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DURUMU, SORUN VE ÇÖZÜM;LER '

Prof. Dr. Y8hya ÖZSOY (*)

GıRış

Özel e~itimin ve özel e~itimi gerektiren çocuklann degişik tanımları
yapılabilmektedir. Bu bildiri için özel e~itiminyasal tanımıdışındabir başka tanımı
da dikkate alınmıştır. Bu tanıma göre özel e~itim "Çocukların akademik, iletişim,
devim ve uyum alanlarında önemli eksiklik-kusur yaratan durumların önlenmesi,
azaltılması ya da ortadan kaldırılmasıyla ilgili egitsel de~işkenlerin düzenlenmesi
u~ısıdır." .

Özel e~itimi gerektirençoculdar için tanımüzerindedurmadanbildiri için yararh
olacaAıdüşüncesiylebir adlandırmaile yetinilecektir.

Özel e~itime muhtaç çocuklar kendi içinde çok de~işik özellikler gösteren, çok
de~işik e~itim önlemi gerektiren bir grupturoBunlar yalın anlatımla, görme engelli-
ler, 'işitme engelliler, konuşma sorunlular,ortopedik engelliler, süre~en hastalıkları
olanlar, üstün yetenekliler, zihinsel engelliler (E~itilebilir, Ö~tilebilir), uyum so-
runu olanlar, korunmayamuhtaççocuklardır. Bunların hepsini hem sayı olarak, hem
özellik ve gereksinimlerini dikkate alarak ilkö~retimden (Temel E~itimden)
geçirmeden iIkö~etimde ça~ nüfusunun tamamını okullaştırmaktan ve niteli~i
yükseltmektensözetmekkolayve d~ olmayacaktır. ,.

Cumhuriyet.döneminde, özel e~itim ancak 1951 yılında Milli E~itim Sistemi
içinde ele alınmaya başlanmıştır. Özel e~itim hizmeti 1951 öncesinde Saglık Ba-
kanıı~ ile özel dernekleraracılıgıyla sürdürülUyordu.

"
Milli E~itim Bakanhgı 1951 yılında özel egitim hizmetini, ilkö~tim düzeyinde

başlatmış ve tlkö~tim Genel Müdür1ü~übünyesinde örgütlenmiştir. Örgütlenme
,

1980 yılındaÖzel Egitim Gene1.Müdürlü~ü,sonradanÖzel Egitim ve Rehberlik
Dairesi, 1992 Mayıs ayında 3797 sayılı Kanunla Özel Egitim, Rehberlik ve
Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürlügüolarak degişiklikler geÇirmiştir.

(*) Anadolu ünivenitesi Elitim Fakültesi ötretim' üyesi.
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Özel Egitim 1951 yılından bu yana V. (1953), VII. (1962), X. (1981), XI.
(1982), XII. (1988) Milli Egitim Şôralarında, I. Gençlik Şôrası (1988) ile i. Özel
Egitim Konseyinde (1991) ile II, III, IV, V ve VI. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında
ele alınmıştır. Başta Anayasa olmak üzere 1739 sayılı Milli Egitim Temel Kanunu,
222 Sayılı llköltı:etim ve Egitim K3!lunu, 29"16 Sayılı Özel Egitime MUhtaç
Çocuklar Kanunu, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeqıe Kurumu Kanu-
nu gibi kanunlarda ve bunlarınöngördügü tüzük vç yönetmel~erde de özel egitim
hizmetlerinindüzenlenmesinegidildigi görünmektedir.

Bu bildiri de, yukardaki düzenlemelerden sonraki uygulamayı, durumu; Çagdaş
Özel Egitim Yaklaşımı ve Bizdeki Uygulama; Sorunlar ve Önerileralt başlıklarında
ele alınıp açıklamaya gidilmiştir. "Engelli" ile "Ö~lü'~ eşanIamdave yer yer karışık
kullanılmıştır.

Durum:ÇaAdaş Özel Elitim Yaklaşımı ve. Bizdeki Uygulama

Burada çagdaş özel egitim yaklaşımları, görüşleri olması gerekenler olarak kısa
başlıklar halinde verilmiş ve her madde ile ilgili olarak. Türkiye'deki uygulama
özetlenmiştir.

1. Elitim her engellinin hakkıdır. Her engell~ kendi özellikle gereksin-
mesineuygunegitimdengeçmelidir. "

"

Bizd~ki durum: 0-18 yaş arasında dört milyona yakın Özel egitim gerektiren
çocuktan ancak 40.000 kadarı özel egitim ve koruma hizmeti alabilmektedir.
Ayrıntılı sayıla( EK.1'de verilmiştir. Egitim alıyor görünen bu çocukların ne kadar

oldugu tesbit edildigi, egitimden ne kadar yararlanabildikleride tartışmakonusudur.
Ömegin Ankara'daki iki körler okulunda bu ders yılında Türkiye Körler Vakfı'nca
yapOOlan bir taramaıİa29.ögrencinin alınacak küçük önlem veyardım~la körler
okUlundanbaşka okullardaegitim görebilecek dunıındaoldugu tesbitedilmiştir.

2. Egitime olabildiginceerken başlanmalıdır. Erkenlikle kastedilen, engelin
farkına varıldıgı andır. Farkına varabilme çogunlukla uzman tanısını gerektirir.
Doguştan ya da iIkögretimçagındanönce"engellidurumdaolanlar için okul öncesi ve
aile egitimi gerekmektedir.

Bizdeki durum. Yasa'da'ilke var. Uygulamada dikkate alındıgı görülmüyot.
Engellilerin çogu doguştan ya da ilkögretim çagı öncesi oluşmaktadır. Bunlar için
aile egitimi okulöncesi egitim hizmeti yeterince sunulamamaktadır.Aslında yasada
erkenlik ilkesi var, fakat yine aynı yasada özel egitim 4 yaşında başlıyor. llkögretim
düzeyinde egitim alabilmek için sıra bekliyenler var.

3. Engelli olabildigince normal.akranları arasında egitilmelidir. Buna
kaynaştırma, sosyal bütünleştirme, nonnalleştirme de denilmektedir.
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EK:l'

ÖZEL EGtTtME MU HT AÇ ÇOCUKLARıN
1990 GENEL NÜFUS SAyıMıNA GÖRE

0-18 YAŞ GRUPLARINDA SA YıLARı

Y AŞ GRUPLARı

GRUP 0-6 7 - 14 15 - 18 TOPLAM

Gönne Özürlü 21660 22800 1026.0 54720

Işitme.Özürlü 64998 68400 30780 164168

Konuşma Özürlü 379050 399000 179050 954600

Orto~ Özürlü 151620 159600 71820 383040

Sürekli Hastahıı Olanlar 108300 114000 51300 273600

Üstün Yetenekliler 216600 228000 102600 547200

Eıitilebilir Geri Zekihlar 216600 228000 102600 547200

Öıretilebilir Ge.ri Zekiilılar 32490 34200 15390 82080

.Uyum Sorunu Olanlar 108300 114000 51300 273600

Korunmaya Muhtaç Çocuklar 2166PO 228000 102600 547200

TOPLAM 1516208 1596000 718200 3830408

1991 - 1992 Ders yılı başında bu çocuklardan

özel e~itim hizmetlerinden yararlanabilenierin s~yısı'

GRUP

Gönne Özürlü

Işitme Özürlü

Ortopedik Özürlü

Eıi. Geri. Zek.

Öır. Geri Zek.

Reh. Arş. Mer.

Kor. Muh. Çocuk.

<KUL 00RENCt Ö. SINIF ÖÖRENct KAYNAŞ OORENct TOPLAM

9 . 935 2 49 ı36 1099

36 5918 71 780 294 7492

2 219 203 422

17 668 773 8949 4315 14092

16 434 8 81 26 641

82 "
- 22000

NOt I . Rehberlik Araııırma Merkezleri İl ve İlçelerde özel egitim çalıımalannın plan-
layıcı ve egi~ici birimleridir.

2. Egiıilebilir. Zihinsel Engelliler için 3 özelokulda 160 ögrenci egitim
görmektedir. Toplumda bunlar da dahildir.
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Bizdeki durum. Özel sınıf, ayn özelokul (gündüzlü-yatılı) ayn iş okulu gibi
kaynaştırma ilkesine pek uygun 9lmayan uyguJama .yaygın görünmektedir.

. 4. .Egitimhizmeti, olabildigince özürlü çocugun ve aliesinin ayagına, yakınına
götürülmelidir.

Bizdeki durum. Çocuk ve aile, hizmetin ayagına gelmek zorundadır. Okul-
lanmlZın çolu yatılıdır. Sıra bekleme zorunlugu oldugu için veli en çabuk sıra gelecek
okulu tercih etmek zorunda kalabiliyor. Böylece Türkiye'nin bir ucunda oturan aile.
çocuAunu öbür uçta bulunan okula kaydettiriyor.

Alır işiten bir çocuk, eger gündüzlü agır işitenler okulunda okumak isterse

HahclOAlu ya da Vezneciler'e gitmek zonmdadır.

5. Elitim. bu iş için özelolarak yetiştiriimiş olan öAretmen ve uzmanlar tarafından
yapılmalıdır. Egitim bir ekip, takım işidir. ÖAretmen çekirdektir. Ekipte hekim. fizyo-
terapist, psikolog, dilci. sosyal hizmet uzmanı. konuşma terapisti vb. uzmanlar bulun-
malıdır.

Bizdeki durum. Ögretmenin özel olarak yetişmişi'ço~ az. Bu azlık hem özür türü
olarak, hem sayı'olarak görünmektedir. Anadolu Üniversitesi Elitim Fakültesi şimdilik
işitme ve zihinsel öıürlüler için ölretmen yetiştirmektedir.

Uzman desteli yok denecek kadar azdır. Bazıları hiç yok denebilir. ÖrneAin: Salırlar
Okulunda "Lingoist", "Odiolog" ve "Konuşma Terapisti" yoktur.

6. EAitim, özel egitime muhtaçların ihtiyaçlarına uygun ortamlarda yapılmalı. Or-
tamla kastedilen, fIZik-sosyal-psikolojik ortamlardır.

Bizdeki durum. Yetersiz fızik ortamı: 150 ögrenci için projeye' göre yapılan
Sagırlar~Köder Okulunda -200-220-250 öArenci egitim görmektedir. 1201ik projede
200 öArenci.

Sosyal ortam olarak, ayrı okul, ayrı derslik uyguJamasl vardır.

Yine fiziki olarak (alt özel sınıflar için) okulun en işe yaramaz odası ayrılıyor, isi.
ışık. büyüklük. rahatlık pek dikkate alınmıyor.

. 7.Elitiinde degişik y~ntemler uygulanmalı. Tek yönteme baglı kalınmamalı.
Bizdeki durum. Ögretmenlere, uzmanlara degişik yÖntemleri sundugumuzu,

onlarında deAişikyöntemleriuygu1adıAınısöylemekgüç.
.

8. Teknolojideki gelişmelerden yararlanma yoluna gidilmeli. Çok deAişik, bol araç_
gereç kullanılmalı.

Bizdeki durum. Verebildiklerimiz tür olarak az, miktar olarak az. ÖmeAin:

!şitme engelliler için işitme yardımcıiarı denen araçlar her öArencide yok. !şitme la-
boratuvarı yok gibi. Görme ö~ürlüler için konuşan kitaplık olarak bilinen kasetleri

ç~ özel teyp yok...
9. Egitim. sürekli birhizmet olarak kabul edilmeli. özürlüler okuldan mezun olduk-

tan sonra ortaya çıkan yeniliklerden yararIandınlmalıdır.
.

Bizdeki durum. Süreklilik yok denecek kadar az. İzleme de az.
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SORUNLAR
Yukarıda yapıJan açıkIamalardan şu sorunlar ortaya çıkmaktadıi-.

1. Yaygınlık. Özel egitimi gerektirenlerin hepsine özel egiÜm hizmeti
sagIanamamaktadır. Hele özel egitimi onlann yaşam boyu ihtiyaçlanna karşılayacak bir
hizmet olarak düşünülernemesi, daha ayrı bir sorun olmaktadJr.

2. Elitbn' türüiıde kallplaşma. Özel egitimde degişik önlem türlerine
yönelinmemek:tedir. Özel ı;ınıf, ayrı okul, (hem de yablı) işakulu dışındaki uygulama-
lann dikkate alınmayaşı bir sorun olarak sürmektedir.

3. Personel Yetersiziili. Özel egitim için degişik uzmanların, ögretmenlerle
b~ikte çalışması yok gibi. Uzınan türü az. Yük ögretmenin omuzonda görünüyor.Psi-
kolog, fizyoterapisı, odiolog, sosyal hizmet uzmanı, konuşma özürü vb. gibi uzman-
ların sayı ve nitelik ol~ yetersizligi başlıbaşına bir sorun olmaktadır.

Sorunun bir başka yanı işinden-görevinden şikAyetçi olmayanpersonel yetiştirip is-.
tihdam etme güçlügüdür.

4. Elitim ortamlarının gereli gibi düzenlenemeyişi. Fizik ortam ola-
rak, yer, yapı, donanım, bahçe, işlik, kitaplık, laboratuvar saglamak, saglananların
etkinolaIakkullanılmayışıbirsorun.

.

Sosyal ve psikolojikortamlarbaşlıbaşınabir sorun.
İ>erslikve okul dışı gezi, gözlem,incelemeve kamp etkinlikteriçok az.
S:Araç-gereç yetersizlili. Degişik ve bol miktardaaraç-gereç saglama, onları

herzamanişlerve işe yarardurumdatu~ilme birbaşkasorundur.
6.Program Geliştirme. Özürlülerin her kümesinin özellik ve gereksinimıerini

dikkate alan programların geliştirilmesi, bunların kaynaştırmaya uyarlanması, sorun
olarak devam etmektedir.

7. Yönedlp ve denedm. Özürlülerin egitim, yönetim ve denetiminde merkez-
taşra~u1 örgütünde bu konuda yetişmiş personelden bir kadro oluşturmak bir sorun ol-
maktadır. .

8. BDimsel araştırma sorunu. Özürlülerinegitiminde uygulamaların sonucu-
nu degerlendirici, yöntem, araç geliştirici türden araştıı1ila az. Üniversitelerde uygulayıcı
kurumlarınortaklaşayürüttülderiprojelereenderrastlanmaktadır.

.

. Çözüm Önerileri
Yukarda maddeler halinde kısa kısa belirtilmeye çalışılan sorunların çözümü için

degişik öneriler geliştirilebilir. Burada bildiri sahibinin kişisel önerilerine yer verilecek-

tir.

S~runların bir kısmınm çözümü uzun zamana baglı, bir kısmı bazı kurumların et-
kinligini gerektirirken, bir kısmı birden fazla kurumun ortaklaşa çalışmaSını gerektir4'.
Bir kısmı daha az maddi kaynak gerektirirken bir kısmı oldukça fazla maddi kaynaga
dayalı olabilir. Çözüm için sorunların belirli bir sıra ve oranda ele alınması gereklı.

Yoksa sorunlar her geçen yıl birikir ve çözümü de yıldan yıla güçleşir.
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önce genel anlamda birkaç öneri geliştirmek istiyorum.

1. Ne yapmamlZgerektiginigösteren antlaşmalar, yasalar, yönetmelikler, şUra karar-
lan, konsey.raporları, planlar, programlar var. Öte yandan bilim de ne yapılması, nasıl
yapılması. gerektigini söylüyor, gösteriyor. Bizlere (egitimci, yönetici, ilkögretimci

olarak)düşengörev bunlarauymak,onlarıuygulamak. .

2. Toplumu bu konuda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, düşündürrnek, olumlu ka-
rarlara vardırmak ve harekete geçirmek için kendimizin, sınıfımızın, okulumuzun, kuru-
mumuzun olanaklanm kullanmak..

3. Özel egitime muhtaç çocugu, onun ailesini anlamak, başkalarının da onlan anla-
masına öncü ve yardımcı olmak.

Şimdi, sorun başlıgı altm~ belirtilenlere paralel önerileri aÇıklamak istiyorum.

1. Yaygınlaştırma. Engellilerin egitilebilecegini bilen ailelerin başvurusunu
bekıeırte yerine, ilkögretim düzeyinde onları arama, bulma, okula kaydetme yoluna gi-

dilmelidir. tlkögretim çn azından şimdilik birinci kademesi zorunlu olduguna görç önce
Devlet bu zorunluluga uymalı, uymayanları uyar hale getirilmelidir. Bu konuda bir mev-
zuat boşlugu yok. 222 sayılı, 2916 sayılı yasalarla bunların gerektirdigi yönetmelikler
dikkate alınmalıdır.

2. Etitim önleni türleri detiştirilmelidir. Ayrı veyatılı okul ile özel sımf
uygulamasından normal okul, normal sınıf içindeki kaynaştırma türü önlemlere dogm
yönelinmelidir. Böylece daha kısa sürede, yer sıkıntısı çekilmeden, daha ucuza daha nite-
likli egitim uygulama fırsatı.dogacaktır. Bu uygulamaya geçer ya da agirlık verilirken,
ön koşulları göz ardı etmemek gerekir.

Okul öncesi egitime öncelik ve agırlık vermek.uzun vadede egitimin niteHgini
artırıcı olacaktır. .

.
Bundan sonra yapılacak ilkögretim okulu binalarının projelerinde kaynaştırma uygu-

lamasıdikkatealınmalıdır.
.

3. Personelin yetiştirilmesi ve istihdamına özen gösterilmelidir. ıyi
egitilmiş, uygun personeli (ögretmen, uzman, yönetici, denetici, destek eleman)
egitimde görevlendirriıek, onlan daha üst öırenimler için teşvik etmek, işbaşında
egitimlerineagırıık vermekgerekir.Tabü görevin hem yetişmehem çalışmakoşullannı
dikkate alarak hakkım vermek. daha iyi çalışanlanm çalışmayanlardan ayırdedip
ödüllendirmek için bugünkümevzuatın elverdiklerini hemen uygulamak. ilerisi için
yeni mevzuatçalışmalanyapmakzomnluguvardır.

XI. Milli Egitim Şôrası~da özel egitim uzmaıdarının tanımı, egitilmesi,
görevlerindirilmesineilişkinayrıntılıkararlaralınmıştır.14.QOOuzmanaihtiyaçoldugu
belirtilmiştir.Şimdi ihtiyaç dahada artmıştır.

4. Etitim ortamlarının düzenlenmesine özen gösterilmelidir. Yeni
yapılacak okul yerlerininseçimi, projelerinçizimi ve projelerinyere uygulanmasında
özel egitim ilkeleridikkatealınmalıdır. '
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ön hazırlıklı kaynaşbrma uyguIıimasında sosyal ve psikolojik ortam ilkelerine uyul~
malıdır.

S. Araç-gereç saAlama ve kullanmaya özeıt gösterilmelidir. Çocukların
özellik ve ihtiyaçlarına uygun araç-gereç saglama yoluna gidilmelidir. Teknolojideki ve
özel egitim alanındaki gelişmeler titizlikle izlenmeli ve kullanılmasına geçilmelidir.
Bilgisayar destekli egitimi Bakanlık sadece normaller için düşünmektedir. Oysa özel
egitimde başarıyla kullanıp, daha sonra normallerin kultanımına sunulan pek çok araç
gereç vardır. Konuşan bilgisayar örneklerden biridir.

Saglanan araçların korunması, bakımı ve etldnolarakklillanılmasının yolları aran-
malıdır. tşitme cihazlarının yeterince bakılıp kullanılmadıgı, konuşan bilgisayar ve bil-
gisayarlı matbaamız oldugu halde randımanlı çalıştınlamadıgı bilinen örneklerden sade-

ce ikisidir.
Milli Egitim Bakanlıgı Ders Aletleri Yapım Merkezindeözel egitim ünitesikurul-

malı, araç-gereç standartlarıbelirlenmeli, buradayapılmakta olan araçların niteligi
artırılmalı, bazı araçların burada yapılması araştırılmalıdır.

6. Programların sürekli geliştiriınıesine özen gösterUmelidir. 'Mev-.

"cut ilkokul programı, ikinci kademe için hazırlanan programlar, kısa vadede bazı uyarla-
malıırla özel egitime muhtaç çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Uz~ vadede bu programları (engellileri de kapsayacak biçimde) geliştirme zorun-
lugu vardır. Böylece, X. Milli Egitim Şfirasında alınan "...bireysel aynlıkları bulunan
çocyldar için, temel egitimbütünlügü' içinde, ayn programların b~lunması gerekli
görülmüştür."tvınınnaişlerlikkazandınlmalıdır.Temel egitim olarakdüşünüldügünde,

.

amaçlarlaberaberbazı dersadlannıve içeriginidegiştirmezorunlulugovardır.
Türkçe dersleri "iletişim" kavram ve uygulamasına; sosyal bilgiler birey-toplum

ilişkilerine; fen tabiatbilgileribirey-dogalve yapayçevre ilişkilerine;beden egitimide-
vinini egitimine; müzik, resimduyarı. egitimine.

.

7. Y önetinı ve denetim anlayış ve uygulaması deAiştirilmelidir.
Aslında yukarıdabelirtilmeyeçalışılan sorunlarve çözümü gelip yönetimedayanmak-
tadır. Özel egitim sorunlarını ilkögretim bütünlügü içinde çözmek isteyen, buna
inanmış; bunu bilen, sık degişmeyen bir yönetim ve denetim kadrosu bu sorunları
çözebilir.

. .

İşbirligi ve eşgüdüm içinde sorunlar daha kolay çözülecektir. Bu ise yine yönetime ve

yönetim anlayışına baglıdıi. 3797 sayılı Milli Egitim Bakanlıgının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun, tlkögretim Genel Müdürlügü ile Özel Egitim, Rehberlik. ve
Danışma Hizmetleri genel müdürıügüne hemen hemen aynı görevleri vermiştir. Bu,
işbirligi ve eşgüdümü daha da önemli hale getirmektedir.

, . 8. Bilimsel aı-aştırmaları araştırma ve yararlanma yoluna gidilmeli-
dir. Alanda yapılmış olan araştırmalardan uygulamada yararlı olabilecek kısımlartespit
edilecek yararlanma yoluna gidilmelidir. Gereksinme duyulan yeni araşhrmalıır, model
geliştirmeler Milli Egitim Bakanlıgı ile Üniversitelerin işbirligi ile ele alınmalıdır.
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Anadolu üniversitesiözel egitim alanında Türkiye için uyg1!n model gelitirme
çalışması yapmaktadır. Ama bu proje D.P.T. ile yOr:ütülmektedir. Kanımca bu, uygula-
malı alan araştırması gibi ME.B. ile yürütme daha uygun olur4u.

Özel egitim alanında.yapılacak yöntem, araç geliştirici türden YaPıJaCak çalışmaların
nornıaJ.lerin egitimine olumlu yansımaları olacaktır.

SONUÇ

tlkögretimfuyaygınlaştırılması,~iteligininartırılmasıbu düzeyde özel egitime yer
verilmesiyle sıkı.sıkıya ilgilidir. Bugün için özel egitime bu anlamda yer verdigimizi
söylemek güç. llkögretimcilerbu konuya.egildiginde,konuyudestekledigindehem özel
egitim hemilkögretim dahaçok gelişerek, bundanda toplumumuzkarlıçıkac~.
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