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Engellilerin entegrasyonuna
yönelik bilgi kaynaklar›
Alper Eliçin*

Kaynaflt›rma e¤itimi engeli olan ve engeli olmayan ö¤rencilerin
ayn› s›n›fta e¤itim görmesini olanak tan›yarak, ileride ayn›
toplumun bireyleri olarak sosyal yaflam ve ifl yaflam›ndaki uyumlu
birlikteli¤in temellerini oluflturuyor. Bu e¤itimin ülkemizde de
yayg›nlaflmas› için ‹ngiltere’de bulunan Worcester Üniversitesi
liderli¤inde ETTAD ve QATRAIN2 isimli iki proje gerçeklefltiriliyor.

E

ngelliler do¤ufltan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel,
ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini
çeflitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaflama uyum sa¤lama ve
günlük gereksinimlerini karfl›lama güçlükleri olan ve
korunma, bak›m, rehabilitasyon, dan›flmanl›k ve
destek hizmetlerine ihtiyaç duyan, fakat ayn› zamanda bizlerle birey ve vatandafl olarak eflit haklara sahip oldu¤unu zaman zaman unuttu¤umuz kiflilerdir.
Bugün dünya nüfusu 6 milyar 640 milyonu aflm›flt›r.
Nüfusun yüzde 10'unun çeflitli engelleri bulunmaktad›r. Ülkemizin ise 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle nüfusu 70 milyon 586 bin 256 kiflidir. Bedensel ve zihinsel engelli vatandafl say›s›n›n ise nüfusun yüzde
12.9’unu oluflturdu¤u belirlenmifltir. Yani Türkiye’de
tahminen 9 milyon 100 bin kifli engellidir.
Engellilere bak›fl tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de de¤iflmeye bafllam›flt›r. Önceleri ac›ma duygusuyla bak›lan engellilerin asl›nda bunu hak etmedikleri, kendilerine eflit bireyler olarak bak›lmas› ge-

rekti¤i, bunun bir insan hakk› oldu¤u h›zla benimsenmektedir. Anayasam›z ve 7 Temmuz 2005 tarihinde ç›kar›lan yasa Türkiye’nin mevzuat aç›s›ndan
oldukça ileride oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Hatta
Türkiye pek çok konuda Avrupa Birli¤i mevzuat›n›n
ilerisindedir.
Ancak, uygulamada durum çok farkl›d›r. Uygulamada pek çok sorun vard›r. Türkiye’de engelliler sosyal
yaflama kat›lamamaktad›r. Nüfusun yüzde 13’ü engellidir ama sokakta dolaflan nüfusun yüzde 13’ü
engelli de¤ildir. Engellilerin çal›flan nüfustaki oran›
çok düflük düzeydedir. Bu ekonomik olarak büyük
bir kay›pt›r. E¤itim gören engelli oran› son derece
düflüktür. Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) verilerine
göre engellilerin sadece yüzde 45’i ilkokul mezunu.
Yüzde 52.5’i herhangi bir sosyal güvenlik sisteminin
korumas› alt›nda de¤ildir. Engellilerin yüzde 79’u iflsizdir. Halbuki ülkemizdeki engelli yafl ortalamas› 33
olup, engellilerin ço¤u yaflamlar›n›n en üretken y›llar›nda olan gençler ve orta yafll›lardan oluflmaktad›r.
Çal›flanlar›n ço¤u kamuda istihdam edilmektedir.
Bu durumun pek çok nedeni vard›r. En önemli nedenlerden biri ailelerin engelli bireyleri aile aç›s›ndan utan›lacak, saklan›lmas› gereken, ailenin kötü
kaderi, hatta bazen ilahi bir cezaland›rma olarak görmeleridir. Bu durum özellikle aile içerisinde zihinsel
özürlü bir birey oldu¤unda söz konusudur.
‹kinci bir neden ülkenin içerisinde bulundu¤u flartlar
nedeniyle engelli politikalar›n›n yeterince uygulamaya konulamamas›, toplum aç›s›ndan yeterince benimsenememesidir. Resmi iflsizli¤in yüzde 20’lere
yaklaflt›¤›, daha k›zlar›n› okutma konusunda ciddi s›k›nt›lar› olan bir toplumda engellilere önem verilmesi do¤al olarak pek kolay de¤ildir.
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Zihinlerdeki engeller
Engellilerin topluma daha iyi entegre olmas› için, gerek engelli gerekse engeli olmayan vatandafllar›n
e¤itimi önem kazanmaktad›r. Engelli vatandafllar›m›z›n ve bilhassa ailelerinin engelli haklar› konusunda
bilinçlendirilmeleri, bunun bir insan hakk› oldu¤u konusunda bilgilendirilmeleri, kendilerine güven duymalar› son derece önemlidir. Ayr›ca, bu kiflilerin e¤itimine önem verilmesi, daha çok engelli vatandafl›n
daha iyi e¤itim görmesinin sa¤lanmas›, bu e¤itimlerin ilk ö¤retimle s›n›rl› kalmay›p, mutlaka ihtiyaç duyulan sektörlere eleman yetifltirecek flekilde mesleki
e¤itimle desteklenmesi, üniversitelerimizde engellilerin e¤itim flartlar›n› rahatlat›c› altyap›lar›n gelifltirilmesi gerekmektedir. Engeli olmayan, engelli vatandafllarla sosyal ve ifl iliflkisi olmayan vatandafllar›n
da engelli vatandafllar konusunda e¤itilmesi, bilinçlendirilmesi büyük önem tafl›maktad›r. Ülkemizde
engel, sadece engelli vatandafllar›m›z›n bedenlerinde veya zihinlerindeki k›s›tlardan oluflmamaktad›r.
As›l engel, biz kendini engelsiz sayan kiflilerin zihinlerindedir. Ço¤umuz engellilere ac›ma duygusuyla
yaklafl›r, sadaka vermenin ötesinde bir yard›mda bulunmay›z. Ülke flartlar› nedeniyle dilenmek durumunda kalan baz› engellilere de bazen kötü gözle
bakar›z. ‹fl yerimizde engelli çal›flt›rmak, bir engellinin e¤itimine katk›da bulunmak, onlar›n eflit hak mücadelelerine kat›lmak konusunda pek istekli davranmay›z. Bu bizlerin beynindeki engeldir ve bu engelin
mutlaka ortadan kald›r›lmas› gerekir. Öte yandan engelli vatandafllar›m›z›n da önyarg›lardan ar›narak
kendilerini normal yaflam›n bir parças› olarak görmelerini sa¤lamak da onlara gerekli e¤itim verilerek

sa¤lanabilir. “A¤aç yaflken e¤ilir” atasözümüzden
hareket ederek her iki sorunun da ortadan kald›r›lmas› için daha okul öncesi e¤itim ve ilkö¤retim aflamas›nda çaba göstermemiz gerekmektedir.
Kaynaflt›rma e¤itimi kavram›
Okul öncesi ve ilkö¤retimde engelli ö¤rencilerle engeli olmayan ö¤rencileri ayn› s›n›fta e¤itmek baz› istisnai haller d›fl›nda mümkündür. Bu sisteme kaynaflt›rma e¤itimi (‹ngiltere’de inclusive training,
ABD’de integrated training) ad› verilmektedir. Hangi
engelli ö¤rencinin kaynaflt›rma e¤itimine kat›lamayaca¤›na Türkiye’de konusunda uzman bilim kurullar› karar vermektedir. Ocak 2008 itibar›yla Türkiye’de 68 bin civar›nda ö¤renci ilk ve orta ö¤renimde
kaynaflt›rma e¤itiminden yararlanmaktayd›. Bu rakam›n bugün daha da artm›flt›r, zira Milli E¤itim Bakanl›¤› bu konuya özel önem göstermektedir.
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Kaynaflt›rma e¤itimi engeli olan ve engeli olmayan
ö¤rencilerin ayn› s›n›fta e¤itim görmesini olanak tan›yarak, ileride ayn› toplumun bireyleri olarak sosyal
yaflam ve ifl yaflam›ndaki uyumlu birlikteli¤in temellerini oluflturmaktad›r. Öte yandan kaynaflt›rma e¤itimi engellilere verilen e¤itimin maliyetini düflürmekte, yayg›nlaflt›r›lmas›n› sa¤lamaktad›r. ‹lkö¤retimde
özel e¤itim kurumlar› kurmak zor ve maliyetli de olsa mümkündür, bazen de flartt›r. Ama engelli vatandafllar›m›za gerçekten ifl bulmalar›nda ve iflte gerekli becerileri kazand›rmakta gerekli olan e¤itimleri
vermek için her branflta mesleki e¤itim kurumlar› açmak neredeyse imkans›zd›r. Bu nedenle engelli vatandafllar›m›z›n bu e¤itimleri kaynaflt›rma sistemi
içerisinde almalar› gerekmektedir. Ayn› durum üniversiteler için de geçerlidir.
AB fonlar›yla desteklenen projeler ve Türkiye
Türkiye’nin AB sürecinde kat›ld›¤› mesleki e¤itim
program› Leonardo da Vinci (LdV) ve yaflam boyu
e¤itim program› Grundtvig’te de engellilerin e¤itimi
ve istihdam› konusunda pek çok proje yürütülmektedir. Ülkemizden de Sakarya Üniversitesi Bolu Rehberlik ve Araflt›rma Merkezi, BCD E¤itim ve Dan›flmanl›k, baz› belediyeler ve sivil toplum örgütleri bu
projelerde faaliyet göstermektedir. Bunlar›n bir k›sm› baflar›yla sonuçlanm›fl ve AB ülkelerinde uygulamaya konmufltur. Türkiye’de Baflbakanl›k Özürlüler
‹daresi Baflkanl›¤› (OZ‹DA) bu projelere büyük destek vermektedir. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n da zaman
içerisinde projelere olan ilgisinin artaca¤› ümit edilmektedir. Biri yetiflkinleri, di¤eri mesleki e¤itime kat›lanlar› hedef alan ve ‹ngiltere’nin liderli¤inde gerçeklefltirilen ETTAD ve QATRAIN2 isimli bu iki projede, kaynaflt›rma e¤itimi veren veya verecek olan
e¤itmenlerin e¤itimine yönelik web siteleri haz›rlanm›flt›r. ‹stendi¤i takdirde buradaki bilgilerden bir referans el kitab› olarak da yararlan›labilmektedir. ‹çerik olarak Türk yasa ve mevzuat›na uygun olarak ha-
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z›rlanm›flt›r. Kullan›m› ücretsiz olan bu sitelere
www.ettad.eu ve www.qatrain2.eu adreslerinden
eriflmek mümkündür.
Ancak, bu iki projeyle ilgili iki y›l› aflk›n süredir yap›lan çal›flmalar, bir baflka eksikli¤i de gün ›fl›¤›na ç›karm›flt›r. Sadece engellilere e¤itim veren e¤itmenlerin e¤itim standartlar›n›n yükseltilmesi ve çal›flma
flartlar›n› iyilefltirilmesi yeterli olmamaktad›r. E¤itimi
alacak kiflinin ve ailelerinin de bilinçlendirilmesi,
haklar›n› bilmeleri, ihtiyaçlar›n› tan›mlayabilmeleri ve
e¤itim sistemine do¤ru bir flekilde entegre olmalar›
için ayd›nlat›lmalar› gerekmektedir. Ö¤renciler ve aileleri e¤itim esnas›nda karfl›lar›na ç›kacak engelleri
bilmeli ve bunlar› aflacak stratejiler gelifltirmelidir.
Bu ihtiyac›n bilincine varan AB komisyonu, bu konuda bir internet sitesi gelifltirilmesi için, ‹ngiltere’den
Worcester Üniversitesi liderli¤inde, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’nin ortak oldu¤u bir konsorsiyuma destek vermeye karar vermifltir. ETTAD ve QATRAIN2 projelerinde de rol alm›fl olan BCD E¤itim ve
Dan›flmanl›k flirketinin bulundu¤u Q4S ad› verilen
bu proje 2009 Ekim ay›nda bafllam›fl olup Eylül
2011’de sona erecektir (www.q4s.eu).
Q4S projesi kapsam›nda Türkiye’de baflta OZ‹DA ve
Milli E¤itim Bakanl›¤› olmak üzere, yerel yönetimler
ve sivil toplum örgütleri, mesleki e¤itim almakta olan
veya almaya ilgi duyan 16 ila 25 yafl aras›ndaki ö¤renciler ve aileleriyle yak›n iliflkide bulunularak,
AB’deki deneyimleri Türkiye’ye aktaran, ayn› zamanda Türkiye’nin kendisine özgün flartlar› da göz önünde tutan bir e¤itim portali oluflturulacak. Teknoloji
ve ülkemizin AB üyeli¤ine adayl›¤›n›n sa¤lad›¤› f›rsatlar sayesinde, baflta e¤itmenler olmak üzere, Türkiye’nin neresinde olursa olsun, meslek sahibi olmak ve ifl yaflam›na kat›lmak üzere e¤itim gören engelli vatandafllar›m›z ve onlar›n yak›nlar›, ihtiyaç duyduklar› bilgilere eriflerek sözü edilen engellerin afl›lmas› konusunda destek ve güç alabileceklerdir.

