YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI

ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARI İLE İLGİLİ
POLİTİKACILARIN GÖRÜŞLERİNİN BELİRTİLMESİ
(KKTC ÖRNEĞİ)

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Fadime ARIKAN

Lefkoşa
2019

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI

ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARI İLE İLGİLİ
POLİTİKACILARIN GÖRÜŞLERİNİN BELİRTİLMESİ
(KKTC ÖRNEĞİ)

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Fadime ARIKAN

Tez Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Başak BAĞLAMA

Lefkoşa
2019

i

JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne,
Fadime ARIKAN’ ın “Özel Eğitim Politikaları İle İlgili Politikacıların Görüşlerinin
Belirtilmesi (KKTC ÖRNEĞİ)” isimli ait bu çalışma Ocak 2019 tarihinde jürimiz
tarafından Özel Eğitim Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans Tezi olarak kabul
edilmiştir.
Adı-Soyadı

İmza

Başkan

: Doç. Dr. Mukaddes SAKALLI DEMİROK

…………..

Üye

: Yrd. Doç. Dr. Nüket GÜNDÜZ

…………..

Üye (Danışman) : Yrd. Doç. Dr. Başak BAĞLAMA

…………...

ONAY
Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.

..…/…./2019

Prof. Dr. Fahriye ALTINAY AKSAL
Enstitü Müdürü

ii

ETİK İLKELERE UYGUN BEYANI

Bu tezin içerisinde sunduğum verileri,bilgileri ve dökümanları akademik ve
etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi;tüm bilgi , belge , değerlendirme ve sonuçları
bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu ;çalışmada bana ait
olmayan tüm veri ,düşünce sonuç ve bilgilere bilimsel etik kurallar gereği olarak
eksiksiz şekilde uygun atıf yaptığımı ve kaynak göstererek belirttiğimi beyan ederim.

…./…./2019
Fadime ARIKAN

iii

ÖNSÖZ
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı,
yüksek lisans programının gereği olarak hazırlanan bu araştırmanın amacı, KKTC’de
uygulanan özel eğitime yönelik politikalar hakkında, politikacıların görüşlerini
belirlemektir. Araştırma 6 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sırasıyla problem
durumu, araştırmanın amacı, önemi, sınırlılıkları, tanımlar ve kısaltmalar sunulmuştur.
Araştırmanın ikinci bölümünde kavramsal bilgiler ve ilgili araştırmalara yer
verilmiştir. Üçüncü bölümde ise, araştırmanın yöntemi, çalışma grubu, veri toplama
araçları, verilerin toplanması ve verilerin analizine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde
bulgular sunulmuş, beşinci bölümde araştırmadan elde edilen bulgular ilgili alanyazın
ışığında tartışılarak yorumlanmıştır. Altıncı bölümde ise, araştırmanın sonuçları ile
uygulamaya ve ileriki araştırmalara yönelik önerilere yer verilmiştir.
Bu araştırmanın tamamlanması hususunda desteklerini benden esirgemeyen ve
her konuda yardımda bulunan saygıdeğer tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Başak
BAĞLAMA’ya sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Tez çalışmamın her aşamasında
benden desteğini esirgemeyen Doç. Dr. Mukaddes SAKALLI DEMİROK’a ve Doç.
Dr. Ahmet YIKMIŞ’a çok teşekkür ederim. Çalışma süreci boyunca desteklerini
esirgemeyen sevgili aileme, saygıdeğer politikacılara ve yanımda olan sevdiklerime
sonsuz teşekkür ederim.
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ÖZET
ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARI İLE İLGİLİ POLİTİKACILARIN
GÖRÜŞLERİNİN BELİRTİLMESİ (KKTC ÖRNEĞİ)
ARIKAN Fadime
Özel Eğitim Ana Bilim Dalı
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Danışman: Dr. Başak BAĞLAMA
Ocak 2019, 82 Sayfa

Bu araştırmanın amacı, politikacıların KKTC’deki özel eğitim politikalarına
yönelik görüşlerini belirlemektir. Alanyazında sırasıyla "özel eğitim", "özel eğitim
kurumları", "" ve "Türkiye’de ve KKTC’de özel eğitim ve yasal düzenlemeler"
başlıkları üzerinde durulmuştur ve ilgili araştırmalara yer verilmiştir.
Araştırmada nitel veriler toplanmış ve araştırmanın yöntemi nitel araştırma
yöntemlerinden “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği" olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu KKTC’de görev yapan 10 politikacı oluşturmuştur.
Politikacıların görüşlerini belirlemek amacıyla 6 soru hazırlanmıştır. Araştırmada
kullanılan görüşme formunun hazırlanması için kapsamlı bir alanyazın taraması
yapılmış ve sorular hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular, uzman görüşüne sunulmuş ve 3
özel eğitim uzmanı ve 1 Türk Dili uzmanından görüş alındıktan sonra sorulara son
hali verilmiştir. Sorulardan elde edilen veriler tümevarım yöntemiyle analiz edilmiş ve
temalar oluşturulmuştur.
Verilerin analizi sonucunda, KKTC’de özel eğitim politikalarının yetersiz
olduğu, yürürlükte olan yasal düzenlemeler de eksiklikler olduğu ve dünyadaki
gelişmelere paralel olarak özel eğitime daha fazla önem verilmesi ve ihtiyaç analizleri
doğrultusunda gerekli altyapıların hazırlanması gerektiği görülmüştür. Araştırma
bulgularından hareketle uygulamaya ve ileriki araştırmalara yönelik çeşitli öneriler
sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: KKTC, özel eğitim, özel eğitim politikaları, politikacı.
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ABSTRACT
DETERMINATION OF THE VIEWS OF POLITICS RELATED
TO SPECIAL EDUCATION POLICIES (TRNC EXAMPLE)
ARIKAN Fadime
Department of Special Education
Near East University Institute of Educational Sciences
Advisor : Dr. Başak BAĞLAMA
January 2019, 82 Page

Aim of this research is to determine politicians’ views on special education
policies in TRNC. In theoretical section, “special education” “special education
institutions” and “special education and legal regulations in TRNC and Turkey” titles
were mentioned and relative researches were provided.
Qualitative data were collected in the research and “semi-structured interview”
technic was used which is one of the qualitative research methods. Study group
consisted of 10 politicians working in TRNC. In order to determine views of
politicians, 6 questions were prepared. A comprehensive literature review was carried
out in order to prepare interview form of the research and questions were prepared.
The prepared questions were evaluated by 3 special education professionals and 1
Turkish Language specialist and the question form was finalized. The obtained data
were analyzed with induction method and themes were formed.
According to the results of the research, politicians stated that TRNC special
education policies are insufficient, there are deficiencies in current legal regulations,
more importance and necessary basis are needed for special education in parallel to
the developments worldwide. In line with the results of the research, various
recommendations were presented for further research and practices.

Keywords: TRNC, special education, special education policies, politician.
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BÖLÜM I
GİRİŞ
Bu bölümde araştırmaya genel bir giriş yapılarak problem durumu ortaya
konulmuş araştırmanın amacı ve önemi üzerinde durularak sınırlılıklar ve temel
kavramların tanımlarına yer verilmiştir.
Yasaların zorunlu bir sonucu olarak 19. yüzyılın ikinci yarısıyla beraber eğitim
kurumları; çağdaş toplumlarda her bireye eğitim verebilecek olanak ve fırsatlarla
yeniden yapılandırılmıştır. Bu bağlamda bilişsel, duyuşsal ve fiziksel özellikleri ile
akranlarından önemli derecede farklılıklar gösteren bireyler özel eğitim kapsamında
eğitim alma haklarına kavuşmuşlardır.
Özel gereksinimli bireylerin eğitimi Türkiye’de özel eğitim kurumlarında
sağlanmaktadır. 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname’de
(1997 madde 19), Özel Eğitim Kurumları, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere özel
eğitim desteği sağlamak üzere açılan, gündelik eğitim kurumları olarak tanımlanır, iş
ve mesleklere hazırlanır, örgün eğitim programlarından yararlanamayanların temel
yaşam becerilerini geliştirir (Baykoç Dönmez, 2010).
Özel eğitim kurumları; Milli eğitim Bakanlığına bağlı, gündüz eğitim
kurumları, yatılı özel eğitim okulları, kaynaştırma eğitimi yapan okullar ile resmi ve
özel kurumlar, özel eğitim ve rehabilitasyon kurumları şeklinde yürütülmektedir. Bu
kurumlarda, özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler, mensup oldukları engel
sınıflarına göre kayıt yaptırmakta ve eğitim alabilmektedirler. Yasal hizmetler ve özel
eğitim kurumlarında sunulan eğitim hizmetleri bu alanda ki temel hizmetleri
oluşturmaktadır. Özellikle, özel gereksinimli bireylere bağımsız yaşam ve toplumsal
yaşam becerilerinin kazandırılmasını sağlayacak erken yaşlarda başlayan eğitsel
hizmetler önem taşımaktadır (Eripek, 2009).
Özel eğitim alanında çalışan yönetici ve öğretmenlerin mesleki bilgi ve özel
eğitim alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları verilen eğitimin niteliğini
olumlu yönde etkilemektedir. Ancak özel eğitim kurumlarında görev yapan yönetici
ve öğretmenlerin bir kısmının özel eğitim alanı dışında bir programdan mezun olmaları

2
ve öğretmenlerin kısa süreli eğitim olanakları ile bu alanda çalıştıkları göz önüne
alındığında, eğitimin niteliği konusu önem kazanmaktadır. Özel eğitim alanı dışında
bir programdan mezun olan öğretmenlerin bu alanda çalışabilmek için aldığı kursların
kısa süreli olması ve uygulama çalışmalarına yeterince yer verilmemesi, bu alanda
sunulan eğitimin niteliğini düşürdüğü kurum yöneticileri tarafından ifade edilmiştir.
Aynı zamanda, kurum yöneticileri ve öğretmenlerin açıklamalarında özel eğitim
bölümü mezunu öğretmenlerinin de mesleki ve alan bilgisi konusunda bazı
yetersizliklerinin olduğu, bu öğretmenlere yönelik çalışmaların yapılması alan yazında
vurgulanmaktadır.
Özel eğitim alanında birçok araştırma yapılmış ve buna göre gelişim
yapılmıştır. 1997 yılında Türkiye'de kabul edilen 573 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname. 2005 Yılında 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu. 2006 yılında yayınlanan Özel
Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitim ve
değerlendirme ilkelerini düzenlemektedir. Farklı takım üyelerinin değerlendirme
sürecine dahil olmaları gerekmektedir. Bu sayede, özel eğitime sahip bireylerin
ihtiyaçları, programdan nasıl yararlanacakları ve hangi özel eğitim hizmetlerinden
yararlanacakları gibi kararlar verilebilir (Avcıoğlu ve Bengisoy, 2012). Özel eğitim
hizmetleri yönetmeliğinin değerlendirilmesinde takım üyelerinin nasıl katılacağı
ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu direktif uyarınca, Rehberlik ve Araştırma
Merkezi'nde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kuruluna tanı görevi verilmiştir.
Özel ihtiyaçları olan bireylere kişilik haklarının özgürce gelişmesi için gerekli
koşulları sağlanmalıdır (I. Özürlüler şurası, 1999). Bunlar, sosyal devletin başta gelen
temel görevlerindendir denilmektedir. Bu bağlamda, sosyal devlet olmak için çocuk
gelişimi, eğitim, sağlık, beslenme, aile, gençlik, konut, istihdam, topluma uyum,
korunma, ulaşım ve sosyal güvenlik gibi konularda özürlülük veya engellilik ile ilgili
politikalara ayrıca yer verilmesi sosyal devlet olmanın da bir gereği olarak
belirtilmektedir (I. Özürlüler şurası, 1999). İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde de
açıkça ifade edildiği gibi toplumu oluşturan bireylerin eşit haklara sahip olması
maddesi, engelliler açısından bakıldığında eğitim haklarının sağlanmasını gerekli
kılmaktadır. Yine Anayasanın 42. maddesinde; kimse eğitim ve öğrenim hakkından
yoksun bırakılamaz (Özen, 2013).
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2007 yılında Türkiye. 575 sayılı Özel Eğitim Kanun Hükmünde Kararname
çıkarılmıştır. Bu Karar doğrultusunda, 2000 yılında Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmeliği 2005 yılında Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği çıkarılmış ve yeniden
yayımlanmıştır. Tanı 2000 yılında değiştirilen 2002 ve 2004 yıllarında değiştirilen
yönetmeliğe göre daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. KKTC'de özel eğitim yasası
bulunmadığından

süreçle

ilgili

bazı

problemler

vardır.

Diğer

devletlerin

uygulamalarını KKTC'deki durumla karşılaştırdığımızda, gelecekteki en önemli
engellerden birinin özel eğitim yasasının olmaması olduğunu görüyoruz (Saygı, 2007).
KKTC’deki özel eğitim durumu hakkında politikacıların görüşlerinin
belirtilmesi bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır.
1.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı KKTC’de uygulanan özel eğitime yönelik politikalar
hakkında politikacıların görüşlerini belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda
aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:



Politikacıların mevcut özel eğitim politikaları ile ilgili görüşleri
nelerdir?



Politikacıların özel eğitim ile ilgili yasal düzenlemeler (mevzuat ) ile
ilgili görüşler nelerdir?



Politikacıların özel eğitime yönelik okullaşma (yaygınlık ve kalite) ile
ilgili politikalar hakkındaki görüşleri nelerdir?



Politikacıların özel eğitim sistemi ve işleyişi ile ilgili görüşleri
nelerdir?



Politikacıların özel eğitim öğretmeni yetiştirmeye ilişkin görüşleri
nelerdir?



Politikacıların gelecekteki özel eğitim politikalarının nasıl olması ile
ilgili görüşleri nelerdir?
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1.2.Araştırmanın Önemi
Bu araştırma Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Özel Eğitim Rehabilitasyon
Merkezlerinde karşılaşılan sorunların yeni bilgiler ışığında yorumlanarak ortaya
çıkarılması, özel eğitim kurumlarında çağdaş eğitim uygulamalarını geliştirmek
açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Özel eğitim hizmetlerinin kalitesini
arttırmak, tüm engel gruplarının özel eğitim olanaklarından performans ve ihtiyaçları
doğrultusunda ulaşabilmesi, nitelikli bir eğitim alabilmeleri için bu alandaki
yetersizliklerin belirlenmesi ve çözüm olanaklarının devreye girmesi önem
kazanmıştır. Karşılaşılan sorunlar, hedeflerini gerçekleştirmeyi durduran, yavaşlatan
ve bozan engellerdir.
Bu nedenle bu araştırma KKTC’de özel eğitim alanında mevcut durumu ifade
etmek ve bu konuda yaşanan sorunlara değinerek çözüm önerileri sunması açısından
önem arz etmektedir. Bunun yanında bu araştırma literatürde bu konuda yapılan
araştırmaların ne kadar yetersiz olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bu konuda
çalışma yapılmasına aracı olmak bu araştırmanın önemine bir kez daha vurgu
yapmaktadır.
1.3. Sınırlılıklar
Araştırma KKTC’de 2018 yılında görev yapan politikacılar ile sınırlıdır.
Araştırma için geliştirilen veri toplama aracı ile sınırlıdır.Çalışma grubunun
veri toplama aracına verdiği yanıtlarla sınırlıdır .
1.4. Tanımlar
Özel eğitim: Özel Eğitim çoğunluktan farklı ve özel gereksinimi olan çocuklara
sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst
düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen engelli bireyi
kendini yeterli hale getirerek toplumla bütünleşmesini ve bağımsız, üretici bireyler
olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitimdir (Ataman, 2003).
Özel eğitime ihtiyacı olan birey: Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile
eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık
gösteren birey.
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Politikacı: Politika ile uğraşan kimse, siyasetçi kelime anlamıyla ifade edilmektedir.
Türk dil kurumunda ifade edilen anlamı ise “Karşısındakinin duygularını okşayarak
çıkar sağlayan kimse”dir.
Özel eğitim Politikaları: Özel eğitim, millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri
doğrultusunda, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin; toplum içindeki rollerini
gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde çalışabilen, çevresine
uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini, toplum içinde
bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine yönelik temel
yaşam becerilerini geliştirmelerini, uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel
ve araç-gereç kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını
amaçlayan mevzuat olarak tanımlanabilir.

BÖLÜM II
KAVRAMSAL ÇERÇEVE İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

2.1. Milli Eğitim Sistemi
Eğitim sisteminin temel unsuru konu. Eğitimde kapasite geliştirme, öncelikle
insan kaynaklarının kapasitesinin geliştirilmesine ve dolayısıyla yönetim ve örgütsel
kapasitenin geliştirilmesine bağlıdır. Türkiye’nin üniter devlet yapısı olan ülkelerde
eğitim sistemleri merkezi olarak yönetilir (Şişman, 2004).
Eğitim; adalet, güvenlik ve sağlık ve devletin gözetimi ve denetimi altındadır
(Şişman, 2004).
Türk Milli Eğitiminin Yasal Temelleri
●

Türk Eğitim Sistemi;

●

TC Anayasası,

●

Eğitim ve öğretimi düzenleyen yasalar,

●

Kalkınma planları,

●

Hükümet programları,

●

Milli eğitim şura kararları

●

Uluslararası

çeşitli

antlaşmalardan

doğan

yükümlülükler

alınmaktadır.
Uluslararası düzeyde imzaladığımız ve eğitim politikalarımızı belirleyen;
●

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,

●

Çocuk Hakları Bildirgesi,

●

Çocuk Hakları Sözleşmesi,

●

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü (UNESCO),

●

Avrupa Konseyi,

●

İnsan Hakları Helsinki Nihai Senedi,

●

Paris Antlaşması,

●

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği (AGİT)

esas
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Antlaşmalardan doğan yükümlülükler eğitim sistemimizin oluşmasında etkili
olmuştur (Şişman, 2004).
KKTC’de eğitim ve öğrenim hakkı KKTC Anayasasının 59. maddesinin 1., 2., 3., 4.,
5., 6. ve 7. fıkraları ile şöyle tanımlanmıştır:
●

Kimse, öğrenim ve eğitim hakkından yoksun bırakılamaz.

●

Her türlü öğretim ve eğitim etkinliği Devletin gözetim ve denetimi
altında serbesttir.

●

Çağdaş bilim ve eğitim ilkelerine aykırı öğretim ve eğitim yerleri
açılamaz.

Halkın öğrenim ve eğitim gereksinimlerini sağlama Devletin başta gelen
ödevlerindendir. Devlet, bu ödevini, Atatürk İlkeleri ve Devrimleri doğrultusunda,
ulusal kültür ve manevi değerlerle bezenmiş bir muhteva, çağın ve teknolojinin
gelişmesine, kişinin ve toplumun istek ve gereksinimlerine yanıt verecek planlı bir
şekilde yerine getirir.
Her çocuk, kız erkek ayrımı yapılmaksızın on beş yaşına kadar zorunlu; on
sekiz yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahiptir. Devlet, durumları dolayısıyla
okul içi ve dışında özel eğitime gereksinmeleri olanları, topluma yararlı kılacak şekilde
yetiştirmek için gereken önlemleri alır.
Devlet, maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğrenim
derecelerine kadar çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli
yardımları yapar. Ayrıca, 40/1992 sayılı KKTC Milli Eğitim Yasasının, 6. maddesinin
1.

ve

2.

fıkralarında,

eğitim

hakkı

aşağıdaki

gibi

tanımlanmıştır

(http://www.mebnet.net):
●

Her yurttaş, hiçbir ayırım gözetilmeksizin öğrenim ve eğitim hakkına
sahiptir.

●

Eğitimde, hiçbir kişiye, aileye veya zümreye ayrıcalık tanınamaz.
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2.2. Milli Eğitim Amaçları
Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Kıbrıs Türk toplumunun tüm
bireylerini, aşağıdaki fıkralarda öngörülen esaslar çerçevesinde yetiştirmektir;
Atatürk İlke ve Devrimleri ile yurttaşlar arasında bir fikir ve duygu ortaklığını
amaçlayan, çağdaşlaşmayı hedefleyen ve Türk milletini milli bilince vardıran Atatürk
milliyetçiliğine, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı,
bunları koruyan ve geliştiren yurttaşlar olarak yetiştirmek;
Kıbrıs Türk Toplumunun, var olma mücadelesinin özünde yatan gerçekleri
bilen, mücadele tarihinin bilincine varan ve bu mücadeleye inançla bağlanan, manevi
ve kültürel değerlerini koruyan ve geliştiren, yurdunu ve toplumunu seven, Anayurdu
Türkiye’ye, Türk ulusuna, öz yurduna, toplumuna ve ailesine güçlü bağlarla bağlı,
yurduna, toplumuna, laik devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bu bilinç
ve nitelikleri sürekli davranışa dönüştürebilen, barışçı ancak haklarını korumasını
bilen yurttaşlar olarak yetiştirmek; (http://lefkosa.meb.gov.tr).
Beden, zihin, ahlâk ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı biçimde gelişmiş
sağlam bir kişiliğe ve karaktere, bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne
sahip, insanı seven, insana ve insan haklarına saygılı girişime değer veren, toplumuna
karşı sorumluluk duyan, her yönüyle gelişmiş, toplum ekonomisine katkıda bulunan,
toplum çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tutan ve kendi mutluluğunu toplumun
refah ve mutluluğunda gören, toplumun varlığını ve devletini özenle koruyan,
gelişmesine çalışan ve onu her türlü tehlikeye karşı savunan ve sonuna kadar direnen,
cesur, kişilikli, yapıcı, yaratıcı ve verimli yurttaşlar olarak yetiştirmek;
İlgi ve yeteneklerini değerlendirmek ve ortaya çıkarıp geliştirmek suretiyle,
gerekli bilgi ve becerilerle donatmak; onlara birlikte ve dayanışma ile iş görme
alışkanlıklarını kazandırmak; onları bu yolla hayata hazırlamak ve onların, kendilerini
ve ailelerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğu ile kalkınmasına katkıda bulunacak
bir mesleğe sahip olmalarını sağlamak; böylece, bir yandan yurdunda refah ve
mutluluğu artırmak; diğer yandan, toplumsal birlik ve bütünlük içinde ekonomik,
sosyal ve kültürel kalkınmayı destekleyip hızlandıran toplumunu ve ulusunu, çağdaş
uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmak isteyen ve bu istek
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doğrultusunda

sürekli

çaba

gösteren

yurttaşlar

olarak

yetiştirmek.

(http://www.mebnet.net).
2.3. Milli Eğitim Temel İlkeleri
2.3.1. Genellik ve Eşitlik
Her yurttaş, hiçbir ayırım gözetilmeksizin öğrenim ve eğitim hakkına sahiptir.
Eğitimde, hiçbir kişiye, aileye veya zümreye ayrıcalık tanınamaz.
2.3.2. Toplumun Gereksinimleri ve Bireyin Yetenekleri
Milli Eğitim hizmeti, bireyin istek ve yeteneklerini gözeterek toplumun sosyal,
ekonomik ve kültürel gereksinimlerine uygun olarak ve bireyleri, kalkınma planları
hedeflerine ulaşmada etkili olabilecekleri bilgi, yeterlilik ve becerilerle donatacak
biçimde düzenlenir.
2.3.3. Yöneltme, Yetiştirme ve Başarı
Bireyler bütün eğitimleri sürenince, ilgi ve yetenekleri ölçüsünde ve
doğrultusunda, çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek toplumun yetişmiş insan
gücü gereksinimleri gözetilerek yetiştirilirler.
Kıbrıs Türk Milli Eğitim Sistemi ve sistemin gerektirdiği kurumlaşma ve
örgütlenmeler, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir ve uygulamaya
konur. Yöneltmede rehberlik hizmetlerinden; başarının belirlenmesinde ise, objektif
ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden yararlanılır.
2.3.4. Zorunlu Eğitim ve Öğretim Hakkı
On beş yaşına kadar süren eğitim, kız erkek ayırımı yapılmaksızın, her yurttaş
için bir hak ve ödev olup zorunludur.Her yurttaş zorunlu olmayan eğitim veren öğretim
kurumlarında, ilgi ve yetenekleri ölçüsünde, isteğe bağlı ve ücretsiz öğrenim hakkını
kullanarak yararlanır.
Zorunlu eğitim çağında her çocuğun yaş gruplarından kopmadan eğitim
görmesi esastır. Ancak bu durum üstün yetenekli çocukların ileri öğrenimden
yararlanmasını engellemez.
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Zorunlu eğitim çağında sınavların amacı, öğrencilerin öğrenim seviyelerini ve
başarı durumlarını saptamak ve öğretimi değerlendirmektir.
2.3.5. Fırsat ve Olanak Eşitliği
Toplum bireylerine, eğitim görmede fırsat ve olanak eşitliği sağlanır. Maddi
olanaklardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim basamaklarına kadar
öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla, devletin mali olanaklarına göre parasız yatılı,
burs, kredi ve benzeri yollarla gerekli yardımlar yapılır.
Durumlarından dolayı özel eğitime gereksinimleri olan çocukları ve gençleri,
topluma yararlı kılacak biçimde yetiştirmek ve onlara sağlıklı, dengeli ve güçlü bir
kişilik kazandırmak amacıyla, çağdaş ve bilimsel eğitim yöntem ve olanakları
gözetilerek, gerek okul içinde gerekse okul dışında gerekli koruyucu, güçlendirici,
geliştirici ve yetiştirici önlemler alınır.
2.3.6. Süreklilik
Bireylerin eğitimlerinin yaşam boyunca sürmesi esastır. Gençlerin eğitimleri
yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir biçimde uymalarına yardımcı olacak
önlemler ile, yetişkinlerin sürekli eğitimlerini sağlayıcı önlemler almak temel bir
eğitim görevidir. Bu görev, örgün açık ve yaygın eğitim kurumlarında, işbirliği ve
eşgüdüm içinde ve belirli plan ve programlar izlenmek suretiyle yerine getirilir.
2.3.7. Her Yerde Eğitim
Kıbrıs Türk milli eğitimin amaçları yalnız örgün, açık ve yaygın eğitim
kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta
gerçekleştirilmeye çalışılır.
Eğitimle ilgili her türlü etkinlik, Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel amaçlarına
uygunluğu bakımından, Bakanlığın gözetim ve denetimine bağlıdır.
2.3.8. Karma Eğitim
Eğitim kurumlarında, kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak,
eğitimin türüne ve gereksinime göre, bazı meslek okulları yalnızca kız veya yalnızca
erkek öğrencilere ayrılabilir.
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2.3.9. Bilimsellik ve Çevresellik
Her derece ve türdeki öğretim programları ve eğitim yöntemleri ile ders araç ve
gereçleri bilimsel ve teknolojik esaslar ve yeniliklere, çevre ve ülke gereklerine ve
koşullarına göre sürekli olarak geliştirilir.
Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli gelişme ve yenileşmenin sağlanması,
ülke koşullarına uygun bilimsel araştırma ve değerlendirmelere göre gerçekleştirilir.
Bilimsel ve teknolojik araştırmalarla kültürümüzü geliştirmeye yönelik bilimsel
çalışma ve etkinlikler, öğretim kurumlarında ve diğer alanlarda maddi ve manevi
bakımdan özendirilir ve desteklenir.
2.3.10. Planlılık
Kıbrıs Türk milli eğitiminin gelişmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma
hedeflerine uygun olarak ve eğitim-insangücü-istihdam ilişkileri gözetilmek suretiyle,
mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir. Bu
yöndeki planlama ve gerçekleştirme çalışmaları, Bakanlık ve diğer ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği ve eşgüdüm içinde yürütülür.
Mesleklerin basamakları ve her basamağın ünvan, yetki, ve sorumlulukları
mevzuata uygun olarak dikkate alınır ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki
ve teknik eğitim kurumlarının kuruluş ve programları, bu basamaklara uygun olarak
planlanır ve düzenlenir. Bu kurumlardan çıkanların mesleklerinin ne olacağı bir
tüzükle saptanır.
Eğitim kurumlarının geliştirilmesinde, çevresel özellik ve gereksinimler de
gözetilir ve bu kurumların yer, personel, bina, tesis ve ekleri donatım, araç, gereç ve
kapasiteleri ile ilgili standartlara göre optimal büyüklükte kurulması veya mevcutların
bu esaslara göre yeniden düzenlenmesi ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.
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2.3.11. Atatürk İlke ve Devrimleri İle Atatürk Milliyetçiliği
Kıbrıs Türk milli eğitim sisteminin her derece ve türü ile ilgili eğitim ve
öğretim programlarının hazırlanıp uygulanmasında Atatürk İlke ve Devrimleri ile
Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır.
2.3.12. Ulusal Ahlak ve Kültürün Geliştirilmesi
Eğitimin her basamağında ve her türlü eğitim etkinliğinde, Türk ulusunun
ahlak ve kültürünün korunup geliştirilmesine ve benimsenmiş ahlaki, manevi ve
kültürel değerlerin öğretilmesine önem verilir.
2.3.13. Türk Dili ve Yabancı Dil Öğretimi
Eğitim ve öğretimin Türk dilinde yapılması esastır.
Eğitimin her basamağında ve her türünde, ulusal ve toplumsal birlik ve
bütünlüğün sağlanmasında temel etkenlerden biri olan Türk dilinin tam anlamıyla
öğretilmesine çalışılır.
Yabancı dil öğretimi , öğrencilerin çok yönlü gelişmelerine olanak sağlayıcı
bir araç olarak değerlendirilir ve yabancı dil öğretiminde, gelişmiş tekniklerden
yararlanılır. Yabancı dille öğretim yapan okullarda, Türk dili ve Türk kültürüne ilişkin
dersler Türkçe okutulur.
2.3.14. Laiklik ve Din Kültürü Eğitimi
Milli eğitimde laiklik esastır. Bu ilkeye ters düşmemek koşuluyla öğretim
kurumlarında din kültürü eğitimi yapılabilir.
2.3.15. Demokrasi Bilincinin Geliştirilmesi
Güçlü ve dengeli, özgür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve
sürdürülmesi için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt
yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun, Anayasaya,
yasalara ve manevi ve toplumsal değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında
öğrencilere kazandırılmasına ve bu yöndeki duygu ve davranışların geliştirilmesine
özen gösterilir.
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Eğitim kurumlarında Atatürk milliyetçiliğine, Atatürk ilke ve devrimlerine aykırı,
demokrasiyi ortadan kaldırıcı siyasal ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu
nitelikteki eylemlere karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.
2.3.16. Okul ile Ailenin İşbirliği
Eğitim kurumlarında, amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak üzere
okul ile aile arasında işbirliği sağlanır ve bu amaçla okul-aile birlikleri kurulur.
Uyumluluk
1. Kıbrıs Türk milli eğitim kurumlarında uygulanan öğretim programları ile
Türkiye’deki özdeş eğitim kurumlarında uygulanmakta olan öğretim programları
arasında Kıbrıs Türk Toplumunun gereksinimleri de gözetilmek ve aşağıdaki (2)’nci
fıkra kuralları saklı kalmak koşuluyla uyum sağlanır.
2. Eğitim programlarının düzenlenmesinde ve uygulanmasında, sosyal bilgiler,
yurttaşlık eğitimi, pratik beceri ve meslek eğitimi ile gerekli görülen diğer konularda,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin özelliklerine ve gereksinimlerine önemle yer
verilir ve bu özellik ve gereksinimlere uygun okullar açılabilir.
Eğitim Etkinliklerinin Yürütülmesi
Eğitim ve Öğretim etkinlikleri, (2)’nci fıkra kuralları saklı kalmak koşuluyla,
devlet eliyle yürütülür.
Eğitim ve Öğretim etkinlikleri, 53. madde kurallarına bağlı olarak devletin
gözetim ve denetimi altında, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri eliyle de
yürütülebilir. Ancak, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri eliyle yürütülecek ilk,
orta

ve

yüksek

öğretimin

geçerli

bir

yabancı

dille

yapılması

esastır.

(http://www.mebnet.net)
Yaygın Eğitim Uygulamaları
Yaygın Eğitim alanında düzenlenecek programlar, amaç ve ilkeler, kurs süresi,
kurs sonrası kazandırılacak ünvan, yetki ve sorumluluk, çalışma işleriyle görevli
bakanlık ve diğer ilgili taraflar ile Bakanlık arasında yapılacak işbirliği ve eşgüdüm
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sonrası Bakanlıkça saptanır. Bu işbirliği ve eşgüdüm, ilgili tarafların birer
temsilcisinden oluşan bir komisyon eliyle yürütülür.
2.4. Milli Eğitimin Genel Yapısı
Kıbrıs Türk Milli Eğitim Sistemi Örgün Eğitim ve Yaygın Eğitim olmak üzere
iki ana bölümden oluşur;
● Örgün Eğitim
● Okul Öncesi Eğitimi
Okul öncesi eğitim; ilköğretim yaşına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar.
Devlet eliyle yürütülecek okul öncesi eğitim bir veya iki yıl süreli olup okul öncesi
eğitim çağ nüfusunun tümünü kapsayacak şekilde bir programa bağlı olarak
yaygınlaştırılır. (http://www.mebnet.net)
İlköğretim
İlköğretim o yılın 31 Aralık gününden önce altı yaşını tamamlayan çocukların
11 yaşını tamamlayıncaya kadar süren eğitim ve öğretimlerini kapsar. Zorunlu
ilköğretim çağı, çocuğun altı yaşını tamamladığı yılın Ağustos ayının son gününü
izleyen öğretim yılı başında başlar.
Ortaöğretim
Ortaöğretim, ilköğretime dayalı en az altı yıl süreli eğitimin tümünü kapsar.
İlköğretimi tamamlayan her öğrenci, ortaöğretime devam etme ve ortaöğretim
olanaklarından ilgi ve yetenekleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir.
Yükseköğretim
Yüksek öğretim, ortaöğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğretim veren
eğitimin tümünü kapsar. Liselerden herhangi birini başarı ile tamamlayan öğrenciler,
yüksek öğrenim kurumlarının koşullarına bağlı olmak kaydıyla, bu kurumlardan
yararlanma hakkına sahiptirler.
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Özel Eğitim
Bedenen ve zihnen özürlü olup özel bir eğitim ve öğrenime gereksinimi olan
okul öncesi eğitim yaşına ulaşmış çocukların onsekiz yaşına kadar olan eğitimlerinin
tümünü kapsar. Özel eğitime gereksinen her öğrenci zorunlu eğitim çağında iken ilgi
ve yeteneği oranında, zorunlu olarak özel eğitimden parasız veya parasız yatılı
yararlanma hakkına sahiptir. Ancak, zorunlu eğitim yaşı dışında da özel eğitim görmek
isteyenlere, gerekli eğitim olanağı devletçe sağlanır.
2.5. Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminde Tarihsel Gelişmeler
Kıbrıs’ın 1571 yılında Osmanlı İdaresine girmesinden başlayarak günümüze
kadar Kıbrıs Türk Eğitim Sistemindeki değişiklikleri dönemsel olarak;
●

Osmanlı Dönemi,

●

İngiliz Dönemi,

●

Kıbrıs Cumhuriyeti Dönemi,

●

Kıbrıs Türk Yönetimi Dönemi

●

1963-1974 yıllarını kapsayan dönem

●

1974-1983 yıllarını kapsayan dönem

●

1983-2006 yıllarını kapsayan dönem olarak sıralayabiliriz.

Osmanlı Dönemi (1571-1878) Osmanlıların Kıbrıs adasını fethetmesiyle
adanın yapısı kendi politikaları doğrultusunda değişime uğramıştır. Adanın siyasi,
ekonomik ve kültürel yapısında meydana gelen değişikliklerin başında da adaya nüfus
aktarımı olmuştur. Gelen Türk nüfusla birlikte Osmanlıların din anlayışı esasına
dayanan eğitim sistemi de Kıbrıs’a girmiştir (Süha, 1971).
307 yıl süren bu dönemde merkezi bir sisteme bağlı düzenli bir okullaşma
olmadığı görülmektedir. Genellikle okullar cami yanlarında yer almakta, öğretmen
kimliği ile de hocalar ön plana çıkmaktadır. Osmanlılarda uygulanan eğitim sistemine
göre okullar, iptidailer (ilkokullar) ve medreseler (orta ve yüksek öğrenim) olarak ikiye
ayrılıyordu. İptidailer de kendi içinde a) sıbyan, b) vakıf okulları, c) hususi okullar
olarak üçe ayrılıyordu.
Sıbyan okulları bugünün ilköğretim okullarıydı. Bu okullarda öğretim
tamamen Arapça değildi. Öğrencilere parçalar Arapça okutulurken açıklamaları
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Türkçe yapılıyordu. Ayrıca Türkçe dua ve ilahiler de öğretiliyordu. Modern
öğretim anlayışının olmadığı, sadece din esasına dayalı bir sistem mevcuttu. Kısacası
“bu dönemde Kıbrıs Eğitim Sistemi tüm özellikleri ile Osmanlı eğitim sisteminin bir
parçası durumundaydı” (Irkad, 1997). Okulların giderleri de vakıf mallarından elde
edilen gelirlerden ve devletin koyduğu vergilerden karşılanmaktaydı.
Medreseler de dini ve hukuki bilgiler konusunda eğitim veren mekteplerdi.
Kıbrıs medreseleri orta dereceli okulları oluşturuyordu. Bu dönem içerisinde
medreselerin üniversite seviyesinde olanlar adada hiç açılmamıştır. Öğrenciler bu
ihtiyaçlarını İstanbul, Şam, Kahire gibi okullarda sürdürmüşlerdir (Süha, 1971).
Kıbrıs’ta ilköğretimi yani sıbyan okulunu bitirenler ortaöğretim için medreselere
devam ederlerdi. Ancak, medreseler yalnızca erkek öğrenciler içindi (Irkad, 1997).
Medreselerde gramer, mantık, feraiz (varislerin haklarını ve mirasın taksim şeklini
öğreten ders), kelam, belagat (Arab edebiyatı ve lisanı) ve fıkıh gibi dersler okutulurdu
(Çağlar ve Reis, 2007). Medreseler, ulema sınıfını, şeyhülislamları, müderrisleri,
imam ve vaizleri, devlet memurlarını yetiştirerek toplumdaki etkinliğini ön plana
çıkarmaktaydılar.
19. yüzyıla kadar Osmanlılarda sivil halkın eğitimi hayır işi olarak
görüldüğünden devlet sorumluluk almazdı. Padişahlar ve yüksek rütbeli devlet
memurlarıyla zengin kişiler vakıf yoluyla okul açarlardı. Devletin eğitimdeki rolü, bu
vakıf okullarının kadılar tarafından tescil edilmesiydi. Vakıfların çoğu öğrenci
tahsisatı, öğretmen maaşları, hademelerin ücretleri ve okulun devamını yüzyıllarca
sağlayabilecek büyüklükteydi (Süha, 1971).
1850-1900 Yılları Arasında Eğitim 1838 yılında Osmanlı Eğitim Sistemine
rüştiyeler girince bunun etkisi Kıbrıs Türk Eğitim Sistemine de 1850’li yıllardan sonra
yansımaya başlamıştır. Bu dönemde öğretim dereceleri şu şekilde düzenlenmiştir
(Süha, 1971).
●

Sıbyan okulu, mahalle okulu (ilköğretim birinci kademe)

●

Rüştiye (İlköğretim ikinci kademe)

●

İdadiye

●

Sultani (Lise derecesinde okul)
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Rüştiyeler Kıbrıs’ta modern anlamda öğretim yapan ilk eğitim kurumlandır.
Bu okullar Kıbrıs Türk Eğitimi’ne en büyük yeniliği getirmişleridir. Sınıf sistemi
konarak dersler programlı olarak yürütülmüştür. Öğrenciler sıralarda oturmaya ve kara
tahta kullanmaya başlayarak eğitimde bir tür inkılâp gerçekleşmiştir. Bu okullarda dini
eğitim devam etmekle birlikte 68 kimya, fizik, cebir, resim, muhasebe ve müzik gibi
müsbet ilimler de yer almıştır (Çağlar ve Reis, 2007).
Ortaokul seviyesinde öğretim veren idadiyeler ise rüştiyenin üstünde ve
sultaniyelerin altında bulunan okullardı. Rüştiyelerde de Türkçe, yabancı dil, hesap,
geometri, tabiat bilgisi ve resim gibi dersler bulunmaktaydı.
2.5.1. İngiliz İdaresi Dönemi (1878-1960)
1878’de İngilizler Kıbrıs adasını Osmanlılardan kiralayıp daha sonra sömürge
haline getirdikleri 82 yıl içinde adada siyasi, ekonomik ve kültürel büyük değişiklikler
yaşanmıştır. 1924 yılına kadar adada Osmanlı eğitim sistemi İngilizlerce devam
ettirilmiştir.
Bu dönemde yaşanan savaş okullarda mali sıkıntılara sebep olunca okul
sayıları azaltılmıştır. Ancak Osmanlılardan sağlanan kaynak sonucu okul sayısında
tekrar artışa gidilmiştir. Bu dönemde eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde
“Maarif Encümeni” kurumu sorumlu olmuştur. 1929 yılı sonrasında eğitimde reform
niteliği taşıyan Latin alfabesine geçilmiştir. 1905’den bu yana 5 yıl olarak sürdürülen
ilkokul tahsil süresi de 1935 yılında 6 yıla çıkarılmıştır. 1931 isyanından sonra
İngilizler yükselen milliyetçi akımların önüne geçebilmek için Türkiye ve
Yunanistan’dan gelen ve milliyetçi söylemler içeren kitapların alımını yasaklamış ve
önce kitapsız daha sonraları da yerli kitaplarla eğitime devam edilmiştir.
En az 8 öğrencisi olan her yerleşim yerine okul açılması uygun görüldüğünden
okul sayısı 222’ye kadar yükselmiştir. Ayrıca bu dönemde alınan kararlarla günlük ve
haftalık eğitim süreleri düzenlenerek 8-12 ve 2-4 arası olmuştur. Bayram tatilleri 7 gün
olmuş ve hafta tatili de Pazar gününe değiştirilmiştir.
Bu dönemde okullarda okutulan derslerde de değişiklikler olmuştur. Kıbrıs
coğrafyası, İngilizce, ziraat, resim, müzik ve jimnastik gibi dersler programa
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konmuştur. Yine 1950 yılında ders programlarında değişikliğe gidilerek ilkyardım ve
ev idaresi dersleri programa girmiştir.
Bu dönemin en güzel yeniliklerinden biri de modern okul binası anlayışının
yaygınlaştırılması olmuştur. Okulların sınıf mevcutları 60’tan 40’a düşürülmüştür.
1956 yılında Rumca konuşan köylerde Türkçe gece kursları açılmıştır. 1958 yılında da
ilk kez 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmıştır.
İngiliz döneminde 1937 yılına kadar öğretmenlerin yetişmeleri Osmanlı
döneminde olduğu gibidir. Daha sonra 1937 yılında iki yıllık Omorfo Erkek Öğretmen
Koleji, 1940 yılında da Türk ve Rum öğretmen adaylarının beraber okuduğu bir yıllık
Kız Öğretmen Koleji açılmıştır. Ücra yerlerde çalışan öğretmenlere çifte maaş
uygulaması bu dönem de devam etmiştir. Ayrıca öğretmenlere emeklilik hakkı
verilmiş ve 1949’da da bayan öğretmenlerin evlenince meslekten atılmaları son
bulmuştur. Okullarda pedagojik yaklaşım ve denetimin müfettişlerce yapılması
uygulamaları da bu döneme rastlamaktadır (Çağlar ve Reis, 2007).
2.5.2. Kıbrıs Cumhuriyeti Dönemi (1960-1963)
1960’da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadarki dönemde Türk ve Rum
eğitim maarifleri birbirinden ayrılmış, ortaokul ve liselerde okutulan Rumca
kaldırılmış ve 1959 yılında İngiliz yönetimi Türk okullarının yönetimini Türk
toplumuna devretmiştir (Süha, 1971). Yine bu dönemde Türkiye’deki milli gün
kutlamaları ile tatiller eğitim programına alınmıştır (Çağlar ve Reis, 2007).
Adada iki toplumun eşitliğine dayanan yönetimde eğitim işleri Türk Maarif
Dairesine devredilmiştir. 1960 Cumhuriyet Anayasası, Türk maarifine birçok
değişiklikler getirmiştir. Anayasanın 87. maddesinin (b) bendine göre “Bütün Eğitim,
Kültür, Öğretim” konuları... Cemaat Meclisinin sorumluluğuna devrediliyordu. Çağlar
ve Reis bunu şöyle açıklıyordu (2007: 219): “Bu ise Türk Cemaatinin 82 yıllık bir
dönemden sonra kendi maarifine tekrar ve tam anlamıyla sahip olması demekti.
Öğretmenlerin tayin, terfi, azil ve maaşlarının tespiti, okul binalarının inşa ve
bakımları Türk Cemaat Meclisinin yetkileri içine girdi. Tam bir merkeziyetçi sisteme
gidildi. Türk Cemaat Meclisi okul müfredatlarının tespitinde tamamen serbest
olmasına rağmen, bu hususta Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile geniş bir
işbirliği içinde oldu.”
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Bu dönemde ilköğretim tamamen ücretsizdi. Ortaöğretim öğrencileri ise yılda
6 Kıbrıs Lirası öderlerdi. 1960 anayasası eğitim giderlerinin 70 karşılanması için
Cemaat Meclisine şahsi vergiler koyma yetkisi verse de toplanan miktarlar giderleri
karşılayamadığı için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nden mali yardım desteğine
ihtiyaç duyulmuştur.
1963 olaylarından eğitimdeki yapılanmalar çok yavaşlamıştır. 1962- 1967
dönemi için uygulanması düşünülen beş yıllık plan yürütülememiştir. 1969 yılındaki
maarif sistemine göre bir Türk çocuğu 4-6 yaşları arasında anaokuluna, 6-12 yaşarı
arasında ilkokula, 12-15 yaşları arasında ortaokula, 15-18 yaşları arasında liselere,
sanat okullarına, ticaret liselerine ya da ziraat kolejine devam etmekteydi. 18 yaşından
sonra da yükseköğrenim için başta Türkiye ve İngiltere olmak üzere diğer ülkelere
giderlerdi (Süha, 1971: 229).
2.5.3. Kıbrıs Türk Yönetimi (1963)
Kıbrıs Türk Yönetimi dönemini de üç bölümde incelememiz mümkün
olacaktır. Bunlar; a) 1963-1974 yılları arası, b) 1974-1983 yılları arası, c) 1983
yılından günümüze kadar olan dönemlerdir.
2.5.4. 1963- 1974 Yıllarında Eğitim
1963 yılı aralık ayında başlayan toplumlararası çatışmalar Kıbrıs Türklerinin
eğitimini olumsuz yönde etkilemiştir. Hazırlanan eğitimde beş yıllık plan uygulamaya
konamamıştır. Hükümet eğitime destek veremediğinden Kıbrıs Türk Eğitimi, Kıbrıs
Türk Yönetiminin kurulduğu 1967 yılına kadar alınan acil tedbirler ve Türkiye’den
sağlanan desteklerle yürütülmüştür. Bu dönemin dikkat çeken icraatları arasında çift
tedrisatlı okul uygulamaları ve tüm devlet çalışanlarının eşit maaş almaları
gelmektedir (Çağlar ve Reis, 2007). Yine bu dönemin ilk önemli icraatı 1968 yılında
yeni müfredat programının kabulüyle Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinin
uygulamaya konması olmuştur.
1968 yılının önemli olaylarından biri de Kıbrıs Türk İlkokul Öğretmenler
Sendikası adı altında oluşturulan öğretmen hareketinin siyasi ve ekonomik kimliğini
kazanması olmuştur. Daha sonraki yıllarda adı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) olarak değişen bu sendika, maaşlar, çalışma saatleri, statü farkları, geçici
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öğretmenlerin durumu, tayin, terfi, nakil işleriyle 71 emeklilik konularında mücadele
ederek emekçiler adına önemli haklar kazandırmıştır (Çağlar ve Reis, 2007).
1973 yılından itibaren okul programlarında modern matematik, günlük olaylar,
fen dersleri, okullar arası atletizm ve spor yarışmaları yer almaya başlamıştır. Ayrıca
İngiliz döneminden kalan haftalık ve günlük eğitim süreleri düzenlenmiş ve hafta
tatilleri de cumartesi ve pazar olmak üzere iki gün olmuştur. Pazartesi ve perşembe
hariç diğer günler okulların yarım gün olmasına karar verilmiştir (KTÖS, 1999).
1971 yılında öğrencilerin üniversiteye yerleştirilmelerinde de önemli bir adım
atılmıştır. Bu zamana kadar kız öğrenciler yabancı uyruklular kontenjanından, erkek
öğrenciler ise mücahitliklerini yapmış olanlara tanınan kontenjanlarını kullanarak
Türkiye’deki üniversiteler girmişlerdir. Ancak 1971 yılından itibaren ÜSS’ ye
(Üniversite Seçme Sınavı) girerek üniversitelere yerleştirilmişlerdir (II. Milli Eğitim
Şurası, 1991).
2.5.5. 1974- 1983 Yıllarında Eğitim
Kıbrıs’ın 1974-1983 yılları arasını kapsayan döneminde eğitim alanında büyük
değişiklikler yapılmıştır. Türkiye’nin 15 Temmuz 1974’de başlayan olaylara
müdahalesinden sonra, sosyo-ekonomik şartlar değiştiği için toplumun yeni
ihtiyaçlarını karşılayacak bir eğitim politikasına ihtiyaç vardı. Bu nedenle 1975 yılında
Birinci Kıbrıs Türk Milli Eğitim Şurası toplandı ve eğitime yönelik önemli kararlar
alındı. Bu kararlar toplumun eğitim amaç ve ilkelerini, çağdaş eğitim anlayışı içinde
Türkiye’nin paralelinde, eğitimin yapısını ve kapsamını ele alıyordu (II. Milli Eğitim
Şurası, 1991).
Bu şurada alınan kararlarda, ayrıca, toplumun kalkınma hedeflerine
ulaşabilmesi için yaygın eğitim alanında alınması gereken tedbirlere cevap verecek
yapı, örgün eğitimle olan ilişkilerin saptanmasına yönelik esaslar, meslek-teknik
eğitime verilecek önem ve yükseköğretim kurumlarının açılması öngörülüyordu
(Çağlar ve Reis, 2007).
20. yüzyılın ikinci yarısında gelişmekte olan ülkelerde umut olarak görülen
planlar, Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminde 1977 yılında Geçiş Yılı Programı olarak
hazırlanıp uygulanmaya başlamıştır. Programın amacı, planlı ekonomiye geçiş
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sağlamak, ekonomiye yön vermek ve üretim faktörlerinin tam kullanımını sağlamaktı.
Dolayısıyla bu program, belirtilen amaçlara ulaşmak için devletçe alınması gereken
önlemleri belirleyen ilk planlı çalışma girişimidir (Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,
1978-1982). 1977 yılında da Öğretmenler Nakil Yasası meclis tarafından oylanarak
yürürlüğe girmiştir (KTÖS, 1999).
2.5.6. 1983’ten Günümüze Eğitim
15 Kasım 1983 yılında KKTC’nin ilanından günümüze kadar olan dönemde
İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları oluşturulmuştur. 1986 yılında “Milli
Eğitim Yasası” yürürlüğe girmiştir. Bu yasayla birlikte ilkokul öncesi eğitimden
başlayarak 15 yaşına kadar zorunlu eğitim şart olmuştur (Çağlar ve Reis, 2007).
Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi’nin Türk Eğitim Sistemi’nin etkisi altında olması,
ona paralel uyumlaştırma çalışmalarının yapılması ve ders kitaplarının büyük oranda
Türkiye’den getirtilmesi KKTC Eğitim Sistemi’nde ve toplumda bazı sorunlara yol
açmıştır. 1980’li yıllarda ilgili konuda hiçbir bilimsel çalışma yapılmadan ve herhangi
bir pilot çalışmaya da yer verilmeden Kuzey Kıbrıs’taki 6 yıl olan ilkokulların eğitim
öğretim süresinin Türkiye’ye uyum sağlama amacıyla 5 yıla indirilmesi Mili Eğitim
Yasası ile yürürlüğe konmuştur.
Yine çok ani bir karar sonucunda İngiliz döneminde açılıp 1963 yılı sonrasında
Türk

Maarif

Koleji

adını

alan

okul,

Türkiye’deki

Anadolu

Liselerinin

yaygınlaştırılmasına benzer şekilde yaygınlaştırılmış ve ilkokul sonrası okula duyulan
ilgi nedeniyle bu okulun benzerleri 1983 yılında Girme, Mağusa ve Güzelyurt’da
açılmıştır. Bunun sonucunda da kolej giriş sınavları neredeyse yaş grubundaki tüm
öğrencilerin katıldığı sınavlar şekline dönüşmüştür. İlkokullardaki eğitim-öğretimin
kolej giriş sınavlarına endekslenmesi ülkede toplumsal, eğitimsel, psikolojik ve
sosyolojik sorunlara yol açmıştır (Çağlar ve Reis, 2007).
Yarışmacı zihniyet temeline dayalı bu okullara girebilmek ve üniversite giriş
sınavları yüzünden ülkede özel ders ve dershane sayısında büyük rakamlara
ulaşılmıştır. Yani eğitim sistemi ilkokullarda kolejlere endekslenmiş ve okullarda
eğitim değil sadece sınavlara yönelik öğretim yapılmaya başlanmıştır. Öğrencilerin
başarıları da bu sınavların sonuçlarıyla değerlendirilir hale getirilmiştir.
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Sözü edilen bu değişimlere benzer olarak Türkiye’deki ortaöğretim
kademelerindeki yapılanmaya benzer olarak Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Güzel
Sanatlar Lisesi gibi farklı türden okullar açılmaya başlanmıştır. Bu okullara girişlerin
ortaokul sonunda yapılan çoktan seçmeli sınava dayalı olması da eğitim sisteminin
farklı kademelerinde yapılan sınavların eğitimin amacı haline getirmiştir.
1999 yılında Türkiye Cumhuriyeti Milli Piyango İdaresinin Türkiye dışında
yaptırdığı ilk lise olan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi hizmete açılmıştır. İngilizce
eğitim veren lisenin eğitim süresi 4 yıldır. Lise, 2006-2007 öğretim yılından
başlayarak üniversitelere öğrenci hazırlamak amacıyla fen ilimleri alanında eğitim
etkinlikleri vermeye başlamıştır. Türkçe- Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler
eğitim programlarıyla eğitim hizmetine devam eden lise sınavla öğrenci almaktadır
(Çağlar ve Reis, 2007).
Ayrıca lise eğitiminden sonra Türkiye’deki üniversitelere giriş sınavlarına
hazırlanma şekline dönüşen liseler de, sınavlara hazırlık merkezi haline gelmiştir.
Böylece öğrenciler bir üst eğitim kademesine geçebilmek için ilkokuldan başlayarak
çoktan seçmeli soru çözmeye başlamış, bu da eğitimi sınav merkezli bir hale
sokmuştur.
Yine bu dönemde beşi üniversiteler bünyesinde ikisi de bağımsız olmak üzere
yedi tane özel kolej hizmete açılmıştır. Böylece özel okul adı altında “parası olan
okusun” zihniyeti topluma yerleştirilmeye başlanmıştır.
1979’da ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere
Yüksek Teknoloji Enstitüsü açılmıştır. Bu enstitü, 1986 yılında çıkan yasayla Kuzey
Kıbrıs Eğitim Vakfına bağlı Doğu Akdeniz Üniversitesine dönüştürülmüştür. 19821983 öğretim yılında Açık Öğretim Fakültesi öğretime başlamıştır. 1988-1989 öğretim
yılında Yakın Doğu Üniversitesi, 1990-1991’de Lefke Avrupa ve Girne Amerikan
Üniversiteleri, 1997-1998 öğretim yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 2005-2006
öğretim yılında da ODTÜ Kalkanlı Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğretime başlamıştır
(Çağlar ve Reis, 2007).
Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi’nin yeniden yapılanması amacıyla yürütülen çalışmalar
arasında öğretim etkinliklerinin öğretmen değil de 74 öğrenci merkezli bir anlayışla
planlandığı olgusu üzerinde çalışılmaktadır. Öğretim etkinlikleri bağlamındaki bu yeni
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yapılanma alternatifiyle Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi kapsamındaki öğretim yöntem ve
teknikleri boyutunda kâğıt üzerinde de olsa bazı değişikliklerin olduğu gözlenmektedir
(Çağlar ve Reis, 2007).
2.6. Özel Gereksinimi olan Bireyler ve Özel Eğitim
Her çocuk diğerinden farklıdır. Bu farklılıklar genellikle fiziksel, bilişsel ve
duyuşsal olarak gruplandırılabilir. Her çocuğun kendi bedensel yapıları ve işlevleri
için duygusal nitelikleri, çeşitli alanlarda öğrenme nitelikleri ve hızları vardır. Bu
farklılıklar belirli sınırlar içinde olduğunda, öğrenciler genel eğitim hizmetlerinden
yararlanabilirler. Ancak, farklılıklarının daha büyük olduğu çocuklarda, genel eğitim
hizmetleri yetersiz ve özel eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Özel eğitim, 30
Mayıs 1997 tarihli Özel Eğitim Yasası Kararnamesi'nde şöyle tanımlanmıştır: Özel
eğitim, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını, eğitim programlarını
ve yöntemlerini geliştirmek için yapılan özel bir eğitimdir.
Özel ihtiyaçları olan bireylerin mümkün olan en kısa zamanda, uygun eğitim
ortamlarında, uygun yöntem ve ekipmanlarla ve en yüksek kapasite seviyesinde
desteklenmesi önemlidir. Ayrıca, bu bireylerin rollerini ve sorumluluklarını ve gelişim
görevlerini yerine getirme ve en uygun özel eğitim hizmetlerinden faydalanma
yeteneklerine de bağlıdır (Özen, 2013).
“Özel eğitim; gelişimsel risk taşıyan ya da gelişim geriliği olan bebekler ve
çocukların gelişimlerini desteklemek, yaşıtlarıyla aralarındaki farkı azaltmak,
gelişimlerini en iyi şekilde ve kolaylaştırarak sağlamak amacıyla verilen eğitimdir”
(Sazak Pınar, 2006). Bu tanımda özel eğitimin yaşıtlarına göre gelişimi daha geride
olan çocukların eğitilmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasını içerdiğine dikkat
çekilerek açıklama getirilmiştir.
Başka bir tanımda özel eğitim ve özel eğitim ihtiyacı şöyle açıklanmıştır: “Özel
eğitim, ortalama öğrenci özelliklerinden önemli ölçüde farklılaşan öğrencilere
sağlanan, bireysel olarak planlanmış ve bireyin bağımsız yaşama olasılığını en üst
düzeye çıkarmayı hedefleyen eğitim hizmetlerinin bütünüdür. Özel eğitime
gereksinimi olan çocuklar kavramı, bedensel özellikleri ve/veya öğrenme yetenekleri
normalden farklılaşan çocuklar için kullanılmaktadır” (Gündüz ve Akın, 2015).

24
Çocukların erken dönem özel eğitim ihtiyacı açısından değerlendirme
yapılacak olduğunda özel eğitim kavramına ilişkin şu şekilde bir tanım ortaya
çıkmaktadır: “Özel eğitim; yetersizliği olan ya da gelişimsel açıdan risk grubunda olan
çocukların

ve ailelerinin

gereksinimlerini

karşılamayı,

yetersizliğin

engele

dönüşmesini önlemeyi ya da çocuğun gelişim farklılığını en aza indirmeyi hedefleyen
bir alandır” (Öncül, 2015).
Bu tanım ve diğer tanımlardan anlaşılacağı üzere özel eğitim hakkında yapılan
açıklamalar, yaşıtlarına göre daha yavaş gelişim gösteren çocukların eğitilmesi
etrafında şekillenmektedir.
Özel eğitim, normal gelişim gösteren çocuklar ile gelişimleri normalin altında
seyreden çocuklar arasındaki eğitim eşitsizliğinin kaldırılması açısından bir fırsattır
(Dyson ve Gallannaugh, 2008). Özel eğitim ihtiyacının giderek arttığı günümüz
koşullarında özel eğitim süreci, sosyal açıdan üstlendiği roller sebebiyle güç geçtikçe
daha önemli hale gelmeye başlamıştır.
2.7. Özel Eğitim ile İlgili Tanımlar
Zedelenme: Bireyin psikolojik, fizyolojik ve anatomik özellikleri, kalıcılık,
yapı kaybı veya bozulma gibi geçici kayıplardır. (Özsoy, Özyürek ve Eripek, 1989;
WHO, 1993). Özyürek (2006) sakatlığı "organların yapısında biyofiziksel ve kimyasal
bozukluklar" olarak tanımlar. Bu tanımlara göre beyin, göz ve kulak yaralanmaları
çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin, kulağın biyofiziksel yapısının kaybı bir
yaralanmadır. Bununla birlikte, bir kişinin yaralanması her zaman yetersizliğe yol
açmayabilir.
Yetersizlik: Yetersizlik, belirli bir şekilde hareket etme kapasitesi sınırlı, bir
şeyler yapmak için yeterli değildir. (Eripek, 2009). Özyürek'e (2006) göre, yaralılar
sonuçta organ olarak işlev göremezler. Bireyin fiziksel ve zihinsel davranışı sınırlıdır
çünkü yaralanmadan etkilenir. Birey işitme bozukluğuna maruz kalmaz.
Özür (Engel): Birey yaşadıkları sıkıntı nedeniyle yaşa, cinsiyete, sosyal ve
kültürel faktörlere bağlı olarak oynayabilecekleri rolleri oynayamayacakları bir özür.
(Özsoy, Özyürek ve Eripek, 1989). Özyürek'e (2006) göre Özürlülük / engellilik
nedeniyle sosyal ve duygusal davranışlardan sakatlık durumudur. Pek çok yetersizlik,
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çok az çevresel düzenlemeyle kaldırılabilir ve birçoğu çevre için beklentilerin yanı sıra
birey için ağır bir yük olabilir. Topluluğun beklentileri, bireyin yapabileceği şeyden
daha yüksekse, birey bu beklentileri karşılamayabilir ve bu nedenle özür / sakatlık ile
karşı karşıya kalabilir (Yağlı, 2012).
Kırcaali-İftar (1998: 3) Özrün engele dönüşmesinin önlenmesinde iki temel etmen
vardır:
●

Özel eğitim aracılığıyla özel gereksinimli bireylere bilgi ve beceri
kazandırmak.

●

Yaşadığımız çevreyi özel gereksinimli bireylerin kullanabilecekleri hale
getirmek.

Türkiye'de okullarda bulunan düzenli öğrenciler göz önünde bulundurularak
öğrenme ortamları ve eğitim programları düzenlenecek, engelli öğrencilerin
çoğunluğu

bu

ortamda

ciddi

kısıtlamalar

oluşturmakta

ve

programdan

faydalanmaktadır.
Özel Gereksinimi Olan Birey: "Özel eğitim ihtiyaçları olan çocuk" terimi, özel
ihtiyaçları olan ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. 573 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname'de "özel eğitim gerektiren birey" kullanılmıştır. Akranlarına göre bilişsel,
dil, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişime göre farklı özellikleri vardır ve desteğe ve
eğitime ihtiyaç duyan bireylerdir (Gökmen, 2012).
En Az Kısıtlayıcı Eğitim Ortamı: Özel eğitim, bireyin sosyal, özbakım alanında
uygun akademik ve mesleki bilgi ve becerileri kazanmak için mümkün olduğunca
destekleyici eğitim hizmetlerinde akranlarıyla entegre olmasını sağlayan bir eğitim
ortamıdır.
Kaynaştırma: Özel ihtiyaçları olan çocuklar, özel eğitim ekipmanlarının
yardımıyla düzenli sınıflardaki akran grupları ile eğitilirler.
2.8. Özel Eğitimin Amacı
Engeller ve sağlık koşullarından bağımsız olarak, her çocuk özel ve gelecekteki
bir güvendir. Çocuk, aileyi toplumda temsil edecek ve inişin devamını sağlayacaktır.
Bu bağlamda, gelecek nesiller için arzu edilen bir toplum yapısı yaratma konusunda
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nitelikli bir eğitim alma ihtiyacı vardır. Herkesin durumuna bakılmaksızın, bireysel
farklılıklara göre eğitim almanın en doğal ihtiyacı ve hakkıdır (Kargın, 2013).
Toplumun temel görevlerinden biri, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın
bireyin yeteneklerinin seviyesine ve seviyesine göre bu hakkı vermek. Atatürk ilke ve
inkılapları ile Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi
sağlamak, özel eğitime muhtaç olan her çocuğa ilgi ve becerilerini en üst düzeyde
geliştirebilme, bu çocukları kendi kendine yardım olarak eğitme ve toplu
faydalanıcılar ve erken teşhis ve tedavi almak. Eğitim, toplumun yaratıcı gücünü ve
verimliliğini arttıran ve bireysel yetenekler geliştirmesini sağlayan sosyal adalet, fırsat
ve fırsat eşitliği ilkelerini gerçekleştirmenin en etkili yoludur. (Adem, 1995).
Bireysel farklılıklardan bağımsız olarak, eğitim hakkını kısıtlayan veya
reddeden bireyler, her topluma zararlıdır. Her ne kadar yoksullaşsalar da, gelecekteki
yaşamlarında, toplumdan atılma, bireysel ihtiyaçlarını karşılama, hayatlarını bağımsız
olarak sürdürme anlamında ciddi problemler yaşamaktadırlar (Hebel, 2014).
Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklu aileler, geleceğe yönelik kaygıyı yaşarlar
ve çocuğun yetişkinlik döneminde başkalarına bağımlı olacağını düşünürler. Bu
nedenle, en büyük endişe çocuklarının kendilerinin peşinde olacağıdır (Hebel, 2014).
Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar rehabilite edilmeli ve etkili bir eğitim yoluyla özel
eğitime ihtiyaç duyan kişilerin varlığını kabul ederek, toplumdan soyutlama, insan
onuruna uygun bir şekilde toplu katılım için sosyal destek hizmetleri sağlanmalıdır.
Bunu yaparken, çağdaş ve bilimsel temellere dayalı bireysel ihtiyaçları karşılamak ve
zamanların gerisinde kalmamak için bağımsız bireyler olarak eğitilmelidirler.
Özetle; onları, toplumdaki rollerini yerine getiren ve diğerleriyle iyi ilişkiler
kurabilen, birlik içinde çalışan, çevrelerine uyum sağlayan yapımcı ve mutlu
vatandaşlar olarak büyümeye çalışmak, temel yaşam becerilerini geliştirmelerine
yardımcı olmak için kendi kendine yetebilecekleri şekilde, uygun eğitim programları
ve özel yöntemler, personel ve teçhizat kullanılarak, üst öğrenmeye, iş ve meslek
alanlarına ve onların ihtiyaçlarına, ihtiyaçlarına, yeteneklerine ve yetkinliklerine göre
hayatlarına hazırlanmasına yardımcı olunması amaçlanmaktadır.
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2.9. Özel Eğitimin Önemi
Çocukları biriktirmek, kendi yaşamlarını sürdürme kapasitesini kazanmak,
özel eğitim için önemlidir. Bu bağlamda, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve
sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen eğitim programlarına, geliştirilen
eğitim programlarına, uygun yöntem ve tekniklere dayalı bireysel yetkinliklere uygun
bir ortamda sürdürülen eğitim programlarına ihtiyaç duyulmaktadır (Johns, Crowley
and Guetzloe, 2002).
Yukarıda bahsedilen ihtiyaçları karşılamak için özel eğitimden faydalanmak
isteyen bireyler kanunla desteklenmektedir. Bireyin gelişimi, mevcut yeteneklerin ve
potansiyellerin ortaya çıkması, yetersizlik durumunda ihtiyaçların karşılanması,
bireysel bağlı yaşamın önlenmesi, hedefe ulaşma mutluluğu ve hayatta kalma
açısından özel eğitim çok önemlidir.
2.10. Özel Eğitimin Temel İlkeleri
Türk milli eğitimini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda özel eğitimle ilgili
temel ilkeler 573 Sayılı Özel Eğitim hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(KHK)’de şu şekilde yer almaktadır:
●

Özel eğitim gerektiren tüm bireyler ilgi, istek, yetkinlik ve yetenekleri
doğrultusunda özel eğitim hizmetlerinden yararlanırlar.

●

Başlamak için özel eğitim şarttır.

●

Bir bireyin engelliliğinin erken tanınması, tanının erken tanınması ve
eğitimin erken başlaması, bireyin gelişimini olumlu yönde etkileyen
önemli konulardır.

●

Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin sosyal ve
fiziki ortamından mümkün olduğunca planlanır ve gerçekleştirilir.

●

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitim performansları göz önünde
bulundurularak, hedeflere, içeriklere ve öğretim süreçlerine uyum
sağlayarak diğer bireylerle eğitime öncelik verilmektedir.

●

Sürekli eğitime ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin mezunlarının her
türlü rehabilitasyonunu sağlayan kurum ve kuruluşlarla iş ilişkisi
kurulmaktadır.

●

Özel eğitim gerektiren bireyler için bireysel eğitim planı geliştirmek ve
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bireyselleştirilmiş eğitim programlarını uygulamak esastır. Bu ilke, özel
eğitimin bireyin ihtiyaçlarına göre yapılması gerektiğini varsayar. Bu
amaçla bireyselleştirilmiş eğitim planları yapmak ve her birey için bireysel
çerçeve programlarını uygulamak esastır.
●

Ebeveynlerin özel eğitim sürecinin tüm boyutlarında aktif olarak yer
almaları esastır. Bu ilke, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitiminde
ailelerin rolünü vurgulamakta ve aktif katılımı görmektedir. Bu çerçevede,
ebeveynler, eğitimin her aşamasında tanı dahil olmak üzere söz sahibi
olacak ve söz sahibi olacaktır.

●

Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitime ihtiyaç duyan
bireylerin örgütlerinin görüşleri önemlidir. Gönüllü kuruluşların çağdaş
ülkelerde eğitimdeki artan eğiliminin bir yansıması olarak, gönüllü
kuruluşlar özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde yer almaktadır.

●

Özel eğitim hizmetlerinin, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin karşılıklı
etkileşimini ve karşılıklı uyum sürecini içerecek şekilde planlanması
planlanmaktadır. Bu ilke, özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için okul ve
okul dışı eğitimin bütünsel planlamasını öngörmekte ve aynı zamanda
bireylerin ve toplumun birlikte yaşama becerilerini geliştirmek için
kolektif bir uyumlaştırma yaklaşımını benimsemektedir.

2.11. Özel Gereksinimi olan Bireylerin Sınıflandırılması
Özel gereksinim bireylerinin yetersizlik çeşitleri ve dereceleri birbirinden
farklıdır ve bu farklılıklar özel eğitimde bireysel farklılıklar oluşturmaktadır (Snell ve
Brown, 2006). Bu farklılıkları tanımlamak için bariyer tipi için uygun bir sınıflandırma
önem kazanmaktadır. Sınıflandırma ve eğitim ihtiyaçları daha doğru tespit
edildiğinden, özel eğitimin daha nitelikli ve uygun olması sağlanır (Batu, Çolak ve
Odluyurt, 2013).
Her bireyin kendi yetersizliği olmasına rağmen, ihtiyaçlarını belirlemek, eğitiminde
daha uygun düzenlemeleri ve planlamayı yönlendirmek için ortak özelliklerine ve
eğitim ihtiyaçlarına göre sınıflandırılmaktadır. (Özel Eğitim Hizmetleri Tanıtım El
Kitabı, 2006).
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●

Görme Yetersizliği Olan Bireyler

●

İşitme Yetersizliği Olan Bireyler

●

Zihinsel Öğrenme yetersizliği olan Bireyler

●

Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Bireyler

●

Ortopedik Yetersizliği ve Süreğen Hastalığı Olan Bireyler

●

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler

●

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bireyler

●

Otistik Özellikler Gösteren Bireyler

●

Üstün Zeka ve Üstün Yeteneği Olan Bireyler

●

Duygusal, Davranışsal ve Sosyal Uyum Güçlüğü Olan Bireyler

2.12. Özel Eğitimde Erken Tanı
Tanı, bir kişinin kendi kimliğini ve onun etkilediğini belirleme derecesini
ortaya çıkarır. Diğer taraftan tanı, “eğitim amaçlı tüm gelişim alanlarında bireyin
özelliklerini belirleme ve değerlendirme süreci” olarak tanımlanır.
Özel eğitimde bireyin teşhisi ve değerlendirilmesi önemlidir. Bu süreç,
eğitimin başlangıcından önce yapılması gereken ve özel eğitim devam ettiği sürece
tekrarlanan bir dizi çalışmadır (Hebel, 2014).
2.13. Özel Eğitimde Süreklilik
Özel ihtiyaçları teşhis etmek ve değerlendirmek için kullanılan yöntemler ve
araçlar, türe göre farklılık gösterir. Aynı zamanda, özel ihtiyaçların eğitim ihtiyaçları
da eğitim ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak değişmektedir. Bu, özel eğitimin
sürekli olarak solmasının bir başka nedenidir. Bu nedenle her bölümde tanı ve
değerlendirme yer almaktadır. Teşhis ve değerlendirmenin yapıldığı yerler, Milli
Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinin koordinasyonunda
ilgili uzmanların katılımıyla gerçekleştirilir. Tıbbi teşhis hastanelerini ilgili hizmetlere
yerleştirin ve tıbbi teşhis sonuçlarını dikkate alarak RAM uzmanları tarafından eğitime
alınır (Avcıoğlu Ve Vural, 2008).
Tanı ve değerlendirmede dikkate alınması gereken ilkeler şunlardır:
Erkenlik İlkesi: Tanı ve değerlendirme mümkün olduğunca erken yapılmalıdır.
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Bütünlük İlkesi: Bireyin durumunu ve engellilik düzeyini belirlemeye ek
olarak, değerlendirme fiziksel ve zihinsel, sosyal, duygusal, ruhsal ve kişilik özellikleri
ve gelişimi de dahil olmak üzere geniş ve derin olmalıdır. İncelemede tamlığın
sağlanmasına özel dikkat gösterilmelidir.
Derinlik İlkesi: Özel ihtiyaçları olan bireyler sadece durumlarına değil aynı
zamanda gelişimlerine de bakmalıdır. Mümkünse doğumdan önce başlayın, bir sonraki
gelişim, tarih ve ders ayrıntılı olarak incelenmelidir.
Çeşitlilik İlkesi: Aşağıdaki konuların çeşitliliği, özel ihtiyaçları olan bireylerin
engellilik durumunun araştırılmasında mümkün olduğu kadar sıkı bir şekilde
gözlemlenmelidir. Sınavlarda çeşitlilik, incelemede uygulanan teknikler ve yöntemler,
yön ve alanlardaki çeşitlilik, takım çeşitliliği disiplinleri ve takım çalışması.
Uzmanlık İlkesi: Kendi bilim dalında uzman olmak, özrünüz için yeterli bilgi
ve beceriye sahip olmanız önemlidir.
Süreklilik İlkesi: ilk değerlendirme yapıldıktan sonra bunun doğruluğu ve
yanlışlığı sağlanan değişme ve gelişmeler devamlı olarak izlenmelidir.
Yeterlilik İlkesi: Değerlendiriciler, sadece bireyin engelliliği, engellilik
derecesi açısından değil, aynı zamanda özellikle başarılı, üstün ve başarılı olabileceği
alanları da ortaya koymayı amaçlamalıdır.
İş Birliği İlkesi: değerlendirmede görev alanlar, kendi aralarında ve çocuğun
ailesi ile sıkı bir iş birliği içinde çalışmalıdırlar.
2.14. Özel Eğitim Kurumları
Özel Eğitim, normal gelişim gösteren akranlarından farklı gelişim gösteren
bireylere özel oluşturulmuş ortamda özel olarak yetişmiş personeller tarafından verilen
eğitimdir. Bu bağlamda Türkiye’de engelli eğitimi özel eğitim kurumlarında
verilmektedir (Gürsel, 2013).
Ataman'a göre, Özel Eğitim, çoğunluktan farklı olan ve yetenekleri
doğrultusunda en yüksek kapasitelerine ulaşmak, yetersizlikleri önlemek, üstün
vasıflara sahip olanları destekleyecek becerilere sahip çocuklara yönelik bir eğitimdir
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(Ataman, 2003). 573 sayılı Özel Eğitime İlişkin Kararnamede, Özel Eğitim Kurumları,
özel eğitim gerektiren bireylere özel eğitim desteği sağlamak amacıyla açılan gündüz
eğitim kurumları olarak tanımlanmakta, iş ve meslek için hazırlanmakta veya temel
yaşam becerilerini geliştirmektedir.
1997 yılında Bakanlar Kurulunca çıkartılan 573 sayılı Özel Eğitimle ilgili
Kanun Hükmündeki Kararname’de özel eğitim kurumlarının üçe ayrıldığı
görülmektedir. Bunlar:
●

Özel Eğitim Okulları

●

Özel Eğitim Kurumları

●

Diğer (Normal) Okul ve Kurumlardır.

2.15. Özel Eğitim Okulları
573 sayılı Özel Eğitime İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1997: 18 inci
madde) gereğince, özel eğitim gerektiren bireylerin özürü ve özellikleri doğrultusunda
ayrı bir okulda gündüz veya yatılı özel eğitim okulları açılmaktadır. Burada okullar
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak
açılmış özel eğitim uygulama ve iş okullarıdır. Bu kurumlara özel gereksinimli
bireyler, özel özür türleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak yerleştir ve
ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır.
Bu kurumlar;
●

Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olan Bireyler için Açılan Eğitim ve
Uygulama Okulu,

●

Özgül Öğrenme Yetersizliği Olan Bireyler için Açılan Kurumlar,

●

Görme Yetersizliği Olan Bireyler için Açılan Basım Evi ve Aksam Sanat
Okulu,

●

Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olan Bireyler için Açılan ilköğretim
Okulları,

●

Görme, işitme ve Ortopedik Yetersizliği Olan Bireyler için Açılan
Kurumlar

●

Özel Eğitim Gerektiren Bireyler için Açılan iş Eğitim Merkezleri,

●

Özel Eğitim Gerektiren Bireyler için Açılan Mesleki Eğitim Merkezleri,
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●

Otistik Bireyler için Açılan Kurumlar,

●

Üstün veya Özel Yeteneği Olan Bireyler için Açılan Kurumlar,

●

Hastanede Yatan Çocuklar için Açılan Kurumlardır.

2.16. Özel Eğitim Kurumları ve Rehabilitasyon Merkezleri
Bu gruba giren okullar Milli Eğitim Bakanlığının ve Özel Öğretim Kurumları
Genel Müdürlüğünün ilke ve amaçlarına uygun olarak eğitimlerini yürütmektedirler.
Ülkemizde iki kuruma bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon kurumları bulunmaktadır
(Gürsel, 2013).
Bunlar; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı ‘Özel
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ diğeri ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı ‘Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezi’dir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bu kurumların denetimini yine aynı
Bakanlık personeli yapmakta diğerleri ise, bağlı olduğu Sosyal Hizmetler Ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yetkililer tarafından denetlenmektedir
(Tekinarslan, 2013).
2.17. Okul ve Kurumlarda Özel Eğitim
573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de, özel eğitime ihtiyaç duyan
bireyler, normal akranlarıyla çalışmaya hak kazanan bireyler, resmi ve özel okul
öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretimine devam etmektedir. (Korucu,
2005). Kaynaştırma eğitimi veren okullarında özel eğitim gerektiren bireylere, normal
akranlarıyla eğitim alma fırsatı tanınır veya yardımcı derslikler açılarak engel türü ve
derecesi bakımından yakın olan gruplarla normal okul içinde ayrı sınıf oluşturulur.
Kurumlarda, araç-gereci farklı eğitim yöntem ve teknikleri ile eğitim materyalleri
sağlanır ve diğer özel tedbirler alınır. Bu tedbirleri Sarı (2003) şu şekilde açıklamıştır:
“Özel eğitim gerektiren bireyin ihtiyacını karşılayabileceği bir özel eğitim öğretmeni,
özel eğitim görevi verilen gezici öğretmen ve kaynak oda fırsatlarına sahip olması
gerekir.” Özel gereksinimli bireylerin yukarıdaki haklar doğrultusunda eğitim
ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla ülkemizde kaynaştırma eğitimi uygulanmaktadır
(Tekinarslan, 2013).
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2.18. Kaynaştırma Eğitimi
Birleşmenin tanımı 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde, Resmi Gazete'de yayımlanan
tanıma göre, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitimi, eğitim ve destek hizmetleri
Akranlarının yetersizliği resmi ve özel ile birlikte; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim
ve yaygın eğitim kurumları. Diğer bir deyişle, özel eğitim, düzenli gelişime ihtiyaç
duyan çocuklar için normal sınıflarda eğitim ve öğretimin özel olarak dahil edilmesidir
(Kargın, 2013).
2.18.1 Kaynaştırma Eğitiminin Yararları
Özel Gereksinimli Çocuğa Yararı
●

Bireyselleştirilmiş eğitim programları yoluyla kapasiteleri ve öğrenme
hızlarına göre eğitim alırlar.

●

Eğitim, sosyal ve fiziki ortamlar, özelliklerine göre düzenlendiğinde,
uyum, başarı ve olumlu benlik algısı artmaktadır.

●

Destek eğitimi sayesinde zayıflıklarını kısa sürede yapabilirler. - Güven,
takdir, cesaret, sorumluluk, iş duyguları gibi bir dizi toplumsal değer
gelişir. Sosyal bütünleşme daha kolay hale gelir.

●

Birleşme ortamlarında, pozitif davranışlar tersine değil, frekansta artar.

●

Modellemek ve tanımlamak daha kolay hale gelir.

●

İletişim, işbirliği, kabul, ortak yaşam becerileri kazanırlar.

●

Öğrenme yöntemi, teknik araç ve gereçlerin algılama sistemi ve öğrenme
özelliklerine uygun olarak kullanılması ile güçlendirilmiştir.

●

Eğitim programlarına ek olarak, aile eğitimi sosyal, kültürel ve boş zaman
etkinlikleri aracılığıyla bütünsel gelişmeyi kolaylaştırır.

Normal Çocuklar İçin Yararları
●

Özürlü kabul, hoşgörü, dayanışma, ortak yaşam, demokratik ve ahlaki anlayış
engelli insanlar için gelişir.

●

Doğal olarak bireysel farklılıkları karşılıyor ve saygı duyuyorlar.

●

Kendi yetersizliklerini görmek, kabul etmek ve onlarla ilgilenmek gelişir.

●

Saldırganlık, kıskançlık, kendinden şüphe davranışta azalma olarak görülür.

34
●

Liderlik, modelleme ve sorumluluk duygusu gelişir.

●

Kaynak odası, kaynaştırma sırasında özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için
destek hizmetleri sağlamak için tasarlanmış bir ortamdır. (573 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname, 1997: 4. maddesi).

Yukarıda tanımı yapılan özel eğitim kurumlarının amaçları 573 sayılı Özel Eğitimle
ilgili Kanun Hükmündeki Kararnamenin 32. maddesi a, b ve c fıkralarında bu şekilde
açıklanmıştır: Madde 32’ ye göre özel eğitim kurumlan, Türk Milli Eğitiminin genel
amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, özel eğitim gerektiren bireylerin;
●

Toplumdaki rollerini yerine getirmek, başkalarıyla iyi ilişkiler kurmak,
birlik içinde çalışmak, çevrelerine uyum sağlamak, üretici ve mutlu
vatandaşlar olarak büyümek zorundadırlar.

●

Temel yaşam becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyarlar, böylece
kendilerine dönüşebilirler.

●

İhtiyaçları, ihtiyaçları ve yetenekleri doğrultusunda uygun eğitim
programları ve personel ve teçhizatın özel yöntemlerini kullanarak, üst
eğitimde yaşama ve çalışmaya hazırlanmayı hedeflemektedir.

2.19. Özel Eğitim Kurumlarında Görev Alan Personeller
●

Sorumlu yönetici

●

Büro görevlisi

●

Özel eğitim öğretmeni (Zihin engelliler, işitme engelliler, görme

engelliler, üstün zekalılar öğretmeni)
●

Çocuk gelişimi ve eğitimcisi 5.Sınıf öğretmeni

●

Fizyoterapist

●

Psikolog

●

Rehber öğretmen

●

Doktor ya da hemşire

●

İş ve uğraşı terapisti

Kurumun türüne göre: Bakıcı anne, aşçı, odyolog, dil ve konuşma terapisti gibi
personel türü arttırılabilir.
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2.20. Dünyada Özel Eğitim
2.20.1. Amerika Birleşik Devletleri'nde Özel Eğitim
1975'te ABD'de yürürlüğe giren ve 1990'da genişleyen Engelli Kişiler Yasası,
engelli olmadıkça, 0-21 yaş arasındaki tüm bireylerin devlet tarafından ücretsiz olarak
eğitilmesini zorunlu kılmaktadır.
ABD Özel Eğitime Muhtaç Bireyler Yasası beş temel özelliğe sahiptir:
●

Uygun eğitim hizmetler

●

Nesnel eğitsel değerlendirme

●

Bireyselleştirmiş eğitim planı

●

En az kısıtlayıcı eğitim ortamı

●

Eğitsel kararları ve uygulamaları denetleme.

Uygun Eğitim Hizmetleri: Bir engele sahip olan 3 ile 21 yaş arasındaki her
öğrencinin kendi ihtiyaçlarına göre özel eğitim hizmetlerine ücretsiz erişimi vardır.
Özel eğitim hizmetleri, fizyoterapi, psikolojik danışmanlık ve odyoloji hizmetleri gibi
destek hizmetleri içerir. Özel eğitim hizmetlerinden yararlanmak için, öğrencinin
engellilik teşhisi konulmalıdır. 0-2 yaş grubundaki çocukların bazı gelişim alanlarına
geri dönmeleri veya akranlarına göre bir risk faktörüne sahip olmaları ve böylece
uygun özel eğitim hizmetlerinden yararlanabilmeleri gerekmektedir.
0-2 yaş grubunda uygun özel eğitim hizmetlerinden yararlanma hakkına çocuk
kadar aile de sahiptir.
Nesnel Eğitsel Değerlendirme: Özel eğitim hizmetlerine hak kazanmak için, 3
ile 21 yaş arası öğrenciler ayrıntılı bir resmi değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.
Değerlendirme disiplinler arası bir değerlendirme kurulu tarafından yapılmalıdır.
Eğitim gereksinimlerinin belirlenmesinin yanı sıra, engelliliğin türünü ve derecesini
tanımanın da dikkate alınması önemlidir. 0-2 yaş grubundaki çocuklar hem kendileri
hem de aileleri tarafından değerlendirilmektedir.
ABD' de son yıllarda daha yaygın hale gelen eğilim, normal bir sınıf
öğretmenin resmi bir değerlendirmeden önceki girişimlerinin bir öğrencinin bir özel
eğitim adayı olduğu gerekçesiyle yapılmasıdır. Bu ön girişimlerde, öğretmenin
öğrencinin sınıfta zorlandığı ve eğitim programlarında değişiklik yaptığı alanlarda

36
değerlendirilmesi beklenmektedir. Bu faaliyetler sırasında öğretmen eğitim
hizmetlerini sağlamak için “engelli” olarak adlandırılma zorunluluğu kaldırılmaya
çalışılmaktadır (Kargın, 2013).
Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı: Özel eğitime kayıtlı her öğrenci için, her
akademik yılı yenilemek için bireyselleştirilmiş bir eğitim planı hazırlanır. 0-2 yaş
grubundaki çocuklar için bireyselleştirilmiş bir eğitim planı yerine, bireysel bir aile
hizmetleri planı hazırlanır ve bu plan çocuğun yanı sıra aile için de özellikler içerir.
Bireysel aile hizmetlerinin hazırlanmasını planlamak için engellilik durumunun teşhis
edilmesine gerek yoktur (Özen, 2013).
Çocuğun eğitim ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için en az kısıtlayıcı
eğitim ortamı sağlanmaktadır. Kısıtlama, (a) bir çocuğun normal akranlarıyla ne kadar
ilişkili olduğu, başka bir deyişle, uyumun dahil olduğu derece ve (b) eğitim
ihtiyaçlarının karşılanma derecesi ile ilgili bir özelliktir.
Eğitsel Kararları ve Uygulamaları Denetleme: Özel eğitimle ilgili kararları ve
uygulamaları kontrol etmek için alınabilecek kararlar üç maddede özetlenebilir:
●

Ebeveynler veya eğitim kurumları tanı, değerlendirme veya eğitim
uygulamaları ile ilgili olarak bir soruşturma talep edebilir.

●

Ebeveynler yapılan resmi değerlendirmeden memnun değillerse, yeni bir
değerlendirme yapmak isteyebilirler.

●

Öğrencinin eğitimine ilişkin yeni bir karar alındığında aile bilgilendirilir
ve aile onaylanır.

2.20.2. İngiltere'de Özel Eğitim
1994 yılında İngiltere'de Özel Eğitimin Uygulanması için Rehber İlkeler ve
tüm özel ihtiyaçlar için çocuklara yönelik eğitim düzenlemelerinin esasları
oluşturulmuştur. İngiltere'de son zamanlarda yapılan özel eğitim düzenlemelerinin en
önemli özelliklerinden biri, özel eğitime dahil edilecek çocukların önemli bir oranının
örgün eğitim süreçleri olmaksızın normal sınıflarda eğitilebileceğini öngörmesidir.
Tek tip değerlendirme ve eğitim yaklaşımının tüm özel ihtiyaçlar için uygun olmadığı
görüşü benimsenmiştir. Bu eylem ile beş aşamalı özel eğitim değerlendirme ve öğretim
sistemi kurulmuştur (Özen, 2013). İlk üç aşama gayri resmi değerlendirme ve uyumu
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içermekte olup, dördüncü ve beşinci aşamalar gerekli görülen ayrı özel eğitim
ortamlarında resmi değerlendirme ve eğitimi içermektedir.
İngiltere'de, her okulun özel bir eğitim koordinatörü vardır. Özel eğitim
koordinatörü, tüm özel ihtiyaçların dosyalarının tutulması, sınıf öğretmenlerine
danışmanlık yapılması, okul dışı kurum ve kişilerle ilişkilerin organize edilmesinden
sorumludur. Her okulda yazılı özel eğitim düzenlemesi olmalıdır (Avcıoğlu ve
Bengisoy, 2012).
Bu

düzenlemede,

özel

eğitim

koordinatörünün

görevleri,

informal

değerlendirmelerin nasıl yapılacağı, hizmet içi eğitim programlarının nasıl sağlanacağı
vb.

Konular

ayrıntılı

olarak

açıklanmıştır.

Yerel

eğitim

idareleri

resmi

değerlendirmeler ve kararlardan sorumludur.
Aşağıda, özel eğitim hizmetlerinin her bir aşamasının özellikleri kısaca
tanıtılmaktadır.
1.

Aşama: Sınıf veya branş öğretmeni, aldığı eğitimi tam olarak

kullanamadığını düşündüğü bir öğrenciyi değerlendirerek öğrencinin eğitim
programını

kişiselleştirir.

Bu

çalışmalarda,

öğretmen

özel

eğitim

koordinatörüne danışır ve koordinatör bu öğrencilerin kayıtlarını tutar.
2.

Aşama: Özel eğitim koordinatörü öncelikli olarak özel ihtiyaç

öğrencilerden sorumludur. Koordinatör, gayri resmi değerlendirme yapmak ve
bireyselleştirilmiş bir eğitim planı hazırlamak için öğretmenle birlikte çalışır.
3.
yapar

Aşama: Özel eğitim koordinatörü, resmi olmayan değerlendirmeleri
ve

dışarıdan

uzmanlardan

destek

alarak

ve

destek

alarak

bireyselleştirilmiş bir eğitim planı hazırlar. Destek servisi personeli, örneğin
odyologlar veya dil ve konuşma uzmanları, yerel eğitim yetkilileri veya özel
kuruluşlardan temin edilebilir.
4.

Aşama: Özel ihtiyaçları olan öğrenci, değerlendirme talebi ile yerel

eğitim yönetimine gönderilir. Burada öğrenci, daha önce öğretmene ve
okuldaki özel eğitim koordinatörü tarafından sağlanan hizmetlere sağlayarak
resmi değerlendirmenin gerekli olup olmadığına karar verilir. Gerekirse,
disiplinler arası bir takım resmi bir değerlendirmenin yapılmasını sağlar. Bu
değerlendirmenin sonucunda öğrencinin çalışmaya devam ettiği eğitim ortamı
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kararlaştırılmıştır. Bu normal bir sınıf, özel bir eğitim sınıfı veya bir okul
olabilir.
5.

Aşama: Yerel eğitim yönetimi, çocuğu resmi olarak özel ihtiyaç olarak

nitelendirmenin gerekli olup olmadığına karar verir. Bazı özel eğitim
hizmetleri vermek için resmi tanıma gerekebilir.
Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ın özel eğitim rejimleri
arasındaki en önemli fark, Amerika Birleşik Devletleri'nde, özel eğitim hizmetlerinden
faydalanmak için, 3 ila 21 yaş arası öğrencilerin özel ihtiyaçlar olarak kabul edilmesi
gerektiğidir. BK özel eğitim hizmetleri bu tür bir teşhis olmadan sağlanabilir. Ancak,
Amerika Birleşik Devletleri'nde, yukarıda belirtildiği gibi, resmi tanınma olmadan
özel eğitim hizmetleri sağlama yollarına ihtiyaç vardır.
2.21. Türkiye’de Özel Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Yasal Dayanakları
Ülkemizde özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitimi, işitme engelli
çocukların eğitimi için 1889 yılında İstanbul Ticaret Okulu'nda bir okul açılmasıyla
başladı. Grati Efendi'nin daha sonra ayrı bir okul olarak açtığı bu dersler, 1912'ye kadar
30 yıl boyunca işitme ve görme engelli öğrencilere ders vermiştir. 1912'de kapanmış
olan bu okul, özellikle gelişimsel bir kaynak izlememiştir (Batu, Çolak, ve Odluyurt,
2013). 1921 yılına kadar eğitim. 1921'de Kurtuluş Savaşı sırasında İzmir'de "Özel
İzmir Sağırlar ve Güneşlikler Enstitüsü" adlı bir okul açıldı ve bu okulun 1950 yılına
kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde hizmet verdiği biliniyor. 2003 ).
1950'de, Doç. Altı Noktalı Körler Eğitim ve Geliştirme Derneği, Mitat Enç liderliğinde
kuruldu. Bu dönemin özel eğitim alanındaki personel yetiştirmek için ilk sistematik
çaba 1952 yılında Gazi Eğitim Enstitüsünde kurulan özel eğitim dalı iken, görme
engelli ve işitme engelli okulların açılması devam etti. Mezun olduktan sonra, ülkenin
farklı yerlerinde özel eğitimin gelişimine 40 öğrenci katılacak ve gerekli personelin
eğitimine başlayacaktır. Şube, 1955'te iki dönem mezun olduktan sonra kapatıldı.
1955'te, bugün Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde (RAM) eğitilebilecek zihinsel
engelli çocukları seçmek için başka bir psikiyatri kliniği açıldı. (Şahin, 2003).
II. Dünya Savaşı'ndan bu yana yıllar geçti. Bu yıllar müfredat programları;
Eğitim ve programlar bireyler arasındaki farklılıklara uyum sağlama ihtiyacı hakkında
konuşmaya başladı. 1955 yılında, özellikle ülkemize gelen Amerikalı uzmanların
çeşitli geliştirme ve yenileme faaliyetleri sırasında, eğitim ve rehberlikte kullanılmak
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üzere ölçüm araçlarının geliştirilmesi için bir Test-Araştırma Bürosu kurulmuştur.
Marshall planı. Bu ofis, bazı ölçüm araçlarında rehberlik üzerine çeşitli çalışmalar
yapmıştır, ancak sonraki yıllarda çeşitli organizasyonel düzenlemeler sırasında
kapatılmıştır. (Altınkurt, 2008).
1956 ve 1957 yılları, özel eğitim alanında iki yıllık bir kabulün olması
bakımından önemlidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, iki yetenekli müzisyen, İdil
Biret ve Suna Kan, 1948 yılında devlet yasası tarafından eğitilmişlerdir. 1956'da
yürürlüğe giren 6660 yılı, 1948'de yürürlüğe giren ve kapsamı kabul edilen kanunun
kapsamını genişletmiştir. yetenekli ve yetenekli çocukların devlet yetiştirme önlemleri
(Kargın, 2003). 1957 yılında, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Kanunu
yürürlüğe girmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, bu kanunun 22’nci maddesi ile korunacak
çocuklardan özel eğitime ihtiyaç duyanlar için gerekli önlemleri almıştır. (Kargın,
2003).
1960'ların en önemli özelliği, özel eğitim gerektiren bireylerin haklarının 1961
Anayasası'nda devlet tarafından güvence altına alınmasıdır.
1961 Anayasası'nın 50. maddesi “herkesin sosyal güvence hakkına sahip
olduğunu” ve 50. Maddenin “devlet koşullarına bağlı olarak özel eğitime ihtiyaç
duyanları toplamak için gerekli önlemleri almasını” şart koşmaktadır. Ayrıca, 1960'lı
yıllar hem yasal düzenlemeler hem de üniversitede personel eğitimi için özel eğitim
için önemlidir. Bu dönemde, 1961'de yayınlanan 222 sayısı; Zorunlu ilköğretim
çağındaki engelli çocukların eğitimi, “İlköğretim ve Eğitim Yasası” nın 12.
maddesinin öngörülmesi ile zorunlu yaşta zihinsel, bedensel, zihinsel ve fiziksel
engelli çocuklara yönelik kanun önünde verilmektedir. İlköğretim, özel eğitim ve
öğretim ile sağlanır. Bir diğer yasal işlem ise 1967 yılında kabul edilen 931 sayılı
kanundur. (Kargın, 2003). Bu yasa daha sonra 1971 yılında 1475 sayılı Kanun ile
değiştirilmiş ve “işverenlerin 50 veya daha fazla işçinin çalıştığı ve mesleki, fiziksel
ve zihinsel durumlarına göre uygun bir işçi çalıştırdığı işyerlerinin en az% 2'sini
istihdam etmesi gerektiğini şart koşmaktadır. (Şahin, 2003).
1978 yılında çıkarılan "Özel Eğitim Öğretmeni Sertifika Programı", özel
eğitimin her dalında öğretmen yetiştirmeye başlamış, 625 sınıf ve ders çıkarmıştır.
1965'ten 1982'ye kadar, özel eğitim personelinin eğitiminin tek kaynağı olan Özel
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Eğitim Müdürlüğü, 1982 yılında Yükseköğretim Kurulu Yönetim Kurulu kararı ile
Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü'nün kararı ile birleştirilmiştir. (Kargın, 2003).
1973'te kabul edilen 1739 sayılı “1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'nun Temel
Kanunu'nda, Fertler, eğitim sırasında istedikleri yetenek ve yetenekler doğrultusunda
çeşitli program ve okullara yerleştirilir. Ulusal eğitim sistemi, bu yönelimin her yönde
gerçekleşeceği şekilde yapılandırılmıştır. "Madde 7" Temel eğitim, her Türk
vatandaşının hakkıdır. "Aynı kanunun 8. maddesinde yer aldı." Özel eğitim ve koruma
ihtiyacı olan çocukları eğitmek için özel önlemler alınmıştır. "1980'ler özel eğitim
alanında önemli gelişmeler kaydetti. 1950-1980 yılları arasında ayrı bir şube
müdürlüğü tarafından yürütülen özel eğitim hizmetleri kapsamında, İlköğretim Genel
Müdürlüğü 1980 yılında Genel Müdürlüğe getirildi. Müdürlük, 1983 yılında Özel
Eğitim ve Rehberlik Bölümüne Özel Eğitim Rehberlik ve Rehberlik Daire
Başkanlığına dönüştürülmüştür. 3797 Bu yapıyla, Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı ile
Bakanlık

teşkilatında

genel

müdürlük

tarafından

özel

eğitim

hizmetleri

düzenlenmektedir. ilgili rehberlik ve araştırma merkezleri ile örgütlenir (Akçamete ve
Kaner, 1999; Şahin, 2000).
Herkesin aile koruma, eğitim ve öğrenim hakkı, çalışma hakkı ve çalışma hakkı
ile sosyal güvenlik hakkı 41, 42, 49, 50, 60. 1982 Anayasasının 61. maddesi. “Devlet
engelliyi korumak ve onları toplumun yaşamına uyarlamak için önlemler alır” diye
belirtmektedir. Anayasanın bu anayasaları engelli insanlar için düzenlemelere ışık
tutar (Kargın, 2003).
1980'lerde özel eğitim alanında gözlemlenen bir diğer gelişme ise, 1983'te
kabul edilen 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'dur
(Batu, Çolak, ve Odluyurt, 2013). Bu yasanın 3. maddesinin 3. fıkrasına göre
“engelliler” uymaz. herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu doğuştan gelen fiziksel,
zihinsel, psikolojik, duygusal ve sosyal becerilerin kaybolması ya da hizmete muhtaç
olan koruma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve desteğe ihtiyaç duyması nedeniyle
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normal yaşamın gereklilikleri ile. Yine bu kanuna göre özel eğitime ihtiyaç duyanlar
genel eğitim ve meslek sahibi olmuşlardır (Kargın, 2003).
1983 yılında, özel ihtiyaçları olan bireylere özgü ilk kapsamlı mevzuatın
alınmıştı. 1983 yılında 2916 sayılı Özel Eğitim İhtiyacı Çocukları Kanunu yürürlüğe
girmiştir. Bu yasada, özel eğitim, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların belirlenmesi,
yerleştirilmesi ve izlenmesi ile ilgili tanımlar, ilkeler, kurumlar ve görevler ile ilgili
bölümler yer almakta ve bu yasaya uygun olarak çeşitli düzenlemeler
yayınlanmaktadır (Kargın, 2003).
Bir başka yasama eylemi, 1986 yılında iş hayatında özel eğitim ihtiyaçları olan
bireylerin katılımını arttırmaya itiraz edilmiştir. Bu kanun 3308 sayılı "Çıraklık ve
Mesleki Eğitim Kanunu" dur. Bu mevzuata göre Bakanlık, özel eğitime ve iş hayatına
ihtiyaç duyan bireyler için hazırlık kursları düzenlemeye karar vermiştir.
1987 yılında 3360 sayılı "İl Özel İdaresi Kanunu" kabul edildi. Bu yasada özel
eğitim de yer aldı ve temel eğitim, genel ve gerekirse mobil ilköğretim okulları ve
onlar için personel istihdamı sağlamak için kabul edildi (Şahin, 2003).
13. Ulusal Eğitim Konseyi 1990 yılında düzenlendi ve özel eğitim ihtiyaçları
olan bireylerin yaygın eğitim fırsatlarından daha fazla yararlanmasını sağlamak için
önlemler almaya karar verildi. Özel eğitim ile ilgili ilk karar 1953'te yapılan 5. Ulusal
Eğitim Semineri'nde alınmıştır (Batu, Çolak ve Odluyurt, 2013). Bu karar, özel eğitim
gerektiren çocukların zorunlu eğitimde görülmesi gereken bir durumdur. 12. Milli
Eğitim Bakanlığı'nda özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitimi için gerekli olan
özel araç ve gereçlerin yeterli miktarda sağlanması ve özel eğitim için ihtiyaç duyulan
öğretmenlerin yetiştirilmesi için yeni programlar açılması kararlaştırılmıştır (Kargın,
2003).
1991 yılında, 1. Özel Eğitim Kurulu, 1990 yılında alınan Bakanlar Kurulu
kararlarına uygun olarak toplanmıştır. Bu konseyde, farklı engelli grupların komiteleri
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kurulmuş ve her komisyon kendi alanında karar almıştır. Alınması gereken önemli
kararlardan biri gündüz öğretiminin önemini vurgulamak ve yaygınlaştırma
programlarını teşvik etmektir. Entegrasyon programları için her bir engelin, eğitim
alanındaki uzmanlar ve her bir öğrenci için sürekli olarak bireysel olarak
programlanması ve izlenmesi kararlaştırılmıştır. 1992 yılında Birim, 3797 Sayılı
Kanunla Özel Eğitim Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne
dönüştürülmüş ve özel eğitim hizmetlerini daha etkin ve yaygın bir şekilde yürütmek
ve hizmet vermek amacıyla özel eğitim ile ilgili ayrı branşlara sahip bir kuruluş haline
gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır (Kargın,
2003).
1993 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim yılı ilan edildi. Bu yıl ilk
kez, engelli kişilere hizmet veren kurum ve kuruluşlar için Özel Eğitim Rehberi ortaya
çıktı. Özel eğitim yılı nedeniyle, ülkenin farklı yerlerinde toplantılar düzenlendi.
Ayrıca, etiketlemenin olumsuz etkilerinden kaçınmak için, ayrı mesken gündüz
okullarının isimleri yeniden adlandırıldı, böylece hiçbir özür yok. 1990 yılında yapılan
toplantıya katılım kapsamının genişletilmesinin üzerinde durulduğu ve bu yıllarda ayrı
konut ve günlük okul sayısında da çarpıcı bir artış olduğu görülmektedir.
1950-1992 yılları arasında 75 özel eğitim okulu açılmışken, 1992-1995 yılları
arasında 75 okul daha açılarak toplam 150'ye ulaşmıştır. Özel eğitim okullarının
sayısındaki artışa rağmen 12 pilot okulda 88 pilot okul tespit edilmiştir (Batu, Çolak,
ve Odluyurt, 2013). 1992-1995 öğretim yılında kaynaştırma eğitimini yaygınlaştırmak
ve geliştirmek için ilk ve orta dereceli okullar. Bu okulların tüm öğretmenleri,
öğrencileri ve velileri entegre edildi. Ayrıca, 1990'lı yıllarda, engelli gençlerin meslek
eğitimi, meslek liseleri, meslek liseleri için meslek yüksekokulları ve zihinsel engelli
çocuklara yönelik entegrasyon eğitimi için kız meslek liseleri verilmiştir (1.Özürlüler
Şûra Raporu, 1999).
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1990 yılı tüm engelli gruplarında çalışma yılı olarak dikkat çekicidir. Bu
yıllarda işitme, görme, zihinsel ve otistik çocuklar üzerine yapılan araştırmalarda ve
çalışmalarda sayısal bir artış olmuştur. Ayrıca, 1993 yılında, bu öğrencilerin
belirlenmesi için bir model geliştirilmiş ve üstün yetenekli ilkokul çağındaki
öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirmek amacıyla beş pilot il seçilmiştir. Tanı
prosedürleri Ankara'da tamamlandı ve 1995 yılında Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat
Merkezi açıldı ve 1995-1996 öğretim yılında 45 öğrencilere hizmet verildi. Bu süreçte
kazanılan deneyim değerlendirilmiş ve 1997 yılında özel yetenekli ilkokul
öğrencilerinin eğitiminin geliştirilmesi amacıyla bir proje başlatılmış ve uygulamaya
konulmuştur (Altınkurt, 2008).
1996 yılında Başbakanlık bünyesindeki Engelli İdareler Başkanlığı'nın
kurulmasına ilişkin Kurum Kanunu çıkarılmıştır. Yasanın 571 sayılı kararı
Cumhurbaşkanlığı'nın kurulması için 1997 yılında kabul edilmiştir. Engellilere
yönelik hizmetlerin düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak
amacıyla, Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve
koordinasyon gibi haklar verilmekte, engelliler hakkında ulusal politikaların
oluşmasına yardımcı olunmaktadır. Engellilerin sorunlarının belirlenmesi ve
çözümlerinin araştırılmasıdır (Batu, Çolak ve Odluyurt, 2013). Kurumlar Kanunu
çerçevesinde, Özel Eğitim Hizmetlerinin niceliksel ve niteliksel olarak geliştirilmesine
katkı sağlayacak nitelikleri olan 573 sayılı "Özel Eğitim Kanunu Kararı" Bakanlar
Kurulu tarafından karara bağlanmış ve 6 Haziran 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, genel ve mesleki eğitime hak kazanan bu
kişilerin, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak
kullanılması ilkelerini belirlemiştir. Karar verme süreci yeniden düzenlenmiş ve okul
öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim ilkeleri erken çocukluktan beri
belirlenmiştir. Bu ilke ile özel ihtiyaçları olan bireyler için kaynaştırma eğitimi ilkeleri
belirlenmiştir. Karar, özel eğitim sürecinin tüm boyutlarında ailelerin aktif katılımını
vurgulamaktadır.
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Milli Eğitim Bakanlığı “Özel Eğitim Okulları Yönetmeliği” 2916 sayılı Özel
İhtiyaçlar Çocukları Kanunu'nun 20'nci maddesi esas alınarak hazırlanmıştır.
Düzenlemenizin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim okullarının
kurulması ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir. Yönetmelik ayrıca, Bakanlığın
özel eğitim okullarına ve diğer devlet okullarına devam eden özel eğitim çocuklarına
ihtiyaç duyan özel eğitim çocuklarının eğitimi, eğitimi ve yönetimi ile ilgili hükümleri
de kapsamaktadır. Ancak, bu yönetmeliğin kapsamı ve belirlenen ilkeleri, özel eğitim
hizmetlerinin nicelik ve nitelik bakımından gelişimini sağladığını göstermektedir,
ancak uygulandığında, sadece özel eğitim okullarının sayısının arttığı görülmektedir
(Özürlülere Hizmet veren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurum ve Kuruluşları
işbirliği ve Koordinasyon Toplantıları sonuç Raporları, 2000).
31.05.2006 ve 26184 26184 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve özel
eğitime ihtiyaç duyan bireylerin genel eğitim ve mesleki eğitim haklarından
yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla özel eğitim hizmetlerinin direktiflerini
düzenleyecek şekilde özel eğitim hizmetlerinin direktifleri Türk Milli Eğitiminin genel
amaçları ve temel ilkeleri, 31 Mayıs 2006 tarihli ve 26184 sayılı Özel Eğitim
Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında sağlanacak eğitim ve öğretim hizmetlerinin
sağlanması, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin ve Doğrudan veya dolaylı olarak
kendilerine sunulacak olan eğitim ve öğretim hizmetleri, Türk Milli Eğitiminin genel
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak kurulmuş ve eğitim haklarından
yararlanabilmelerini sağlayacak usul ve esaslar oluşturulmuştur (Altınkurt, 2008).
1974 sonrası ayrışmaya dayanan bir başka özel eğitim okulu, eskiden “Geriatri
Okulu” olarak adlandırılan zihinsel engelli çocuklara özel eğitim hizmetleri sunan
mevcut Girne Özel Eğitim Merkezi'dir. 1978 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
kurulan okul, çeşitli köy ve kasabalardan gelen 6-18 yaş arası özel ihtiyaçları olan
çocuklar için özel eğitim hizmeti vermiştir. Pazartesi günkü okuldan çocuklar, hafta
sonları sadece evde kaldıkları Cuma gününe kadar okulda kaldılar.
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4. Ulusal Eğitim Konferansından sonra alınan kararlar doğrultusunda Girne
Özel Eğitim Merkezi, Gazimağusa'dan Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi'ne öğrenci
transferi yaparak tam günlük bir okula dönüştü. 2007 yılında okulda 3 özel eğitim
öğretmeni, 3 öğretmen, 2 bakıcı ve 30 özel eğitim hizmeti verilmiştir. Özel ihtiyaçları
olan bir başka çocuk grubu, Spastisite Okulu'nun açılmasıyla 1986 yılında açıldı.
Spastik okulu için sadece bir Serebral Palsi tanısı alan çocuklar, Lefkoşa Özel Eğitim
Merkezi'nin şu anki adıyla devam etti. Bu okul bir yatılı değildi, ama ayrışma esasına
göre hizmet etti.
Diğer okullardan ayrı olarak, özel eğitim çok profesyonel bir yaklaşım getirdi.
Okuldaki öğretmenler, psikoloji, fizyoterapi, konuşma terapisi, çocuk gelişimi, özel
eğitim gibi çeşitli mesleklerden öğretmenlerdi. 5 özel eğitim öğretmeni, 1 çocuk
gelişimi. 1 fizyoterapist, 2 çocuk bakıcısı, 1 kapıcı ve 1 şoför ve yaklaşık 40 özel
ihtiyaç öğrencisi. 2005 yılında Özel Eğitim Vakfı tarafından kurulan Lefkoşa Özel
Eğitim Okulu ve Gazimağusa'da 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan
Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi de ayrılık esasına göre açılan özel eğitim okullarıdır.
2006 yılında hizmete giren Mağusa Özel Eğitim Merkezi, bir kurum olmasına rağmen
entegrasyon yolunda önemli bir engelden kaldırılmıştır. Mağusa'ya gitmek ve hafta
boyu orada kalmak isteyen öğrenciler, Gazimağusa'daki özel eğitim ihtiyaçlarını
karşılamak ve ailelerini kaybetmemek için bir şans buldular.
Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi, Özel Eğitim Merkezi'nin açılışı ile
bölgedeki engellilerin okullaşmasına önemli bir katkı sağlamış ve ilk günden itibaren
60 öğrenciye hizmet vermektedir. Ancak, geçtiğimiz yıllarda Girne ve Lefkoşa'daki
özel eğitim merkezlerine giden öğrencilerin sayısı 12-15 arasında değişmektedir.
Bütün bu kurumsal yaklaşımlara ek olarak, 2000 yılından sonra ülkemizde
yaygınlaştırma tartışmaları başlamış ve kaynak sınıflarının ana akım çalışması olarak
açılmasına karar verilmiştir. İlk yıllarda sadece bir Lefkoşa okulunda açılan ve
özellikle 3. Ulusal Eğilim Konferansı'ndan sonra öğrenci velilerinin tepkisiyle
kapatılması gereken kaynak sınıfları yaygınlaştı. Bugün 13 ilköğretim okulunda 13
kaynak sınıfı açılmıştır ve 13 özel eğitim öğretmeni tarafından yaklaşık 350 özel
eğitim hizmeti verilmektedir. Ancak, bölgelerdeki güçlü yapılar olarak kurumların
varlığı her zaman onları bir çekim merkezi haline getirmiş ve füzyonlarda bulunması
gereken çocuklar ara sıra bölgeye gelmiştir.
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Öncelikle özel eğitimden sorumlu ayrı bir birim veya birim yoktur. Özel eğitim
kurallarını belirleyecek özel bir eğitim yasası yoktur. Entegrasyona katılan okul
yöneticileri ve öğretmenler, özel eğitimle ilgili hizmet içi eğitim programları ile
zenginleştirilmemektedir. Tüm öğretmenler ve yöneticiler için bilgilendirici
toplantılar, seminerler ve konferanslar asgari düzeyde yapılmıştır. Yukarıdaki
değerlendirmelere ek olarak, okulların fiziki yapılarının yetersizliği, sınıfların
yoğunluğu, özel eğitim araçlarındaki sınıf eksiklikleri ve kaynak sınıflarındaki
kaynakların eksikliği gibi faktörler, özel eğitim yapma çabalarımıza önemli engeller
teşkil etmektedir. genel eğitimin bir parçası. Özel eğitim 4. Ulusal Eğitim
Toplantısında tüm komisyonlarda ayrıntılı olarak tartışılmış ve önemli kararlar
alınmıştır. Orta öğretim komisyonu, mesleki teknik eğitim komisyonu ve remel eğitim
komisyonu ayrıca özel eğitim ve entegrasyonu da vurguladı. Örneğin. Şura'nın 13
no’lu kararı şöyledir:
“Özel ihtiyaçların bireylere entegrasyonu ve uzun vadede tam entegre bir
entegre eğitim sistemine geçiş, özel eğitim ve özel eğitimin yeniden yapılandırılması
ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin çalışmasında temel bir politika olarak ele alınmalıdır.
Normal eğitim programındaki en az kısıtlayıcı ortamdaki özel destekle tam katılım ve
entegrasyona sahip özel ihtiyaç öğrencilerinin amacıdır.” (MEB. 2006).
Entegrasyondaki bu aksanlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinde de
tanımlanmış ve 29 Eylül 2006 tarihinde bir kamuoyunu İlköğretim Müdürlüğü'nün
imzasıyla bütünleştirmeyi amaçlayan yeniden vurgulanmıştır. Bu genelgeyi tamamen
buradan almak istiyorum: "Tüm Özel Okullar. Özel Eğitim. Anaokulu. İlköğretim
Okulu Yöneticileri ve Sorumlu Öğretmenler II. Milli Eğitim Kurulundan bu yana
hedeflenenler. IV. Milli Eğitim toplantısında yeniden vurguladık." vurgulanan
engellerin eğitimine dahil olmak, tüm mücadelelere rağmen bazı zaafları gösterir.
Öğretmenlerimizin, okullarımızda yapmaları gerekenleri tekrar gözden geçirmenin
faydalarını görüyoruz. Öncelikli amacımız, özel ihtiyaçların olabildiğince çok
çocuğunu eğitmektir. Çocukların doğal ortamlarında destekleyici eğitim sağlamak ve
engelli çocukların sınıfta kalması için kaynak sınıflarından, bölgelerdeki özel eğitim
merkezlerinden gerekli kaynaklara başvurulacak ve uygun düzenlemeler yapılacaktır.
Türkiye ve KKTC' de özel eğitimde gelişme süreci ile ilgili olarak da
belirtildiği gibi. Halen KKTC'nin özel bir eğitim yasası bulunmamakta olup, özel
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eğitim için yasal dayanak, Milli Eğitim Yasası'nın üçüncü bölümünün beşinci altbölümünde 41., 42., 43. ve 44. maddedir. Bu konularda özel eğitim aşağıdaki gibidir:


Kapsam

41. Okul öncesi eğitimine erişmiş, fiziksel veya zihinsel engelli olan ve özel eğitim ve
öğretime ihtiyaç duyan onsekiz yaşına kadar olan çocukların tüm eğitimini
kapsamaktadır.


Özel Eğitimden Yararlanma Hakkı

42. Özel eğitime ihtiyaç duyan her öğrenci, zorunlu eğitim çağındayken, özel
eğitimden, ücretsiz olarak veya ücretsiz olarak, faiz ve yetenek oranında yararlanma
hakkına sahiptir. Ancak, zorunlu eğitim çağının dışında özel eğitim almak isteyenler
için devlette gerekli eğitim ücretsizdir.


Amaç ve Görevler

43. Özel eğitimin amaçları ve görevleri. Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel amaçları
ve temel ilkeleri doğrultusunda:
●

Atatürk ilkeleri ve devrimleri ile Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda

sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak,
●

İlgi ve becerilerini en üst düzeyde geliştirmek için özel eğitim

fırsatlarına ihtiyaç duyan her öğrenciye yardımcı olmak,
●

Bu öğrencileri kendi kendine yardım ve kolektif vatandaşlar olarak

eğitmek; Gerekirse mesleki rehabilitasyon sağlamak.
● Kuruluş
44. özel eğitim kurumlan; özel programlar uygulayan ayrı okullar halinde kurulur veya
diğer okul bünyelerindeki özel sınıflardan veya gruplardan oluşur (wuw.meb.net.
2013).
Yasa, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere, IX yaşına kadar eğitimden
yararlanma hakkı tanımakta, ancak teşhis sürecinden nasıl geçeceğine dair bir karar
vermemektedir. Zorunlu Eğitim Tüzüğü'nün 11. Maddesinde, özel eğitime ihtiyaç
duyan çocukların ve okulların eğitimine ve sosyal yaşama uyum sağlayamayan
disiplin: Kesim zamanında açık ve spesifik zihinsel anomalileri olan bakanlıklar olarak
tanımlanan çocuklar ve Özel eğitime ihtiyaç duyanlar özel eğitime tabidir. Bu tür
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çocuklar için “Özel Eğitim İhtiyacı Olan Çocuklar İçin Yönetmelik” hükümleri
uygulanır (www.meb.gov.tr. 2018).
Hem Milli Eğitim Yasasında hem de zorunlu eğitim yönetmeliğinde teşhis ve
değerlendirme süreciyle ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Bu, pratikte bazı
aksaklıklara neden olur. İlköğretim. Genel orta öğretim. Mesleki-teknik eğitim ve
yükseköğretim ile ilgili bölümler yoktur ve bu daireler uzmanlar istihdam etse de, özel
eğitim için bir daire kurmamışlardır ve diğer dairelerde özel eğitim alanında uzman
personel istihdam etmeleri beklenmemiştir. Anayasa ve Milli Eğitim Kanunu
çerçevesinde, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca özel eğitim uzmanlarının yeterli eğitimi,
engellilere eğitim veren kurumların kurulması, özel eğitim kanununun kurulması ve
ilgili alanın oluşturulması Özel eğitime, eğitim hakkı ve eğitim hakkı ile çelişir (Pouli,
2012). Özel eğitimden sorumlu müdür veya birim yoktur. Özel eğitim kurallarını
belirleyecek özel bir eğitim yasası yoktur. (Saygı, 2007). Özel eğitimin yasal
çerçevesini oluşturacak özel eğitim yasası yürürlüğe girmemiştir.
Tanılama; Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Ortaklığı
Hizmetleri Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde bulunmaktadır.
Şubede sadece rehber öğretmenler var, farklı uzmanlık alanlarından uzmanlar mevcut
değil. Teşhis, entelektüel ve gelişimsel engelli bireyler için uyarlanmış ve Türkiye
standardize istihbarat testleri ve ölçekler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ada
koşullarına uyarlanmış bir zeka testi ve ölçeği mevcut değildir. Bu tür zeka testleri ve
tek bir danışman tarafından verilen ölçekler ve teşhis, özel eğitim uzmanlarında
tereddütlere yol açmaktadır. Büyük eksikliklerin bir sonucu olarak, yetersizlik grubuna
göre bir kurum seçme şansı olmayan aileler, çocuğun bulunduğu şehrin özel eğitim
merkezine ya da yarı zamanlı entegrasyona yol açmaktadır.

BÖLÜM III
YÖNTEM

3.1.Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, yapılandırılmış görüşme
tekniğinden biraz daha esnektir. Bu teknikte, araştırmacı önceden sormayı planladığı
soruları içeren görüşme protokolünü hazırlar. Buna karsın, araştırmacı görüşmenin
akışına bağlı olarak değişik yan ya da alt sorularla görüşmenin akışını etkileyebilir ve
kişinin yanıtlarını açmasını ve ayrıntılandırmasını sağlayabilir. Eğer kişi görüşme
esnasında belli soruların yanıtlarını başka soruların içerisinde yanıtlamış ise
araştırmacı bu soruları sormayabilir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği sahip
olduğu belirli düzeyde standartlık ve ayni zamanda esneklik nedeniyle eğitimbilim
araştırmalarına daha uygun bir teknik görünümü vermektedir. Yarı yapılandırılmış
görüşme tekniğinin araştırmacıya sunduğu en önemli kolaylık görüşmenin önceden
hazırlanmış görüşme protokolüne bağlı olarak sürdürülmesi nedeniyle daha sistematik
ve karşılaştırılabilir bilgi sunmasıdır (Yıldırım ve Simsek, 1999). Bu haliyle eğitim
bilim çalışmalarına daha uygun bir araştırma tekniğidir.
Bu araştırmaya 10 politikacı dahil edilmiştir. Araştırmanın bulguları ifade
edilirken bu kişilere P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 ve P10 kodları verilerek
yorumlar yapılmıştır.
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3.2. Çalışma Grubu
Tablo 1.
Katılımcıların Demografik Özellikleri
Politikacılara
verilen kod isimleri

Yaşı

Cinsiyeti

Mezun olduğu
bölüm
Siyasi bilimler kamu

P1

37

Erkek

P2

47

Erkek

P3

45

Erkek

P4

74

Erkek

Tıp Fakültesi

P5

56

Erkek

Lise Kolej

P6

43

Erkek

P7

52

Erkek

P8

59

Erkek

P9

51

Erkek

P10

55

Erkek

yönetimi
Eğitim Fakültesi
Müzik öğretmeni
Halkla ilişkiler ve
tanıtım bölümü

Siyasi Bilimi Ve
Uluslararası İlişkiler
İktisat Fakültesi
Ekonomi Bölümü
Matematik Eğitimi
Kimya Mühendisliği
bölümü
Tıp Fakültesi

3.3.Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır.

Görüşme formu oluşturulurken ilk önce kapsamlı bir alanyazın

taraması yapılarak sorular oluşturulmuştur. Daha sonra bu soruların uygunluğuna
ilişkin 3 özel eğitim uzmanı ve 1 dil uzmanının görüşleri alınmıştır. Alınan uzman
görüşleri doğrultusunda, sorulara son hali verilmiştir. Araştırmacılar tarafından
oluşturulmuş sorular politikacılara yöneltilerek elde edilen veriler yazılı olarak
toplanmıştır.
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Politikacılar sorulan sorular iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kişisel
bilgilere ilişkin sorular, ikinci bölümde ise araştırma kapsamında hazırlanan sorular
bulunmaktadır. Araştırmaya katılmaya kabul eden politikacılara verilen aydınlatılmış
onam formu ile görüşme formu Ek 1 ve Ek 2’de sunulmuştur
3.4.Verilerin Analizi
Bu araştırmada toplanan veriler yorumlanarak analiz edilmiştir. Katılımcıların
verdikleri cevaplar değerlendirilerek karşılaştırılmıştır.
Nitel verilerin çözümlenme sürecinde, KKTC’de uygulanan özel eğitim
programları ve bu programların yeterliliği sorgulanarak bu konuyla ilgili politikalar
tespit edilmiştir. Saptanan bu politikaların uygulanması millî eğitim istatistikleri örgün
eğitim verileri ışığında irdelenmiştir. Ayrıca bu politikalar ile hükûmet programları,
kalkınma planları ve millî eğitim şûralarında özel eğitim alanıyla ilgili politikalar
arasında ilişkilendirme ve karşılaştırma yapılarak araştırma amaçları doğrultusunda
oluşturulan her bir çerçeve altında hangi temaların ele alınacağı belirlenmiştir. Buna
göre özel gereksinimli bireylere hükûmetlerin bakış açısı, özel gereksinimli bireylerin
tanımı, özel eğitimin amacı, kapsamı, özel eğitimin tanımı, temel ilkeleri, tanılama,
değerlendirme ve izleme süreçleri vb. temaları betimlenmiştir.
Araştırmanın amacı doğrultusunda, özel eğitim politikalarına ilişkin
değerlendirilmeler

araştırmacı

tarafından

oluşturulan

sorular

doğrultusuyla

politikacılara ulaştırılmış ve araştırma amaçlarına göre düzenlenen veriler
yorumlanmıştır.

BÖLÜM IV
BULGULAR

Araştırmanın bu bölümünde Politikacılara

sorulan sorulara karşın verilen

cevapların analizi ve yorumlanması yapılmıştır.

4.1. Politikacıların geçmişten geleceğe özel eğitim politikalarına ilişkin görüşleri

Tablo 2.
Geçmişten geleceğe özel eğitim politikalarına ilişkin görüşler
Tema

n

Rehber öğretmen eksikliği

1

İş birliği

1

Eğitim sisteminin artırılması

5

Özel eğitim yetersizliği

2

Yanıt yok

1

Toplam

10

Politikacılara

sorulan “Mevcut özel eğitim politikaları ile ilişkin olarak

geçmişten geleceğe neler söyleyebilirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlara göre;
katılımcıların hepsi KKTC’de özel eğitim politikasının olmadığı ve bu konuda mevcut
olan eksiklikleri ifade etmişlerdir. Ülkede yaşayan özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin
ülkenin politikası gereği herhangi bir eğitim faaliyetinde bulunamadığını ve bu
konunun büyük bir eksiklik olduğu görüşleri savunulmuştur. Bu durumdan
anlaşılacağı üzere KKTC’de özel eğitim gereksiniminin tam anlamıyla karşılanmadığı
ve bu konuda ülkenin bir politika geliştirmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Özel

53
eğitime ihtiyaç duyan bireylerin de birer toplum üyesi olduğu gerçeği ve toplumda
yaşama ve eğitim alma haklarının olduğu evrensel olarak kabul edilen bir durum
olmasına karşın KKTC’de bu durumun yetersiz olması kabul edilebilir bir durum
değildir. Politikacıların bu konudaki şikayetleri ve görüşleri aşağıdaki gibidir;
Politikacıların bu soruya ilişkin görüşlerinden örnek ifadeler aşağıda sunulmuştur:
Öncelikle şunu şöyleyeyim. KKTC'de özel eğitim okulları maalesef ki çok yetersiz.
Benim kızım disleksidir. Şu an da üniversitede işitme engelliler bölümünde okuyor.
Dolayısıyla biz ilkokul 3 den beri yakalamış bulduğumuz ortamı çok iyi takip ettik.
Seminerlere katıldık. Bir pedagog dan destek aldık birlikte çalıştık ve onun çizmiş
bulunduğu bilgiler ile ilerledik. Benim kızım sınavlara akranlarından ayrı girerdi ve
yarım saat geç çıkardı. Biz bu yol güzergahında çok şeyler gördük. Rehber
öğretmenlerin bu konu ile ilgili yetersiz olduklarını gözlemledik. Öğretmenlerin özel
eğitim ile ilgili yetersizliklerini gördük. Konuyu özetlemek gerekirse özel eğitim ile
ilgili su an yavaş yavaş çalışmalar başlanmaktadır.(P1)
Şimdiye kadar yeterli bulmuyorum. Gelecekte daha iyi daha iyi imkanlar mevcuttur.
Daha çok geliştirilmesi gerekmektedir.(P2)
Bu ülkede özel eğitimle ilgili bir politika olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla
öncelikle politika geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Özel eğitimle ilgili sivil toplum ve
devlet bir miktar iş birliği yaparak bir şeyler yapmaya çalışıyor ama kanaatimce
mevcut ihtiyaç analizi dahi tam olarak yapabilmiş değildir. O yüzden kendimizi
başlangıç seviyesinde bir politika oluşturulması lazım ihtiyaç analizi yapılması lazım
buna göre de bir yapılanmamanın ön görülmesine ihtiyaç vardır.(P3)
Maalesef ki, KKTC ' de geçmişten bugüne kadar özel eğitim politikaları ile ilgili
ciddi anlamda gereksinim duyulan noktalara değinilmeli. Bununla ilgi su an da belli
başlı çalışmalar olabilir ama kesinlikle yetersizdir. Ve maalesef devlet hem eğitim
alacak olan çocukların unutuyor ve mağdur ediyor hem de doğal olarak aileleri bu
konudan dolayı mağdur ediyor. Şimdi bununla ilgili olarak geçmişten geleceğe
söyleyebileceğim budur. Bu geçmişi gelecek ile ilgilide artık siyasi partilerin
hükümet olduklarında hangi parti olursa olsun bu ülkenin bireyleri olan tüm gençleri
özellikle eğitim ihtiyacı olan gençlere bu imkanları sağlanabilmesi için tüm lojistik
ve teknolojik olarak ve eğitim alanındaki tüm ihtiyaçları sağlayabilmeleri için ciddi
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anlamda bir politika yürütmeleri gerekmektedir gelecek için de bunu
söyleyebilirim.(P4)
Şimdi ülkedeki eğitim sistemi aslında bir parçası olarak ele alına geldi bu güne
kadar ve ülkedeki eğitim sistemlerindeki aksaklıklarının özel eğitim politikalarına da
yansıdığını tecrübe ediyoruz görüyoruz. Dolayısıyla bunu bugüne kadar oradan
ayırıp başka bir şekilde başka bir politika geliştirilmesi anlamında çok fazla ileriye
götüremedik. Özel eğitime ihtiyacı olan insanlarımıza önem verilemedi. Son yıllarda
bu anlamda bilinç yeni yeni oluşmaya başladı. Özel eğitime ihtiyacı olan
insanlarımız yıllarca hem bir eğitimden hem de sosyal hayattan da hep uzak kaldılar
,gizlendiler saklanmak durumunda kaldılar. Dolayısıyla bu insanların kendine olan
güveni de gelişmedi ve korktular. Yeri geldi ailelerde çocuklarını saklamak zorunda
kaldılar. Yıllarca o psikolojiyi yarattılar. Çünkü toplumda gerek eğitim sistemine
bütünleşmiş etmek gerekse diğer noktalarda örnekler koyulamadı toplumun önüne ve
bunun medya ayağı da var diğer belediyelerin yerel yönetimi ayağı da var en başta
elbette ki devletin politikası da var. Ve bu anlamda özel şirketlerde de bir bilinç
oluşması ve bu ihtiyaçlara sahip insanlara sahip çıkılması anlayışı yani sosyal
sorumluluk projesi çerçevesinde de eğitimlerin arttırılması ve teşvik edilmeli.(P5)
Her yerde olduğu gibi ülkemizde de aslında özel eğitim politikaları önem arz
etmektedir. Peki, biz bugüne kadar bu konuda yeterince adım atabildik mi atamadık.
Ancak yine de önemli adımlar atıldığını söylemek mümkündür.(P6)
Öncelikle böyle bir konuda araştırma yaptığın tez için seni kutluyorum. Güzel bir
konu ve gerçekten de ülkemizin belli bir kesimi için oldukça önemli olan bir eğitim
alanı özel eğitim. Bu konuda maalesef diyeceğim geçmişten günümüze özel eğitim
politikaların çok yeterli olduğunu çok bilimsel çalışma yapıldığını
söyleyemeyeceğim. Aslında gerekli yasal düzenlemelerin de yeterince yapılamadığını
ve bu alandaki ihtiyaç duyan gereksinim duyanların ve ailelerin bu bağlamda
aslında her insanın hak ettiği eğitim sistemi alması noktasında yetersiz kalındığını
söyleyebiliriz. Belki son dönemlerde duyarlılık artmıştır. Bu noktada belli bölgelerde
bazı okullar açıldığını görüyoruz. Mesela Güzelyurt bölgesinde Yeşilyurt bölgesinde
küçükler için Güneşköy de büyükler için özel eğitim okulları var ama bunlar yeterli
midir tabiki yeterli değildir.(P7)
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Özel eğitim bütün dünyada olduğu gibi son dönemlerde ülkemizde de ana
vatanımızda da özel olarak değerlendirmeye alınması gereken bir eğitim alanı bizim
eğitim bakanlığı yaptığımız dönemlerde de yeni yeni özel eğitim projelerini hayata
geçirmek özel eğitim okullarımızda gerek devlette olsun gerek gerek özel
okullarımızda olsun eksikleri gidermek adına gerekli çalışmaların yapıldığını
görüyorum fakat eksiklikler çoktur.(P8)
Şimdi bu konuda yasal mevzuat eksikliği varsa tabiki öncelikli olarak siyasi
partilerin önümüzdeki dönemde programlarına bunu özellikle alması gerekiyor Bu
konuda bir sıkıntının olduğunu düşünmüyorum yani meclis bu yasayı çıkartabilecek
kapasitededir. Fakat bununla ilgili çalışmaların eğitim bakanlığı tarafından
yapılması gerekiyor bu konuda ciddi bir konu
Bu konuda çalışmalarımız mevcut fakat ne yazık ki istenilen bir sonuç elde edilemedi.
Dediğim gibi yani hem bu eğitim politikalarımıza özel eğitimi arttırmamız şart bu
konuda da yasayı çıkarmamız gerekiyor. Söyleyeceklerim bunlar ilk 2 madde
için.(P9)
Geçmişte özel eğitim tabi ki bu kadar yaygın değildi eğitim kalitesi arttı ve özel
eğitim üzerine de devlet daha hassas davranmaya başladı. Kıbrıs da özel eğitim
okulları oldukça az ve yeterli değil. Özel eğitim alanında yıllar içerisinde pek çok
yenilik ve ilerleme yaşanmıştır fakat yeterli değildir. Özel eğitimi düzenleyen yasa
henüz çıkmadı. Özel eğitim, İlköğretim Dairesi altında faaliyet yürütmeye
çalışıyor.(P10)
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4.2. Politikacıların özel eğitim ile ilgili yasal düzenlemelere (mevzuat)ilişkin
görüşleri
Tablo 3.
Özel eğitim ile ilgili yasal düzenlemelere (mevzuat) ilişkin görüşler
Tema

n

Yasal düzenlemelerin yetersizliği

7

Okulların yetersizliği

2

Yanıt yok

1

Toplam

10

Politikacıların bu soruya ilişkin görüşlerinden örnek ifadeler aşağıda sunulmuştur:
Politikacılara yöneltilen “Özel eğitim ile ilgili yasal düzenlemeler (mevzuat )
ile ilgili düşünceleriniz nelerdir ?” sorusuna verilen cevaplara göre; politikacıların
tamamı konuyla ilgili mevzuatta eksiklik olduğumu ve bu konuda yeni düzenlemeler
ve şartnamelerin getirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Birinci soruya yönelik verilen
cevaplar da bu soruyu desteklemektedir. Ayrıca katılımcılar tüm ifadelerinde bunun
eksikliğini ifade etmiştir. Ülkede bu eksiklik büyü bir toplumsal sorundur. Çünkü özel
eğitime muhtaç çocukça sahip olan aileler çocuklarına eğitim verdirebilmek için
büyük zorluklar yaşamaktadır. Sınırlı sayıda özel eğitim birimlerinin arttırılması
gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Politikacıların konuyla ilgili görüşleri şöyledir:
Özel eğitim ile ilgili yasalar ve düzenlemeler bilir kişiler akit insanlar tarafından
yasa olarak çalışma sosyal bakanlığı tarafından gündeme getirilip buraya getirilmesi
lazım ancak rant sağlamadıkları için bu tarz olaylar genelde bir dönemde kadık olan
olaylardır.(P1)
Özel eğitiminin de yasal düzenlemenin de yapılması gerekmektedir. Bil hassa bu özel
eğitimde daha hassas olunması gerekir. Ve boşluğu doldurmamız gerekir.(P2)
Elbette yetersiz bir mevzuatın olduğudur. Zaten mevzuat ile ilgili yetersizlik devletin
bu konuda etkin tedbir alma konusunda zorlamıyor. O nedenle mevzuat
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geliştirilmesine de ihtiyaç var. Bunu yaparken mutlaka dünyadaki ölçek bakımından
uygun örneklerden yararlanılması gerektiğini düşünüyorum.(P3)
Şimdi bu noktada zaten 1. sorunun cevabında olduğu gibi eksiklik olduğu için
tamamen bir mevzuat düzenlemesine yeniden gidilmesi lazımdır. Yasal düzenlemeye
ciddi anlamda el atmak gerekir. Şu an da farklı özelliğe sahip ve 5 ve 18 yaş
Aralığında 70 öğrenci eğitim aldığını biliyoruz. Bugüne kadar ancak eğitimin yarım
gün olması nedeniyle maddi gücü yerinde olan ailelerin öğleden sonrada özel eğitimi
özel olarak almaktadırlar. Bu da aslında devletin kendi sorunluluğu olanı maddi
imkânları olan ailelerin başarıp bunu çocukları devam ettirmesi maddi imkânları
olmayan ailelerin ise o elverişsiz koşullar ve ya o yetersiz olan koşullar ile yetinmesi
sağlanıyor .O yüzden bununla ilgili yasaların tam anlamıyla düzeltilmesi
gerekmektedir diye düşünüyorum.(P4)
Çok ciddi bir eksikliktir. Bunun biran önce ele alınması gerekir. Dolayısıyla eğitim
yani bazı özel eğitime muhtaç insanların yetersiz olmada şu an da ülkede özel eğitim
veren devlete ait kurumlarımız yâda okullarımız yetersiz olsa bile son zamanlarda
sayıda bir artış olduğunu görüyoruz tespit ediyoruz.(P5)
Ülkemizde yasal düzenlemeler gerekli mi evet gerekli mevzuat ile ilgili bir takım
düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçları yasaya uygun bir şekilde hayata
geçirilmesi gerekmektedir.(P6)
Bu konuda özel eğitimin yaygınlaştırılması ve en azından başlangıç olarak hemen
her ilçede 6 ilçemiz var böylesi merkezlerin okulların kurulması noktasında yasal
düzenlemelerin yapılması ayrıca bu tür okulların daha donanımlı olmaları sadece
bir barınak gibi değil yani özel eğitime muhtaç çocukların gidişte işte sabahtan
öğleye kadar vakit geçirecekleri bir yer değil bunun gerçekten hem diğer özel
eğitime ihtiyacı olmayanların aldığı eğitiminin bir kısmını olsun alabilmeleri hemze
özel eğitime ihtiyaç duydukları alanlarda yetiştirilmelerinde teknik donanımlarında
yapılması bana göre şarttır.(P7)
Yasal düzenleme adına ülkemizde özel eğitim yasası hala meclistedir
geçmemişlerdir. Açık söylemek gerekirse özel eğitim yasası derhal geçmelidir.(P8)
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Özel gereksinimli bireylere yönelik olarak hazırlanmış olan yasal düzenlemelerin
oldukça yetersiz olduğu ancak dünyadaki gelişmelere paralel olarak sonraki yıllarda
hızlı bir değişim yaşandığı görülmektedir. Biz devlet olarak özel eğitimde yasayı
üzerine çalışmalarımız başlamıştır.(P9)
1. soruda 2. sorunun da cevabı mevcuttur.(P10)

4.3. Politikacıların okullaşma (yaygınlık ve kalite ) ile ilgili politikalara ilişkin
görüşleri

Tablo 4.
Okullaşma (yaygınlık ve kalite) ile ilgili politikalara ilişkin görüşler
Tema

n

Okulların yaygınlaşması

4

Hizmet eğitimi

1

Kaliteli eğitim

4

Yanıt yok

1

Toplam

10

Politikacılara yöneltilen “Okullaşma (yaygınlık ve kalite) ile ilgili politikalar
hakkında neler düşünüyorsunuz ?” sorusuna verilen yanıtlara göre; ülkemizde eğitimin
kaliteli bir düzeyde olduğu görüşü hâkimdir. Bu konuda çalışmaların sürekli olarak
yenilendiği ve güncellendiğini savunan katılımcılar aynı zamanda geliştirilmesi ve
çalışmaların devam etmesi düşüncesini savunmaktadır. Bunun yanında bu durum
eğitim alanında çalışmaların yeterli düzeyde devam ettiğinin göstergesidir. Ancak özel
eğitim alanında aynı durum geçerli değildir.

Özellikle KKTC’de konuyla ilgili

çalışmaların oldukça yetersiz olduğu görüşü savunulmaktadır.
Politikacıların bu soruya ilişkin görüşlerinden örnek ifadeler aşağıda sunulmuştur:
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Ben bu sene bu yönde ciddi bağlamda bir çalışma yaptım şunu şöyleyeyim Dipkarpaz
ve kaleburnu köyünde yaklaşık 45 tane engelli çocuğumuz vardır. Bunun yanında
yeni Erenköy belediyesine bağlı köylerde 70 kusur insanımız var. Ben Yeşilköy
ilkokulunda mevcut 60 tane öğrencinin Erenköy ilkokuluna taşınmasının gerektiğini,
Yeşilköy ilkokulunda özel eğitim okulu olarak hizmet vermesini talep eden kişi benim.
Hatta geçen sene baya bir bu konuda tartıştık.(P1)
Okullaşmada genel olarak yaygınlık olur ise daha kolay ileriye dönük özel eğitime
katkımız olur.(P2)
Yine devlet ve sivil toplum girişimleri ile belli başlı tedbirler alınmış vaziyette ama
hala hazırda henüz yeterli bir ihtiyaç analizi yapılmadığı halde dahi bu konuda arz
edilen hizmet ihtiyaç karşılamanın uzağındadır. Hem mekan olarak yani fiziki
yapılanma anlamında hemze o fiziki yapılanmada sunulan hizmet ve mevcut kapasite
anlamında ihtiyacı karşılamamanın uzağındadır. Mevcut durum dolayısıyla bununla
ilgilide bir politika geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Kalite konusunda bir şey
söyleyecek kadar bir bilgi sahibi olduğumu düşünmüyorum. Mutlaka bu kadar
olumsuzluğun içerisinde orada hizmet vermeye çalışanlar idealist bir tutumla
hareket ediyorlardır. Âmâ kalite ile ilgili yine de bireyler söyleyecek kadar bilgi
sahibi olduğumu düşünmüyorum.(P3)
Aslında aynısıdır fizik tedavi uzmanı gerektiren eğitimli gençler olabilir bununla
ilgili istihdamların yapılması lazımdır okullarda özel eğitim alan çocukların hangi
alanda özel eğitime ihtiyaç vardır bildiğim kadarıyla bazı öğrenciler aslında
sosyalleşerek bazıları ise sınıf ortamında özel eğitim gereksinimi olmayan çocuklarla
birlikte eğitim alırlar. Ekstra olarak özel eğitim okullarına giderek eğitim alırlar.
Kimi çocuklarda tamamen ayrı eğitim alması gerekir çünkü diğerlerinin eğitimini
istemeye istemeye engel oluyor o yüzden okullaşma bu şekilde yaygınlaşarak sayının
hiç önemi yoktur bir kişi ise bir kişi 70 ise 70 dir daha fazla ise daha fazlardır. Tüm
politikalar lojistiğinde ekipmanlarında sağlanarak yapılmasını gerektiğini
düşünüyorum.(P4)
Bu noktada artık ülkemizde özel eğitim bölümleri var ve özel eğitimden mezun olan
insanlarımız vardır. Daha önce zaten özel eğitime ihtiyacı olan insanlarımıza çocuk
olsun herhangi bir yaşta olsun zaten o eğitimi verecek yeterli insan kapasitemiz
yoktur. Şu an da onlarda oluşmaya başladı. Bu da ciddi bir katkı olarak
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yansıyacaktır bu alanda gerek devletin buna daha fazla önem vermesi teşvik etmesi
gerekse özelde de bu anlamda eğitim veren insanların bu anlamda iş aşması ile bu
konu daha fazla bilince geçirilmesi ve özel eğitime ihtiyacı olan insanlarımız
hayatının kolaylaşmasına yardımcı olacaktır.(P5)
Bizim ülkemizde özel eğitiminin yaygınlaştırılması özel eğitime sunulabilen okulların
daha kapsamlı bir şekilde oluşturulması ve yaygınlaştırılması ciddi anlamda önem
arz etmektedir. Dolayısıyla bizim idarecilerin bu anlamda ciddi planlamaya ihtiyaç
vardır. Özellikle önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde bu konuda somut adımların
atılması ve eskiden sadece belli bölgelerde ihtiyaçtan dolayı oluşturulan özel eğitim
okulların daha da yaygınlaştırılarak ihtiyacın karşılanmasına bu insanların
bulunduğu yerde yerinde eğitimin sağlayabilmesine dönük idarenin de üzerine düşen
görevi yapması gerekmektedir.(P6)
Özel eğitim artık çok önemli bir yapı olduğunu en azından özel eğitim gören
çocukların kendi kendilerine tüm yaşamları boyunca yetebilecek bir birikime sahip
olabilecek kadar bir eğitim almalarını gerektiğini düşünüyorum. Hayatına kalite
katıldığına inanan öğrenciler yetiştirmek zorundayız. Bu kaliteyi öğretmen hem
öğrenciye, hem de velilere hissettirmek zorundadır. Yeniliklerden haberdar olmak
hayatına yerleştirme bilincini kazanma isteği hem velide hemze öğrencide olmalıdır.
Bu ihtiyacı giderecek güveni ve bilgiyi öğretmen vermek zorundadır. Kaliteli eğitim
bu güvenin verilmesiyle başlar. Öğretmen ilk başta direnen öğrencilerle
karşılaşabilir. Öğretmenin sabırlı olması gerekir. Kaliteli eğitimi vereceğine
inandıran öğretmen verdiği bilgilerin öğrencinin hayatına neler katacağını
açıklamak ve öğrencinin kalitesini nasıl değiştireceğine inandırmak
mecburiyetindedir.(P7)
Yaygınlık kalite konusunda sanırım değinilmiş oldum 2. soruda.(P8)
Bu konuda özel çaba ile kalite yakalamaya çalışılmaktadır. Özellikle Lefkoşa’da
olsun diğer bölgelerde olsun takip ettiğim kadarıyla çok ciddi gayret sarf
edilmektedir. Daha fazla sosyal anlayışta olan insanları bu yönde cabaları var bizde
bunlara destek veriyoruz Bu yüzden belli bir kalitenin olduğunu düşünüyorum.
Aslında bakarsanız yaygınlığın olduğunu düşünmüyorum. Tabi bende bir dönem iç
işleri ve çalışma bakanlığı yaptım çalışma bakanlığına bağlı olarak bizde özellikle
özel eğitime ihtiyacı olan insanların sorunlarının giderilmesi yönünde ve ilgili
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okullara yönlendirilmesi yönünde baya bir çalışma yaptık. Onlarla da koordineli bir
çalışma yürütmüştük Dolayısıyla temel nokta burada yasadır. Yasa ve Devlettir. Ne
kadar sosyal politikalarla bazı sosyal kurumlarda girişimci bir rol oynuyor olsa dahi
bu yeterli değildir. Devletin burada aktif olması lazımdır ve bu düzenlemeyi yapması
lazımdır.(P9)
Her okul kaliteli hizmet vermek için çaba harcamaktadır. Bu özel okullar olsun
devlet okulları olsun Kaliteli eğitim modeli için okulun idarecilerin öğretmenlerin
lider düşüncesinde olabilmeleri gerekmektedir ki lider öğretmen her şeyden önce
istekli olmalı ve yaptığın işin nedenlerini bilerek öğrenciye öğretmelidir. Ülkemizde
okullarda kaliteli eğitim verildiğini düşünüyorum.(P10)

4.4.Politikacıların özel eğitim sistemi ve işleyişine ilişkin görüşleri

Tablo 5.
Özel eğitim sistemi ve işleyişine ilişkin görüşler
Tema
Sistem eksikliği
İhtiyaç analizin

n
6

yapılması

1

Uzman kişiler

2

Aile eğitimi

1

Toplam

10

Katılımcılara yöneltilen “Özel eğitim sistemi ve işleyişi ile ilgili düşünceleriniz
nelerdir?” sorusuna verilen yanıtlara göre; katılımcıların birçoğu konuyla ilgili bir
işleyişin olmadığını özellikle özel eğitimde bu işleyişin oldukça yetersiz olduğunu ve
geliştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu durum sistemde yeterli düzeyde
çalışmanın yapılmadığı ve bu konuya yeterince önem verilmediği sonucu ortaya
çıkmaktadır. Bununla birlikte özel eğitim alanında politikaların eksik olması ve
çalışmaların sürdürülemez durumda olması bu işleyişin yetersiz olduğunun birer
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kanıtıdır.Politikacıların bu soruya ilişkin görüşlerinden örnek ifadeler aşağıda
sunulmuştur:
Bilge kişi akıl insanlardan teşekküllü bir birim yaratması gerektiğinin inancındayım.
Bundan 5-6 sene önce maalesef ki Türkiye’den gelirdi öğretmenler. Artık
üniversitelerimiz mezun vermeye başladı. Bunlar yeterlimimdir? Bana göre yeterli
değildir. Âmâm bunlar mesela 6 ay kursa gönderilse Türkiye’de çok çeşit çok değişik
engelli göreceklerinden dolayı bunların daha iyi yetişmesini sağlayabiliriz diye
düşünürüm.(P1)
Bu yasaları çıkarırken diğer ülkelerdeki sistemi de mesela Türkiye deki sisteminde
Avrupadaki ki sistemi de göz önünde bulundurarak buna göre sistem oturulması
gerekmektedir.(P2)
3 aşağı 5 yukarı önceden söylediklerim gibidir. En önemli ihtiyaç olarak ihtiyaç
analizin yapılmış olmasına ihtiyaç vardır bu konuda yapılacakların planlanmasını
gerçekleştirebilmek için o yüzden ne düzeyde bir alt yapının geliştirilmesi bu alt yapı
ile kaç kişilik bir hedef kitlenin kapsam dâhilinin tutulacağı ve geleceğe yönelik
projeksiyonların yapılabilmiş olmasına ihtiyaç vardır ancak su an ki işleyiş ile ilgili
genel itibariyle söylediklerimdir görüşlerim.(P3),
Zaten aslında bunlarda bu sistemin işleyişinin sağlanabilmesi için öncelikle bir
politikanız olması lazım geçmişi görerek geleceğe yönelik adımlar atılması lazımdır.
Yasal düzenlemeleri yapmamız lazımdır ve pektabiki okullaşmanın ne kadar önemli
olduğunu bilmemiz gerekir.(P4)
Yürürlükte olan yasal düzenlemeler özel gereksinimli bireylerin haklarını koruma
altına aldığı gibi bu bireylerin yakın çevresinde bulunan kişileri ve alanda çalışan
uzmanları da yakından ilgilendirmektedir. Özellikle yasanın gerektirdiği kuralları
uygulamak ve özel eğitim hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini
sağlamakla görevli olan özel eğitim okul yöneticileri için yasal düzenlemeler oldukça
önemli olmaktadır.(P5)
Özellikle okullarda özel eğitimin gerçekleştirebilmesi için daha düzenli daha sistemli
bir işleyişe kavuşturulması gerekmektedir. Ve özel eğitimi verebilecek olan
insanların özel olarak yetiştirilmesi çok daha anlamlıdır. Ülkemizde bu açıdan da
ihtiyaçlar mevcuttur. Dolayısıyla normal eğitim içerisinde değerlendirmekte olan
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özel eğitim ihtiyacının karşılanmasına dönük bir takım uygulamalar mevcuttur
ülkemizde ama bu yeterli değildir. Elbette onun artılarımda vardır eksilerimde
vardır. Yani bazı insanlar için normal eğitimin içerisinde değerlendirilmesi daha
makul karşılanır uzmanlar tarafından ihtiyacı olan bazı insanlar için gerçekte bir
özel eğitim statüsü sağlanması ön görülür.(P6)
Bizde biliyorsunuz merkezi eğitim yapılanması var. Dolayısıyla merkezde milli eğitim
bakanlığında alınan belli bir takım kararların işlenmesi hayata geçmesi bunların
denetimi ve ayrıca bu okullardaki gerek öğretmenlerin gerek bütün bu hizmette
çalışanların hizmet içi eğitim almaları oradaki aşçıdan tutunda şoförüne kadar
tümünün özel eğitime gereksinim duyan çocukların ihtiyaç duyduğu alanda hem
farkındalıkların olması hemze bilgilerin olması gerekmektedir. Tabi bu noktada bir
konuda da aile eğitimi yani özel eğitim ihtiyacı olan çocukların ailelerinde en başta
hem belli konularda eğitilmesi hemze birlikte çalışılması okul yönetimi öğretmenler
ile sürekli olarak bunların toplantı yapması gerekiyor çünkü onlarda bir eğitiminin
parçası ailede eğitiminin bir parçasıdır. Belki günün yarısı belki günün çoğu evde
geçmektedir ve okulda alınan bir eğitiminin takibinin en azından ailelerinde farkında
olarak yapması belki zaman zaman bu çocukların evlerine ailelerine gidecek şekilde
belli elemanların yetiştirilmesi bu eğitimi gözlemlemesi zaman zaman onlara
katılması oldukça önemli çünkü çok büyük bir sayı değil dediğimiz gibi her ilçede
okul olacak olsa örneğin Güzelyurt’a bir 20 civarında çocuk vardır. Bunları
denetleyecek bunların eğitimlerini hem okulda hem evde takip edecek öğretmenin
dışında görevlilerinde olması gerektiğini düşünüyorum.(P7)
Bu eğitim sistemi içerisinde işleyişi yeterli olduğunu düşünmüyorum ama düne göre
daha iyi olgumuzu düşünüyorum. Tabi ki özel eğitimde ulaşım önemlidir. Ailenin 24
saat ne kadar özveri ile çalıştıklarını herke biliyor. Dolayısıyla hiç olmazsa ulaşım
konusunda devletin bizim yapıyoruz ama daha da daha da en ücra noktalarda bile
sırf ulaşım konusundan dolayı özel eğitim çocuklarına aldırmaktan kaçınan daha
doğrusu o imkânı bulamayan insanlarımız vardır. Çocuklarımız vardır. Ben bu
ulaşım boyutunu çok önemsiyorum. Özel eğitim oldukça pahalı bir yatırım isteyen
dolayısıyla çok çok fazla küçük küçük özel eğitim kurumlarından ziyade daha
merkezlerde daha güçlü kurumsallaşma sürecini daha hızlı tamamlayabilmiş olan
belli okullarda oluşmasına göre görüşüm vardır.(P8)
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Şu anki sistem ve işleyişte belli bir kural bütünlüğünün olduğunu düşünmüyorum
bunun sağlanması lazımdır.(P9)
Eğitim alanını etkileyen pek çok iç ve dış etken vardır. Bunlar birbiriyle etkileşim
içinde olan, sonuçta da alanı biçimlendiren bir iş görüye sahiptirler. Dolasıyla
eğitim sisteminin sorunları ele alınırken, alınan etkenlerin sistem üzerindeki
etkilerinin yakından bilinmesi gerekmektedir. Kıbrıs da özel eğitim yasası olmadığı
için de sistem ve işleyişi hakkında pek bir bilgim yoktur.(P10)

4.5.Politikacıların öğretmen yetiştirmeye ilişkin görüşleri

Tablo 6.
Öğretmen yetiştirmeye ilişkin görüşler
Tema

n

Öğretmen yetiştirme

8

Öğretmen eksikliği

2

Toplam

10

Katılımcılara yöneltilen “Öğretmen yetiştirmeye ilişkin görüşlerinizi alabilir
miyim ?” sorusuna verilen yanıtlara göre; kaliteli öğretmen yetiştirilmesi konusunda
ağırlıklı çalışmaların yapılması gerektiği görüşü hâkimdir. Bunun yanında
üniversitelerde daha kaliteli eğitimler verilmeli ve bu alanda yeni programların
devreye sokulması gerektiği savunulmuştur. KKTC’de bu durumun çok yeterli
olmadığı düşüncesi hâkimdir. Bu durum eğitim sisteminin bir diğer eksiği olan kaliteli
eğitim kavramını ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte kaliteli eğitim konusunda
yapılacak çalışmalar genişletilmelidir. Politikacıların bu soruya ilişkin görüşlerinden
örnek ifadeler aşağıda sunulmuştur:
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Öğretmenlik mesleği ve öğretmen niteliği pek çok ülkede sıkça gündeme gelen bir
konu olmuştur. Bu da öğretmen yetiştirme sistemleri ve üniversitelerde öğretmen
yetiştirme programlarının önemini ortaya koymaktadır. Farklı ülkelerde ve
toplumlarda öğretmen yetiştirme ile ilgili farklı sistemler uygulanmakta olup,
üniversiteler farklı eğitim programları uygulamaktadırlar. Öğretmenlerin
yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği,
değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde yeterli
sayıda öğretmen mevcut değildir fakat eski yıllara göre daha daha iyiyiz ve çok fazla
üniversiteler açılmıştır tüm bölümler mevcuttur öğrencilerin birçoğu eğitim
fakültesinde öğrenim görmektedir.(P1)
Esasında özel eğitim konularında donanımlı olarak yetişen çocuklar vardır ama
yeterli değildir. Onu zaten geliştikten sonra bu eğitim üzerinde burslar verilir. Özel
eğitim ' de öğretmen ve öğrenciler yeterli sayıda mevcut değildir. Âmâ her yıl hem
öğrenci hemde öğretmen sayısı artmaktadır. Özel eğitimde ki öğretmenler daha
bilinçli ve donanımlı olması mutlaka ama mutlaka gereklidir.(P2)
Öğretmen yetiştirme konusunda ülkedeki üniversitede belli başlı tedbirler alınmıştır
bölümler açılmıştır. Bu bölümler arasında uyumu sağlanması elbette güçlü bir
akreditasyon (kaliteli alt yapı) sisteminin olmasından geçer. Bu akreditasyonun
sadece elbette ülke ihtiyaçların öngörülerek yapılması değil Dünyada ki benzer
kurumlarda ki eğitim sisteminin uyarlanması şeklinde olması gerekiyor Çünkü
verilecek olan hizmet yani özel eğitim hizmeti günün sonun da Dünyayla kompetan
olabilmek durumundadır. Sadece kendi ihtiyaçlarımız bakımında değil birde ülkede
mevcut yabancı uyruklu öğrencilerinde varlığını hesaba katarak mutlaka ve mutlaka
dünya koşullarına uygun ve buradan mezun olacakların herhangibi bir ülkede bu
hizmeti verebilecek kaliteli eğitim almalarına ihtiyaç vardır.(P3)
Öğretmen yetiştirmek kendi akademimiz vardır. Atatürk öğretmen akademisi burada
birçok üniversite vardır şu an faaliyette olan 16 ama 26 Lara çıkan bir rakam vardır.
Bu üniversiteler de ebetteki birçoğuna da özel eğitim öğretmenliği bölümü vardır.
Bunun çok çok kaliteli bir hale gelebilmesi için devletin de aslında bu üniversiteleri
yönlendirerek bunu yapması ve bu yetişen öğretmenler ile ilgili yasal mevzuatına
tekrara dönerek buna bakarsınız, denetimin ve ya usulünün eğitiminin tam olup
olmadığınızda kontrol ederek öğretmen yetiştirme ile ilgili kendi insanlarımızı
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yetiştirerek, eğer bizim ülkemizde yok ise bu öğretmenlerin yetiştirilmesi için
uluslararası alandaki üniversitelere burslu öğrenciler göndererek onlarında
sağlanması mümkün olabilir.(P4)
Bu anlamda kaliteli öğretmenlerin yetiştirilmesine çok önem verilmeli üniversiteler
tarafından ve gerçekten bu eğitimin ihtiyaçlarını karşılayacak öğretmenlerin
yetiştirilmesi çok önemli bu anlamda da dünyadaki örnekler önemli yani bu
okullarda öğretmenlere kaliteli eğitim verilimesi şarttır. Devletin bütçesinde bu
anlamda çok fazla bütçe ayırması gerekmektedir.(P5)
Kesinlikle üzerine titizlikle durulması gereken bir daldır. Bu konuda sadece mevcut
üniversitelerimizde bulunan bölümlerden öğrencilerimizin mezun olması değil aynı
zamanda ülkemizde ihtiyacının karşılanabilmesi dönük ihtiyaç odaklı ve sonuç odaklı
bir takım plan ve projelerin hayata geçirilmesi ciddi anlamda elzemdir diye
düşünüyorum.(P6)
Daha kaliteli öğretmenin yetiştirilmesi konusunda da çalışmaların yapılması lazım.
Öğretmen donanımların gerek okuduğu üniversitede olsun gerekse eğitim sonrasında
olsun daha nitelikli bir şekle gelebilmeleri ihtiyaç olan alanlarda uzmanlaşmaları
devlet tarafından da desteklenmesi gerekir diye ekleyebilirim.(P7)
Şimdi artık ülkemizdeki üniversitelerin birçoğundaki ilk özel eğitim öğretmenliğin
imzasını atan kişi benim. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesindeki bölümün açılmasına
imkân sağlayan benim. Tabi ondan sonra başka okullarda bu anlamda izin verdiğimi
söyleyebilirim. Ve özel eğitim öğretmenlerin de ülkemizde şu anda değil ama o
imzayı attığım gün Türkiye’de biz 10 tane öğretmen istedik diğer alanlarda çok fazla
gönderebiliyor olmasına rağmen. KKTC de öğretmenler yetiştirilip okullara
yerleştiriliyor Grek devlet okulları gerekse özel okullarda işe başlıyorlar fakat yeterli
değil daha fazla öğretmen yetiştirmeye ihtiyacımız var.(P8)
Bu konuda tabi yani her alanda olduğu gibi en büyük sorun aslında ülkemizde
herhangimi bir planlamamanın olmamasıdır. Yani eğitiminin bir planlaması ile ilgili
bir sorun vardır. Dolayısıyla bu stratejik planlamanın eksileri artıların çıkartıldıktan
sonra ihtiyaç duyulan öğretim üyesi öğretmen niteliğinin nasıl karşılayacağını kendi
imkânlarımızın buna yeterli olup olmadığını kendi üniversitelerimizde bu yönde
yeterli kaynağın oluşup oluşmadığını iyi analiz edilmesi gerekiyor analize bağlı
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olarak bu sorunun yanıtlanması gerekir. Kendi üniversitelerimizde bu yönde genel
bir eğitim strateji çerçevesinde görev yüklenebileceğini düşünüyorum. Özel eğitim
sistemi ve işleyişi hem öğretmen ihtiyacının giderilmesi hem mevcut durumun ne
olduğunu analiz edilmesi ve kapsamlı bir çalışma yapılmadan verilecek cevaplarda
insanın yeterli olmaz daha bütünlüklü yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum.(P9)
Öğretmen yetiştirme (hizmet öncesi ve hizmet içi) ve öğretmen yeterlikleri
konularındaki tecrübeleri KKTC eğitimcileri ile paylaşmak ve KKTC’de
hazırlanacak öğretmen yeterliklerine gerekli desteği sağlanmaktadır. Geçmişten
günümüze bakıldığında, öğretmen yetiştirmede ortaya konulan ve uygulanan
ölçütlerin çoğu zaman karmaşık ve çelişkili olduğu, yeterli olmadığı görülmektedir.
Bu nedenle öğretmen yetiştirme proğramlarının arttırılması gerektiğini düşünüyorum
.(P10)

4.6. Politikacıların gelecekteki özel eğitim politikalarının nasıl olması
gerektiğine ilişkin görüşleri

Tablo 7.
Gelecekteki özel eğitim politikalarının nasıl olması gerektiğine ilişkin görüşler
Tema

n

Yasa eksikliği

4

Özel eğitimin önemi

4

Eğitim planlanması

1

Yanıt yok

1

Toplam

10

Öncelikle birimi olmalıdır. Biriminden çıkan ve okullardan gelen öğrencilerden
gelecek olan yani üniversite okurken öğrencilerden gelen şikâyetleri dikkate
alınırsak ona göre hareket ederek onların daha iyi yerlere taşınmasını sağlanması ve
daha iyi daha güçlü özel eğitim birimi yaratılmasının gerektiğinin inancındayım.
Yani öyle sıradan basit ufak düşünceler ile çok da yol kat edilemez bu konularla ilgili
benim düşüncem bu şekildedir.(P1)
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Bu konuda yasayı yapıp imkânımız dâhilinde bunu geliştirmemiz lazımdır ve biran
önce bu konuya eğilip bu konu üzerinde daha hassas çalışmalar yapılması
gerekmektedir Özel eğitim yasasının 2 yıl içerisinde geleceği beklenmektedir
Bununla ilgili ciddi çalışmalar yapılmaktadır.(P2)
Tüm söylediklerimin özetinde 6.kısımda öngörü düzeyi yüksek bir politika
geliştirilmeli ülke ihtiyaçları bakımından analizlerin yapılması ve bu analizler
çerçevesinde oluşarak ihtiyaçlara yanıt verebilecek bir yapılanmanın fiziki ve idari
yapılanmanın mutlaka tamamlanması gerekir. Ayrıca yükseköğrenim kurumlarınızda
hesaba kattığımız zaman hem kendi ihtiyacımız bakımından hemze burada öğrenim
gören yabancı uyruklu öğrencilerin dünyada kendi meslektaşları ile kompetan
olabileceklerini sağlayabilecek bir eğitim düzeyin tutturabilmiş olmaları gerekir diye
düşünüyorum.(P3)
Zaten söylediklerimin tümünü hayata geçirebilecek bir politikaya sahip olmasaydık
bu soruların 5 nine cevabını verememiş olurdum.(P4)
İlk önce eğitime çok önem verilmesi gerekiyor özellikle özel eğitime daha fazla önem
verilmesi gerekiyor daha hassas ve daha duyarlı bir öğretmen yetiştirilmeli ki eğitim
kalitesi artmalı eğitim kalitesi artar ise öğrencilerin daha kaliteli eğitim alması
sağlanılır ve bu da tabi ki hem ülkemize hemze devletimize yarar sağlamaktadır.(P5)
Dolayısıyla bu şekilde gelecekte özel eğitim ile ilgili politikaların daha somut bir
şekilde ülkemizde yaygınlaştırılmasını sağlanmış olacak. Şu an itibari ile
baktığımızda sunulan özel eğitim imkânları evet iyi gidiyor diyebiliriz ama bunun
arttırılması yaygınlaştırılması ve ihtiyacı olan herkese ulaştırılacak bir şekilde de
sonuçlandırılmasına dönük idarinin üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Ama
yeterli değildir bunu açıklıkla söylemekte yarar vardır diye düşünüyorum. Bundan
sonraki dönemlerde de yani 5 yıllık planlamalarda normal eğitimin yanı sıra özel
eğitimin de üzerine titizlikle durulması şarttır.(P6)
Her şeyden önce eğitim sistemin geneli içerisinde baktığımızda zaten bir sıkıntı
vardır. Sadece özel eğitimde değil eğitim sisteminin bütün bireylerin bütün
öğrencilerin kendi ilgi yetenek ve beklentilerin doğrultusunda da şekillenmesi
donanması gerekir ama bu türden bir eğitim sistemi yapılandırmasında da özel
eğitime ihtiyaç olan çocuklarında daha küçük yaşta tespit edilmesi belirlenmesi ve
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belli bir takım yeteneklerin geliştirecek doğrultuda bu eğitimlerin sağlanması bunun
içinde mutlaka öğretmen eğitiminden sonra aile eğitiminin çok iyi olması gerekiyor
ki çocukları daha küçük yaşlarda hem gözlemleyerek hemze utanmadan sıkılmadan
belli bir takım özel eğitimin gereksinimlerini gizlemeden o özgüveni o çocuklara
aşılayarak hem bireyin toplum içinde yeri olduğunu ailenin de bilmesi ve çocuğunda
utanmaması bütün bunlar önemli. Çünkü özel eğitim ihtiyaçları sadece fiziksel bir
takım gereksinimlerden değil daha farklı ihtiyaç olabilir. Bu tür çocuklara ve
insanlara daha sıcak davranabilmesi ve toplum içinde bunların yerinin özel eğitim
ihtiyacı olmayanları ile birlikte giderilmesi gerektiren bir yapılandırma olması
olduğunu düşünüyorum. Ve sadece 5 yaş 6 yâda 18 yaşa değil ölüme kadar bir
yaşam boyu eğitim içerisine yer alması daha anlamlı olur diye düşünüyorum.(P7)
Özel eğitim yasası ve özel eğitim politikasının olmaması büyük sorundur. Yasa
getirilmesi durumunda özel eğitim daha kaliteli ve daha verimli bir hal alacaktır.
Özel eğitim gereksinimli bireylerin her tür ve kademedeki eğitiminin kesintisiz
sürdürülebilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.(P8)
Bu konuda doğrusunu söylemek gerekirse ben uzman değilim. Yani eğitim
politikaları bu yönde nasıl olması gerekir çok net bir cevap verebilecek durumda
değilim ama söylediğim bağlamda olması gerekir. En önemli eksiklikler
planlamadadır. Ve buna bağlı denetimdedir. Yani devlet bugün var olan özel
kuruluşları özel eğitim veren kurumların ne ölçüde denetlemekte ne ölçüde bunların
tatmin edici eğitim verdiği konusunda belli kriterler çerçevesinde bir denetim
uygulamaktadır mı? Bunlar muamma dolayısıyla bunun ortadan kalkması ve
bütünlüklü bir yaklaşım ortaya konulması kanımca daha doğru olur.(P9)
En büyük eksikliğimiz özel eğitim yasasıdır.Yasa gelmesi durumunda bir çok engeli
aşmış olacagız.Yeni yetişen öğretmenlerimiz tam kadro hazır olmuş olacak ve sistem
donanımlı bir şekilde ilerlemiş olacaktır.(P10)

BÖLÜM V
TARTIŞMA
KKTC’de mevcut özel eğitim politikaları hakkında elde edilen sonuçlara göre
belirgin ve yeterli bir politikanın olmadığı görülmüştür. Ayrıca KKTC’de buna
yönelik girişimin yetersiz olması özel gereksinimi olan bireylerin yaşam haklarının
yeterince önemsenmediğinin göstergesidir. Bu durum evrensel hukuk ve insan
haklarına aykırı bir durumdur.
Ayrıca KKTC’de özel eğitim politikalarına yönelik alanyazında sınırlı sayıda
az araştırmanın olması da bir diğer eksikliktir. Yapılan akademik çalışmaların bu
konuya yeterli vurgu yapabilmesi durumunda bu durumu değiştirici etki yaratabileceği
düşünülmektedir. KKTC’de özel eğitime yeterli önemin verilmemesi ülkede yaşayan
özel gereksinimi olan kişiler için büyük bir eksikliktir. Toplumda birer birey olarak
görülen bu kişilerin eğitim hakkı yaşama hakkı ve birçok insani hakları mevcuttur.
Bunlara yönelik politikaların olmayışı veya yetersiz olması ülkede bu durumun
üzerinde durulması gereken bir kavram olduğunun kesin bir kanıtı olacaktır.
Bu araştırma sonucunda, görüşülen politikacıların konuyla ilgili özveride
bulunmaya çalıştıkları ancak yeterince destek görmedikleri görülmüştür. Alanyazın
incelendiğinde, bu araştırmanın konusuna yönelik sınırlı sayıda araştırmalar olduğu
görülmüştür. Bundan dolayı, araştırmanın tüm bulguları alanyazında yer alan
araştırma bulguları ile karşılaştırılamamıştır.
Yapılan görüşmeler sonucunda ülkede özel eğitim ile ilgili mevzuatın çok
yetersiz olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Özel eğitime yönelik mevcut mevzuatın
yetersiz olması ülkede özel gereksinimi olan çocukların haklarını kısıtlayan bir
durumu ortaya çıkarmaktadır. Ailelerin bu konuda çocuklarına yeterli desteği
veremediği mevcut mevzuatın yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Görüşmeler
sonucunda konuyla ilgili mevzuatın çok yetersiz olduğu katılımcılar tarafından ifade
edilmekle birlikte bu mevzuatın kesinlikle genişletilmesi ve geliştirilmesi gerektiği
tavsiyelerinde bulunulmuştur. Ülkenin ileri gelenleri olarak konuyla ilgili eleştirilerin
önem arz etmesi beklenmektedir.
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Bu araştırma, özel gereksinimi olan bireylerin ihtiyaçları, istekleri ve
yetkinliklerine dayalı testlerle, bilimsel yaklaşımla ve akademisyenlerin eğitmen
olduğu bir programla engelli eğitim ve istihdam koşullarının iyileştirileceğini ortaya
koymaktadır. Alanında uzman kişilerden oluşan bir ekip özel gereksinimi olan
bireylere eğitim vermelidir. Devlet denetiminde kurulacak konusunda eğitimli ve
uzman kadro barındıran “Engelli İş ve İşçi Bulma Merkezi” gibi bir kurum ile bu
kişilerin istihdam ve eğitiminin sağlanması önerilmektedir (Zaim Gökbay, Ergen,
Özdemir, 2011).
Bu bulgular ile paralel olarak, Hastbacka and Nygard (2012) Engellilik
Politikası Sonuçları, engellilerin toplumsal katılımı eşit haklara sahip bir grup olarak
gördüklerini göstermektedir. Ayrıca, belediyelerin rolü, destek ve hizmet sağlama
yoluyla bu amacı gerçekleştirmede çok önemli görülmektedir. Bununla birlikte, bazı
vatandaşların engellilik haklarının daha karşılıklı olarak yapılmasını talep ettiği iddia
edilirken, engelliler arasında istihdamı kolaylaştırıcı önlemlerin üzerinde durulduğu
sürece aktif vatandaşlığa doğru bir kayma olduğuna dair işaretler bulunmaktadır.
Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bir diğer sonuç, KKTC’de
okullaşma politikalarının oldukça yeterli olduğunu göstermektedir. Ancak bu durum
özel eğitim alanında okullaşmaya yönelik politikaların yetersiz olmasıyla çelişki
göstermektedir. Ülkede normal okullara yapılabilen yatırımların özel eğitim okullarına
yapılmıyor olması tartışılması gereken bir kavramdır. Yeterli yatırımın yapılabiliyor
olması ve yapılmaması durumunun neden geçerli olduğu sorusu akıllara gelmektedir.
Genel eğitime yapılan yatırımların bir kısmı özel eğitime yapılsa ülkede bu durumun
sorunlu bir hal almayacağı düşünülmektedir. Bu konuya yönelik geliştirilebilecek en
önemli öneri ise ülkede okullaşma konusunda atılan adımların bir kısmının özel eğitim
alanında atılacak adımlara destek verir nitelik göstermesinin sağlanmasıdır.
Yapılan

görüşmelerin

tümünde,

özel

eğitim

sisteminin

olmadığı

savunulmuştur. Bu durum gerçekten büyük bir insani sorunu doğurmaktadır. Özel
gereksinimi olan bireylerin de yaşama ve eğitim hakkı evrenseldir. Kimsenin yasal
hakları engellenemez. Ancak KKTC’de özel eğitimdeki eksiklikler herkes tarafından
fark edilebilecek düzeydedir. Bununla birlikte, bu araştırma özel eğitim alanında
yapılması gereken araştırmaların da önemini ortaya koymuştur. Bu konuya yönelik
geliştirilmesi gereken en önemli öneri bu konuyla ilgili KKTC’de daha fazla araştırma
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yapılması gerektiğidir. Yapılan bilimsel çalışmaların uygulamalara yönelik iyileştirici
etkileri olabileceği düşünülmektedir.

BÖLÜM VI
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak KKTC’de eğitim ve özel eğitim hakkında çalışmaların çok
yetersiz olduğu görülmektedir. Bu konuda yapılması gerekenlerin başında özel eğitime
muhtaç olan bireylerin eğitim ve yaşam haklarını kısıtlayıcı her şeyin ortadan
kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerekliliğidir. Bunun yanında KKTC’de
mevcut mevzuat ve politikaların çok yetersiz olduğu görülmüştür. Bu konuda yukarıda
da değinildiği gibi konuyla ilgili akademik çalışmaların yok denecek kadar az olduğu
ve bu konuda yeni araştırmaların yapılması gerektiği ve bu araştırmaların kamuoyuna
sunulması ve sempozyumlar düzenlenerek devletin bu konuda adımlarını
hızlandırması gerektiğinin altı çizilmelidir.
Özel eğitim hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için acilen özel eğitim
yasasının çıkması gerekmektedir. Özel eğitim yasasının olmayışı bir takım keyfi
uygulamalara da neden olmaktadır. Planlama süreci sonunda her çocuk durumuna
uygun

kurumlara

yerleştirilmelidir.

Çocukların

yerleşebileceği

kurumlar

çeşitlendirilmelidir. Alternatif kuramların artırılması veli memnuniyetini artıracak,
yerleştirme kararlarının uygulanabilirliğini artıracaktır. Ağır düzeyde zihinsel
yetersizliği olan bir çocuğun normal sınıf ortamında bulunması hem öğretmeni hem
sınıfta bulunan diğer öğrencileri olumsuz etkileyecektir. Hafif düzeyde zihinsel
yetersizliği olan, alınacak Önlemlerle akranlarına büyük oranda uyum sağlayabilecek
bir çocuğunda özel eğitim merkezinde olması çocuğu olumsuz etkileyecektir.
Akademik ve sosyal gelişimi yavaşlayacak ya da gerileyecektir.
Eğitimin içinde bulunan bütün çalışanların, ailelerin ve toplumun engelli algısı
olumlu yönde değiştirilmelidir. Engellilerin hakları yasalarla güvence altına
alınmalıdır. Tanılama, yerleştirme, izleme, yeniden değerlendirme, kurumlar ve
kuramların görevleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmalı engellilerin eğitim hakkından en
iyi şekilde faydalanmaları sağlanmalıdır. Eğitim hakkı anayasal bir haktır. Zihinsel
yetersizliği olan bireylerin ve bütün engellilerin eğitim hakkından en üst düzeyde
faydalanması için eğitim haklarını düzenleyen bir yasaya ihtiyaçları vardır.
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Yukarıda sunulan sonuç ve önerilerin yanı sıra, gelecekteki araştırmalara ve
uygulamalara ışık tutacağı düşünülen öneriler aşağıda sunulmuştur:
●

Özel gereksinimi olan çocuğa sahip ailelere yasal hakları ile ilgili daha
fazla bilgi verilebilir.

●

Tanılama sonrası gerçekleştirilen yönlendirme ve yerleştirme için
alternatif kurumların sayısı arttırılabilir.

●

Özel gereksinimi olan bireylere hizmet sunan kurum ve kuruluşların
işbirliği içerisinde çalışması teşvik edilebilir.

●

Bu araştırma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. İleride
yapılacak olan araştırmalarda, farklı araştırma yöntemleri kullanılarak ve
örneklem sayısı arttırılarak daha genel ve derinlemesine sonuçlar elde
edilebilir.
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EKLER

Ek 1. Katılımcı Bilgilendirme ve Aydınlatılmış Onam Formu
Sayın Katılımcı,
Politikacıların KKTC’deki özel eğitim politikalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
amacıyla yürütmekte olduğumuz araştırmaya katılmak üzere davet edilmiş
bulunuyorsunuz. Bu araştırma ile toplanan veriler, politikacıların KKTC özel eğitim
politikalarına ilişkin görüşlerinin nasıl olduğunu anlamamızı sağlayacaktır.
Araştırmada yer almayı kabul ettiğiniz takdirde, sizinle yaklaşık 30 dakika sürmesi
planlanan görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bu görüşmeler, sizlerle görüşülerek size
uygun saatlere göre ayarlanacaktır. Görüşmeler, sizin seçeceğiniz bir ortamda
yapılacaktır. Veri toplama sürecinde sizlerden görüşme formunda yer alan ve
araştırmacı tarafından size yöneltilecek olan açık uçlu sorulara yanıt vermeniz
istenecektir. Yapılan görüşmeler ses kayıt cihazı aracılığı ile kayıt altına alınacak ve
araştırma ekibi tarafından 2 yıl boyunca çalışmanın tamamlanmasına kadar
saklanacaktır. Daha sonra ise tüm veri tabanlarımızdan silineceklerdir. Tüm
görüşmeler, kimlik bilgileri anonimleştirilerek kayıt altına alınacak, tüm katılımcılar
için çalışmanın her aşamasında takma isimler kullanılacaktır.
Bu araştırmaya katılmak sizin isteğinize bağlı olup, araştırmaya katılıp katılmamanızın
sizin üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. Bu çalışma süresince toplanan veriler
yalnızca akademik araştırma amacıyla kullanılacaktır ve yalnızca ulusal/uluslararası
akademik toplantılarda ve/veya yayınlarda sunulacaktır. Kimlik bilgilerinizin gizliliği
korunup, tüm ve görüşme verilerinde rumuzlar kullanılacaktır. Bizimle iletişime
geçerek istediğiniz zaman çalışmadan çekilebilirsiniz. Eğer çalışmadan çekilirseniz,
sizden topladığımız tüm veriler veri tabanımızdan silinecektir ve çalışmada
kullanılmayacaktır. Bu konu ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz olursa,
aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.
Yrd. Doç. Dr. Başak BAĞLAMA

E-posta: basak.baglama@neu.edu.tr

Özel Eğitim Bölümü

Fadime Arıkan

Yakın Doğu Üniversitesi

Özel Eğitim Bölümü Yüksek Lisans

Tel: +90 (392) 223 64 64

Öğrencisi
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Yakın Doğu Üniversitesi

E-posta: nazunn089@gmail.com

Tel: +90 (392) 223 64 64
Aşağıya imzanızı atarak çalışmaya katılmış olursunuz.
Katılımcının

adı/soyadı

________________________________________________________________
İmza __________________

Tarih____________________
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Ek 2. Görüşme Formu

Kişisel bilgiler:
Yaş:
Cinsiyet:
Mezun olduğu bölüm:
Sorular:

1.

Mevcut özel eğitim politikaları ile ilgili olarak geçmişten geleceğe neler

söyleyebilirsiniz?
2.

Özel eğitim ile ilgili yasal düzenlemeler (mevzuat )

ile ilgili

düşünceleriniz nelerdir?
3.

Okullaşma (yaygınlık ve kalite ) ile ilgili politikalar hakkında neler

düşünüyorsunuz?
4.

Özel eğitim sistemi ve işleyişi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

5.

Öğretmen yetiştirmeye ilişkin görüşlerinizi alabilir miyim?

6.

Gelecekteki Özel Eğitim Politikaları sizce nasıl olmalıdır? Bu konudaki

görüşlerinizi alabilir miyim?
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