


Değerli takipçilerimiz, 
Aylar boyu süren yoğun, yorucu ve fe-
dakarca yaptığımız çalışmaların bir ürü-
nü olan bültenimizi sizlerle buluşturma-
nın mutluluğu içerisindeyiz. Her etkin-
likte ayrı bir emeğin yer aldığı, düşün-
menin ve çalışmanın ürünü olan bülteni-
miz, tamamıyla öğrencilerimizin, velile-
rimizin ve değerli öğretmenlerimizin 
ortaya koymuş olduğu bir çalışmadır. 
Özellikle öğrencilerimizin ortaya koy-
dukları bu emeğin karşılığı hiç şüphesiz 
siz değerli okurlarımızın ilgi ve takdirleri olacaktır. 
 

Yelkenleri umuda yolculuk için açtık. Amacımız iyiyi, güzeli ve doğruyu 
paylaşmak. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan bültenimiz için umut ediyo-
ruz ki bizler, siz değerli okurlarımızın beğenisini ve takdirini kazanırız. 

        Serkan AKTAŞ 

Bir yakından bir uzaktan derken salgın dönemini yaşayıp gidiyoruz. Bu süreçte siz değerli velileri-
mizle gönüllerimiz bir olsa da  okulumuzda yüzyüze uzun süreli etkinlikler yapamadık. Tesellimiz 
öğrencilerimizle bir dönem boyunca kesintisiz eğitim yapabilmektir. Daha sağlıklı, mutlu günlerimiz-
de hep birlikte olmak dileğiyle, okulumuz 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 1. dönem bülteni karşınız-
da.  

Keyifli okumalar dileriz. 
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6 Ekim Selebral Palsi farkındalık gününde okul 
olarak yeşil giyindik. Bu özel günde Haluk Le-
vent’e okulumuzu ziyaret ettiği için teşekkür 
ederiz. 
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OKULUMUZA KAR YAĞDI 

SELEBRAL PALSİ FARKINDALIK GÜNÜ 

Sayfa 3 

 

Çocuklarımıza karne hedi-
yesi olarak okulumuza kar 
getirdik. Bu eğlenceli anları 
yaşamalarına katkılarından 
dolayı Alanya Belediyesine 
teşekkür ederiz. 



  

Sayfa 4 “Yavaş gitmekten korkma, sabit durmaktan kork.” 

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ 

 

ÖZEL GÜNLERİMİZ 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ 

 



3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Alanya Fen Lisesi ile 
ortak bir etkinlik olarak gökyüzüne güvencinleri bırak-
tık. Öğrencilerimiz için “Engelleri kaldırırsanız biz de 
varız.” mesajını topluma ulaştırmayı hedefledik. Bu özel 
günde İlçe Milli Eğitim müdürümüz Sayın Yusuf Yılmaz 
ve Alanya Anaokulu da bizi yalnız bırakmadılar. Tüm 
paydaşlarımıza teşekkür ederiz. 
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3 ARALIK GÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ 

 



MİNİK ELLER  

BÜYÜK RESSAMLAR 

 

 

 

Sayfa 6 “Yavaş gitmekten korkma, sabit durmaktan kork.” 

TÜRÇEV 

EKO OKUL 

 

PROJELERİMİZ 

E-TWİNNİNG 

EXPLORER KIDS       ÖZEL ARKADAŞIM 

OKULLARDA ORMAN 
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Sayfa 7 

SINIF ETKİNLİKLERİ 



Okulumuz 2019 Şubat ayında eğitim-öğretime başlamıştır. Şu an kırk öğrencisi, sekiz okulön-
cesi öğretmeni, sekiz özel eğitim öğretmeni, bir rehberlik öğretmeni, bir müdür yardımcı ve 
bir müdürle eğitim-öğretime devam etmektedir. 
 
Vizyonumuz: Tüm engelleri kaldırarak, özel eğitime ihtiyaç duyan okul öncesi öğrencilerimiz 
için özel eğitimde ön yargıları, sınırları kaldırıp yenilikçiliğin ve değişimin öncüsü olarak; Antal-
ya ilinde ve Türkiye genelinde saygın, örnek bir eğitim kurumu olmaktır. 
 
Misyonumuz: Özel Eğitime ihtiyaç duyan okul öncesi öğrencilerinin eğitim programını, çevre 
faktörlerini dikkate alarak etkili ve verimli bir şekilde uygulamak. Kendi bireysel gelişimlerine 
uygun olarak, olumlu davranışlar geliştirebilen ,kendi öz bakım becerilerini gerçekleştirebilen, 
sosyal hayata dahil olabilen ,yaşantı zenginliği sunularak farkındalığı artan bireyler yetiştir-
mek temel görevimizdir.  
 
 

Adres: 
Tepe Mahallesi 1203 Sokak No:7  

Telefon:  0242 522 56 14 
E-posta: 763793@meb.k12.tr  

ALANYA ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU 


