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REYHANLI KAYMAKAMLIGI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı :33182l62-160-E.7219165
Konu : İl Otizm Yerel Eylem Planı

29.06.2016

............................... MÜDÜRLÜGÜNE
REYHANLI

İlgi: 2015-2020 Hatay İli Otizm Yerel Eylem Planı

İlçemiz ortaöğretim ve özel eğitim okullanndaki otizmli öğrencilerin okullan
tarafından velileri ile irtibata geçilerek; İl Otizm Yerel Eylem Planı 10. gösterge maddesi
(Otizmli çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda İŞKURfa yönlendirilmeleri)
kapsamında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki gelişimlerinin desteklenmesi için
iŞKURfa yönlendirilmeleri, 12. Gösterge maddesi (Yüksek işlevli otizmli bireylerin başarılı
oldukları alanlarda; spor, müzik, resim, matematik vb. Kurslara yönlendirilmeleri,
gelişimlerinin desteklenmesi ve otizmli bireylerle faaliyetleri yürütecek personelin otizm
hakkında eğitimli olması) kapsamında yönlendirilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

M.Cemil TÜNEK
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ek: Otizm Yerel Eylem Planı
(Gösterge 10 ve 12)

Dağıtım:
ilgili Kurum ve Ortaöğretim Okullarına

Elektronik Ağ: reyhanli.meb.gov.tr
c-posta: reyhanliô 1(ci,iıncb.go\'.tr

Ayrıntılı bilgi için: ESİLLE
Tel: (O 326) 413 10 56

Faks: (O326) 413 3702

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanrıuştır. http.z/cvraksorgu.meb.gov.tr adresinden b2fa-08c7-3f7b-bd9a-ddbO kodu ilc teyit edilebilir.



T.C.
HATAY VALİLİoİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 63792395-160.01-E.7155802
Konu :İl Otizm Yerel Eylem Planı

28.06.2016

............................... KAYMAKAMLlOINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: 2015-2020 Hatay ili Otizm Yerel Eylem Planı

ilçeniz ortaöğretim ve özel eğitim okullarındaki otizmli öğrencilerin okulları tarafından
velileri ile irtibata geçilerek; İl Otizm Yerel Eylem Planı 10. gösterge maddesi (Otizmli
çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda iŞKUR'a yönlendirilmeleri) kapsamında ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ıçın iŞKUR'a
yönlendirilmeleri, 12. Gösterge maddesi (Yüksek işlevli otizmli bireylerin başarılı oldukları
alanlarda; spor, müzik, resim, matematik vb. Kurslara yönlendirilmeleri, gelişimlerinin
desteklenmesi ve otizmli bireylerle faaliyetleri yürütecek personelin otizm hakkında eğitimli
olması) kapsamında Gençlik ve Spor İl/ilçe Müdürlüğü ve ilçeniz Halk Eğitim Merkezlerine
yönlendirilmesi, yazının Halk Eğitim Merkezlerine, tüm ortaöğretim ve özel eğitim okullanna
duyurulması hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Kemal KARAHAN
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdür V.

Ek: Otizm Yerel Eylem Planı
(Gösterge 10 ve 12)

Dağıtım:
Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

iı Milli Eğitim Müdürlüğü
Ürgen Paşa Malı, Ayşe Fitnat Hanım Cad, 14, Sok.Merkez/Hatay
Elektronik Ağ: hupv/hatay.mcb.gov.rr/
E-posta:ozelegitims ı@meb,gov,tr

Ayrıntılı Bilgi için: ILKARAGÖZ Bil.İşlt,

Tel: (O326)227 68 68 (Dahili 1(99)
Faks: (O326) 22769 69

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 2c25-dce2-30bd-8340-7059 kodu ilc teyit edilebilir.





Sorumlu Kuruluş: Milli Eğ
iişbirliği Yapılacak Kuruluş
Hatay Otizrn Derneği
Kaynak: Milli Eğitim M
Süre: 18 ay

Açıklama : Milli Eğitim Müdürlüğü kendisine
özel eğitim merkezlerı ve Hatay
doğrultusunda qu çocuklar söz kotıus.u i ve ve1recıe
mesleki gelişimlerinin desteklenmesi için iŞKUR'o
Otizm Derneğide iletişimde olduğu ailelerden özel "P"pn,,,",

bireylere ilişkin bilgııeri yazdı olarak iŞKUR'a hHıiirı:~rE"kt

çocuklara ilgl>veyeteneklerine göre kurs verilecektir,

ôzel ve kamuya ait
aldıklan bilgiler

doğrultusunda
ektir. Hatay

Sorumlu Kuruluş :
işbirliği Yapılacak Kuru'uş :, .
Kaynak: Mjlfi Eğitim Müdürlüğü
Süre: 18 oy

Açıklama: ilde bulunan.özel özel eğitim veren
kurum personeli, okulların rehber ôgretrnenleri ve kaytıaşhrnlQ öğrencisi
olan öğretmen!ere Milli Eğitim MÜdürlüğü/nüh belirlediği yer ve saatte
eğitim verilecektir. Otizrnli öğrencilerin eğitiminden s.orumıu uzmanlara
(eğitimciıere)otizmHbireytereeğitimY~k!aşımlkonusundeekbilgilerverilirken
diğer personele otizmle ilgili farkındaırk eğitimi v~r1lecektir.Söz konusu
eğitimler üç yılda bir tekrar edilecektir. Bu eğitimlerin organizasyonunda
eğitirni verecek uzmanlara ulaşma yo da deneyim pcıylqşırrıı konusunda
Hatay Ötizrn Derneği destek sağlayacaktır,



Sorumlu Kuruluş: Milli Eğitim
işbirliği Yapılacak Kuruluş :
Otizm Derneği, ASP
Kaynak :MHIi Eğitim Müdürlüğü
Süre: 18 oy
Açıklama: Özel ve kornuya ait özel 0,......1'1......

Derneği aracıb,ğıyla yüksek i$levH öğre
Müdürlüğü yt;l:~sekişlevli otizrnli bireyleri iti alanları
matematik, yüzh:ıevb.) göre destekleyici kurslar açacak
kurumlara yö~leDdirilecektiL

müzik,
yapılan

Sorumlu Kuruluş: Çalışma ve ış Kurumu iı Müdürlüğü
işbirliği Yapılacak Kuruluş: MiIH Eğitim Müdürlüğü
Kaynak: Çalışma ve iş Kurumu iı Müdürlüğü
Süre: 18 ay
Açıklama: Çalışma ve iş Kurumu iı N\üdürıQğü ,ötizmli bir~y:lerf.i:::mesleki
çalışmalarda görevalacak 5 ki~i" belirleyecektir. Bu eI'Nip Eğitim
Müdürlüğü' nün özel eğitim personeli için düzenlediği eğitime ~ ktır. Bu
eğitimi alan iŞ-KURekibi yetenekli ofizrnllbireylere özel meslekidc.ıl'1l§manlık
vererek onların bu yeteneklerini işlevsel olonkirdo kullomnalarını sağlamak
üzere eğitim verecektir.


