
 

EĞİTİMDE KAPSAYICILIK 

Modül 5 
 

Kapsayıcı eğitim, her bir öğrencinin kendi öğrenme ve gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri 

doğrultusunda eğitime erişimini, eğitim ortamlarına katılımını ve bu doğrultuda onlarla ilgili 

profesyonellerin desteklenmesine yönelik süreçleri gerektiren bir “anlayış”tır. Kapsayıcı eğitim bir 

program, müfredat ya da yaklaşımdan ziyade, her şeyden öte bir anlayıştır. 

 Kapsayıcı eğitimin farklı zamanlarda, farklı araştırmacılar tarafından çeşitli özellikler 

vurgulanarak yapılmış tanımları bulunmaktadır. 

 

 Kapsayıcı eğitim, tüm öğrencileri destekleyebilecek bir altyapı üzerinde, öğretmenlerin mesleki 

gelişimi de bu yönde sağlanarak sunulduğunda, öğrencilere, ailelere ve topluma yararı olabilecek bir 

anlayıştır. Örneğin, kapsayıcı eğitim uygulamaları, aynı ortamda eğitimine devam eden hem gelişimsel 

yetersizliği olan çocuklar hem de tipik gelişim gösteren akranlarının gelişimlerini desteklemekte; akran 

etkileşim ortamına katkı sağlayarak çocukların öğrenme süreçlerini yönlendirmeye yardımcı 

olmaktadır. 

 

 Kapsayıcı Eğitimin Yararları: 

 

• Aynı ortamda eğitimine devam eden hem gelişimsel yetersizliği olan çocuklar hem de tipik gelişim 

gösteren akranlarının gelişimlerini desteklemekte; akran etkileşim ortamına katkı sağlayarak çocukların 

öğrenme süreçlerini yönlendirmeye yardımcı olmaktadır.  

• Tüm çocukların aileleri kapsayıcı eğitim ortamlarında eğitim alan çocukları vesilesi ile kapsayıcı 

eğitime yönelik olumlu tutum geliştirmektedir.  

• Kapsayıcı ortamlarda bulunan çocuklar ayrıştırılmış ortamlarda eğitim gören benzer özellikteki 

akranlarına göre öğretimsel hedeflerinde bulunan iletişim, sosyal ve akademik becerileri daha kısa 

sürede öğrenebilmektedir.  

• Kaynaştırma/Bütünleştirme faaliyetleri ile kapsayıcı eğitim farkları: 

 

 



Kapsayıcı Eğitimin Temel Kavramları 

 
Kapsayıcı eğitim çeşitlilik, katılım, aidiyet, adalet (equity) ve hak temelli yaklaşım üzerinde 

şekillenen bir anlayıştır. Çeşitlilik; yaş, etnik köken, ırk, cinsiyet, engellilik, sosyoekonomik düzey, dil, 

din, coğrafi konum gibi özelliklerin farklılıklarının doğasını değerlendirmeden ve yargılamadan olduğu 

gibi kabul etmeyi ve sosyal dışlamayı ortadan kaldırmayı ifade etmektedir.  

Kapsayıcı eğitim anlayışında farklılıklar bir sorun olarak görülmekten ziyade “olağan” olarak 

karşılanarak çeşitlilik önemsenmektedir. Katılım, tüm çocukların aynı eğitim ortamında “bulunmasının” 

yanı sıra, kendi gereksinimlerine ve ilgilerine göre çeşitli uyarlamalara da yer verilerek öğrenme 

süreçlerine katılımını ifade etmektedir.  

Okullarında ve sınıflarında tüm çocukların sosyal ilişkiler geliştirerek kendilerini o eğitim 

ortamına ait hissedebilecekleri bir kapsayıcı kültürü oluşturmak, kapsayıcı eğitim uygulamalarının 

hayata geçirilmesi noktasında kritik öneme sahiptir. 

Kapsayıcı bir okul, tüm üyelerinin hak ve sorumluluklara sahip olduğu, okulun hem kendi 

ortamında hem de dışında sağlanan eğitimden tüm öğrencilerin benzer şekilde yararlanma fırsatına sahip 

olduğu, adaleti temel alan bir ortam sağlamaktadır. 

Kapsayıcı Eğitimin Gerekçeleri: 

Kapsayıcı eğitim yaklaşımının eğitimsel, sosyal ve ekonomik gerekçeleri bulunmaktadır. 

 Eğitimsel gerekçeler bağlamında, kapsayıcı eğitim yaklaşımı işler hâle geldiğinde, okullarda 

tüm çocuklar birlikte eğitim alabilir ve bireysel farklılıklara yanıt veren, tüm çocukların yararlanabildiği 

öğretim yöntemlerinin kullanılarak tüm çocukların gelişimsel olarak ilerlemeleri desteklenebilir. 

 Sosyal gerekçeler bağlamında, kapsayıcı okullar, tüm çocukların birlikte eğitim almasını 

sağlayarak farklılıklara karşı tutumları değiştirebilir, insanları barış içerisinde, bir arada yaşamaya teşvik 

eden adil ve ayrımcı olmayan bir toplumun temelini oluşturur. 

 Ekonomik gerekçeler bağlamında ise; kapsayıcı eğitim uygulanan okulları oluşturma ve 

sürdürmenin belirli özelliklere sahip çocuklara yönelik uzmanlaşmış kişilerle, farklı türde okullarda 

verilen hizmetlerden oluşan karmaşık bir sistemden daha az maliyetli olabileceği düşünülmektedir. 

Kapsayıcı Eğitimin İlkeleri:  
• Kapsayıcı değerleri eyleme geçirme,  

• Her insanın yaşamına eşit derecede önem verme,  

• Herkesin aidiyet hissetmesine destek olma,  

• Çocukların öğrenme ve öğretime katılımlarını sağlama,  

• Dışlanmayı, ayrımcılığı ve öğrenmeye katılıma engel olan durumları azaltma,  

• Çeşitliliği ve herkese eşit derecede saygıyı teşvik etmek için kültürler, politikalar ve uygulamalar 

geliştirme,  

• Öğretim süreçlerinden geniş ölçüde faydalanmak için kapsayıcı uygulamadan yararlanma,  

• Çocuklar arasındaki ve yetişkinler arasındaki farkları öğrenme için bir kaynak olarak ele alma,  

• Çocukların yerel tabanlı, yüksek kalitede eğitim alma hakkını kabul etme,  

• Çocuklarla birlikte, çalışanlar ve aileler için de okulları geliştirme,  

• Başarıların yanı sıra, olumlu okul ortamı oluşturmanın değerini öne çıkarma,  

• Okullar ile okulların değerleri ve bulundukları yakın çevre arasındaki olumlu ilişkileri teşvik etme,  

• Kapsayıcı eğitimin, topluma dâhil olmanın bir göstergesi olduğunun farkına varma. 

 
Kapsayıcı Eğitim Anlayışı: 

Kapsayıcı olmak her şeyden öte bir anlayıştır ve öncelikle düşüncelerimizde, kendimizde var 

olan ayrıştırmacı tutumları ve düşünceleri fark etmemizi gerektiren bir anlayıştır. Kapsayıcı eğitim 

anlayışı sınıftaki tüm öğrencilerin öğretmeni olmak ile ilgilidir.  

 

Kapsayıcı Anlayışın Yansımaları ve Dil: 

Yetişkinlerden kapsayıcı olmayan dilsel ifadeleri ve tutumları öğrendikçe, çocuklar da çeşitli 

bakımlardan kendileri gibi olmayanı kapsamakta zorlanmaktadır Yetişkinlerin tutumları ve dil 

kullanımları çocukların gözünde arkadaşlarına yönelik doğrudan fikir oluşturmalarına ve zaman zaman 

ön yargı geliştirmelerine sebep olabilir. Örneğin, okul öncesi dönemdeki bir çocuk işitme yetersizliği 

olan ve cihaz kullanan bir arkadaşının kulağında cihazı gördüğünde “Yeni kulağın ne güzelmiş!” 

diyebilmekte ve farklılıkları bu şekilde olağan görebilmektedir. Çocukların eksiklikleri ve zayıf 

yanları değil, her birinin yapabildikleri ve yeterlikleri sınıfta odak noktada tutulduğunda; çocuklar 

özel gereksinimli arkadaşlarını tanılarına göre değerlendirmemekte, kendileri gibi tüm çocukların 

çeşitli davranışları/becerileri yerine getirmekte yetkin olabileceğini kabul etmektedir. 
 



Kapsayıcı Dil ve İletişim  
"Önce birey dili (person-first-language)" olarak ifade edilen kavram, kapsayıcı anlayışa yönelik 

geliştirmemiz gereken bir dil alışkanlığı olabilir. Engeline göre kategorize ederek bir çocuğa hitap etmek 

ya da ondan bahsetmek yerine ismini kullanarak bahsetmek, “otistik çocuk/öğrenci” yerine “otizm 

spektrum bozukluğu olan çocuk/öğrenci” demek; “normal çocuk/öğrenci” yerine “tipik gelişim gösteren 

çocuk/öğrenci”,“MRli çocuk/öğrenci” yerine “zihin yetersizliği olan çocuk/öğrenci” ifadelerini 

kullanmak kapsayıcı anlayışa daha uygundur.  

 

Kapsayıcı Eğitim Yaklaşımının Tarihsel Gelişimi ve Yasal Düzenlemeler 

 

A. Kapsayıcı Eğitime Yönelik Uluslararası Düzenlemeler  
 

İnsan Hakları Temelli Süreç (1948 ve Sonrası)  

• 1948 BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1952 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  

• 1960 UNESCO Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme  

• 1966 Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi  

• 1971 BM Zihinsel Engelli Bireylerin Hakları Bildirisi  

• 1975 BM Engelli Hakları Bildirgesi  

• 1981 UNESCO Sundberg Bildirgesi  

• 1982 BM Engelliler İçin Dünya Eylem Programı  

• 1989 BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme  

 

Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Süreç (1990 ve Sonrası)  

• 1990 Herkes İçin Eğitim Dünya Konferansı  

• 1993 BM Engelliler İçin Fırsat Eşitliği ve Standart Kurallar  

• 1994 UNESCO Salamanca Bildirgesi ve Eylem Çerçevesi (Kapsayıcı eğitim ilk defa gündeme 

gelmiştir.)  

• 1996 BM Engellilik Strateji Belgesi  

 

Dezavantajlı Gruplara Yönelik Süreç (2000 ve Sonrası)*  

• 2000 UNESCO Dünya Eğitim Forumu ve Dakar Eylem Çerçevesi; Avrupa Komisyonu 

Engelsiz Avrupa Tebliği (Dezavantajlı bireyler sınıflandırılmıştır.)  

• 2003 BM Engellilik İçin Fırsat Eşitliği  

• 2004-2010 Avrupa Komisyonu Engellilik Eylem Planı  

 

Eğitim Sistemlerinin Dönüşümü (2005 ve Sonrası)  

• 2005 UNESCO Kapsayıcılık Rehberi: Herkes İçin Eğitime İlişkin Erişilebilirliği Sağlama  

• 2006 BM Engelli Hakları Sözleşmesi  

• 2006-2015 Avrupa Konseyi Engellilik Eylem Planı 2008 UNESCO Kapsayıcılığa Yönelik 

Politika Rehberi  

• 2010-2020 AB Engellilik Stratejisi; UNESCO Herkes İçin Eğitim İzleme Raporu  

• 2012 UNESCO Eğitimde Dışlanma: Daha Kapsayıcı ve Adil Toplumlar İçin Eğitim 

Sistemlerini Değerlendirme Rehberi  

• 2015 UNESCO Eğitim 2030 Eylem Çerçevesi  

• 2017 UNESCO Eğitimde Kapsayıcılık ve Eşitliği Sağlama  

• 2019-2030 Her Çocuk Öğrenebilir: UNICEF Eğitim Stratejisi  

• 2020 UNESCO Salamanca Bildirgesi’nden 25 Yıl Sonra Eğitimde Kapsayıcılık: Mevcut 

Durum, Eğilimler ve Zorluklar; Küresel Eğitim İzleme Raporu: Eğitimde Kapsayıcılık  

• 2021-2030 AB Engelli Haklarına Yönelik Strateji Belgesi  

 

2008 BM Engelli Hakları Sözleşmesi kapsayıcı eğitimi işler hâle getirmeye yönelik formüle eden 

uluslararası insan hakları hukukunun ilk örneği ve 24. maddesi ile kapsayıcı eğitim hakkını dile 

getiren ve yasal olarak bağlayıcılığı olan ilk uluslararası insan hakları belgesidir. 

 

 

 

 



 
B.  Kapsayıcı Eğitime Yönelik Ulusal Düzenlemeler:  

 

Ülkemizde kapsayıcı eğitim 1980’li yıllardan itibaren yasal zeminde ele alınmaya başlanmıştır. 

1982 ı Anayasası’nın 10. maddesinde “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 

mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ifadesi yer almakta ve 

ayrımcılık gözetilmeksizin “eşitlik” ilkesi vurgulanmaktadır.  

1983 yılında çıkarılan “2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yasası” özel gereksinimli 

çocukların tipik gelişim gösteren akranları ile bir arada eğitim görmelerine ilişkin gerekliliği ifade eden 

ülkemizdeki ilk yasadır. Aynı zamanda bu yasa özel eğitimle ilgili doğrudan çıkarılan ilk ve en kapsamlı 

yasa özelliğini taşımaktadır.  

Kapsayıcı eğitime yönelik ulusal yasal düzenlemeler: 

 

 

Kapsayıcı Eğitimin Önemi 
 

• Farklı gelişim özelliklerine ve öğrenme gereksinimlerine sahip çocukların öğrenme 

ortamlarında bir arada bulunmalarını, başkalarına saygı göstermelerini ve toplumun değerli 

bir bireyi olmalarını sağlar.  

• Çocukların güçlü yanlarını öne çıkarır.  

• Ayrıştırıcı eğitim ortamlarının doğurabileceği ayrımcı yaklaşımların önüne geçer.  

• Çocuklar arasındaki farklılıkları gözetmeksizin, okula gelen tüm çocuklara yarar sağlamayı 

amaçlar.  

• Tüm çocukların gelişimini ve akademik başarısının yükselmesini destekler.  

• Çocukların aile dışındaki ortamlarda sosyal ilişkilerinin ve etkileşimlerinin gelişmesini 

sağlar.  

• Sivil katılım, istihdam ve toplum hayatını kapsayıcı hâle getirir.  

• Tüm çocukların toplumsal yaşama katılımını sağlar.  

 

Tüm çocukların öğretmenleri, ebeveyni ve akranları tarafından desteklenmesini sağlar. 

 

 

 



Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları 

 
A) Erişilebilir ve kapsayıcı öğrenme alanlarının oluşturulması: Okul olanaklarının ve öğrenme araç ve 

gereçlerinin, tüm çocuklar için fiziksel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hâle getirilmesine yönelik 

çabalar artan oranda devam etmektedir.  

B) Kapsayıcı eğitime yönelik eğiticilerin mesleki gelişimine destek verilmesi: Başta öğretmenler olmak 

üzere tüm eğiticilerin kapsayıcı eğitime yönelik tutum, bilgi ve becerilerini geliştirici eğitim 

faaliyetlerinin sürekli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için tedbirler alınmaya çalışılmaktadır.  

C) Çok sektörlü bir yaklaşımın kullanılması: Okulun içinde ve dışında, çocukları eğitim hizmetlerine 

erişmekten alıkoyan engellerin belirlenmesi ve kolaylaştırıcı önlemlerin alınması için alternatif çözüm 

önerileri üretilmektedir.  

D) Toplumun sürece dâhil edilmesi: Ailenin ve toplumun diğer üyelerinin, tüm çocukların eğitiminin 

bir parçası olmasının teşvik edilmesi ve kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler artırılmaya 

çalışılmaktadır.  

E) Hizmetlere ve hizmet alan gruplara yönelik verilerin toplanması: Okuldaki kapsayıcı eğitim 

hizmetlerine yönelik verilerin toplanması, çözümlenmesi ve bulguların, hizmetlerin etkililiğini 

değerlendirmede ve okul gelişimine yönelik yeni stratejiler geliştirmede kullanılmasına yönelik artan 

girişimler göze çarpmaktadır.  

 

 

Kapsayıcı Eğitimin Bileşenleri, Kapsayıcı Okulların ve Sınıfların Özellikleri 

 

 

 
• Kapsayıcı eğitim bileşenlerinin tamamı çocuğu merkeze alarak, ona bireyselleştirilmiş destekler 

sunulmasını,  

• Eğitim ortamında aidiyet ve sosyal ilişkilerinin geliştirilmesini,  

• Buna yönelik olarak öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesini ve bu sürecin de izlenip 

değerlendirilmesini gerektirmektedir.  

 

Kapsayıcı okullar yetersizliklerine, tanılarına, kültürel özelliklerine bakılmaksızın TÜM 

çocukların aynı ortamda eğitim alabildiği okullardır. Kapsayıcı okullarda çocuklar okul ortamının her 

yerine (yemekhane, atölyeler, tiyatro salonu, lavabolar, masa, sıralar vb.) erişebilir durumdadır. 

Gelişimsel yetersizliği bulunan çocuklar akranları ile birlikte aynı ortamlara rahatça girebilmekte ve 

onlarla aynı saatte okulda bulunmaktadır. Tüm çocuklar okulun olanaklarından yararlanmakta ve 

mevcut eğitim programlarına adil şekilde katılabilmektedir.  

Kapsayıcı eğitimde öğretmenler, çocuklara sunulan desteğin sınıf ortamında erişimi ve katılımı 

artırıcı özelliklere sahip olmasının teminatıdır. 

 



Kapsayıcı Sınıf Ekolojisi 

 
Kapsayıcı sınıf ortamlarının fiziksel ve sosyal özellikleri birbirleri ile ilişkilidir ve içerisinde 

bulunanların davranış özellikleri ile birlikte “ekolojik” olarak ele alınmaktadır. Sınıf ortamının 

düzenlenmesi ve tüm çocuklar için yararlı hâle getirilmesinde fiziksel ve sosyal ekolojik özelliklerin bir 

arada ele alınması önemlidir.  

Kapsayıcı sınıf ortamlarının geliştirilmesine yönelik öğretmenlerimizin kendilerine “Sınıf 

ortamından tüm çocukların yararlanması için neler yapabilirim? Onları desteklemeye yönelik neler 

yapabilirim?” sorularını sorması çok önemlidir. 

Kapsayıcı Okul ve Özellikleri 

 
Kapsayıcı okul; farklılıklarına rağmen tüm öğrencilerin başarabileceğine inanan, ortak bir 

anlayış geliştirmiş, kişisel haklara ve eşitliğe değer veren okulları tanımlamakta kullanılan bir 

kavramdır. Tanımda da görüleceği üzere kapsayıcı bir okulda tüm farklılıklar bir zenginlik olarak 

görülür ve kapsayıcı okul kavramı bir strateji veya uygulamadan çok farklılıkları kucaklayan ve 

değer veren eğitsel bir yönelimi ifade etmektedir. Bu okulların genel özellikleri dikkate alındığında 

bazı kavram ve uygulamaların ön plana çıktığı görülmektedir: 

 

Liderlik: Basit ve kısaca Kapsayıcı okullarda, liderlik pozisyonunda bulunan, eğitim kurumlarının 

her kademesindeki yöneticiler kapsayıcılık bağlamında okula bir vizyon belirleme, bu vizyon için 

destek bulma ve okul personeli ile çalışarak okulu başarılı bir okul durumuna getirme konularında 

önemli rol oynar. Burada şu hususu da gözden kaçırmamamız gerekiyor: Yapılan pek çok çalışma, 

liderliğin kapsayıcı okulun gelişiminde en önemli destek veya en büyük engel olabileceğini 

göstermektedir. 

Bireysel Farklılıklar: Kapsayıcı okul bireysel farklılıklara önem verir, öğrencilerin katılımını 

önemser ve öğretmenler, öğrenciler, idari personel ve aileler başta olmak üzere okulun tüm 

paydaşlarının öğrenme ve öğretim faaliyetlerinde sorumluluk ve görev almalarını destekler. 

Kapsayıcı bir okulda tüm öğrencilere ve personele saygı ve hakkaniyetle yaklaşılır, tüm görüş ve 

katkılara değer verilir. Bu okulların diğer önemli bir özelliği ise iş birliğidir; okulun içinde ve 

dışındaki tüm paydaşlar okulun ve öğrencilerin başarısı için ortak çalışma anlayışına sahiptir.  

 

Okul Kültürü: Güvenli, olumlu ve sağlam bir okul kültürü yaratmak kapsayıcı okul olma 

yolundaki en önemli adımlardan birisidir. Bunun en güzel örneğini okullarını sahiplenmiş ve 

içselleştirmiş olarak aile, öğretmen ve öğrencilerin okullarını ifade etmek amacıyla kullandıkları 

BİZ ifadesinde görebiliriz. Böyle bir okulun sınıflarında öğretmenler içeriği ve öğretim 

faaliyetlerini bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak, farklı öğrenme stillerine hitap edecek 

şekilde ve farklı beceri ve ilgilere sahip öğrencileri kapsayacak şekilde düzenlemek için alternatif 

çözüm önerileri üretmeye çalışır. 

Farklılaştırılmış Öğretim :  
Farklılaştırılmış öğretim, yapılandırmacı yaklaşım, öğrenme stilleri; öğrencilerin hazır bulunuşluk, 

ilgi ve zekâ çeşitlerini etkileyen durumları ele alan beyin gelişimi araştırmalarının tümünü 

içermektedir. Farklılaştırılmış öğretimin genel amacı, öğrenme-öğretme sürecinde en üst düzeyde 

öğrenme gerçekleştirebilmeleri için öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini öğrenme sürecine dâhil 

etmektir.  

Genel olarak ele aldığımızda kapsayıcı eğitimin etkililiği bazı bileşenlerin bir arada olmasına 

bağlıdır. Bu bileşenlerin başlıcaları arasında, bir sistem olarak okul, etkili/adanmış liderlik ve 

uzman profesyoneller, demokratik öğrenme ortamı, destekleyici okul kültürü ve tutumlar 

sayılabilir. 

 

 

 



İLKELER:  


 Bu okullarda, özelliklerine veya kişisel koşullarına bakılmaksızın her tür öğrenciye erişim 

izni verilir. Eğitim fırsat eşitliği ve adaleti temelinde bir hak olarak görülür.  

 

 Çocukların yaşam kalitesinin sadece öğrenme düzeyinde değil, her alanda artması 

hedeflenir. Çocuklar bir bütün olarak ele alınarak tüm gelişim alanları desteklenmeye çalışılır. 

 

 Öğretmenler, kendilerini sınıflarında sadece bilgi aktarmaya adamak yerine rehberlik ve 

destek rolüne sahiptir. Öğretmenin rol ve sorumluluklarında farklılaşmalar vardır. Öğretmen bu rol 

ve sorumlulukları diğer paydaşlar ile paylaşmaya gönüllü ve isteklidir.  

 

 Kapsayıcı eğitime dayalı okullar, çocuğu, kendi dönüşümünü gerçekleştirebilecek özerk ve 

yetenekli bir kişi olarak görür. Bireysel farklılıklar bir dezavantaj değil gelişime destek noktası 

olarak ele alınır.  

 

 Öğrencilerde eleştirel düşünmeyi teşvik etmeye ve farklı olanları kabul ederken kendi 

fikirlerini geliştirmelerine izin vermeye çalışılır. Bu demokratik tutumun diğer yaşam alanlarında 

da hayata geçirilebilmesi için tedbirler alınır.  

 

 Öğretmenler, öğrencilerin performansını yalnızca akademik sonuçlarına göre değil, 

yetenekleri veya genel ilerlemeleri gibi diğer faktörlere göre de değerlendirmelidir.  

 

 

Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Erişilebilirliği Artırma 

 
 Öğrenme için evrensel tasarım ilkelerine göre düzenlenen bir öğrenme ortamında 

öğretmen çoklu sunum yolları sağlayarak, çoklu meşgul olma yolları sağlayarak ve çoklu ifade etme 

yöntemleri kullanarak tüm öğrencilerinin erişimini artırabilir. Çoklu sunum yolları sağlamak; 

öğretim sürecinde videolar, sunumlar, kitaplar, görseller gibi yazılı ve görsel, birbirinden çeşitli 

yollar kullanmayı ifade etmektedir. Çoklu ifade etme yolları sağlamak, öğrencilere sözlü, yazılı, 

resmederek, çizim yaparak, bilgisayar ya da diğer dijital araçları kullanarak kendilerini ifade 

etmelerine olanak sağlamaktır. 

 
 Öğrenme ortamının çevresel düzenlemeleri yapılarak öğrencilerin erişilebilirliği 

desteklenebilir. Genellikle öğrenme ortamı ya da öğrenme çevresi denildiğinde fiziksel ortam 

öncelikle akıllara gelse de, çevresel düzenlemeler fiziksel çevre, sosyal çevre, geçici çevreye 

yönelik düzenlemeleri ve aynı ortamda bulunan materyallerin uyarlanmasını ve özel materyal 

desteğini içerir. 

 
 Ortama davranışları düzenleyici görsel ipuçlarının yerleştirilmesi, duyarlılığı olan öğrenciler 

için ısı, ışık ve ses düzeyinin ayarlanması, öğrencilerin gereksinimlerine göre kural hatırlatıcılarının 

yerleştirilmesi ile fiziksel çevreye yönelik düzenlemeler yapılabilir. 

 

 Sosyal çevreye yönelik olarak, küçük grup çalışmalarına yer verilebilir. Akran eşleşmesi 

yapılabilir. Oturma düzeni farklılaştırılarak öğrenme hedefleri bu doğrultuda çalışılabilir. Görseller 

oluşturulup çocukların rutinlerini destekleyen şekilde kullanılabilir. 

 

 Öğrencilerin geçici olarak bulundukları yemekhane, lavabo gibi yerler geçici çevre olarak 

adlandırılmaktadır. Bu ortamların öğrencilerin fiziksel yapısı dikkate alınarak düzenlenmesi, öğrencilere 

davranışları ile ilgili hatırlatıcı pano görsellerin kullanımı desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için 

önemlidir. 

 

 Öğrencilerin gereksinimlerine göre kullandıkları materyaller uyarlanabilir. Onların oturma 

düzenini destekleyici, sandalye ve sıralarının düzenini oluşturan materyaller kullanılabilir. Sıra 

alma ve duruşlarını destekleyen araçlar yapılabilir. 
 

 

 

 



 

 Özellikle koordinatif becerilerinde yetkinlikleri sınırlı öğrencileri desteklemeye yönelik 

olarak kalemlerin, boyaların ve elde tutulacak (boya fırçası vb.) diğer araçların öğrencilerin 

kavrama becerilerine yönelik olarak uyarlanması önem taşımaktadır. Örneğin, tutmayı 

kolaylaştırıcı ek araçlar eklemek (oyun hamuru, lastik, cırtcırtlı bant vb.) ya da kas yetersizlikleri 

bulunan öğrenciler için boyaları ve kalemleri ağırlaştıran ek parçalar eklemek öğrencilere destek 

olabilir. 
 

 Kesme becerisi öğrencilerin erken dönemden itibaren zorlandıkları bir beceridir. Buna 

yönelik olarak kesilecek materyallerin masaya sabitlenmesi, kesilecek alanın kademe kademe 

daraltılması ve önce düz çizgilerden daha sonra ziksak çizgiler şeklinde kesmeye geçilmesi önerilir. 
 

 Öğrencilerin sağ ya da sol aktif el kullanımlarına göre ortamda düzenleme yapılması, 

kullanılacak materyallerin erişebilirliği için çok önemlidir. Zaman zaman yine kesme becerilerine 

ilişkin kesilecek materyali sabitlemek üzere çeşitli tutma araçları kullanılarak erişilebilirlik 

artırılabilir. 

Ortamın ve materyallerin erişilebilirliğinin artırılmasına yönelik olarak uyarlamalar ve 

erişilebilirliği artırıcı bu tarz düzenlemeler sadece özel gereksinimli çocuklarımız için yapılmaz, 

tüm çocuklarımızın desteğe ihtiyacı vardır. Tüm çocuklarımızın erişilebilirliği artırma ya da 

katılımı destekleme boyutunda belirli alanlarda desteğe ihtiyacı olduğunu unutmazsak, kapsayıcı 

sınıf oluşturmaya yönelik girişimlerimizi de ona göre belirleyebiliriz.  

Öğrencilerin öğrenme süreçlerinin desteklenmesi kullanılabilecek materyallerin ve ortamın 

da gereksinimlerine göre bireyselleştirilmesi ve uyarlanması ile mümkündür. Onların 

performansları temelinde gözlem yapılarak gereksinimleri fark edilmeli ve buna yönelik destek 

sunulmalıdır. Yapılan düzenlemelerin etkisi değerlendirilmeli ve bir güncellemeye gereksinim olup 

olmadığına karar verilmelidir. 

 

Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Katılımı Sağlama 

Çocukların/öğrencilerin etkinliklere katılımının sağlanmasının amacı onların etkinliğin, 

derslerin, rutinin aktif bir üyesi hâline gelmesini ve akranları ile bir arada olmasını sağlamaktır. 

Öğrenme içeriğinin farklılaştırılması katılımı sağlamaya destek olabilir. Bu amaçla çocukların 

tercihleri dikkate alınabilir, etkinlikler basitleştirilebilir ya da çeşitlendirilebilir. 

 

Çocukların Tercihleri  

• Çocukların materyal kullanma, öğrenme içeriğinin bir kısmını kendi seçimi doğrultusunda belirleme 

gibi alternatiflerinin olması onların öğrenme sürecine motivasyonlarını artıran önemli bir unsurdur.  

• Sevdiği deftere yazı yazması, etkinlik sürecinde sevdiği bir oyuncağını yanında bulundurması onların 

katılımını destekleyebilir.  

 

Etkinlikleri Basitleştirme  

• Karmaşık bir beceri içeren etkinlikleri onu oluşturan küçük parçalara bölerek veya basamak sayısını 

azaltarak kapsamını çocuğa göre sınırlandırmadır.  

• Bu yapılırken çocukların performanslarının dikkate alınması ve onlara özgü, yapabilecekleri şekilde 

bir aşamalandırmanın olması önem taşımaktadır.  

 

Etkinlikleri Çeşitlendirme  

• Tek tip etkinliklere yer vermekten çok çocukları farklı gelişimsel alanlarda desteklemeyi ve bireysel 

gereksinimleri doğrultusunda ilerlemelerine yardımcı olacak şekilde, farklı türde etkinlikler yapmayı 

içerir.  

• Derslerde yer alan etkinlikleri müzik, sanat ve hareket içeren ögelerle birleştirmek bu kapsamda 

yapılabileceklerdendir.  

 

Öğrenme sürecini farklılaştırmada desteğe gereksinimi olan öğrenciler için yetişkin 

desteği ya da akran desteği sunulabilir. Yetişkin desteği, çocukların katılım ve öğrenmesini 

desteklemek için yaptıkları müdahaleyi kapsamaktadır. 
 

 

 

 



Bununla birlikte, öğrenme sürecindeki etkileşimlerde geri bildirimin kullanılması da 

oldukça önemlidir. Geri bildirim öğrencilere kendi davranışları hakkında sunulan bilgidir. 

 
→ Düzeltici geri bildirim, öğrencilere yapması istenilen görevle ilgili sunulan geri bildirimdir. 

Çocuğun davranışının ya da tepkisinin yanlış ya da uygun olmadığını bilmesini sağlamakta ve çocuğa 

daha uygun bir alternatif sunmaktadır. 

Örneğin, renklerle ilgili bir etkinlik yapılıyorsa ve öğretmen bir çocuğa mavi renkli bir legoyu gösterip 

“Bu ne renk?” diye sorduğunda çocuk “sarı” diyorsa, öğretmenin çocuğun tepkisi ardından “Bu mavi” 

demesi ve 2-3 saniye bekleyerek çocuktan “mavi” demesini beklemesi düzeltici geri bildirimdir. 

 

→ Betimleyici geri bildirim, öğrencilere davranışlarının bulunduğu ortama ve kişilere etkisi ile ilgili 

sunulan, olumlu olarak ifade edilen geri bildirimdir. Onlara hangi davranışların sınıf ortamında 

uygun/kabul edilebilir olduğu konusunda bilgi veren önleyici bir sınıf yönetimi stratejisi olarak da ifade 

edilmektedir. 

Örneğin, serbest oyun zamanında çocuklara “Ayşe ile oyuncaklarını çok güzel paylaştın.”, “Onunla 

oynadığın için Can çok mutlu oldu, harikasın!” gibi çocukların davranışlarını betimleyerek onlara 

sunulan geri bildirim betimleyici geri bildirim olarak düşünülebilir. 

 

→ Çaba geri bildirimi, öğrencilere öğrenme sürecindeki çabalarına yönelik davranışlarına sunulan geri 

bildirimdir. 

Örneğin, sanat etkinliğinde fırça ile boyama yapan bir çocuğa öğretmeninin “Çok çabalıyorsun, 

boyamanı bitirmek üzeresin.” demesi ya da parkta kumu bir kaptan diğerine boşaltmaya çalışan ve 

ard arda deneyen çocuğa “Gerçekten çok çalışıyorsun, deniyorsun.” şeklinde yaptıklarını ifade etmesi 

çaba geri bildirimi olarak düşünülebilir. 

 

 

 

Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Öğrenme İçeriklerine İlişkin Düzenlemeler 
 

Proje yaklaşımının öncüsü ve erken öğrenme projesinin baş araştırmacısı olan Lilian Katz, 

birbirinden çeşitli özellikleri olan öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta “Bir öğretmen tüm sınıfa aynı anda 

bir şey öğretmeye çalıştığında, büyük ihtimalle çocukların üçte biri bunu zaten biliyor, çocukların üçte 

biri anlıyor ve kalan üçte biri anlamıyor olabilir. Yani çocukların üçte ikisi zamanlarını boşa geçiriyor.” 

demiştir. Eğer öğrencilerimizin birbirinden çeşitli öğrenme gereksinimlerinin olduğunu düşünmüyorsak 

farkında olmadan bu şekilde bir öğrenme ortamı kurgulamış olabiliriz.  

Öğrencilere ne öğretileceğine karar verilirken öğrenme gereksinimlerine, hazır 

bulunuşluklarına, değerlendirme sonuçlarına ve müfredat kazanımlarına bakılmalıdır. Değerlendirme 

sonuçlarına göre elde ettiğimiz öğrenci gereksinimlerine yönelik hareket edilmesi önemlidir. Sınıflarda 

gereksinimleri, özellikleri, ilgi alanları, kendilerini ifade etmeleri bakımından çok çeşitli bilgi ve beceri 

düzeyinde olan öğrenciler vardır. Her öğrenci aynı içeriği, aynı şekilde öğrenemeyebilir. Bu nedenle 

bazı öğretimsel uyarlamalara ihtiyaç duyulabilir. Öğrenme içeriklerinin ve diğer özelliklerinin 

uyarlandığı sınıflar ile geleneksel sınıflar arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar: 

 

 
 



Öğrenme içeriği öğrencilere ne öğretileceğini ifade eder. Öğretimin uyarlandığı sınıflarda 

öğrenme içeriği de öğrencilere göre farklılaştırılır. Öğrenme içeriğinin uyarlanması çeşitli yollarla 

yapılabilir. Öğrenme içeriğinin miktarı, zorluğu değiştirilerek, alternatif hedefler konularak ve 

öğrencilerin ilgileri dikkate alınarak gerçekleştirilebilir. 

  

• Boyut/miktar: Öğrencinin öğrenmesi beklenen öge sayısı değiştirilerek yapılabilir.
Örneğin, bir seferde tamamlanacak çalışma sayfası sayısını ; çalışma sayfasında yer alan soruların 

sayısını öğrencinin performansına göre azaltabilir ya da artırabilirsiniz. Ya da boyanması gereken 

bölümden bir kısmının boyamasını isteyebilirsiniz. 

 

• Zorluk: Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre zorluk seviyesini çeşitlendirilerek yapılabilir.  
Örneğin, Kısmen tamamlanmış ders notları verebilir; çok aşamalı etkinliklerin nasıl yapılacağını 

aşama aşama görselleri ile anlatıp yönergeleri ard arda sunabilirsiniz. Akranlarından göreceli 

olarak hızlı öğrenen ve sınıf seviyesinin üstünde yer alan öğrenciler için aynı içerikleri daha 

karmaşık hâle getirebilirsiniz.  

 

• Alternatif hedefler: Aynı materyalleri ve içeriği kullanırken öğrenciler için ders amacını 

çeşitlendirilerek yapılabilir. 

Örneğin, Türkçe dersinde aynı etkinlikle bağlantılı olarak bir öğrenciden kelimenin tanımını 

yazmasını isterken, diğerinden kelimeyi tanımıyla eşleştirmesini veya kelimeyi sözlü olarak 

tanımlamasını isteyebilirsiniz. Matematik dersinde aynı etkinlikle bağlantılı olarak öğrencilerin bir 

kısmının verilen geometrik şekil üzerinde çevresini hesaplamasını, diğerlerinin alanını 

hesaplamasını isteyebilirsiniz.  

 

• Öğrencilerin ilgileri: Öğrencilerin ilgileri dikkate alınarak motivasyonlarının artırılması 

gerekebilir. Öğrencilerin ilgilerini içeriğe dâhil etmenin tek bir yolu yoktur. Birden fazla strateji 

ile bu yapılabilir. Örneğin;  

• "Araştırıyorum" stratejisi öğrencileri kendi deneyimlerine dayalı olarak kişisel ilgi alanlarına 

giren bir konuda araştırmacı olmaya teşvik eder.  

• "Sorularım var!" stratejisi öğrencileri bireysel olarak ilgilendikleri soruları sormaya, sorularına 

nasıl cevap bulabileceklerini bulmaya ve bulduklarını akranlarıyla paylaşmanın yollarını 

tasarlamaya teşvik eder.  

• "Bir ders tasarlıyorum!" stratejisinde öğrenciler bir ders dönemi veya birkaç ders dönemi 

boyunca ne üzerinde çalışacaklarına karar verirler. Hedefleri belirlerler, zaman çizelgeleri 

belirlerler, hedeflerine doğru çalışırlar ve kendi ilerlemelerini değerlendirirler.  

•Destekleme stratejisinde, öğrencinin performansına göre sistematik olarak sunulan destek 

öğrenci bağımsızlaştıkça kaldırılarak aşamalı bir sistem izlenir. Örneğin, öğretmen, 

öğrencilerin okuduğunu anlamalarına yardımcı olmak için okuma öncesi, sırası ve sonrası 

stratejileri kullanabilir.  

•Öğrenme Sözleşmesi, Öğrenme sözleşmesi, öğrencinin belirli bir süre içinde tamamlayacağı 

işi yazılı olarak belirleyen öğretmen ve öğrenci arasında yapılan bir anlaşmadır. Bir öğrenme 

sözleşmesi, öğretmenlerin müfredatı öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine veya öğrenme 

profiline göre farklılaştırmasına olanak tanır. Sözleşme düzenlemek üzere yapılan toplantılarda 

öğretmen ve öğrenci, tamamlanması gereken görevi, ne zaman tamamlanacağını, işin nicelik ve 

niteliğini, hangi kriterlere göre değerlendirileceğini ve uygun olduğunda elde edilen notu belirtmelidir. 

Sözleşme, şartları karşılamamanın sonuçlarını da içerebilir.  

 

Öğretmen, öğrenme sözleşmelerini kullanırken aşağıdaki hususları dikkate almalıdır: 


•  Bazı öğrenciler sözleşmelerini erken tamamlayabilir. Öğretmen buna hazırlanmalı ve öğrenci için 

içerikle ilgili ek etkinlikler (örneğin bilgisayar etkinlikleri) planlamalıdır.  

• Öğrenciler genellikle zamanlarını yönetmek için yardıma ihtiyaç duyarlar. Öğretmenler, 

öğrencilere programa uymalarına yardımcı olmak için günlük planlama gibi destekler sağlayabilir.  

• Beklenmeyen olaylar (örneğin, öğrencinin devamsızlığı, hastalık durumu, vb.) öğrencinin 

belirtilen son tarihe kadar sözleşmeyi tamamlamasını engelleyebilir. Bu gibi durumlarda, öğretmen 

sözleşmeyi tamamlamak için ek süre teklif edebilir.  

 
 

 
 



Öğrenme sözleşmelerinde, öğrencinin belirli bir süre içinde tamamlayacağı işi yazılı olarak 

belirleyen öğretmen ve öğrenci arasında yapılan bir anlaşma yer alır. Bir öğrenme sözleşmesi, 

öğretmenlerin müfredatı öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine veya öğrenme profiline göre 

farklılaştırmasına olanak tanır. Etkili öğrenme sözleşmeleri geliştirmek genellikle deneyimli bir 

öğretmenin beceri ve yeterliliğini gerektirir. Bir öğretmen, bir kavramı tüm sınıfa tanıttığında, bazı 

öğrenciler onu anında kavrar, bazıları zaten biliyor olabilir. Öte yandan, bazı öğrenciler çeşitli 

nedenlerden dolayı öğretmenin onlara anlattıklarını hiç duymamış bile olabilirler. Bu gibi 

durumlarda mini dersler, içeriği uyarlamanın bir yolu olabilmektedir. 

 

Mini Dersler  
Öğrenci bilgi düzeyinin değerlendirilmesine dayanarak öğretmen öğrencilerinin bir kısmına 

yeniden öğretebilir, bir grup öğrenciye öğretmek için başka bir yol bulabilir veya anlayışlarını ve 

becerilerini genişletmek için başka bir grupla çalışabilir. Mini dersler, içeriği öğrencilerin hazır 

bulunuşluğuna, ilgi alanlarına veya öğrenme profiline göre hedeflemede oldukça etkili olabilir. 

Küçük grup çalışmalarında bir grup bir konu ile ilgilenebilirken diğer gruba mini bir ders yapmak 

anlamlı bir alternatiftir. 

 

Aileler ve Çocuklarla İletişim  
Öğrenme içeriğini düzenleme sürecinde aileler ile iletişim de oldukça önemlidir. 

Kapsayıcı eğitim ortamlarında bu tür uyarlamaların yapılması noktasında geleneksel 

öğretimden farklı uygulamalar olduğu için, öğretmenler kapsayıcı bir sınıfta neler 

bekleyebileceklerini öğrenciler ve velilerle konuşabilir, onlara bilgi verebilir. Özellikle dönem 

başlangıcında bunun yapılması çok önemlidir. Hem ailelerin hem öğrencilerin kendi 

gereksinimlerine yönelik desteklendiklerini bilmek, onların motivasyonlarını da artıracaktır. 

Öğrencilerin farklı etkinlikler veya ödevler üzerinde çalışıyor olabileceği, tüm öğrencilerin 

çeşitli açılardan gelişeceği ve zorlanabileceği, projelerin ve çalışmaların nasıl yapılacağı 

konusunda ailelerin de bilgilendirilmesi, onların çocuklarını desteklemeleri bakımından da 

önemlidir. 

 

Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Öğrenme Süreçlerine İlişkin 

Düzenlemeler 
 

Öğrenme süreci ile öğretmenlerin öğrencilere kazandırmayı hedeflediği içeriği nasıl 
öğreteceği ve öğrencilerin nasıl öğreneceği kast edilmektedir. Öğrencilerin öğrenmesini sağlamak 
için sunulacak etkinlikler öğrencilerin gereksinimleri, ilgileri ve hazır bulunuşluklarına göre 
uyarlanabilir. Sürece ilişkin yapılan uyarlamalarda öğretmen; nasıl öğretim sunacağı (girdi), 
öğrenciye ne kadar ve ne tür destek sağlayacağı (destek düzeyi), öğrenciden ne tür tepkiler 
bekleyeceği (tepki), öğretim için ne kadar süreye gereksinim duyacağı (süre), öğrencilerin 
etkinliklere katılımlarıyla ilgili beklentilerinin neler olacağı (katılım) gibi soruların yanıtlarına 
odaklanmalıdır. 

Öğrenme süreçlerinin uyarlanmasına yönelik pek çok farklı türde uyarlama yapılabilir. 
 
Öğretimin sunum şeklini uyarlayabilirsiniz.
Farklı görsel araçlar kullanarak, 
Daha somut örnekler planlayarak, 
Uygulamalı etkinlikler yaparak, 
Öğrencileri iş birlikçi gruplara yönlendirerek bunları yapabilirsiniz.  
 


Öğrencilerin tepkilerini uyarlayabilirsiniz.  
Öğrencinin yönergelere nasıl yanıt verebileceğini;  

Sözlü ve yazılı yanıta izin vererek,  

Öğrenciler için bir iletişim kitabı kullanarak,  

Öğrencilerin uygulamalı materyallerle bilgileri göstermelerine izin vererek yapabilirsiniz.  

İfade edici dil bakımından katılım özellikleri sınırlı olan öğrencilerin yanıtlarını çeşitli 

kartlarla göstermesini istemek de tepki uyarlamalarına örnek olabilir. 

 

 



 

 

Öğrenme, görev tamamlama veya test etme için ayrılan ve izin verilen süreyi 
uyarlayabilirsiniz. 
 
Bir görevi tamamlamak için bir zaman çizelgesini kişiselleştirme.  

Örneğin, gün içerisinde yapılacak derslerin yer aldığı bir tablo hazırlayarak öğrenciden en çok 

kullandığı defterinin başına yapıştırmasını isteme ya da telefon hatırlatıcısı kullanarak sırada 

hangi dersin olduğunu ve ne kadar süreceğini hatırlatma olabilir.  

 

Bazı öğrenciler için öğrenme süreci hızlandırılabilir ya da azaltılabilir.  

Örneğin, kendi sınıf düzeyindeki bir okuma metnini hemen okuyup tamamlayan bir öğrenci için 

öğrenme süreci kısa tutulabilir. Ne kadar zamanının olduğu ya da kaldığı açıklanabilir. 

 

 
Beceri seviyesini, problem türünü veya öğrencinin işe nasıl yaklaşabileceğine ilişkin 
kuralları uyarlayabilirsiniz. 
Matematik problemleri için bir hesap makinesi kullanılmasına izin verebilirsiniz. 
Öğrencilerin öğrenme sürecindeki ihtiyaçlarını karşılamak için kurallarda tekrar düzenleme 

yapabilirsiniz.  

 

 

 

Öğrencilere yönelik bireysel destek miktarını artırabilirsiniz.

Öğrencilerin özelliklerine göre akran arkadaşlar, öğretim asistanları, akran eğitmenler 

belirleyerek bunu yapabilirsiniz.  

İpucu ve yardım sistemlerini kullanabilirsiniz.  

Örneğin, etkinlik ile ilgili bir yönerge verdiğinizde, yapamayan bir öğrenciye tekrar yönerge 

vererek sözel ipucu sunmak, yine yapamıyorsa etkinlikte yapacağı şeylerle ilgili işaret ipucu vermek 

(göstermek), yine yapamıyorsa nasıl yapacağına model olmak, yine yapamıyorsa kısmi fiziksel 

destekle yapmasına yardımcı olmak, yine yapamıyorsa tam fiziksel destekle yapmasını sağlamak 

gerekebilir. 

 

 

 
Öğrencinin göreve aktif olarak dâhil olma seviyesini uyarlayabilirsiniz. 

Örneğin, coğrafya dersinde, bir öğrencinin dünyayı tutmasını sağlarken, diğerlerinin yerleri 

işaret etmesi sağlanabilir.  

Bir öğrencinin etkinlikle ilgili materyalleri arkadaşlarına dağıtması sağlanırken diğerinin 

materyalleri toplaması sağlanabilir.  

Biyoloji dersinde grup çalışması ile hazırlanan bir materyalin bir kısmını bir öğrenci yaparken, 

diğeri nasıl yaptığını anlatabilir.  

 

 

Bir öğrencinin bireysel hedeflerini karşılamak için farklı yönergeler ve materyaller 
sağlayabilirsiniz. 


Bir görevi tamamlamak için öğrencinin zaman çizelgesini kişiselleştirebilirsiniz. Ne 
zaman o etkinliği tamamlamış olması gerektiğini ona göre belirleyebilirsiniz. 
Bazı öğrenciler için öğrenme sürecini farklı şekilde hızlandırabilir, ekstra yönergeler 
sunabilir; bazılarının da minik minik hedefleri gerçekleştirmesine destek olabilirsiniz. 
Bir öğrenciden öykünün tamamı yerine bir metnin çizgi roman versiyonunu okumasını 
isteyebilirsiniz.
Bir öğrenciden şarkıyı dinlemesini, diğerinden sözlerini de sessizce okuyarak şarkıyı 
dinlemesini isteyebilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 



DESTEK PİRAMİDİ 
Kapsayıcı eğitim ortamlarında, tüm çocukların/öğrencilerin çeşitli öğrenme ve gelişim 

özellikleri bakımından desteğe ihtiyacı olabilir. Tüm öğrencilerin öğrenebileceğini ve hepsinin 

“etiketlerinden” ziyade performanslarına göre “desteklenmesinin” önemli olduğunu 

düşündüğümüzde; zihnimizde kalıp yargıları, ön yargıları büyütmeyip her çocuğun öğrenebilir 

olduğuna inandığımızda zihnimiz de bu destek piramidindeki gibi çalışmaktadır. 

 
 

 
Özel eğitimde aşamalı yaklaşımlar da dediğimiz sistemde, destek dereceleri bu şekilde 

ortaya çıkmaktadır. Bu sistemde tüm çocukların/öğrencilerin çeşitli bakımlardan desteklendiği 

genel desteğin sunumu; gelişimsel olarak çeşitli yetersizlik ve sınırlılıklara sahip, tanı almış ve 

BEP’i hazırlanmış öğrenciler için özel destek dediğimiz hafif/orta düzeyde desteğin sunumu ve ağır 

yetersizliklere sahip öğrenciler için yoğun desteğin sunumunu yer almaktadır. Yani tüm 

kademelerdeki kapsayıcı ortamlarda öğrencilerin öğrenme ve gelişim özellikleri bakımından 

desteğe gereksinimi olabileceği ve bu desteğin onların özelinde, kendilerine yönelik sunulabileceği 

vurgulanmaktadır. 

Uyarlama yapmaya karar verdiğimizde neler yapmamız gerekiyor? Peki ya uyarlama 

gereksinimi ortaya çıktığını düşündüğümüzde nereden başlamamız gerekir? Bunların hepsi çeşitli 

kararlar almayı gerektiren bu süreçtir. 

 
• Eğer öğrencilere yönelik planlı ve düzenli bir süreç yürütülüyorsa, veriye dayalı kararlar 

veriliyorsa çok kolay bir süreç olabilir.  

• Öncelikle hangi ders kapsamında, hangi kademede öğretmenlik yapıyorsanız ona göre öğrencilere 

ne öğretileceğinin kapsamını ve içeriğini belirlemeniz, nasıl öğreteceğinizi belirlemeniz ve 

yaptığınız uygulamaları değerlendirmeniz gerekmektedir. Belirlenen hedeflere/kazanımlara ulaşıldı 

mı? Çocukların katılımı nasıl oldu, tüm çocuklar etkinliklere katıldı mı? Bu sorulara yanıtlarınızı 

oluşturduktan sonra eğer bir öğrencinin desteklenmesi gerekiyor ise ona uygun uyarlamaları da 

belirlemeniz gerekmektedir. Bu kapsamda iyi bir gözlemci olmanız hangi kapsamda (içerik, süreç, 

materyal), nasıl uyarlama yapacağınızın, öğrencilerinizi hangi bakımdan, nasıl destekleyeceğinizin 

kararına varmanız gerekmektedir.  

• Daha sonra planladığınız uyarlamaları yapıp, yine süreç içerisinde gözlem ve değerlendirmeler ile 

uyarlamaların işe yarayıp yaramadığını, işe yaradı ise nasıl devam ettirileceğini; yaramadı ise nasıl 

güncellenmesi gerektiğini de düşünmeniz gerekir.  

 

 

Özetle, tüm kademelerde, tüm derslerde ve tüm öğrenciler için bu uyarlamalara yer 

verilebilir. Öğretimin uyarlandığı sınıflarda öğrencilerin ilgileri, hazır bulunuşlukları ve öğrenme 

gereksinimleri dikkate alınarak çeşitli değişiklikler yapılır. Öğrenme sürecinin farklılaştırılmasında 

tek bir yol yoktur, öğrencilere ve öğretim kapsamına göre yollar değişebilir. Sınıf ortamında 

öğrenme etkinliklerine yönelik olarak yapılacaklar konusunda öğrencilerin ve ailelerin 

bilgilendirilmesi, onların hazırlıklı olmaları ve desteklerinin sağlanması noktasında önem 

taşıyabilir. 

 

 

 

 



Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Öğrenme Ürünlerine 

İlişkin Düzenlemeler 

 
Öğrenme ürünleri ile kast edilen öğrencilerin ne öğrendiğini, nasıl gösterebileceğidir. 

Öğrenme ürünleri öğrencilerin öğretim süreci sonunda neleri, ne kadar öğrendiklerini gösterir. 

Öğrencilerin ortaya koyduğu ürünlerin nitelik, nicelik ve bağımsızlık açısından 

değerlendirilmesi sonucunda elde edilenler sürecin ürünleridir. Bu ürünlerin yazılılar, kısa 

sınavlar, sunumlar, projeler ile değerlendirilmesi ile öğrenme ürünleri ortaya konulmuş olur.  
Her öğrencinin öğrenme ve gelişim özellikleri ile gereksinimleri farklı olduğundan öğrenme 

sürecinde kazandıklarını/öğrendiklerini birtakım uyarlamalarla daha net biçimde ifade edebilir hâle 

gelebilirler. Örneğin, çocukların resimle ifade etmelerine izin vermek, grup çalışmaları yaptırmak, 

resimli kartlar arasından seçmesini sağlamak, sözel olarak ifade etmesini desteklemek, jest ve 

mimikle ifade etmesine destek olmak gibi yollarla öğrenme ürünleri farklılaştırılabilir. Öğrenme 

ürünlerini uyarlama, öğrencilerin dersteki yetkinliğini farklı bir formatta göstermesine olanak tanır. 

Öğrenme ürünlerinin uyarlanmasına yönelik olarak değerlendirme ortamı, 

değerlendirme yöntemi, materyaller ve sürede düzenlemeler yapılabilir.  

 

Değerlendirme ortamının uyarlanmasında;  
•Hassasiyeti olan öğrenciler için ortamın ısı ve ışık bakımından düzenlenmesi sağlanabilir.  

•Görme bakımından desteklenmesi gereken öğrenciler için aydınlık bir ortam tercih edilebilir.  

•Mümkünse, olabildiğince en sessiz şekilde ve zeminde hareket edilmesi için dikkat dağıtıcı 

olmayan yer zemin kaplamasına sahip yerler tercih edilebilir.  

•Bireysel sınavlarda ya da grup değerlendirmelerinde ona göre ortam seçilmelidir.  

•Kalabalık bir ortamdan ziyade oturuş düzeninin öğrencilere uygun olduğu sakin bir 

ortam tercih edilebilir. 

 

 

Değerlendirme materyalleri ile ilgili olarak;  
•Yazılı dokümanlar var ise bunun okunabilirliğinin organize edilmesi çok önemlidir. 

Gerekiyorsa büyük puntolu yazılar, Braille ile yazılmış kâğıtlar kullanmak uygun olabilir.  

•Resim ve müzik dersinde kullanılacak çizgili/yazılı materyallerin çizgilerine dokunsal 

özellikler eklenmesi,  

•Matematik dersinde gerekiyorsa hesap makinesi kullanımına izin verme,  

•Yazılı metinleri okuyup anlamada sorun yaşayan öğrenciler için seslendirilmiş metinler 

kullanılması ve IPadlerin sürece entegre edilmesi rahatlık sağlayabilir. 
 

 

 

Değerlendirme yöntemi ile ilgili olarak;  
• Yazılı sınavlar, testler, grup ödevleri gibi çeşitlendirilmiş değerlendirme yöntemleri 

kullanılabileceği gibi bunların yapıldığı materyallerin uyarlanması da çok önemlidir.  

• Örneğin, testlerde mümkünse uzun soruların yer almaması; tamamı boşluk doldurma ya da 

çoktan seçmeli sorular yerine farklı türde (doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma,  

yorum yazma gibi) soruların bir arada yer aldığı; eşleştirme, seçenekleri işaretleme, yazmayı 

içeren değerlendirmeler yapılmalıdır.  

• Derslerin yapısına da uygun olabilecek şekilde uygulamalı değerlendirmeler de tercih 

edilmelidir.  

• Bazı sınavlarda web 2.0 araçları kullanılarak değerlendirme yapılması da öğrenciler açısından 

pratik olabilir.  

• Bununla birlikte, farklı bilişsel seviyelerde soruların yer alması öğrencilerin yeterliklerini 

göstermeleri açısından önemlidir. Ayrıca; bilgi ve kavramaya yönelik sorularla beraber analiz, 

sentez düzeyinde soruların da olması ölçme açısından isabetli olacaktır.  
 
 

 

 

 

 



Değerlendirme materyalleri ile ilgili olarak;  

• Yazılı dokümanlar var ise bunun okunabilirliğinin organize edilmesi çok önemlidir. 

Gerekiyorsa büyük puntolu yazılar, Braille ile yazılmış kâğıtlar kullanmak uygun olabilir.  

• Resim ve müzik dersinde kullanılacak çizgili/yazılı materyallerin çizgilerine dokunsal 

özellikler eklenmesi,  

• Matematik dersinde gerekiyorsa hesap makinesi kullanımına izin verme,  

• Yazılı metinleri okuyup anlamada sorun yaşayan öğrenciler için seslendirilmiş metinler 

kullanılması ve IPadlerin sürece entegre edilmesi rahatlık sağlayabilir.  

 

 

Sınavların süresi ile ilgili olarak:  
•Sınavlarda ihtiyacı olan öğrencilere ek süre tanınması, 

•Ara verme gereksinimi olan öğrencilere kısa molalar sağlanması,  

•Yanlarında yiyecek bulundurması gereken öğrencilere fırsat tanınması,  

•Sınav süresine ilişkin hatırlatmalar yapılması önemlidir. 

•Bununla birlikte yönergeleri anlamakta zorlanan öğrenciler için yönergelerin basitleştirilmesi 

ve bu şekilde sınav materyallerinde yer verilmesi onlar için kolaylaştırıcı olacaktır. 

 

 

Soruların uyarlanmasına ilgili olarak: Geleneksel sınavlardaki soruların uyarlanmasına 

yönelik dikkate alınması gereken önemli noktalar yer almaktadır: 

•Çoktan seçmeli sorularda açık, net ve basit bir dil kullanılması, 

•Soru kökünün yapısının yanıtlara yönelik ipucu oluşturmadığından emin olunması,  

•Eşleştirme sorularında okuyucuların takibi açısından sekizden fazla ögeye yer verilmemesi,  

•Diyagramlar ya da doldurulması gereken tablolarda öğrencilere yeterli boşluk bırakılması,  

•Doğru yanlış sorularının dilinin açık, net ve anlaşılır olmasına dikkat edilmesi önemlidir. 

 

 

Öğrencilere değerlendirmelerle ilgili kavramları ve hazırlığı önceden öğretmek de işe  

yarayabilir;  

• Testlerle ilgili yapı ve sözcükler önceden öğretilebilir.  

• Öğrenciler test formatına aşina hâle getirilebilir.  

• Sorulardaki olası anahtar kelimeler öğretilebilir.  

• Olumsuzluklar içeren veya aşırı karmaşık mantık gerektiren maddeler, öğrencilerin bilgilerini 

doğru bir şekilde ifade etmesine engel olabilir. Bu nedenle açık, net ve anlaşılabilir bir dil 

kullanılmalıdır.  

 

Özetle, tüm kademelerde, tüm derslerde ve tüm öğrenciler için bu uyarlamalara yer 

verilebilir. Değerlendirmenin uyarlandığı sınıflarda öğrencilerin ilgileri, hazır bulunuşlukları 

ve öğrenme gereksinimleri dikkate alınarak çeşitli değişiklikler yapılır. Öğrenme ürünlerinin 

farklılaştırılmasında tek bir yol yoktur, öğrencilere ve öğretimin kapsamına göre yollar 

değişebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapsayıcı Değerlendirme 

 
Kapsayıcı değerlendirme, çeşitli öğrenme ve gelişim özelliklerine sahip öğrencilerin 

ders öğrenme hedeflerini karşılama konusundaki ilerlemelerini öğretmenlerinin anlamalarını 

sağlayan faaliyetleri içerir. Kapsayıcı sınıf ortamlarında çeşitli gereksinimleri olan öğrencilere 

yönelik yapılabilecek düzenlemeler mevzuatımız zemininde teminat altına alınmıştır. MEB 

Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği5ile Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliği’nde ölçme ve değerlendirmeye ilişkin temel esaslar yer almaktadır. Bazı 

maddelerde de desteklenmesi gereken öğrencilere ilişkin hususlar belirtilmiştir. 

 
• Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; 
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim 

programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre 

değerlendirilir. 

  

• Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre 

yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri 

eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.  

 

• Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme kazanımları 

esas alınarak hazırlanır.  

 

• Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan 

bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir.  

 

• Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans 

çalışmalarından oluşur.  

 

• Geleneksel sınavlardaki soruların uyarlanmasına yönelik dikkate alınması gereken öğrencilerin 

başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve 

benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir.  

 

• Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından 

uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama 

anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır.  

 

• Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme 

değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır.  

 

• Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrenciler ile özel eğitim sınıflarında 

eğitimlerine devam eden öğrencilere başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ancak; 

velinin yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı 

doğrultusunda, ilkokulda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden 

öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.  

 

 

Özetle, kapsayıcı değerlendirme, çeşitli öğrenme ve gelişim özelliklerine sahip öğrenci 

ve öğretmenlerin, öğrencilerin ders öğrenme hedeflerini karşılama konusundaki ilerlemesini 

anlamalarını sağlayan faaliyetleri içerir. Mevzuat zemini olan kapsayıcı değerlendirmede, 

öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak öğrendiklerini ortaya koyması hedeflenir. 

Öğretmenlerimizin kendilerini ne kadar kapsayıcı değerlendirme yaptıkları konusunda 

değerlendirmeleri, daha kapsayıcı olmaları noktasında bir içgörü sağlayacaktır. Kapsayıcı 

eğitimin sınavlarla, ölçme ve değerlendirme ile ilgili boyutu olmakla birlikte, çeşitli 

bakımlardan akranlarından farklılık gösteren öğrenciler için bir yerleştirme kararı gerektiren 

durumlarla da ilişkilendirilmektedir. Bu bağlamda, öğrencilerin gelişim ve öğrenme 

özelliklerinin değerlendirilmesinde kapsayıcı olunması, objektif performansının ortaya 

konulması bakımından çok önemlidir. 
 

 



Kapsayıcı Eğitim ve Paydaşlar 

 
Paydaş Olarak Öğretmenler : Okullarda verilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkililiği, 

eğitimin en temel paydaşı olan öğretmenin niteliğine bağlıdır. Alberta Öğretmenler Birliğine (2000) 

göre, öğretmenler öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını tespit etme, dersi planlama, dersi işleme, 

öğrencileri değerlendirme ve ailelere öğrenci ile ilgili bilgi verme gibi görevlerden sorumludurlar.  

Türkiye’de öğretmenlerde aranan nitelikler ve yeterlikler Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 

belirlenmektedir. Bu kapsamda bu yeterlikler “mesleki bilgi”, “mesleki beceri” ve “tutum ve 

değerler” olmak üzere birbiriyle ilişkili üç yeterlik alanından oluşmaktadır. 
 

 

Paydaş Olarak Aileler: Aile-okul ilişkisi ya da ebeveyn katılımı kavramları genel olarak, eğitim 

sonuçlarından ve gelecekteki başarıdan faydalanmak için ebeveynlerin okullarla ve çocuklarıyla 

çalışması olarak tanımlanmıştır.  

Çocuklarının eğitimine katılan, örneğin onlarla okumalar yapan, ödevlerine yardım eden ve okulla 

ilgili genel tartışmalara katılan ebeveynlerin, istikrarlı akademik performansı olan ve daha az 

davranış problemi gösteren çocukları vardır.  

Okul ve aile arasındaki etkileşimi arttırmak için okuldaki öğrenciler kadar öğrencilerin aile 

üyelerinin de etkin olması sağlanmalıdır. Bu kapsamda okul tarafından öğrenci velilerine yönelik 

yapılabilecek etkinlik türleri, ebeveyn eğitimi, ebeveyn katılımı ve okul-aile iş birliği olmak üzere 

üç ana başlıkta sınıflandırılabilir. 
 

Paydaş Olarak Okul Yöneticileri: Okul yöneticileri, kapsayıcı bir öğrenme ortamının 

oluşturulmasında ve geliştirilmesinde eğitimin tüm paydaşlarına liderlik edecek pedagojik, yasal ve 

kültürel bilgi ve becerilere sahip olmalıdır. Okul yöneticilerinin kurumlarındaki ve 

topluluklarındaki değişiklikleri denetlemesi ve etkili bir şekilde yönetmesi beklenir.  

Okullardaki etkileşimi artırmak adına okul yönetimince gerçekleştirilebilecek ritüeller, seremoniler 

ve gelenekler gibi rutin etkinlikler düzenlenebilir.  

Ritüeller, derin anlam içeren süreçler ya da günlük rutinlerdir. Teknik bir eylemden daha fazlasıdır. 

Her okulda sabah alınan yoklamadan öğlen okuldan dağılmaya kadar yüzlerce alışkanlık vardır. Bu 

rutin olaylar okulun misyon ve değerleriyle birleştirilebilirse okula ruh kazandırılır ve kültürel 

bağlantılar güçlendirilir.  

 

Paydaş Olarak Sivil Toplum Kuruluşları: Eğitimin paydaşlarından biri de eğitim hizmetlerinin 

yürütülmesine katkı sunan sivil toplum kuruluşlarıdır. Sivil toplum kuruluşları sosyal kulüpler, 

meslek örgütleri, çevre örgütleri, insan hakları örgütleri vb. şekilde örneklendirilebilecek farklı 

alanlardaki örgütlenmeleri kapsayan “kâr amacı gütmeyen”, “gönüllü”, “üçüncü ya da bağımsız 

sektör” olarak nitelendirilmektedir.  

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyetleri incelendiğinde en fazla yardım amaçlı çalışmaların 

var olduğu görülmektedir. Bu çalışmalar özellikle örgün eğitimde okuyan muhtaç çocuklara ve 

gençlere yapılan burslar şeklinde olmaktadır. Türkiye’de eğitim alanında faaliyetler yürüten bazı 

vakıf ve dernek örnekleri şöyledir: Millî Eğitim Vakfı (MEV), Türk Eğitim Vakfı (TEV ), Türkiye 

Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türk Eğitim Derneği (TED), Başka Bir Okul Mümkün Derneği 

(BBOM) ve Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı. 
 

Aile ve Toplum Katılımına Yönelik Pratik Öneriler:Okullarda aile ve toplum katılımı, öğrenci 

başarısı için kritik bir bileşendir. Literatür taraması aile-okul iş birliği kapsamında aşağıdaki 

ilkelerin dikkate alınmasını ve bir aile-okul eylem ekibinin ya da çalışma grubunun, okul ve ev 

arasında, aşağıdaki ana başlıklar altında, önerilen stratejilerin uygulaması gerektiğini ortaya 

koymaktadır:  

➢ İletişim ve Etkin Katılım  

➢ Evde ve Okulda Öğrenmeyi Birleştirme  

➢ Topluluk ve Kimlik Oluşturma  

➢ Ailenin Rolünü Tanıma  

➢ Ortak Karar Verme Süreçleri Oluşturma  

➢ Okulun Dışında da İş Birliği Yapma  

 

 

 



Ülkemizde Kapsayıcı Eğitimin Görünümü 

Eğitsel Bağlam 

 
Türkiye özelinde bakıldığında, engelli çocuklar, ruhsal ve davranışsal bozukluğu olan 

çocuklar, istismara maruz kalan çocuklar, az gelişmiş bölgelerdeki/kırsal kesimdeki çocuklar ve 

gençler, okula gitmeyen/okulu terk eden çocuklar, yoksul kent/mahallelerdeki çocuklar ve gençler, 

Romanlar, çatışma ortamındaki çocuklar ve gençlere ek olarak anadili Türkçe olmayan çocuklar ve 

uluslararası göçmenler de dezavantajlı gruplar arasında gösterilmektedir.  

Bu değerlendirme bir sınıflamaya tabi tutulacak olur ise aşağıdaki gruplandırma örneği 

ortaya çıkacaktır:  

Erişim sınırlıkları (mülteciler, coğrafi dağılım)  

Dil bariyeri (mülteci ve göçmenler, anadili farklı çocuklar)  

Düzey çeşitliliği (hazır bulunuşluk, okul öncesi eğitimde okullaşma)  

Öğrenme kayıpları (mevsimlik tarım işçiliği, mücbir sebebler)  

Sosyal duygusal gelişim sınırlıkları (mülteciler-dönemsel farklılıklar)  

Fiziki sınırlıklar (özel eğitim gereksinimi olan bireyler)  
 

 

Mülteci Eğitimindeki Sorunları 
Son zamanlarda ülkemiz özelinde gündemde yer alan mülteci grupların eğitimi dikkate 

alındığında bazı sorunların yaşandığı görülmektedir. Bu sorunların başlıcaları aşağıdaki başlıklar 

altında ele alınabilir:  

• Psikososyal (travmalar)  

• Uyum (farklı kültür)  

• Dil ve iletişim (farklı dil)  

• Sistemsel (farklı eğitim sistemi)  

• Ailevi (kayıplar, yoksulluk…)  

 

Bu sorunların çözümünde mikro, orta ve makro olmak üzere değişik düzeylerde 

tedbirlerin alınma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

 
 

 

Kapsayıcı Eğitim  
Kapsayıcı pedagojiyi temele alan eğitim yaklaşımları, sınıf içindeki çeşitliliklerin ve 

farklılıkların doğru yönetilememesinden kaynaklandığı düşünülen sorunlara alternatif çözümler 

sunan esnek ve evrensel bakış açıları içermektedir. Eğitim penceresinden bakıldığında tüm bu 

anlayışların özünde öğrencilerin eğitim olanaklarından eşit biçimde yararlanmasını sağlamak; 

ayrım gözetmeksizin bütün öğrencilerin farklılıklarını ve ihtiyaçlarını gözetmek; üst düzey öğrenme 

beklentileri içermek; farklılıkların değerli görüldüğü atmosferler yaratmak vardır.  

Başka bir deyişle bu anlayışlar, kültürel anlamda çeşitlilik içeren toplumlarda eğitim ve 

öğretim alanında düzenlemeler yapmayı amaçlar. Eğitim alanında yapılan uygulamalar üç farklı 

yaklaşımın izlerini taşımaktadır. Bu yaklaşımların genel özellikleri aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır: 

 

 

 

 



 
 

 

Bilgi, Beceri, Tutum ve Değerler: Hangi yaklaşım benimsenirse benimsensin genel olarak 

değerlendirildiğinde öğrenimi çeşitlendirme, motivasyon, kültür, mültecilik ve iletişim/sosyal 

uyum başlıklarının eğitim ortamlarında dikkate alınması önem arz etmektedir. 

 
 

 

 

Kapsayıcı Eğitim ve Dezavantajlı Gruplar: Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik bazı 

kavramlar arasında yer alan ön yargı; doğrudan, dolaylı ya da pozitif ayrımcılık; damgalanma,   

kalıp yargılar (streotipler), ötekileştirme ve sosyal dışlanma kavramlarını somutlaştırmaya 

çalışalım. 

 
 



Ayrımcılık (ya da dışlama)  

 
Doğrudan ayrımcılık: Bir kişi veya bir grubun farklılıkları nedeniyle, açık bir biçimde eşit olmayan 

bir muamele görmesidir. Burada farklı muamele açıkça alay etmekten bu kişi ya da gruplara yönelik 

ayrımcılığı kışkırtmayı amaçlayan nefret söylemlerini yaygınlaştırmaya kadar geniş bir yelpazedeki 

davranış biçimlerini içerir. 

 

Dolaylı ayrımcılık: Fark edilmesi güç olan, genelde imalar veya dolaylı ifadeler ile ortaya çıkan 

ayrımcılık şeklidir.  

Örneğin “yok sayma” bu tür ayrımcılığın en belirgin biçimlerindendir. Sınıf ortamında öğretmenin 

başarısız diye etiketlenen bir öğrenciyi görmezden gelip başarılı öğrencileri daha çok önemsemesi bu 

ayrımcılık türüne örnektir.  

 

Pozitif ayrımcılık: Toplumda ayrımcılığa uğrayan ve bu sebeple birtakım haklara erişemeyen ya da 

kısıtlı erişen grupların lehine geliştirilen politika, strateji, yöntem ve uygulamaların bütünüdür. Pozitif 

ayrımcılık eşitlik ilkesini bozmaz, aksine eşitlik ilkesinin sağlanabilmesi için dolaylı ayrımcılığı 

engellemeyi hedefler. 

 

 

Ayrımcılığın Nedenleri ve Türleri 
Etnik köken ayrımcılığı: Irk, renk, soy ya da ulusal veya etnik kökene dayalı her türlü ayrım etnik 

köken ayrımcılığını ifade eder. Dilde yerleşik ırkçı kalıplar veya okul ortamında farklı etnik kökenden 

gelen öğrencilere yapılan aşağılama ve tacizler, etnik kökene dayalı ayrımcılığa örnek verilebilir.  

Dinî inanç ayrımcılığı: Toplumsal yaşamın herhangi bir alanında bireylerin inançlarından dolayı 

dışlanması veya engellenmesidir. Başörtülü bir kadının eğitim hakkının engellenmesi veya farklı dinlere 

yönelik hakaret anlamı içeren ifadeler dinî inanç ayrımcılığına örnektir.  

Cinsiyet ayrımcılığı: Toplumsal yaşamda kişilerin cinsiyetlerinden dolayı dışlanması ya da 

engellenmesidir. Kadınların eğitim ve çalışma imkânlarından eşit olarak yararlanamaması veya cinsiyet 

rollerinin kesin kalıplar şeklinde belirlenmesi bunlara örnek olarak verilebilir.  

Sosyo-ekonomik düzey: Kişinin toplumsal yaşamda sosyo-ekonomik düzeyinden dolayı diğerlerinden 

farklı muamele görmesini ifade eder. Okulda fakir bir aileden gelen bir öğrencinin öğretmen veya okul 

yöneticileri tarafından farklı muamele görmesi bu duruma örnektir.  

Engellilik veya özel gereksinimler: Bireylerin genetik birtakım problemler ya da hayatlarının belirli 

bir dönemindeki hastalık veya kaza sonucunda bedensel veya zihinsel olarak ortaya çıkan özel 

durumlarından dolayı ayrımcılığa maruz kalma durumudur. 

 

 
Damgalama, bir kişiyi diğerlerinden ayıran ve onun istenmeyen, hoş karşılanmayan bir niteliğe sahip 

olduğunu belirtmeye yarayan «işaret» olarak ifade edilmektedir.  

Örneğin “cüzzam” ilk damgalanan hastalıklardan birisidir ve Tanrı’nın insana verdiği bir kötülük olarak 

nitelendirilmiştir. Cüzzamlı kişiler hapsedilmiş ve etik dışı tedavi uygulamalarına zorlanmıştır.  

 

Kalıp yargı, farklı sosyal sınıf ya da grupların özelliklerine ilişkin kaynaksız ve genellemeci inançlara 

denir.  

Örneğin, belli bir grubun “her” durumda nasıl davranacaklarına ilişkin yargılayıcı kanaatlerimizin 

olması, o grup hakkında kalıp yargılarımızın olduğunun göstergesidir. Daha önce bahsettiğimiz ön 

yargı daha çok “tanılama ve niteleme”, kalıp yargı ise daha çok, “sınıflama” içerir. 

 

Ötekileştirme, bir azınlık grubunu «diğer» olarak görür; biz’in farklı olanıdır, zıttıdır. Ötekileştirme 

medya gibi araçlarla sıradanlaştığında hak ihlallerini kolaylaştırır ve dezavantajlı gruplar için sosyal 

hayatı daha zorlu ve tehlikeli bir hâle getirir.  

Örneğin, medyada sunulan bir haberde suça karışan birisinin etnik kimliği üzerine yapılan bir vurgu, 

suça karışmış “öteki”nin ait olduğu toplumsal grupları açık bir hedef hâline getirebilir.  

 

Sosyal dışlanma, toplumun çoğunluğunun sahip olduğu avantajlardan mahrum olmak, bu kaynaklardan 

yeterince pay alamamak olarak tanımlanmaktadır. Dezavantajlı bütün gruplar sosyal dışlanmanın 

olumsuz sonuçlarına maruz kalmaktadır. 

 

 

 

 

 



Kapsayıcı Eğitim ve Öğretmen Yeterlikleri 

 
A. (Uluslararası Düzenlemeler) 

 
UNESCO’nun Küresel Eğitim Raporu’nda sürdürebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için 

yapılması gereken ulusal, bölgesel ve küresel çabalar içerisinde herkes için son derece adil, 

kapsayıcı ve kaliteli eğitim sistemlerinin sağlanması ve buna bağlı olarak da eğitimcilerin 

güçlendirilmesi, profesyonel becerilerinin artırılması, motive edilmesi ve desteklenmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. 

 

Özel Gereksinimler ve Kapsayıcı Eğitim Avrupa Ajansı tarafından 2012 yılında kapsayıcı 

öğretmen profilinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmada öğrenenlerin çeşitliliğine değer 

verme, tüm öğrencileri destekleme, başkalarıyla iş birliği içinde çalışma, kişisel ve mesleki 

gelişim olmak üzere dört temel yeterlilik alanı tanımlanmıştır.  

 

Çocukların Eğitimi Derneği tarafından yayımlanan Erken Çocukluk Eğitimcileri İçin Standartlar 

isimli dokümanda tüm standartların kapsayıcı bir bakış açısı ile desteklendiği görülmektedir. 

 

B. (Ulusal Düzenlemeler) 
 
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (ÖMGY) içerisinde; mesleki bilgi, mesleki beceri, tutum 

ve değerler olmak üzere üç yeterlik alanı tanımlanmıştır. Bu üç yeterlik alanında 11 yeterlik ve 65 

gösterge belirlenerek, yetkin bir öğretmenin sahip olması gereken nitelikler bütüncül bir biçimde 

ele alınmıştır.  

 

Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ), 2011 yılında kabul edilmiş ve öğretmen 

yetiştirme sürecinde esas alınacak bilgi, beceri ve yetkinlikler tanımlanmıştır. Bu çerçevede, 

öğretmen adaylarının öğrencilerin bireysel gereksinimlerine duyarlı olma ve farklı kültürlerle 

sosyal uyum becerileri ele alınarak dolaylı şekilde kapsayıcı bir öğretmenin sahip olması gereken 

özelliklere değinilmiştir.  

 

MEB 2010-2014 Stratejik Planı’nda, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi alanında görev yapan 

öğretmenlerin nitelik ve sayı bakımından geliştirilmesi gerektiğine ve iyi eğitimli, yüksek düzeyde 

motive edilmiş öğretmenlerin, kaliteli eğitimin en önemli unsuru olduğuna vurgu yapılmıştır. 

 

MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda, yönetici ve öğretmenlerin kapsayıcı eğitimin amaçları ve 

önemi hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanması gerektiği açıklanmıştır.  

 

MEB 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde ise eğitimde adalet temelli bir yaklaşımı güçlendirmenin, 

fiziksel ve dezavantajlı bireylere sahip çıkmanın ve özel gereksinimli bireylerin akranları ile birlikte 

yaşama kültürünü destekleyen yaklaşımın önemine vurgu yapılmaktadır. Aynı belgede, 

kaynaştırma eğitimi olanaklarını geliştirmek için sınıf öğretmenlerine ve farklı branşlardan 

öğretmenlere özel eğitim konularında hizmet içi eğitimin verilmesinin önemine vurgu 

yapılmaktadır. 

 

Özet olarak sınıf ortamlarında; çeşitli özellik, ihtiyaç ve beklentilere sahip çocuklarla 

çalışırken öğretmenlerin sahip olması gereken bilgi, beceri, tutum ve eğilimler o öğrenme 

ortamının kapsayıcı niteliğinin belirlenmesinde önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, kapsayıcı 

eğitim yeterlik alanları; bilgi, beceri, tutum olmak üzere üç düzeyde tanımlanabilir. 
Bilgi düzeyindeki öğretmen yeterlikleri kapsayıcı eğitim uygulamalarını hayata geçirmek için 

gerekli bakış açısı ve kaynaklara sahip olmakla ilişkili yeterlik alanlarını içermektedir.  

Beceri düzeyindeki yeterlikler ise kapsayıcı bir öğrenme ortamı oluşturmak, öğrenme ve 

öğretme sürecini tüm çocukları kapsayacak şekilde uyarlamak, gelişim ve öğrenmeyi kapsayıcı şekilde 

değerlendirmek için gerekli yeterlik alanlarını ve becerilerini içermektedir.  

Tutum düzeyindeki yeterlikler ise kapsayıcı eğitime ilişkin olumlu tutum ve eğilimler sergilemek 

ve eğitimin diğer paydaşlarının kapsayıcı paradigmaya karşı olumlu tutumlar benimsemesini sağlamak 

üzere gerekli yeterlikleri kapsamaktadır. 

 

 



 

Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Öğretmen 
 

Öğretmenlerin değişen toplum ve eğitim şartlarına uyum sağlayabilmesi ancak sürekli 

mesleki gelişimlerini gerçekleştirmekle mümkün olabilir. Bu bağlamda alanyazında 

öğretmenlerin yansıtıcı düş̧ünme merkezli bir anlayış geliştirmesinin önemli olduğu 

vurgulanmaktadır.  

Yansıtıcı düşünme merkezli anlayışın temelinde öğretmenin kendisine şu soruyu 

sorması yatmaktadır: “Tüm öğrencilerimin eğitimsel gereksinimlerini karşılayabilmek için 

ben ne yapıyorum?” Öğretmenlerimiz bu soruya dışarıdan bir kişinin gözüyle bakarak cevap 

aramalıdır. Bu bir öz değerlendirme sürecidir ve hemen hemen herkesin meslek hayatında 

mesleki gelişim gereksinimlerini belirlemek için faydalı bir uygulamadır.  

Öğretmenlerin öz değerlendirme yapmak amacıyla veri toplama süreçlerini olumsuz 

etkileyebilen bazı nedenler mevcuttur. Bunlardan belki de en öne çıkan ikisi bu süreçlerin 

karmaşık oluşu ve zaman darlığıdır. 

 

1-Öğretmen Öz Değerlendirme Rubriği: Rubrikler, iyi birer öz değerlendirme aracı olarak 

kullanılabilirler. Sınıf içinde gerçekleştirilen uygulamaları sınıf yönetimi ve çatışma çözme gibi 

farklı açılardan değerlendirebilmek için kullanışlı araçlardır.  
Öğretmenler haftalık değişimleri grafiklendirerek kayıt altına almak isterlerse, zayıf, 

orta ve iyi karşılığı olan 1, 2 ve 3 değerleri üzerinden grafik oluşturabilirler. Bu kayıt alma işini 

geliştirirken toplam puan üzerinden ve göstergeler üzerinden hareket edebilirler. Böylece 

öğretmenler, süreç içinde kendi sınıfına dönük değerlendirmesini bir bütün olarak görebilir, 

kendi gelişimine yön verebilmesi için odaklanması gereken hususları tespit edebilir.  

 

2- Sevgili Günlük:  

Öğretmen günlükleri keyifli bir öz düzenleme aracıdır. Günlükler, öğretmenlerin sınıfta 

öğrenme süreçleriyle ilgili sorular sorup hipotezler geliştirmelerine, sınıf ortamında 

karşılaştıkları problemler üzerine daha ayrıntılı düşünmelerine, zayıf ve güçlü yönlerinin neler 

olduğunu tespit etmelerine, kullandıkları stratejileri ve amaçlarını belirleyip bunlara ne düzeyde 

ulaştıklarını görmelerine imkân tanır. Ayrıca günlükler, bir konu ya da durum hakkındaki duygu 

ve düşüncelerini yazdıkları kayıt defterleridir. Daha sonra tutulan günlük portfolyo dosyanızın 

içine konulmalıdır.  

 

3- Benim Eşsiz Sınıfım:  

Özellikle fotoğraflar öğretmenin yoğun iş temposunda etkili ve kolay bir şekilde işe 

koşulabilir. Hatırlanamayan bir anımızla ilgili albümlerimize baktığımızda olayın ayrıntıları 

hemen aklımıza gelecektir. Öğretmenler sınıf içerisinde yaptıkları düzenlemelerin önceki ve 

sonraki hâllerinin fotoğraflarını alarak değişim konusunda kendilerine veri oluşturabilirler. 

Fotoğraf çekerken hangi amaçla çektiğinize dair fotoğraf üzerine ya da telefonunuzda 

oluşturacağınız albüme bir isim verirseniz bu hatırlamanızı kolaylaştıracaktır.  

 

4- Sevgili Meslektaşım:  

Gereksinim duyulduğunda sınıfa davet ettiğimiz meslektaşımızın önceden geliştirilmiş 

kayıt formuna notlar alarak bizi izlemesi, bu notları bizimle paylaşması ve bize yapıcı bir dönüt 

sağlaması amacıyla gerçekleştirilebilir. Bir kişinin kendisini dışarıdan birisinin gözüyle 

değerlendirmesi her zaman kolayca gerçekleştirilebilecek bir uygulama olmayabilir. Bunu 

gerçekleştirmenin en etkili olan ve sıkça uygulanan bir yolu meslektaşlardan alınan destektir. 

Meslektaşlardan alınan dönüt sizin kendinize dair gözden kaçırdığınız ayrıntıların farkına 

varmanıza yardım edecektir. 

 

 

 

 

 

 
 



Kapsayıcı Eğitimin Kalitesi 
Kapsayıcı eğitimin kalitesi sınıfta bulunan öğretmen-çocuk oranı, grup büyüklüğü, 

öğretmenin eğitim durumu gibi değişkenleri içeren yapısal kalite, öğretmen-çocuk etkileşimi, 

eğitim programının uygulanması gibi çocukların günlük deneyimlerine doğrudan etki eden süreç 

kalitesi ve iki boyutun birleşiminden oluşan genel kalite boyutlarında ele alınmaktadır. 

 
 

 

 

Kaliteli Kapsayıcı Eğitimin Bileşenleri 
 

Kapsayıcı eğitimin kalitesi, sunulan hizmetlerin niteliği hakkında bilgi vermesi bakımından 

önemlidir. Daha önceki bölümlerde kapsayıcı eğitim ile ilgili olarak erişimin artırılması, katılımın 

sağlanması ve öğrenme-öğretme süreçlerinin desteklenmesi boyutunda detaylı olarak kaliteli 

kapsayıcı eğitimin bileşenlerine yer verilmiştir. 

 
 

 

Erişim, fiziksel engelleri kaldırarak çocuklara çok çeşitli etkinlikler sunmak ve ortam sağlamak, 

onların optimum gelişimlerini ve öğrenmelerini desteklemek için gerekli uyarlamaları yapmayı 

ifade etmektedir.  

Katılım, çocuklarda aidiyet hissi oluşturarak oyun ve öğrenme etkinlikleriyle meşgul olmalarını 

sağlamaktır.  

Destek, yüksek kaliteli kapsayıcı eğitim uygulamaları için sistemlerin alt yapısını oluşturmaya 

yöneliktir. 

 
Özetle, kapsayıcı eğitimden beklenen yararların sağlanması ancak kalitesinin 

geliştirilmesi ile mümkündür. Kalitenin gelişmesinde en kritik faktör 

öğretmenlerdir. 


