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Türkiye’de Kapsayıcı Eğitim 

Tanım:  

 

Politika ve Uygulama: Türkiye’de özel eğitim kapsayıcılıktan çok kaynaştırmaya odaklanmakta 

bununla beraber kapsayıcı eğitimin önemli bir kısmını da engelli çocukların eğitimi oluşturmaktadır. 

Özel gereksinimli çocuklar için bir eğitim sistemi oluşturmak istenmekte ancak uzlaşmanın önünde 

birçok engel bulunmaktadır. Bu engeller arasında en önemlileri özel gereksinimli çocuklarla ilgili 

güvenilir ve düzenli bilgi toplamadaki yetersizliklerdir. Elde edilen veriler kayda değer sayıda özel 

gereksinimli çocuğun eğitim sistemi içinde yer almadığını göstermektedir.  

 

Okuryazarlık ve bitirme çalışmalarıyla elde edilen veriler de özel gereksinimli kadınların erkeklere 

oranla daha dezavantajlı olduğu sonucunu göstermektedir. Bu durum ise cinsiyete dayalı 

dezavantajlılık durumunun çarpıcı bir örneğidir. Türkiye’de özel gereksinimli çocuklar üç farklı 

kategoride eğitim almaktadır. Bu çocuklar için en az kısıtlayıcı eğitim türü tam zamanlı kaynaştırma 

eğitimidir. Kaynaştırma eğitimi verilen okullarda yer alan özel alt sınıflarda verilen eğitim orta 

derecede kısıtlayıcı eğitim kategorisinde kabul edilmektedir. En kısıtlayıcı eğitim olan özel eğitim 

okulları ise genellikle benzer ihtiyaçları olan çocuklar için tasarlanmıştır. Sayıları az da olsa yatılı özel 

okullar bunlar arasında en kısıtlayıcı eğitim kategorisinde yer alan okullardandır.   

 

İlk ve orta kademelerde özel eğitim alabilen çocukların sayısı incelendiğinde yıldan yıla bir artış 

gözlenmektedir. Türkiye’de çocukların ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlarını karşılayacak en 

uygun eğitim kurumunu tespit etmek için değerlendirmeler yapan Rehberlik ve Araştırma Merkezleri 

bulunmaktadır. Ancak uzmanların ve uygun tanılama araç ve materyallerin eksikliğinden dolayı bu 

tanılama süreci yeterli düzeyde sağlanamamaktadır. Bunun yanı sıra UNICEF ve Millî Eğitim 

Bakanlığı’nın yapmış olduğu son çalışmalar engelli ve özel gereksinimli çocukları erken yaşlarda 

tanılamanın geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.   

 

Öğretmen eğitimi: 

İhtiyaçlar ve zorluklar: Türkiye, farklı ihtiyaçları olan çocuklara yönelik kapsayıcı bir sistem 

geliştirmek için birçok değişime gereksinim duymaktadır. Uluslararası iyi uygulamalar geliştirilirken 

uluslararası ve ulusal yasalar da dikkate alınmalıdır. Bu iyi uygulamalar kapsayıcı bir eğitim sistemi 

oluşturmak için öğretmenler, öğrenciler, ebeveynler ve okul yönetimi gibi farklı paydaşların iş birliği 

halinde çalışmalarının gerekliliğini göstermektedir. 


