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Özet:  2004 yılından bu yana Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ), varolan kanallar ve yeni yasal düzenlemeler aracılığıyla, ek mali 

kaynak kullanmadan, engelli öğrencilere üniversite tarafından destek sağlanmaktadır. Engelli öğrencilerle on yıldır yapılan ortak 

çalışmalar sonucunda, başarılarıyla önyargılara meydan okuyan ve yaklaşımlarıyla diğerlerine öncü olan bireyler ortaya çıkmıştır. 
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Sonuç:  10 yıl içinde, engelli öğrencileri destekleyecek, üniversitelerarası bir işbirliği ağının temelleri atılmıştır. Destek alan 

birinci nesil engelli öğrenciler gelişim süreçlerinde edindikleri anlayış ve tecrübelerini lise öğrencileriyle paylaşmaya 

başladılar. Sorunlara uzun vadeli çözümler bulmak ve başarıya ulaşmak için değişik yöntemler aradık.  

 

“Daha bağımsız olabilmek için kendi kararlarımızı verip kendi yolumuzu seçebilmeliyiz.” 

1997:    

 Yasa yok 

 „Engellilik desteği‟ kavramı yok 

 İzole olan birkaç öğrenci 

 Kayıt ve istatistik yok 

 Öğrencilere yardım etmek isteyen, rehbersiz az 

sayıda olan öğretmen 

 „Burada bir şey değişmez‟ tavrı  

 Farklı yetkililer arasında iletişim ağı yok 

 Bilgi yok 

 Katı sistemler 

Hepsinin temel ve çerçeveye ihtiyacı vardı 

2007:   
Özürlüler Yasası 

Yüksek Öğrenim Yönetmeliği 

Bazı üniversitelerde engelli öğrencilere destek 

Kendıne güvenen birkaç engelli öğrenci 

Vızyona ve anlayışa sahip rol modelleri 

Daya iyi standartlar yaratılması için çalışan 

Yurt dışındaki engelli öğrencilerle bağlantı halinde 

Kurumlar, bakanliklarla ilişkiler 

Türk üniversitelerinin dörtte biriyle iletişim ve işbirliği 

Sınavlar, kayıt işlemleri vb. ile ilgili prosedürler 

Teknik araç gereç: Braille yazıcı, halka sistemi vb. 

Bir Türk Üniversitesinde Engelli Öğrenciler:  ODTÜ 

Nasıl ilerledik? 

Engelli öğrencileri dinleyerek 

Tatsız gerçekleri analiz edip, gerçek ve           

duyguları birbirinden ayırarak   

Duyguları-ihtiyaçları ifade etmeyi öğrenerek 

Becerileri geliştirerek 

Ufak ilerlemeler görerek 

Bağımlılıkları tespit ederek 

Belli sorunlara çözümler üreterek 

Internet kaynakları (UK, CA, NZ, USA, …) 

Motive olan insanlarla işbirliği 

Pratik çözümler 

AB projeleri 

Websayfa, ınternette tespit 

Gizli e-posta listesi 

Standartlar ve  prosedürler 

Eğitim materyalleri 
Ücretsiz kampus ulaşımı 

ODTÜ – MEB İl Müdürlüğü protokolü 

Amaç: Engelli lise öğrencileri, akranları ve 

öğretmenlerinde bilinçlendirme sağlamak 

Rol modelleri: Engelli üniversite öğrencileri, engelli 

lise öğrencilerinin imkanlarının iyileştirilebilmesi için 

gerçekci yöntemler tespit ettiler 

İyi okuyucu, kişiye yardımcı olmak amacıyla, kendi isteğiyle gelmiş 
olmalıdır. Görev bilinciyle hareket ederek bunu farklı amaçlar için 
kullanmamalıdır. Yaptığı işin bizim için önemli olduğunu unutmamalıdır.  

Net anlaşılabilen bir biçimde konuşmalı, okumaları düzgün yapmaya 
çalışmalıdır. Özellikle İngilizce ders ve yazılılarında bu çok önemlidir.  

Okuma sırasında öğrencinin dikkatini dağıtacak telefon, müzik aleti vb. 
eşyalarla uğraşmamalı ve üçüncül şahıslarla sohbet etmemeye özen 
göstermelidir.  

Sabırlı, anlayışlı ve iletişime açık olmalıdır. Tekrar edilmesi istendiğinde 
anlayış göstermeli, gerektiği kadar okuyabilmelidir.  

Moral bozucu ve küçümseyici tutumlardan kaçınmalıdır.(Çalışıp 
çalışmadığını sorgulamak, panik olmasına neden olacak davranışlarda 
bulunmak gibi)  

Ders çalıştırıcılar, öncelikli olarak iyi oldukları derslerde çalıştırmayı 
tercih etmelidirler.  

Sınavdaki okuyucu objektif olmalı, kişinin söylediğini hiçbir değişiklik 
yapmadan, aynen yazmalıdır. Öğrencinin cevabına hiçbir şekilde 
müdahale etmemelidir. 

Yatılı liseli görme engelli öğrencilerle 

Gönüllüler „Engelsiz Bilinç Eğitimi‟ alırlar. 

Öğrenciler ihtiyaçlarını ve sorunları belirler; istedikleri 

aktivitelerde konuları tartışarak yazılar hazırlarlar. 

10-haftalık pilot projesinde: 

Öğrenciler daha aktif, fikir ve ihtiyaçları daha net ifade eder, 

beklentileri daha gerçekçi, daha güçlü becerileri, davranış 

ve seçeneklerinin sonuçlarını daha iyi kavrayabiliyorlar.  

Daha fazla seçeneğin farkındalar ve çözüm üretmek için 

ilerliyorlar. 

   

Öğretmenler tutumlarını değiştirip,  

öğrencilerin önerilerine, gönüllülerin  

öğrettiği materiyallere göre sınav  

yapıyorlar   

Pansyon müdürü gönüllülerden  

destek istiyor 

Engelsiz Paneller:  Engelli ODTÜ‟lülerin oluşturduğu 

panelistler, davet eden okulun öğrenciler ve öğretmenlerin 

sorularını cevaplayarak bilgi verir, başarılarını yansıtır, 

beceri kazanır.   

Panelistler konuları  

kontrol eder. Yeni  

panelistlere destek   

verip, özgüvenlerini  

kazandırırlar 

 

 

 

Hazırlık Zor ve kolay sorular hazırlanılıp, soruların niye iyi 

veya zayıf olduğu tartısıldı. Çelişkili durumlara verilebilecek 

farklı cevaplar  ve tepkiler belirlendi. 

•ODTÜ günleri: engellı liseli 

öğrenciler engelli ODTÜ‟lü 

öğrencilerle tanışıp, başta 

okuma ve sınava girme 

yöntemleri paylaşıp, diğer 

konulara geçer. 2.ziyarette 

tutumlar ve davranışlarının 

değiştiği gözlendi. 


