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Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile
hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği, WYG Türkiye sorumluluğundadır ve hiçbir
şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmak için
kullanılamaz.
This publication has been prepared with the financial assistance of the
European Union and the Republic of Turkey. The content of this publication
is the sole responsibility of WYG Türkiye and can in no way be taken to
reflect the views of the European Union and Republic of Turkey.

BEGEP HAKKINDA

ABOUT BEGEP

Ne Yapıyoruz?

BEGEP; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından
2014-2020 Dönemi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) ile
fonlanan ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Operasyon Faydalanıcısı
olduğu bir teknik yardım projesidir.

BEGEP is a technical assistance project funded by Republic of
Turkey and European Union with the Instrument for
Pre-accession Assistance (IPA II) for the period of 2014-2020 and
the Operation Beneficiary of the project is the Ministry of
National Education General Directorate of Special Education
and Guidance Services.

Projemizin genel hedefi ve amacına yönelik hazırlanmış olan
4 müdahale alanı bulunmaktadır.

Our goal is:
To ensure the integration of all students in society by increasing
the quality of mainstreaming / inclusive practices in our country.

Müdahale Alanı II, Farkındalık Artırma: Özel eğitim ve
kaynaştırma /
bütünleştirme
uygulamaları
konusunda
düzenlenecek kampanyalar ve etkinliklerle çeşitli hedef grupların
farkındalığı arttırılacaktır.

Hedefimiz,
Ülkemizdeki kaynaştırma / bütünleştirme uygulamalarının
kalitesini arttırarak tüm öğrencilerin topluma entegrasyonunu
sağlamaktır.
Amacımız,
Kaynaştırma / bütünleştirme uygulamalarında rol alan
öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve
diğer aktörlerin
gelişimlerini destekleme yoluyla; yenilikçi, sürdürülebilir ve
bütünleştirici bir eğitim sistemine katkı sağlamaktır.

Our objective is:
To contribute to an innovative, sustainable and inclusive
education system by supporting the development of teachers,
school managers and other actors involved in mainstreaming /
inclusive practices.

Projemizin hedef kitlesi,
Örgün eğitim kurumlarının her tür ve kademesinde, Bilim ve
Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) ve Rehberlik ve Araştırma
Merkezlerinde (RAM) görev yapan personel, öğretmen,
idareciler, konuyla ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları
ve ailelerden oluşmaktadır.

The target audience of our project are:
Staff of Science and Art Centres (BILSEM) and Guidance and
Research Centres (GRCs), teachers, managers, NGOs working in
this field and families at all kinds and levels of institutions
providing mainstream education.

Projemiz; Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum,
İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Samsun ve Trabzon
olmak üzere 12 pilot ilde yürütülmektedir.

Our project is carried out in 12 pilot provinces which are Ankara,
Adana, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir,
Kahramanmaraş, Konya, Samsun and Trabzon.

Müdahale Alanı I, Kurumsal Kapasite Geliştirme: Bütünleştirici
eğitim için ülke genelinde özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinde
kurumsal kapasite geliştirilecektir.

Müdahale Alanı III, Bilimsel ve Teknik Çalışmalar: Özel eğitim ve
rehberlik hizmetlerinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine
yönelik, tanılama ve yerleştirme sisteminin etkililiğinin
arttırılması amacıyla RAM’larda bir etki analizi yapılacaktır.
Müdahale Alanı IV, Koordinasyon ve İş Birliği: İlgili STK
temsilcileriyle, özel eğitim ve kaynaştırma / bütünleştirme
uygulamalarında koordinasyon ve iş birliği sağlanacaktır.

What do we do?
There are 4 intervention areas prepared for the general
objective and goal of our project.
Category of Intervention I, Institutional Capacity Building:
Institutional capacity will be developed for special education
and guidance services throughout the country for inclusive
education.
Category of Intervention II, Awareness Raising: Awareness of
various target groups will be raised through campaigns and
events on special education and mainstreaming / inclusive
practices.

Bu Projeyi Neden Yapıyoruz?

Why do we carry out this project?

Türk Millî Eğitim sisteminin temel ilkeleri ve "Millî Eğitim Bakanlığı
2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında ülkemizde bütünleştirme
çalışmalarında aktif rol alan tüm paydaşların katılımı ile
bütünleşik bir eğitim modeli hedeflenmektedir. Bu hedef
doğrultusunda özel eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırmak,
kaynaştırma / bütünleştirme uygulamalarında farkındalık
oluşturmak ve öğrenci, öğretmen, aile ve toplum arasındaki iş
birliğini güçlendirmek için BEGEP projesini yapıyoruz.

Within the scope of basic principles of Turkish National Education
system and within the scope of "2023 Education Vision of the
Ministry of National Education", an inclusive education model is
aimed with the participation of all stakeholders who take an
active role in the inclusion studies in our country. In line with this
objective, we are carrying out the BEGEP project in order to
increase the quality of special education services, raise
awareness in mainstreaming / inclusive practices and
strengthen cooperation between students, teachers, family and
society.

Category of Intervention III, Scientific & Technical Studies: In
order to improve the institutional capacity of institutions of
special education and guidance services, an impact assessment
will be carried out in GRCs in order to increase the effectiveness
of the identification and placement system.
Category of Intervention IV, Coordination & Cooperation:
Coordination and cooperation with and between the
representatives of NGOs on special education and
mainstream/inclusive education practices will be provided

