
TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM 

Science and Global Education beyond the barriers of learning difficulties 
  KA2 2015-1-IT02-KA201-01 



ÖZEL EĞİTİMİN TÜRKİYEDEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ 
1889 işitme görme engelliler için ilk kurulan okul « İstanbul ticaret mektebi » 
1952 özel eğitimde personel yetiştirmek için ilk kurulan okul « Ankara gazi eğtitim enstitüsü »  
1961 özel eğitimin anayasada ilk kez yer alması 
1983 özel eğitime muhtaç çocuklar kanunu = akran  eğitimi ve erken dönem eğitiminin 
anayasada ilk kez yer alışı no:2916 
1987 “Özel Gereksinimli Çocukların Okul öncesi Eğitimleriyle İlgili Genelge” 
1997  Kararname = okul öncesi eğitim, özel gereksinimli çocuklar için zorunlu eğitimin bir 
parçası haline gelmiş, bu yasa ile anne-babalara çocukları için alınacak eğitim kararlarına katılma 
hak ve sorumluluğu tanınmıştır. No:573 
2000 Bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP)ve kaynaştırma eğitimi kavramlarının ilk kez 
anayasaya girişi 
2006  2009 2012 3 ayrı düzenleme ile Engelliler kanunu :  özel eğitimde iyileştirmelere 
gidilmiştir.  Bu kanun ile yeni doğan, erken çocukluk ve çocukluğun her dönemi ele alınmış; 
ayrıca bu dönemlerde fiziksel, işitsel, duyusal, sosyal, ruhsal ve 
zihinsel gelişimlerin izlenmesi, genetik geçişli ve engele neden olabilecek hastalıkların erken 
teşhisinin sağlanması ve engelin önlenmesi görevlerinin, Sağlık Bakanlığı’nca yapılacağı 
belirtilmiştir. No:5378  
 
 



TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİME YÖNLENDİRMEDE  
RESMİ BASAMAKLAR 

• Öğretmenin gerekli görmesi halinde öğrenci okul rehberlik servisine yönlendirilir. 
• Servisin gerekli görmesi halinde birey çocuk psikiyatristine gönderilir. 
 
• Psikiyatrist gerekli görürse RAM  rehberlik araştırma merkezine yönlendirilir. Bu 

gibi durumlarla merkezdeki ÖEDK Özel eğitim değerlendirme kurulu ilgilenir. 
Kurul öğrencinin hangi okula gideceğine ve nasıl bir eğitim alacağına karar verir.  
Kurulun öğrenci hakkındaki  raporu her yıl yenilenir. 

 
       Her okul bir  kaynaştırma okuludur.  Okullar farklı tür ve düzeylerdeki özel eğitim 
öğrencileri için gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdürler. öğrencinin okula değil 
okulun öğrenciye uyum sağlaması beklenir. 

 



İl milli millî eğitim müdürlükleri, örgün ve yaygın eğitim 
kurumları, sağlık kuruluşları, üniversiteler, Sosyal 
Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumları ve yerel yönetim 
birimleri özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tanılanması 
amacıyla RAM'a yönlendirilmesinde sorumluluğu 
paylaşır 
 
Aileler öğrenci ve öğretmenlerle birlikte okulun eğitim 
planlarının oluşturulması ve değerlendirilmesine katkıda 
bulunurlar. Okulların ailelere  müfredat, uygulama ve 
çocuklarının durumu hakkında bilgi vermesi zorunludur. 
Okul aile işbirliğinde karşılıklı saygı ve tarafların eşitliği 
ilkesi geçerlidir. 

• ÖZEL EĞİTİMDE OKULLARLA 
BİRLİKTE SORUMLULUĞU 

PAYLAŞAN KURUMLAR 
 



 
 

 ÖZEL EĞİTİM KANUNU’NA 
GÖRE EĞİTİM KATEGORİLERİ  

 
• Görme engelliler 
• İşitme engelliler 
• Konuşma ve dil bozukluğu 
• Bedensel (ortopedik) engelliler 
• Üstün zekalı ve üstün yetenekli 

çocuklar 
• Zihinsel engelliler 
• Öğrenme güçlüğü olanlar  
• Uyumsuz çocuklar (otizm ve 

hiperaktivite) 
 



GÖRME  ENGELLİLER:  Snellen 
Kartı 

 
İŞİTME NGELLİLER : 

Saf ton odyometri 
kemik iletim testi 
oyun odyometrisi 

konuşma odyometrisi 
 
 
 
 
 

TÜRKİYEDE KULLANILAN 
TANILAMA ARAÇLARI 

ZİHİNSEL ENGELLİLER: 
Zeka anketi ve uyumsal davranış anketi 
Zeka anketleri: 
1.Stanford-Binet Zekâ Ölçeği 
2.Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği 
3.Leiter Zekâ Ölçeği 
4. Porteus Labirentleri Ölçeği 
5. Kohs Küpleri Ölçeği 
6. Goodenough-Harris İnsan Resmi Çizme Ölçeği 
Türkiyede uyumsal davranış anketi kullanılmamaktadır. 
Bunun yerine 0-6 yaş arası gelişim ölçekleri kullanılır 
1.  Denver Gelişimsel Tarama Ölçeği 
2.   Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) 
3.   Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme 
      Aracıdır (GEÇDA) 
 

 DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU :  
       İletişim Envanteri 
       Okul Öncesi DilÖlçeği 
       Dil Klinik Değerlendirmesi  
       Peabody Resimli Sözcük Testi 
       Erken Dil Gelişimi Testi 
 
            DUYGU VE DAVRANIŞ BOZUKLUĞU: 
         Çocuklarda ve Ergenlerde Davranış Değerlendirme 

Ölçeği 
          Conners Derecelendirme Anketleri 
          Sosyal Beceri DerecelendirmeÖlçeği 
          Gözden Geçirilmiş Davranış Problemleri Kontrol 

Listesidir 
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ :  
Özgül öğrenme güçlüğü bataryası, WISC-
R 
 
BEDENSEL ENGELLİLER :  
Peabody Gelişimsel Motor Ölçeği 
Bayley Bebek Gelişim Ölçeği 
Ankara Gelişim Tarama Envanteri 
 



ÖZEL EĞİTİM OKULLARI VE ÖZEL EĞİTİM 
REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDEKİ 

GÖREVLİLER 

• 1. Sınıf öğretmeni 
• 2. Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni 
• 3. Okul öncesi öğretmeni 
• 4. Fizyoterapist 
• 5. Odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı 
• 6.Dil ve konuşma bozuklukları uzmanı 
• 7. Dil ve konuşma terapisti 
• 8. Dil ve konuşma pataloğu 
• 9. Rehber öğretmen 
• 10. Psikolog 
 



ÖZEL GEREKSİNİMLİ 
BİREYLERİN EĞİTİM 

ALABİLECEĞİ ORTAMLAR 

• En çok 
kısıtlayıcı 
 
 
 
 
 
 
 

• En az 
kısıtlayıcı 
 

• Yatılı özel eğitim okulu 
• Gündüzlü özel eğitim 

okulu 
• Özel eğitim sınıfı 

 

• Yarım zamanlı 
kaynaştırma 

• Kaynak oda destekli 
kaynaştırma 

• Tam zamanlı 
kaynaştırma 
 
 

 



TÜRKİYE’DEKİ ÖĞRETMENLERİN KAYNAŞTIRMA 
EĞİTİMİ YETERLİLİKLERİNİ ARTTIRMAK AMACI 
İLE ALMAK ZORUNDA OLDUKLARI HİZMET İÇİ  

EĞİTİMLER 
1. Kaynaştırma uygulamaları 
2.Özel eğitim 
3.Davranış değiştirme 
4.Sınıf yönetimi 
5.Akademik becerilerin öğretimi 
6.Aile eğitimi 
7.Özel gereksinimli bireyler 
8.Özel eğitim alanındaki yasal düzenlemeler  
9.değerlendirme 
10.Öğretimsel düzenlemeler  
11.Öğetim mateyellerinin geliştirilmesi 

 



TÜRKİYE’DE BEP HAZIRLANIRKEN 
UYGULANAN İLKELER 

 
1. Program bir ekip tarafından hazırlanmalıdır 
2. Kolay uygulanabilir geçerli ve güvenli olmalıdır 
3. İşlevsel olmalıdır 
4. Bireyin engel türüne ve derecesine, yaşına uygun 

olmalıdır 
5. Her engel grubunun yetersizlik sergilediği temel 

alanlara ilişkin özelliklere yer vermelidir. 
6. Programın sosyal içeriği olmalıdır 
7. Uzun dönemli ve kısa dönemli amaçlara sahip 

olmalıdır 
8.  Program uygulanmadan önce bireyden beklenen 

ürün ve çıktıların neler olduğu belirlenmelidir. 
9.  Bireyin programdaki ürün ve çıktıyı kazanabilmesi 

için gerekli beceriler belirlenmelidir. 
 



• Erken Çocukluk Eğitimi 
• İlköğretim 
• Ortaöğretim 
• Lise eğitimi 
• Mesleki Eğitim 

 

• Okullara kayıt çalışma takvimindeki süreye bakılmaksızın yapılır. 
• Anaokullara kayıtta tuvalet eğitimi şartı aranmaz 
• Engelli öğrencilerin okula devamları zorunludur. 
• Öğrencilerin devamlarının sağlanması ile ilgili tedbirler okul yönetimince alınır. 
• Öğrencilerin kayıtları zorunlu eğitim çağı dışına çıkıncaya kadar silinmez. 
• Tüm bepli öğrencilerede dönem sonunda bir karne verilir. 
• Bepte yer alan bilgi ve becerilerin kazanım düzeyi için bireysel gelişim raporu hazırlanır ve karneyle 

birlikte verilir. 
• Devam şartını tamamlayan öğrenciler başarısız olarak değerlendirilemez 
• Sağlık problemi nedeni ile 12 hafta eğitim alamayacak öğrenciler için evde eğitim hizmeti verilir. 
• Evde eğitim 10 saaten az olamaz. 
• Yatarak hastanede tedavi gören  engelli öğrenciler için hastane bünyesinde hastane sınıfları açılır. 
• Bakanlıkça bepli öğrencilerin ücretsiz ulaşımı için gerekli tedbirler alınır. 
• Ücretsiz öğle yemeği verilir. 
• Özel eğitim sınıflarının  mevcudu   erken çocukluk, ilkokul ve ortaokul için 10 lise ve yaygın eğitim için 

15’tir. 
 

EĞİTİM KADEMELERİNDE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ 



. 
  

 
 
 
1.   0 - 69 aylık çocukların eğitimidir. 
2.   Okulöncesi eğitim zorunludur. 
3.    Bütünleştirme yoluyla eğitim esastır. 
4.    Hizmet veren kurumlar şöyledir: 
       1. Özel eğitim anaokulları 
       2. Bünyesinde anasınıfı bulunan özel 

eğitim  okulları 
       3.Araştırma ve uygulama merkezleri 
       4.Özel kreş ve gündüzlü bakımevleri 
5.    Öğrenci oranı 2:10; 1:20 şeklindedir. 
6.    Farklı yetersizliği olan öğrenciler bir arada 

olabilir. 

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ  



İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM 2’YE 
AYRILIR 

 
1.Kaynaştırma ve yoluyla Eğitim 
2.Ayrı Ortamlarda Eğitim 

 
 

KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM 
1. Tam zamanlı ya da yarı zamanlı uygulanabilir. 
 2.  Okulun programı takip edilir ve BEP hazırlanır. 
 3.  Akranlarına verilen diploma düzenlenir. 
 4. Ortam düzenlemesi yapılır ve destek eğitim odası açılır. 
 5.  Öğrenci oranı 2:25; 1:35 şeklindedir. 
 6.  Merkezi sınavlar için tedbir alınır 
 7. Başarı BEP’e göre değerlendirilir. 
 8. Sınavlarda süre, ortam, cihaz ve materyallerde düzenlemeler 

yapılır. 
 9. Öğrenciler bazı derslerden muaf tutulabilirler: 
 
> İşitme ve zihin yetersizliği olan öğrenciler için yabancı dil dersi 
> Görme yetersizliği olan öğrenciler için çizim derslerİ 
> Fiziksel yetersizliği olan öğrenciler için motor beceri gerektiren 

dersler 
 

 



ÖZEL EĞİTİM SINIFI 
 
1. Bulunduğu Okulun Programını Uygulayan Özel Eğitim Sınıfı 
2. Özel Eğitim Programı Uygulayan Özel Eğitim Sınıfı 

 
       BAZI NOTLAR 
1.Görme ve işitme engelli öğrenciler için ilkokullarda özel eğitim sınıfı açılır 
2.Birleştirilmiş sınıf uygulaması ile eğitim yapılır 
3.Sınıf mevcudu en fazla 10 öğrenciden oluşur. 
4.Öğrenciler bazı dersleri  ve sosyal etkinlikleri diğer akranları ile birlikte yaparlar. 

 



DESTEK EĞİTİM ODASI 

• 1. Tam zamanlı kaynaştırma öğrencileri 
için destek eğitim odası açılır 

• 2. Ders saati haftalık ders saatinin %40ını 
aşmayacak şekildedir. 

• 3. Özel eğitim öğretmeni,okul öncesi 
öğretmeni,sınıf öğretmeni ve alan 
öğretmeni görevlendirilir. 

 



LİSE EĞİTİMİ 
         
  

•   Genel mesleki ve teknik programlara devam edemeyen öğrenciler için  gündüzlü 
meslek okulları açılır. 

•   Farklı yetersizlikleri olan öğrenciler birlikte eğitim görür veya yetersizlik türüne 
göre ayrı sınıflar oluşturulur. 

•    Sınıf mevcutları otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için 6, diğer engel türleri 
için 10 kişiden oluşur. 

•   İşletme uygulamaları için diğer öğrenciler ile aynı haklara sahiptirler. 
 İş okulu  : hafif derecede zihinsel yetersizliği olan 15 – 21 yaş öğrencilerin devam 
ettiği 4 yıllık okullardır. Tamamlayanlara iş okulu diploması verilir. Bu diploma lise 
diplomasına denk değildir yüksek okul eğitimi için geçerli değildir. Ancak işe 
yerleşmede geçerlidir. 



. 

 
TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİMDE SORUNLAR 

 
 

        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2013 yılı araştırmasına 
göre  
 

• Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, rehberlik ve 
araştırma merkezlerinde ortam, araç-gereç ve insan kaynakları 
yetersizliği 
 

•  rehberlik ve araştırma merkezlerinde özellikle çoklu engel 
grubuna yönelik uygun yönlendirme ve yerleştirmeler 
yapılamamakta 
 

• Ailelerin özel eğitim kurumları hizmetleri ve yasal hakları 
konularında yeterli bilgiye sahip olmamaları 
 

•       Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde aile merkezli 
hizmet politikalarının yeterli olmaması   

 

 



 TÜRKİYE’DEN BAZI İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
1. ortalama özürlülük oranı %10-12 
2.Türkiyede özel eğitim gerektiren bireylerin oranı %14  
3. özel eğitimden yararlanma oranı % 4 
 
 
 
 
 
                                                           okul sayısı                 öğrenci sayısı 
özel eğitim iş okulu merkezi                   172                           2583 
özel eğitim mesleki eğitim merkezi        103                           6096 
                                             toplam         275                           8679 
                                                                                                                          meb 2012- 2013 
 
 
Türkiyede engellilere hizmet eden 356 dernek 43 vakıf ve 8 federasyon bulunmaktadır. 
Türkiyede 46 bedensel engelli 87 işitsel engelli 36 görme engelli toplam 165 spor klübü 
bulunmaktadır. 
Türkiyede meb e bağlı 428 özel eğitim okulu bulunmaktadır bunların 348i ilkokul 80i 
ortaokuldur. 
Türkiyede resmi kurumlar %4 oranında engelli birey çalıştırmak zorundadır. 
 



ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ 
SAYILARI  

ENGELLİ HİZMETLERİNDEN YARARLANMA DURUMU 
Sağlık hizmeti                                                  %55 
Eğitim hizmeti                                                 %12 
Bakım ve rehabilitasyon hizmeti                      %6 
Meslek ve beceri edindirme kursu                   %1 
Aile rehberliği ve danışmalık hizmeti              %1 
Sosyal ve kültürel hizmetler                             %0.9 

Yıl                Kurum Sayısı      Öğrenci Sayısı 
2006             410                          82.952 
2007             1.486                     157.258 
2008             1.755                     196.044 
2009             1.860                     210.000 
2010             1.609                     216.106 
2011             1.721                     245.030 
2012             1728                     255,848 
Kaynak: MEB  



 
BUCA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU  
LİSESİ’NDE BEP’Lİ ÖĞRENCİ SAYILARI  

 •          Toplam öğrenci sayısı                              :  2322 
•           Toplam Bep’li Öğrenci Sayısı                :  35 
•            Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik        :  23 
•            Orta  Düzeyde Zihinsel Yetersizlik         :  2 
•            Öğrenme Güçlüğü                                   :  5 
•            Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite            :  3 
•            İşitme Dil ve Konuşma Yetersizliği        :  2 
 



Her gün okula aileleri ile birlikte 
geliyorlar 



Buca Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi 



İLGİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜRLER 

BURAY TUZUN & HAKAN ARTTIRICI 
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	 TÜRKİYE’DEN BAZI İSTATİSTİKİ BİLGİLER�1. ortalama özürlülük oranı %10-12�2.Türkiyede özel eğitim gerektiren bireylerin oranı %14 �3. özel eğitimden yararlanma oranı % 4������                                                           okul sayısı                 öğrenci sayısı�özel eğitim iş okulu merkezi                   172                           2583�özel eğitim mesleki eğitim merkezi        103                           6096�                                             toplam         275                           8679�                                                                                                                          meb 2012- 2013���Türkiyede engellilere hizmet eden 356 dernek 43 vakıf ve 8 federasyon bulunmaktadır.�Türkiyede 46 bedensel engelli 87 işitsel engelli 36 görme engelli toplam 165 spor klübü bulunmaktadır.�Türkiyede meb e bağlı 428 özel eğitim okulu bulunmaktadır bunların 348i ilkokul 80i ortaokuldur.�Türkiyede resmi kurumlar %4 oranında engelli birey çalıştırmak zorundadır.�
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