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Alanya Özel Eğitim Anaokulu olarak paydaşlarımızla yaptıklarımızı pay-
laşmak ve onlardan alacağımız geri dönütlerle kendimi geliştirebilmek 
amacıyla oluşturduğumuz bültenimizin 2. sayısı ile karşınızdayız. 

Birin dönem bültenimizde de bir kısmına yer verdi-
ğimiz çalışmalar sayesinde ikinci döneme heyecanla 
başladık. Siz değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz 
için yapmak istediğimiz çok güzel etkinlikler plan-
ladık. Ancak hiç beklenmedik bir şekilde okulları-
mıza ara verdik. Planladığımız bir çok faaliyet yarı-
da kaldı. Ama uzaktan eğitim süreci de bizim için 
yeni bir iletişim şekli oluşturdu. Sizlerle birlikte 
çok güzel işler yaptık.   

Hadi gelin birlikte bunlara bakalım.  

UZAKTAN VE YAKINDAN HEP BİRLİKTE... 

2.BÜLTENİMİZLE KARŞINIZDAYIZ   

Bülten Tarihi 

23.09.2020 
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 Twitter: 
@ozelegitimao 

ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN MUTLU YARINLARI İÇİN 



Yeni döneme tüm heyecanı-
mızla  başladık.. Okul mut-
fağımızı yeşilin tüm tonları 
ile süsleyerek yeşil rengi 
öğrencilerimize kazandır-
mak için çaba harcadık.  
Hem eğlendik hem öğren-
dik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa 2 ÖZEL ÇOCUKLARA ÖZEL EĞİTİM 

YEŞİL PARTİSİ 

 

Dünya üzerinde çok fazla 
nadir hastalık vardır. 

Okulumuzda da bu nadir 
hastalıklardan bir tanesi 
olan Jacobsen Sendro-
muna sahip bir öğrenci-
miz bulunduğu için bu gü-
ne özel okulumuzda et-
kinlikler yaptık Ayrıca 
uluslar arası etkinliklere 
de katılarak diğer tüm 
nadir hastalıklara dikkat 
çektik. 

 

NADİR HASTALIKLAR GÜNÜ 

 

Jacobsen Sendromu nedir?   
 11q’ da meydana gelen silinme ya da 

kopmalarla ortaya çıkan sendrom-
dur. 

 Kız bebeklerde erkeklere oranla 2 
kat daha fazla rastlanır.  

 Silinme ya da kopma miktarı 6-20 
Mb arasındadır. 



Özel gereksinimli çocuklarda 
duyu bütünlemenin önemini 
keşfettikten sonra, hemen 
öğrencilerimize bu ortamı 
oluşturmalıyız dedik.  

Sayın destekçimiz Hüseyin 
Marçıl  sayesinde bu güzel 
odayı kurduk. Kendisine tek-
rar teşekkür ediyoruz. Öğ-
retmenlerimizle birlikte 
özenle yerleştirdik. 

Ve sonuç… 

Açılışımıza katılan ilçe milli 
eğitim müdürümüze, şube mü-
dürlerimize, okul müdürleri-
mize ve velilerimize teşekkür 
ederiz. 

Öğrencilerimize bu olanağı 
sağladığımız için çok mutlu-
yuz. Maalesef şuan içinde bu-
lunduğumuz salgın dönemi ne-
deniyle odamızı kullanamıyor 
olsak da öğrencilerimizin  ne-
şeyle koşturacağı günler çok 
uzak değil. 

 

Cilt 1, Sayı 2 

KİTAP ÖNERİSİ 

DUYU BÜTÜNLEME ODASI 

Sayfa 3 

 

 

Duyu Bütünleme alanında yayımlanan ilk Türkçe özgün 
kitap olan, Duyu'lmak İstiyorum, Türkiye'de birden çok 
ilke imza atıyor. “Duy beni, anne-baba!” çığlıkları duyula-
mayan çocuklara ve çaresiz ebeveynlerine güçlü bir ses 
veriyor. Tüm ebeveynlere, öğretmenlere ve uzmanlara, 
Ebru Albayrak Sidar'ın kaleme aldığı Duyu'lmak İstiyo-

rum’u kuvvetle öneririm. 

-Aslıhan Onaran, Kurucu, Doğal Ebeveynlik - Attachment 
Parenting API Türkiye Uluslararası Platformu - 



 

Sayfa 4 Bülten Başlığı 

Otizm Farkındalık Günü 

 

FARKINDALIK GÜNLERİ ÇALIŞMALARIMIZ 

Down Sendromu Farkındalık Günü 

KORONAVİRÜS 

 

Koronavirüs hastalığı (COVID-19), yeni keşfedilen bir koronavirüsün 
neden olduğu bulaşıcı hastalıktır.  

COVID-19'a yakalanan çoğu kişi, hafif ila orta düzeyde semptomlar 
göstermekte ve özel bir tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmektedir.  
Bazı kişiler ise özel bir tedaviyle iyileşebilmektedir.  

COVID-19'a neden olan virüs, genellikle enfekte kişinin öksürmesi, 
hapşırması veya nefes vermesi sonucu oluşan damlacıklar yoluyla bula-
şır. Bu damlacıklar çok ağır olduğundan havada asılı kalamaz ve hemen 
yere ya da yüzeylere düşer. 



Okullarımız Sağlık Bakanlığının da önerisi ile 16 
Mart itibariyle  uzaktan eğitime geçmiştir. 

Velilerimizin de desteği ile uzaktan eğitim sürecin-
de de öğrencilerimiz için çalışmaya devam ettik.  

Kimi zaman zorlandık ama asla pes etmedik. 

İşte bazı uzaktan eğitim çalışmalarımız... 

Cilt 1, Sayı 2 

 

Sayfa 5 

UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 

23 NİSAN KUTLAMASI 

23 Nisan coş-
kumuz evleri-
mizden dolup 
taştı. 

 



Okulumuz rehberlik servisi tarafından uzaktan eğitim sürecinde 
ailelere destek olmak amacıyla haftalık bültenler hazırlanmıştır. 
Bu bültenlerde aşağıdaki konular yer almaktadır. 

1. Ev için Program Hazırlama 

2. Duygularını İfade Etme 

3. Uyku Düzeni Oluşturma 

4. Tuvalet Eğitimi 1 

5. Tuvalet Eğitimi 2 

6. Engelliler Haftası 10-16 Mayıs 

7. Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerini Anlamak  

Cilt 1, Sayı 2 

 

Sayfa 6 

REHBERLİK SERVİSİ BÜLTENLERİ 

 

ÖZELİM EĞİTİMDEYİM 

 Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler, aile-
ler ve öğretmenler uzaktan eğitim sü-
recinde ihtiyaç duyabilecekleri etkinlik 
örneklerine, eğitim videolarına, öğretim 
uygulamalarına ve ders kitaplarına 
“Özelim Eğitimdeyim” mobil uygulama-
sıyla ücretsiz erişebilirler. 



Okulumuz 2019 Şubat ayında eğitim-öğretime başlamıştır. Şu an kırk öğrencisi, sekiz 
okulöncesi 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 öğrencile-
rimiz için özel eğitimde ön yargıları, sınırları kaldırıp yenilikçiliğin ve değişimin öncüsü 
olarak; Antalya 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 yetiştirmek temel görevimizdir.  

Adres: 
Tepe Mahallesi 1203 Sokak No:7  

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

ALANYA ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU 


