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Ortaöğretime ve liseye devam eden yetersizliği olan bireylerin sayısındaki artış, öğrencilerin lise sonrası iş ve 

meslek hayatına geçişlerine ilişkin sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu durum yetersizliği olan bireylerin 

okul sonrası hayatlarından meslek hayatlarına başarılı geçişlerin sağlanabilmesi için özel eğitim, mesleki 

rehabilitasyon ve kariyer eğitimi gibi alanlarda, geçiş hizmetlerine yönelik yasaların ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Eğitimde geçiş hizmetleri 1920’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kabul edilen Smith Fess 

Yasası’nın kabulü ile başlamıştır. Yetişkinliğe geçiş bağlamında ise çalışmalarının başlangıç noktası, 1960’lı 

yıllarda işbirliğine dayalı iş programları ve 1970’lerde okul öncesi geçişler ve mesleki eğitim çalışmalarına 

yönelik okuldan işe geçiş hareketidir. Geçiş hizmetlerine yönelik ilk geniş çaplı çalışma 1980’li yıllarda Amerika 

Birleşik Devletleri’nde (ABD) gerçekleştirilmiştir ve “geçiş” terimine yönelik tanımlamalar yapılmıştır. 

Geçiş hizmetlerine yönelik ilk geniş çaplı çalışma 1980’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 

gerçekleştirilmiştir ve “geçiş” terimine yönelik tanımlamalar yapılmıştır. 1983 yılında geçiş teriminin ilk tanımı 

Madeleine Will tarafından yapılmıştır. Geçişin okulun sunduğu yapı ve güvenlik ile yaşamın riskleri arasında bir 

köprü olduğunu belirtmiş ve Will Köprü Modeli’ni (Will Bridge Model) ortaya koymuştur. Bu modelde okuldan 

iş yaşamına geçişi kolaylaştırmak için üç tür hizmet (köprü) tanımlanmaktadır. 

Ülkemizdeki özel gereksinimli bireylere sunulan geçiş hizmetlerine ilişkin yasal düzenlemeler incelediğinde ilk 

olarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine beşinci fıkrasında “İlgili 

mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla 

yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme 

taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.”  maddesi yer almaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un ikinci maddesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının görevleri arasında “Engellilerin mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak.” ifadesine 

yer verilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun beşinci maddesinde; “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, 

siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.” ifadesi yer 

almaktadır. Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği’nin 14. maddesinde “Kursların, 

istihdamında güçlük çekilen özürlülere, hükümlü/eski hükümlülere, kadınlara, uzun süreli işsizlere ve gençlere 

yönelik olması durumunda veya işverenin işgücü ihtiyacı doğrultusunda istihdam taahhüdüne bağlı olarak on 

kişiden az kursiyer için de kurs düzenlenebilir.”  ifadesine yer verilmiştir. 

Sonuç olarak ülkenizde doğrudan zihin yetersizliği olan bireylerin geçiş süreçlerini düzenleyen ve planlayan 

herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Ancak dolaylı olarak geçiş süreçleri ile ilişkilendirebilecek yasa 

ve yönetmelik maddeleri bulunmaktadır. İlişkilendirilebilen bu maddelerin de büyük bir çoğunluğunun 

uygulanmadığını ya da eksik uygulandığını söylemek mümkündür. Bu nedenle yetersizliği olan bireylerin fırsat 

eşitliği çerçevesinde toplumdaki diğer bireyler gibi eşit şartlarda yaşamın tüm alanlarından yararlanması ve 

toplumda bağımsız bireyler olabilmesi için politikalar geliştirilmeli, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları 

yapılmalıdır. 
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