanacaktır. Canlı derse alınan öğrenci bu 
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Canlı Ders Yoluyla Öğrenci Değerlendirmelerinin Yapılması 
 
 
 
 
2 Haftalık Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Hazırlanması 

hedefi gerçekleştiremez ise BEP te yer alan 
bir önceki hedef/hedef davranış 
değerlendirilecektir. Süreç bu şekilde devam 
ettirilerek öğrencilerin her bir ders için 
öncelikli ve işlevsel ihtiyaçları 
belirlenecektir. 2 haftalık öğretim amacı 
listesinin son hali dikkate alınarak 2020-
2021eğitim-öğretim yılı bireyselleştirilmiş 
eğitim programı oluşturulacaktır. 
Değerlendirme sürecinin bireysel yapılması 
esastır.  

3 Eylül 2020 Mevcut bireyselleştirilmiş eğitim programlarının incelenmesi 
 
 
 
Canlı Ders Yoluyla Öğrenci Değerlendirmelerinin Yapılması 
 
 
 
2 Haftalık Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Hazırlanması 

Her öğrencinin her bir derse yönelik 
bireyselleştirilmiş eğitim programları 
incelenirken 13 Mart 2020 tarihi dikkate 
alınarak hedef/hedef davranıştan 
başlanacaktır. Canlı derse alınan öğrenci bu 
hedefi gerçekleştiremez ise BEP te yer alan 
bir önceki hedef/hedef davranış 
değerlendirilecektir. Süreç bu şekilde devam 
ettirilerek öğrencilerin her bir ders için 
öncelikli ve işlevsel ihtiyaçları 
belirlenecektir. 2 haftalık öğretim amacı 
listesinin son hali dikkate alınarak 2020-
2021eğitim-öğretim yılı bireyselleştirilmiş 
eğitim programı oluşturulacaktır. 
Değerlendirme sürecinin bireysel yapılması 
esastır.  
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4 Eylül 2020 Mevcut bireyselleştirilmiş eğitim programlarının incelenmesi 
 
 
 
Canlı Ders (uzaktan eğitim) Yoluyla Öğrenci Değerlendirmelerinin Yapılması 
 
 
 
2 Haftalık Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Hazırlanması 

Her öğrencinin her bir derse yönelik 
bireyselleştirilmiş eğitim programları 
incelenirken 13 Mart 2020 tarihi dikkate 
alınarak hedef/hedef davranıştan 
başlanacaktır. Canlı derse alınan öğrenci bu 
hedefi gerçekleştiremez ise BEP te yer alan 
bir önceki hedef/hedef davranış 
değerlendirilecektir. Süreç bu şekilde devam 
ettirilerek öğrencilerin her bir ders için 
öncelikli ve işlevsel ihtiyaçları 
belirlenecektir. 2 haftalık öğretim amacı 
listesinin son hali dikkate alınarak 2020-
2021eğitim-öğretim yılı bireyselleştirilmiş 
eğitim programı oluşturulacaktır. 
Değerlendirme sürecinin bireysel yapılması 
esastır.  

2.HAFTA (7-11 Eylül) 
7 Eylül 2020 Veli Bilgilendirme Toplantısının Yapılması 

 
Canlı Ders (uzaktan eğitim) Çalışma Takviminin Hazırlanması 

Veli bilgilendirme toplantıları ihtiyaç 
doğrultusunda bireysel ya da grup toplantıları 
şeklinde gerçekleştirilebilir. 
Veli bilgilendirme toplantısında öğrencilerin 
BEP’leri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

8 Eylül 2020 Canlı Ders (uzaktan eğitim) Yoluyla Öğretim Bireyselleştirilmiş Eğitim Planına göre 
yapılacaktır. 

9 Eylül 2020 Canlı Ders (uzaktan eğitim) Yoluyla Öğretim Bireyselleştirilmiş Eğitim Planına göre 
yapılacaktır. 

10 Eylül 2020 Canlı Ders (uzaktan eğitim) Yoluyla Öğretim Bireyselleştirilmiş Eğitim Planına göre 
yapılacaktır. 

11 Eylül 2020 Canlı Ders (uzaktan eğitim) Yoluyla Öğretim Bireyselleştirilmiş Eğitim Planına göre 
yapılacaktır. 

3.HAFTA (14-18 Eylül) 
14 Eylül 2020 Canlı Ders (uzaktan eğitim) Yoluyla Öğretim Bireyselleştirilmiş Eğitim Planına göre 

yapılacaktır. 
 Canlı Ders (uzaktan eğitim) Yoluyla Öğretim Bireyselleştirilmiş Eğitim Planına göre 

yapılacaktır. 
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15 Eylül 2020 Canlı Ders (uzaktan eğitim) Yoluyla Öğretim Bireyselleştirilmiş Eğitim Planına göre 
yapılacaktır. 

16 Eylül 2020 Canlı Ders (uzaktan eğitim) Yoluyla Öğretim 
Okul/Kurum Zümre Toplantısının Tekrar İncelenmesi 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planına göre 
yapılacaktır. 
Okul/ Kurum Zümre toplantılarını sürece 
göre tekrar değerlendirilmesi 
gerçekleştirilecektir. 

17 Eylül 2020 Canlı Ders (uzaktan eğitim) Yoluyla Öğretim 
Uzaktan Eğitim Yoluyla Sunulan Hizmetlerin Değerlendirilmesi 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planına göre 
yapılacaktır. 
Canlı ders yoluyla verilen hedef/ hedef 
kazanımlar değerlendirilecektir.  

18 Eylül 2020 Yüz yüze eğitim sürecinin planlamalarının yapılması 
Yüz yüze eğitime ilişkin veli bilgilendirme toplantısının yapılması 

Yüz yüze eğitim önlemleri ve ortamlarının 
okul-öğretmen işbirliği ile gözden geçirilerek 
eksikliklerin giderilmesi sağlanacaktır. 
Uzaktan erişim yoluyla veli toplantılarında 
yüzyüze eğitim ve öğrencilerin BEP 
bilgilendirmeleri yapılacaktır. 

 

 

*Bilim ve sanat merkezleri 31 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında özel yetenekli öğrencilerin destek eğitimlerini uzaktan eğitim yoluyla yapacaktır. 

*06/07/2020 tarihinde tanılama sürecine tekrar başlayan Rehberlik Araştırma merkezleri tüm faaliyetlerine devam edecektir. 
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YARARLANILABİLECEK DİJİTAL EĞİTİM İÇERİKLERİ 

KAYNAĞIN ADI AÇIKLAMA NASIL ULAŞIRIM? 
ÖZEL EĞİTİM UZAKTAN 

EĞİTİM İÇERİKLERİ 
Kavram öğretimi, Okuma Yazma, Matematik, Dil ve 
İletişim Becerileri ve Günlük Yaşam Becerileri alanlarına 
ait uygulamaları içermektedir. 

https://orgm.meb.gov.tr/www/icerik_go
runtule.php?KNO=1317 
www.eba.gov.tr mebbis girişten sonra 
Kütüphane/Rehberlik/ÖzelEğitim 

ÖZEL EĞİTİM AİLE 
BİLGİLENDİRME VİDEOLARI 

Çocukların ihtiyaç duyduğu temel alanlarda aileleri 
destekleyici 40 adet videoyu içermektedir. 

https://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-
egitim-videolari/icerik/1312 

ÖZEL ÇOCUKLARIMIZLA 
EĞLENCELİ ETKİNLİKLER 

TAKVİMİ 
(ÖÇEET) 

 Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların evde aileleri ile 
birlikte eğitici, öğretici ve eğlenceli zamanlar 
geçirmelerine imkân veren eğlenceli etkinlikleri 
içermektedir. 

https://orgm.meb.gov.tr/www/oceet-
ozel-cocuklarimizla-eglenceli-etkinlikler-
takvimi/icerik/1307 

E-KÜTÜPHANE Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanmış tüm basılı materyallerin dijital 
hallerini içermektedir. 

http://orgm.meb.gov.tr/ekutuphane/ana
sayfa/ 

ÖZELİM EĞİTİMDEYİM 
MOBİL UYGULAMA 

Özel eğitim okullarına ve kaynaştırma eğitimine devam 
eden tüm öğrenciler ve velileri için geliştirilen eğitim 
içerik ve etkinlerini içermektedir. 

AppStore 
Google Play 

 
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİ 

İÇİN UYARLANMIŞ 
ETKİNLİKLER (UYET) 

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği, otizm spektrum 
bozukluğu, öğrenme güçlüğü, görme ve işitme 
yetersizliği olan ve kaynaştırma eğitimlerine devam 
eden öğrencilerimize yönelik 5 ders için (Türkçe, 
Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler) 
genel eğitim müfredatlarındaki kazanımlara hizmet 
eden etkinlik sayfaları bulunmaktadır. 

https://orgm.meb.gov.tr/www/icerik_go
runtule.php?KNO=1320 

EBA KÜTÜPHANE Tüm öğrencilerimize yönelik etkinlik içerikleri, ders 
kitapları, eğitim videolarına ulaşılabilir.  

www.eba.gov.tr 
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