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Özel eğitim, sadece engelli eğitimi değil

Özel eğitim; bireysel eğitim değil

Özel eğitim her türlü öğrenme 
yetersizliklerine odaklanmış, 

“bireyselleştirilmiş eğitim programları” ile 
bireyselleştirilmiş ve farklılaştırılmış 

eğitimdir.

Yasada özel eğitime ihtiyacı olan birey 
tanımında engel kelimesi bulunmamakta



EĞİTİM SİSTEMİNİN 

GENEL YAPISI İÇİNDE ÖZEL EĞİTİM

• Yasal Düzenlemelerde Eğitim Hakkı ve Özel
Eğitim

• Okul öncesi eğitim / özel eğitim

• İlk öğretim / özel eğitim

• Orta öğretim / özel eğitim

• Yüksek öğrenim / engellilerin eğitimi

• YAYGIN EĞİTİM / özel eğitim ve engelliler



EĞİTİMDE ÖZEL İHTİYAÇLAR

Özel Eğitimsel İhtiyaçların Giderilme Yöntemi
ve İlgili Kavramlar:

•Bütünleştirme Eğitimi (Inclusive
Education)
•Kaynaştırma Eğitimi
•Özel Eğitim Kurumlarında Eğitim 
(Ayrıştırma) 
•BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde Eğitim 
Hakkı



EĞİTİM SİSTEMİNİN 
GENEL YAPISI İÇİNDE ÖZEL EĞİTİM

BASAMAKLAR

1- Tıbbi Tanılama (Sadece Destek Eğitim Hizmetlerine 
Yönlendirme İçindir)

2- Eğitsel Değerlendirme,Tanılama ve Yönlendirme 
(RAM)

3- Yerleştirme (İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)

4- İzleme (RAM,OKUL,ÖEHK)



TÜRKİYE’DEKİ SİSTEM
EN AZ SINIRLANDIRILMIŞ ORTAM VE 

KAYNAŞTIRMA

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

(Yerleştirme ÖEHK)

Rehberlik Araştırma 

Merkezleri (RAM)

YÖNLENDİRME (ÖEDK)

Kaynaştırma /Ayrıştırma

OKUL

(Destek Eğitim Sistemi)

1-Okul İçi: Oda, teknik 

donanım ve personel

2-Okul Dışı: 

Rehabilitasyon 

merkezleri

Tıbbi Tanılama (ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU) Destek Eğitim 

Hizmetleri’nden yararlanmak için gerekli



ÖZEL OKULLARIN ÖZEL GEREKSİNİMLİ 

ÖĞRENCİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı 
olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim 
hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan 
akranları ile birlikte RESMÎ VE ÖZEL; okul öncesi, 
ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim 
kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel 
eğitim uygulamalarıdır. (ÖEHY m.23)



ÖZEL OKULLARIN ÖZEL GEREKSİNİMLİ 

ÖĞRENCİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Gerek kaynaştırma gerekse bütünleştirme 
uygulamaları, mevzuat açısından resmi okul – özel 
okul ayırımı söz konusu değildir. 

Bir tek konu hariç,

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu’nun yönlendirme 
raporu ve velinin isteği doğrultusunda özel 
okullarda öğrenimlerini sürdüren öğrencinin, 
bulunduğu okulda kaynaştırma yoluyla eğitime 
devam etmesi için de karar alabilir.



KAYNAŞTIRMA

En az sınırlandırılmış eğitim ortamı

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin; 

• Toplumla bütünleşmesini sağlamaya yönelik 

• Destek eğitim hizmetlerinin de verildiği

• Özel eğitim hizmetlerinin uygulandığı 

Mümkün olduğunca yetersizliği olmayan akranlarıyla bir arada olmasını 
sağlayan en uygun eğitim ortamı



KAYNAŞTIRMA

Kaynaştırma yoluyla eğitim; 

özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, 
destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği 
olmayan akranları ile birlikte RESMÎ VE ÖZEL; okul 
öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim 
kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel 
eğitim uygulamalarıdır. (ÖEHY m.23)



KAYNAŞTIRMA

• Kayıt Kabul

• Akademik sorunlar - Başarının 
Değerlendirilmesi

• Disiplin sorunları – Hukuki Çerçeve

• Devamsızlık sorunları

• Aile Eğitimi

• Sürdürülebilirlik



KAYNAŞTIRMA
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Yapılması Kanun
01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında 
Kanun
6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
06/06/1997 tarihli 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK
25/08/2011 tarihli 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK
31/05/2006 tarihli Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
26/07/2014 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi 
Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği
28/l 0/2016 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Kurumlan Yönetmeliği



KAYNAŞTIRMA

Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla 
Eğitim Uygulamaları Genelgesi; 

19.09.2017 tarih 

2017/28 Sayılı Genelge



BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde Eğitim Hakkına İlişkin 

İlke ve Yükümlülükler

BM Engelli Hakları Sözleşmesi eğitim hakkı açısından bütünleştirme 

ilkesi üzerine kurulmuştur.  

Buna göre;

Engelliler engelleri nedeniyle genel eğitim sisteminden dışlanmamalı ve

engelli çocuklar engelleri nedeniyle parasız ve zorunlu ilk ve ortaöğretim

olanaklarının dışında tutulmamalıdır.

Engelliler yaşadıkları çevrede bütünleştirici, kaliteli ve parasız ilk ve orta

öğretime diğer bireylerle eşit olarak erişebilmelidir. 

Bireylerin ihtiyaçlarına göre MAKUL DÜZENLEMELER yapılmalıdır. 

Engellilerin genel eğitimden etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için genel

eğitim sistemi içinde ihtiyaç duydukları destek verilmelidir.

Engellilere yönelik bireyselleştirilmiş etkin destekleyici tedbirler, engellilerin

tam katılımı hedefine uygun olarak, akademik ve sosyal gelişimi artırıcı

ortamlarda sağlanmalıdır.  

Engellilerin topluma tam ve etkin katılımı eğitim yoluyla sağlanmalıdır.



BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde Eğitim Hakkına 

İlişkin İlke ve Yükümlülükler

Eğitim hakkı 4 temel ilke üzerine inşa 

edilmiştir(m.24); 

Fırsat Eşitliği, 

Ayrımcılık Yasağı, 

Bütünleştirici (İnclusive) Eğitim 

Ömür Boyu Eğitim



Yükümlülükler

1. Engelli bireylerin eğitiminin bütünleştirici olması

Eğitim Hakkının engelliler tarafından kullanılır 

hale getirilmesinin tek ve etkili yolu  

bütünleştirici/kapsayıcı eğitim olarak kabul 

edilmesi, ayrıştırılmış eğitim ortamları yerine 

engellilerin özel eğitimsel ihtiyaçlarının 

bütünleştirici ortamlarda karşılanması, diğer 

yaşıtlarıyla aynı eğitimi almalarının sağlanması



Yükümlülükler

YOL HARİTASI - BÜTÜNLEŞTİRME

BİREYLERİN İHTİYAÇLARINA GÖRE MAKUL 
DÜZENLEMELER

 Özel gereksinimli öğrenciler lehine makul düzenlemelerin 
yapılmaması 

 Örneğin, dislekli sorunu olan bir çocuğun eğitiminde 
eğitim materyallerinden öğretme tekniklerine kadar bir 
takım makul uyarlamalar yapılmadığı sürece çocuğun 
diğerleriyle aynı kalitede eğitim alması söz konusu 
değildir.

 Eğitim kurumu makul uyarlamaları yapmayı reddederse 
çocuğun eğitim hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle dava 
yoluna gidilebilir. 



Yükümlülükler

2. Engelli bireylere hayat boyu eğitim hakkının sağlanması

Engelli bireylerin örgün eğitime, mesleki 
eğitime, erişkin eğitimine ve ömür boyu süren 
eğitime ayrımcılığa uğramaksızın diğer 
bireylerle eşit koşullar altında erişiminin 
sağlanması, bu amaçla engelli bireylerin 
ihtiyaçlarına uygun makul düzenlemelerin 
yapılması



Yükümlülükler

3. Engelli bireylerin eğitim sürecinde ihtiyaç duydukları 

özel tedbirlerin alınması

Engelli bireylerin genel eğitim sisteminden etkili 

biçimde yararlanabilmeleri için bu sistemin içinde 

gerekli ihtiyaçlarının karşılanması, makul 

uyumlaştırmanın yapılması ve böylece normal eğitime 

devamlarının sağlanması



Yükümlülükler

4. Engelli bireylerin ilk ve orta öğrenimden parasız ve 
zorunlu olarak diğer bireylerle eşit şekilde yararlanması

5. Engelli bireylerin eğitiminde engelliliğe dayalı 
ayırımcılık yapılmaması

Engelli bireylerin tüm eğitim tür ve 
kademelerinde engellilik durumlarına dayalı 
olarak engelli olmayan bireylere göre  eğitim 
hakkının engellenmemesi ya da hakkın 
kullanımının içeriğinin daraltılmaması



Yükümlülükler

6. Engelli bireylerin eğitiminde alınacak kararlara 

engelli bireyin ve ailesinin katılımının sağlanması ve 

bilgilendirilmesi

7. Okul ve kurumlarda erişilebilirlik ve güvenliğin 

sağlanması

Eğitimin verildiği mekanların ve çevresinin  

erişilebilirliğinin ve güvenliğinin sağlanması



Örnek karar - 2016

…tarihinden itibaren ilaç tedavisiyle takip edildiği, rahatsızlığı nedeni ile 
sözlüler, sunumlar gibi başkaları tarafından değerlendirilmeyi zorunlu kılan 
durumlarda aktivitelere aktif katılımına engel olduğunun belirtildiği, 
sözkonusu rapordan ve davacının rahatsızlığından davacı velileri tarafından 
raporun okul idaresine sunulması suretiyle okul idaresinin haberdar edildiği…. 
davacının yazılı sınavlarda gösterdiği başarıyı özel durumundan dolayı sözlü 
sınamaya dayalı sınav ve değerlendirmelerde de göstermesini beklemek 
davacının özel durumunun gözardı edilmesi sonucunu doğuracaktır.
davacı yazılı sınavlarda başarılı bir performans göstermiş olup okul 
öğretmenlerince davacının sözlü sınamaya dayalı sınavlarda özel durumunun 
ölçme ve değerlendirme ilkeleri ile kişilerin sağlıklı maddi ve manevi 
gelişiminin aksine değerlendirmeye alınmadığı verilen performans ve 
uygulama notlarının yazılı sınavlara göre aşırı düşük olmasından 
anlaşılmaktadır.. 
yabancı dil dersi ikinci dönem performans notu ile uygulama notunun aşırı 
düşük verilmesine ilişkin davalı idare işleminde ölçme ve değerlendirme 
kurallarına ve hukuka uyarlık görülmemiştir



REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
KILAVUZU

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA, 2018



YERLEŞTİRME VE İZLEME 
İŞLEMLERİ

• Kaynaştırma Eğitimi 

• Özel Eğitim Sınıfı 

• Özel Eğitim Okulu 

• Evde Eğitim 

• Hastanede Eğitim



REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
KILAVUZU

• Kurula başka kimler katılabilir?
Özel Eğitim Değerlendirme Kuruluna üyelerin dışında gerektiğinde; 

eğitim programcısı, odyolog, psikolog, psikometrist, sosyal çalışmacı, 
dil ve konuşma terapisti, fizyoterapist, uzman hekim gibi diğer meslek 
elemanlarından seçilecek birer kişi, mesleki eğitim merkezine ve yaygın 
eğitime gidecekler için ilgili kurum temsilcisi, özel eğitim ihtiyacı olan 
bireyin çalıştığı kurumdaki iş yeri temsilcisi kurula üye olarak katılabilir. 
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca, bilgilerine başvurulmak üzere 
özel eğitime ihtiyaç duyan bireyin sınıf ve alan öğretmeni, sınıf rehber 
öğretmeni, kayıtlı olduğu okulun veya kurumun müdürü, başvuru 
yapan kurumun temsilcisi, üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim 
üyesi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi çağırılabilir. Birey hakkında 
kurulu bilgilendirebilir ancak karar için oy kullanamaz.



REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
KILAVUZU

• Özel Eğitim Okulu
Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler, eğitimlerini öncelikle 
yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte kaynaştırma yoluyla 
sürdürmeleri esas olmakla birlikte, bu bireyler için Bakanlıkça 
her tür ve kademede açılan örgün ve yaygın özel eğitim 
okul/kurumlarına yönlendirilebilir. 
Özel eğitim mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilecek 
öğrencilerin ilkokul ve ortaokul programını takip eden 
kurumlardan mezun olması gerekmektedir. 
Rehberlik ve araştırma merkezleri, bölgelerindeki özel eğitim 
okul/kurum ihtiyaçlarını belirleyerek özel eğitim okul/kurum 
güncel istatistiki bilgilerini düzenli olarak ilçe/il milli eğitim 
müdürlükleri ile paylaşır. 



REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
KILAVUZU

• Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

– Okul Öncesi; Tanılanınca Okul Öncesi Eğitim 
Zorunludur.

– İlkokul/Ortaokul; Tam Zamanlı Kaynaştırma ya da 
Özel Eğitim Sınıfı

– Lise; Tam Zamanlı Kaynaştırma, Özel Eğitim 
Mesleki Eğitim Merkezi veya Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı



REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
KILAVUZU

• Orta-Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

• Okul Öncesi; Tanılanınca Okul Öncesi Eğitim 
Zorunludur.

• İlkokul/Ortaokul; Özel Eğitim Uygulama 
Merkezi I. ve II. Kademe ya da Özel Eğitim 
Sınıfı

• Lise; Eğitim Uygulama Merkezi III. Kademe



Destek eğitim hizmeti alan öğrenciler

• Destek eğitim hizmeti alan öğrencilerin eğitim 
performanslarında gelişme olmadığının tespit 
edilmesi hâlinde ne yapılması gerekir? 

• Özel eğitim bölüm başkanı tarafından eğitim 
hizmeti veren okul ve kurumla ilgili denetimin 
yapılması hususunda Özel Eğitim Hizmetleri 
Kurulu bilgilendirilir. 

• Destek eğitim önerilen engel türlerinin ayrı ayrı 
engel oranının asgari %20 olması gerekmektedir.



REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KILAVUZU

• Özel öğrenme güçlüğü tıbbı tanısı ile başvuran 
bireylerin Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında 
psikiyatri doktorunun yer alması gerekir mi? 

• Özel öğrenme güçlüğü tanısıyla RAM’a 
başvuran bireyin, sağlık kurulu raporunda 
çocuk/ergen psikiyatrisinin yer alıp almadığına 
bakılmaksızın, eğitsel tanılama ve 
değerlendirmesi yapılabilir.



REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KILAVUZU

• Zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitsel 
tanılamasında kullanılan zeka testi ya da 
engelli sağlık kurulu raporu yanında aile 
görüşmesi, bireyin akademik yeterlilikleri, 
gelişim özellikleri, performans durumu ve 
okul bilgi formlarının birlikte 
değerlendirilerek eğitsel tanılaması yapılmalı 
ve bireye uygun tedbir kararının verilmesi 
gerekmektedir.



REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KILAVUZU

• OKULLARDA YÜRÜTÜLEN ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNİ İZLEME 
• Özel eğitim hizmetlerinin planlanması ve eğitimde sürekliliğin 

sağlanması amacıyla erken çocukluk döneminden itibaren eğitimin 
her kademesinde özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin gelişimleri 
izlenir. 

• Birey, gelişimlerinin izlenmesi; önerilen özel eğitim hizmetlerinin 
uygunluğu ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları’nda (BEP) yer alan 
amaçların gerçekleşme düzeyi bakımından değerlendirilip her yıl 
eğitim planlarının yenilenmesi yoluyla yürütülür. 

• Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin gelişimlerinin izlenmesine yönelik 
faaliyetler; Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu, RAM, okullar, kurumlar ve 
ailenin iş birliğiyle yürütülür. 

• Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler ve bireylerin devam ettiği eğitim 
ortamları, il/ilçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu koordinesinde yılda 
en az bir defa RAM tarafından izlenir.



REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KILAVUZU

• AİLE BİLGİLENDİRME/ EĞİTİMİ VE REHBERLİĞİ 
Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucuna 
ilişkin yerleştirme, yönlendirme, eğitim ortamı, 
bireyin haklarına ve yetersizliğine yönelik 
bilgilendirmeler mutlaka yapılmalıdır. 

• Aile eğitimi hizmetleri Özel Eğitim Hizmetleri 
Kurulu tarafından planlanır ve koordine edilir. 
Planlanan çalışmalar rehberlik ve araştırma 
merkezleri, özel eğitim okul/ kurumları ve 
kaynaştırma uygulamaları yapan okullar 
tarafından yürütülür. 



REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KILAVUZU

• Yönlendirme kararına yapılan itirazlarda Özel Eğitim 
Hizmetleri Kurulu tanı değişikliği gerekmediği durumlarda 
kendisi karar verebilir. 

• Tanı değişikliği gerekiyorsa ilgili RAM’a gönderir. Eğitsel tanı 
veya destek eğitim raporuna yapılan itiraz durumunda ise 
RAM’a gönderir. Yeniden inceleme ve değerlendirmede 
farklı uzmanın değerlendirmesine ve farklı testlerin de 
kullanılmasına dikkat edilir. Bu inceleme sürecinde, 
görüşlerine başvurulmak amacıyla yönetmelik hükmü 
doğrultusunda veli, sınıf öğretmeni ve diğer uzmanların 
kurula davet edilmesine özen gösterilir. 

• Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna yapılacak itirazlar 
incelenerek en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılır. 
Sonuç veliye, okula ve RAM’a yazılı olarak bildirilir. 



REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KILAVUZU

• “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” verilen 
bireylerin yeniden incelemesi, 6 (altı) aylık süre geçmeden 
yapılamaz. 

Ancak; 
• Altı aydan daha kısa süreli destek eğitimi önerilmesi, 
• İtirazlar doğrultusunda İl/ilçe Özel Eğitim Hizmetleri 
Kurulunun yeniden inceleme yönündeki kararları, 
• Öğrenim durumu ve özür durumu değişiklikleri, 
• Verilen modül süresinin dolması halinde süre şartı aranmaz. 
Randevu alma işlemi tamamlandığında, sistem tarafından 
bireyin kayıtlı bulunduğu okula gerekli evrakları hazırlaması 
için randevu ile ilgili bilgiler mail olarak gönderilir. 



İSTANBUL / KARTAL 

Yakacık Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)

Özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde (okullarında) 
akademik bilgi ve becerilerin yanında iş eğitimi 
uygulamalarının da yer aldığı eğitim programı uygulanır. Bu 
program temel alınarak BEP hazırlanır ve bireylerin 
başarılarının değerlendirilmesinde BEP'lerinde yer alan amaç 
ve davranışlar dikkate alınır
Dönem sonlarında bireylere karne verilir. 
Programı tamamlayan bireylere EK-7'de yer alan Özel Eğitim 
Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi verilir. Bu 
belge yükseköğretime devam etme hakkı sağlamaz, ancak 
bireylerin herhangi bir işte istihdam edilmesi durumunda 
ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara tanınan özlük 
haklarından yararlanmalarını sağlar. 



İSTANBUL / KARTAL 
Şehit Recep Büyük Özel Eğitim İş Uygulama 

Merkezi (Okulu)
Genel ve mesleki ortaöğretim eğitim programlarından 
yararlanamayacak durumda ve 23 yaşından gün almamış olan özel 
eğitime ihtiyacı olan bireylerin; temel yaşam becerilerini geliştirmek, 
topluma uyumlarını sağlamak ve iş ve mesleğe yönelik beceriler 
kazandırmak için açılan okul/kurumlardır.
Personel ve eğitim ortamının uygun olması durumunda farklı 
yetersizlikleri olan bireyler için özel eğitim sınıfları açılabilir. 
• tuvalet eğitimini kazanamamış, yoğun davranış problemleri 

gösteren ve grup eğitimine uyum sağlayamayan öğrencilerin grup 
eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitim uygulaması yapılır. 

• Bire bir eğitim uygulaması kapsamındaki öğrenciler grup eğitimine 
katılmazlar. Bu öğrencilere verilecek eğitimin süresi ve haftalık ders 
saati sayısı özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir.



İzleme ve yöneltme kurulu 
Özel eğitim mesleki eğitim merkezlerine 
(okullarına) ve özel eğitim iş uygulama 
merkezlerine (okullarına) yerleştirilen 
öğrencilerin eğitim hizmetlerini planlamak, 
öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve 
değerlendirmek amacıyla bu okul ve kurumlarda 
izleme ve yöneltme kurulu oluşturulur.



İzleme ve yöneltme kurulu 
Kurumdaki bireylerin gelişimlerini izlemek, 
değerlendirmek ve gerekli özel eğitim tedbirlerinin 
alınması hususunda okul/kurum yönetimine öneride 
bulunmak,

Kurumdaki özel eğitim hizmetlerinin planlanması ve 
yürütülmesi ile ilgili olarak özel eğitim hizmetleri kurulu 
ve özel eğitim değerlendirme kurulu ile iş birliği yapmak, 

Eğitim hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi 
amacıyla aile ile iş birliği yapmak, 

Gerek duyulması durumunda özel eğitim sınıfı açılması 
için kurum yönetimine öneride bulunmak,



Bireyselleştirilmiş eğitim programı 

geliştirme birimi

Özel eğitim uygulama merkezleri (okulları) ve özel 
eğitim iş uygulama merkezlerinde (okullarında) 
öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla 
bire bir eğitim alacak öğrencileri belirlemek.” 

Özel eğitim okul veya kurumlarında öğrenimlerini 
sürdüren öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim 
alması uygun olanları belirleyerek rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetleri yürütme 
komisyonunu bilgilendirmek.



Bütünleştirici Eğitim 
(Kaynaştırma Eğitimi)

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, 

destek eğitim hizmetleri de sağlanarak 

akranlarıyla birlikte resmî veya özel örgün ve 

yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri 

esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.



Bütünleştirici Eğitim 
(Kaynaştırma Eğitimi)

 Türkiye’deki sistem şu anda kaynaştırma (öğrenciler 
eğitsel tanılama sonuçları “ağır, orta ve hafif düzeyde 
engelli” şeklinde sınıflandırılmakta)

 Engel seviyesi hafif olarak tanılanmış olan öğrenciler 
kaynaştırma eğitimine alınabilmekte

 Eğitimde bütünleştirme kavramı ise, okul 
uygulamalarının, orta ve ağır düzeyde engeli olan 
öğrencilerin de örgün eğitime devam edebilmelerini 
sağlayacak şekilde uyarlanması ve düzenlenmesini 
ifade etmekte



ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER

YOL HARİTASI - BÜTÜNLEŞTİRME

BÜTÜNLEŞTİRME SÜRECİ VE NEDEN 

BÜTÜNLEŞTİRME?

Uluslararası sözleşmeler, ulusal mevzuat ve politikalar ile AB 

uyum sürecinde bütünleştirme uygulamaları, sağlam bir 

çerçeveye oturtulmuştur. 

Türkiye, BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’yi 2006 

yılında imzalamıştır. Bu sözleşme uyarınca bütünleştirme 

uygulanması zorunludur. 

Engelli öğrencilere yönelik bütünleştirme eğitimi 

fırsatlarının artırılması, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ulusal 

politikasıdır.



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

19.09.2017 tarih 

2017/28 Sayılı Genelge

İle

BÜTÜNLEŞTİRME KAVRAMI

Yer almıştır.



Kaynaştırma/Bütünleşti
rme yolu ile eğitimin 
amacı özel eğitime 
ihtiyacı olan bireylerin 
Her tür ve kademede 
diğer bireylerle karşılıklı 
etkileşim içinde 
bulunmalarını ve eğitim 
amaçlarını en üst 
düzeyde 
gerçekleştirmelerini 
sağlamaktır.

Kaynaştırma/
Bütünleştirme 
Yoluyla Eğitim 
Uygulamaları

Genelgesi

19.09.2017 Tarih
2017 Sayılı Genelge



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

25/08/2011 tarihli 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname

Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez. 
Engelliler özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak 
yaşadıkları çevrede bütünleştirilmiş ortamlarda, eşitlik 
temelinde, hayat boyu eğitim imkanından ayrımcılık 
yapılmaksızın yararlandırılır. Genel eğitim sistemi içinde 
engellilerin her seviyede eğitim almasını sağlayacak 
bütünleştirici planlamalara yer verilir.(m.15)



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

Her tür ve kademede görev ve sorumluluğu 
bulunanlar görevin ifasında tereddüde 
meydan vermeyecek şekilde hareket 
edeceklerdir.



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname

• Tanısı konulmuş özel eğitim gerektiren çocuklar 
için okul öncesi eğitimi zorunludur. (m.7)

• Resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim ve orta 
öğretim okulları ile yaygın eğitim kurumlarının; 
kendi çevrelerindeki özel eğitim ihtiyacı olan 
bireylere özel eğitim hizmetleri sağlamakla 
yükümlüdür.(m.24)



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

31/05/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

Eğitim öğretimlerini kaynaştırma/bütünleştirme 
yoluyla sürdürecek öğrencilerin eğitim-öğretim 
haklarından en üst düzeyde yararlanmalarını ve 
eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla, 
okullara yerleştirilmeleri, destek eğitim odalarının 
ve/veya özel eğitim sınıflarının açılması bunların 
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli tüm tedbirlerin 
alınmasına ilişkin düzenlemeler yer alır. 



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

Okullarda aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekmektedir;

1)Her tür ve kademede kaynaştırma/bütünleştirme 
yoluyla eğitim almasına karar verilen öğrencilerin okula 
kayıtlarında ve devamlarında gerekli tedbirler 
alınacaktır;

Tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam 
eden öğrenciler, yetersizliği olmayan akranlarıyla aynı 
sınıfta eğitim görmeleri hâlinde; rehberlik öğretmenleri, 
öğrencilerin okula devamlarını sağlamak amacıyla 
ailelere ve öğrencilere yönelik rehberlik çalışmaları 
yürütecektir. 



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

2)İlköğretim programını takip eden özel eğitim 
sınıfındaki öğrenciler ile tam zamanlı kaynaştırma 
yoluyla eğitimini sürdüren öğrencilerin velisinin 
yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı 
doğrultusunda ilkokulda bir defaya mahsus olmak 
üzere sınıf tekrarı yaptırılacaktır.
3) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini 
sürdüren öğrencilere ilişkin veriler e-okul 
sistemine zamanında ve doğru bir şekilde girilecek, 
bu öğrencilerin eğitim haklarına ilişkin kayıp 
yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.   



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

4) Kaynaştırma/bütünleştirme uygulaması yoluyla 
eğitimlerini sürdüren öğrencilerin bulunduğu 
okullarda, ÖEHY. m.72 gereğince Bireyselleştirilmiş 
Eğitim Programı Geliştirme Birimi  oluşturularak 
özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için takip 
ettikleri program esas alınarak Bireyselleştirilmiş 
Eğitim Programı (BEP) hazırlanacaktır. 
Bu birimin görev ve sorumlulukları aynı 
Yönetmelik’in 73’üncü ve 74’üncü maddelerinde 
belirtilen açıklamalar doğrultusunda yerine 
getirilecektir.



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

5) Okullarda BEP geliştirme birimlerinin kurulması 
ve çalışmaları konusunda gerekli destek rehberlik 
ve araştırma merkezlerince öncelikli olarak 
sağlanacaktır. 

Rehberlik ve araştırma merkezlerince ailelere, 
okulların tüm yönetici ve öğretmenlerine özel 
eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin özellikleri ve 
ihtiyaçları, öğrencinin kabulü ve oryantasyon 
çalışmaları hakkında bilgilendirme çalışmaları 
yürütülecektir.



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

6) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin 
kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini nitelikli 
bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla okulda görevli tüm 
yönetici ve diğer öğretmenler aynı sorumluluk bilinciyle 
hareket edecektir.  



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

7) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini 
sürdüren öğrencilerin  başarılarının 
değerlendirilmesinde eğitimin tür ve kademesine göre 
bulunulan okul yönetmelikleri (Milli Eğitim Bakanlığı 
Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan 
Yönetmeliği/Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Kurumlan Yönetmeliği) sınıf geçme ve sınavlarla ilgili 
hükümleri uygulanacaktır.



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

Bununla birlikte ilköğretim ve ortaöğretim 
kurumlarında kaynaştırma/bütünleştirme 
yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrencilerin 
başarılarının değerlendirilmesinde ÖEHY 
m.24’deki hususlar uygulanacaktır.

ÖEHY. m. 24’ de yer alan başarının değerlendirilmesinde 
dikkate alınacak hususlar nelerdir?



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

ÖEHY. m. 24’ de yer alan başarının 
değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususlar;

1) Bulunduğu okulun eğitim programını takip eden 
öğrencilerin başarıları, takip ettikleri program esas 
alınarak hazırlanan BEP ile devam ettikleri okulun sınıf 
geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre 
değerlendirilecektir.



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

2) Özel eğitim programını takip eden öğrencilerin 
başarılarının değerlendirilmesiyle ilgili iş ve işlemler, 
takip ettikleri programın uygulandığı okullardaki 
mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

3) Öğrencilerin başarılarının 
değerlendirmesinde kullanılacak yöntem, 
teknik, ölçme araçları ve değerlendirme süresi, 
değerlendirme zamanı, değerlendirme 
aralıkları, değerlendirmeden sorumlu kişiler ve 
değerlendirmenin yapılacağı ortam BEP 
geliştirme biriminin görüş ve önerileri 
doğrultusunda belirlenecektir.



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

4) Yazma güçlüğü olan öğrenciler ve özel öğrenme güçlüğü olan 
öğrencilerin değerlendirilmesi sözlü, 

sözlü ifadede güçlük yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesi ise 
yazılı olarak yapılacaktır. 

Yazılı ve sözlü ifade etme becerilerinde yetersizliği olan bireyler 
ise davranışlarının gözlemlenmesi yoluyla değerlendirilecektir



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

5) Yazılı sınavlar öğrencilerin yetersizlik türüne, 
eğitim performanslarına ve gelişim özelliklerine 
göre çeşitlendirilecek, sınavlar kısa cevaplı ve az 
sorulu olarak düzenlenecektir



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

6) Öğrenciler, yetersizliklerinden kaynaklanan 
güçlüklerini gidermek amacıyla sınavlarda uygun araç-
gereç, cihaz ve yöntemlerden yararlandırılacaktır. 

İhtiyacı olan bireyler için yazılı sınavlarda refakat etmek 
üzere bir öğretmen görevlendirilecektir



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

7) Görme yetersizliği olan öğrencilerin yazılı sınavlarda 
Braille (Kabartma) yazı olarak verdiği cevaplar 
sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye 
okutmasıyla değerlendirilecektir. 

Bu öğrenciler için resim, şekil ve grafik içeren soruların 
yerine eş değer sorular hazırlanacak; az gören 
öğrenciler için ise sınav soruları uygun punto, yazı tipi 
ve kalınlıkta hazırlanarak değerlendirme yapılacaktır.



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

8) İşitme veya zihinsel yetersizliği olan 
öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, 

velinin yazılı talebi doğrultusunda yabancı dil 
programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin 
öğretiminden veya dersin tamamından muaf 
tutulacaktır.



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

9) Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler; 
dikkat, bellekte tutma ve hatırlama 
güçlükleri dikkate alınarak daha sık 
aralıklarla değerlendirilecektir



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

10) Otizmi olan öğrenciler ile duygusal ve 
davranış bozukluğu olan öğrencilerin 
değerlendirilmesi, 

iletişim özellikleri ile sosyal-duygusal hazır 
bulunuşlukları dikkate alınarak 
yapılacaktır.



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

11) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
bozukluğu olan öğrencilerin 
değerlendirilmesi, bu öğrencilerin 
özellikleri dikkate alınarak daha sık 
aralıklarla ve kısa süreli sınavlarla 
yapılacaktır.



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

12) Motor becerilerde yetersizliği olan 
öğrenciler velinin yazılı talebi 
doğrultusunda motor beceri gerektiren 
derslerin uygulamalı bölümlerinden 
istekleri doğrultusunda muaf tutulacaktır



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

13) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla 
eğitimlerine devam eden öğrencilerin 
özellikleri ve yeterlikleri dikkate alınarak 
onların başarılı olabilecekleri, öğrenciye uygun 
olan bir yöntemle okuma yazma öğretimi 
yapılacaktır



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

14) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin 
derslere ve ders dışı sportif, sosyal ve kültürel 
etkinliklere etkin olarak katılımlarının 
sağlanması yönünde gerekli tedbirler okul 
yönetimlerince alınacaktır.



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

15) Okullarda, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla 
eğitimlerine devam eden yetersizliği olan öğrenciler 
ile özel yetenekli öğrenciler için 

özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak 
özel eğitim desteği verilmesi amacıyla destek eğitim 
odası açılacaktır



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

16) Kaynaştırma/bütünleştirme 
yoluyla eğitimini sürdüren özel 
yetenekli öğrenciler için 
zenginleştirilmiş bireysel eğitim 
programları uygulanacaktır



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

17) Özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odası için 
ayrılan mekanların fiziki şartlarının (ısı, ışık, genişlik, 
hijyen vb.) eğitime uygun ve kolay ulaşılabilir 
olmasına dikkat edilecektir. 

Eğitim öğretim açısından elverişsiz ortamlarda özel 
eğitim sınıfı ile destek eğitim odası düzenlenmesi 
yapılmayacaktır.



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

18) Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre 
öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere okul öncesi 
öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri, sınıf öğretmeni ve alan 
öğretmenleri ile RAM’da (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) görevli 
özel eğitim öğretmenleri ya da aynı kademedeki diğer okul ve 
kurumlardaki öğretmenler görevlendirilecektir. Destek eğitim 
odasında eğitim vermek üzere görevlendirilen öğretmenlerin bu 
derslikte ders okutmaya başlamalarından önce öğretmenlerin 
özel eğitim alanına ilişkin mesleki becerilerini geliştirmek üzere 
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince hizmetiçi eğitimler 
düzenlenecektir



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

19) Tören ve toplantılar dışında, özel 
eğitim sınıflarında görevli öğretmenler 
eğitim etkinliklerinde  rahat hareket 
edebilmelerine imkân sağlayacak uygun 
kıyafetlerle derslere girebileceklerdir



KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME

20) Özel eğitim sınıflarında görevli öğretmenler özel eğitim 
ihtiyacı olan öğrencilerin durumları ve ihtiyaçları nedeniyle 
teneffüs ve yemek saatlerinde öğrencilerin gözetimine devam 
edeceklerdir. 

İki öğretmenin görev aldığı sınıflarda okul yönetimince 
yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenlerin dönüşümlü 
olarak öğrencilerin gözetimine devam etmeleri ve dinlenmeleri 
sağlanacaktır. Bir öğretmen olan sınıflarda ise okul yönetimi 
tarafından alınacak tedbirler doğrultusunda teneffüs ve yemek 
saatlerinde öğrencilerin gözetimine devam edilmesi ve 
öğretmenin dinlenmesi sağlanacaktır



Dinlediğiniz için teşekkür 
ederim.

Av.Jülide Işıl BAĞATUR


