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Yurt dışından yeni geldiğimden Türkçem biraz azaldığı için size sunabileceğim bir yazı 
oluşturamadım.  Bundan dolayı işitme kaybı olan kişilere bir dezavantaj yaşattığımın 
farkındayım:  işaret dili çevirmeni sağır katılımcılara ne kadar anlatsa da, TİD bilmeyen 
daha fazla sayıda olan işitme kaybı olan kişilerden şimdiden dışladığım için kusura 
bakmayın. 
 

Üniversite okuyabilmek engelli bireyler için dünyanın her ülkesinde ancak bir 
mücadeleyle kazanılıyor.  Farkındasızlık sadece Türkiye’nin bir sorunu değil. Tüm dünyada bir 
farklılıkla üniversite okumayı hedefleyen öğrencilerin durumları aynı noktalardan başlayıp 
benzer süreçlerden geçiyor.  Engelli bir birey, ailesinin tutumları ne olursa olsun, 
büyüdüğünde toplumun tepkileri ile karşıladığında anlayışını revize etmek durumunda kalır. 
Nadiren konuşulan bu temel sosyal varsayımlar ile ilgili Engelsiz ODTÜ Topluluğu bir çalışma 
düzenledi; 2009 yılında Ankara’da bir lisenin pansiyonunda kalan görme engelli ve gören 
öğrencilerin birbirlerine bakışlarını konu alıyordu çalışma.  Her iki grup kendilerine “Bizler” 
diye hitap ederken, diğerleri için“onlar” ifadesini kullanıyordu.  Üç aylık “Akran Bilinciyle 
Varsayımları Aşalım”  [1] projesinde kızlar arası toplumsal ve bireysel varsayımlar hakkında 
biraz farkında olmaya başlamışlar ise de, ilerlemelerin sürekli yenilemesi gerekir.  

 

Türkiye’de, birçok ülkede olduğu gibi, engel kaldırmak amaçlı adım atmaya çalışan 
birçok kişi oldu.   Duyarlılık gerektiren bu iş ister istemez duygusal oluyor.  Duygusallıkla 
çalışmak yüksek çaba gerektirir, insanı yorar ve tüketir.  Sürdürülmesi kolay olmayan işler 
bazen “ya tutarsa” mantığıyla devam edebilir.  Benim hikayem Türkiye’ye gelmeden önce 
başladı; 1990’da İngiltere’de sınıf öğretmenliği formasyonumda engelli öğrencileri sınıfa dahil 
etme konusunda temel eğitim verilirdi.  Dört sene sonra Türkiye’de bir dershanenin İngilizce 
sınıfında kör bir öğrenci ile tanıştım, 1996 yılında ODTÜ’ye başlamadan önce ilk Türk engelli 
ile görüşürlerimize başladık.  2004 yılında British Council beni bir haftalık engellilik 
araştırmaya gönderdi ve döndüğümde Engelsiz ODTÜ Koordinatörü olarak atandım. İsmi tam 
Engelli Öğrenci Birimi olmadan, ilk defa Türkiye’nin bir üniversitesinde çalışmalar başladı, 
2005 yılında onaylanan Özürlüler Yasasından bile önce.  Başka örnek yokken, geniş 
yelpazeden kişiyle danıştım.  Kaynak yokken ilk defa bir AB projesi hazırladım. Bana büyük 
gelen 6500 Euro bütçeli bir haftalık programda Türkiye’den beş kişi olarak İngiltere’de 
Bristol’un iki üniversitesi ve birkaç engelli STK’sını ziyaret ettik. Türkiye’ye döndüğümüzde 
gözlemlediklerimizi anlatmak amaçlı bir toplantı düzenlememiz gerekiyordu.  “Ya tutarsa…” 
hayal perest “Birinci Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı” olarak isimlendirildi.  19 üniversiten 
katılan 28 kişi arasında bugün hala aramızda olan Osman Tutal, Tayyar Kuz, Hatice Şahin ve 
Menşure Aydın da vardı. Katılımcıların en çok istediği gelecekte iletişim sürdürmek amaçlı bir 
elektronik platformdu. Britanya’nın engelli üniversiteli öğrencilerle çalışanlarını birleştiren 
sisteminden esinlendim ve Engelsiz Üniversiteler Platformu (EÜP) Ekim 2007’de 5 üyeyle 
kuruldu.  Şimdi sayısı 530 geçti.  Altı ay sonra EÜP üyeleri arasında 2. Çalıştayı soranlar 
olunca, 2nci Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı da ODTÜ’de düzenlendi. 29 üniversiteden 50 kişi 
katıldı, işlerin ciddi olduğunu gördüm ve sonraki çalıştayları başka üniversitelere devrettim.   

 

2007 yılında daha kapsamlı bir AB proje fırsatı ortaya çıktı: 2008-9 yıllarında 
Türkiye’nin her yönünden dört üniversite ve Hollanda’dan ortaklarla 18 ay boyunca “Engelli 



Öğrenciye Engelsiz Üniversiteye Doğru” çalışmaları yapıldı [2].   Hollanda’nın Handicap Studie 
kurumundan gelen eğitmenler, o zamanlarda Türkiye’de yeni kurulan üniversite engelli 
öğrenci birimlerinde (EÖB) çalışan 13 kişiye formasyon verdi ve 20 engelli öğrenciyle birlikte 
uygun destek mekanizmalarının temelleri ve ilkeleri oluşturuldu.  Handicap Studie’li 
meslektaşlarla hala görüşmekteyim.  

 

Bugünlerde yurt dışında, hem Hollanda’da hem Britanya’da durumlar değişiyor: 
yıllardır devlet tarafından sunulan maddi destekler ekonomik sorunlardan dolayı azaltılıyor, 
yasalar değiştiriliyor ve destek verme yükümlülüğü farklı şekilde dağılıyor.  Yeni çözümler 
aramak zorunda kalıyorlar.  Türkiye’nin üniversitelerinde ise devletin maddi desteği hiç 
olmadan EÖB’ler bir şekilde çalıştı. Ancak dünyada geliştirilen engelli üniversiteli öğrencilere 
yönelik destek yöntemleri ve tecrübelerinden faydalanılabilir. 

 

2007 yılında birinci çalıştayla önemli bir beklenti oluşturduk.  Yasal sorumluluk varken 
uygulanması nasıl olurdu bilinmezdi.  İlk çalıştayın sihirli havasında sorular sorulmaya ve 
gündem belirlenmeye başlandı.  Kavramlar netleştirilecekti. Sistemler geliştirecekti.  Bilgiler 
erişilebilir olacaktı, merkezi bir kurum tarafından toplantı düzenlenecekti ve gündemleri ve 
kararları güncel tutulacaktı… 

 

 İlk on yılın en verimli gelişmelerinden üçünden bahsedeyim.  2010 yılında İzmir 
bölgesinde EÖB Bölgesel Toplantıları başladı, senelik çalıştaylar arasında maddi yük ve zaman 
yükü fazla getirmiyorlardı.  Bu ara çalışmalarda benzer hedefe giden komşu kurumlarda 
çalışan meslektaşlar işbirliği ile kaynak oluşturma ve paylaşım geliştirdi.  İzmir grubunun 
örneğinden sonra başkaları da bölgesel toplantılar oluşturdu.  Az üniversiteli illerde, örneğin 
2011’de Malatya’da düzenlenen bölgesel toplantıda beş ilden beş üniversite temsil 
edildi.  Öğrenci profili, kaynaklar, ve gerçekleştirilebilir hedefler benzer.  Bilgi ve tecrübe 
paylaşımı daha hızlı yayılır, yan kurumdan gelen örnekleri daha etkili uygulanabilir. Her 
yönden verimlidir.   
 

İkinci önemli gelişme, asıl bu çalıştayların varlığının sebebi olan engelli öğrencilerin 
bizzat örgütlenmesi.  “Nothing about us without us!”, “Hakımızda bizsiz asla”prensibi 
gereğiyle özellikle engelli öğrencilerin katkıları gerekiyordu.  İlk çalıştayda birkaç öğrenci 
vardı; tecrübesizlikten seslerini duyuracak kadar beceri ve deneyimleri olmadı.  Onları 
ilgilendiren süreçlerde engelli öğrencileri etkili katılmak ve sorumluluk alabilmelerini 
sağlamak için Türkiye’ye özgü bir yaklaşım kökten oluşturulacaktı.  Bu konuda Eğitimde 
Görme Engelliler Derneği - EGED - öne çıkıyor.  Son iki senedir Sabancı destekli “Engelli 
Öğrenci İnisyatifi” projesinde önemli adım atıyorlar: engeli ne olsa olsun, Türkiye’nin çeşitli 
üniversitelerinde okuyan öğrenciler çalışmalar yürütüyor.  Üniversite okuyan her tür 
engelden öğrencileri katılıp, daha erişilebilir bir üniversite hayatına doğru adım 
atıyor.  Projeye katılanlar daha bilinçli ve etkin şekilde hedeflerine doğru gidiyor. 

 

Üçüncü önemsediğim nokta geliştirme ve araştırmalardır.  Son on yılda Türkiye’de 
engellilik alanında çalışmalar çoğalırken engellilik konulu araştırma taleplerı yönetim 
tarafından daha ciddiye alınıyor.  Bense 1990’larda engellilere yabancı dil öğrenme sürecine 
uygun alternatifler keşfetmeye başladım.  Son üç yıldır ODTÜ İngilizce Hazırlık Bölümünde 
öğretmenlik yaparken engelli öğrencilerin ihtiyacının karşılanmasını araştırıyorum.  Hedef en 
hızlı şekilde ihtiyaç olan desteği hem öğrenciye, hem öğretmene ve de yöneticiye sağlamak. 
2015 yılı Ekim ayında, yeni akademik yılın ilk ayında, farklı engel durumunda olan birçok 
öğrenci tespit edebildik.  Öğretmenler sınıflarına sade bir ifadeyle engel açıklamaya güvenli 
bir ortam sağlayabildi ve ilk defa işitme kaybı olan üç öğrenci belirlendi.   İşitme kaybı ile 



disleksi gibi, görünmeyen durumu olanlar çoğu zaman fark edilmez ve desteksiz kalınca 
gereksizce dezavantaj yaşar.  Ne kadar erken tespit edilirse, o kadar az zarar görür ve gerekli 
faydalı strateji geliştirebilir. Engelli Öğrenci İnisyatifi projesinin “Engelsiz Yabancı Dil 
Öğrenimi” alt grubunun sonuçları arası çarpıcı bir veri, 400’den fazla İngilizce öğretmenliği 
öğrencilerinin %9’u engelli bir öğrenciye ders vermeye hazır hissetmedikleri söyledi. Bu 
duruma çözüm geliştirmek YÖK’ün Engelli Öğrenci Komisyonunun zorunlu TİD dersi 
kararından çok daha temel bir ihtiyaçtır. 

 

Türkiye’de yüksek öğretimin erişilebilirliğine ne kadar uzun yol kaldığını Anglia Ruskin 
University’deki doktora eğitiminin erişilebilirliği konusundaki bir projenin [3]ön araştırması 
gösteriyor.  Verilere göre Britanya’nın lisans öğrencilerinin %12.98’i engelli olurken, lisans 
üstü öğrencilerin %7.13’ü engel açıkladı.  Bölümlere bakılınca rakamlar çarpıcı: Tıp (%10.7, 
%6.3), Ziraat (%19, %7.0), Mimarlık (%12, %7), Tarih-Felsefe (%17, %12.5).  Araştırma o iki 
seviye arası %5 kaybı araştırırken, %1’in altında olan Türkiye’nin sayılarının ne kadar eksik 
olduğunu ıspatlıyor: veri ve ölçüm eksikliği yanında erişilmeyen engellere dikkat 
çekiyor.  Engelli öğrenci tespitinin standardize edilmesi için merkezi bir çalışma 
yapılmalı.  EÖB’lerde çalışanlar mümkün olduğu kadar ifşa etmeye henüz tam hazır olmayan 
öğrencilere güven verici bir ortam ve bölüm/fakülteler arası ağ oluşturmalı. Böylece o 
öğrenciler mikrosaldırıya [4, 5] uğramadan bir durumu açıklama cesareti 
gösterebileceklerdir  Üniversite okurken potansiyeline doğru gidebilen gençler, 
desteklerinizle bu ülkenin geleceğine daha sağlam katkıda bulunabilirler. 
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