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Bildiri Özeti: 

Zihin yetersizliği olan bireylerin eğitiminin nihai amacı onları toplumsal yaşama bağımsız katılıma 

hazırlamaktır. Bağımsız yaşam bireylerin meslek edinmeleri ve hayatlarını idame ettirebilmeleri için 

gerekli olan maddi geliri kazanmalarıyla mümkün olacaktır. Mesleki eğitim, bireylerin melek yaşamları 

süresince gereksinim duyacakları bilgi beceri ve kavramları edinmeleri süreci olarak tanımlanabilir. 

Mesleki eğitim sürecinde zihin yetersizliği olan bireylere sunulan eğitim ülkelere göre 

farklılaşabilmektedir. Bu bağlamda Hindistan, Butan, Almanya, Finlandiya, İran ve Türkiye’deki mesleki 

eğitim uygulamalarına yer verilmiştir. Hindistanda özel gereksinimli bireylere eğitim veren 900’ün 

üzerinde okul bulunmaktadır (Rehabilitation Council of India). Bu okullardan 300 kadarında mesleki 

eğitim verilmektedir. Özel gereksinimli bireylerin mesleki eğitim alabilmeleri için 12 yıllık zorunlu eğitimi 

tamamlamaları ya da giriş sınavını geçmeleri gerekmektedir. Her okulun kabul şartları 

farklılaşabilmektedir. Butan’da özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerinin toplumun sorumluluğunda 

olduğu ve toplum tarafından karşılanması gerektiği ifade edilmektedir. Butan kraliyet hükümeti 

tarafından tüm vatandaşlara ücretsiz sağlık ve sosyal hizmetler sunulmaktadır. Özel gereksinimli 

bireylerin eğitimi örgün eğitim veren iki farklı kurum tarafından sağlanmaktadır. Finlandiya’da temel 

eğitimini tamamlayan birçok özel gereksinimli birey eğitimlerini ortaöğretim düzeyinde devam 

ettirmektedir. Bu eğitimleri herhangi bir meslek okulunda ya da özel eğitim meslek okullarında 

uyarlanmış öğretim şeklinde devam etmektedir. Özel gereksinimli bireyler ulusal ortak başvuru sistemi 

içerisindeki herhangi bir meslek okuluna başvurabilirler. Ayrıca özel eğitim veren kurumlara da 

doğrudan veya bazı durumlarda ortak uygulama sistemi aracılığıyla başvurabilmektedirler. Almanya’da 

eğitim politikasının temelinde özel gereksinimli bireyler de dahil olmak üzere bütün öğrencilerin bir 

mesleki eğitim programını başarıyla tamamlaması ve ücretli istihdam edilmesi yatmaktadır. Bu özel 

eğitim amaçları nedeniyle özel gereksinimli bireylerin çalışma hayatına katılımı ve kalıcılığın 

sağlanması hedeflenmektedir. İran’da özel gereksinimli sunulan bireylere mesleki eğitim hizmetleri 

devlet okulları aracılığıyla yürütülmektedir. Bu okullar “Özel Gereksinimli Çocuklar Uygulama Okulu” 

olarak adlandırılır. Faaliyet gösteren 10 okul bulunmaktadır. Özel gereksinimli bireylere mesleki eğitim 

sunulması ve korumalı işyerlerinde istihdamlarının sağlanmasından sosyal yardım bakanlığı 

sorumludur. Yılda 6-12 ay arasında eğitim verilmektedir. Mesleki eğitimi yetersizliği olan bireylerin ilgi 

ve isteklerine paralel bir biçimde yürütülür. Öğrenci ilgi alanını belirleyen/bireye en uygun olan 

belirlenene kadar farklı zanaatlarda küçük eğitimler verilir (Shajjad, 2004). Ülkemizde zihin yetersizliği 

olan bireylerin mesleki eğitimi özel eğitim iş uygulama merkezleri ve özel eğitim mesleki eğitim 

merkezleri aracılığıyla yürütülmektedir (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2006). Özel eğitim iş 

uygulama merkezleri orta ve ağır düzey zihin yetersizliği olan bireylerin yanı sıra otizmli bireylere 

mesleki eğitim verilen okullardır. Bu okullardan eğitim 4 yıl süre ile sürdürülmektedir. Akademik dersler 

ve atölye dersleri, zihin, işitme ve görme engelliler sınıf öğretmenleri ve farklı branşlardan 

öğretmenlerle sürdürülür. Sınıf mevcutları en fazla sekiz öğrenci ile sınırlandırılmıştır. Özel eğitim 

mesleki eğitim merkezleri hafif düzey zihin yetersizliği olan bireylerin mesleki eğitimlerini sürdürdüğü 

okullardır. Eğitim süresi ve öğretmen kadrosu bakımından özel eğitim iş uygulama merkezleri ile 

paralellik gösterir. Bu merkezlerde akademik derslerin yanı sıra eğitimin son yılında staj uygulaması 

yürütülmesi esastır. Sonuç olarak incelenen ülkelerde verilen mesleki eğitimin süresi ve içeriği 

ülkelerin özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin İran’da bambu işleme eğitimi verilirken 

Almanya’da teknoloji odaklı metal işleme müfredatta yer almaktadır. Ülkelerin farklılaşan özelliklerinin 

yanı sıra mesleki eğitim içeriklerinin büyük oranda benzerlik gösterdiğini söylemek mümkündür. 
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