
TÜRKivE'DE ÖZEL EGiTiM ALANıNA PERSONEL YETişTiRMENIN
DÜNÜ, BUGÜNÜ VE VARıNı

. Doç. Dr. Doğan CAGLAR (-)

Giriş: Özel Eğitim hizmetlerinin planlanması, başlatılması, yürü-
tülmesi ve geliştirilmesinde en önemli husus, alan için özel personel
yetiştirmektir. Özel eğitimin il,k ve en önemli öğesi Özel yetişmiş per-
soneldir.

Personel Vetiştirmenin Dünü :
.

Türkiye'de özel eğ'itim üstün zekôlı çocukların eğitildiği Saray-
ENDERUN okulu ile 15. y.y. da başlamıştır. ENDERUN okulunda o za-
man alanında temayüzetmiş kimseler öğretmenlik yapmıştır. 1889
da istanbul'da1923'te izmir'de açılan körler ve sağırlar okul'larında
görevalacak personelin yöneticiler tarafından özenle seçildiği, işin
gereklerine göre iş başında uygulamalı olarak yetiştirildiği ve denen-
dikten sonra atama yapıldığı bilinmektedir.

Türkiye'de özel eğitime muhtaç çocukların çeşitli özür grupları
için sistemli özel eğitim çalışmalarına 1952 yılında Gazi E'ğitim Ens-
titüsünde Özel Eğitim Şubesi açılmak suretBe başlanmıştır. Bu şube-
ye iki yıl başarılı öğretmenlik yapmış olanlar başvurmuş, 420 öğret-
mene önce bir genel yetenek testi ile öğretmenlik meslek bilgisini
ölçen testler verilmiştir. Bu testlerde belli bir seviyeyi tutturan aday-
lar yetkili kimseler tarafından bir mülôkata tabi tutulduktan sonra 40
başarılı öğretmen alınmıştır. Bu şubede görevalacak öğretim ele-
manları Türkiye ve yabancı ülkelerde alanında başarılı olmuş öğre-
tim üyeleri arasından seçilmiştir.

(-) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
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Özel eğitim şubesinde eğitim öğretim uygulama ağırlıklı teorik
bilgiler verilerek sürdürÜlmüştür. Öğretim beş özel alanda devam et-
tirilmiştir. iki yıllık öğrenim süresini bitiren 60 kişi olmuştur. iki me-
zun verdikten sonra bu şube kapatılmıştır. .

1952-1969 yılları arasında özel eğitim kurumlarında görev alan-
lar ve alacak olanlar özel surette secilmiş ve asgari bilgi ve beceri
kazandınldıktan sonra atamaları yapılmıştır. Bunlar genellikle yerli
ve yabancı uzmanlar tarafından oldukca uzun süreli hizmet ici eği-
timi şeklinde olmuştur. .

Yetiştirilen personelin alanda kalmasını sağlamak tcin 1962 den
sonra personel kanunu cıkıncaya kadarikinci ek görev kadroları ve-
rilmiştir.

1954 ten itibaren özeleğitim alanında üst düzeyde personel ye-
tiştirmek üzere Milli Eğitim Bokanlığınca en az 1 yıl süreli olmok
üzere Avrupa ve A.B.D. ne özel eğitim alanında üst öğretim yapmak
üzere 1968 yılına kadar 127 eğitimci yollanmıştır. Bunların coğu öğ-
renimlerini tamamlayıp yurda döndÜkten sonra yeterli istihdam ted-
birleri alınmadığı icin alan dışında görevalmışlardır. Bugün bunlar-
don ancak 2 Si Üniversitede. 1 i de özel eğitim kurumunda müdür
olarak görev yapmoktadır. Özel Eğitim alanında görev yapan ve ye-
niden görevalacaklar icin 1954-1967 yılları arasında her yıl en az 2
ve enook 12 hafta süreli 112 hizmet ici eğitim kursu acılmıştır. Ay-
rıcakurumlarda görev yapanların yurt dışında benzer kurumlarda in-
celemeler yapmaları iCin kısa süreli inceleme gezileri tertip edilmiş-
tir. [,

1967 yılından sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bir
özel eğitim bölümü acılmıştır. Bu böJüme lise mezunları alınmıştır.
Bu bölüme ook az sayıdaöğrenci ilgi duyduğundan kücük gruplar
halinde uygulamalı öğretim sayesinde oldukca nitelikli personel ye-
tiştirilmiştir. 1979 yılı Şubat ayında Ankara Üniversitesi Senatosunun
aldığı bir kararla A.Ü. Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Sertifika Programı
yönetmeliği kabul edilmiştir. Bu yönetmeliğe göre özel eğitim ku-
rumiarında görev yapanlar ile bu kurumlara atanmak isteyen öğret-
menler 9 alanda özel. eğitim serfitika programına kayıtlarını yaptır-
mışlardır. Kayıt yapılan ve devam edenlerin sayı'sı 865 tir. Bu suretle
açılan sertifika programına devam edenlerden Ankara. izmirı Eski-
şehir. Konya. Bursa'dan büyÜk bir grup özel eğitim sertifi~ası almış-
tır. Anadolu Üniversitesi de bu tür bir sertifika programı yürütmüş-
tür.
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YÖK yürürlüğe girdikten sonra A.Ü. Eğitim Fakültesindeki' Özel
Eğitim Bölümü kapanmış ancak Psikolojik Hizmetler bölümünde bir
ana bilim dalı şeklinde bağımlı kı,sır bir hüviyet almıştır. Aynı yılda
Anadolu Üniversitesinde Eğitim Fa~ültesinde özel eğitim öğretmenli-
ği kısmı açılmıştır.

Özel Eğitim Alanına Personel Yetiştirmenin Bugünkü Durumu:

Bugün özel eğitim alanına sürekli personel yetiştiren iki kurum
vardır. Bunlardan biri A,Ü. Eğitim BHimleri Fakültesi Psikolojik Hiz-
metler Bölümü içindeayrı öğrenci almayan Özel Eğitim Anabilim
Dalı. ikincisi ise Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim
öğretmenliği kısmıdır.

Her iki kururnda özel eğitim sertifika programına yeni bir öğren-
ci kaydı yapılmamaktadır. Bu haliyle özel eğitim olan'ına yeterli per-
sonel yetiştirdiğini söyleyebileceğimiz bir kurum yoktur. Çünkü ge-
lişmiş ülkelerin uyguladığı personel yetiştirme çalışmalarına ne yön-
.tem ne kapsam nede uygulama açısından hiçbir benzerlik gösterme-
mektedir. Hatta hiçbir şey denecek şekilde ve düzeyde olduğunu
söylemek doğru olur.

ÖzelEğitimAlanına Personel Yetiştirmenin Yarını

Sonuç: Bugün özel eğitim ku'rumlarına çağdaş anlamda ve dü-,
zeyde direkt olarak gerçek anlamda personel yetiştiren bir kurum
yoktur. Yüksek öğrenim kurumlarında bugün bu alanda verilen eği-
tim çok yetersizdir. Yeniden bu işi bilenler tarafından düzenlenme-
ye muhtaçtır...

Özel Eğitim Alanına Personel Yetiştirmede Yarına ilişkin Öne-
riler:

1. Özel Eğitim alanının çeşitli özür grupları için bugünkü tahmi-
ni sayılara göre EN AZ 220.000 öğretmene, 2.500 uzmana,
2.500 yöneticjye ve 500 denetçiye ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın
karşılanması ülkenin maddi imkanları' dikkate alınarak kaç
yılda karşılanacağı yetkili kurumlarca bir plana bağlanmalı-
dır.

2. Bu plana göre bu konuda üst düzeyde öğretim elemanı olan
Üniversitelere bu a'lanın hangi özür grubu için nekadar per-
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sonel yetiştireceği YÖK tarafından görevolarak verilmelidir.
Özelliıkle Ankara, Eskişehir, istanbul ve i~mir'de bulunan üni-
versiteler bu görevlileri yetiştirecek şekilde personeL. araç ve
gereç ile uygulama okulları sağlanarak görevlendirilmelidir.

3~ Özel Eğitim kurumlarında çalışan personelin hizmet içinde
yetiştirilmeleri aynı şek,ilde böl,gelere göre üniversitelere gö-
revolarak verilmelidir.

4. Eğitim Fa,kültelerinin özel eğitim bölümlerine alınacak öğ-
renciler mutlaka öğretmenlik tecrÜbesi olan istekli ve yete-
nekli kişiler arasından özel yöntemlerle seçilmelidir.

5. Özel eğitim alanı için yetiştirilecek uzmanlar, yöneticiler ve
denetçiler uygulamada başarılı öğretmen ve yöneticiler ara-
sından seçilerek EN AZ lisans üstü eğitim verilerek yetişti-
rilmelidir.

6. Özel eğitim programları her düzeyde MUTLAKA bu konuda
yeterli bilgi v~ uygulamada tecrübesi ,olanlar tarafından ge-
lişmiş ülkelerin uy,guIÇldıklarıprogramlara parelellik sağlaya-
cak şekilde düzenlenmelidir.

7. Özel eğitimde çok sık değişiklikler olmaktadır. Bu üniversite-
lerle sıkı bir işbirliği yapılarak ileri ülkelerdeki yenilikler ülke-
mizdeki uygulamalara yonsıtılmalıdır...

8. Özel eğitim alanlarına per:sonel yetiştirme ile görevli Üniver-
siteler mutlak surette alanda araştırmalar, denemeler ve in-
celemeler yapacak ve toplumda örnek hizmetler verecek şe-
kilde uygulama okulları araştırma ünite ve labaratuarları ile
donatılmalıdır.

Ünıversiteler bu görevi yapmayı ve bu rolü benimseyen üniversi-
teler arasından seçilmelidir. Bu konuya inanmamış bir yöneticinin
bulunduğu bir üniversitede bu hizmetlerin bir adım atması imkansız-
dır...
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