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MODÜL 5 

EĞİTİMDE KAPSAYICILIK 

 
 

Kapsayıcı Eğitim Anlayışı, Temel Kavramları ve Gerekçeleri 
   

Kapsayıcı eğitim: Her şeyden öte bir anlayıştır.  

Günümüzde uluslararası ilişkilerden endüstriye, politikadan eğitime kadar  

 → Pek çok alanda bahsi geçmektedir.  
 

Eğitimde kapsayıcılık: 

Her bir öğrencinin öğrenme ve gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimlerine göre  

- Eğitime erişimini, eğitim ortamlarına katılımını gerektiren bir “anlayış”tır.  
 

Kapsayıcı eğitim bir program, müfredat ya da yaklaşımdan ziyade 

  → Her şeyden öte bir anlayıştır.  
 

Kapsayıcı eğitimin sosyolojik, politik, felsefi ve ideolojik temelleri vardır.  
 

Kapsayıcı sözcüğü etimolojik olarak Latince “kapsamak” tan türemiştir.  
 - “Dâhil olmak, ait olmak” anlamına gelmektedir. 
 

Kapsayıcı eğitimin yapılmış tanımları bulunmaktadır: 
 

BALLARD (1995): Kapsayıcı eğitim, genel eğitim okullarındaki “özel 

gereksinimli çocukların” ihtiyaçlarını karşılayan “özel” öğretmenlerle ilgili 
değildir. 
 

KIIRTLI & GROSS (2014):  Bir öğlencinin genel eğitim faaliyetlerine ve 

müfredatına tam olarak katılması için ihtiyaç duyacağı tüm destek ve hizmetlere 

erişmesinin bir gereklilik olduğu sistemdir. 
 

HODKİNSON (2020):  Kapsayıcı eğitim, tüm çocukların “eğer”siz ve “ama”sız 

genel eğitim sınıflarında bir arada bulunması üzerine inşa edilen bir yapıdır. 
 

GRAHAM (2020): Engelleri ortadan kaldırmayı, tüm öğlencilerin aynı yaştaki 

akranları ile öğrenme deneyimlerine ve öğrenme ortamlarına katılmalarım 

sağlayan temel bir insan hakkı ve eğitimde sistemli bir reform sürecidir. 
 

Tanımlara göre kapsayıcı eğitim: 

1990’lı yıllarda sadece özel gereksinimli çocuklarla ilişkilendirilmiş. 

2000’li yıllarda bu anlayışa tepki olarak tüm öğrencilerin dâhil olduğu 
 → Aidiyet geliştirdiği bir yapı ve sistem boyutları ön plana çıkmıştır.  
 

Kapsayıcı Eğitimin Yararları  
 

Kapsayıcı eğitim, tüm öğrencileri destekleyebilecek bir altyapı üzerindedir. 

- Öğretmenlerin mesleki gelişimi de bu yönde sağlandığında 
    → Öğrencilere, ailelere ve topluma yararı olabilecek bir anlayıştır.  
 

Kapsayıcı eğitim uygulamaları 

- Aynı ortamda eğitim gören hem gelişimsel yetersizliği olan çocuklar hem de     

   → Tipik gelişim gösteren akranlarının gelişimlerini desteklemektedir. 
 

-Akran etkileşim ortamına katkı sağlayarak 

  → Çocukların öğrenme süreçlerini yönlendirmeye yardımcı olmaktadır. 
 

 Tüm çocukların aileleri  

 - Kapsayıcı eğitim ortamlarındaki çocukları vesilesi ile  

    →Kapsayıcı eğitime yönelik olumlu tutum geliştirmektedir. 
 

Kapsayıcı ortamlarda bulunan çocuklar 
- Ayrıştırılmış ortamlarda eğitim gören benzer özellikteki akranlarına göre 

  → İletişim, sosyal ve akademik becerileri daha kısa sürede öğrenebilmektedir. 

 
Ülkemizde kapsayıcı eğitimin karşılığı olarak  

  →Kaynaştırma ve bütünleştirme ifadeleri de kullanılmaktadır.  

 
 

Kaynaştırma/Bütünleştirme  X    Kapsayıcı Eğitim 
 

Kaynaştırma/Bütünleştirme Kapsayıcı Eğitim 
 

 Özel gereksinimli çocuklar odakta …  Tüm çocuklar odakta … 

 Çocuklar eğitime hazır olmalı  Ortam çocuğa göre düzenlenir. 

 Yarı veya tam zamanlı  Çocuğun gelişimine göre düzenlenir 

  “Bireysel farklılıklar” ön plandadır   “Çeşitlilik” esastır. 

 Ayrıştırılan çocukları bütünleştirme  Tüm çocukların okula aidiyeti … 
 

Kapsayıcı Eğitimin Temel Kavramları  
 

Çeşitlilik Katılım Aidiyet Adalet Hak 
 

 1) Çeşitlilik: Yaş, etnik köken, ırk, cinsiyet, engellilik, sosyoekonomik düzey, dil, 
din, coğrafi konum gibi özellikler yargılanmadan olduğu gibi kabul etmeyi ve 

  → Sosyal dışlamayı ortadan kaldırmayı ifade eder. 
 

Kapsayıcı eğitim anlayışında  

Farklılıklar bir sorun değil → “Olağan”dır. ( Çeşitlilik önemsenmektedir ) 
 

2) Katılım: Tüm çocukların aynı eğitim ortamında “bulunması” ve 

   → Kendi gereksinimlerine ve ilgilerine göre çeşitli uyarlamalardır. 
 

3) Aidiyet: Tüm çocukların kendilerini o eğitim ortamına ait hissetmesidir.  
 

4) Adalet:Kapsayıcı bir okul, tüm üyelerinin hak ve sorumluluklarına sahip çıkar. 

 -Eğitimden tüm öğrencilerin benzer şekilde yararlanma fırsatını verir. ( adalet ) 
 

 

5) Hak: Tüm çocuklar ücretsiz ve zorunlu eğitime erişimi  

  - Ayrımcılığın ortadan kaldırılması, kaliteli eğitimin anlayışı… 
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KAPSAYICI EĞİTİMİN GEREKÇELERİ 

 
 

Eğitimsel Gerekçe Sosyal Gerekçe Ekonomik Gerekçe 
 

Bu gerekçeler pek çok ülke tarafından kabul görmüştür. 
 

1) Eğitimsel gerekçeler (UNESCO, 2020): 

   Kapsayıcı eğitim yaklaşımı işler hâle geldiğinde okullarda tüm çocuklar  
   → Birlikte eğitim alabilir ve bireysel farklılıklar dikkate alınır. 
 

2) Sosyal gerekçeler (UNESCO, 2003-2020): 

   Kapsayıcı okullar tüm çocukların  

- Birlikte eğitim almasını sağlayarak farklılıklara karşı tutumları değiştirebilir 

 - Barış içerisinde yaşamaya teşvik eden adil ve ayrımcı olmayan bir toplum…  
 

3) Ekonomik gerekçeler (UNESCO, 2003): 
  Kapsayıcı eğitim uygulanan okullar 

  - Farklı türde okullarda verilen hizmetlerden oluşan karmaşık bir sistemden 

     → Daha az maliyetli olabileceği düşünülmektedir.  
  - Tüm öğrencilere etkili bir eğitim sunabilecek kapsayıcı okulların 

    → “Herkes için eğitim” sunmanın daha uygun maliyetli olmasıdır. 

 

KAPSAYICI EĞİTİMİN İLKELERİ                             (UNICEF, 2012) 
 

1) Kapsayıcı değerleri eyleme geçirme 

2) Her insanın yaşamına eşit derecede önem verme  
3) Herkesin aidiyet hissetmesine destek olma 

4) Çocukların öğrenme ve öğretime katılımlarını sağlama  

5)  Dışlanmayı, ayrımcılığı ve öğrenmeye katılıma engel olan durumları azaltma 

6)  Çeşitliliği teşvik etmek için kültürler, politikalar ve uygulamalar geliştirme 

7)  Geniş ölçüde faydalanmak için kapsayıcı uygulamadan yararlanma  

8)  Çocuklar ve yetişkinler arasındaki farkları öğrenme için kaynak görme 
9)  Çocukların yerel tabanlı, yüksek kalitede eğitim alma hakkını kabul etme  

10) Çocuklarla birlikte çalışanlar ve aileler için de okulları geliştirme 

11) Başarıların yanı sıra olumlu okul ortamı oluşturmanın değerini öne çıkarma  
12)  Okullar ile yakın çevre arasındaki olumlu ilişkileri teşvik etme  

13)  Kapsayıcı eğitimin topluma dâhil olmanın göstergesi olduğunu bilme 
 

Kapsayıcı Eğitim Anlayışı  

Kapsayıcılık öncelikle düşüncemizde geliştirmemiz gereken bir anlayıştır: 
- BEP’li çocuk       - Entegre çocuk     - MR’li çocuk        - Özel çocuk 

- Normal çocuk      - “Bu tür çocuklar” gibi ifadeler  

           → Zihnimizdeki kategorizasyonun dilimizde ifade bulmuş biçimidir.  
 

Kapsayıcı olmak her şeyden öte bir anlayıştır ve  
→ Öncelikle düşüncelerimizde var olan ayrıştırmacı tutumları fark etmeliyiz.  
 

Kapsayıcı eğitim anlayışı sınıftaki tüm öğrencilerin öğretmeni olmak ile ilgilidir.  
 

Kapsayıcı Anlayışın Yansımaları ve Dil 
 

Çocuklar erken dönemden itibaren aslında çok kabullenicidir ve 

 → Zihinlerinde ayrıştıcı şemalar yer almaz!  
 

Biz yetişkinler zaman zaman ön yargılara sahip olabiliyoruz.  
 

Çocuklar bu dilsel ifadeleri ve tutumları yetişkinlerden öğrendikçe 
  → Çeşitli bakımlardan kendileri gibi olmayanı kapsamakta zorlanırlar. 

 

Kapsayıcı Dil ve İletişim 
 
 

 "Önce birey dili " olarak ifade edilen kavram 
   → Kapsayıcı anlayışa yönelik geliştirmemiz gereken bir dil alışkanlığı olabilir.  
 

 Bir çocuğa engeline göre kategorize ederek hitap etmek /bahsetmek yerine    

  → İsmini kullanmak daha uygundur: 
 

 Otistik çocuk/öğrenci yerine→ Otizm spektrum bozukluğu olan çocuk/öğrenci 

 Normal çocuk/öğrenci yerine →Tipik gelişim gösteren çocuk/öğrenci 

 MR’li çocuk/öğrenci yerine→ Zihin yetersizliği olan çocuk/öğrenci 
    → İfadelerini kullanmak kapsayıcı anlayışa daha uygundur.  
 

 Kapsayıcı anlayışta çocukların "etiketleri", tanıları, çeşitli özellikleri 
   → Onların çocuk/öğrenci olmalarının önüne geçmemelidir! 

 

Kapsayıcı Eğitim Yaklaşımının Tarihsel Gelişimi ve Yasal Düzenlemeler  
 

 

Kalitenin Alt Unsurları: 
 

Erişim Katılım Destek 
 

Bu unsurlarla ilgili sorunlara çözüm geliştirme daha etkili bir biçimde olabilir. 
 

1) Erişim: 

 - Geniş çaplı öğrenme fırsatları, etkinlikleri ve ortamları sunmak 
 - Eğitim fırsatlarından alıkoyan fiziksel ve yapısal engelleri ortadan kaldırmak 

 - Öğrenme için evrensel tasarım temelinde eğitim çevresini düzenlemek ve 

 - Bunları gerçekleştirmede teknolojiyi işe koşmak gibi ilkeleri içermektedir.  
 

2) Katılım:  
Kaliteli kapsayıcı eğitim hizmetlerinin çocukların aidiyet ve katılma hislerini    

  - Teşvik edecek ve destekleyecek önlemler alınması ve uygulanmasıdır. 
 

3) Destek:  

Aileler, öğretmenler, uzmanlar ve yöneticilerin kapsayıcı eğitime ilişkin  

 - Bilgi ve tutumlarını geliştirmeyi hedefleyen 
     → Profesyonel eğitim olanakları sunmayı içermektedir.  
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Kapsayıcı Eğitime Yönelik Uluslararası Düzenlemeler           OPERTTİ vd 

 
Kapsayıcı Eğitim Yaklaşımının Uluslararası Alanda Dört Temel Süreci: 
 

1. İnsan Hakları Temelli Süreç (1948 ve Sonrası)  
 

BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile  

 - Temel insan hakları ve özgürlükler konusu gündeme gelerek 
 - Sözleşmeyi imzalayan ülkelerin tüm vatandaşlarına yönelik 

  → Yaşama, eğitim, barınma gibi temel haklarının temi gündeme geldi. 
 

-2. maddesinde “Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, 

ulusal veya sosyal köken, gelir durumu/mülkiyet, doğuş veya herhangi bir ayrım 

gözetmeksizin bu bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve özgürlüklerden 
yararlanabilir.” hususu ifade edilir. 
 

- 26. maddede “Herkes eğitim hakkına sahiptir.” vurgusu da yer almaktadır.  
 

Ülkemizde 27 Mayıs 1949 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile  

 → Bildirge Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.  
 

BM’nin 1971, 1975 ve 1982 yıllarındaki belgelerinde 
 → Engellilere yönelik eğitim ve diğer hizmetlerden yararlanma konusu var. 

 

1989 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile de  
 →Çocuklara ırk, renk, cinsiyet, ulusal ve sosyal köken, mülkiyet, doğuş ve diğer 

durumlardan kaynaklı hiçbir ayrım gözetilmemesi konusu ele alınmıştır.  
 

İnsan Hakları Temelli Sürece İlişkin Gelişmeler  
 

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  

 

2. Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Süreç (1990 ve Sonrası)  
 

1990’lı yıllarda kapsayıcı eğitim anlayışının uluslararası alanda 
   → Yasal zemininin oluşmasına yönelik önemli gelişmeleri vardır. 1990 yılında  
 

Herkes İçin Eğitim Dünya Konferansı ile başlayan süreç 

- Özel gereksinimli çocukların kapsayıcı eğitimi için çok önemli gelişmedir. 
 

HERKES İÇİN EĞİTİM DÜNYA KONFERANSI 
 

 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

                  (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu) 
 

UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund ) 

                (BM Çocuklara Yardım Fonu)     

UNFPA (United Nations Population Fund  )  (BM Nüfus Fonu)   
 

UNDP  (United Nations Development Programme) (BM Kalkınma Programı)          
 

ve Dünya Bankası tarafından organize edilen 155 ülkeden temsilcilerin ve  

  - Pek çok sivil toplum kuruluşunun yer aldığı  
                                   →  En önemli küresel eğitim girişimidir. 
 

Bu konferansta çocuklar, gençler ve yetişkinler olarak  

- “Herkes için” başlıca öğrenme gereksinimleri temel alınmıştır. 
 
 

- Erken çocukluk eğitimi 
- Eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi 

- Temel eğitimin tüm çocuklar için kaliteli şekilde sağlanması vurgulanmıştır. 

- Yerel, bölgesel ve dünya genelinde yapılabilecekler ele alınmıştır.  
-Bu Konferans sonraki organizasyonlar için pek çok açıdan odak kabul edilmiştir.  

 

1993’te Engelliler İçin Fırsat Eşitliği ve Standart Kurallar belgesi çıkarıldı: 
- Taraf ülkelerin  

  →İnsan hakları ve engellilik konularında atacağı adımlara ilişkin bir rehberdir. 
 

Bu belgede Eğitim, istihdam, sosyal yaşam, sosyal güvenlik, sağlık alanlarında  

- Engellilerin tam katılımını sağlamaya yönelik kurallara yer verilmiştir.  
 

Her ne kadar eğitim hakkı, eşitlik, ayrımcılık gözetmeksizin 

 → Yapılması gereken uygulamalar pek çok uluslararası dokümanda yer alsa da 
 

1994 yılında Salamanca Konferansı sonrasında yayımlanan 
                     “Salamanca Bildirgesi ve Eylem Çerçevesi” ile  

                                               →“Kapsayıcı eğitim” ilk kez gündeme gelmiştir.  
 

Salamanca Konferansı “Herkes İçin Eğitim” girişiminde 
        →Özel gereksinimlilerin göz ardı edildiği endişelerine cevaptır. 
 

 

Salamanca Bildirgesi ile  “Herkes İçin Eğitim” temelinde devletlerin  
-“Bireysel farklılıklara ve güçlüklere bakılmaksızın tüm çocukları kapsayacak  

   olanakları sağlamak üzere eğitim sistemlerini geliştirmesi” 

-“Tüm çocukları genel eğitim okullarına kayıt ederek hukuki ve politik bir konu  
    olarak kapsayıcı eğitim ilkesini benimsemesi” 

- “Kapsayıcı eğitimin erken tanı ve müdahale boyutlarını güçlendirmesi”                  

             → Konularında çok önemli kararlar alınmıştır. 
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Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Sürece İlişkin Gelişmeler  
 

1990 Herkes İçin Eğitim Dünya Konferansı  

1993 BM Engelliler İçin Fırsat Eşitliği ve Standart Kurallar  

1994 UNESCO Salamanca Bildirgesi ve Eylem Çerçevesi  

1996 BM Engellilik Strateji Belgesi  
 

 

3. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Süreç (2000 ve Sonrası)*  
 

Kapsayıcı eğitim konusunda süreç 

a) Uluslararası gelişmeler çerçevesinde insan hakları temelinde başlar 
b) Özel gereksinimlilerin ayrım gözetilmeksizin haklarına vurgu ile devam eder. 

c) 2000’lerde çeşitli dezavantajlı gruplara yönelik düzenlemeleri de içerir. 
   

2000 yılında Senegal, Dakar’da toplanan 

Dünya Eğitim Forumu Dakar Çerçevesi’nde Marjinal gruplar: 
-Yoksul ve savunmasız bireyler, hapishanedekiler, mülteciler, ebeveynsiz çocuklar, 

çocuk işçiler, okuma yazma bilmeyen ve refakatçisi olmayanlar …şeklinde verilir. 
  
 

Dünya Eğitim Forumu’nda (26-28 Nisan 2000 arasında Senegal, Dakar) 

 -“Herkes için eğitim” hedeflerine ne düzeyde ulaşıldığı ve 
 - 2015 yılına kadar hedeflere ulaşılması için yapılabilecekler ele alınmıştır.  

 - Erken çocukluk eğitimi, kız çocuklarının eğitim sürecine dâhil edilmesi 

 - Yetişkin okuryazarlığının artırılması konuları özellikle vurgulanmıştır.  
 

 

Engelsiz Avrupa Tebliği (Avrupa Komisyonu tarafından 2000’de yayımlandı)  

- Özel gereksinimli bireyleri sosyal ve ekonomik olarak engelleyen 

   - Sosyal, fiziksel ve tasarımsal engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik   
           → Bütüncül bir strateji ortaya konulmuştur.  
 

 

Bu tebliğ Avrupa genelinde özel gereksinimli bireylerin  

- Meslek edinme, eğitim, bağımsız hareket edebilme ve  

   → Ulaşımdan yararlanmalarına ilişkin bir çerçeve niteliği taşımaktadır.  
 

 

Avrupa Komisyonu Engellilik Eylem Planı (2004 yılında) 

- Engellerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaksızın iş sahibi olma ve istihdam 

- Toplumsal politikalara özel gereksinimlilerin dâhil edilmesi ve 
- Sosyal ortamda herkes için ulaşılabilirliğin sağlanmasına ilişkin  

     → 2010 yılına kadar yapılması önerilenler ele alınmıştır. 
   

 2000’li yıllarda  

 Hem BM hem de Avrupa Komisyonu tarafından yapılan organizasyonlar  
  → Bu yıllardan önce yapılanlar ile birlikte sonraki süreçlere temel oluşturur. 

 

 
Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sürece İlişkin Gelişmeler  
 

2000 UNESCO Dünya Eğitim Forumu ve Dakar Eylem Çerçevesi 

                                   Avrupa Komisyonu Engelsiz Avrupa Tebliği 

2003 BM Engellilik İçin Fırsat Eşitliği  

2004-2010 Avrupa Komisyonu Engellilik Eylem Planı  

 

4. Eğitim Sistemlerinin Dönüşümü (2005 ve Sonrası)  
 

Kapsayıcı eğitimin tarihsel sürecinde  

1900’lü yılların ilk yarısında→ İnsan hakları temelli başlayan süreç  
2000’li yıllarda → “Kapsayıcılık” kavramı önem kazanmıştır. 
 

Kapsayıcı eğitim ile ilgili ana aktörler olan  

- BM ve bağlı kurumları ve 
- Avrupa Birliğinin (AB) çalışmaları ile pek çok düzenleme yapılmıştır. 
 

- Kapsayıcı eğitim yaklaşımı özel eğitim odağında bir konu olmaktan çıkarak 

    → “Herkes için eğitim” vurgusu ile genişlemiştir. 
 

Eğitim Sistemlerinin Dönüşümüne Yönelik Gelişmeler  
 

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  

 
2005 yılı sonrasındaki önemli gelişmeleri  

- BM Engelli Hakları Sözleşmesi ve  

- UNESCO tarafından yayımlanan rehberler ve eylem çerçeveleri oluşturur. 
 

BM Engelli Hakları Sözleşmesi  

- 2006 yılında ortaya konuldu ve 2008 yılında yürürlüğe girdi. 

- 181 ülke bu sözleşmeye taraf olmuştur.                                                     → 
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