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GİRİŞ: ENGELLİLER HAKKINDA ÇALIŞMANIN GEREKLERİ 

“Engellilerin İstihdam Edilebilirliğini Artırmak” projesi kapsamında 
“engellilerin” istihdam durumunu iyileştirmek amacıyla işverenlerin ve 
öğrencilerin “engelliler hakkındaki bilinç düzeylerini” artırmaya yönelik bir 
çalışmanın yapılması gereği doğdu. Bu kitabın amacı budur. Engelliler 
istihdama katıldıkları oranda kendilerini toplumun doğal bir parçası olarak 
hissedebilecekler, o halde onların önündeki “engellerin” birer birer ortadan 
kalkması gerekmektedir. Projeyi bu düşünce oluşturmuştur. Ancak, projenin 
yürütülmesi esnasında konunun çok daha kapsamlı olduğu görülmüştür. 
Çalışma esnasında yapılan saptamalar konunun önemini çok daha çarpıcı 
şekilde ortaya koymaktadır. 

Engelli olgusu ülkemizin gündeminde hak ettiği yeri almamaktadır. Son yıllarda 
AB merkezli uygulamalar bağlı olarak, ülkemizde de bu konuda yasal 
düzenlemelerde bir artış ve iyileştirme eğilimi olduğu görülmektedir. Bu 
konuyla ilgili bilgiler ve süreçte yaşanan gelişmeler kitapta ayrıntılı olarak yer 
almaktadır. Ancak konunun sadece hukuksal kısmını halletmek yeterli değildir. 
Toplumun her kesiminin birlikte ve ortak bir bilinç oluşturması gerekmektedir. 
Bu çalışma esnasında, engellilerin haklarını savunmak üzere kurulan 
kuruluşların yöneticilerinde dahi “sorun çözücü” bir bilincin yeterince 
oluşmadığı görülmüştür. Aileler, sokaktaki vatandaş, eğitim kurumları, 
siyasetçiler, akademisyenler, işverenler ve hatta engellilerin kendileri bırakın 
çözüm üretmeyi, engellilerin önünde birer engel oluşturmaktadırlar. Bu 
sorunun üstesinden gelmenin ön şartı, engelliler hakkında ortak toplumsal bir 
bilinç oluşturmaktır. Bu çalışma, işverenleri ve geleceğin yönetici adayları olan 
öğrencileri hedeflemektedir. Ancak, farklı kesimleri hedefleyen daha çok sayıda 
çalışmaya gerek duyulmaktadır. 

Engellilere ilişkin “istatistiksel veriler” ülkemizde bu olgunun vahametini 
yeterince ortaya koymaktadır. Bu kitapta da dünyada, Avrupa Birliği ve 
Türkiye’de engellilerin istihdam edilebilirlikleri hakkındaki çalışmalara ilişkin 
yeterince veri ve bilgi verilmektedir.  Ama hiçbir istatistik bu olgu etrafında 
yaşanan gerçekliğin psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koymak için yeterli 
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olamaz. Bu çalışma çerçevesinde yapılan inceleme ve araştırmalar otaya 
koymaktadır ki, engelliler adeta kendi gerçekliğimizin dışında bir dünyada 
yaşamaya mahküm edilmiş durumdadırlar.  

Sokaklar, okullar, alış-veriş merkezleri, parklar, ulaşım araçları, işyerleri, ürünler 
ve hatta yaşadıkları evler yani hayatın ta kendisi “engelli” gerçekliğinin dışında 
tasarlanmış. Böyle bir tasarımın sonucunda engellilere ilişkin temel algının da 
“kendi kendine yetemeyen, korunmaya muhtaç ve ailesinin merhametine terk 
edilmiş kişi” şeklinde olmasından daha doğal ne olabilir? Bu algı değişmediği 
sürece engelli olgusu üzerine yapılacak tartışma ve geliştirilecek çözümlerin 
eksik ve aksak olacağı açıktır. 

Bu çalışma çerçevesinde yapılan araştırmalar bir şeyi açıkça ortaya 
koymaktadır. Toplumun en eğitimli kesimlerinde dahi engelliler örtülü olarak 
ta olsa bir “yük” olarak görülmektedir. İşverenler, onları istihdam etmek 
konusunda gayet gönülsüzdürler. Bu konuya ilişkin araştırmanın sonuçları 
kitap içerisinde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Toplum, başta engellilerin 
kendileri ve aile üyeleri olmak üzere, işverenler ve çalışanlar, hatta kamu 
görevlileri dahi engellilerin “çalışabilecekleri ve istihdamın bir parçası 
olabilecekleri” hususunu gerçekçi bulmamaktadırlar.  

Aileler, engelli bireylerin ihtiyaçlarını “sevgi ve ekonomiklik” çerçevesinde 
değerlendirmekte, onların “kendilerini toplumun doğal bir parçası” olarak 
görmek isteyebileceklerini tasavvur edememektedirler. Ailenin çok sıkı 
denetim ve koruması, topluma güvenmemesi, engellinin “eve mahkûm” bir 
hayat sürdürmesine neden olmaktadır. Hatta yine bu çalışma esnasında ortaya 
çıkmıştır ki, engellilerle ilgili işlerden sorumlu belediye görevlileri dahi 
“engellilerin belediyemize gelip işlerini takip etmelerine gerek yok, biz onların 
ayaklarına, evlerine gidiyoruz zaten” şeklindeki övünçleri, bu alanda 
bilinçlenme düzeyi hakkında vahim duruma bir örnektir. Görülüyor ki, 
engellileri yapay bir dünyada “yapay çiçekler” olarak algılayan bir 
tasavvurumuz var ve bu mutlaka değişmelidir. 
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Ülkemiz özelinden söz edecek olursak durumun hiç te iç açıcı olmadığı 
görülmektedir. Bir tarafta “engelli üretmeye müsait bir sosyo-ekonomik” 
zemin, öte yanda ise engellileri toplumsal bir gerçeklik olarak kabullenmekten 
kaçınan bir sosyo-psikolojik ortam…  Ve bu iki çelişkili ortamın sonucunda 
bütün bir aile ve çevreye sirayet eden sıkıntılı ve hüzünlü görüntü… Bunu 
aşmak gerekir. 

Bu tablo yapılacak çok şeyin olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Engelliler 
hususu, çok değişik alanlardan bilim insanlarının ele alması gereken 
insicamdadır. Toplumdaki hiç bir kurum ve bireyin kendisini bu gerçeklikten 
soyutlaması mümkün değildir. Bu olgu bir şekilde ve mutlaka herkesi 
ilgilendirmektedir. Dahası, herkes bir şekilde hem engellidir hem de potansiyel 
engellidir. Bir şahsın yasal veya tıbbi anlamda “engelli” sınıfına girmemesi 
onun bünyesinde hiçbir engel barındırmadığı anlamına gelmez. Dahası, bizim 
gibi ülkelerde trafik, terör, aile içi şiddet, sağlık sistemindeki aksaklıklar ve iç 
göçün hızlı oluşu nedeniyle şehirlerin yaşadığı psikolojik buhranlar, herkesi her 
an “bilimsel ve tıbbi” anlamda engelli konumuna taşıyabilecek yüksek bir 
risktir. Bu nedenle, herkes mutlaka bir şeyler yapmalıdır. 

Bu çalışma, engelli konusunu onların istihdam edilebilirliğini artırmak 
boyutuyla ele alıyor. İşverenlerin algısında engelli, iş ortamına katkı 
sağlayamayacak kişi olarak yerleşmiş durumda. İşverenler zaten bir dizi vergi 
ve yasal sorumluluk yükü altında ezilirken onlardan sırf “hayrına” bir de engelli 
istihdam etmelerini beklemek gerçekten de haksızlık. Buraya kadar her şey 
normal gibi… Ama ya eğitilmeye müsait engelliler? Ya onların becerileri? 
Onların işlerine odaklanma yetenekleri? Engellilerin işlerini sahiplenmede 
gösterecekleri bağlılık? Bunlar ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülemez 
mi? Onlara bir şans vermeden bunu nereden bilebiliriz? Tamam, yine “piyasa 
sistemi” işlersin. Onlara yapabilecekleri işlerde çalışma şansı verilsin ve 
beceremeyenler işlerini kaybetsin. Ama engellilerin “çalışma hakkı ve şansı” 
peşinden elinden alınmasın. Bugün ülkemizdeki sistem “yasal olarak engelli 
istihdam etmek zorunda olan işletmelerin” yasayı uygulamak yerine 
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uygulamayarak gereken cezaya razı olmaları şeklinde işlemektedir. Bu, engelli 
konusunda toplumsal bilincin ne denli gelişmemiş olduğunu gösteriyor. 

Engelli için “iş” sadece iş değildir. Onun hayatın gerçekliği ile kuracağı bağdır. 
Toplumun “saygın” bir parçası olduğunu hissedebileceği, kendisine saygı 
duyabileceği bir araçtır. Hayatını dört duvar arasında ailesinin merhametine 
terk edilmiş olarak geçirmesini önleyecek kutsal bir haktır. Bu aynı zamanda 
sosyal devlet olmanın ve toplumsal vicdana sahip olmanın da bir gereğidir. 

Çalışmada Türkiye’nin durumu diğer AB üyesi ülkelerle de karşılaştırılarak 
ortaya konmaktadır. Her ülkede benzeri sorunlar var. İşsizlik günümüzde 
gelişmiş veya gelişmekte olan hemen her ülkede önemli bir meseledir. Ancak, 
ekonomik ve toplumsal politikalar belirlenirken hükümetler ve bireyler 
engellileri de dikkate almak zorundadırlar. Çalışmanda yer verilen “örnek 
olaylar” engelli sorununu bizzat yaşayanların hikâyelerine yer vermektedir. 
Engelli olduğunun farkında olmayanlar ise böyle bir sorunu “önemli” dahi 
bulmamaktadır. Bu toplumsal bir ayıptır aslında. 

Bu çalışma, Türkiye’de ve AB ülkelerinde engellilerin durumu ortaya koymakta 
ve konuya ilişkin kavramsal bir çerçeve oluşturulmaktadır. Yine Türkiye’de ve 
AB’de engellilerin istihdamı konusunda yasal çerçeveyi ve bu alanda yaşanan 
gelişmelere yer verilmektedir. Bu alanda eksik olan “engelli çeşitleri ve temel 
özellikleri” konusunda kapsamlı bilgilere yer verilmektedir. Özellikle 
Türkiye’de engelli sorunu devlet ve toplumdan daha çok “aile” sorunudur. 
Aileler, gösterdikleri merhamet ile engelli çocuklarını “korurken” bazen da 
onların farkında olmadan onların toplumla bütünleşmelerine engel 
olmaktadırlar. Bu nedenle, engelli ailelerine ilişkin bir bölümde bu konunun ele 
alınması gereği doğmuştur. Ayrıca, engellilerin işverenler tarafından nasıl 
algılandıklarına ilişkin yapılan kapsamlı araştırmanın sonuçlarına yer 
verilmektedir. Bu teorik ve ampirik bilgiler ışığında engellilerin Türkiye’de daha 
iyi ve verimli bir sosyal ve ekonomik konuma ulaşmaları umut edilmektedir.     
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KISIM I 

BÖLÜM 1 

TÜRKİYE’DE ENGELLİLERİN İSTİHDAMI KONUSUNDA 
UYGULANAN POLİTİKALAR, BUNLARIN İŞVERENLERE 
GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE TEŞVİKLER 

İstihdam ve istihdam politikaları ile tam istihdamın sağlanması yönündeki 
çalışmalar tüm sosyal devletlerin vatandaşları için sağladığı hizmetlerdendir. Bir 
ülkedeki istihdam oranının yüksekliği o ülke için gelişmişliğin bir göstergesidir. 
Çünkü en basit mantığıyla istihdam demek; vergi geliri demek, sigorta primi 
demek ve daha az bağımlı nüfus demektir.   

Ülkeler istihdam düzeylerini arttırmak ve piyasayı düzenlemek için genel olarak 
aktif ve pasif istihdam politikaları uygularlar. Aktif istihdam politikalarının 
içerisinde işsizlerin ve çalışanların mesleki ve temel eğitimlerini geliştirmek, 
vasıf kazandırmak, girişimciliklerini arttırmak gibi piyasa odaklı politikalar 
uygulanır. Pasif istihdam politikaları kapsamında ise, genel özelliği itibariyle 
çalışanların piyasa dışındaki önlemlerle işsizlik sigortası, sosyal yardım ve 
hizmetler yardımıyla gelir güvencelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.  

Engellilerin istihdamı konusunda ise hemen hemen tüm ülkeler ana politika 
olarak aktif istihdam politikaları uygulama konusunda hem fikirdirler. Ancak 
gelişmemiş olsun, gelişmiş olsun tüm ülkelerde engellilerin genel istihdamı 
oranı içerisindeki yeri çok düşük olmaktadır. Bunun arkasında işverenlerin 
(devlette bu gruba girer) olumsuz algılamaları, engellilerin mesleki ve vasıf 
seviyelerinin düşüklüğü, insanların engelliler hakkındaki olumsuz düşüncelerine 
kadar pek çok faktör yatmaktadır.  

Bu gibi nedenlerden dolayı birçok ülkede, engelli insanların en az üçte ikisi 
işsizdir. Tunus’ta 15–64 yaş arası engellilerin %85’i işsizdir. İngiltere’de ve 
Amerika’da engelli insanların %67’si işsizdir (Osunluk ve Uğurlu, 2005:418).  
İngiltere’de çalışma çağındaki nüfusun %10’u bir diğer anlatımla 4,5 milyonu 
engellidir. Bunlardan 1,8 milyonu istihdam edilirken, 250.000 engelli ise 
issizdir. İngiltere’de issizlik oranı %6,6 engellilerde bu oran ise %13.3’tür. 
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İspanya’da engellilerin %50’si gelir getirici bir işte çalışmaktadır (Hasırcıoğlu, 
2006:15). 

Dolayısıyla engellilerin istihdamı tüm ülkeler için çözülmesi gereken bir sosyal 
sorun olarak kabul edilmektedir. Bu konuda genel olarak “zorunlu istihdam 
(kota)” ve bir takım yasal yükümlülükler yardımıyla engellilerin istihdam 
sorunları çözülmeye çalışılmaktadır. Engellilerin korunması ile ilgili en ileri 
düzenlemeye sahip ülkelerden birinin ABD olduğu kabul edilmektedir. 
ABD’de bile 1990 yılında çıkarılan Amerikan Özürlüler Kanunu ile 15 ya da 
daha fazla isçi çalıştıran işverenlere özürlü işçi çalıştırma zorunluluğu 
getirilmiştir (Hasırcıoğlu, 2006:16). 

Engellilerin istihdamı konusunda karşımıza iki belirgin olumsuzluk 
çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, engelliler arasındaki işsizlik oranının daha 
yüksek olmasıdır. Engelliler arasında işsizlik oranı tahminleri, kullanılan 
engellilik tanımları ve ölçütlerine bağlı olarak değişmesine karşın, bu 
tahminlerin hepsi de işsizliğin engellilerde 3 kat daha fazla olduğunu 
onaylamaktadır. İkinci olumsuzluk ise, engellilerin işgücü piyasasına katılma 
tarzlarının, çoğunlukla talep edilmeyen az ücretli, düşük beceri gerektiren, alt 
statülü işlerde olduğudur (Yılmaz, 2004:194).  

Engellilerin istihdamına yönelik olarak literatüre baktığımızda 6 model 
bulunmaktadır. Bu modeller: 

1-Kota sistemi 

2-Korumalı işyerleri 

3-Kişisel çalışma yöntemi 

4-İşverenlerin zorunluluk olmadan engelli istihdamı 

5-Evde çalışma 

6-Kooperatif çalışma yöntemi 
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Bu modellerden en çok kota sistemi uygulamada yer bulmuştur. Yukarda 
verilen sıralama, uygulamada buldukları yere göre yapılmıştır. Ülkemizde, bu 
modellerden kooperatif çalışma modeli şeklinde istihdama rastlanılmamıştır.  

Ülkemizde engellilerin sayıları ile bunların istihdam oranlarını 
karşılaştırdığımızda büyük bir uçurum bulunmaktadır. Türkiye Özürlüler 
Araştırması’na göre ülke nüfusunun %12.29’u engelli konumundadır (yaklaşık 
8.500.000). Ülkemizde çeşitli nedenlerden dolayı engellilerin %78,29’u yani 
yaklaşık 6.654.650’si iş piyasasının dışındadır. Ülkemizde engellilerin istihdama 
katılım oranları ise %1 civarındadır.  

Ancak şu gerçekte unutulmamalıdır; Engellilerin istihdamları konusunda 
uygulanacak yöntemlerin ve engellilerin istihdamlarının, ülke ekonomisi ve 
ülkenin işgücü piyasasıyla yakın ilgisinin bulunduğu da göz ardı edilmemelidir. 
Ülkede, engelli olmayanların istihdamları konusunda güçlükler yaşanırken, 
bunun bir yansıması ve uzantısı olarak engellilerin istihdamları konusunda da 
güçlüklerin yaşanması şaşırtıcı değildir (Baybora, 2006:265).  

Engellilerin istihdamı konusunda ülkemize has nedenlerden dolayı bir takım 
sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların çözülememesi engelli istihdam 
oranlarımızın istenilen seviyede olmamasına neden olmaktadır. Bu durumda 
engelli vatandaşlarımızın başkalarına bağımlılıklarını arttırmaktadır. Engelli 
istihdamı konusunda yaşanan temel sorunlarımızı özetleyecek olursak; 

• Ülkemizde engellilerin istihdamında genel olarak “kota sistemi” 
uygulanmaktadır. Ancak kamu sektöründe ve özel sektörde kotadan 
beklenen istihdam sağlanamamıştır. Bunun nedeni olarak ise engelli 
istihdamında sadece bu yönteme ağırlık verilmesi ve engellilerin bu 
konuda eğitilmemeleri sayılabilir. 

• Kota sisteminden faydalanabilmek için işyerinde çalışan işçi sayısının 
en az 50 olması İş Kanunu tarafından aranan bir şarttır. Ülkemizde ise 
50’den fazla işçi çalıştıran işyerleri, genellikle büyük şehirlerde ve 
merkezlerde toplanmıştır. Buna karşılık, kırsal bölgelerde ve az gelişmiş 
şehirlerde (az gelişmiş bölgelerde engelli oranı, sağlık hizmetlerinden 
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faydalanma açısından değerlendirilirse daha fazla olması doğal kabul 
edilebilir) 50’den fazla işçi çalıştıran işyerine rastlamak pek mümkün 
değildir. Bu nedenle bu şehirlerde yaşayan engellilerin istihdam şansı 
daha da azalmaktadır. 

• Engelliler maalesef başta temel eğitim olmak üzere, mesleki eğitimin 
imkanlarından faydalanamamaktadırlar.  

• Mevcut kota sistemi işverenler açısından değerlendirecek olursak, ceza 
ağırlıklı işlediği için, işverenler tarafından olumsuz algılanmaktadır. 

• Sosyal güvenlik açısından değerlendirildiğinde soysal güvenlikten ve iş 
güvencesinden faydalanan engelliler istihdam edilenlerdir. Ancak 
ülkemizde temel sorun engellilerin istihdam oranlarının düşük 
olmasıdır. Dolayısıyla engellilerin büyük bir bölümü sosyal güvenceden 
mahrum kalmaktadır. 

• İşverenler engelli istihdam ederken engel oranı düşük engellileri tercih 
etmektedirler. Engellilik oranı yüksek engellilerin bu durumda 
istihdama katılmaları daha da güçleşmektedir.  

• Ülkemizde engellilerin istihdam edilip edilmedikleri konusunda 
denetimlerde yetersiz kalmaktadır (Meşhur, 2004:185). 

1.1. Engellilerin İstihdam Yöntemleri 

1.1.1. Kota Sistemi 

1.1.1.1. Kota Sisteminin Tarihçesi ve Ülkemiz Uygulaması 

İstihdam alanında işverenlerin belirli oranda veya sayıda engelli çalıştırmanın 
mecburi kılınmasına kota sistemi denilir. Kota sistemi engellilerin iş hayatına 
girmelerini kolaylaştıran pozitif bir ayrımcılık uygulamasıdır. Avrupa da ilk kez 
I. Dünya savaşından sonra özellikle savaşta sakat kalan savaş malullerinin 
istihdamını kolaylaştırmak amacıyla Almanya’da 1919 yılında, Avusturya’da 
1920, İtalya’da 1921, Polanya’da 1921 ve Fransa’da 1923 yılında kullanılmıştır. 
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Uygulama daha sonra diğer engellilere yönelik olarak genişletilmiştir (Seyyar, 
2000). 

Kota sistemi ülkemizde ilk kez 1475 sayılı İş Kanunu ile çalışma mevzuatımıza 
girmiştir. Daha önce bir takım düzenlemeler yapılmaya çalışılmış olmasına 
rağmen uygulanamamıştır. 1475 sayılı İş Kanunu kanununa göre “işverenler 50 
veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde yüzde iki (%2) oranında sakat 
kimseyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun bir işte, aynı oranda eski 
hükümlüyü de mesleklerine uygun bir işte çalıştırmakla yükümlüdürler”. 
Çalıştırılacak sakat ve eski hükümlü sayısının tespitinde daimi işçi sayısı esas 
alınır (Çelik, 1998:94).  1.1.1999’dan geçerli olmak üzere yapılan düzenlemeyle 
oran yüzde ikiden yüzde üçe çıkarılmıştır.  

1993-1997 yılları arasında İş ve İşçi Bulma Kurumuna her yıl ortalama olarak 
başvuran 11 bin engelliden yaklaşık olarak 5 bini işe yerleştirilmiştir. İş için 
müracaat edenlerin % 89'unu erkek engelliler oluşturmuştur. Bu dönemde, 
engellilerin % 80'i özel, % 20'si ise kamu sektöründe istihdam edilmiştirler. 
Görüldüğü gibi dönem itibariyle en büyük işveren konumunda olan devlet 
kendisi engelli istihdamına gereken önemi göstermemiştir. Bu nedenle, değişik 
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engellilerin istihdam oranı çok düşüktür. 
Devletin 1996 yılında yaptırdığı bir ankete göre, 1.6 milyon dolu kadroda 
çalışan engelli memurların sayısı sadece 10.500'dür. 1998 yılında 64 kamu 
kuruluşu arasında yapılan bir araştırma sonucuna göre, bu kuruluşlarda 9.737 
engelli istihdam edilmesi gerektiği halde, sadece 2.770 engellinin işe 
yerleştirildiği görülmüştür (Seyyar, 2000). 

Bunun beklide en büyük nedeni kota kapsamındaki işverenlerin 
çalıştırmadıkları her engelli işçi için İş ve İşçi Bulma Kurumuna ödeyecekleri 
aylık ceza oranının düşük olmasıdır.  Birde kamu kurum ve kuruluşlarının bu 
cezadan muaf tutulmaları özellikle kamuda engelli istihdamını oldukça 
kısıtlamıştır.  

Ülkemizin Avrupa Birliğine uyum süreci çalışmalarının bir neticesi olarak 
22.5.2003 tarihinde 4857 sayılı yeni İş kanunu yürürlüğe girdi. Yeni İş kanunu 
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engelli istihdamı konusunda yeni düzenlemelere yer vermiştir. İş Kanunu 30’a 
göre; “İşverenler elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde her yılın 
Ocak ayı başından itibaren yürürlüğe girecek şekilde Bakanlar Kurulunca 
belirlenecek oranlarda engelli ve eski hükümlü ile 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdamı zorunlu olan 
terör mağduru işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde 
çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranı 
yüzde altıdır (%6). Ancak engelliler için belirlenecek oran, toplam oranın 
yarısından az olamaz (%50). Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan 
işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi 
sayısına göre hesaplanır”. Yeni kanunla eski hükümlü terör mağduru ve engelli 
çalıştırma oranı 50 işçi ve üzerinde işçi çalıştıran tüm işyerleri için %6’ya 
çıkarılmıştır. Bu oranında en %50’sinin engelli olması gerektiği kanunla 
güvence altına alınmıştır. 

2008 yılı Mayıs ayında yürürlüğe giren yeni istihdam paketine göre engellilerin 
istihdamına ilişkin olarak 4857 sayılı İş Kanununda yeni düzenlemeler 
yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre; özel sektörde daha önce işçi sayısının yüzde 
6 oranında engelli çalıştırma şartı, yüzde 3'e indirilmiştir. İşverenler, 50 veya 
daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde, yüzde 3 engelli, kamu iş 
yerlerinde ise yüzde 4 engelli ve yüzde 2 eski hükümlü işçiyi, meslek, beden ve 
ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştıracaklardır. 

 Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirsiz süreli iş 
sözleşmesine ve belirli süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. 
Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak 
tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranların hesaplanmasında yarıma kadar 
kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür 
(örneğin 1.6 ise 2 / 1.4 ise 1).  Yeraltı ve su altı işlerinde engelli işçi 
çalıştırılmadıkları için yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının 
tespitinde yeraltı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmazlar. 

İşverenlerin kota kapsamında çalıştıracakları engelli işçileri temin etmelerinde 
İş-Kur aracı olmakla görevlendirilmiştir. Özellikle bu konuda İş-Kur’un 
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engellilere yönelik etkin mesleki eğitim faaliyetlerinde bulunması sistemin 
düzenli işleyebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Yine işverenler engelli işçi 
alımı yaparken eğer varsa önceliği çalışırken engelli durumuna gelen eski 
işçilere vermeleri gerekmektedir.  

Kota kapsamındaki işverenler çalıştırmadıkları her engelli için aylık olarak para 
cezası öder. Bu ceza her yıl için belirlenir. Çalıştırılmayan her engelli için bu 
caza 2009 yılında 1.519 TL olarak tespit edilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu eski 
İş Kanunundan farklı olarak bu cezadan kamu kurum ve kuruluşlarını “Kamu 
kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz” şeklindeki 
düzenlemeyle sorumlu tutmuştur.  

Bu maddeye aykırılık hallerinde İş Kanunu 101 inci madde  uyarınca tahsil 
edilecek para cezaları “Türkiye İş Kurumu bütçesinin Maliye Bakanlığınca 
açılacak özel tertibine gelir kaydedilir. Bu hesapta toplanan paralar engelli ve 
eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işini kurma 
ve bu gibi projelerde kullanılmak üzere Türkiye İş Kurumuna aktarılır. 
Toplanan paraların nerelere ve ne kadar verileceği Türkiye İş Kurumu Genel 
Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel 
Müdürlüğü, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve en çok işçi ve işvereni temsil 
eden üst kuruluşların birer temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından karara 
bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir”. 

Bunun yanında fazla engelli çalıştıran işverenler için kanunla bir kolaylık 
getirilmiştir. İş Kanunu göre, “Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranların 
üstünde engelli, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştıran işverenlerin 
kontenjan fazlası işçiler için engelli ve eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü 
olmadıkları halde engelli çalıştıran veya çalışma gücünü yüzde seksenden fazla 
kaybetmiş engelliyi çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli 
için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre ödemeleri gereken işveren 
sigorta prim hisselerinin yüzde ellisini kendisi, yüzde ellisini Hazine öder”. 
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Ülkemiz açısından engellilerin istihdam edilmelerinde en çok kullanılan 
yöntem kota sistemidir. Tüm kanuni düzenlemelere rağmen kota sistemi de 
beklenene istihdam oluşturmada yetersiz kalmıştır. Engellilerin kotaya göre 
kamudaki istihdamlarına bakacak olursak karamsar bir tabloyla karşılaşırız 
(bkz. Tablo 1). 

Tablo 1.1: Kamuda Engelli İstihdamı 

Yıllar Engelli Kadrosu İstihdam Edilenler
2002 47.043 6.103 
2003 47.043 6.727 
2004 47.043 8.717 
2005 47.043 8.717 
2006 55.108 8.915 
2007 52.485 9.193 
2008 51.507 9.966 

Kaynak: sendika.org 

Kamudaki kurumlar olarak oranlara bakacak olursak: 

• Milli Eğitim Bakanlığı 19.492 engelli istihdam etmesi gerekirken 3.519 
tane engelli istihdam etmiş, 

• Sağlık Bakanlığı 8.244 engelli istihdam etmesi gerekirken hiç 
etmemiştir, 

• Emniyet Genel Müdürlüğü 6.340 engelli istihdamı yapmamıştır, 

• Adalet Bakanlığı 2.112 engelli kadrosunu kullanmamış, 

• Diyanet İşleri Başkanlığı 2.513 engelli kadrosunun, 1.664’ünü 
kullanmış, 

• Başbakanlık (2007 yılı için) 44 engelli istihdam zorunluluğu varken 22 
engelli istihdam etmiştir. 

Bunun yanı sıra fazla engelli çalıştıran kamu kurumları da olmuştur. Örneğin; 
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• Kültür ve Turizm Bakanlığı 283 engelli istihdamı zorunluluğu varken 
302 tane istihdam etmiş, 

• Vakıflar Genel Müdürlüğü 72 yerine 74, 

• Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 63 yerine 67, 

• Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü de 74 yerine 79 engelli istihdam 
etmiştir (xing.com). 

Kamu sektöründeki durum görüldüğü gibi pek iç açıcı gözükmemektedir. 
Durum özel sektör içinde daha da vahimdir. Çünkü özel sektörde işverenler 
genellikle kotanın kapsamına girmemek için çalışan sayısını 50’nin altında 
tutma yolunu seçmektedir.  

Kota sistemiyle ilgili olarak bir başka sıkıntı daha vardır. Özellikle işverenler 
idari para cezasından kurtulmak için engellileri çalışıyor gibi gösterip, tüm 
masraflarıyla aylık 800-900 TL maaşla engellileri bankamatik personeli gibi 
kullanmaktadırlar. Bu ise engellilerin toplumla bütünleşmesini ve sosyal hayata 
adaptasyonu engelleyen bir durumdur (Mesutoğlu, 2007). Oysa engellilerin 
toplumla iç içe olmaları onların moral ve ruh sağlığı için çok önemli bir 
unsurdur. Oysaki engellilerin bir işte istihdam edildikleri takdirde, kendilerini 
göstermek, ispatlamak için var gücüyle çaba sarf ettikleri bilinen bir gerçektir.  

1.1.1.2. Ülkemiz Çalışma Mevzuatında Kota Sisteminin İşverene 
Getirdiği Yükümlülükler 

Engellilerin istihdamını sağlamak amacıyla kanuni olarak ülkemizde bir takım 
düzenlemeler yapılmıştır. Zorunlu çalıştırma diye bilinen kota sisteminin 
sağlıklı işleyebilmesi için işverenlere bir takım yükümlülükler yasal olarak 
getirilmiştir.  
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1.1.1.2.1. Engellilerin İstihdamı Konusunda Kanuni Düzenlemeler 

a) 4857 Sayılı İş Kanunu 

2003 yılında yürürlüğe giren üçüncü İş Kanunumuz olan 4857 sayılı İş 
Kanununda engellilerin istihdamı 30’uncu maddede düzenlenmiştir. En son 
15.5.2008 tarihinde de engelli istihdam oranları yeniden düzenlenmiştir. Bu 
maddeye göre; 

İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde 
üç engelli, kamu işyerlerinde ise % 4 engelli ve % 2 eski hükümlü işçiyi meslek, 
beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il 
sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla 
yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.  

İşverenler kota kapsamında olmasına rağmen engelli işçi çalıştırmadıkları 
takdirde, işverenlere çalıştırmadıkları her engelli işçi için 2009 yılı için 1.519 TL 
idari para cezası uygulanır (Özdemir, 2009:124). 

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

Ülkemizde devlet yani kamu kurum ve kuruluşları istihdam yükü açısından başı 
çekmektedirler. Kamu kesiminde işçi statüsünde çalışanlara 4857 sayılı İş 
Kanunu hükümleri uygulanırken, memur statüsünde istihdam edilenlere ise 
devlet memurları kanunu uygulanmaktadır. Bu kanun kapsamında da 
engellilere yönelik bir takım düzenlemeler mevcuttur. İş Kanunu 30’da 
belirlenen kota sayısı zaten kamu kurum ve kuruluşları içinde geçerlidir.  

Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda 
%4 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. %4'ün hesaplanmasında ilgili 
kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate 
alınır.  

Kurum ve kuruluşlar, çalıştırdıkları ve işten ayrılan engelli personel sayısını üç 
ayda bir Devlet Personel Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Bu Kanun 
kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda, ikinci fıkrada tespit edilen oranda engelli 
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personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve 
denetiminden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur.  

657 sayılı kanun ile engellilerin memuriyete girişi, atanmaları ile ilgili bir takım 
düzenlemeler bulunmaktadır. 50’inci maddeye göre; “Devlet kamu hizmet ve 
görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu 
sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır. Sınavların yapılmasına dair 
usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve 
bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir 
genel yönetmelikle düzenlenir” hükmü vardır.  

Engellilerin devlet memurluğuna alınmaları ise 53’üncü maddede 
düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; “Mevzuata uygun olmak kaydıyla; 
engellilerin mesleklerine uygun münhal kadrolara atanması, mesleklerini icra 
veya infaza yardımcı araç ve gerecin kurumlarınca temin edilmesi esastır. 
Engellilerin Devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde 
çalıştırılacakları, mesleklerini icra ve infazda hangi yardımcı araç ve gereçlerin 
kurumlarınca temin edileceği, zihinsel engellilerin hangi görevlere atanmasında 
asgari eğitim şartından istisna edileceği hususları Maliye Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı 
ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle 
düzenlenir” hükmü vardır.  

c) 854 Sayılı Deniz İş Kanunu  

Deniz İş Kanunu, “denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan 
ve yüz ve daha yukarı gros tonluk gemilerde bir hizmet akti ile çalışan 
gemiadamları ve bunların işverenleri hakkında uygulanır”. Deniz İş Kanun da 
engellilerin istihdamı konusunda İş Kanuna atıf yaparak düzenleme yapmıştır. 
Deniz İş Kanunu 13’üncü maddeye göre: “Bu kanunun kapsamına giren 
işveren veya işveren vekilleri, işyerlerinde İş Kanununun ve bununla ilgili 
tüzüğün bu konuda koyduğu hükümler, esaslar, ölçüler ve şartlara göre sakat 
ve eski hükümlü gemiadamı çalıştırmak zorundadır”.  
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ç) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 

1991 yılında çıkarılan bu kanunla, Terörle Mücadele Ederken şehit olan veya 
çalışamayacak derecede malul olanların yakınlarının istihdamı ile ilgili işverenler 
(devlet) için bir takım düzenlemeler getirilmiştir. 3713 sayılı kanun 22’inci 
maddesine 1995 yılında yapılan değişiklikle şu hüküm eklenmiştir; Genel, 
katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin 
yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli 
personel ve sürekli işçi kadrolarının  % 1'ini, bu Kanunun 1 inci maddesinde 
yazılı terör eylemleri nedeni ve etkisiyle; 

• Şehit olan veya çalışamayacak derecede malûl olan kamu görevlileri, er-
erbaş, geçici köy korucuları ve gönüllü köy korucularının varsa 
eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa 
kardeşlerinden birisinin veya, 

• Malul olup da çalışabilir durumda olanların,  

İstihdamı için ayırmak ve bu fıkra hükümleri çerçevesinde belirlenecek kişileri 
işe almak veya atamak zorundadırlar.  

d) 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Bu kanun engellilerin istihdam edilebilmeleri için gerekli olan iş ve meslek 
analizleri konusunda işverenlerden daha çok devlete bir takım sorumluluklar 
yüklemektedir. Söz konusu kanunun 5’inci maddesine göre; “Özürlülerle 
(engellilerle) ilgili derecelendirmeler, sınıflandırmalar, tanımlamalar uluslararası 
özürlülük (engellilik) sınıflandırması temel alınarak hazırlanan özürlülük 
(engellilik) ölçütüne göre yapılır. Özürlülük (engellilik) ölçütünün tespiti ve 
uygulama esasları, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi 
Başkanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir” denilir.  
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12’inci maddesinde ise; “Özür (engel) türlerini dikkate alan iş ve meslek 
analizleri, Özürlüler İdaresi Başkanlığının koordinatörlüğünde Millî Eğitim 
Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılır. Bu 
analizlerin ışığında, engellilerin (engellilerin) durumlarına uygun meslekî 
rehabilitasyon ve eğitim programları, anılan kurumlarca geliştirilir”.  

1.1.1.2.2. Engellilerin İstihdamı Konusundaki Yönetmelik 

Konuyla ilgili ülkemizde Kamu Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek 
Özürlü ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği 
uygulanmaktadır.  Bu yönetmelikle kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak 
engellilerin kontenjanının nasıl belirleneceği, sınavların nasıl yapılacağı ve 
sınavdan muaf olacaklara ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Yönetmeliğin 
2’inci maddesinde yönetmeliğin kapsamı, 5’inci maddesinde kontenjan tespiti 
ve 8’inci maddede sınava gireceklerde aranacak şartlar ile 11’inci maddesinde 
istisnalar yer almaktadır. Buna göre;   

“Bu Yönetmelik, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, 
kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, merkezi yönetim 
bütçesinin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, il özel 
idareleri ve belediyeler ile belediyelerin Türk Ticaret Kanununa göre 
kurduğu şirketler hariç, bunların kurdukları birlik, müessese ve 
işletmeler, özelleştirme programına alınmış kamu payı ağırlıklı 
kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile 
müesseseleri, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye 
dayanılarak kurulan kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı 
işyerlerinin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa işçi olarak 
alınacak özürlü (engelli) ve eski hükümlüleri kapsar” (Madde 2).  

 “Elli veya daha fazla işçi çalıştıran kamu işyerlerinde, o işyerinde 
çalışan özürlü (engelli) ve eski hükümlü işçi sayıları düşüldükten sonra 
kontenjan belirlenir. Yer altı ve su altı işlerinde özürlü statüsünde işçi 
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çalıştırılamaz ve işyerlerindeki özürlü (engelli) kontenjanın tespitinde 
yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz”.  

Toplam kontenjanların tespitinde; bir kamu kurumunun veya kuruluşunun ya 
da bunlara bağlı işletmelerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla işyeri varsa, 
bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısı birlikte dikkate alınır. Ayrıca, kısmi 
süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam 
süreli çalışmaya dönüştürülür ve bu işyerlerinde çalışan engelli ve eski hükümlü 
sayısı toplam işçi sayısından düşülür. Bulunan sayının her yıl Bakanlar 
Kurulunca belirlenecek oranla çarpılması sonucu işverenin çalıştırmak zorunda 
olduğu engelli, eski hükümlü sayısı bulunur. Çalıştırılacak engelli, eski hükümlü 
sayısının belirlenmesinde yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve 
daha fazla olanlar tama dönüştürülür. Bulunan toplam kontenjandan 
çalıştırılan engelli, eski hükümlü sayısı düşülerek varsa engelli, eski hükümlü 
açık kontenjanına veya kontenjan fazlası çalışan engelli ve eski hükümlü 
sayısına ulaşılır. Ancak, Yönetmeliğin 2’nci maddesinde belirtilen kamu kurum 
ve kuruluşları zorunlu olmamalarına rağmen çalıştırmak istedikleri engelli ve 
eski hükümlüleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde istihdam edebilirler.  

Kamu kurum ve kuruluşları, engelli ve eski hükümlü açık kontenjanlarının 
dolduğu tarihten itibaren 30 gün içinde engelli ve eski hükümlülerde aranılan 
niteliklerle birlikte Kurumdan talepte bulunmakla yükümlüdürler. Eski 
hükümlüler arasında suç tasnifine göre bir ayrım yapılamaz. İşin özelliği 
gerektirmediği sürece özür (engel) grupları arasında bir ayrım yapılamaz ve 
özürlülük oranına göre bir üst sınır getirilemez (Madde 5).  

 Sınava girecek ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek özürlü 
(engelli) ve eski hükümlülerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:  

Özürlüler (engelliler) için:  

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  

• En az orta öğretim mezunu olmak,  
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• Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara 
çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler 
hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar 
bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı 
suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, 
Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,  

• Bedensel, duyusal ve sosyal yeteneklerindeki özürleri (engelleri) 
nedeniyle çalışma gücünün en az % 40'ından yoksun olmak” (Madde 
8).  

Merkezi Sınava alınmada istisnalar şunlardır:  

• Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları ile 
kamu kurum ve kuruluşlarında işe alınmada veya işe gönderilmede 
öncelik hakkı bulunanlar,   

• Zihinsel veya ruhsal özürlü (engelli) olanlar,  

• Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli, eski hükümlü statüsünde daimi 
işçi olarak çalışmış olup da çalıştığı kurum ve kuruluşun disiplin 
mevzuatı uyarınca görev veya meslekten ihraç ya da 4857 sayılı İş 
Kanununun 25/II’nci maddesine göre hizmet akdinin feshi dışında bir 
nedenle ayrılmış olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına Kurum 
kanalıyla engelli, eski hükümlü statüsü dışında bir statüde işe 
yerleştirilenlerden sonradan engelli, eski hükümlü kapsamında yer alan 
ve iş akdi feshedilmeyenler hakkında merkezi sınav uygulanmaz” 
(Madde 11).  

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen 
Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyon Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik: 
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Yönetmeliğin 9’uncu maddesine göre; “Özürlü (engelli) çalıştırmadığı 
için işverenlerden kesilen ve Kuruma aktarılan para cezaları özürlülere, 
eski hükümlü çalıştırmadığı için işverenlerden kesilen ve Kuruma 
aktarılan para cezaları eski hükümlülere yönelik hizmetlerde kullanılır” 
hükmü vardır.   

1.1.1.2.3. Engellilerin İstihdamına Yönelik Genelgeler: 

a) Başbakanlığın 2002/58 Sayılı Özürlüler İle İlgili Genelgesi: 

Engellilere yönelik olarak hazırlanan genelgeye göre;  

“Kamu kurum ve kuruluşları, istihdamı zorunlu özürlü (engelli) 
personel kontenjanlarını açık tutmayarak süresi içinde sınav açacak, 
engellilerin eğitim gördükleri alanlarda, eğitim düzeylerine, mesleki bilgi 
ve becerilerine uygun iş ve görevlerde istihdamlarının sağlanması için 
özen gösterecektir” .  

Engellilerin istihdamına yönelik olarak açılacak sınavlarda; ülkemiz koşullarına 
uygun katılma şartlarının aranmasına, ilkokul ve ilköğretim mezunu engellilerin 
de istihdamına olanak sağlanmasına, sınava girebilme yaşının en üst sınırda 
tutulmasına ve sınav soruları ile sınavlarda görevli refakatçilerin seçiminde 
engellilerin ve engel guruplarının özel durumlarının göz önünde 
bulundurulmasına önem verilecektir. İşyerlerinde engellilerin çalışmalarını 
kolaylaştıracak ve iş verimini artıracak araç-gerecin temin edilmesi, mekan ve 
çalışma koşullarına ilişkin uygun düzenlemelerin yapılması, engelli çalıştırma 
zorunluluğuna uymayan işveren veya vekilince ödenmesi gereken para 
cezalarının tahsili ve tahsil edilen para cezalarının Maliye Bakanlığı ile eşgüdüm 
sağlanarak, nemalandırılması hususlarında azami titizlik gösterilecektir.  

Yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, fiziksel çevrenin 
engelliler (engelliler) için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için, cadde, sokak, 
meydan, yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, müzeler, sergi alanları, parklar, piknik ve 
eğlence alanları, spor ve oyun alanları, otoparklar gibi kentsel, sosyal, teknik alt 
yapı alanlarının, turizm, eğitim, sağlık ve kültür tesis ve yapıları ile binaların, 
engellilerin fiziki çevreye ulaşabilirliğini sağlamak amacıyla, TSE standartları ve 
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imar mevzuatında 2 Eylül 1999 tarih ve 23804 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmesi 
hususu.  

b) 2005 Özürlülerin İstihdamı Yılı Genelgesi: 

Ülkemizde 2005 yılında engellilerin istihdam yılı olarak ilan edilmesinden 
dolayı Başbakanlığın hazırladığı genelgeyle engellilerin istihdamı konusunda 
özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının gereken hassasiyeti göstermesi 
konusunda bir takım düzenlemelere yer verilmiştir. Buna göre; 

Kamu kurum ve kuruluşları, istihdamı zorunlu engelli personel kontenjanlarını 
doldurmak için üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin yerine 
getirecektir.  

Engelli memur istihdam etmekle yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşları 
uygun boş kadro bulunmadığı takdirde boş kadroda unvan değişikliği yaparak 
gerekli kadroları temin edeceklerdir.  

Engelli memur ve işçi çalıştırmak zorunda olan kamu kurum ve kuruluşları, 
çalışma yerlerini engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde düzenleyecek, 
gerekli tedbirleri alacak ve engellilerin çalışmaları ile ilgili özel yardımcı ve 
destekleyici araç-gereçleri temin edeceklerdir.  

Belirli bir mesleği olan engellilerin meslekleriyle ilgili işlerde çalıştırılmaları 
sağlanacaktır. Engelliler, engellerini artırıcı veya ek engel getirici işlerde 
çalıştırılmayacak ve sağlıkları için gerekli tedbirler alınacaktır.  

Engelli işçi çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen özel sektör ve kamu 
kurum ve kuruluşlarından tahsil edilmesi gereken idari para cezalarının 
tahsilinde yaşanan sorunların giderilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar gerekli çalışmaları 
yapacaklardır.  

c) Özürlü İstihdamı İle İlgili Başbakanlık Genelgesi: 

2006 yılında engellilerin istihdamına yönelik olarak Başbakanlık yeni bir 
genelge daha yayınlamıştır. Bu genelgeye göre; “Özürlü (engelli) personelin 
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istihdamında yaş sınırından doğan mağduriyetin ortadan kaldırılması ve memur 
alımına ilişkin uygulamada birliğin sağlanabilmesi bakımından, 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı 
cetvellerde yer alan kurumlar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan 
fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve 
belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner 
sermayeli kuruluşlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet 
memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarından ilgili mevzuatında özel 
hüküm bulunmayanların, engelli alımı amacıyla tahsis edecekleri memur 
kadroları için üst yaş sınırı tespit edilmeyecektir” şeklinde düzenleme 
mevcuttur.  

1.1.1.3. Engellilerin İş Süreleri Bakımından Korunması İçin İşverene 
Düşen Yükümlülükler  

Engellilerin işe girmelerinin yanında çalışırken bir takım ayrımcılıklara karşı 
özel olarak korunması gerekir. 4857 sayılı İş Kanununa göre zaten işverenler 
“işçileri arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep 
ve benzer nedenlere dayalı ayırım yapamaz”. Dolayısıyla işverenler engellilere 
yönelik olarak da bu şekilde bir ayırım yapamazlar. 

Yine İş Kanununa göre; “işverenin esaslı nedenler bulunmadıkça tam süreli 
çalışan karşısında kısmi süreliyle (İş K. 5/2 ve 13/2); Belirsiz süreli 
sözleşmeyle çalışan karşısında ise belirli süreli sözleşmeyle çalışana ayırım 
yapmaması gerekir (İş K. 5/2 ve 12)” (Akyiğit, 2005:167). Dolayısıyla engelli 
diye bir işçinin aleyhine çalışma saatlerine düzenleme yapılamaz. 

1.1.1.4. Engellilerin Ücret Bakımından Korunması İçin İşverene Düşen 
Yükümlülükler 

Ücret bakımından da engelliler her türlü ayrımcılığa karşı güvence altına 
alınmıştır. Öyle ki sakatlık ve sabıkalılık da ücret bakımından ayırımı haklı 
kılacak bir neden olarak görülemeyeceğine yönelik iş mevzuatımızda 
düzenlemeler mevcuttur (SİHT. 10 ve EHİHT. 10) (Akyiğit, 2005:167). 
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Bunun yanı sıra işveren ücreti gerektiği gibi ödemez ise işçinin faiz isteme 
hakkı mevcuttur. Bu haktan engelli işçilerde faydalanır.  

Yine İş Kanunu 5’e göre, “cinsiyet nedeniyle farklı ücret uygulanması da 
yasaktır”. Bu durum engelliler içinde geçerlidir. 

İşveren yasada belirtilen şartlar dışında ücrette kesinti yapması da kanunen 
yasaktır. Böyle bir uygulama yapan işveren olursa 403 TL idari para cezasına 
çarptırılır (Özdemir, 2009:124).  

1.1.1.5. Diğer Yükümlülükler 

İş kanununda işverenin borçlarından biriside işçiyi gözetmedir. İşveren işçisine 
yönelik olarak her türlü iş güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Bunun 
yanı sıra işçinin vizite kağıdı alma, bordro alma gibi hakları da vardır. İşveren 
tüm bu borçlarını yerine getirirken işçilerine ayrımcılık yapamaz. Eğer işveren 
iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almaz ise her ay 224 TL idari 
para cezasına çarptırılır (Özdemir, 2009:129). 

İş Kanunu madde 24’te sayılan işçi açısından derhal haklı nedenle fesih 
hallerinden engellilerde yararlanır. Böyle bir durumda engelli tüm 
tazminatlarını işverenden peşin olarak alır. 

1.1.1.6. Engellilerin Çalışırken Korunmaları 

İşverenler, bir yandan engellileri bilgi ve yeteneklerini geliştirebilecek işlerde 
çalıştırmak, diğer yandan da “engelli çalıştırma yükümlülüğünü göz önünde 
tutarak, işyerlerindeki bir kısım işleri imkanları ölçüsünde, engelli çalıştırmaya 
elverecek ve engellilerin çalıştırılmasını kolaylaştıracak şekilde” düzenlemek ile 
yükümlü kılınmışlardır. Bununla ilgili olarak basitçe yapılabilecekler; 

• Engellilerin çalıştıkları yerleri gerektiğinde özel olarak ışıklandırmak. 

• Çalışma tezgahlarını ve kullanılan eşyayı/mobilyayı engellilere göre 
ufak değişikliklerle yeniden düzenlemek. 
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• Engellileri islerine kolaylıkla girip çıkmalarına yarayacak kapı, merdiven 
değişiklikleri yapmak, rampalar tesis etmek veya asansörlerden 
yararlanma imkanları oluşturmak. 

• İşyerinde değişik mekanlara (tuvalet, kantin, yemekhane vs.) 
engellilerin, güçlük çekmeden gidip zaruri ihtiyaçlarını giderebilmeleri 
için, gerekli teknik düzenlemeler ve(ya) değişiklikler yapmak (Seyyar, 
2001:85). 

1.1.2. Korumalı İş Yeri 

Normal işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engelliler için mesleki 
rehabilitasyon ve istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve 
mali yönden desteklenerek çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği 
işyerleridir. Korumalı işyerlerinde genel olarak istihdam piyasasına 
kazandırılmaları güç olan engellilerin istihdamları amaçlanmıştır. Bunlar; 

• Zihinsel engelliler, 

• Ağır dereceli engelliler, 

• Eğitim seviyesi düşük engelliler, 

• Kadın engellileri öncelikli olarak hedeflemektedir (ozida.gov.tr). 
Korumalı işyerlerinde istihdam edilen bu engelli gruplarının bir adım 
öteye normal iş piyasalarına geçişi de genel olarak hedeflenmektedir.  

Dünyadaki korumalı işyerlerinin kuruluş amacı 5 farklı kategoride sıralanmıştır 
(Visier, 1998); 

• Engellileri işe yerleştirmek, 

• Hizmet ve mal üretmek 

• Mali performans, 

• Engellilere iş sağlamak 
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• Üretimin ikinci planda olduğu genel amaç engelli bireyin kendisini 
gerçekleştirmesini sağlamaktır. 

Ülkemizde de bu amaçla 30.5.2006 tarihinde bir yönetmelik çıkartılmış ve 
korumalı işyerlerine ilişkin yasal çerçeve oturtulmuştur. Bu yönetmelikle 
korumalı işyerlerinin nasıl kurulacağı, kimlerin çalışabilecekleri belirlenmiştir. 

Korumalı işyeri açabilmek için; “Çalışan sayısının büyükşehir belediye sınırları 
içinde en az otuz (30), büyükşehir belediye sınırları dışında en az onbeş (15) 
olduğu ve çalışanlarının yüzde yetmişbeşini (%75) bu Yönetmeliğin 17 nci 
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen (1- En az %40 oranında zihinsel, 
ruhsal-duyusal ve davranışsal engelli olmak veya diğer engel gruplarından ise 
%60 ve üzeri engelli olmak, 2- Kuruma kayıtlı olmak, 3- 15 yaşını bitirmiş 
olmak, gerekir) nitelikleri haiz engellilerin oluşturduğu işyeri işverenleri 
korumalı işyeri statüsünün kazanılması için il müdürlüğüne başvuruda bulunur. 
Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirsiz süreli iş 
sözleşmesine ve belirli süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. 
Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak 
tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranların hesaplanmasında yarıma kadar 
kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür”.  

Korumalı işyeri statüsünü kazanmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden; 

• Nüfus cüzdanı örneği, 

• Adli sicil kaydı, 

• İkametgâh ilmühaberi, 

• Tüzel kişilerin göstereceği temsilcinin yetki belgesi, 

• Dernek ve vakıflar için, vakıf senedi veya dernek tüzüğünde amaçlar 
arasında eğitim ve üretim faaliyetlerinin yer aldığını gösteren belge, 

• Yıllık gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi 
dairesinden alınacak gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir stopaj vergisi 
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ve katma değer vergisi borcu ile sosyal güvenlik kurumlarından 
alınacak prim borcu olmadığına dair belge,  

• İşyeri ruhsatı, istenir. 

Yönetmeliğin yedinci maddesine göre yönetici olacaklardan da, 

• Nüfus cüzdanı örneği, 

• İkametgâh belgesi, 

• Adli sicil kaydı, 

• Bulaşıcı bir hastalığı olmadığına dair sağlık raporu, 

• Eğitim durumunu gösterir belge, istenir. 

Korumalı işyerlerinde engellilerin rahat çalışabilmelerine yönelik olarak 
ergonomik düzenlemelerde yönetmelikle tespit edilmiştir. Buna göre; 

• Korumalı işyerinin müstakil bir binada olması tercih nedenidir. Ancak 
çok katlı bir binada olması halinde, yangın merdiveni ve uygun asansör 
şartı aranır. Asansör kapısı, genişliği, düğmeler engelliye uygun 
olmalıdır. 

• Korumalı işyeri rutubetli ortamda olmamalı, gün ışığı almalı ve 
uygun elektrik ışığı ile aydınlatılmalıdır. 

• Korumalı işyeri tabanı sağlığa zarar vermeyecek, kolay temizlenen bir 
malzeme ile kaplanmalıdır. 

• Korumalı işyerinde merdivenlerin genişliği ve yüksekliği iniş ve çıkışlarda 
kolaylık sağlayacak şekilde olmalı, emniyet korkulukları bulunmalıdır. 

• Kapılar geniş olmalı, tekerlekli sandalye kullananlar için girişte ve 
katlarda rampalar olmalıdır. 

• Atölyeler ve diğer bölümlerin arası duvarla bölünmeli, sesli makinelerin 
kullanıldığı yerlerde ses geçirmez materyaller tercih edilmelidir. 
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• Değerlendirme bölümü ve sosyal servis için ayrı odalar oluşturulmalıdır.  

• İşyerinin tuvaletleri ve duş alanları engellilerin kullanımına ve 
standartlarına uygun olmalıdır. 

Türkiye’de korumalı işyerleri sayısal olarak çok azdır. ÖZİDA’nın (Türkiye 
başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı) 2004 yılında yaptığı araştırmaya göre 
ülkemizde faaliyet gösteren 14 tane korumalı işyeri tespit edilmiştir. Yaptıkları 
faaliyetlere göre bunlar; 

1-Bedensel Engelliler Derneği Hakkari Şubesi Tekstil Atölyesi 

2-Bedensel Engelliler Derneği Hakkari Şubesi Arıcılık Uygulaması 

3-Batman Halk Eğitim Merkezi Gümüş İşlemeciliği Kursu 

4-Batman Halk Eğitim Merkezi Oltu Taşı İşlemeciliği Kursu 

5-Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Vakfı Bedensel 
Ev Tekstil ve Galoş Atölyesi 

6-Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Vakfı Bedensel 
Vaksan Ayakkabı Üretim Atölyesi 

7-Karadeniz Ereğli Fiziksel Engelliler İş Atölyesi, Mesleki Rehabilitasyon 
ve Eğitim Merkezi 

8-Vakıf Tekstil Özürlüler Beceri Kazandırma ve İstihdam Merkezi Atölyesi 

9-Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Mesleki Rehabilitasyon ve İş 
Atölyesi Merkezi 

10-Türk Spastik Çocuklar Derneği Zonguldak Şubesi İş-Uğraşı ve 
Kaynaştırma Merkezi 

11-Çaycuma Özürlüler Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi 

12-Vakıf Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 

13-Omurilik Felçliler Derneği Tekstil Atölyesi / Folyo Atölyesi / Resim 
Atölyesi 
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14- Dilek Sabancı Gülen Yüzler Engelliler Mesleki Rehabilitasyon ve İşyeri 
Projesi 

Korumalı işyerlerinin faaliyet alanları ne kadar iyi niyetli yaklaşılırsa yaklaşılsın, 
basit poşetleme, montaj ve küçük el sanatlarından öteye geçememektedir. 
Korumalı işyerlerinde yetişen engellilerin iş piyasasında istihdam edilmesi esas 
itibariyle nihai bir amaçtır.  Ancak gerçek uygulamada bu hiç bir zaman 
gerçekleşememiştir. Özellikle Avrupa Birliği üyesi bir çok ülkede korumalı 
işyerleri, dışarıda çalışacak donanımlı işgücü sağlamak yerine, ekstra eğitim ve 
sosyal destek sağlayıcı bireysel güvenlik yeterliliği artıran yerler olarak 
kullanılmaktadır (Thornton ve Lunt. 1997, akt: Aktaş vd, 2004:158). 

1.1.3. Kişisel Çalışma Yöntemi 

Engellilerin istihdamı konusunda ülkemizde en yaygın yöntemler kota/ceza ve 
korumalı işyerleridir. Kişisel çalışma yöntemi dediğimiz, engellilerin kendi 
işlerini kurup çalışmaları hatta başkalarına istihdam oluşturmaları son derece 
sınırlıdır. Kişisel çalışma yönteminin başarılı olabilmesi için temel şartlar: 

A- Engellilerin temel eğitimi  

B- Ülkedeki ekonomik gelişmeler ve kaynak bulma imkanları 

C- Engellilere sağlanan mesleki eğitim 

A- Engellilerin is piyasasına girememesinin en büyük nedeni olarak ise 
engellilerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin düşük olması gösterilmektedir. 
Ülkemizde engellilerin eğitim durumları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 1.2: Engellilerin Eğitim Durumu 

 Okuma yazma 
bilmeyen % 

İlkokul
% 

Ortaokul
% 

Lise % Yüksek öğretim 
% 

Erkek 10,16 54,41 9,50 11,43 7,07 
Kadın 37,33 42,35 4,25 5,14 2,39 

Türkiye 26,64 47,10 6,31 7,61 4,23 

Kaynak: Tufan ve Arun, 2006 
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Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı engellilere yönelik eğitim 
veren okul sayısı 428’ dir. Bu okulların 348’i ilköğretim, 80’i ise ortaöğretim 
düzeyinde eğitim vermektedir. Engelli sayımız 8.500.000 olduğuna göre 20.000 
engelliye 1 okul düşmektedir. Böyle bir durumda engellilerin okuma yazma 
bilmeme oranlarının yüksek olması çok doğaldır.  

Engellilere yönelik olarak kanuni altyapımız ise AB ülkelerine uygun olarak 
düzenlenmiştir. Bazı noktalarda ise kapsam olarak daha detaylı düzenlemelere 
yer verilmiştir. Ancak engellilerin istihdamının artamamasının en büyük sebebi 
belki de engellilere yönelik kanuni düzenlemelerin detaylı olması gibi 
gözükmektedir. Mevzuat detaylı okunduğunda özellikle işverenler için engelli 
istihdamı kanuni bir zorlamadan öteye geçmemektedir. 

B- Engellilerin kendi işlerini kurup istihdam olanaklarını geliştirmeye yönelik 
kaynak sıkıntısını gidermek için Halk Bankası engelli girişimci kredisi 
uygulamasına gitmiştir. Bu krediyle amaçlanan; Bedensel engeli olan, ancak bir 
işte çalışabileceğini resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyen, engelli kadın ve 
erkekleri topluma kazandırmak, mal ve hizmet üretimine, serbest meslek ya da 
ticari faaliyete yönelik yeni bir işyeri açmalarına yardımcı olmaktır.  

Bu krediden faydalanabilmek için Özürlü Girişimci Kredisinden yararlanacak 
kişinin öncelikle Özürlülük Belgesi’nin ve çalışabileceğine dair Sağlık Kurulu 
raporunun olması, 50 yaşını aşmamış ve herhangi bir faaliyette bulunmaması 
gerekmektedir. Kredi kullanımı konusunda 5 kademe belirlenmiştir. 

a) Birinci Kademe; 

• Yeni açacağı iş konusu hakkında iş tecrübesi bulunmayan, 

• 35 yaşını aşmamış, 

• Elinde yapmak istediği iş konusu ile ilgili sertifika, ustalık belgesi, 
başarı belgesi, meslek lisesi diploması, çıraklık / kalfalık belgesi, MEB 
Mesleki Eğitim kurs belgesi, ilgili kurum veya kuruluştan alınacak 
konusu ile ilgili işi yapabileceğine dair yeterlilik belgesi vs. gibi hiçbir 
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uzmanlık belgesi olmayan, kişilere azami 5.000 TL kredi 
kullandırılabilecektir. 

b) İkinci Kademe; 

• Yeni açacağı iş kolu ile ilgili olarak en az 2 yıl iş tecrübesi bulunan, 

• 35 yaşını aşmamış, 

• Elinde yapmak istediği iş konusu ile ilgili sertifika, ustalık belgesi, 
başarı belgesi, meslek lisesi diploması, çıraklık/kalfalık belgesi, MEB 
Mesleki Eğitim kurs belgesi, ilgili kurum veya kuruluştan alınacak 
konusu ile ilgili işi yapabileceğine dair yeterlilik belgesi vs. gibi 
uzmanlık belgesi olan, kişilere azami 10.000 TL kredi 
kullandırılabilecektir. 

c) Üçüncü Kademe; 

• Kurmayı düşündüğü iş kolu ile ilgili olarak 4 yıllık fakülte mezunu 
olup, üniversite diploması bulunan, 

• Eğitimini aldığı iş konusunda tecrübesi olmayan, 

• 35 yaşını aşmamış, 

• Azami 15.000 TL kredi kullandırılabilecektir (Örneğin eczacılık 
fakültesini bitiren yeni mezun eczacının eczane açmak istemesi, diş 
hekimliği fakültesini bitiren yeni mezun diş doktorunun muayenehane 
açmak istemesi gibi). 

ç) Dördüncü Kademe; 

• 4 yıllık fakülte mezunu olup elinde üniversite diploması olan, 

• Herhangi bir işkolunda en az 5 yıllık iş tecrübesi olan, 

• 40 yaşının aşmamış 

• Kurmayı düşündüğü iş kolu sınırlaması olmadan, azami 15.000 TL 
kredi kullandırılabilecektir.  
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Söz konusu kredi çeşitli sebeplerle işinden ayrılmış üniversite mezunu kişilerin 
iş kurma taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda kullandırılacaktır  

d) Beşinci Kademe; 

• 4 yıllık fakülte mezunu olup elinde üniversite diploması olan, 

• Herhangi bir işkolunda en az 5 yıllık iş tecrübesi olan, 

• Halen yapmakta olduğu iş ve almış olduğu üniversite eğitimi üzerine iş 
kurmak isteyen, 

• 40 yaşını aşmamış kişiler 25.000 TL kredi kullandırılabilecektir 
(Örneğin herhangi bir kuruma bağlı olarak çalışan/çalışmayan tıp 
doktorları, tahlil laboratuarı kuracak biologlar, dershane açacak 
öğretmenler, diş doktorları, veterinerler, avukatlar gibi) (engelliler.biz). 

C- Engellilere mesleki eğitim sağlama konusunda görevli olan İş-Kur, kota 
kapsamında çalıştırılmayan engelliler için kesilen cezalar ile finansmanını 
sağladığı meslek edindirme kursları ile engellilerin mesleki becerilerini 
geliştirme konusunda kurslar düzenlemektedir. İş-Kur tarafından engellilere 
yönelik olarak hazırlanan kursların yıllar itibariyle dağılımına bakacak olursak; 

Tablo 1.3: Engellilere yönelik kurslar 

Yıllar Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı
2000 29 382 
2001 10 138 
2002 20 262 
2003 21 241 
2004 20 302 
2005 42 1710 
2006 94 3047 

Toplam 236 6082 

Kaynak:iskur.gov.tr/LoadExternalPage.aspx?uicode=statisgucuyetistir
mekursl 
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Engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik olarak, engelli ailelerine yönelik 
girişimcilik uygulamaları yapılarak engellilerin ailelerinin yanında istihdam 
edilebilmeleri konusunda çalışmalarda ülkemizde sınırlı sayıda yapılmaktadır  

Sınırlı sayıda olmakla birlikte engelli girişimcilerimizde bulunmaktadır. Öğrenci 
iken geçirdiği kaza sonrasında engelli olan bir girişimcinin kısa başarı hikayesi 
aşağıda verilmiştir (Sabah, 8 Temmuz 2008); 

“Tunç Tonger üniversite yıllarında harçlığını çıkarmak için 
şöforlük yaparken kaza geçirdi ve felç oldu. Hayattan vazgeçmedi. 
Kendi işini kurdu. Bugün, ürettiği sondajlar dünya pazarında 
satılıyor ve o fabrikasında engellilere iş imkanı sağlıyor.....  

Ahmet Tunç Tonger, engelli bir işadamı. İş hayatına erken 
yaşlarda başlamış. İlkokul yıllarında pazarda su satarak harçlığını 
çıkarmaya çalışmış. Üniversite yıllarında barmenlik ve şoförlük 
yaparken, bir kaza geçirmiş ve hayatı 180 derece değişmiş. 
Omurilik felci olmuş ama hayata tutunmaktan asla vazgeçmemiş. 
Bugün, felçli bir işadamı olarak Türkiye'nin en iyi girişimcileriyle 
rekabet ediyor. Öyle ki; iş dünyasında Türkiye'ye ödül bile 
kazandırdı. Çin'in Pekin kentinde yapılan ve 92 ülkeden tam 762 
kişinin yarıştığı Worldcom Dünya Genç Girişimciler 
Yarışması'nda 'Jüri Özel Ödülü'nü aldı. İşadamlığının yanısıra 
sosyal projeleri ile de adını duyurdu. Engelsiz Yaşam Derneği ile 
engellilerin evlerde hapis kalmasının önüne geçmek için pek çok 
proje üretti. Dernek sayesinde Anıtkabir'e, engellilerin ziyaret 
edebilmesi için asansör konuldu. Tonger, şu sıralar engelsiz toplu 
ulaşım projesi üzerine çalışıyor ve engellilerin spor yapmasını 
destekliyor. Boyundan aşağısının felç olmasına karşın suyun 
altında 11 metreye inen ilk engellimiz; yine Tunç Tonger oldu. 
'Hastayım' diye bir kenara çekilmeden yoluna devam eden Tunç 
Tonger. 



  42

-Hayatınızı alt üst eden kaza nasıl oldu 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği 3. 
sınıfta okuyordum. Harçlığımı çıkarmak için bir araç kiralama 
şirketinde çalışıyor ve yolculuklar yapıyordum. Yine böyle bir 
yolculuk sırasında ciddi bir kaza geçirdik. Kaza sırasında arka 
koltukta uyuyordum. Çarpışmanın etkisiyle başımı kapıya çarptım 
ve omurilik felci oldum. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde ameliyat 
oldum. Sonra, tedavi için Almanya'ya gittim ve orada tekrar 
ameliyata alındım. Fakat ortaya çıkan sonuç olumsuzdu. Doktorlar 
yürüyemeyeceğini ve göğsümden aşağısının bir daha tutmayacağını 
söyledi. Bu haberi aldığımda yanımda ailem vardı. Onların o üzgün 
hallerini görmeye dayanamadım. Resmen yıkılmışlardı. Onlara; 
''Biz bu hayatın üstesinden böyle de geliriz'' diyerek, kadere 
kesinlikle boyun eğmeyeceğimi göstermeye çalıştım. 

-Üniversiteye nasıl devam ettiniz? Zor olmadı mı? 

Kazanın ardından çok sıkıntılı günler geçirdim. Ama asla evde 
yatarak ya da televizyon izleyerek hayatımı geçiremezdim. ODTÜ 
Makine Mühendisliği bölümüne kaldığım yerden devam ettim. 
Üniversitedeki hocalarım bana çok destek oldular. Onlar sayesinde 
eğitimimi tamamlayabildim. Benim okula gitmem zor olduğu için 
onlar benim yardımıma koştu. Sınavları hep evde oldum. Bütün bu 
zorluklara rağmen okulumu başarılı bir şekilde bitirdim. 

-Mezun olduktan sonra iş bulma konusunda bir sıkıntı 
yaşadınız mı? 

Okul bittikten sonra, ne yapabileceğimi düşünmeye başladım. 
Üniversitedeki hocalarım bana; 'Sana okulda kalma fırsatı verelim, 
bazı şirketlere girmeni sağlayalım' diye teklifte bulundu. Ancak 
ben, ne olursa olsun kendi işimi kurma isteği içindeydim. Bir ara 
evi ofis gibi kullandım. Bu arada iş araştırması yapmaya da 
başladım. İlk işimi Aselsan'dan aldım. Kazandığım ilk parayla da 
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kendime bir minibüs satın aldım. Çünkü arabaya inip binerken, 
gerçekten büyük zorluk çekiyordum. 

-Sonra nasıl başarılı bir işadamına dönüştünüz? 

PVC kaplamalar üzerine çalışmaya başladım. İş dünyasına TTM 
Mühendislik Mümessillik Ltd. Şirketi ile girmiş oldum. İthal 
ettiğim PVC kaplamalarını, beyaz eşya sektörüne satmaya 
başladım. Arçelik ve Bosch gibi seçkin firmalara buzdolabı kapağı 
ve sac kaplaması sattım. 'İthal ettiğim ürünleri kendim de 
üretebilirim' diye düşündüm. Üretime başladım ve bu konuda 
ithalatı yüzde 60 düşürmeyi başardım.”. 

Tunç Tonger’in başarı öyküsü gerçekten engellilere umut olabilecek nitelikte. 
Çünkü eğitim imkanı ve fırsatına sahip olan bir engellinin başarı öyküsü. 
Ancak engellilerin yüzde kaçı Tunç Tonger’in imkanlarına sahip sorusu 
çözülmesi gereken gerçek bir sorun. 

1.1.4. İşverenlerin Zorunluluk Olmadan Engelli İstihdamı 

İşverenlerin kota/ceza ve korumalı işyerlerinin dışında tamamen kendi isteğine 
bağlı olarak engelli istihdam etmesi durumudur. Ancak engelliler konusundaki 
önyargılar bu imkanı da oldukça sınırlandırmaktadır. ABD’de yapılan bir 
araştırma işverenlerin engelliler konusundaki önyargılarını şöyle özetlemiştir 
(Seyyar, 2000:31); 

• Engelli işçiler, sık sık mazeret izni alırlar ve sürekli hastalanırlar, 

• Verimli ve iyi çalışamazlar, 

• Hissidirler. Alıngan, kırılgan olurlar ve çabuk kızarlar, 

• Diğer çalışanları rahatsız etmektedirler ve genel çalışma temposunu 
düşürmektedirler, 

• Daha çok iş kazalarına maruz kalmaktadırlar, 

• Halkla ilişkiler açısından olumsuz bir manzara oluşturmaktadırlar, 
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• İşyerinde özel düzenlemelerin yapılması masraflıdır, 

• İşten atmak ve cezai müeyyide uygulamak daha zordur, 

• Emek piyasasında yeterince sağlam işsiz bulunmaktadır. 

Engelli bireyler hakkındaki bu önyargılar iş hayatında onların, insan kaynakları 
birimlerini, işverenler ve/veya diğer çalışanlar tarafından farklı algılanmalarına 
neden olmaktadır. Farklı olarak görülmek engelli bireye, çalışmakta olduğu 
yerde kendisini kabul ettirme, üretken olduğunu kanıtlama ve ilişki kurmakta 
zorlanmadığını ispatlama için engelsiz bireyin gösterdiğinden çok daha büyük 
bir çaba harcamasına neden oluyor. Engelli bireyin iş bulma sürecinde de 
engelsiz bireye göre çok daha büyük çaba harcaması, bunun yanında insanların 
kafalarında taşıdıkları önyargıları silebilmek için daha çok mücadele vermesi 
gerekiyor (insankaynaklari.com/ikdotnet). 

İşverenler açısından duruma bakacak olursak da, engelli istihdamı hep bir 
zorlama olarak kendilerine dayatıldığından gönüllü engelli istihdamına sıcak 
bakmamaları doğal karşılanabilir. En azından kontenjan fazlası engelli çalıştıran 
işverenlerin ödedikleri SSK priminin %50’si devlet tarafından ödenmesinde 
olduğu gibi, sosyal devletin bu şekilde engelli işçi istihdam eden işverenlerin 
prim yükünü karşılarsa bu bile büyük bir teşvik olacaktır. 

1.1.5. Evde Çalışma 

Esnek çalışma modellerinden birisi olan evde çalışma modeli, engellilere yeni 
istihdam olanakları sağlayacaktır. Aslında bu model kişisel çalışma yöntemiyle 
uyumlu bir modeldir. Başarılı olabilmesi için aynı şartların engellilere 
sağlanmasına bağlıdır. Bugün uygun bir eğitim ile engelliler evde firmaların 
internet sayfalarını düzenleyebilir, muhasebe kayıtlarını tutabilir. 

1.1.6. Kooperatif Çalışma Yöntemi 

Bu yöntem engellilerin kendi çabalarıyla ya da devlet desteği ile kurdukları 
kooperatif örgütlenmelerle, çeşitli çalışma alanlarından kendilerine çalışma 
imkanları oluşturmalarını amaçlayan bir yöntemdir. İşbirliğine dayanan bu 
yöntem ile engelliler üyelerinin mevcut yetenek ve kapasitelerini 
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değerlendirme, bunları yapacakları işe göre iyileştirme ve bağımsız bir kuruluş 
olarak bulundukları sektör de faaliyet gösterebileceklerdir (Meşhur, 2004:183). 
Ülkemizde bu yöntem ile engelli istihdamına rastlanılmamıştır.  

1.2. Engelli Çalıştıran İşverenlere Yönelik Teşvikler 

Bilindiği gibi ülkemizde engelli istihdamı yasal zorunluluk şeklinde genelde 
gerçekleşmektedir. Bu zorlamanın ve engelli istihdamını daha fazla 
arttırabilmek için işverenlere bir takım teşviklerde iş mevzuatımız tarafından 
sağlanmaktadır.  

1.2.1. Prim Teşviki  

Ülkemizde engellilerin istihdamını arttırmaya yönelik olarak işverenlerin 
ödediği Sosyal Sigorta Primlerinin bir kısmı hazinece ödenir. Bu prim 
teşvikinden faydalanabilmek için, 

• Bakanlar kurulunca belirlenen oranların üzerinde engelli, eski hükümlü 
ve terör mağduru çalıştıran işverenlerin, her bir çalıştırdığı işçi için, 

• Engelli ve eski hükümlü çalıştırmak zorunda olmadığı halde, işverenin 
çalıştırdığı her bir engelli için, 

• Çalıştırdığı engellilerin çalışma gücünü %80’den fazla kaybetmeleri 
durumunda, bu çalıştırılan engelli/engelliler için, 

İşverene düşen sigorta prim oranının yarısını kendileri, yarısını da Hazine 
karşılar (Uşan, 2004:242). Yapılan bu prim teşviki esas itibariyle engelli 
istihdamını direkt arttıracak bir düzenleme gibi gözükmemektedir. Çünkü 
ülkemizde işverenler yasal kota oranında engelli çalıştırmaktan kaçmaktadır.  

1.2.2.Vergi İndirimi 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 2’inci maddesinde sosyal amaçlı 
istisnalar belirtilmiştir. “Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların hastane, 
nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve 
organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile 
veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuvarları gibi kuruluşlar, 
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öğrenci veya yetiştirme yurtları, yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri, parasız 
fukara aşevleri, düşkünevleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle 
ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri,” katma değer 
vergisinden istisna tutulmuştur.  

Takip eden 4’üncü maddede ise “Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük 
yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar 
programları” katma değer vergisinden istisna edilmiştir demektedir.  
Engellilerin istihdamına yönelik olarak işverenler tarafından araç alımlarında 
bu maddeye göre işverenlere vergi indirimi yapılabilir. 

Yine aynı şekilde gümrük kanunun 167’inci maddesinin 12’inci fıkrasında  
“Malül ve sakatların kullanımına mahsus eşya, dolaşıma sokulacak eşya gümrük 
vergilerinden muaftır. Bunların cins, nevi ve miktarları ile muafiyet ve istisna 
uygulanacak tutarları belirlemeye, maktu hadleri sıfıra kadar indirmeye veya iki 
katına kadar çıkartmaya ve sürelerle ilgili alt ve üst sınırları belirlemeye ve bu 
muafiyet ve istisnayı farklı eşyalar itibariyle birlikte veya ayrı ayrı uygulatmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir”. İşverenler engelli işçilerinin kullanmasına yönelik 
olarak yurtdışından yapacağı ithalatta gümrük vergisinden muaf olabilir.  

1.2.3. Sosyal Teşvikler 

Ülkemizde engellilerin istihdamı konusunda işverenlere yönelik olarak pek 
sosyal teşvik bulunmamaktadır. Oysa bu konuda kamuoyunda bir bilinç 
oluşturularak, engelli istihdamını bir sosyal sorumluluk olarak tüketiciler ve 
işverenler benimserlerse engelli istihdamında büyük yol kat edilebilir. Bu 
konuda Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum şubesi; Engelli istihdam eden ve 
engellerin istihdam edilebilmeleri için fiziki çevre şartlarını düzenleyen 
işyerlerine “Engelli Dostu” yazısı yazmak için kampanya çalışmasını 
sürdürmektedir. Aynı zamanda bu işyerlerinin yöneticilerine bir plaket dernek 
tarafından verilecektir (tsd.org.tr).  

Günümüz pazarlarında bu gibi girişimler işletmelere rekabet avantajı da 
sağlayabilir. Hem işletmenin halk gözünde imajı artacak, hem de reklam ve 
tanıtım faaliyetleri açısından işletmeler için iyi bir fırsat olabilir. Bu gibi 



  47

girişimler ve faaliyetlerin kamuoyuna tanıtılabilmesi için, genel ve yerel kamu 
güçleri ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde çalışması son derece 
önemlidir.  

Özürlüler İdaresi başkanlığı teşkilatı ve görevleri hakkında kanun hükmünde 
kararnamede esas itibariyle bu gibi girişimler için kuruma bir takım 
sorumluluklarda yüklenmiştir. Başkanlığın görevlerini düzenleyen 3’üncü 
maddesinde; “gönüllü kuruluşlar ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, ortak 
projeler hazırlamak ve sunulan projeleri desteklemek”, hükmü de 
bulunmaktadır. 

Yine bu kararnamenin 8’inci maddesinde; “istihdamı kısıtlayan engellerin 
kaldırılmasını, istihdam alanlarının genişletilmesini ve engellilerin kendi işini 
kurmalarına yönelik çalışmaları takip etmek ve tekliflerde bulunmak.  
Engellilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları fiziki ve mimari engellerin 
kaldırılması ve bu konudaki standartların belirlenmesi için teklifler hazırlamak 
ve hazırlatmak” ibareleri de bulunmaktadır.  

1.2.4.Sosyal Sorumluluk ve Engelli İstihdamı 

Engellilerin istihdamında işverenlere uygulanan yaptırım ve teşviklerle direkt 
bir ilgisi olmamasına rağmen işletmelerin üstlenecekleri kurumsal/sosyal 
sorumluluklardan biriside engelli istihdam etme oranları olabilir.  

Sosyal sorumluluğu genel olarak; “Sosyal Sorumluluk, ülkeye, insana, doğaya, 
eğitime, bilim ve sanata, kültüre, toplumsal yaşama hizmet etmek demektir. 
Yaşam kalitesini iyileştirmek amacına ulaşmak için, kendi çalışanlarıyla, onların 
aileleriyle, yerel halkla, bütün toplumla birlikte ekonomik gelişmeye destek 
verme sorumluluğu demektir. Bu noktada, şirketlerin ticari getiriler elde 
ederken etik değerlere bağlı kalması, bireylerin, toplumun ve çevrenin zarar 
görmemesini garanti etmesi gerekmektedir” (Usta ve Çalış, 2009:2). 

Sosyal sorumluluk  sahibi firmalar tüm dünyaya; “ Kanunlara ve Diğer 
Yükümlülüklere Uyumlu olduğunu, Zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı,  
Çocukların Çalıştırılmadığını, Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesini, 
Ücretleri tam zamanında ve en adil şekilde ödediğini, Kanuni  Çalışma 
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Saatlerine uygun ve fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı, Ayrımcılığın 
Önlenmesini,  İş Sağlığı ve Güvenliğini, Sendikal üyeliğe katılım Özgürlüğünü, 
Çevre kirlenmesini önlemeyi, Gümrük Mevzuatına Uygunluğu, Yurtdışı 
yüklemelerinde Güvenliği, Sosyal Uygunluk faaliyetlerini, ‘Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Yönetim Sistemi’ çatısı altında yürütmeyi yazılı olarak taahhüt 
etme zorunluluğu” taahhüt ederler (Karabulut, 2009).  Bu amaçla, 1997 yılında, 
bazı ILO (Uluslar arası Çalışma Örgütü) sözleşmeleri, BM (Birleşmiş Milletler) 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi temel 
alınarak “SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standartları Oluşturulmuştur”.  Bu 
standartların amaçlarından bir tanesi de, engellilerin uygun iş edinmesini temin 
ederek bu işini sürdürmesini ve işinde ilerlemesini sağlayarak bu şekilde 
engellilerin topluma uyumunu sağlamaktır (Özgen, 2006). 

İşletmelerin sosyal sorumluluklarının kapsamında tamamen gönüllü olarak 
imzaladıkları BM Küresel İlkeler Sözleşmesine göre de işletmeler faaliyetlerini 
yerine getirirken bir takım sosyal kurallara uymayı da üstlenir. Küresel ilkeler 
sözleşmesi insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ana 
başlıklarıyla toplam 10 ilkeden meydana gelir. Bu ilkeler: 

1- İş dünyası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara 
saygı duymalıdır. 

2- İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalıdır 

3- İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü 
desteklemelidir. 

4- Her türlü zorla ve zorunlu çalıştırmaya son verilmelidir 

5- Her türlü çocuk işçiliğe son verilmelidir 

6- İşe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığa son verilmelidir 

7- İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemelidir 

8- İş dünyası çevreye yönelik sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete 
ve oluşuma destek vermelidir 



  49

9- Çevre dostu teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaştırılması 
özendirilmelidir 

10- İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele 
etmelidir (Kostak, 2009). 

Gerek sosyal sorumluluk standardı olsun ve gerekse küresel ilkeler sözleşmesi 
olsun ikisinde de işletmeler her türlü ayrımcılığa karşı olduklarını beyan 
etmektedirler. Bu durum engellilerin istihdamı için son derece önemli bir 
noktadır. Tabi bunun için engellilerin de istenilen vasıf şartlarına sahip olması 
gerekir. Bu şekilde olduğu takdirde her hangi bir zorlamaya gerek olmadan 
işletmeler engelli istihdamına sıcak yaklaşabilecektir. Küresel ilkeler 
sözleşmesinin işletmeler açısından faydalarından biriside, toplumda itibar 
oluşturma ve sermayeye erişimidir (Seyyar ve Öz, 2007:250). İşletmeler bu 
faydalara ulaşabilmek ve reklam için de olsa engelli istihdamına sıcak 
bakabilirler.  

Sonuç 

Engelli istihdamına yönelik olarak çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Ancak 
ülkemizde bunlardan zorunlu kota sistemi en çok kullanılan yöntemdir. Kota 
sisteminin uygulanmasında ise mevzuatımız teşviklerden daha çok ceza kısmını 
ön plana çıkarmaktadır.  İstatistiki bilgiler de göstermektedir ki, başta kamu 
kurum ve kuruluşları olmak üzere işverenler denetim yetersizliğinden mi olsa 
gerek yoksa, engellilerin mesleki eksikliğinde mi, ekonomik, sosyal veya başka 
nedenlerden mi hala kota kapsamındaki engellileri bile istihdamın dışında 
tutmaktadırlar. Bu konuyla ilgili olarak pratikte aşağıdakilerin uygulanması 
yararlı olabilir. 

•  Kota oranları bölgelere göre işyeri büyüklüklerine göre farklı 
düzenlenebilir. Böylelikle daha sağlıklı bir kota sistemi sağlanabilir.  

•  Engellilerin durumlarına uygun çalışma saatleri ve çalışma biçimleri 
geliştirilmelidir. Esnek çalışma, evde çalışma, tele çalışma gibi çalışma 
biçimleri yapılandırılmalıdır (Yılmaz, 2004:213).  
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•  Engellilere yönelik işyerinde ergonomik düzenlemeler için işverenlere 
destek sağlanmalıdır. 

•  Sosyal sorumluluğa vurgu yapılmalı. Kota ve ceza sistemi yerine 
işletmelere ve işverenlere engelli istihdamı yoluyla markalaşma fırsatları 
sunulmalıdır. 

•  Genel olarak engelliler ve özelde çalışan engellilerin hakları konusunda 
bilgi sahibi ve bilinçli bir hale gelmeleri için çeşitli programlar 
oluşturulmalıdır. İşverenler ve çalışanlar erken emeklilik, gelir vergisi gibi 
engellilerin hakları konusunda bilgilendirilmelidir (Yılmaz, 2004:213).  

•  Engelli istihdamı Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri tarafından düzenli 
denetlenmelidir.  

•  Özürlüler İdaresi önderliğinde yeni kampanyalar düzenlenmelidir. 
Örneğin, engelli istihdamı yüksek olan işletmelere daha cazip imkanlarla 
kredi sağlamak gibi. 

•  Çalışma yaşamında başarılı olan engellileri kamuoyuna tanıtıcı 
kampanyalar, faaliyetler ve yarışmalar, film gösterileri düzenlenmelidir 
(Yılmaz, 2004:213).  

•  İşyerleri engelli çalışanlara göre düzenleme yapma konusunda teşvik 
edilmelidir. İşyeri düzenlemelerine devletin mali katkısı ya da bu 
düzenlemeleri olan işyerlerini belirli bir logo ile tescillemek gibi teşvikler 
uygulanabilir (Yılmaz, 2004:213).  

•  Bilindiği gibi engelli vatandaşlara sosyal yardım kapsamında 2022 sayılı 
kanunla “65 yaşını doldurmuş Yaşlılar ile 18 yaşından büyük Özürlüler ve 
Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli 
yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır”. Bu aylık %40 
ile %80 arası engeli olan engelliler yerine onları istihdam edecek 
işverenlerden SSK primi affı şeklinde yatırılsa belki istihdam teşvik 
edilebilir.  
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Tartışma Soruları 

1. Türkiye’de engellilerin istihdamı konusunda yaşanan temel problemler hangi 
noktada toplanmaktadır. 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

2. Türkiye’de uygulanan kota sistemi ve oranları ülke gerçekleriyle uygun 
mudur? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

3. Engellilerin genellikle vasıfsız işlerde çalıştırıldıkları ve kota sitemi içerisinde 
zorunlu olarak çalıştırıldıkları bir gerçektir. Acaba işverenlere zorunlu kota 
yerine çalışan sayısına bağlı olarak her ay belirli bir miktar vergi (prim) 
kesilerek, tüm engelli vatandaşlara sosyal yardım yapılması engellilerin hayat 
standartları için daha etkili olabilir mi? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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BÖLÜM 2 

AB’NİN ENGELLİ İSTİHDAMINA İLİŞKİN POLİTİKALAR 

Engellilerin istihdamı ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması konusu Avrupa 
Birliği ülkelerinin de üzerinde durduğu önemli bir konudur. Çünkü engellilerin 
çalışma hayatına kazandırılması sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Eşit 
fırsatlar çerçevesinde engellilerin çalışma imkanlarından yararlanabilmeleri, iş 
sahibi olabilmeleri ve sosyo ekonomik yönden bağımsız ve haysiyetli bir hayat 
sürdürebilmeleri, bütün insanların olduğu kadar, engellilerinde tabi hakkıdır 
(Seyyar, 2001:25). 

Avrupa’da engellilerin istihdam politikalarının temel mantığı da esas itibariyle 
eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele anlayışına dayanır. Engellilere yönelik zorunlu 
kota uygulamasının yanında sosyal teşviklere son derece önemli rol 
oynamaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde engellilerin istihdam modellerini 
anlayabilmek için öncelikle genel istihdam stratejilerini bilmemiz gerekir.  

2.1. Avrupa İstihdam Stratejisi 

Avrupa Birliği istihdam konusunda, 1999 yılında İstihdam İlkeleri Hakkında 
Karar’ı kabul etmiştir.  Avrupa konseyi tarafından belirlenmiş Avrupa İstihdam 
Stratejisinin temel ilkeleri, istihdam edilebilirlik, girişimciliğin geliştirilmesi, 
uyarlanabilirlik ve eşit fırsatlar olarak belirlenmiştir (Durak, 2005:18). 

2.1.1 İstihdam Edilebilirlik 

İstihdam edilebilirlik ilkesi, iş arayanların yetenek ve niteliklerini 
geliştirilmesine yönelik tedbirleri içerir. Eğitim, ileri eğitim, yeniden eğitim ve 
iyi kariyer için danışmanlık hizmetleri bunun araçları olup, devletler bu sayede 
iş arayanların iş piyasasının talep ettiği yetenek ve uzmanlığa erişmelerini 
sağlamış olurlar (Hatipoğlu, 2006:22). Bu amaçla üye devletler; 

• Genç işsizliği ile uzun dönem işsizliğin engellenmesi, 

• Pasif istihdam önlemlerinden, aktif istihdam önlemlerine geçiş, 

• Bir ortaklık yaklaşımının teşvik edilmesi, 
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• Okuldan iş piyasasına geçişin kolaylaştırılması, 

• Herkese açık bir emek piyasasının oluşturulması için gerekli 
düzenlemeleri yapmayı kabul etmiştir.  

Özellikle herkese açık bir emek piyasasının oluşturulması engellilerin 
istihdamını geliştirecek bir tedbirdir. Çünkü bu amaçla devletler, emek 
piyasasına girmekte güçlük çeken grup ve bireylerin piyasaya girebilmelerini 
sağlamak için ve piyasada ayrımcılığı önlemek için politikalar oluşturacaklardır 
(Durak, 2005:20). 

2.1.2. Girişimciliğin Geliştirilmesi 

Girişimciliğin geliştirilmesi ilkesiyle de, yeni işler ve istihdam oluşturmak 
amacıyla girişimde bulunanların desteklenmesi hedeflenmektedir. Özellikle 
işletmeler için çalışma hayatını kolaylaştırmak yönünde bir takım tedbirler 
düşünülmüştür. Bu amaçla; 

•  İş kurma ve sürdürmenin kolaylaştırılması, 

•  İş alanı oluşturmak için yeni fırsatların kullanılması, 

•  Vergi sisteminin istihdamı teşvik edici bir hale getirilmesi için politikalar 
oluşturulmuştur (Durak, 2005:22). 

2.1.3. Uyarlanabilirlik 

Çalışanlarla işletmelerin değişen piyasa şartlarına ve teknolojik gelişmelere 
uyum sağlayabilmesinin sağlanmasıdır. Bunun için sürekli eğitim tüm çalışma 
hayatının üyeleri için mümkün kılacak teşviklerin geliştirilmesi önemlidir. Bu 
amaçla tüm üyeler; 

•  İş organizasyonun modernleştirilmesi, 

•  İşletmelerde uyumun sağlanması konularında ortak politikalar 
oluşturulmuştur (Durak, 2005:24). 
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2.1.4. Eşit Fırsatlar 

Avrupa Birliği konseyinin en çok önem verdiği konulardan bir tanesidir. 
Özellikle kadın ve erkeklere eşit fırsatların sunulması ve engellilerin iş 
piyasalarına uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır. Bunu sağlamak içinde 
kadın işgücünün ve engellilerin iş piyasalarına girişte yaşadıkları güçlükleri 
azaltmak için tedbir ve önlemler almak konusunda politikalar oluşturulmuştur 
(Hatipoğlu, 2006:24). Piyasalarda eşit fırsatları sağlamak için; 

•  Cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi, 

•  Toplumsal cinsiyet farklılıklarının giderilmesi, 

•  Ev ve iş yaşamının birlikte yürütülmesi, 

•  Emek piyasasına girişim kolaylaştırılması konularında düzenlemeler 
yapılmıştır. 

Mart 2000’de Avrupa Birliği  Konseyi  Lizbon'da AB'ni 2010 yılında dünyanın 
tam istihdama erişmiş en rekabetçi ekonomisi haline getirmeyi amaçlayan 
Lizbon Stratejisini ilan etmiştir. Takip eden toplantılarda geliştirilen strateji üç 
temel üzerine inşa edilmiştir (bilgitoplumu.gov.tr/eavrupa/eulizbon.html) 

•  Rekabetçi, dinamik, bilgi tabanlı ekonomiye geçişin altyapısının 
oluşturulmasına yönelik ekonomik temel. Vurgu, bilgi toplumundaki 
değişikliklere uyum sağlanması gereği ve araştırma ve geliştirmenin 
desteklenmesinedir.  

•  Sosyal dışlanmayla mücadele ederek ve insan kaynaklarına yatırım yaparak 
Avrupa Sosyal Modelinin modernleştirilmesi için tasarlanmış sosyal temel. 
Üye ülkelerin bilgi ekonomisine geçişi kolaylaştıracak şekilde eğitim ve 
öğretime yatırım yapmaları ve istihdam konusunda daha aktif bir politika 
yürütmeleri beklenmektedir.  

•  Avrupa Konseyinin Haziran 2001'de Göteborg'da gerçekleştirdiği 
toplantısında Stratejiye dahil edilen ve ekonomik büyümenin doğal 
kaynaklar tüketilmeden sağlanmasına dikkati çeken çevre temeli.  
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Mayıs 2003 yılında Lizbon stratejisine uygun olarak Yenilenmiş Avrupa 
İstihdam stratejisi kabul edilmiştir. Bu amaçla Avurpa İstihdam stratejisine 
uygun üç uzun dönemli amaç belirtilmiştir (Kretschemer, 2003); 

a. Birinci amaç, 2010’a kadar tam istihdamın sağlanması. Bu amaç, 8 yıl 
içinde çalışma çağındaki nüfus için %70’in üzerinde bir istihdam oranı 
sağlanması hedeflenmekte ve rakamsal istihdam artışı için çalışmalar 
yapılmaktadır.  

b. İkinci amaç, istihdamda kalite ve verimliliğin arttırılmasıdır. Çok 
istihdam yeterli olmamakta, daha iyi ve üretken işlerin oluşturulması 
hedeflenmektedir. Üye ülkelerin sorunlarından bir tanesi de çalışan 
yoksullardır.  

c. Üçüncü amaç, uyumu güçlendirmek ve kapsamı geniş işgücü 
piyasalarını geliştirmektir. Burada işin iki yönü vardır: Bunlardan 
birincisi sosyal eşitsizliğin, dışlanmaların (engelli işgücü) ve uzun 
dönem işsizliğin ele alınması; ikincisi de, bölgesel eşitsizliklerle 
mücadeledir.  

Bu amaçlara yönelik olarak üye ülkeler için 10 temel öncelik tespit edilmiştir. 
Bu öncelikler aynı zamanda ülkeler için gerçekleştirilmesi gereken hedefler 
olacaktır. 

1. İşsizler ve işgücü piyasası dışında bulunanlar için aktif ve önleyici 
tedbirler, 

2. İş oluşturulması ve girişimcilik, 

3. İşgücü piyasasında işyeri değişikliği, adaptasyon ve mobilitenin 
artırılması, 

4. Beşeri sermayenin ve yaşam boyu öğrenmenin geliştirilmesi, 

5. İşgücü arzının artırılması ve aktif yaşlanmanın geliştirilmesi, 

6. Kadın erkek eşitliği, 
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7. İşgücü piyasasında dezavantajlı insanlara karşı ayrımcılıkla mücadelenin 
ve bu kişilerin entegrasyonun artırılması, 

8. İstihdama çekicilik kazandırmak için teşvikler yoluyla istihdamın daha 
kazançlı hale getirilmesi 

9. Kayıt dışı istihdamın kayıtlı ve düzenli istihdama dönüştürülmesi, 

10. Bölgesel istihdam eşitsizliklerinin ele alınması. 

2.2. Avrupa Birliğinde Engellilerin İstihdamına Yönelik Politikalar 

Engellilerin istihdamı konusunda BM üyesi ülkeler imzaladıkları Özürlü 
Kişilerin Hakları sözleşmesi gereğince aşağıdaki maddelere uymayı kabul 
etmişleri. Özürlü Kişilerin Hakları sözleşmesinin çalışma ve istihdamı 
düzenleyen 27 maddesine göre; “Taraf Devletler engellilerin diğer bireylerle 
eşit koşullar altında çalışma hakkına sahip olduğunu kabul eder ve bu hak, 
engellilerin serbestçe seçtikleri veya açık, bütünleştirici ve erişilebilir bir iş 
piyasası ve çalışma ortamında bir işte hayatlarını kazanmaları fırsatını da içerir. 
Taraf Devletler çalışırken engelli olanlar dahil tüm engellilerin çalışma hakkının 
yaşama geçmesini yasama tedbirleri dahil uygun tüm tedbirleri alarak güvence 
altına alacaklardır. Buna ek olarak:  

a. İşe alım ve istihdam edilme koşullarında, istihdamın sürekliliği, kariyer 
gelişimi ve sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları dahil olmak üzere, 
istihdama ilişkin her hususta, engelliliğe dayalı ayrımcılığı yasaklar;    

b. Adil ve uygun çalışma koşullarının sağlanmasına ilişkin olarak, 
engellilerin hakları diğer bireylerle eşit koşullar altında korunmalıdır. 
Bu koşul fırsat eşitliğini, eşit işe eşit ücret ilkesinin korunmasını ve 
tacizden korunma ve mağduriyetin giderilmesi dahil olmak üzere 
güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını içerir;   

c. Engellilerin iş ve sendikal haklarını diğer bireylerle eşit koşullar altında 
kullanabilmelerini sağlar;    
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d. Engellilerin genel teknik ve mesleki rehberlik programlarına, 
yerleştirme hizmetlerine, mesleki ve sürekli eğitime diğer bireylerle eşit 
koşullar altında etkin bir şekilde erişimini sağlar,    

e. İş piyasasında engellilerin istihdam olanaklarının ve kariyer gelişiminin 
desteklenmesine ve engellilerin iş aramasına veya işe başlamasına, 
çalışmaya devam etmesine ve işe geri dönmelerine yardım eder;   

f. Serbest çalışma, girişimcilik, kooperatif kurma ve kendi işini kurma 
konusundaki fırsatları geliştirir;    

g. Engellileri kamu sektöründe istihdam eder;    

h. Olumlu ayrımcılık içeren eylem programları, teşvikler ve diğer 
tedbirleri de içerebilecek uygun politika ve tedbirlerle, engellilerin özel 
sektörde istihdam edilmelerini destekler;   

i. Engellilerin çalıştığı işyerlerinde makul düzenlemelerin yapılmasını 
sağlar;   

j. Engellilerin açık iş piyasasında iş deneyimi kazanmasını sağlar;   

k. Engelliler için mesleki rehabilitasyon, işte kalma ve işe dönüş 
programları yürütür.   

Ayrıca Taraf Devletler engellilerin kölelik altında tutulmalarını engellemeli ve 
engellileri zorla veya mecburi çalışmaya karşı diğer bireylerle eşit koşullar 
altında korumalıdır” .    

Avrupa Birliğinin engellilerin istihdamı konusunda izlediği stratejide bu 
anlaşmaya paralel bir özellik taşımaktadır. Engellilere ait tüm dünya da belli 
başlı istihdam yöntemleri bulunmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri de bu 
yöntemlere göre engellilerin istihdamını sağlamaktadır. Ancak engellilerin 
gerek istihdam olsun gerekse sosyal hayatıyla ilgili olsun esas  vurgu 
“ayrımcılıkla mücadele ve fırsat eşitliğidir” tüm üye ülkelerin bu konulara karşı 
hassas yaklaşmaktadırlar. 



  60

2.2.1. Engelli İstihdam Modelleri 

Engellilerin istihdamı konusunda Avrupa Birliğine üye ülkelerde genel olarak 
dört değişik istihdam modeli görülmektedir.  

Bunlardan birincisi ve tarih itibariyle de öncelikli olarak uygulanan engelli 
çalıştırma yükümlülüğü yöntemi, (kota rejimi -compulsory quota) dır (Uşan, 
2003). Kota sistemin ilk uygulanması I.Dünya savaşından sonra olmuştur. 
Kamu ve özel sektörde uygulamanın ilk yıllarında belirli sayıda harp malullü, 
engelli çalıştırma yükümlülüğünün kapsamına alınmıştır. Kota sistemini ilke 
kez 1919 yılında Almanya, daha sonra 1920 yılında Avusturya, 1921’de İtalya 
ve Polonya, 1923 yılında da Fransa uygulamaya koymuştur. Yıllar içerisinde 
savaş malullerinden ayrı diğer engellilerde kota sistemi içerisinde çalıştırılmaya 
başlamıştır (Seyyar, 2000).  

Engellilerin istihdamında ikinci olarak son yıllarda uygulama alanı bulan ve 
engellilere yönelik ayrımcı davranışları ortadan kaldırmayı hedefleyen 
ayrımcılığı önlemeye yönelik kanunlaştırma hareketleri  bir başka ifadeyle, 
ayrımcılığı önlemeye yönelik mevzuatın oluşturulması (anti discrimination 
legislation) yöntemidir (Uşan, 2003). Avrupa Birliği Konseyi özellikle bu 
alanda çalışmalara büyük önem vermektedir. Birlik üyesi ülkelerde ulusal 
mevzuatlarını bu yönde yenilemektedir. Ayrımcılığa Karşı Topluluk Eylem 
Programı Oluşturulması ile İlgili 2000 yılında Konseyin Kararına göre: 
“Topluluk’ un gücü dahilinde Program, Topluluk düzeyinde ve üye ülkelerde  
ayrımcılığı önleme ve ayrımcılıkla mücadele ile ilgili yasal gelişmeleri  ve 
çabaları  desteklemelidir. Bu konudaki amaçlar şunlar olacaktır: 

a. Ayrımcılık olgusu hakkında bilgi verilmesi ve bu konudaki politikaların 
ve uygulamaların etkililiğinin değerlendirilmesi yoluyla ayrımcılık 
hakkındaki anlayışın geliştirilmesi; 

b. Ayrımcılığı önlemek ve ayrımcılığa etkin şekilde dikkat çekmek için 
değişik ayrımcılık türlerinin spesifik karakterlerinin göz önünde 
bulundurularak özellikle organizasyonların eylem araçlarının 
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güçlendirilmesi ve bilgi alışverişinin ve iyi uygulamaların desteklenmesi 
ve Avrupa düzeyinde ağ kurulması. 

c. Farkındalık oluşturma kampanyalarını da içine alan ayrımcılıkla 
mücadele uygulamalarının yaygınlaştırılması” temel amaçtır. 

Hatta birlik üyesi olmayan ABD, Kanada ile Avrupa Birliği üyesi olan 
İngiltere’de ekonomik gelişmişlik düzeylerine de bağlı olarak, kota sistemi 
uygulamasından vazgeçilmiştir. 1990'larda hayata geçirdikleri yasalarla, temel 
yaklaşımlarını 'ayrımcılık' esasına oturtmuşlar ve engellilik halini de ayrımcılık 
ölçütü içine dahil etmişlerdir.  
Böylece, istihdamın başlama noktasından, iş ilişkilerine ve iş sözleşmesinin 
sona ermesine kadar çalışma ilişkilerinin her aşamasında engellilik nedeniyle 
ayrımcılık yapılmasının önüne geçilmek istenmektedir. Ayrımcılık yapılması 
durumunda ise ağır yaptırım koşullarına bağlanmıştır (Keskin, 2009). 

Üçüncü yöntem ise; engellilerin seçilmiş işlerde çalıştırılmasıdır. Bu seçilmiş 
işlerde sadece engelliler çalıştırılmaktadır. Örneğin İtalya da, görme engelliler 
veya her iki gözüyle 1/10’dan daha fazla göremeyenler için telefon santral 
memurluğu, masörlük, masör fizyoterapistlik seçilmiş işlerdir. Aynı şekilde 
Yunanistan da ve Danimarka da telefon santral memurlukları görme engelliler 
için tahsis edilmiştir (Uşan, 2003).   

Engellilerin istihdamı konusunda Avrupa da görülen bir diğer model ise 
korumalı işyerleri uygulamasıdır. Korumalı istihdam, kişisel noksanlıkları veya 
engelleri nedeniyle yaşamlarını normal bir mesleki faaliyetle kazanamayacaklar 
için özel olarak düzenlenip, kurulan işyerlerindeki istihdamdır. Bu yöntem hem 
kota rejimini hem de ayrımcılığı önlemeye yönelik mevzuat yöntemini kabul 
eden ülkeler tarafından uygulanmaktadır (Uşan, 2003). 

2.2.2. Engelli İstihdamında Avrupa Birliği Ülkeleri Örnekleri 

1. Almanya: Engellilerin istihdamı konusunda kota sistemini ilk uygulayan 
ülke Almanya’dır. Almanya’da kota uygulaması 1974 tarihinde “Ağır Derecede 
Özürlüler Kanunuyla” uygulamaya girmiştir. En az 16 işçi çalıştıran işverenler 
%6 oranında en az %50 oranında engelli olanları, engel sebebine bakılmaksızın 
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istihdam etmek zorundadır. Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren tüm 
işverenler kotanın kapsamına girmektedir. Ayrıca hükümet, eyalet meclislerinin 
onayını almak şartıyla, gerekli gördüğü hallerde kota oranını %4 ile %10 
arasında değiştirme hakkına sahiptir. Kota kapsamında olup da engelli 
istihdamını yapmayan işverenler çalıştırmadığı her bir engelli için 200 DM 
telafi parası adı altında tazminat ödemek zorundadır (Seyyar,2000).  

Engellilerin istihdamını ve istihdam şartlarını düzenlemek amacıyla çıkarılan 
Temmuz 2000 tarihinde çıkarılan Özürlülerin İşsizliğine Karşı Mücadele 
Kanunu en az on altı işçi çalıştıran işverenlerin % 6 oranında ağır engelliyi 
istihdam etmesine ilişkin kuralını değiştirmiş ve kota rejiminin kapsamını yirmi 
kişiye çıkarmış ve oranı da % 5’e olarak yeniden düzenlemiştir (Uşan, 2003). 

1 Aralık 2001 tarihi itibariyle engelli istihdam etmeyen işverenlere uygulanan 
200DM’lık telafi tazminatında da yeni düzenleme yapılmıştır. Buna göre; kota 
oranını %4 ile %5 düzeylerinde uygulayanlardan, eski düzenlemede 
belirlendiği gibi, çalıştırılmayan her bir engelli için ayda 200 DM alınacaktır. 
Ancak, bu miktar kota oranının düşük seviyede tutulması halinde 
yükselecektir. Kota oranının düzeyi %2 ile %4 arasında kaldığı sürece 
işverenin, çalıştırmadığı her bir engelli için ayda 350 DM, bu oranın %2'nin 
altında kalması halinde ise ayda 500 DM "ceza parası" vermesi gerekmektedir 
(Seyyar, 2000). Ayrıca engelliler için mevzuat içerisinde özel koruyucu 
düzenlemelerde yapılmıştır. İşverenlerin engelli işçilere daha fazla özen 
göstermesi, işyerinde en az 5 ağır derecede engelli çalıştırılıyorsa ağır engelli 
temsilcisi bulundurulması, ekstra 5 günlük yıllık ücretli izin hakkının bulunması 
gibi uygulamalar bu düzenlemeler içerisinde yer almaktadır. Bunun yanında 
kotanın üstünde engelli çalıştıran işverenlere yönelik olarak finansal yardımlar 
hükümet tarafından yapılmaktadır (Uşan, 2003). 

2. Fransa: Engellilerin istihdamında Fransa kota sistemini benimsemiştir. 
Tıpkı Almanya da olduğu gibi %6’lık kotayı benimsemiştir. En az 20 işçi 
çalıştıran kamu ve özel sektör işverenleri %6 oranında engelli çalıştırmak 
zorundadır. Kota kapsamında istihdam edilecek engelliler normal iş piyasası 
koşullarında istihdam edilemeyecek derecede engele sahip engellilerdir. 
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Bir kimsenin engelli kotası içerisinde çalışıp çalıştırılmayacağını Mesleki 
Rehberlik ve İşe Yeniden Alıştırma Teknik Komitesi belirlemektedir. Bu 
komite, ilk önce engelli kişinin engel derecesini belirleyerek A, B, C olmak 
üzere 3 kategoride sınıflandırır. Daha sonra komite engelliye rehberlik ve 
mesleki eğitim imkanı sağlayıp kota kapsamında veya korumalı bir işyerinde 
istihdamını sağlar. Ayraca sicile kaydını yaparak sürekli takibini de yapar.  

Fransa’daki kota sistemi oran olarak Almanya’nın sistemine benzemekle 
birlikte, farklılıkları da vardır. Örneğin işveren engelli istihdam yükümlülüğünü 
mesleki eğitim sağlayarak veya korumalı işyerleri açarak da yerine getirmiş 
sayılır. Engelli istihdam kotasını ihlal eden işverenler para cezası ile 
cezalandırılmaktadır (Uşan, 2003).  

3. İngiltere: İngiltere de 1995 yılına kadar zorunlu kota sistemi 
uygulanmaktaydı. Kota uygulamasına göre işverenler 20’den fazla işçi 
çalıştırdıklarında % 3 oranında engelli işçi çalıştırma zorunluluğu vardı. Ancak 
İngiltere de işverenlerin %22’si kotaya uymaktaydı (Çalışma Ortamı,1994). 
1995 yılında itibaren kota sisteminde engelli istihdamıyla ilgili istenen verimi 
ulaşılamadığı için Özürlü Ayrımcılığı Kanununu uygulamaya koymuşlar ve 
zorunlu kota uygulamasında vazgeçip, ayrımcılığı önlemeye yönelik 
kanunlaştırma hareketini benimsemişlerdir. Kanunun temelinde, adil bir 
şekilde davranılması halinde engellilerinde iş piyasasında istenilen şartları 
sağlayabileceğidir.  

Yirmiden fazla işçi istihdam eden işverenler bu kanunun uygulamasının 
içerisindedir. İşverenler engelli bir işçiye, engelli olmayan bir işçiye göre 
aşağılayıcı veya aleyhte davranırsa burada ayrımcılık söz konusu kabul edilir. 
Örneğin; eşdeğer bilgi ve beceriye sahip engellinin rahatlıkla istihdam 
edilebilmesi olanaklı iken, engellinin işyerine girebilmesine olanak verecek 
düzeneği yaptırmayarak engelli olmayanı tercih eden işveren, ayrımcılık yapmış 
sayılarak yaptırıma tabi tutulabilmektedir (Keskin,2009). Kanun ayrıca 
işverenler engelliler yönelik ergonomik düzenleme yapması sorumluluğunu da 
vermektedir.  
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İşyerinde ayrımcılıkla karşılaşan engelli işçinin endüstri mahkemesine 
başvurma hakkı vardır. Ayrıca hukuki işlemleri takip etmeden Tavsiye, 
Uzlaştırma ve Tahkim Kuruluna başvurarak yargılama yapılmadan 
uzlaştırmayla sorunun çözümünü de benimseyebilir. Ancak olay hukuki 
prosedürle çözülme yoluna gidilirse endüstri mahkemeleri üç türlü karar 
verebilir. Mahkeme, şikayet konusu olan ve ayrımcılık yapılan hakları ilan 
edebilir. İkinci olarak bir miktar tazminata da hükmedebilir. Son olarak ise, 
şikayet edilen olumsuz etkileri azaltma veya ortadan kaldırmak amacıyla 
işverene tavsiyede bulunabilir. Mahkemenin kararından sonra işverene gerekli 
tedbirleri alması için bir süre verilir. İşveren bu tedbirleri almaz ise tazminat 
miktarı arttırılarak uygulanır (Uşan, 2003. 

4. Çek Cumhuriyeti: Çek Cumhuriyetinde engellilerin istihdamı konusunda 
zorunlu kota sistemiyle birlikte korumalı istihdam birlikte uygulanmaktadır. 25 
kişiden fazla işçi istihdam eden işverenler %4 oranında engelli istihdam 
etmekle yükümlüdürler. Ancak kota uygulamasını üç farklı şekilde de işverenler 
yerine getirebilir. İlk olarak %4 oranında engelli istihdam edebilir. İkinci olarak 
istihdam ettiği engelli sayısı %50’den fazla olan bir işverenden mal ve hizmet 
satın alarak da kota yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Son olarak ise 
devlete ortalama aylık maaşın %250’si oranında vergi öder. 

Bunun yanında çalışanlarının %50’den fazlası engelli olan işverenlere engelli 
istihdam etmelerinden dolayı katkı sağlanır. İleri derecede engelli istihdam 
eden işverenlere yapılacak katkı engellinin aylık maaşının her ay için %0,66’sı 
oranındadır.  İleri derecede engelli olmayan işçiler için ise bu oran %0,33’dür. 

Çalıştırdığı işçilerinin %60’ı engelliyse işverenin işyeri korumalı işyeri kabul 
edilir ve her engelli için aylık maaşının %800’ü, çalışan engelliler ileri derecede 
engelli ise %1200’ü desteklenir (oziada.gov.tr). 

5. İrlanda: İrlanda da engellilerin istihdamında destekli bir istihdam politikası 
uygulanmaktadır. Buna göre, iş arayan engellilere onların işverenlerine ve 
çalışma arkadaşlarına destek sağlanmaktadır. Engellilerin istihdamı ise 
genellikle korumalı işyerleri ile sağlanmaya çalışılmaktadır.  
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Korumalı işyerleri dışında engelli istihdam eden işverenlere yönelik olarak ise 
bir takım teşvik ve desteklemeler sağlanmaktadır. Ücret Sübvansiyon Programı 
ile, verimlilik düzeyleri normal çalışanların %50 ila 80’i arasında olan engelli 
istihdam eden işverenlere finansal teşvikler sunulmaktadır. Bunun yanında, 
örneğin işitme engellilere özel yangın alarm zilleri gibi donanımları kapsayan 
işyeri ekipman uyumluluk teşviki, iş görüşmesi tercüman teşviki (konuşma ya 
da dinleme tercümanı başına €106.68); kişisel okuyucu teşviki (en fazla 16 saat 
için saat başına €7.65); PRSI (ulusal sosyal güvenlik katkısı) muafiyet programı; 
işe dönüş karşılığı; iş girişimine dönüş karşılığı; engellilik farkındalık eğitim 
programı destek programı; istihdam programı; iş koçları gibi destek 
kapsamında istihdam kalemleri teşvik kapsamında bulunmaktadır 
(özida.gov.tr). 

6. Polonya: Polonya da engellilerin istihdamı korumalı işyerleri vasıtasıyla 
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Korumalı işyeri sahibi olan işverenler bir 
takım vergi muafiyeti ve teşvik almaya hak kazanırlar. Korumalı işyeri statüsü 
kazanabilmek için işverenlerin engel, seviyelerine göre değişmek kaydıyla söz 
konusu işyerinde %30 ila 40 arasında engelli çalışan istihdam etmesi 
gerekmektedir. 1 Ocak 2004’ten itibaren, işverenlere  korumalı işyerlerinde 
çalıştırdığı engellilere maaşlarını finanse etmek için devlet tarafından yardım 
sağlanmaktadır. Korumalı işyerlerinde istihdam edilen engellilerin sosyal 
sigorta harcamaları kısmen Devlet Fonu ve kısmen de Devlet bütçesi 
tarafından karşılanmaktadır. Bunun yanında, korumalı işyeri işleten bir işveren 
engelli çalışanları için yaptığı eğitim masraflarının bir kısmını Devlet Fonundan 
geri almaktadır (ozida.gov.tr). 

7. Estonya: Estonya da engellilerin iş piyasalarına girebilmelerine yönelik 
sosyal destek sistemleri hizmet vermektedir. Engellilerin istihdamına yönelik 
olarak iş yeri ekipman ve kullanılan malzemelerin engelli bireylerin kullanımına 
uyguna hale getirilmesi, özel yardım, iş görüşmeleri sırasında iletişim desteği ve 
destek personeliyle birlikte bir yıl çalıma gibi hizmetler sunulmaktadır. Ayrıca 
işveren ve çalışan, çalışma yeri koşullarının adaptasyonu konusunda destek 
alırlar.  
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Engellilere yönelik destek hizmetleri sistemi genel toplumsal hizmetlerin bir 
parçası olup sağlık hizmetleri, işgücü piyasası kurulu hizmetleri, eğitim sistemi 
ve bu hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili konularla bağlantılıdır. Sistem kişinin 
durumuyla ve kişinin ihtiyaçlarından kaynaklanan koşullarla yakından 
bağlantılıdır. 

2001 yılından bu yana, Estonya’daki sosyal bakım sistemi özel ihtiyaçları 
bulunan kişilere yönelik destek hizmetlerini içermektedir. Özel ihtiyaç sahibi 
kişilere sunulan hizmetler; 

• Durum yönetimi;  bir kişinin ihtiyaç duyduğu ve kullanımına sunulan 
hizmetler arasındaki bağlantıyı kurarak olabilecek en yüksek ölçüde 
bağımsız yaşama imkanının garanti edilmesi. 

• Rehabilitasyon;  bireyin becerileri, yeteneklerini geliştirerek ve destek 
hizmetlerini kullanarak bağımsız yaşayabilme yetisini kazanmasını 
sağlamak. 

• Günlük yaşam desteği (günlük bakım merkezleri);  kişinin kendini 
idaresini destekleyerek genel ortama rehabilitasyonunu temin etmeye 
yönelik hizmetler. 

• Desteklenen yaşam alanları;  olabildiğince genel ortam benzeri bir 
ortamda bağımsız bir biçimde yaşamını idame ettirme, teknik 
hizmetlerin sunulduğu odalarda konaklama, günlük yaşam 
faaliyetlerinin organizasyonuna destek, yönetim, ev işleri desteği. 

• Toplum içinde yaşam;  katılımcıların bir profesyonelin desteği ile bir 
aile ortamı içinde yaşadıkları, destek hizmetlerini içeren yaşam alanları. 
4 kişilik bir oda için 1 profesyonel desteği. 

• İş desteği; katılımcılar bir yaşam alanında bağımsız olarak ya da destek 
hizmetleriyle yaşar, düşük rekabet ortamında bir formel işte çalışırlar ve 
bu iş destek kapsamındadır.  
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Bu sistemde işveren ve çalışan arasında formel bir ilişki (sözleşme) 
bulunmaktadır. Hem işveren hem çalışan destek alır, ayrıca işyeri ve iş koşulları 
kişinin ihtiyaçlarına uyarlanmıştır (oziada.gov.tr). 

8. Finlandiya: İstihdam kurumu, tüm iş arayanlara ve engellilere engellilere 
istihdam değişimine doğrudan erişim olanağı, özel mesleki rehberlik ve 
danışmanlık sunmaktadır. Bunun yanı sıra istihdam sübvansiyonları da 
bulunmaktadır. 

Finlandiya’da diğer Avrupa Birliği ülkelerinden farklı olarak 2006 yılı itibariyle 
71 adet sosyal işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerde yaklaşık olarak 400 kişi 
istihdam edilmekte olup bunların %50’si engelli ve uzun süre işsiz  veya 
ikisinin karışımıdır. Bir işletmenin sosyal işletme kabul edilebilmesi için %30 
oranında engelli, uzun süreli işsiz veya ikisini karışımı personel istihdam 
edilmesi gerekmektedir. Sosyal işletmelere kamu tarafından istihdam destekleri 
sağlanmaktadır. Uzun süreli işsizler için 2 yıl engelliler için 3 yıl süreli kişi 
başına 505-960 Euro arasında aylık destek sağlanmaktadır. Ayrıca çalışma 
koşullarının engelliler için ergonomik hale getirilmesi için de  2500-3500 Euro 
arası destek sağlanır.  

9. Belçika: Belçika da engelli istihdamında karma bir model kullanılmaktadır. 
Kamu kurumlarında engelli istihdamı yasal bir zorunluluk olarak varken, özel 
sektörde engelli istihdamı tamamen teşvikler ve sübvansiyonlar yoluyla serbest 
bırakılmıştır. Özel sektörde işverenler engelli istihdam etmeleri durumunda, 
asgari gelirden indirim ve özel prim sisteminde faydalanmaktadır (Gürsoy, 
2007). 

Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelerin düzenlemelerine bakacak olursak 
(tisk.org.tr); 

10. Hollanda: İşyerlerinde en az % 3, en çok % 7 oranında engelli istihdamı 
zorunluluğu bulunmaktadır, 

11. Avusturya: 25 kişinin üzerinde işçi çalıştıran şirketlere yüzde 4 engelli 
istihdamı zorunlu tutuluyor, 
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12. Danimarka: Engelliler için zorunlu istihdam uygulanması bulunmamakla 
beraber engellilerin işgücü piyasalarına girmelerine yardımcı mevzuat ve 
düzenlemeler bulunmaktadır. Kamu kesiminde işe alımlarda öncelik hakkı 
tanınmaktadır, 

13. İspanya: 50’den fazla işçi çalıştıran işyerleri en az % 2 oranında engelli 
istihdam etmek zorundadır, 

14. İsveç: Zorlayıcı bir düzenleme yoktur, 

15. İsviçre: Zorlayıcı bir düzenleme yoktur, 

16. İtalya: Zorunlu engelli istihdamı kotası bulunmaktadır. (Sayı ve oran belli 
değil), 

17. Norveç: Engellilerin istihdamı ile ilgili bağlayıcı bir hüküm yoktur, 

18. Yunanistan: İşyerleri çalıştırdıkları personelin % 8’i kadar özel 
kategorideki engelliyi istihdam etmek zorundadır, 

19. Hırvatistan: Zorunlu engelli istihdamı yoktur, 

20. Letonya: Zorunlu engelli istihdamı yoktur, 

21. Slovenya: Engelli istihdam eden işverenler sosyal sigortalara daha az 
ödeme yapmaktadırlar 
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Tartışma Soruları 

1. Önceki bölümdeki başlıkları da dikkate alarak AB’nin engelli istihdamına 
yönelik politikaları ile Türkiye’nin politikalarını karşılaştırınız. Bu 
karşılaştırmada ülkelerin gelişmişlik düzeyini, ekonomik güçlerini, nüfusunu ve 
bu nüfustaki engelli birey oranını birer değişken olarak alabilirsiniz. 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 

2. Engelli istihdamında AB üye ülkelerinde gerçekleştirilen uygulamalardan 
sizce hangisi daha etkin bir uygulamadır? Türkiye için hangi uygulama model 
olarak alınabilir? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………… 
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3. Avrupa Birliği kurallarından olan İstihdam ve sosyal entegrasyon için 
ülkenizin geliştirdiği kanunlar nelerdir? Araştırınız. 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………… 

 

4. Avrupa birliği istihdam stratejisi içinde engellilerin istihdamıyla ilgili olarak 
öne çıkan temel vurgu nedir? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………
……………………………………………..……………………………….



  71

Kaynakça 

Duran, E.Burcu (2005), Avrupa İstihdam Stratejisi ve Aday Ülkelerin İşgücü 
Piyasalarının Bu Strateji Açısından Değerlendirilmesi, Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Gürsoy, C. (2007), Özürlü İstihdamında Türkiye Sınıfta Kaldı, Sabah Gazetesi, 
23 Nisan 2007 

Hatipoğlu, M.Alper (2006), Avrupa İstihdam Stratejisi, Dicle Üniversitesi, 
Sosyal  Bilimler Enstitüsü 

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/eavrupa/eulizbon.html 
http://www.ozida.gov.tr/projeler/proje%20betul/1.html, Erişim:22.06.2009 
http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj 
Keskin, D. (2009), Onurlu İstihdam Koşulları, 

http://www.shudernegi.org/dogankeskin_onurlu.htm, 
Erişim:01.07.2009 

Kretschemer, H.Jörg (2003), Yeni Avrupa İstihdam Stratejisi’nin Üye ve 
Üyeliği Kesinleşen Ülkelere ve Türkiye’ye Etkileri  

http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=801&id=48, 
Erişim:10.08.2008 

Seyyar, A. (2001), Sosyal Siyaset Açısından Özürlüler Politikası, Türdav 
Yayınları, İstanbul 

Seyyar, A. (2000), Uluslar arası Boyutuyla Özürlüler Kota Sistemi, Kamu İş 
Dergisi, Sayı:1, Cilt:6 

Uşan, F. (2003), Mesleki Eğitim ve İstihdam, Devlet Personel Rejimi ve İş 
Mevzuatı, E-Akademi, Mayıs 2003, Sayı:15  



  72

BÖLÜM 3 

ENGELLİ TÜRLERİ VE İŞ YAŞAMI 

Bir meslek sahibi olma ya da bir işte çalışma, insanların en temel 
aktivitelerinden biridir. Çalışarak, bir yandan insanlar kendi geçimlerini temin 
ederken, öte yandan sosyal etkileşim içinde bulunmakta, bir şeyler başarma 
duygusunu tatmin edebilmekte, düşünce dünyasını zenginleştirebilmektedir. 
İşgücü ve endüstri ilişkileri her ülkede yasal bir çerçevede yürütülmektedir. 
Kanunlar, işgücü piyasasına ilişkin genel çerçeveyi çizerek, çalışanların yasal 
statülerinin aşınmasına yönelik uygulamaların önüne geçer. Yasal çerçeve ile 
aynı zamanda toplumda eşit çalışma hakkının zemini oluşturulurken, kişilerin 
işyerlerindeki sosyal, ekonomik ve profesyonel haklarının da korunması 
amaçlanır. Eşit çalışma hakkında sahip olma ilkesi, ırkçılığa, dil farklılığına, din 
ve mezhep farklılığına, cinsiyete, yaşa, politik görüşe, medeni duruma ve 
elbetteki engelli olup olmadığına bakılmaksızın toplumda herkesin yasal 
anlamda eşit şartlarda ve haklarda istihdamına ilişkin bir düzenlemeye işaret 
eder.  

Öte yandan zaman zaman istihdam piyasasında herkese eşit çalışma hakkı 
ilkesine uyulmadığı da görülmektedir. Oysa iş isteyen herkesin yapabileceği ve 
istediği işi yapabilmesi yönünde bir bilincin istihdam piyasasında oluşması 
gerekmektedir. Engellilere yönelik istihdam eşitsizliğinin nedenlerinden biri de 
engelliler konusunun yeterince bilinmiyor olmasından kaynaklanmaktadır. Bu 
bölümde engelliler ile ilgili temel bilgiler aktarılacak ve engel türleri ile bu engel 
türlerinin temel karakteristikleri anlatılacaktır. Bu çerçevede iş arayan veya 
halihazırda istihdam edilen engelliler ile engel türüne bağlı olarak nasıl bir 
iletişim halinde olunması gerekliliği de açıklanacaktır.  

3.1. Zihinsel Engelliler 

Zihinsel engelliler genelde çalışılmak istenmeyen en önemli engelli grubunu 
oluşturur. Çoğumuzun zihin engellilik durumu hakkında az çok bir bilgisi 
vardır. Ancak bu bilgimiz eksik olduğu kadar birçok yanlışı da içermektedir. 
Oysa bu engelli grubuna dahil olan kişilere de becerisini göstermesi veya 



  73

yapabileceği işi yapabilmesi için bir fırsat verilmekten kaçınılmamalıdır. Bir 
zihinsel engelli ile konuşulduğunda kendini ifade edebileceği farklı alanların 
olduğunu fark edebilirsiniz. 

Bazı çocuklar ve gençler akademik, sosyal ve özbakım becerilerinde 
yaşıtlarından ciddi bir biçimde geri kalırlar. Bunlar çevrelerindeki insanlar 
tarafından kolaylıkla farkına varılırlar. Bu durumda olan çocuk ve gençler için 
zihin engelliliğin nasıl tanımlandığı o kadar önemli değildir. Ancak bu durumda 
olanlar zihinsel engellilerin çok ufak bir bölümünü oluşturmaktadır. Ancak 
çoğu durumda insanların yüzlerine bakarak onlar hakkında zeka seviyelerine 
ilişkin bir karar verebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz.  

Zihin engellilerin büyük bir bölümünü yaşıtlarından hafif derecede gerilik 
gösteren çocuk ve gençler oluşturmaktadır. Bunlar kolaylıkla farkına 
varılamazlar. Bu nedenle zihin engellilik durumunun tanımlanması önemli 
olmaktadır.  

Yapılan zihin engellilik tanımları içerisinde en yaygın olarak benimsenen ve 
kullanılan tanım, AAMR olarak bilinen komitenin 1992 yılında "geri zekalılık" 
terimini kullanarak yaptığı tanımdır. 

Geri zekalılık halihazırdaki işlevlerde önemli sınırlılıkları göstermektedir. Bu, 
zihinsel işlevlerde önemli derecede normal altı, bunun yanı sıra zihinsel 
işlevlerle ilişkili uyumsal beceri alanlarından (iletişim, özbakım, ev yaşamı, 
sosyal beceriler, toplumsal yararlılık, kendini yönetme, sağlık ve güvenlik, 
işlevsel akademik beceriler, boş zaman ve iş) iki ya da daha fazlasında 
sınırlılıklar gösterme durumudur. Geri zekalılık 18 yaşından önce ortaya 
çıkmaktadır. 

Bu çerçevede değerlendirildiğinde, zihin engellilik belli başlı günlük yaşam 
becerilerini öğrenme ve yerine getirmede ciddi güçlükler olarak 
tanımlanmaktadır. Güvenirliği ve geçerliği yüksek zeka testlerinde (IQ) 70-75 
den daha düşük puan alan kişiler zihinsel engelli kabul edilmektedir. Bunun 
yanı sıra zihinsel işlevler tek başına zihin engellilik durumunun tanımlanması 
için yeterli değildir. Aynı zamanda uyumsal becerilerde de sınırlılıkların olması 
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gerekir. Uyumsal becerilerdeki sınırlılıklar zihinsel işlevlerdeki sınırlılıklarla 
ilişkilidir. Sınırlılıktan söz edebilmek için tanımda sıralanan on beceri alanından 
en az ikisinde sınırlılığın bulunması gerekmektedir. Bu beceri alanları başarılı 
bir yaşam sürdürmenin temelinde yer almaktadır. Zihin engellilerin özel eğitim 
gereksinimlerinin önemli bir bölümü bu becerilerle yakından ilişkilidir. 

Zihinsel engellilerin tespitinde en belirgin işaret zayıf öğrenmedir. Zayıf hafıza, 
çabuk unutma, dikkat eksikliği, planlama eksikliği ve dil zorlukları diğer 
belirtilerdendir. Bu özelliklerin yerleşik hale geldiği kişilerin zihinsel engelli 
olması yüksek bir ihtimaldir. Öte yandan hafif derecede zihinsel engelli olan 
kişiler (ki bu kişilerin zeka test sonuçları (IQ) 50-70 ZB arasındadır ve toplam 
zihinsel engellilerin %85 ini oluşturur) bir yetişkin olarak hayatlarını kendi 
başlarına idame ettirebilecek ve eğitim imkanlarından faydalanabilen kişilerdir. 
Ancak bu büyük grup içine dahil olan zihinsel engellilerinde desteğe ihtiyaçları 
vardır. Hafif zihinsel engelli kategorisine giren bir kişinin okula gidinceye kadar 
zeka geriliği kolay kolay tespit edilemez. Bu kategoriye giren kişilerin 
entelektüel performansları zamanla gelişebilir. Hatta bu kişilerden bazıları 
okullarını bitirdiklerinde zeka geriliğini geride de bırakmış olabilirler. Bu tür 
kişilerin sahip olduğu işler genelde beceri gerektirmeyen veya az beceri 
gerektiren işlerdir. 

Engellilerin yaklaşık %10’u orta düzeyde zihinsel engellidir. Bu gruba giren 
engellilerin zeka düzeyi (IQ) 30-35 arasındadır. Kendi bakımlarını kendileri 
yapabilecek düzeydedir. Mesleki eğitim almaya elverişli olan bu gruptaki 
engellilerin pek çoğu beceri istemeyen veya az beceri gerektiren işlerde bir 
denetçi eşliğinde çalışabilirler. Sosyal yaşam içine de genellikle adapte 
olabilirler. 

Yukarıdaki açıklamalar göz önüne alındığında zihin engellilik tanımının 
uygulanmasında dört varsayımın göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
Bu varsayımlar tanımın ayrılmaz öğeleridir. Tanımdan ayrı olarak 
düşünülemezler. Dolayısıyla zihin engellilerin tanılanmalarında ve iş hayatına 
adaptasyonlarında bu varsayımların göz önünde bulundurulması gerekir. 
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Varsayım 1: Geçerli bir tanılamada kültürel ve dil farklılıkları olduğu 
kadar iletişim ve davranış özelliklerindeki farklılıklar da göz önünde 
bulundurulur. 

Varsayım 2: Uyumsal becerilerde sınırlılıklar bireyin yaşıtlarının 
bulundukları tipik çevre koşullarında geçerlidir ve bireyin bireysel 
destek gereksinimlerine bağlı olarak ortaya çıkar. 

Varsayım 3: Bazı uyumsal becerilerde görülen sınırlılıklar tüm 
becerilerde ve kişisel yeterliklerde de sınırlılığın olacağı anlamına 
gelmez. Birey diğer uyumsal becerilerde ve kişisel yeterliklerde güçlü 
olabilir. 

Varsayım 4: Genellikle, belirli süre uygulanan uygun özel eğitim 
hizmetleri sonucunda zihin engelli bireyin yaşam işlevlerinde 
ilerlemeler görülür. 

Zihin engellilik durumunun bireyin yaşadığı çevre koşulları içerisinde 
değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamak gerekiyor. Zihin engellilik yeterlikler 
ile çevrenin istekleri arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir 
tür yetersizlik (işlevlerde sınırlılık) durumunu göstermektedir. Bununla birlikte 
zihinsel engellilerin duyularına, algılamasına ve hafıza durumlarına ilişkin 
durumlarının bilinmesi çevrenin onlarla nasıl bir iletişimde olması gerektiğine 
dair ipuçları verecektir. 

Duyu Sistemi: Bilindiği üzere dünyayı; görme, işitme, duyma, dokunma, 
koklama duyularımızdan oluşan bir sistemle algılarız. Bu duyuların her birinin 
kendi kayıt sistemi vardır ve duyu organlarımız vasıtasıyla algıladığımız veya 
öğrendiğimiz şeyler iç belleğimize bu sistem aracılığıyla kaydolur. İmgeleri yada 
görüntüleri onları algıladığımız şekilde hafızamıza kaydederiz. İmgeleri veya 
görüntüleri içinde bulundukları bağlam itibariyle tam olarak algılayabilmek için 
zihin haritamızın işleyen bir sistemi vardır. Bu sistem içerisinde farklı bilgi 
parçacıkları arasında bağlantılar kurarak, bu bağlamı tam olarak algılayabiliriz. 
Isıyı, kokuyu, dokunma hissi gibi duyu organlarımız aracılığıyla 
hissedebildiğimiz şeylerin yanı sıra, acıkma, susama ve ağrı veya acı gibi 
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hislerde bu sistem aracılığıyla hissedilebilir. Öte yandan bazı durumlarda bu 
sistemin tam olarak işlemediği de olur. Görme ya da işitme kaybı gibi engeller 
yoksa zihinsel engelliler de bu türden duyuları algılayabilirler ve bunlara tepki 
verirler. Ancak bu algılama ve tepki süresi biraz gecikmeli olabilir. Bunun 
nedenlerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür; 

• Zihinsel engelli biri için bilişsel süreçleri negatif etkileyen unsurların 
algılanması için daha uzun bir zamana ihtiyaç vardır. İmgelere ilişkin 
uyarıcılar algılayıcılardan beyne uzun sürede gider ve beyin buna daha 
sonra tepki verir. 

• Algılama eşiği uyarıcıdan uyarıcıya değişebilir. Örneğin, susama veya 
acıkma hissine ilişkin algılama eşiği yüksek iken (daha geç zamanda 
algılanır), dokunma duyusu daha hassas olabilir. Bazı zihinsel engelliler 
kendilerine hafifçe dokunulduğunda acı hisseder ve hemen ağlamaya 
başlar. Bununla birlikte bazı zihinsel engellilerin sürekli açlık hissi 
içinde olduklarını ve sürekli yemek istediklerini belirtmekte fayda var. 

• Farklı uyarıcıları arasında ayırım yapma kapasitesi de değişkenlik 
gösterir. Çocuklar renkleri öğrenemez, lezzetler, kokular, hareketler ve 
işitme sinyalleri arasında ayırım yapamaz. Yetişkin hale geldiklerinde 
öğrenebilirler ama yeni ve bilinmeyen bir şeyle karşılaştıklarında zorluk 
yaşarlar. Öte yandan bazı zihinsel engellilerin resim, müzik ve el 
becerisi isteyen sanatın bazı alanlarında olağanüstü yeteneklerinin 
olduğunu söylemek gerekir. Günlük yaşamlarında zaman zaman çok 
zorluk çekseler de bu alanlarda olağanüstü performans sergileyebilirler. 

Algı Sistemi: Çevremizde olup bitenlerin farkına varmakla başlayan bir süreci 
ifade eder. Algı, çevreden alınan duyu uyarılarının zihinde anlamlı deneyime 
çevrilme sürecidir. Duyu organımıza yansıyan ışık, ses gibi uyaranlar ve bu 
uyaranlardan doğan deneyimdir algı. 

Duyum,  duyular yoluyla edinilen basit deneyimlerdir: tat alma, zil sesi işitme 
gibi. Algı, basit öğelerden çağrışım yoluyla oluşturulan karmaşık bir deneyim 
sürecidir. Öğrenme ve bilişe açılan yoldur. Duyum, duyu organlarına bağlı bir 
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sinir sistemi olayı, içsel, kişisel deneyimdir.  Algı süreci ise sinir sisteminin daha 
üst bölümlerinde, beyin düzeyinde gerçekleşir, yinelenen uyarımlarla 
öğrenmeye bağlı olarak gelişir, değişir.  Algı sisteminde biçimleri tanıma, 
birbirinden ayırma,  bir araya getirerek bütünden anlam çıkarma gibi karmaşık 
işlevler yerine gelir.  Algı, çevredeki nesneleri, olayları, ilişkileri duyu organları 
yoluyla anlamak, anlamlandırmak sürecidir. Zihinsel engelliler açısından algı 
sürecine ilişkin önemli tespitleri ise aşağıdaki şekilde yapmak mümkündür. 

• Zihinsel engelli bir kişinin algılaması daha pasiftir. Örneğin, zihinsel 
engelliler çocukluklarında oyuncaklara çok daha geç ilgi duymaya 
başlarlar. 

• Algılamalarında amaç düzeyi daha düşüktür. Yanlarında bulunan 
nesnelere karşı daha ilgisiz, bilgi edinme istekleri daha az, sorgulama 
düzeyleri daha düşüktür. 

• Algılama kapasitesi daha azdır. Çevrede olup biten bir olayı normal 
insanlara göre çok daha az detayları ile kavrayabilir. 

• Detay kavrama düzeyleri düşük olmasının yanı sıra, aşina oldukları 
olaylar ya da olgularda detaylar değişince bu aşinalıkları yok olabilir. 

• Konuşulan şeyleri algılamaları zordur. Özellikle konuşmacı hızlı ve 
karmaşık konuşuyorsa konuşulan şeylerin zihinsel engelliler tarafından 
algılanması daha da zorlaşır. 

• Her gün olan (rutin) olaylara ve olgulara ilişkin zaman ve mekan 
algılamaları düşüktür. Örneğin 1 saat ile 60 dakika ayırımını 
yapamayabilirler. Benzer şekilde içinde bulunduğunuz zaman hafta 
sonu ise size hafta sonu ne zaman diye sorabilirler. 

Hafıza Sistemi: Geçmiş yaşantıları zihinde saklama ve gereğinde bütünüyle 
veya parça parça bilinçli olarak hatırlama yeteneğine hafıza veya bellek denir. 
İnsanın doğumdan sonra içinde yaşadığı çevreden aldığı tüm uyanlar merkezi 
sinir sisteminde yani beyinde birtakım izler bırakır. İnsanda belleğin gelişmesi 
bu ilk izlenimlerden, anılardan başlar. Bir olayın, kişinin ya da nesnenin bel-
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lekte yer etmesi, istenildiği zaman anımsanması için önce duyumlar yoluyla ya-
lın bilinç durumunun oluşturulması, başka bir deyimle, algılanması gerekir. 
Birkaç defa yenilenen olaylar, görülen insanlar veya nesneler istendiğinde 
bellekte yeniden canlandırılabilir. Buna anımsama diyoruz, iyi öğrenilmiş, sık 
sık tekrarlanmış, bellekte iz bırakmış duygu, düşünce ve davranışlar 
alışkanlıklarımızı oluşturur. Bellek, insanın bütün ruhsal davranışlarında ve 
hareketlerinde bağlantıyı, bütünlüğü ve sürekliliği sağlayan bir yeteneğidir. Çe-
şitli nedenlerle bellek bozulduğunda o kişinin kimliği silinir, davranışları da 
bozulur. 

Zihinsel engellilerde hafıza sorunu organik bir durumdur. Bu sorun hafızanın 
tüm süreçlerinde söz konusu olabilir. Hafıza, üç aşamalı bir süreç içinde ele 
alınır. Bunlardan ilki, belli bir yaşantının hafızaya alınmasına bilinçli bir 
girişimle karar verilen ve buna uygun aktif bir dikkatin sarfedildiği "kayıt" 
aşamasıdır. Bunu, anıların canlanma aşamasına kadar sağlam kalmasını 
sağlayan "saklama" aşaması izler. Saklamanın olabilmesi için bir hafıza izi veya 
izleniminin organizmada bir değişiklik yapması gerektiği bir ön kabuldür. Ha-
fızanın son aşaması ise, kaydedilen ve saklanan yaşantıların bilince çıkmasıdır. 

İki tür hafızadan bahsetmek mümkündür. Kısa dönemli hafıza ve uzun 
dönemli hafıza. Kısa-dönemli hafıza, örneğin bir telefon numarasının ezber-
lenmesi görevini yürütür. Oysa bir de yıllar önceki olayları hatırlamamızı sağla-
yan uzun-dönemli hafıza vardır. Bir yanıyla uzun-dönemli hafızada, kısa-
dönemli hafızanın belirli ve önemli yanlarının ayrıca korunması söz konusudur. 
Bir açıdan bakıldığında, bütün bilgilerimiz, zihnimizdeki bütün materyaller 
karmaşık hafıza süreçlerinin etkileşiminden ibarettir. Zihinsel engellilerde 
özellikle uzun dönemli hafıza problemleri üst düzeyde yaşanır. Zihinsel 
engellilerin hafıza sorunlarına ilişkin tespitleri aşağıdaki şekilde yapmak 
mümkündür. 

Zihinsel engellilerde bilginin depolanması aşaması sorunlu bir aşamadır. Bu 
yüzden hatırlama hızı çok yavaş, unutma hızı ise çok hızlıdır. Hafızada 
değişimler olabilir. Bu durumda önemli bilgileri anımsama yetersizliği ortaya 
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çıkar. Ya da anımsanan bilgiler değişikliğe uğrayarak hatırlanmaya başlanır. 
Detaylar unutulur, olayın akışı veya temel özellikleri karıştırılır. 

Normal insanlarda olduğu gibi stres, hastalık, yorgunluk ve dış etkiler 
hatırlamayı güçleştirir. Eski bilgilerin hatırlanmaya başlanması yeni bilgilerin 
unutulmasına yol açabilir ya da tersi durumda yeni öğrenilen bilgiler eski 
bilgilerin unutulmasına yol açabilir.  

Algılama, duyulmama ve hatırlama sistemlerindeki bozukluklar zihinsel 
engellilerde sıkça rastlanan bir durumdur. Bu sorunlardan dolayı, zihinsel 
engellilerin düşünme, dikkat ve yaratıcılık özellikleri olumsuz etkilenir. Ancak, 
bu zihinsel engellilerin hiç bir şeyi yapamaz anlamına gelmemektedir. Daha 
önce de ifade edildiği gibi zihinsel engellilerin bazılarının kendilerine 
yaratılıştan bahşedilmiş olağanüstü yetenekleri vardır (özellikle sanatın belirli 
alanlarında). Ancak bunun dışında hafif yada orta düzeyde zihinsel engelliler 
beceri istemeyen ya da az beceri gerektiren işleri çok rahat bir şekilde yerine 
getirebilirler. Sadece bu insanlar güvenmek gerekir. Bazen sıradan işleri 
engelsiz kişilerden daha iyi yapabilirler. Çünkü bu kişiler sorgulamadıkları ve 
denileni yaptığı için kendilerini işe adama gibi bir özellikleri vardır.  

3.1.1. Zihinsel Engellilerle Daha İyi İletişim Kurmak İçin Öneriler 

• Zihinsel engelli biri ile bir toplantı yapıldığında ve iletişime geçildiğinde 
hata yapmaktan korkmayın. Onlarında birer kişiliğinin olduğunu ve 
saygı beklediklerini bilmeniz yeterlidir. 

• Nasıl davranacağınızı yada konuşacağınızı bilmiyorsanız, engelli kişinin 
rahatlamasına olanak sağlayın ve sohbetin akışının onun belirlemesine 
izin verin. 

• Yavaş konuşun ve zihinsel engelli kişinin size cevap vermesi için ona 
zaman tanıyın, sabırlı, esnek ve destekleyici olun. 

• Ona en iyi şekilde nasıl yardımcı olabileceğinizi sorabilirsiniz. Aldığınız 
yanıtlar ve tavsiyelere uyun. 
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• Ona bir yetişkin gibi davranın. 

• Eğer engelli birisi yanında bir refakatçi ile gelmişse, engellinin 
kendisiyle doğrudan konuşun, refakatçi kişiyi iletişimde bir aracı olarak 
kullanmayın. 

• Soyut kavramlarla konuşmak yerine somut bir dil kullanın. Bazı 
zihinsel engellilerin espri, dolaylı anlatım ve şakaları anlama yetenekleri 
yoktur. Alaycı bir üslup kullanmayın. Engellinin sizi yanlış anlamasına 
yol açacak şeyleri söylemeyin. 

• Bazı zihinsel engelliler kısa dönemli hafıza problemi yaşarlar. Bu 
yüzden söylenen şeyleri zaman zaman tekrarlamakta fayda var. 

• Bazen verilen bilgiyi ve yapılacak şeyleri not alma ihtiyacı hissederler. 
Yapacakları işleri göstererek anlatmanız daha iyi bir yöntemdir. 

• Yapılacak iş hakkında çok fazla bilgi verildiğinde, çok fazla yeni 
kişilerle tanıştırıldıklarında veya gürültülü ortamlarda kafaları 
karışabilir. Bu yüzden gürültülü ortamları azaltarak her şeyi tane tane, 
yavaş ve açık bir şekilde söylemek gerekir. 

• Verilen bilgiyi tam olarak anlamaları için onlara zaman tanıyın. 

• Eğer zihinsel engellinin söylediği şeyi anlamadıysanız, anlamış gibi 
yapmayın, mutlaka tekrar ettirin. 

3.2. İşitme Engelliler 

Doğum anından başlayarak, çocuklar pek çok bilgiyi işitmelerini kullanarak 
öğrenirler. Bebekler bir kaç haftalık olduklarında, eğer normal işitmeye sahip 
iseler, anne babalarının seslerini tanıyabilmekte, yavaş sesleri ve kendi agulama 
seslerini dinleyebilmektedirler. Böylece işitme duyuları yoluyla sürekli olarak 
çevrelerinde diğer kişilerin konuşmalarını duymakta ve bu sesler ile o anda 
oluşan olaylar, işler, oyunlar arasında bağlantı kurmaktadırlar. Bu seslere anlam 
vermekte ve insanların düşünce, duygu ve bilgilerini konuşma ve işitme yoluyla 
aktardıklarını öğrenmektedirler. Çocuklar okula başladıklarında, ana dillerini 
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yetişkinlere yakın bir düzende konuşabilmeyi öğrenmişler ve çok geniş bir 
sözcük dağarcığı edinmişlerdir (Tüfekçioğlu, 1992). 

Dil edinimi çok karmaşık bir olay olduğu halde, çocuklar ana dillerini ve 
konuşmayı çok doğal bir biçimde ve çok çabuk olarak öğrenmektedir. İşitme 
kaybı olan çocuklar ise, özel yardım görmeksizin dili öğrenememektedir. 
Öğrenmeye en uygun yaşlarında, bu engelleri nedeniyle bu erken dönem 
fırsatlarını kaçırmakta ve ana dillerini kazanamamaktadırlar. 

Tamamen işitmeyen ile kısmi olarak işitme kaybına sahip kişiler arasında büyük 
farklılıklar vardır. Eğer bir kişi tamamen işitme kaybına sahipse, bu kişinin iş 
bulması daha zor olmakla beraber, bu kişilerden bazıları kendilerine verilen 
işleri büyük bir başarı ile yapabilmektedir. Bu her olayın tekil bir örnek halinde 
değerlendirilmesini ve tüm işitme engellilere bir bütün olarak bakılmaması 
gerektiğine işaret eder. Sağır kişilerin anadili işaret dilidir. Bu sebeple yetenek 
durumlarına göre öğrendikleri diğer diller ikinci dil olarak değerlendirilir.  

İşitme sorunu olan pek çok insan dudak okuma konusunda başarılıdır. Bu 
onların başka insanlarla bir şekilde iletişim kurmasını kolaylaştırmaktadır. Sağır 
yada çok ağır işiten birisi karşısında konuşan kişinin dudak hareketlerini, jest ve 
mimiklerini izleyerek kişinin ne anlatmak istediğini anlayabilir. Bir işitme 
engelli ile konuşan kişi, engellinin içinde bulunduğu durumu ve zorlukları 
anlamalı ve iletişimin sağlıklı sürmesi için sabırlı olmalıdır.  

İşyerinde iletişim başarısız olursa iş süreçleri ve birlikte yaşama kültürü bundan 
çok olumsuz etkilenir. Eğer ağır işiten bir kişi işe alınmışsa, bu kişinin durumu 
onunla nasıl bir iletişim halinde olunması gerektiği bilinmeli ve işyeri 
kurallarının neler olduğu, daha güvenli bir çalışma için neler yapılması gerektiği 
tane tane anlatılmalıdır. İşitme sorunu bir iş yerinde engelli için bir takım 
tehlikeleri de beraberinde getirir. Özellikle bir üretim tesisinde çalışıyorsa, 
engellinin çalışan makinelerin seslerini duymaması, fabrika içinde dolaşan 
forklift ve benzeri araçların sesini duymaması sorun oluşturabilir. Bu yüzden 
kendilerini bekleyen tehlikeler konusunda bilgilendirilmeleri gerekir. Tehlikeleri 
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konusunda bilgili olan engelliler ise normal insanlara göre çok daha dikkatli 
olmaktadırlar.  

Bazen işverenler, işitme engeli olan birinin becerilerini ve neler 
yapabileceklerini tam olarak değerlendirememektedirler. Diğer engelli grubuna 
giren kişilerde olduğu gibi hatta bazen daha fazla bir şekilde işitme engelliler 
kendilerini işyerine ve yaptıkları işe adarlar ve çok verimli çalışırlar. Oysa bunu 
bilmeyen işverenler onları işe almaktan genellikle çekinirler.  

3.2.1. İşverenlerin İşitme Engelliler İle İlgili Genel Endişeleri 

İşverenlerin işitme engelliler ile ilgili aşağıdaki en temel endişeleri taşıdığımı 
söylemek mümkündür: 

• Eğer işitme engelli birini işe alırsam nasıl telefon ya da diğer iletişim 
araçlarını kullanacak, 

• İş makineleri ve araçlarını duyamamaktan dolayı iş kazaları olma riski 
yüksektir, 

• Engelli çalışan diğer çalışanlarla nasıl iletişim kuracak. 

Öte yandan geçmiş yıllarda işyerlerinde yaşanan kazaların nedenlerine ve bu iş 
kazalarına maruz kalanların özelliklerine dair istatistikleri incelendiğinde, işitme 
engellilerin iş yeri kazalarına daha fazla sebebiyet vermedikleri ya da daha fazla 
maruz kalmadıkları görülecektir. Bu nedenle sağır ya da ağır işitme engellilerle 
ile ilgili işverenlerin kaygısının yersiz olduğunu ve sağır yada ağır işiten 
çalışanların işiten çalışanlar kadar işi güvenliğini önemsediğini ve dikkat 
ettiğini, dolayısıyla güvenilir çalışanlar olduğunu ifade etmek gerekir. Bununla 
birlikte işyeri güvenliğine ilişkin şu noktaların bilinmesi gerekir: 

• Eğer bir iş kazası olursa, bu kazadan sorumlu mutlaka birisi vardır. Bu 
kişi işitme engelli yada işiten biri de olabilir. 

• İşyerinde ne tür gürültülerin olabileceği, bunların kaynağının neler 
olabileceğini ve ne tür kazalara sebebiyet vereceklerini resim ve 
grafiklerle işitme engellilere anlatılmalıdır. 
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• İşyeri güvenlik personeli, bayramlarda, tatillerde, hafta sonunda veya 
gece mesaisinde kimlerin çalışacağı konusunda bilgilendirilmelidir.  

• İş makineleri ve araçlarının çalışıyor olduğunu, araçla ve makinelerin 
üzerine birer ikaz (siren) lambası koyarak gösteren bir düzenleme 
yapmak faydalı olacaktır. 

• İş güvenliğini tam olarak tesis etmek için, işitme engelli çalışanlarınıza 
aktaracağınız bilgileri anlatması için işaret dili bilen bir tercüman 
kullanabilirsiniz. 

Sağır yada ağır işiten bir engelli genellikle çok az iletişime ihtiyaç duyarak işini 
yerine getirebilir. Hatta çok gürültülü bir çevrede bile iş verimliliği 
etkilenmeden çalışabilir. Burada en önemli kriter profesyonellik olmalıdır. 
Dolayısıyla, kişinin işitme engeline bakılmaksızın, tıpkı diğer çalışanlar gibi 
bireysel ihtiyaçları ve olanakları dikkate alınarak iş performansı 
değerlendirilmelidir.   

Bir işitme engelli iş arama sürecinde başarılı olmak istiyorsa, doğrudan bir 
işyerine iş için müracaatta bulunmak yerine sosyal hizmet uzmanları ve 
işverenlerle ile işbirliği yollarını aramalıdırlar. Örneğin iş ve işçi bulma 
kurumunda sosyal hizmet uzmanları ile görüşerek, kendi niteliklerine uygun iş 
taleplerinde bulunabilirler, sosyal güvenlik uzmanları da işitme engellinin 
niteliklerine uygun işlerin ne olduğunu işverenlere anlatıp onları kotaları 
haricinde işitme engelli çalıştırma konusunda ikna edebilirler.   

3.2.2. İşitme Engelli İle İletişimin Temel Koşulları 

Göz Teması: İşitme engelli biri ile konuşurken mutlaka konuşmacının dudak 
hareketlerinin engelli tarafından görülebileceği şekilde konuşmanın yapılması 
gerekir. Engellinin arkasında veya onun bulunmadığı başka bir odada 
konuşmak anlamlı değildir. Aynı şekilde işitme engelli kişiye sırtınızı dönerek 
veya oda içinde yürüyerek konuşmamalısınız. Eğer birden fazla işitme engelli 
ile aynı anda konuşmak gerekiyorsa mutlaka her biri ile yüz yüze gelecek 
şekilde konuşulması gerekir.  
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Aydınlık Ortamda Konuşmak: Görüşmeyi yapan kişinin yüzünün ışık alacak 
şekilde olması gerekir. Gerekiyorsa ışık alan pencere kenarında konuşulması 
veya aydınlatma cihazlarının açılarak yeterince aydınlatılmanın sağlanarak 
konuşulması gerekir. Eğer karanlık bir ortamda iseniz, örneğin gece vakti bir 
arabada iseniz, konuşmanın ertelenmesi daha uygun olacaktır. Eğer acil bir 
görüşme gerekiyorsa bu durumda da mutlaka aydınlık bir ortama gidilmesi 
gerekir.  

Farklı Biçimlerde İfade Etmek: Eğer dinleyici konuşulan şeyi tekrara 
rağmen anlamakta zorlanıyorsa, ifade edilmek istenen şey başka kelimelerle 
anlatılmalıdır. Farklı kelimelerle anlatıldığında dahi dinleyici anlamakta 
zorlanıyorsa, bir kağıda söylenmek istenen şeyi yazılı olarak verebilirsiniz. 

Yüz İfadeleri, Jest ve Mimikler: Gülümseme, baş sallama, el ve kol 
hareketleri yapmak ve diğer tüm jest ve mimikler dinleyicinin ifade edilmek 
istenen şeyi daha iyi anlamasına yardımcı olur.  

Konunun Değişmesi: Kısmen ya da tamamen işitme kaybı olan bir kişi için 
konunun değişmesi, o kişinin konuya olan dikkatini dağıtabilir. Değişen konu 
konuşulması gereken bir konu olsa bile, en azından konular arasında yavaş bir 
geçişin olması, konudan konuya atlanılmaması ve önceden gerekli uyarıların 
yapılması gerekir. En azından yeni bir konu açılacaksa, bunun işitme engelli 
kişiye “şimdi şu konudan bahsedeceğiz…” şeklinde ifade edilmesi gerekir. 

Gürültü: Gürültü, işitme engelli bir kişi için rahatsız edici bir durumdur. 
Gürültülü ortamlarda, işitme engelli kişi ne söylendiğini anlamayabilir. Esasen, 
zaten kişinin duyma sorunundan dolayı, gürültüyü duymayacağı düşünülebilir. 
Oysa durum tam tersidir. İşitme engelli kişi, genellikle dudak hareketleri 
yardımıyla konuyu anlamaya çalıştığı için, gürültülü ortamlar, onun dikkatini 
dağıtabilir. Böylece konuşmacının söylediklerine odaklanması mümkün 
olmayabilir. Ayrıca kişi eğer işitme cihazı gibi bir yardımcı teknoloji 
kullanıyorsa, bu gürültü sadece odak sorunu olmaz, aynı zamanda konuştuğu 
kişinin söylediklerini de duymasını engeller.  Bu yüzden ortamda yüksek sesle 
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izlenen TV, dinlenen radyo ve müzik, halı süpürme makinesi ve diğer gürültülü 
cihazların kapatılması gerekir.  

Sabırlı Olmak: Bir engelli için bütün sesleri anlaması mümkün olmayabilir. 
Konuşmacının ses tonuna, hızına ve vurgularına bağlı olarak ses kayıpları veya 
kelime yuvarlamalar olabilir. Bu durum işitme engellinin konuşmacıyı anlaması 
zorlaşabilir. Konuşurken tane tane konuşulması ve acele edilmemesi gerekir. 
İşitme engellinin sizin söylediklerinizi anlaması için ona zaman tanıyın. Hemen 
cevap vermesini beklemeyin. Konuşulan konuya odaklanması için işitme 
engelli kişinin yoğun bir çaba sarf ettiğini akıldan çıkarmayın. Eğer konuşmayı 
yapan kişi yorgun görünüyorsa, görüşmeyi ertelemek daha akıllıca olur. Yorgun 
olmanız sinirli ve gergin görünmenize neden olabilir. Bu durum 
söylediklerinize de yansıyacaktır. Bu yüzden yanlış anlaşılmalarda söz konusu 
olacaktır. 

Konuştuğunuz Kişiye Karşı Saygılı Olun: Unutmayın ki, konuştuğunuz kişi 
sadece işitme engeli olan ya da hiç duymayan biridir. Onun dışında zeka, kişilik 
ve diğer insani özellikler bakımından normal insanlardan hiçbir farkı yoktur. 
Bu yüzden konuştuğunuz kişiye karşı saygılı olmak durumundasınız.  

Dikkati Çekmek: Konuşmaya başlamadan önce, kısmen ya da tamamen 
işitme kaybı olan kişinin sizi dinlemeye hazır olduğundan emin olmalısınız. 
Onunla karşı karşıya ya da yüz yüze olmalısınız ve gerekiyorsa hafifçe omzuna 
dokunmalı veya bir şekilde onun dikkatini çekecek bir işaret göndermelisiniz. 
İşitme engelli kişiye nasıl bir görüşme yapmak istediği konusunda görüşlerini 
almalısınız. Böylece en etkili görüşmenin nasıl yapılacağına ortaklaşa karar 
verebilirsiniz. 

Açık Olun, Acele Etmeyin: Konuşma sırasında bağırmayın, çok yüksek sele 
konuşmak iletişi daha iyi yapmaz tersine daha da zor duruma sokabilir. Çünkü 
bağırarak konuşmanız, yüz ifadelerinizin anlaşılmasını ve dudak 
hareketlerinizin okunmasını zorlaştırır. Yavaş konuşmak, konuşurken zaman 
zaman aralar vermek, kelimeleri net ifade etmek ve kelime yuvarlamalarından 
kaçınmak ve hırıltı şeklinde seslerin kelimelere karışmasını engellemek gerekir.  
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Diğer Engeller: Yemek yemek, sigara içmek, sakız çiğnemek ve ağzı el ile 
kapatmak iletişimi zorlaştıran diğer engellerdir. Bazen sakal ve bıyık bile bir 
işitme engelli ile konuşurken iletişimi zorlaştırabilir. 

İşitme Engelli İle Görüşme Yapacaklara Bazı Tavsiyeler 

• İşitme engelliye nasıl bir iletişim yöntemi tercih ettiğini sorun. 

• Eğer işaret dili bilen bir tercüman aracılığı ile konuşulacaksa, sizin 
söylediklerinizi birkaç kelime geriden takip ederek çevirdiğini 
unutmayın. Özellikle teknik terim kullanıldığında yada isimler 
zikredildiğinde, bunların işaret dili ile anlatılmasının zor olduğunu 
unutmayın. Bu yüzden tercümana zaman tanıyın. 

• Tercüman sadece aradaki iletişimi sağlayan kişidir. Görüşülen kişinin 
söylediklerini çevirmekten başka yorumda bulunmamalı, o kişinin 
danışmanı olarak dikkate alınmamalıdır. 

• İşitme engelli insanların pek çoğu işaret dilini iyi kullanır. Aynı dili 
konuşmayan biriyle mülakat gerçekleştiriliyorsa, tercümanın işitme 
engeli olan ya da hiç işitmeyen kişinin dilini bildiğinden emin olmak 
gerekir. 

• İşitme engelli kişi ile doğrudan konuşun. Aradaki tercümana bakıp 
konuşmayın. Bununla birlikte işitme engelli kişi işaret dilini kullanan 
tercümana bakacak ve sizinle göz teması kuramayacaktır. Ancak bu 
durum olağan bir durumdur. 

• Eğer yazılı bir şekilde iletişim kuracaksanız, hem yazıp hem 
konuşmayın. İşitme engeli olan kişi aynı anda hem sizin dudaklarınızı 
okuyup hem de yazdığınız şeyleri okuyamaz. 

• Eğer işitme engellinin söylediklerini ya da yazdığını anlayamadıysanız 
ona tekrar sormaktan çekinmeyin. Anlamış gibi yapmayın.  
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• Eğer işaret dilini biliyorsanız, kullanmaktan çekinmeyin. Böylece işitme 
engelli kişi sizin kendisine olan ilginizi anlayacak ve iletişim daha 
sağlıklı gerçekleşebilecektir. 

3.3. Görme Engelliler  

Görme engelliler körler ve az görenler olarak sınıflanır. Görme engellinin (kör 
ve az gören) yaygın kabul gören iki farklı tanımı vardır. Bunlardan biri yasal, 
diğeri eğitsel tanımdır. Yasal tanım tıp alanında çalışanlarca ve sosyal güvenlik 
kurumlarınca benimsenirken, eğitsel tanım görme engelliler için öğretim 
düzenlemelerinin planlanması sırasında kullanılır. Yasal tanım nesneldir. 
Eğitsel tanım özneldir. İşverenlerin engelli çalıştırma yükümlülüklerini yerine 
getirmek için işe başvuran engellilerden istedikleri engelli raporları yasal tanıma 
göre verildiği için burada ele alacağımız tanım da yasal tanım olacaktır. 

Yasal tanıma göre kör, tüm düzeltmelerle birlikte olağan görme gücünün 
1/10'ine yani 20/200'lik görme keskinliğine ya da daha azına sahip olan ya da 
görme alanı yirmi derecelik açıyı aşmayan kişilere denir. 20/200'nin anlamı, 
normal görme gücüne sahip bir kişinin 200 ayaklık (1 ayak: 0.3048 cm) 
uzaklıktan görebildiği bir şeyi, görme engelli kişinin ancak 20 ayaklık uzaklıktan 
ya da daha yakından görmesidir. 

Diğer bir deyişle, normal gören kişinin 6.1 m. den görebildiği büyüklükteki bir 
şeyi yaklaşık 60 cm. den ya da daha kısa bir uzaklıktan gören ya da hiç bir 
uzaklıktan göremeyen kişi, yasal tanıma göre kördür. Normal görme 
keskinliğine sahip olmakla birlikte ancak anahtar deliğinden ya da kapı 
aralığından bakıldığında görülebildiği kadarıyla görebilen kişi de kör olarak 
tanımlanır. Görüldüğü gibi, kör olarak tanımlanan kişi, nesneleri karaltılar 
halinde ya da nesnelerin bir bölümünü görebilen ya da hiç göremeyen 
anlamına gelir. 

Yasal tanıma göre az gören, tüm düzeltmelerle birlikte görme keskinliği 20/70 
ile 20/200 arasında olan kişilere denilmektedir. Bunun anlamı, normal görme 
gücüne sahip bir kişinin 200 ayaklık uzaklıktan görebildiği bir şeyi az gören 
kişinin ancak 70 - 20 ayak arasındaki bir uzaklıktan görebilmesidir. Az gören 



  88

çevresindeki nesneleri ancak yakınına giderek ya da gözüne getirerek kısmen 
fark eder, çevresine sanki kirli, buğulu ya da buzlu bir camın arkasından 
bakmaktadır. 

Gören insanın bilgilerin % 85'ini görme kanalıyla aldığı tahmin edilmektedir. 
Ancak bu, görme engellilerin görenlerden % 85 oranında daha az bilgi 
edineceği anlamına gelmez, görme engellinin bilgi edinirken diğer duyu 
organlarını kullandığı anlamına gelir. Görme engelli ağzını, dilini, kulağını, 
burnunu ve ellerini kullanarak bilgileri edinir. Görme engelliler güzellik, doğa 
ve başkaları hakkında geliştirdikleri duygu ve düşünceleri işitme, koklama ve 
dokunma duyularıyla geliştirirler. 

Kısmen ya da tamamen görme kaybı yaşayan engelliler pek çok işi yapabilir. 
Yapabilecekleri iş alanları yelpazesi geniş olsa bile, pek çok niteliğe sahip olan 
görme engelliler hala iş gücü piyasasında dikkate alınmamaktadır. Oysa 
yardımcı teknolojiler ile işleri ile ilgili görev ve sorumlulukları rahat bir şekilde 
yerine getirebilirler. Bu yüzden, görme engelli kişinin engelinden ziyade, 
onların profesyonel becerilerine ve kabiliyetlerine odaklanmak gerekir. Görme 
engelli kişiler çalışma dünyasında nasıl davranmaları gerektiğini bilirler ve 
işlerini yapabilmek için ne tür becerilere ihtiyaç duyulduğunun farkındadırlar. 

3.3.1. Görme Engelli Kişilerle İletişimde Dikkat Edilecek Hususlar 

• Görme engelli birine yaklaştığınızda o kişiye kim olduğunuzu belirtin. 
Eğer görme engelli kişinin hiç tanımadığı biri iseniz kendinizi tanıtın. 

• Konuşmak istediğinizde görme engelli kişiye hafifçe dokunabilirsiniz. 
Böylece engelli, sizin onunla konuşmak istediğinizi ya da ona bir şeyler 
söylediğinizi anlayacaktır. 

• Kısmen ya da tamamen görme kaybı var diye, yüz yüze iletişimden 
kaçınmayın. Doğrudan görme engelli ile konuşun ve normal bir ses 
tonu ile iletişimi sağlayın. 

• Görüşme yerinden ayrılmadan önce mutlaka görüşmeyi bitirip gitmek 
zorunda olduğunuzu belirtin. 
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• Eğer sizden yön tarifi istendiğinde, mutlaka net bir şekilde yön 
tarifinde bulunun. Güzergah üzerindeki engelleri, kaldırımları, trafik 
varsa buna ilişkin ayrıntılar mutlaka belirtin. Yön tariflerinde saat 
zamanını temel alan örnekler verin. (Örneğin: Kapı saat 2 yönünde, 
200 adım ilerledikten sonra saat 11 yönüne hafifçe dönün gibi). 

• Eğer kişi sizinle el sıkışmak için elini uzatamıyorsa, sözlü olarak 
mutlaka bir hoş geldin konuşması yapın (Örneğin: “Sakarya 
Üniversitesi Engelli Hizmet Birimi’ne hoş geldiniz).  

• Görme bozukluğu çeken birini oturması için teklif ettiğinizde sandalye 
yada koltuğu kişinin hemen arkasına yerleştirin veya en azından sözlü 
ipuçları ile oturmasına yardımcı olun. 

• Eğer konuşmayı bitirmek istediğinizde ya da ofis içerisinde hareket 
etmek istediğinizde bunu misafirinize bildirin.  

• Eğer görme bozukluğu çeken kişi aynı zamanda koltuk değneği, baston 
ya da tekerlekli sandalye kullanıyorsa, yardımcı araçlarına ulaşabilir 
uzaklıkta olmalarına dikkat edin. 

3.4. Ortopedik Engelliler 

Ortopedik engeli olanlar bedensel yetersizliğe sahip kişilerdir. Bedensel 
yetersizliği olan kişilerin uyum sorunları olacağı ve kendilerine özgü kişilik 
yapıları olduğu düşünülür. Bedensel yetersizlikten etkilenmiş kişilerden 
çevresindeki insanlar, arkadaşları ve işverenler çeşitli iş ve becerilerde 
beklentilerini düşürür.  

Bacakların ve/ veya kolların olmaması ya da tutmaması gibi bedensel 
yetersizliklerden etkilenen kişilerde içine kapanma, alıngan olma, hassas olma 
ya da kendini yeterli hissetmeme gibi sorunlu davranışların ortaya çıkacağına 
inanılır. Kişilik sorunları bedensel yetersizlikle birlikte kazanılmış değildir. 
Bedensel yetersizlikten etkilenen kişilerin uyum sorunları yaşamaları, çevredeki 
kişilerin bedensel yetersizliğe olan tepkilerinin bir sonucudur. Bedensel 
yetersizlikleri olan kişilerin, mutlaka uyumsal ve duygusal sorunları olması 
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gerekmez. Bedensel yetersizlikten etkilenen kişiler duygusal bakımdan hassas 
ve uyum problemi yaşıyorsa, bu durumlar bedensel yetersizliğin sonucu 
değildir. Bir takım sosyal ve kültürel etmenlerin sonucudur. Bedensel 
yetersizliği olan kişilerin duygusal ve uyumsal sorunlarını bacakların ve kolların 
olmamasıyla açıklamak yeterli ve doğru değildir. 

Bedensel engelliler, ortopedik yetersizliklerden etkilenenleri ve süreğen 
hastalığı olanları kapsamaktadır. Ortopedik yetersizlik, sinir sisteminin 
zedelenmesi, hastalıklar ve kazalar sonucunda kas, iskelet ve eklemlerin 
işlevlerini yerine getirmemesidir. Süreğen hastalıklar ise, kişinin değişik 
etkinliklere katılımını sınırlandıran tıbbi sorunların ve bakımlarının sürekli 
olması şeklinde tanımlanmaktadır. 

Ortopedik yetersizlikleri kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine 
getirememesi belirlemektedir. Bazen bunlara ek olarak konuşma, işitme, görme 
ve zihinsel işlevlerde de yetersizlikler gözlenebilir. Ayakta durma, yürüme, 
koşma, zıplama, merdiven inme, çıkma ve dengede durma, bir yerden bir yere 
gitme ve gelme bacaklarla ilgili iskelet, kas ve eklemlerin işler ve yeterli 
olmasına bağlıdır. Uzanma, tutma, bırakma, kendine çekme, kaldırma, indirme, 
toplama, katlama, yazma ve buruşturma, düzeltme gibi eylemlerin yapılabilmesi 
kol ve ellerle ilgili iskelet, kas ve eklemlerin işler ve yeterli olmasına bağlıdır. 

Ortopedik yetersizlikten etkilenmiş ve süreğen hastalığı olanlar değişik 
şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar tıbbi ölçütlere göre 
gerçekleştirilir. Sınıflandırmalar yetersizliğe yol açan nedenlere, zedelenmenin 
oluştuğu yere ve derecesine göre yapılmaktadır. Zedelenmelerin oluştuğu yere 
göre ortopedik yetersizlikten etkilenmiş olanların sınıflandırılması yaygın kabul 
görmektedir. Ortopedik yetersizliğin oluştuğu yere göre bedensel 
yetersizliklerin sınıflandırılması şöyledir: 

• Merkezi sinir sisteminin zedelenmesi sonucu ortaya çıkan ortopedik 
yetersizlikler ve süreğen hastalıklar, 

• Kas ve iskelet sisteminin zedelenmesi sonucunda ortaya çıkan 
ortopedik yetersizlikler ve diğer süreğen hastalıklar. 
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Öte yandan bedensel engelliler içinde tekerlekli sandalye kullanıcıları en fazla 
dikkat çeken gruptur. Tekerlekli sandalyeye mahkum kişilerin ortopedik 
yetersizlikleri hem merkezi sinir sisteminin zedelenmesi hem de kas ve iskelet 
sisteminin zedelenmesi sonucu ortaya çıkan ortopedik yetersizliklerden 
kaynaklanabilir. Tekerlekli sandalye kullanıcıları hareket ve fonksiyonel 
sınırlılıkları en fazla hisseden kişilerdir. Bu tür kişilerin istihdam piyasasında 
istihdam edilme oranları oldukça düşüktür. Ancak istihdam edilme oranlarının 
düşüklüğü, bu kişilerin profesyonel veya mesleki becerilere sahip olmadığını 
göstermez. Yine diğer engelli türlerinde olduğu gibi, bedensel engellilere de 
önyargı ile yaklaşılmakta ve bu kişilerin becerileri ve yapabilecekleri dikkate 
alınmamaktadır. 

Bu engel türüne sahip kişilerin bireysel becerilerinin, kabiliyetlerinin, 
sınırlılıklarının tespit edilmesi ve istihdam piyasasının talepleri de dikkate 
alınarak, beceri-iş gerekleri arasında bir eşleştirmenin yapılması gerekir. 
Unutulmaması gereken en önemli nokta, tıpkı sağlıklı insanlarda olduğu gibi, 
engellilerin de her birinin ayrı bireyler olarak değerlendirilmesi gerekir ve her 
birinin becerileri, kabiliyetleri, sınırlılıkları ve ihtiyaçları ayrı ayrı ele alınmalıdır.  

3.4.1. Merkezi Sinir Sisteminin Zedelenmesi Sonucu Ortaya Çıkan 
Ortopedik Yetersizlikler Ve Süreğen Hastalıklar 

Merkezi sinir sisteminin-beyin ve omuriliğin- zedelenmesi sonucunda oluşan 
ortopedik yetersizlikler yaygındır. Beynin zedelenmesiyle oluşan ortopedik 
yetersizlikler kol ve bacaklarda inme (felç) şeklinde ortaya çıkar. Felç, kas 
sisteminin işlevini yerine getirmesini engeller ve bunun sonucunda da yürüme 
ve kollarını eşgüdümlü şekilde hareket ettirme sorunları görülür. Beynin 
zedelenmesi sonucunda oluşan süreğen hastalıklar arasında konvülziyon 
bozuklukları da yer almaktadır. Bu durum kısa süreyle kişinin bilincinin 
yitirmesine ve çevresinde olanların farkına varmamasına yol açar. 

Beyin olağan şekilde işlevini yerine getiriyor olmasına rağmen omurilikte 
oluşan zedelenmeler sonucunda da ortopedik yetersizlikler ortaya çıkabilir. 
Beyinden gelen komutlar omurilikte olan sinirler aracılığıyla el, kol ve bacaklara 
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gönderilmektedir. Omurilikte oluşan zedelenmeler komutların el, kol ve 
bacaklara gitmesini engeller. Bu da, el kol ve bacakların duyumsamayı 
yitirmesine, hareketlerinin sınırlanmasına yol açar. 

Merkezi sinir sistemi zedelendiğinde görülen yetersizlikler kasların işleyişini 
yitirmesi olan felç, kaslarda zayıflık ve kaslar arasında eşgüdümsüzlük 
şeklindedir. Merkezi sinir sisteminin zedelenmesi sonucunda kasların 
işleyişlerinin bozulmasına ek olarak zihinsel ve konuşma işlevlerinde de 
sorunlar gözlenir. Eğitim açısından bakıldığında, eğitim programının içeriği ve 
öğretim süreçlerinde köklü uyarlama ve değişikliklerin yapılmasını gerektirir. 

Merkezi sinir sisteminin zedelenmesi sonucunda ortaya çıkan bedensel 
yetersizliklerin ve süreğen hastalıkların en bilinenleri; Beyin İnmesi (Cerebral 
Palsi- kısaca Si Pi), Bel Çatlağı İnmesi (Spina Bifida), Çocuk Felci (Polio), 
Çoklu Sklerosis ve Konvülziyon Bozukluklarıdır. 

3.4.1.1. Beyin İnmesi -Cerebral Palsy- Si Pi 

Beyin İnmesi (Cerebral Palsi), doğum öncesi, sırası ve sonrasında beynin 
zedelenmesi sonucunda bedenin kaslarının işleyişi ve eşgüdümünde 
yetersizliklerin kas zayıflığının ve diğer hareket bozukluklarının görüldüğü bir 
durumdur. Beyin inmesi bir hastalık değildir. Bulaşıcı değildir. Beyindeki 
ilerlemeyen bir zedelenmedir. Kişinin el, kol ve bacak hareketlerinde görülen 
yetersizliklere ek olarak nöbetler ve konuşma problemleri de görülebilir. Beyin 
inmeli çocukların % 40-60 'ını spastikler oluşturur. Ayak atma, uzanma ve 
tutma gibi istemli hareketler sırasında kasları kontrol edeme ve kaslar arasında 
eşgüdümü sağlayamama temel özellikleridir. Kol ve bacakları hareket 
ettirirken, kişinin kendi isteği dışında kaslarda gerilme ve kasılmalar oluşarak 
hareket etmeyi güçleştirir. Kaslarda istem dışı oluşan gerilme ve kasılmalar 
amaçlanan hareketlerin yapılmasını engeller ve/veya güç bir şekilde 
yapılmasına yol açar. Genellikle spastiklerde bacaklar kalçadan itibaren 
kasılmıştır ve dizler içe dönüktür. 
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3.4.1.2. Bel Çatlağı İnmesi (Spina Bifida) 

Hamilelik döneminde anne karnındaki bebeğin omurgası kemik dokusuyla 
yeterince kapanmaz. Omurga yeterince kemik dokusuyla kapanmamasından 
dolayı omurilikteki sinirler dış etkilere açık durumdadır. Sinirlerin dış etkilerden 
etkilenmelerini önlemek için ameliyata yer verilir. Bu ameliyat sonucunda 
ayaklar, böbrekler ve tuvaletini kontrol eden sinirler zedelenebilir. Ayaklarda 
inme ve tuvaletini kontrol etmede yetersizlik gözlenebilir. Ayrıca, omurganın 
kapanmaması sonucunda omurilik sıvısının akışı engellenir. Omurilik sıvısı 
beyinde birikir. Sulu kafalılık oluşur. Bu durum doğumdan hemen sonra 
olabileceği gibi bir yıl sonrasında da oluşabilir. Omurilik sıvısının akışının 
sağlanmasıyla beyin üzerindeki baskısı giderilir. Bel çatlağından etkilenen 
çocuklardan önemli bir bölümü yaşamın ilk yıllarında ölmektedir. Bel 
çatlağından etkilenen çocukların ayakları hareket etme işlevini yitirebilir. Ancak 
bu çocuklar koltuk değnekleri ve bacak korseleriyle dolaşabilirler. Mimari 
engellerin kaldırılmasıyla, normal sınıfta diğer çocuklar gibi eğitimlerini 
sürdürebilir. Tuvaletini kontrol edememe en önemli sorunlardan biridir. 
Ayrıca, enderde olsa zihin yetersizliğinden etkilenen çocuklar da olabilir. 

3.4.1.3. Çocuk Felci-Polio 

Polio, sindirim yoluyla kana karışan virüslerin omurilikteki hareket hücrelerini 
yok etmesi sonucunda bacakların hareket etme işlevini yitirmesidir. 1950'li 
yılların sonlarında, Salk Serumu mükemmelleştirilmeden önce, Polio-çocuk 
felci korkulan bulaşıcı bir hastalıktı. Aşılamanın yaygınlaşmasıyla bu durumdan 
etkilenen çocukların sayısında azalmalar gözlenmiştir. Çocuk felcinden 
etkilenen çocuklarda inmenin etkisi sadece bacaklarda olması nedeniyle, bu 
çocukların eğitimini sınırlayan tek etmen mimari engellerdir. Mimari engeller 
ortadan kaldırıldığında, bu çocuklar diğer çocuklarla birlikte, diğer çocuklar 
gibi öğrenirler. 

3.4.1.4. Konvülziyon Bozuklukları 

Konvülziyon, beyindeki elektrik enerjisinin anormal boşalmasının yol açtığı 
bilinçteki ani değişmeler ve hareketlerde denetimsizliğin gözlendiği bir 
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durumdur. Nöbetler, konvülziyonun belirgin özelliğidir. Kişide tek bir nöbet 
oluşabileceği gibi tekrarlanan nöbetler de ortaya çıkabilir. Tekrarlanan nöbetler 
olduğunda bu duruma epilepsi -sara- denilmektedir. Epilepsi değişik şekillerde 
sınıflanabilmekle birlikte, nöbetlerin niteliğine bağlı olarak yapılan sınıflama 
yaygın kabul görmektedir. 

3.4.2. Kas ve İskelet Sistemlerinin Zedelenmesi Sonucu Ortaya Çıkan 
Ortopedik Yetersizlikler ve Diğer Süreğen Hastalıklar 

Sinir sistemi zedelenmemiş olmasına rağmen, doğrudan kas ve kemik 
sistemleri hastalık ve kazalar sonucunda zedelenebilir ve kol ve bacakları 
hareket ettirme ve kullanmada yetersizlikler oluşabilir. Kas, iskelet ve 
eklemlerin doğrudan zedelenmesi sonucunda, ayakta durma, yürüme, kollarını 
ve ellerini kullanmada yetersizlikler doğuştan olabileceği gibi sonradan da 
olabilir. Bu kümede yer alan ortopedik yetersizlikler ve süreğen hastalıklar 
arasında düz tabanlık, adale erimesi, artiraysis, amputasyon, kalça çıkığı, 
romatizma, şeker, kalp bozuklukları ve lösemi yer almaktadır. Bunlardan kalça 
çıkığı ve amputasyon kısaca açıklanacaktır. 

3.4.2.1. Kalça Çıkığı 

İskelet ve eklem bozukluklarına yol açan bir durumdur. Erken tanılandığında, 
düzeltilmesi çok kolay olmaktadır. Özelikle bebekliğin ilk altı ayında 
tanılanırsa, düzeltilmesi kolay olur. Daha sonraki dönemlerde tanılandığında, 
cerrahi müdahale gerekmektedir. Düzeltilemeyen kalça çıkığı durumlarında 
çocuk aksayarak yürür. Kalça çıkığı okuldaki öğrenmeler için sorun 
yaratmamaktadır. Diğer çocuklar gibi derslerin ve okulun amaçlarını 
gerçekleştirmek için özel düzenlemelere gerek yoktur. 

3.4.2.2. Amputasyon 

Çocuğun parmağının, elinin, dirsek altından kolunun, omuzdan kolunun ya da 
kollarının, kalça altından bacağının, diz altından bacağının ya da bacaklarının 
olmaması durumudur. Amputasyon durumları anne karnındaki çeşitli 
nedenlerden dolayı çocuğun olağan gelişimini tamamlayamamasının sonucu 
olduğunda bu duruma doğuştan ampute denilir. Kaza ve hastalıklar sonucu kol 
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ve bacaklarda kesikler oluşursa, bunlara da edinilmiş ampute denilir. Kol ve 
bacaklarda meydana gelen kesiklerden bazıları plastik ve rekonstraktiv 
ameliyatla düzeltilebilir. Yapay kol ve bacaklarla kaybedilen uzvun işlevini 
kazandırma yoluna gidilebilir. Yapay kol ve bacakların kullanımını kazandırma 
gibi ek sağaltıma gereksinimleri olabilir. Mimari engellerin kaldırılması ve araç 
gereçlerde çocuğun özelliğine göre düzenlemeler yapma, çocuğun bağımsız 
şekilde akranlarıyla birlikte eğitim ve öğretimden yararlanması için çoğu zaman 
yeterli olmaktadır. 

3.4.2.3. Süreğen Hastalıklar 

Kanser, tüberküloz, şeker ve romatizma gibi hastalıklar uygulanan tedavi 
hizmetlerinin bir sonucu olarak öğrencilerin okuldan uzak kalmalarına yol açar. 
Bu gibi hastalıklar öğrencilerin bazen okuldaki etkinliklere katılmasını 
güçleştirebilir. Romatizmanın özellikle yetişkinlerde, yaşlılarda görüldüğü 
bilinir. Ancak, romatizma bebekler dahil her yaştaki kişilerde görülebilir. 

Türkiye’de, özellikle yatak kapasitesi yüksek olan hastahanelerden bazılarında 
hastahane bünyesinde sınıflar açılması yoluna gidilmiştir. Hastalıklardan 
etkilenmiş ve uzun süre tıbbi tedaviden yararlanmak zorunda kalan çocuklar 
tedavilerinin dışında bu sınıflarda bulunur. Bu sınıflarda geldikleri sınıflarda 
gördükleri derslerin amaçlarının gerçekleşmesi için eğitim ve öğretim 
etkinlikleri düzenlenir. 

Tıbbi ölçütler temel alınarak oluşturulan bedensel yetersizlikler kümesi 
kapsamına romatizma gibi hastalıktan etkilenmiş çocuklar girdiği gibi, kolu 
inmeden etkilenmiş, nöbet sırasında kas ve eklemlerini kontrol edemeyen ve 
kolları, bacakları ve konuşması inmeden etkilenmiş çocuklar girmektedir. 
Bedensel yetersizliklerden etkilenenler kümesinde yer alan her bir yetersizlik 
kümesi kendi içinde de farklılıklar göstermektedir. Aynı yetersizlikten etkilenen 
çocuklarda görülen işleyiş yetersizlikleri bile farklılık gösterebilir. Doğuştan 
kazanılan bedensel yetersizliğin etkisi sonradan kazanılan yetersizliklerin 
etkisinden çok daha ağır olur. Bacakları inmeden etkilenenlerle, kolları 
inmeden etkilenenlerin eğitsel gereksinimleri ve gereksinimlerin karşılanması 
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için yapılacak uyarlama ve düzenlemeler çok farklıdır. Bedensel ya da 
ortopedik yetersizlik etiketi bu kümenin karmaşık eğitim sorunlarını betimleme 
ve eğitsel önlemlerin alınması bakımından yeterli değildir.  

3.4.3. Ortopedik Engelliler İle İletişimde Dikkat Edilecek Hususlar 

• En önemli husus ortopedik engelli olan bireyin kişiliğinin engelli 
olmadığının bilinmesi gerekir.  

• Bir engelli ile tanıştığınızda mutlaka el ile tokalaşın. Engellinin eli zayıf 
ve size uzatamıyor bile olsa, siz gerekli girişimde bulunup tokalaşmayı 
gerçekleştirmek için yardımcı olun. 

• Eğer bir ortopedik engelliye yardım teklif ederseniz, onun bu teklifi 
kabul etmesini bekleyin ve sonra nasıl yardım edebileceğinize ilişkin 
kendisinin isteklerini dinleyin. 

• Engellinin tekerlekli sandalyesine asla yaslanmayın ve tutunmayın. 

• Bir engelli ile konuştuğunuzda doğrudan o kişiyle konuşun, refakatçisi 
varsa yanında refakatçisini iletişim aracı olarak kullanmayın. 
Unutmayın ki, engelli sadece fiziksel olarak engellidir. İletişim 
açısından bir sorunu yoktur. 

• Tekerlekli sandalye kullanan bir engelli ile uzun süren bir konuşma 
yapıyorsanız, göz seviyenizin aynı hizada olacak şekilde konuşmanızı 
sürdürün. Bu durum konuşmayı gerçekleştiren tarafların her ikisi için 
de en uygun pozisyon olacaktır. 

• Engellinin kendisine bir yetişkin gibi davranılmasını beklediğini 
unutmayın. Kendi başına bir şey yapamayan korumasız bir çocuk 
muamelesi yapmayın. 

• Engelli birine adres ve yön tarif ettiğinizde, verdiğinizin adresin ne 
kadar uzak olduğunu ve tekerlekli sandalye kullanıcısının bu uzaklığa 
gidip gidemeyeceğini ona belirtin. Bunun dışında yol boyunca 
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kendisine engel olabilecek ne tür trafik ve yol unsurlarının olabileceğini 
belirtin. 

• Eğer bir engelli tekerlekli sandalyesinden bir başka koltuğa, sandalyeye 
ya da yatağa kalkıp gitmek isterse, tekerlekli sandalyesini daha sonra 
onun ulaşabileceği uzaklığa koyun. Eğer tekerlekli sandalyenin yerini 
değiştirmek zorunda kalırsanız, mutlaka engelliden izin isteyin. 

• Tekerlekli sandalye kullanıcısının hasta olduğunu düşünmeyin. 
Tekerlekli sandalye, engellinin sadece topluma adapte olabilmesinin bir 
aracıdır. 

• Tekerlekli sandalye kullanmak ayıp ve utanılacak bir şey değildir. Eğer 
engelli kullandığı tekerlekli fiziksel olarak sandalyede rahatsa, bu onun 
özgürlük ve bağımsızlık duygusuna katkıda bulunacaktır. 

İşyerlerinin Ortopedik Engelli İçin Uygun Olup Olmadığının Tespitine 
İlişkin Bazı Sorular: 

• Araç kullanan engellilerin işyerinize geldiğinde, uygun bir şekilde park 
edebileceği ve fazla uzakta olmayan bir park yeri var mı? 

• Park alanından işyeri kapınıza gelinceye kadar engelli için sorun 
oluşturacak ve karşısına aniden çıkabilecek engeller var mı? (örneğin 
kot farkı, basamak vs.) 

• Eğer işyerinize ulaşmada rampa varsa, bu rampaların eğim açıları 
engellinin işyerinize ulaşması için uygun bir düzeyde midir? Bu 
rampaların kenarlarında trabzan var mıdır? 

• Kapılarınız tekerlekli sandalye kullanıcıları için yeterince geniş midir? 

• Kapılarınız kolayca açılıyor mu? Açmak için tutacak yeri var mı?  

• Banyo, lavabo, tuvalet ve diğer ortak kullanım alanları ulaşılabilir yerde 
mi? Bu ortak kullanım alanları engellilerin kullanabileceği şekilde mi 
tasarlanmıştır? 
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• Asansörler bütün engelli türlerinin kullanabileceği şekilde mi 
tasarlanmıştır? 

• İşyerlerinizde firma adını, logosunu, yön tariflerini, makam odalarını, 
önemli uyarıları vs belirten tüm tabelalar bütün engelli türleri için 
uygun bir şekilde mi tasarlanmıştır? (uygun büyüklükte yazılar, kolay 
okunabilen, kolay görülebilen, zihinsel engelliler için işaretler ve 
grafiklerle belirtilmiş vs.)  

• Acil uyarı sistemleri görsel ve işitsel olarak tüm alarmları içermekte mi 
dir? 

3.5. Diğer Engelli Türleri 

3.5.1.Otizm 

Otizme sahip bireylerde, dil yavaş gelişir ya da tam kapasiteye erişmez. Birey 
genellikle kelimeler yerine işaretlerle iletişim kurar ve düşük bir odaklanma 
düzeyine sahiptir. 

Otizmli bir birey etrafından ziyade kendisi ile vakit geçirmeyi tercih eder. 
Arkadaş edinme ye ilgileri azdır ve genellikle diğer insanlarla göz kontağı 
kurmaktan kaçınırlar. Bu birey ışığa, seslere, dokunmaya, koku ve tatlara 
hassaslık gösterebilir. Doğaçlama ve hayal gücüne dayalı oyunlara karşı da 
eksiklik gösterirler. Ayrıca diğerlerini taklit etmez ve rol temelli oyunlar 
oynamazlar. 

Otistik bireyin davranışı fazla aktif ya da fazlasıyla pasif olabilir. Sebepsiz yere 
öfke nöbeti geçirme ve bir eşya, fikir, kişi ya da aktiviteye takıntılı olmalarıyla 
bilinirler. Günlük rutinleri değiştirme konusunda zorluk çekerler. 

Birey otizmin hangi derecesinde olursa olsun bilinmesi gereken en önemli şey, 
uygun eğitim ve tedavi ile bireyin öğrenebileceği ve üretici fonksiyon 
gösterebileceğidir. 
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3.5.2. Disleksi   

Disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik 
yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini 
gösteren bir öğrenme bozukluğudur.  

İlkokula başlayan disleksili çocuklarda eğitim alabilecek   zihinsel gelişim henüz 
tamamlanmadığı için okuyamazlar, yazamazlar ve matematiksel işlemleri 
kavramada zorluk çekerler. Ancak bu onların zeka düzeylerinde bir sorun 
 olduğunu göstermez. 

Hatta zeka düzeyi çok yüksek çocuklarda da görülmektedir. Fakat bazen 
hastalık farkedilmeyebilir. Disleksililer zeka düzeyleri  düşük olmadığı gibi özel 
yeteneklere de sahip olabilirler. Disleksi’li çocuklarda dikkat bozukluğu da 
görülür. 

Disleksi doğuştan gelen gelişimsel ve travmaya bağlı disleksi olarak ikiye ayrılır. 
Doğuştan gelen disleksi doğum öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrası 
komplikasyonlara bağlı olarak üçe ayrılır. 

Doğum öncesi disleksiye, yetersiz ve dengesiz beslenme, gebelik sırasında 
geçirilen enfeksiyonlar ve bilinçsiz ilaç kullanımı etken olabilir. Uzun ve zor 
doğum plesenta anomalileri doğum sırasında oluşan disleksiye, doğumdan 
sonra bebeğin nefes almasındaki gecikme ve geçirdiği ateşli hastalıklar da 
doğum sonrası oluşan disleksi sebeplerindendir. Kalıtsal etmenlere bağlı olarak 
da disleksi ortaya çıkabilir. 

3.5.3. Epilepsi 

Epileptik nöbet (Sara), beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve 
anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Basitleştirilmiş 
şekliyle epilepsi nöbeti kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır. Beyin, 
insan vücudunun ana kumanda merkezi gibidir. Beyin hücreleri arasındaki 
uyumlu çalışma, elektriksel sinyallerle sağlanır. Nöbetin nedeni, bir tür 
beklenmeyen elektriksel uyarı olarak düşünülebilir. Kısaca; epileptik nöbet 
beynin kuvvetli ve ani elektriksel boşalımı sonucu oluşan kısa süreli ve geçici 
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bir durumdur. Epilepsi, dünyanın her bölgesinde, erkek ve kadında, her türlü 
ırkta ve yaklaşık 100 kişide bir oranında görülebilen bir hastalıktır. 

Hastaların yaklaşık yarısında belirli bir neden bulunamaz. Belli bir grup hastada 
ise; gebelikte olabilen beyin gelişme problemleri, doğum sırasındaki nedenler, 
menenjit, beyin enfeksiyonu, beyin tümörleri, zehirlenmeler veya ciddi baş 
yaralanmaları epileptik nöbetlere yol açabilir.  

Nöbetin nedeni tümör yada başka bir hastalık değilse, epilepsinin ilerlemesi 
söz konusu değildir, bazen yaşla birlikte nöbet sıklığı da azalabilir. Epilepsi 
nöbetleri, çoğu zaman insana çok uzun sürüyor gibi gelse de 1-3 dakika içinde 
kasılmalar biter ve hastalar belli bir süre sonra nöbet öncesindeki normal 
aktivitelerini kazanırlar.  

Epilepsi nöbetleri, değişik tiplerde olabilir. Nöbetler; büyük (genel, jeneralize 
tonik-klonik, grand mal, kasılma-çırpınma ile karakterize) yada küçük (kısmi, 
parsiyel, sadece yüz, kol yada bacakta kasılma [basit parsiyel] veya anlamsız 
konuşma ve davranışlar ile karakterize [kompleks parsiyel]) nöbetler şeklinde 
ortaya çıkabilir. 

3.5.4. Öğrenme Zorlukları 

Öğrenme güçlükleri terimi, genel olarak zihinsel yetenekleri normal sınırlar 
içinde ya da üstünde olmakla birlikte, öğrenme sorunları yaşayan çocuklar için 
kullanılmaktadır. Öğrenme güçlüklerinin tanımlanması da tarihsel bir gelişim 
göstermiş ne var ki, günümüze değin işlevsel bir tanım yapılamamıştır. 
Tanımlardaki farklılığın önemli nedenlerinden biri, bu sınıflamaya giren 
bireylerin öğrenme güçlükleri bakımından birbirlerinden oldukça farklı 
özelliklere sahip olmalarıdır. Önerilen tanımlardan bazıları öğrencilerde 
gözlenen bu ortak özellikleri içerirken, bazıları öğrenme güçlüğüne yol açması 
olası fakat geçerliliği kanıtlanamamış bazı nedenleri (örneğin, minimal beyin 
hasarları, nörolojik bozukluklar) içermektedir. 

Öğrenme güçlükleri, dinleme, konuşma, okuma, yazma, usa vurma ya da 
matematik yeteneklerinin kazanımında ve kullanımında önemli ölçüde 
güçlüklerle kendini gösteren heterojen bir grup bozukluğu içeren genel bir 
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terimdir. Bu bozukluklar bireyin içsel özelliği olup, merkezi sinir sistemindeki 
aksaklıklardan kaynaklandığı varsayılmakta ve yaşam boyu sürebilmektedir. 
Kendini-düzenleyebilme, toplumsal yaşamı algılama ve sosyal etkileşim 
davranışlarındaki sorunlar öğrenme güçlükleri ile birlikte ortaya çıkabilir fakat 
bu sorunlar kendi başlarına bir öğrenme güçlüğü kategorisi oluşturmazlar. 
Öğrenme güçlüğü, diğer özür gruplarıyla (örneğin, duyusal özür, zihinsel özür, 
sosyal ve duygusal özür) ya da çevresel etkilerle (örneğin, kültürel farklılıklar, 
yetersiz ya da uygun olmayan öğretim) bir arada olabilmekle birlikte, bu 
koşulların ya da etkilerin doğrudan sonucu değildir. 

3.5.5. Konuşma Engelliler 

"Konuşma özürü", "konuşma bozuklukları", "dil ve konuşma bozuklukları" 
vb. terimlerle ifade edilen bireylerarası iletişimde karşılaşılan olumsuz 
durumlar, "gecikmiş konuşma", "dil gelişiminde gecikme", "kekemelik", 
"afazi", "genizsi konuşma", "artikülasyon bozukluğu", "ses bozukluğu", 
"afoni" vb. terimlerle de türlendirilmektedir. 

İletişim Sorunu (Bozukluğu) 

(a) Bir sembol sistemini alma ve/veya işleme (değerlendirme); (b) kavramları 
ve/veya sembol sistemlerini temsil etme; (c) sembol sistemlerini iletme 
ve/veya kullanma yetisinde ortaya çıkan aksaklık, bozukluk olarak 
tanımlanmaktadır. 
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Dil Sorunu (Bozukluğu) 

Dil davranışlarında (lisan) karşılaşılan sorunlar, genel olarak, çevresel 
etmenlerden bağımsız olarak dilsel birimlerin üretiminde ve/veya 
algılanmasında karşılaşılan herhangi bir güçlük olarak tanımlanmaktadır. Bu tür 
sorunlar, tümden konuşmanın olmaması gibi çok ağır bir durumdan, söz 
dizimindeki ufak tefek farklılaşmaların, aksaklıkların gözlendiği durumlara 
çeşitlilik gösterebilir. Kimi durumlarda anlamlı dilin kullanılabildiği fakat 
içeriğin yetersiz olduğu gözlenir (örneğin, sınırlı/yetersiz sayıda sözcük 
kullanımı; sınırlı sözel biçimler; sadece köklerle yetinme, çoğul, zaman, yapım, 
çekim vb. eklerini kullanamama, gibi dilbilgisel düzlemde karşılaşılan sorunlar). 

Konuşma Sorunu (Bozukluğu) 

Konuşmanın herhangi bir çevrede benimsenen sınırın dışına çıkarak 
yadırganacak düzeyde bir farklılık ya da sapma göstermesi durumunda, genelde 
bireyde bir tür konuşma sorunu olduğu kabul edilmektedir. Konuşma sorunu 
olan bireyin konuşma davranışlarında şu özellikler göze çarpabilir: 

• İşitilemeyecek kadar aşırı alçak sesle konuşma. 

• Konuşmanın rahatlıkla anlaşılamaması. 

• Sesinin ya da konuşurken sergilediği görünümün karşıdakini rahatsız 
etmesi. 

• Belirli bir sesin beklenildiği gibi söylenememesi. 

• Konuşurken zorluk çekme. 

• Dilin vurgu, ezgi, ritim özelliklerine uygunluk göstermemesi, 
konuşmanın bunlardan yoksun olması, tekdüzelik. 

• Sözdizimi, dilbiçimi vb sapmaları. 

• Yaşına, cinsiyetine, fiziksel gelişimine uygun olmayan ses ve konuşma. 
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3.6. Engellilerle Etkin Bir Şekilde Mülakat Yapma Rehberi 

Mülakat yapacak olan kişiler işyerinin engellilerle mülakat yapmaya uygun olup 
olmadığını sormak istediği sorulara cevap bulabileceği bir ortam olup 
olmadığını bilmelidir. Aşağıdaki rehber en sık karşılaşılan engelli türlerine göre 
nasıl bir mülakat yöntemi izleyeceğiniz konusunda size yardımcı olacaktır. 

3.6.1. Ortopedik Engellilerle Görüşme 

• Koltuk değneği, baston ya da tekerlekli sandalye kullanan kişilerin 
yardımcı araçlarına ulaşabilir uzaklıkta olmalarına dikkat edin. 

• Bazı tekerlekli sandalye kullanıcılarının görüşme boyunca yardımcı 
araçlarından kalkıp normal bir koltuğa oturma isteklerinin olabileceğini 
unutmayın. 

• Tekerlekli sandalye kullanan biri ile birkaç dakikadan uzun bir görüşme 
yapılacaksa onunla kesinlikle ayakta konuşmayın ve gözleriniz onun 
gözleri ile aynı seviyede olacak şekilde sizde oturun. 

3.6.2. Görme Bozukluğu Çekenlerle Görüşme 

• Görme bozukluğu olan biriyle selamlaştığınızda kendinizi mutlaka 
tanıtın ve görüşmede başka biri olacaksa onu da mutlaka tanıtın. 

• Eğer kişi sizinle el sıkışmak için elini uzatamıyorsa, sözlü olarak 
mutlaka bir hoş geldin konuşması yapın (Örneğin: “Sakarya 
Üniversitesi Engelli Hizmet Birimi’ne hoş geldiniz).  

• Görme bozukluğu çeken birini oturması için teklif ettiğinizde sandalye 
yada koltuğu kişinin hemen arkasına yerleştirin veya en azından sözlü 
ipuçları ile oturmasına yardımcı olun. 

• Eğer konuşmayı bitirmek istediğinizde ya da ofis içerisinde hareket 
etmek istediğinizde bunu misafirinize bildirin.  



  104

• Eğer görme bozukluğu çeken kişi aynı zamanda koltuk değneği, baston 
ya da tekerlekli sandalye kullanıyorsa, yardımcı araçlarına ulaşabilir 
uzaklıkta olmalarına dikkat edin. 

3.6.3. Konuşma Güçlüğü Çeken Kişilerle Görüşme 

• Konuşma güçlüğü çeken kişi konuştuğu zaman büyük bir ilgiyle tüm 
dikkatinizi ona verin. 

• Kısa cevaplar gerektiren veya sadece başını sallayarak onay ya da 
onaylamamayı ifade edebileceği kısa sorular sorun.  

• Eğer anlamadıysanız anlamış gibi yapmayın. Ne öğrenmek istiyorsanız 
ya da ne ifade etmek istiyorsanız tekrarlatın ve tekrarlayın. 
Anlamadığınızı ifade etmekten çekinmeyin. 

• Sesinizi yükseltmeyin. Konuşma bozukluğu çeken kişilerin çoğu iyi 
duyar ve iyi anlar. 

3.6.4. Sağır ya da İşitme Engelli Kişilerle Görüşme 

• Sağır ya da işitme engeli olan birinin dikkatini çekmek istiyorsanız o 
kişinin omzuna hafifçe dokunun. 

• Eğer görüşülen kişi dudak okuyabiliyorsa, mülakatı yapan kişinin 
doğrudan ona bakması gerekir. Böylece işitme engellinin dudak 
okumasına yardımcı olunur.  

• Normal bir hızla konuşulması gerekir. Konuşma sırasında kesinlikle 
ağzın el ile kapatılmaması gerekir. Dudak hareketlerinin çok abartılı 
olmaması gerekir.  

• Konuşurken mimiklere önem vermek gerekir. Çünkü işitme engeli 
olanlar karşılarında konuşan kişilerin jest ve mimiklerine bağlı olarak 
iletişimi sağlar.  

• Konuşurken sigara içilmemesi, yemek yenilmemesi gerekir. Mülakatı 
yapan kişinin yüzünün yeterince ışık alması ve aydınlık olması gerekir. 
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• Ayrıca yüksek sesle konuşma konusunda da abartıya kaçmamak 
gerekir. Bağırmak işe yaramayacaktır ve bazı durumlarda zarar bile 
verebilir. Sadece istenildiğinde sesin yükseltilmesi gerekir. Kısa ve özlü 
yazılı notlar iletişimin etkinliğini artırmada yardımcı olabilir. 

• Sağır insanların pek çoğu işaret dilini iyi kullanır. Aynı dili konuşmayan 
biriyle mülakat gerçekleştiriliyorsa, tercümanın işitme engeli olan ya da 
sağır olan kişinin dilini bildiğinden emin olmak gerekir. 

• Tercüman kullanılıyorsa, görüşme yapılan kişinin hemen yanına ve 
mülakatı yapan kişinin karşısına oturtulmalı. 

• Tercüman sadece aradaki iletişimi sağlayan kişidir. Görüşülen kişinin 
söylediklerini çevirmekten başka yorumda bulunmamalı, o kişinin 
danışmanı olarak dikkate alınmamalıdır. 

3.7. Engelliler İçin Yardımcı Teknolojiler 

Engelliler, iş yerlerinde ya da sosyal yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları 
aşmada kolaylık sağlamak üzere kullanabilecekleri bazı yardımcı araçlara ihtiyaç 
duyarlar. Yardımcı teknolojilerinin tanımına ilişkin net bir şey söylemek pek 
mümkün değildir. Ancak bununla birlikte engelliler için yardımcı teknolojiler 
derken kastedilen engellilerin fonksiyonel becerilerini kullanabilmelerine, 
geliştirmelerine ve sürdürebilmelerine yardımcı olan ticari olarak piyasada 
satılan kişiye özel yada genel olarak kullanılabilen araç, ekipman ve/veya 
sistem olarak tanımlanabilir. Ancak tanım, engelliler ile ilgili çalışan kurum ve 
kuruluşlar dışında şirketler için pratikte çok fazla bir anlam ifade etmez. 
Şirketleri ilgilendiren şey, iş yerinde çalıştıracakları engelli çalışanlar için 
yardımcı teknolojilerin neler olduğudur. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, 
yardımcı teknolojiler dediğimiz şey, engellilerin kullanmak zorunda oldukları 
enformasyon teknolojilerinin işlevselliğini artırmak veya geliştirmek için 
engelliler tarafından işyerlerinde kullanılan araçlardır.  

Yardımcı teknolojiler yazılım programları olabileceği gibi donanım bazlı da 
olabilir. Donanım bazlı yardımcı teknolojilerden kastedilen araçlardan 
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kastedilen kağıt sabitleyici (paper stabilizer) veya örneğin el ve kollarını 
kullanamayanlar için ağız yoluyla kullanılabilecek bilgisayar Mouse’ları (mouth 
sticks) gibi düşük seviyeli teknolojik cihazlar olabileceği gibi yenilenebilir 
kabartma bilgisayar klavyeleri veya göz odaklanmasını sağlayıcı iletişim 
cihazları gibi yüksek teknolojik ürünler olabilir. Yazılım programları ise 
Windows programlarının daha rahat kullanılmasına olanak sağlayacak 
yazılımlar olabileceği gibi, Windows programından bağımsız örneğin ses 
tanıma, ekran okuyucu gibi yazılımlarda olabilir. Bu bakımdan en uygun 
yardımcı teknolojinin ne olacağı engel türüne bağlıdır.    

Aşağıda engel türüne göre gruplanmış ve piyasada bulunabilen yardımcı 
teknoloji türleri örnekleri yer almaktadır. 

3.7.1. Görme Engelliler İçin Yardımcı Teknolojiler 

Görme engelliler kategorisine hiç görmeyenler, az görenler, ileri derecede 
görme bozukluğu olanlar, renk körleri ve optik kas kontrolünü 
sağlayamayanlar dahildir. Dolayısıyla farklı görme düzeylerine ve görüş 
engellerine sahip kişiler için farklı yardımcı teknolojilerin kullanılması gerekir. 

3.7.1.1. Az Gören Görme Engelliler İçin Yardımcı Teknolojiler  

Göz alıcı ışıktan koruyucu bilgisayar monitörleri (Glare protection screens) 

Yüksek çözünürlü büyük monitörler (Large monitors with high resolutions) 

Ekran büyütme programları (Magnified displays of computer screens) 

Büyük baskı yazıcılar (Magnified displays of hardcopy materials) 

Renk seçiciler (Colour and contrast selection) 

Klavye yönlendirme araçları (Keyboard orientation aids) 

Basılı malzemeleri büyüten araçlar (Large print production) 

3.7.1.2. Tam Görme Engelliler İçin Yardımcı Teknolojiler 

Braille (Kabartma) yazıcı (Braille printers) 

Braille çeviri yazılımları (Braille translateion software) 
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Ekran okuma programı (Screen reader software) 

Kabartma göstergeler (Braille displays) 

Kabartma not alma sistemi (Braille note-takers) 

Optik karakter tanıyıcı (Optical character recognition) 

Ses düzenleyici (Speech synthesizer) 

3.7.2. İşitme Engelliler İçin Yardımcı Teknolojiler 

Bilgisayarlarda görselliği artırıcı cihazlar (Visual redundancy on computers) 

Tercüme araçları (Interpreters) 

Telefonlara uyumlu işitme cihazları (Hearing aid compatible phones) 

Ses artırıcı telefonlar (Speech amplification telephone) 

Sinyal sistemleri (Signalling systems) 

Alt yazılı videolar (captioned videos) 

3.7.3. Bedensel Engeli Olanlar İçin Yardımcı Teknolojiler 

Ses tanıma (Speech recognition) 

Kelime tahmin yazılımı (Word prediciton software) 

Klavyesiz bağımlı veri girişi araçları (Non-keyboard dependent input devices) 

Alternatif klavyeler (Alternative keyboards) 

Tuş tekrarı uzaktan kontrol cihazı (Key repeat rate control) 

Robotik aygıtlar (Robotic devices) 

Alternatif bilgisayar fareleri (Mouse alternatives) 

Büyük harfli klavyeler (Keyguard) 

Sesi dışarı veren telefonlar (Speaker phone) 

Kollarını kullanamayanlar için telefon gibi cihazları boyunda tutmaya yarayan 
özel boyunluk (Gooseneck receiver holder) 
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Telefon kulaklık seti (Phone headset) 

Hızlı arama (Speed dialling) 

3.7.4. Engelliler İçin Websitesi Tasarımları 

İster şirketinde engelli çalıştıranlar olsun isterse engelli müşteriler için olsun, 
firmalar engelli türlerini düşünerek de web tasarımlarında iyileştirmeler 
yapabilirler. Ancak farklı engelli türleri için elbette farklı düzenlemeler 
gerekecektir. 

3.7.4.1. Disleksi (Öğrenme Bozukluğu) Hastalarının Kullanımına 
Uygun Web Site Tasarımı 

Pek çok disleksi okuyucusu, internette okudukları şeyi anlamaları ve 
hatırlamaları için yüksek bir konsantrasyona ihtiyaç duyar. Bu da fazladan 
zihinsel bir çaba anlamına gelir. Web sitelerindeki yazıların büyüklüğü, 
görüntüsü ve rengi bu yüzen önemlidir. Ayrıca, web sitelerinde metinler, 
ekranın aşağısına taşacak şekilde, yani kursor yardımıyla aşağı inip okunacak 
şekilde tasarlanır. Bu durumda disleksi hastaları için okumak daha da güçleşir. 
Bunun dışında ekran çözünürlüğüne bağlı olarak ya da tasarıma bağlı olarak 
yazılar titreyebilir yada hareketli yazılar konulabilir. Bu da disleksi hastalarının 
metin okumaları önündeki engellerdendir.  

3.7.4.2. Bilişsel Öğrenme Zorlukları Çekenlerin Kullanımına Uygun 
Web Site Tasarımı 

Öğrenme zorlukları yaşayan insanlar okur yazarlık problemi, zayıf 
enformasyon teknolojileri kullanım becerisi, genel enformasyonu anlama 
problemi gibi zorluklar yaşarlar. Hafif öğrenme zorluğu çeken insanların çoğu 
web sitelerini düzenli olarak ziyaret edip interneti kullanırlar. Dolayısıyla iş 
yerlerinde de bu teknolojilere aşina olan insanlardır. Hafif öğrenme zorluğu 
çeken insanların web sitesi kullanımını kolaylaştırmak için basit dil kullanılmış, 
karmaşık olmayan, ifade edilmek isteneni kısa ve düz bir şekilde anlatan 
metinlere sahip web siteleri tasarlanmalıdır. 
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3.7.4.3. İşitme Engelliler İçin Web Sitesi Tasarımı 

İşitme engelli kişiler tamamen işitme kaybına sahip insanlar olabileceği gibi 
kısmi işitme kaybına sahip ve bir işitme cihazı yardımıyla duyabilen insanlar da 
olabilirler. Web sitelerinde yazılan metinler ve resimler bu tür engellere sahip 
insanlar açısından genelde sorun oluşturmaz. Ancak, örneğin radyo 
istasyonlarının web siteleri gibi sürekli ses kayıtlarına bağlı olarak tasarlanan 
sitelerin tamamen duymayanlar ya da kısmi duyanlar için zorluk oluşturacağı 
açıktır. Doğuştan sağır insanların kullandığı dil işaret dilidir. Bu bağlamda ses 
kayıtlarına dayalı olarak tasarlanan web sitelerinde doğuştan sağır olanlar için 
sitenin metinlerle desteklenmesinde fayda var. Ancak bir işitme cihazıyla 
işitebilen engelliler işin çalıştığı firmanın gerekli yardımcı teknoloji ile bu kişiyi 
destekleyip işini kolaylaştırması gerekir.  

3.7.4.4. Görme Engelliler İçin Web Tasarımı 

Az görenler yada tamamen görme engellilerin de kullanabileceği bir web sitesi 
tasarlamak, bu kişilerin de işyeri verimlerini artırmalarına yardımcı olur. Az 
görme yetisine sahip olanlar bilgisayarda görüntü ayarlarını kendilerine göre 
kişiselleştirebilirler ya da ekran okuyucu veya görüntü büyütme yazılımı gibi 
yardımcı teknolojilerden faydalanıp görüntüyü daha iyi görmeleri mümkün 
olabilir. Eğer web sitesi standart HTML koduyla yazılmamışsa görüntü 
büyütme yazılımlarının bir faydası olmayacaktır. Hem ekran okuyucu hem de 
görüntü büyütme yazılımlarını kullananlar içeriği sadece grafiklerle sağlayan 
web sitelerini kullanırken zorluk yaşarlar. Resim kalitesi de az görenler için 
önemli bir sorun oluşturabilir. Resimlerin parlaklık ve keskinlik ayarları, 
kullanılan fontun rengi büyüklüğü ve netliği, arkaplan tercihi, hareketli resimler 
gibi web sitesi özellikleri yardımcı teknolojilerin kullanımını zorlaştıran 
unsurlardır.  

3.7.4.5. Bedensel Engeli Olanlar İçin Web Sitesi Tasarımı 

Bedensel engelli kategorisine kol ve bacaklarında hareket sorunu yaşayanlar, el 
becerisinden ve çabukluğundan yoksun olanlar (manual dexterity) ve fiziksel 
koordinasyon problemi olan engelliler girmektedir. El becerisinden yoksun 
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olanlar zor da olsa bilgisayar faresini (Mouse) kullanabilirler. Bunun 
dışındakiler özel klavyeler ve yazılımlar kullanarak bilgisayarı kullanabilirler. 
Kol ve bacaklarında hareket sorunu yaşayanlar için özel bir yardımcı teknoloji 
ile örneğin aygıtın bilgisayarın veri girişine bağlı bir kablosu ve bir düğme 
(switch) ile bütün istenilenlere ilişkin komutların iletilebileceği kumandası 
olabilir. Ancak engellinin hareketlerinin yavaş olması, bazı programların 
kullanılması sırasında (örneğin e-posta kullanımı) programda yapılan işlemin 
zaman aşımı dolayısıyla sona ermesi sorununu gündeme getirebilir. 
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Tartışma Soruları 

1. İşverenlerin farklı engel grupları ile daha iyi iletişim kurmaları için neler 
önerebilirsiniz? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

5-6 anahtar kelime seçerek işyerinin engelli çalıştırmaya hazır olduğunu 
gösteriniz. 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

2. Engellilerin bilgilendirilmeleri konusunda yapılabilecekleri belirtiniz. 

Örneğin: 

İyi göremeyenler 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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İyi duyamayanlar 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

İyi anlayamayanlar 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 

3. Engelliler ile ilgili mülakat sırasında engelli ve mülakatı yapan kişinin 
karşılaşabileceği sorunlar neler olabilir? 

Engellilik Mülakatı yapan Mülakat yapılan 

Tekerlekli sandelyeli   

Görme yeteneği zayıf   

Konuşma yeteneği zayıf   

Duyma yeteneği zayıf   
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BÖLÜM 4 

TÜRKİYE’DE ENGELLİLER VE AİLELERİ  

Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı 1994 yılı itibariyle engelli 
çocuğa sahip aileler tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. 
Kurulduğu yıldan itibaren birçok farklı proje ve çalıştay yapan vakfın engelli 
aileler üzerinde yapılmış birçok araştırmaları mevcuttur. 

Öncelikle engelli çocuğa sahip ailelerimizin ekonomik ve psikolojik olarak bir 
taramasının yapılması ve değerlendirmeye alınması Türkiye de engelli aile 
gerçeğini anlayabilmemiz için önem arz etmektedir. İkinci olarak engelli 
gruplarına göre ailelerin bakış açılarının değerlendirilmesi ve sosyal hayata 
katılımlarının değerlendirilmesi olgunun tasvir edilmesi için gereklidir. 

4.1. Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Ekonomik Düzeyi 

Bilindiği üzere ülkemizde %12’nin üzerinde engelli vatandaş bulunmaktadır. 
Engelli bireyler aileleriyle birlikte düşünüldüğünde, asgari olarak, %12*3=%36 
Türkiye vatandaşını ilgilendiren bir durum haline gelmiş çok büyük bir 
olgudur. Bu durumu; Türkiye’nin ekonomik yapısını etkilediği gibi ailelerin 
ekonomik düzeyini de etkileyen bir sorun olarak değerlendirmek doğru bir 
yaklaşımdır. 

Genel çerçeveyi daraltmak ve asıl engel gruplarına inerek çözümler üretmek 
için ortopedik, işitme, görme ve duyma engellilerin dikkate alınılmasında yarar 
vardır. Zira % 12’nin üzerindeki engellilik oranı içerisinde süreğen hastalığı 
olan ve çoğu ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan asıl engel gruplarıyla ilgisi olmayan 
şeker, kalp ve romatizma gibi hastalıklar da yer almaktadır. Süreğen 
hastalıkların engellilik bünyesine dahil edilmesinin, bazen sorunların çözümünü 
zorlaştırdığı bilinmektedir.  

Bu durumda asıl engel gruplar üzerinden hareket edecek olursak, engeli 
bireyin, aileler üzerinde ne gibi ekonomik sorunlara yol açtığını görmek 
mümkün olacaktır. 2006 yılında Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma 
Vakfının yaptığı “Engelsiz Bir Keçiören” projesi, Ankara Keçiören ilçe sınırları 
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içerisinde yaşayan engelli bireylerin tespit edilmesine yönelik bir projeydi. 
Projenin benzeri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2002’de Türkiye 
genelinde yapılmıştır. Türkiye’deki engelli istatistikleri bu araştırmaya bağlı 
olarak ifade edilmektedir. Fakat araştırmanın 2002’de yapılmış olması ve belirli 
bir örneklem üzerinden yapılmış olması, bire bir nüfus sayımı gibi yapılmamış 
olması, araştırma sonuçlarından ziyade bu verilerin kullanılması konusunda 
kimi kaygılara neden olmaktadır. Çok yakın bir zamanda ikamet adreslerine 
dayalı olarak nüfus sayımı yapılmıştır. Bu sayımda ise engelliğin tespit 
edilmesine yönelik herhangi bir sorunun bulunmayışı da, bu alanda çok sınırlı 
bilgilerin ve verilerin olmasını kaçınılmaz kılmıştır. 

2006 Yılında Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfının yaptığı 
“Engelsiz Bir Keçiören” projesi çok ilginç verileri ortaya çıkartmıştır. Engelli 
bireylerin büyük bir kısmının çalışmaması nedeniyle bu bireylere ilişkin sağlık 
giderlerinin ailenin ekonomik düzeyini olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. 
Gecekondu ve kapıcı dairelerinde yaşayan engelli bireylerin ve ailelerinin oranı, 
apartman ve sitelerde yaşayanlarınkine oranla çok fazla çıkmış olması da ilginç 
sonuçlardan birini oluşturmaktaydı.  

Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engelli olanların yaklaşık 
%48’inin sosyal güvenliği bulunmaktadır. Sosyal güvenliği olan engellilerin 
oranı kentte daha yüksektir. Engellilerin ve süreğen hastalığı olanların ancak 
yarısı sosyal güvenliğe sahipken, bunların yarısından fazlası bağımlı olarak 
sosyal güvenlik şemsiyesi altındadır. Büyük çoğunluğu yoksul olan engelliler 
için tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri için sosyal güvenlik önemli bir araçtır. 
Bundan yoksun olanların tamamen kaderine terk edildiği açıktır. Bunun yanı 
sıra özellikle çalışamayacak durumda ve ailesine bakamayacak durumda olan 
engelliler için sosyal güvenlik şemsiyesi altında sağlanacak parasal yardımların 
önemi de kaçınılmazdır. 
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Tablo 4.1: Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ve zihinsel engelli 
nüfus % 

 Sosyal güvenlik durumu  Kayıtlılık durumu  
   Olan Olmayan Kendi adına Bağımlı 
Türkiye  47.55 52.45 45.21 54.79 
Kent  59.27 40.73 44.86 55.14 
Kır  35.15 64.85 45.84 54.16 
Erkek  44.84 55.16 67.96 32.04 
Kadın  51.41 48.59 17.04 82.96 

 

Engellilik; eğitimi, istihdamı, sağlığı, ulaşımı, sosyal çevreye uyumu ekonomik 
düzeyi direkt olarak etkileyen bir olgudur. Eğitim, istihdam, sağlık, ulaşım, 
sosyal çevre uyum düzeyleri ayrı ayrı incelendiğinde, mevcut durumun ailelerin 
ekonomik geri kalmışlıklarıyla ne kadar paralel olduğu görülecektir.  

4.2. Eğitim Sorunlarının Ailenin Ekonomik Düzeyine Etkisi 

Evinde engelli bir çocuğu olan anne babanın daha önce yaşadığı psikolojik 
sorunlardan farklı olarak ilkokul çağı döneminde farklı psikolojik sorunları 
yaşanır. Diğer çocuklar gibi kendi çocuklarının okula gitmemesi ailenin eğitime 
bakış açısını, geleceğe bakışını, sosyal çevreye bakışını tamamıyla olumsuz 
etkilemektedir. Engelli aileler üzerinde yapılan gözlemler, engelli çocuğun aileyi 
içine kapattığı ve sosyal çevreden uzaklaştırdığını kanıtlamıştır. Bu durumun, 
ailenin ekonomik seviyesini de olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır. 
Çocuğuna eğitim aldıramayan ve çocuğunun geleceği ile ilgili karamsarlığı artan 
ailenin her geçen gün harcamaları artmaktadır.  

Genel olarak, evdeki engelli bireyin ailenin ekonomik düzeyini olumsuz 
etkilemediği yönünde yanlış bir algı bulunmaktadır. Engelli birey işgücünün 
büyük bir kısmını üzerine çekmesi çoğu zaman annenin büyük bir zamanını 
alan birey aileden en az bir kişiyi daha evin içinde kalmasına zorlamaktadır. Bu 
ise özellikle şehirde ailenin ekonomik seviyesini olumsuz etkilemektedir. 
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Annenin bu durumda çalışması bile düşünülemez. Anne ve engelli birey 
işgücüne katılımda ve üretkenlik boyutunda aile bütçesine katkıda 
bulunamazlar.  

4.3. İstihdam Sorunlarının Ailenin Ekonomik Düzeyine Etkisi 

Engelli bireylerin birçoğu eğitim çağını herhangi bir eğitim almadan kapatır. 
Bu, Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle de doğrulanmaktadır. Gelecekte de 
bu olumsuzluğun devam edeceğine ilişkin kanı güçlüdür. Çünkü Milli Eğitim 
sistemimizin, engelli bireylerin eğitim alarak istihdama kazandırılması yönünde 
herhangi bir ilkesi mevcut değildir. Milli Eğitim Bakanlığı, engellilere verilen 
özel eğitimlerle belirli bir akademik düzeye ulaşmalarını amaç edinmiştir. Özel 
eğitimler, aylık 6 ile 10 saat arasında değişen eğitimlerdir. Rehberlik Araştırma 
Merkezlerinden Özel Eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerine 
yönlendirilen engelli öğrenciler belirli akademik becerileri kazanarak özel 
eğitimlerini tamamlarlar. İş okullarının veya uygulamalı iş yerlerinin Türkiye’de 
sınırlı olması, öğrencilerin mesleki eğitim almalarındaki en önemli 
problemlerdendir. Mesleki eğitimden yoksun olarak eğitim çağını bitiren 
engelli bireylerin istihdam edilmeleri nerdeyse imkansızdır. Birçok teşvik ve 
cezai yaptırıma rağmen, engelli bireylerin neredeyse % 78’i çalışamamaktadır. 
Çünkü çalışmaları için gerekli olan mesleki eğitim yeterli değildir. İşverenler, 
mesleki bilgileri sınırlı olan engelli bireylerden maksimum düzeyde fayda 
bekleyememektedirler. Buna rağmen engelli bireylerin iş hayatı incelendiğinde 
de iş yerinde sahip oldukları engelleri nedeniyle bazı sorunlar çıkartmaları 
doğaldır. Çoğu iş yeri cezai yaptırımı ödemeye razı olmayı tercih etmektedir. 
Bu da engelli bireyin istihdamını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Üretime katılamayan, engelli bireyin problemleri her geçen gün daha da 
artmaktadır. Çünkü üretmek gelişmektir. Gelişimi duran birey maddi ve 
manevi birçok sorunların çıkmasına neden olur. Engelli ve istihdama 
katılmayan bireyin ailenin üzerindeki ekonomik baskısı daha da artar. 

“Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir” ilkesi engelli bireylerin koruma 
altına alınmasını sağlar. Engelinden dolayı birçok kişi maddi yardım alır. En 
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başta 2022 sayılı kanuna göre halk arasında kullanılan sakatlık maaşıdır. Aylık 
172 ile 260 TL arasında değişen engelli maaşı birçok prosedürün ve uzun 
beklemelerin sonucunda çıkar. 2006 da çok düşük olan maaşlar yeni 
güncellemelerle bugün ki halini almıştır. Bu ücret engelli bireyin aylık 
ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır. Üretime katılmaksızın alınan bu ücretin, 
engelli bireyin özgüveninin yerine gelmesinde olumlu bir katkısının olmadığı 
düşünülmektedir. 2022 den yararlananların sayısı her geçen gün artmaktadır. 
Bunun bir diğer anlamı istihdam edilmekten ümidini yitiren engellinin kendi 
ayaklarının da üzerinde durmasına yeterli olmayan sakatlık maaşına razı 
olmasıdır.  

Asgari ücretle ailesinin geçimini sağlayan bir kişinin evinde 18 yaşından büyük 
engelli biri varsa ve bu kişi engelli maaşı alıyorsa bu aile için çok önemli ve 
düzenli bir gelir kaynağı olarak gözükmektedir. Alına maaş çoğunlukla 
engellinin ihtiyacı için kullanılmaz ailenin genel ve zaruri ihtiyaçlarına kullanılır.  

İkinci olarak evde bakmakla yükümlü olunan ve ağır engelli çocuğu bulunan 
kişiye bağlanan bakım ücretidir. Bu ücret 2005 engelli yasasından sonra çıkan 
yönetmeliklere bağlı olarak verilmeye başlanmıştır. Aylık asgari ücret olarak 
verilen bakım ücreti aslında çok önemli büyük bir atılım olarak 
değerlendirilmelidir. En başta belirttiğimiz insan gücü kaybının tam da çözümü 
olarak değerlendirilmelidir. Çünkü engelli çocuğa bakan kişi işgücüne 
katılamaz. İşgücüne katılamadığı içinde ailenin ekonomik seviyesinin 
düşmesine neden olur. Türkiye’de 2008 yılı itibariyle 110 binin üzerinde aileye 
bakım ücreti verilmektedir. Bu küçümsenebilinecek bir durum değildir. Engelli 
ailelerin içinde bulunduğu maddi yoksulluktan bir çıkış olarak gözüken bu yasa 
birçok sosyolojik olguları da değiştirmiştir. Bu konu üzerinde önemli bir 
araştırma yoktur. Gözlemler sonucunda engelli çocuğa sahip ailelerin 
bilinçlenmesinde, devlet ile olan ilişkilerinde birçok olumlu gelişmenin 
yaşanmasına neden olmuştur. Özellikle 2008 ve 2009 yılında engelli bireye 
sahip ailelerin haklarıyla ilgili taleplerinde bir patlama yaşanmıştır. Daha 
önceleri tespit edilmekte bile zorlanan aileler, ilgili yasa ve yönetmeliklerle 
beraber büyük bir fikri dönüşüm yaşayarak daha talepkar hale gelmişlerdir. Bu 
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yasanın sonucu olarak özellikle son iki yıldır bakım ücreti alan engelli çocuğa 
sahip ailelerin ekonomik seviyesinde ve buna paralel olarak bilinçlenme 
düzeyinde önemli bir artış olduğu rahatlıkla söylenebilinir. 

Engellilerin işgücüne katılmaları ile ilgili verilere bakıldığında yaklaşık %78’inin 
işgücüne dahil olmadığı görülmektedir. İşgücüne dahil olan yaklaşık %22’lik 
oranın ise yalnızca % 20’si istihdam edilmektedir. Süreğen hastalığı olanların % 
23’ü işgücüne katılmakta ve istihdam edilmektedir. Bu grupta işgücüne dahil 
olmayanların oranı ise yaklaşık % 77’dir. Bu durum engellinin üretim dışı ve 
tamamen başkalarına bağımlı olduğunun bir göstergesidir.  

Engellilerin istihdam sorununun çözülmesi hem kendilerinin hem de ailelerinin 
üretim yaşamına katılmasının yanı sıra, bağımsız yaşama ve yaşam kalitelerinin 
artmasını sağlayacak tek yoldur. Bu sorun ve çözümü çok boyutludur ve 
devlete çok önemli görevler yüklemektedir. Devlet tüm vatandaşlarının 
yaşamlarını idame ettirecek miktarda gelir sağlayabilecekleri iş alanları 
yaratmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük engelliler için de geçerlidir ve ek 
olarak engelliler için istihdam alanında fırsat eşitliği yaratma görevi 
kaçınılmazdır. 

Tablo 4.2: Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ve zihinsel engelli 
nüfus’un işgücüne katılma oranları % 

   İşgücüne katılma 
oranı  

İşsizlik oranı  İşgücüne dahil 
olmayan nüfus 
oranı  

Türkiye  21.71 15.46 78.29 
Kent  25.61 17.43 74.39 
Kır  17.76 12.58 82.24 
Erkek  32.22 14.57 67.78 
Kadın  6.71 21.54 93.29 

4.4. Sağlık Sorunlarının Ailenin Ekonomik Düzeyine Etkisi 

Engelli bireylerin en başta gelen sorunlarından bir diğeri sağlıktır. Sağlıkla ilgili 
harcamalar ailenin ekonomik düzeyinin belirginleşmesinde önemli bir rol 
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oynar. Engel basit tedavi ve kısa dönem müdahalelerle geçmesi veya kalkması 
mümkün değildir. Özellikle ortopedik, işitme ve görme engel gruplarında 
sağlık harcamaları çok fazla yer tutmaktadır. Bu harcamaların bir kısmını sosyal 
devlet karşılayabilmektedir. Fakat bir çok engel grubunun bir çok spesifik ve 
kişiye özel olması tedavilerin özel olmasını zorunlu kılmaktadır. Özel tedaviler 
ise çoğu ailenin bütçesini aşmaktadır. Özel tedavi bile olmasa bazı zaruri 
ihtiyaçların devlet tarafından çok az bir bölümünün karşılanması aileleri zor 
durumda bırakabilmektedir. Örneğin ağır zihinsel engeli bulunan çocukların 
çoğunda çocuk bezi çok önemli bir harcamadır. Bu harcamaların devlet 
tarafından karşılanması için aile bu duruma yönelik sağlık raporlarını alması ve 
birçok prosedürden geçmesi gerekir. Bu işlemleri yapmasına rağmen bez 
ücretinin cüzi bir miktarını karşılamaktadır. Çok ufak gibi gözüken düzenli 
sağlık harcamaları ailenin ekonomik olarak zayıflamasına neden olur. Sağlıklı 
bir çocuğun yıllık sağlık harcamaları ile engelli bir çocuğun sağlık harcamaları 
arasında büyük ve kayda değer bir fark vardır. Bu fark gelir farkının da 
derinleşmesinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Sağlık raporlarının her iki yılda bir güncellenmesi her bir durum için farklı bir 
sağlık raporunun çıkartılması engellerinin yanı sıra diğer hastalıklara karşı çok 
daha dirençsiz olması, çoğu engelli bireyin bir başka engeli tetiklemesi ve 
engelin açtığı tahribatın diğer sağlık harcamalarına neden olması gibi birçok 
nedenden dolayı engelli bireylerin sağlık harcamaları ekonomik düzeyi olumsuz 
yönde etkilemektedir.  

Engellilerin tedavi olma durumları özür türü bazında incelendiğinde, tedavi 
olan engellilerin oranı, ortopedik, görme ve işitme engellilerde %50’nin 
üzerindedir Bu özür türlerinde engellilerin tedavi olma oranları sırasıyla 
%56.66, %57.31, % 52.04’tür. Dil ve konuşma ile zihinsel engellilerin tedavi 
olma oranları ise sırasıyla % 32.92 ve % 42.95’tir. Tedavi olma oranı en yüksek 
görme engellilerde gözlenirken en düşük oran dil ve konuşma engellilerde 
gözlenmektedir. Tedavi olanların oranı, tüm özür türlerinde kentte daha 
yüksektir. Tüm engel türlerinde tedavi olan erkeklerin oranı ise kadınlardan 
daha yüksektir. 
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Gerek sağlık sistemimizdeki aksaklıklar, gerek ülkenin ekonomik gelişmişlik 
düzeyi vatandaşların sağlık hizmetlerinden eşit düzeyde yararlanmasına engel 
olmaktadır. Bilgi eksikliği, sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği, ekonomik yükü, 
tıbbi yetersizlikler vb. nedenler engellinin yeterli, zamanında ve sürekli sağlık 
hizmeti almasını engellemektedir. Engelliler araştırmasına göre engellilerin 
yaklaşık % 47’si engelinden dolayı herhangi bir şekilde tedavi edilmediğini 
bildirmiştir. Bu durum belki de tedavi sonrası bağımsız ve üretken biçimde 
yaşamına devam edebilecek pek çok engelliyi bağımlı hale getirmenin 
başlangıcını oluşturmaktadır. 

Tablo 4.3: Ortopedik engellilerin tedavi olma durumları (%) 

 Tedavi yapılıyor  Tedavi yapıldı  Tedavi 
yapılmadı  

Bilinmeyen  

  Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Kadın erkek 

Türkiye 17.08 16.09 18.49 39.58 43.78 33.61 38.84 36.17 42.64 4.50 3.97 5.25 

Kent  18.38 17.30 19.97 40.62 44.45 34.93 36.80 34.71 39.89 4.21 3.53 5.20 

Kır  15.64 14.69 16.93 38.42 42.99 32.21 41.11 37.84 45.56 4.82 4.47 5.30 

 

Tablo 4.4: Görme engellilerin tedavi olma durumları (%) 

 Tedavi yapılıyor  Tedavi yapıldı  Tedavi yapılmadı  Bilinmeyen  

   Toplam  Erkek  Kadın  Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Kadın  erkek 

Türkiy
e  

20.30 19.86 20.91 37.01 39.49 33.60 38.60 37.07 40.70 4.09 3.58 4.78 

Kent  23.31 23.80 22.70 37.17 39.23 34.56 36.64 34.03 39.96 2.87 2.94 2.78 

Kır  17.02 15.84 18.78 36.82 39.75 32.46 40.74 40.17 41.59 5.42 4.24 7.17 
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Tablo 4.5: İşitme engellilerin tedavi olma durumları (%) 

 Tedavi yapılıyor  Tedavi yapıldı  Tedavi yapılmadı Bilinmeyen  

   Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Kadın erkek 

Türkiye 13.02 13.00 13.04 39.02 40.79 36.89 43.61 42.78 44.61 4.35 3.43 5.46 

Kent  15.00 14.30 15.79 41.92 43.59 40.05 38.36 38.71 37.97 4.72 3.40 6.20 

Kır  10.87 11.68 9.81 35.88 37.95 33.20 49.29 46.91 52.40 3.96 3.47 4.59 

 

Tablo 4.6: Dil ve konuşma engellilerin tedavi olma durumları % 

 Tedavi yapılıyor  Tedavi yapıldı  Tedavi yapılmadı Bilinmeyen  

   Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Kadın erkek 

Türkiye 11.27 11.09 11.57 21.65 23.90 17.87 63.02 61.40 65.74 4.07 3.61 4.83 

Kent  13.80 12.64 15.69 22.02 24.16 18.52 60.81 60.51 61.31 3.37 2.69 4.48 

Kır  8.48 9.41 6.88 21.24 23.61 17.13 65.45 62.36 70.76 4.84 4.61 5.23 

 

Tablo 4.7: Zihinsel engellilerin tedavi olma durumları % 

 Tedavi yapılıyor  Tedavi yapıldı  Tedavi yapılmadı Bilinmeyen  

   Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Kadın erkek 

Türkiye 18.07 18.25 17.79 24.88 25.84 23.43 54.08 53.16 55.48 2.97 2.75 3.30 

Kent  23.74 23.18 24.50 24.66 26.78 21.77 48.52 47.53 49.89 3.07 2.51 3.84 

Kır  12.92 14.08 11.01 25.07 25.04 25.11 59.14 57.92 61.13 2.87 2.95 2.75 
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4.5. Ulaşım Sorunlarının Ailenin Ekonomik Düzeyine Etkisi 

Engelli bireylerin özel tertibatlı bazı araç ve gereçlerle ulaşımının mümkün 
olması en başta özel bazı harcamaları gerektirmektedir. Ortopedik engelli 
bireyin veya görme engelli bireyin ulaşımı önemli sorunlar arasında yer 
almaktadır zira Büyükşehir belediyeleri bu bireylerin ulaşımı için önemli 
projeler hazırlamakta ve uygulamaya koymaktadırlar.  

Tekerlekli sandalye veya akülü tekerlekli sandalyesi olan bireyin toplu ulaşım 
araçlarının genelini kullanması imkansızdır. Bu imkansızlık en başta bireyin 
zihni engelinin bulunmamasına rağmen istihdama katılmasının önünde çok 
büyük bir sorundur. Bireyin girişimlerde bulunması teşebbüs etmesi hatta risk 
alması bile kısıtlanarak birçok akranlarına veya birçok engelli grubuna göre 
dezavantajlıdır. Akülü Tekerlekli sandalyelerin belirli bir kısmını sosyal devlet 
karşılamaktadır. Fakat bu araçların ömrünün aküye bağlı olarak sınırlı olması 
servis hizmetlerinin çok az olması birçok kişinin bu araçtan faydalanmasına 
olanak tanımamaktadır. Uzun mesafeli yolculuklarda ise bu araçlar hiç 
kullanılmamaktadır.  

Toplu taşıma hizmetlerinde ise şehirden şehre farklılıklar bulunmaktadır. EGO 
ve İETT gibi belediye hizmetlerinde engellilerin ulaşımında bazı kolaylıklar 
sağlanmıştır. Bu kolaylıklar önemli bir avantaj olarak değerlendirilebilinir. 
İETT Belediye hizmetleri bu konuda en avantajlıdır. Engelli bireylerin 
refakatçileriyle birlikte ücretsiz binmesini sağlayan hizmet engelli bireylerin 
ulaşımında önemli bir adımdır. Fakat Ankara’da %75 in üzerinde sağlık kurulu 
raporu olan bireylere verilen Serbest kart engellilerin ulaşımında pek önemli bir 
avantaj sağlamamaktadır. Zira %75 engeli olan bireyin istihdama katılması veya 
ulaşım ihtiyacı %40 ile %60 engelli olanlara oranla sınırlıdır. Bu farklı 
uygulamalara standart getirilmesi, toplu ulaşım araçlarının özellikle ortopedik 
ve görme engellilere göre projelendirilmesi engellilerin ulaşımında ve toplumsal 
hayata katılımında büyük ve olumlu değişikliklere neden olacaktır. Bunun yanı 
sıra Türkiye sadece İstanbul ve Ankara ile sınırlı bir yer olmayıp Yerel 
yönetimlerin çok zayıf olduğu birçok bölgeden oluşmaktadır. İstanbul’da bu 
sorunun kısmen çözülmüş olması Türkiye genelini pek etkilememektedir.  
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Öte yandan engelli çocuğa sahip aileler özel durumları nedeniyle özel araç 
kullanma zorunluluğu bir ihtiyaçtır. Ekonomik düzeyi düşük aileler için ulaşım 
çok önemli bir sorundur. Özel tertibatlı araç için vergide bazı kolaylıklar 
sağlanmıştır.  Fakat bunun için aracın engelli birey tarafından kullanılması 
gerekmektedir. Örneğin zihinsel engeli olan ve %70 engeli olan bireyin özel 
tertibatlı araç alması mümkün değildir. %90’nın üzerindeki ağır engelli grupları 
ailelerin kullanmasına izin verilen araçlar alabilir ve vergiden muaf tutulur. Bu 
oranın düşürülmesi zorunludur. Zihinsel engelli raporu olan her aileye bu hak 
verilmesi zorunludur. Çünkü dezavantajlı olarak hayata başlayan engelli bireyin 
toplumsal hayata uyumu ve ekonomik hayata katılımı bazı kolaylıkların engelli 
bireylere verilmesiyle mümkündür.  

4.6. Sosyal Çevreye Uyum Sorunlarının Ailenin Ekonomik Düzeyine 
Etkisi 

Engelli çocuğa sahip ailelerin sosyal çevreye uyumu uzun yıllardır akademik 
çevreler tarafından dile getirilen sosyolojik inceleme konularından biridir. 
Şüphesiz engelli çocuğa sahip olan bireylerin akraba ve arkadaşlık ilişkileri 
incelendiğinde normalin dışında bir seyir izlediğini gözlemlemek mümkündür. 
Toplumun engelli bireylere karşı önyargıları, engelli çocuğun kendi çocuklarına 
zarar verir endişesi, yine engelli çocuğun evine zarar vereceği düşüncesi 
olumsuz bazı davranışları tetiklemekte ve doğal sonuç olarak ailenin sosyal 
çevresi engelli çocuğa bağlı olarak her geçen gün daralmaktadır. Bu daralma 
ekonomik olarak bazı açılımların ve fırsatların daralmasına da zemin 
hazırlamaktadır.  

Araştırmalar bireyin geliştirmiş olduğu ilişkiler düzeyinin elde edilen gelire 
paralel olduğunu göstermiştir. Bir araştırmada denekler üç gruba ayrılmıştır: 
sosyal ve iletişimi güçlü olan grup, zeki ama ilişkisi zayıf grup son olarak 
iletişim becerisi ve zeka düzeyi düşük grup. 10 yıl gözlenen gruplar gelir getirici 
işlerde çalışma durumuna göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonucu, sosyal 
grubun en fazla gelir getirici işlerde çalıştığı yönünde olmuştur. Bu 
araştırmanın engelli çocuğa sahip aileleri ne şekilde etkilediğini tespit eden bir 
araştırma yapılmamıştır. Fakat uzun gözlemler engelli çocuğa sahip ailelerde 
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iletişimin kısıtlı olduğu, sosyal çevrenin dar olduğunu ortaya koymaktadır. Yine 
buna paralel olarak engelli çocuğa sahip ailelerin gelir getirici işlerde çalışma 
oranları diğer eğitim ve yaşla benzer olan gruplara oranla daha az olduğu 
kolaylıkla gözlenebilinir. 

Sonuç olarak engelli çocuğa sahip ailenin ekonomik düzeyini çok yakından 
ilgilendiren birçok etmen vardır. Bu etmenler sosyal devlet ilkesinin getirileriyle 
yok edilmeye çalışılmaktadır. Özellikle 2005 engelliler yasasından sonra engelli 
bireylerin eğitim, bakım, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda birçok yenilik ve fırsat 
sunulmuştur. Özellikle ekonomik olarak bakım ücretinin ağır engelli çocuğun 
genelde annesine verilmesi suretiyle yapılan ekonomik yardım çok önemli 
değişikliklere neden olmuştur. Fakat engeli bireylerin üretime katılmaksızın 
onları koruma altına alarak yapılan uygulamalar engelli bireye sahip ailelerin 
ekonomik olarak düzelmesine katkı sağlamayacağı kesindir.  

4.7. Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Psikolojik Özellikleri 

Engelli birey, ailenin direncini artırabilecek bir etmenken tamamen aile 
dinamiklerini dağıtabilecek en önemli sorunlardan biri de olabilir. Boşanma 
olayları incelendiğinde engelli çocuğa sahip ailelerde bu oranın yüksek 
olduğunu gözlemek mümkündür.  

ÖZEV’in ilk öğrencilerinden olan ABK 12 yaşında ve spastik engelli bir 
kişidir. 8 Haziran 2009 günü annesi hayatına kendi elleriyle son vermiştir. Bu 
yaşanmış gerçek bir olaydır. İntihar nedeni her ne olursa olsun engelli bir 
çocuk dünyaya getiren ailelerin psikolojik desteğe ihtiyaçları zarurettir.  Aile 
çocuklarını kendi sunumları olarak değerlendirmeleri veya yapmış oldukları bir 
hata sonucu kendilerini suçlu görmeleri gibi birçok nedenden dolayı psikolojik 
olarak etkilenmektedirler. Çocuklarını akranları ile kıyas etmeleri, engelli 
çocukla ilgili sorumluluğun aile fertleri tarafından eşit bir şekilde paylaşılmamış 
olması psikolojik sorunları derinleştirmektedir.  

Engelli birey aile içinde ilk başlarda çok farklı algılanır. Bu algılama genelde şok 
şeklindedir. Bu süreçte ailenin şok dönemini sağlıklı bir şekilde atlatması 
gereklidir. Zaman geçtikçe aile durumu kanıksar fakat bazı durumlar ve 
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yaşanan olaylar ailenin hayata küsmesi şeklinde cereyan eder. Çoğu aile bu 
süreci bir arayış içinde sürdürür. Bu süreç yorucu ve maddi açıdan yıpratıcıdır. 
Yine bu süreçte aile çocuğun engeli konusunda birçok bilgiye ulaşmıştır. Bu 
alanda yalnız olmadığını birçok kişinin de kendi çocuğu gibi engelli olduğunu 
kısa bir süre sonra kavrar. Bu kavrama aileye psikolojik rahatlama olanağı 
sağlar.  

4.8. Engel Gruplarına Ailelerin Bakış Açısı 

Bilinildiği üzere zihinsel, ortopedik, işitme, görme, dil ve konuşma engelli 
olmak üzere 5 ana engel grubu mevcuttur. Türkiye’de en çok engel grubu 
ortopedik engelliler grubunu oluşturur.  

Tablo 4.8: Türkiye’de Engelli Oranları 

   Ortopedik 
Engelli 

Görme 
engelli 

İşitme engelli Dil ve 
konuşma 

engelli 

Görme 
engelli 

Türkiye  1.25 0.60 0.37 0.38 0.48 

0-9 yaş grubu 0.64 0.33 0.20 0.46 0.42 

10-19  0.77 0.36 0.29 0.43 0.58 

20-29  1.21 0.45 0.32 0.42 0.65 

30-39  1.26 0.46 0.35 0.31 0.54 

40-49  1.39 0.62 0.35 0.26 0.39 

50-59  1.79 0.91 0.41 0.30 0.26 

60-69  2.80 1.56 0.77 0.41 0.27 

70 +  3.94 2.98 1.70 0.39 0.31 

Kent  1.09 0.52 0.32 0.33 0.38 

Kır  1.49 0.73 0.45 0.46 0.64 

Erkek  1.48 0.70 0.41 0.48 0.58 

Kadın  1.02 0.50 0.33 0.28 0.38 
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Bu tabloda görüldüğü üzere yaşlara göre engel grupları dağıtıldığında en fazla 
ortopedik en az işitme engelliler olduğu görülmektedir. Her engelin kendine 
göre zorlukları bulunmaktadır.  

Aile için önemli olan bir diğer engel grubunun kendi çocuğunun durumuyla 
kıyaslanmasıdır. Özellikle çift engeli bulunan zihinsel ve bedensel engel 
grupları en dezavantajlı ve sorunlu grubu oluştururlar. Tabloda her iki engel 
grubunu kapsayan engelli gruplar belirtilmemiştir. Fakat zihinsel engeli 
bulunan bir kısım bireylerin aynı zamanda ortopedik engelleri de 
bulunmaktadır. Bu durum karşısında çoğu aile çaresizliklerini çeşitli şekillerde 
dile getirmektedirler.  

Ailelerin engelli çocuklarının istihdam edilmesini görmesinin hayati önemi 
bulunmaktadır. Uzun yıllar hastalıkları ve engelleriyle uğraştıkları çocuklarının 
maddi olarak bir güç olması aslında engelin bir anlamda kalkmasına eş 
değerdir. Bu aile için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Fakat çoğu engelli 
çocuğa sahip aile bu mutluluğu yaşayamazlar. Zihinsel engelli çocuğa sahip 
aileler düşünme ve fikir yürütme yetisinin çok önemli bir özellik olduğunu fark 
ederler. Zihinsel yeteneği ile ilgili temennilerde bulunurlar. Ortopedik engelli 
çocuğa sahip ailelerin psikolojik olarak daha fazla yıprandığı bir gerçektir. 
Çünkü engelli bireyin zihinsel yeterliliği tamken birçok sorunla karşı karşıyadır. 
Binalar, kaldırımlar, okullar, otobüsler her şey neredeyse ortopedik engellinin 
dışarıya çıkmaması için işbirliği etmişçesine ortak çalışırlar. Ortopedik engeli 
olan ve ulaşım gibi sorunlardan dolayı zamanın büyük bir kısmını evde geçiren 
bireyler, zihinsel bazı gerilemelerde yaşadığı gözlenmiştir. 

Görme engelli bireylerin aileleri elbette görme yetisinin çok önemli bir işlev 
olduğunu bu süreçte fark edeceklerdir. Görme engelli bireylerin akademik 
düzeyleri eğitime paralel olarak engelden olumsuz anlamda etkilenmediği 
görülmüştür. Buna bağlı olarak mesleki yaşamlarda görme engelli bireyler en 
avantajlı engel gruplarını oluşturur. Görme yetisini kaybeden bireyin zihinsel 
becerilerinde bir gelişme olduğu çok söylenen bir durumdur. Zihinsel olarak 
herhangi bir sorun yaşamayan görme engelli bireyin sıkıca hayata tutunması 
aile tarafından çok olumlu olarak değerlendirilir. Fakat görme engelli bireylerin 
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eğitim sürecinde kullandığı materyallerin çoğu çok değişik ve farklıdır. Eğitim 
sürecinde ailenin desteği dışındaki yardımlar genelde çok yetersiz kalır. 
Tamamen farklı teknik ve farklı materyaller kullanarak eğitim almalarını 
sağlamak durumundadırlar.  

Dil ve konuşma engelli bireylerin aileleri ilk dönemden itibaren çok sıkıntılı 
günler yaşarlar. Zira 2 yaşından itibaren çocuklarının konuşmasını bekleyen 
aileyi yorucu ve uzun bir süreç bekler. Çocuklarının konuşmaması veya 
akranlarından çok daha farklı konuşması aileyi olumsuz etkiler. Geri 
bildirimleri yetersiz olan çocuğun zihinsel gelişimi de buna paralel olarak 
zayıflar. Çünkü bütün çaba ve uğraşlara rağmen sözel olarak yetersiz kişi 
etkileşime geçemediği için çoğu zaman iletişim sürecinden başarısız ayrılır. Bu 
durum zayıf özgüvenlerini daha da zedeler. Bu durum aileye olumsuz yansır. 

İşitme engelli bireylerin durumu dil ve konuşma engelli grubuna benzerlikler 
göstermektedir. Duyma sorunu olan bireylerin tedavi almadıkları veya işitme 
cihazı kullanmadıkları sürece konuşma yeteneğinin gelişmediği bilinmektedir. 
Duyma engelli bireyin iletişiminde girdi ve çıktı olan verilerin duyma 
yeteneğine bağlı olarak sınırlı kalması birçok sorunu beraberinde getirir. 

4.9. Engelli Ailelere İlişkin Bazı Örnekler Vaka Analizleri 

Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı 1996 yılından itibaren engelli 
kişilere ve ailelere eğitim ve destek veren bir vakıftır. Bu süreçte binlerce aile 
ile tanışma olanağı bulan vakfımızda birçok yaşanmış örnekler bulunmaktadır.  

Vaka 1:  

F.Ç 27 yaşında Sara hastalığı olan hafif zihinsel engelli bir öğrenci olup 2022 
sayılı kanuna bağlı olarak engelli maaşı almaktadır. Türkiye Özürlüler Eğitim 
ve Dayanışma Vakfının, İş Kurumu ile birlikte düzenlediği istihdam garantili 
“Depo ve Reyon Görevli Kursuna” kayıt yaptırılmak istenmiştir. Fakat aile bu 
teklifi kabul etmemiştir. Kabul etmeme gerekçesi olarak ise 2022 sayılı kanuna 
bağlı olarak aldığı engelli maaşının kesileceğidir. Bu durum ailenin engelli 
çocuğunun geleceği için özel sektöre güvenmemesinden kaynaklanan bir 
durumdur. Zira öğrenci engelli maaşı olarak şu an ortalama aylık olarak 180 TL 
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almaktadır. Fakat kursu kabul eden ve istihdam kapsamına alınan öğrenciler şu 
an part time olarak aylık 380 TL maaş almaktadırlar. Dışarıdan çok cazip 
görünen bu durum sadece kısa dönemde işten çıkartılana kadar alacağı ücrete 
mukabil uzun vadede devamlı bir surette alacağı ücreti ve devlet garantisini 
tercih etmesiyle açıklanabilinir.  

Sonuç olarak engelli çocuğa sahip aileler çocuklarının özel sektörde 
çalışmalarına çok sıcak bakmamaktadırlar. Kültürel ve dinsel bağlantılara 
paralel olarak Türk halkı korunmaya ihtiyacı olduğunu düşündü çocuğuna 
kendi bakmayı tercih etmektedir. Bu vakanın diğer bir sonucu ise Türkiye’deki 
özel sektörün durumudur. Kurumsallaşamayan birçok özel şirkette insan 
kaynaklarının hoyratça kullanılması en çok engelli çocuğu olan aileyi 
endişelendirmektedir. Güvenilirliği daimi olan fakat cüzi ücret veren yerleri 
tercih edebilmektedirler 

Vaka 2: 

Y.K 30 yaşında hafif zihinsel engeli bulunan ve sosyal uyum bozukluğu olan 
bir öğrencidir. Babası vefat eden öğrencinin bakımını anne yapmaktadır. Anne, 
eşinden dolayı aldığı maaş ve sosyal güvenlikten faydalanmaktadır. Y.K düzenli 
olarak sakinleştirici ilaç kullanmaktadır. Aynı zamanda Avrupa Birliğinin hibe 
ettiği engelli mesleki eğitim kurslarını başarı ile bitirmiştir. Fakat kursların 
tamamlanmasından sonra herhangi bir işte çalışamamış ve herhangi bir iş 
kuramamıştır. Almış olduğu eğitim bir anlamda kendisine ücret olarak 
yansımamıştır. İkinci olarak Y.K İstihdam garantili “Depo ve Reyon Görevlisi 
Kursunu” başarıyla bitirmiştir. İşverenler kendisini işe almasına rağmen işe 
başlamayıp önceki alışmış olduğu düzene devam etmiştir. Bu öğrencinin eline 
bu kadar fırsat geçmesine rağmen hiç birini değerlendirmemiş olması 
incelenmeye değer bir olaydır. Ailenin koruyuculuk görevi bazen engelli bireyin 
kendi başına ayakta durmasına çoğu zaman engel olabilir. Her engelli bireyin 
normal bireylere göre daha fazla geliştirmiş olduğu rahatlık bölgesi mevcuttur. 
Engelli birey o rahatlık bölgesinde bazı durumlar kendisini rahatsız bile etse 
durmayı tercih ederler. Yeni durum ve yeni olaylar engelli bireyi rahatsız eder. 
İstihdama yönelik çalışmaların bu boyutu çoğu zaman ihmal edilir. İş var fakat 
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çalışacak engelli yok şeklindeki serzenişleri işverenler çoğu zaman duyururlar. 
Bu serzenişlerin en temelinde yatan olgulardan birisi de ailenin çocuğunu aşırı 
koruma altına almasıdır.  

Vaka 3: 

M.E 25 yaşında hafif zihinsel engeli bulunan bir kişidir. ÖZEV vakfının ilk 
kurulduğu günlerden itibaren vakıfla bağlantısını kesmemiş birisidir. İlk 
zamanlar öğrencisi olduğu vakıfta iş hayatına atılmıştır. Çalışkan ve aynı 
zamanda verilen görevleri yerine getiren birisidir. Hayvanlara karşı özel bir 
ilgisi vardır. Bu ilgisi onun vakıf bahçesinde birçok çeşit hayvan yetiştirmeye 
kadar yönlendirmiştir. Cins köpekler, cins kuşlar, tavuk, tavşan ve balık gibi 
bazı hayvanlar yetiştirmiştir. Bu sürecin sonunda tavukların yumurtasını, cins 
güvercinlerin satışı gibi ticari bir arayışa girmiştir. Hayvan sevgisi onun ek 
olarak maddi kazanç elde edebileceği bir alana yönlendirmiş olması 
incelenmesi gereken bir durumdur. M.E ailenin koruması altında bulunan 
engelli birey değildir. Bağımsız hareket eden bireyin yönlendirilmesi 
durumunda sevdiği alanda gelir getirici bir iş kurabileceğinin göstergesidir. 

Vaka 4: 

Ö.A 25 yaşında bayan ve orta derecede zihinsel engeli bulunan biridir. 
ÖZEV’in açmış olduğu mesleki eğitim kurslarına istihdam amacıyla katılmıştır. 
Ö.A maddi yoksunluk içerisinde babasını kaybetmiş ve 2006 yılından itibaren 
ÖZEV’in mesleki eğitim kurslarında yer almıştır. Son olarak katıldığı istihdam 
garantili “Depo ve Reyon Görevlisi” meslek kursunu tamamlayarak yarı 
zamanlı işe yerleşmiştir. Bu durumun ailenin ekonomik ve psikolojik olarak 
durumlarını olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Alınan ücretin bir asgari 
ücret bedeli kadar olmamasına rağmen bu durum öğrencinin özgüvenini 
artırdığı görülmüştür. Daha önceleri yabancılarla konuşma cesareti 
gösteremeyen öğrencinin iş hayatında ve diğer sosyal hayatta medeni 
cesaretinin arttığı açık bir şekilde gözlenmiştir. Bu vaka iş hayatına giren engelli 
bireylerin özgüvenlerini kazandıklarını bir anlamda engelinden doğan 
dezavantajın meslek edinimi ile birlikte ortadan kalktığı tezini doğrulamaktadır 
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Tartışma Soruları 

1. Engelli üye/üyeleri olan ailelerin daralan sosyal çevrelerinin, onların 
ekonomik durumlarını nasıl etkileyebileceğini tartışınız.  

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 

2. Engelli üye/üyeleri olan birkaç aile ile görüşüp sorun ve sıkıntılarını 
belirleyiniz. Bu bölümde yer alan başlık ve içerikle olan ilişkisini 
değerlendiriniz. 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 

Kaynakça 

İstatistiki veriler ve tablolar, Türkiye Özürlüler Araştırması Temel Göstergeleri 
http://www.ozida.gov.tr den alınmıştır.  
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BÖLÜM 5 

ENGELLİLERİN SOSYAL HAYATLARINDA VE MESLEK 
EDİNMELERİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER 

Engelli insanı Birleşmiş Milletler; normal bir kişinin kişisel yada sosyal 
yaşantısında kendi kendine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal 
kabiliyetlerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık 
sonucu yapamayan kişi olarak tanımlamıştır (Hazer ve Gül, 2008:1197). 
Doğuştan bir engeli olmayan insanlar için engellilik ve engellilerin sorunları 
kendilerine çok uzak bir durum olarak algılandığı için engellilerin problemleri 
ve gereksinimleri toplum tarafından pek dikkate alınmamaktadır. Oysa her 
insan günlük yaşam içerisinde engelli olmaya adaydır. Dolayısıyla engellilere 
yönelik yapılacak sosyal politikaların gerçekçi ve tüm şartlar düşünülerek 
yapılması toplumun huzurunun sağlaması açısından da önem taşır. 

Engellilerin sosyal hayatının önündeki en büyük engel, engellilere göre engelsiz 
görünen bizleriz galiba. Engellilerin sosyal hayatından kast edilen acaba nedir? 
Sinemaya gitmek mi, kahveye gitmek mi, top oynamak mı, hava almak için 
dışarıda dolaşmak mı?  Tüm bu eylemleri görünen fiziki ve psikolojik engeli 
olmayanlar rahat bir şekilde yapabilir. Acaba genel nüfusun %12,29’unu 
oluşturan ve engelli diye ötekileştirilen insanlar bu eylemlerin kaçını 
yapabiliyor? 

Özellikle yerel seçim dönemleri öncesinde gazetelerde olsun televizyonlarda 
olsun hemen hemen tüm başkan adayları engellilere yönelik bir çok projesi ve 
planı olduğunu kamuoyuna açıklarlar. Seçimler bittikten sonra ise bu planlar ve 
projeler unutulur çünkü engelliler hesap sorabilmek için belediye binalarına 
dahi ulaşamazlar. Bütün belediyeler sosyal belediye olduğunu söyler ama hangi 
büyükşehrimizde engelli bir insan başkasından yardım almadan hareket edip 
ihtiyaçlarını giderebilmektedir?  

Durumun ciddiyetini anlatabilmek için tüm yöneticilerin gözlerini bağlayıp 
veya bir tekerlekli sandalyeye oturtup, buyurun engelliler için nasıl bir sosyal 
hayat düşünüyorsunuz gösterin denilmesi gerekiyor galiba. Peki sonuç 
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değişecek mi? Pek değişmeyecek gibi. Yöneticiler ve ilgililer engellilere yönelik 
kanuni düzenlemeleri sıralayacaklar, ama uygulamada bir türlü 
gerçekleşmeyecek. Galiba kimse kral çıplak diyemiyor. Çünkü kanunların 
uygulanıp uygulanmadığını sıkı denetlerseniz, eksikleri zaten görürsünüz, 
görürsünüz de eksikleri düzeltmek demek maliyet demektir, para demektir. 
Galiba en büyük sıkıntımız da işte bu. Biz bütçe imkanları doğrultusunda 
sosyal bir devletiz. Karşılama törenlerini güzel yaparız, seçim kampanyalarında 
havai fişekleri en lüksünden havaya atarız ama engelliler için şehir 
merkezlerimizde tuvalet bile yapmayız, otobüslerimize binemezler. Engellilerin 
sosyal hayatı da maalesef sınırlı kalır. Zaten engellidirler, niye gezsinler, niye 
sinemaya gitsinler ve hatta niye okusunlar. 

Sosyal hayata adapte olsunlar diye birkaç tane engelli hizmet aracı tahsis edilir 
ama her otoparka mutlaka engelli parkı yaparız, bunu hiç unutmayız. Niye 
sadece asfalt zemine bir işaret çizersin olur biter, sıfır maliyet. Ama ülkemizde 
engelliler okuyamaz, istihdam edilemezken, hangi gelirle kendilerine araba 
alacaklar da onu otoparka bırakacaklar hiç sormayız. Engelli hizmet araçları da 
esasında engellilerin sosyal hayatını engelleyen bir etmendir. Çünkü sadece o 
araçla gider gelirler, aracın şoförüyle konuşabilir başka insanlarla iletişime 
geçemez. Böyle olunca da engelli kendini yalnız hisseder ve içinde yaşamaya 
çalıştığı topluma karşı daha fazla yabancılaşmış olur. Yabancılaşma geniş 
anlamıyla; kişinin çevresine olan uyumunun azalması, özellikle de kişinin 
üzerindeki çevre denetiminin kalkması, bu denetim ve uyumun giderek 
azalması, kişinin yalnız ve çaresiz hissetmesine yol açması olarak tanımlanır 
(Havle, 2009). Bir engeli olmayan insanlar bile içinde bulunduğu topluma ve 
gruba yabancılaşınca psikolojik olarak çökerken engelliler bu durumdan daha 
çok etkilenebilir.  

İnsanın kendine uygun insanca davranışları öğrenmesi sürecine 
toplumsallaşma (sosyalleşme) denilir. Sosyalleşme süreci, çocuğun doğumuyla 
başlayarak, onun eğitimi, yaşadığı kültürü öğrenmesi ve bunları gelecek 
nesillere aktarmasını içeren bir süreçtir. Bu süreçte aile, din kurumları, arkadaş 
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grupları, sportif etkinlikler, kitle iletişim araçları ve çalışma ortamı temel 
kurumlar olarak görev yaparlar (Özkalp, 2005).  

Sosyalleşme kişinin toplumsal kültürle bütünleşerek içinde yasadığı toplumla 
uyum sağlamasını mümkün kılan bir mekanizmadır. Sosyalleşme yaklaşımları 
toplumsal ve bireysel olarak iki şekilde ele alınır. Toplumsal açıdan 
sosyalleşme; bireyin kültürü öğrenerek içinde yasadığı organize yasam biçimiyle 
uyuşmasıdır. Bireysel yaklaşıma göre ise sosyalleşme; kişinin doğuştan getirdiği 
potansiyel birikimi toplum içerisinde artırması ve geliştirmesi sürecidir (Söğüt, 
2006). 

5.1. Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımında Yaşanan Problemler 

Engellilerin sosyal hayatı ile ilgili düzenlemelere geçmeden önce engelliler ile 
ilgili ülkemizde durumun ne olduğuna bakmamız gerekir. Gelişmekte olan ülke 
özellikleri taşıyan Türkiye’de engellilerin karşılaştıkları sorunlar şunlardır 
(Şahin, 2004): 

• Engellilerin mimari engeller, toplu taşımadan yararlanamama, istihdam 
olanaklarından faydalanamama gibi sosyal yaşamdaki destekleri 
yetersizdir. 

• Engelliler, eğitim hakkını kullanmada sorunlar yaşamaktadır. Eğitim 
olanaklarının öğrenme engelliler için özel okullar gibi hem engel 
çeşidine göre düzenlenmemesi, hem de eğitim olanaklarına fiziksel 
veya mali nedenlerle ulaşamama söz konusudur. 

• Engellilerin, sosyal yaşamda bağımsız yaşamaları için destekleri azdır. 
Bağımsız yaşamada iş ve kendi kendini geçindirebilme önemli 
faktörlerdir.  

• Engellilerin sosyal güvenceye kavuşturulması sağlık hizmetlerinin 
sürekliliği ve ortez, protez, tekerlekli sandalye gibi yardımcı ekipman 
elde etmede yaşamsal öneme sahiptir.  
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• Sağlık hizmeti sunan kurumlar başta olmak üzere gerek ulaşım gerekse 
kurumda dolaşım bakımından mimari engellerin ortadan kaldırılması 
gereklidir. Kaygan zeminler, dar kapılar, trabzansız merdivenler sağlıklı 
kişiler için sorun değilse de engelliler için aşılması güç engellerdir.  

Tüm bu sorunlarda göstermektedir ki engellilerin sosyal hayatı ve 
toplumsallaşmasında engellilerin dışındaki grupların etkisi yüksektir. 
Engellilerin sosyal hayatını engelsiz kılabilmek insanların toplumsallaşmasında 
etkili olan süreçleri iyi bilip analizinin iyi yapılması gerekir. Bu süreçleri 
engellilere yönelik inceleyecek olursak; 

a. Aile Kurumu 

b. Ulaşılabilirlik 

c. İstihdam Hayatı 

d. Sosyal Faaliyetler 

e. Engellilerin Temsil Edilmesi 

f. Engelliler 

5.1.1. Aile Kurumu 

Sosyal hayatın en küçük birimi olan aile ve onun oynadığı rol, düzenli ve 
sağlıklı bir hayat için önemlidir. Sosyal yapı kendini oluşturan tüm birimlerin 
katkılarına göre varlığını idame ettirmektedir. Aile yaşamında anne-baba ve 
çocuklar için rol davranışlarını gerektiren bir model sunar. Aile çocuklarının 
sosyalleşme sürecinde, toplumun norm ve değerlerini, cinsiyet rollerini 
öğreterek toplumsal yaşama hazırlayan bir katkı sağlar (D.P.T.;2001:7). Aile 
çocuğun ilk sosyal deneyimlerini yaşayıp öğrendiği yerdir. Çocuk için ailenin 
taşıdığı önemi üç açıdan inceleyebiliriz. İlk olarak aile çocuğun bir yere ait 
olduğu duygusunu yaşatır. İkinci olarak her aile doğumdan başlayarak çocuğa 
yakın ilgi, sevgi ve şefkat gösterir. Annenin çocuğa gösterdiği coşkulu sevgi, 
çocuğun yaşamında ona yardımcı olan, onu ilerleten bir güçtür. Üçüncü olarak, 
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aile çocuğun gelişmesine olanak tanıyan, sürekli bir bakım ortamı sunar 
(Erkan;1995:8) 

Çocuğun sosyal hayata uyumu üzerine yapılan araştırmalar göstermiştir ki; 
ailenin çocuk üzerindeki ilk etkileri son derece önemlidir. Sevgi, hoşgörü ve 
ilginin hakim olduğu aile ortamlarında büyüyen çocuklar, arkadaşları ile 
ilişkilerinde daha etkin, girişken, paylaşımcı ve işbirlikçi olmaktadır. Buna 
karşılık aşırı kontrollü ya da tutarsız aile ortamında yetişen çocuklar, 
çevrelerine karşı koyma ve saldırgan davranışlarla kendilerini kabul ettirmeye 
çalışmaktadırlar. 

Engelli çocuğa sahip olan ailelerde ailenin üstleneceği görevler ve ailenin 
desteği engelli çocukların sosyal hayatının gelişmesinde daha da etkili olacaktır. 
Engelli bir çocuğa sahip olan anne ve babaların durumu ile ilgili algılamaları 
dört aşamalı olarak gelişmektedir: 

• İnkar: Anne ve/veya baba çocuklarının engelli olduğunu kabul etmeyip 
şok yaşadıkları durumdur, 

• Araştırma: Anne ve/veya baba çocuğun engelli olup olmadığını 
kanıtlamak için farklı uzmanlar ve kurumlara çocuğu götürdükleri 
dönemdir, 

• Yas ve Suçluluk: Ailenin çocuğun engelli olmasından dolayı yaşadıkları 
yas dönemidir. Bu aşamada anne ve/veya baba, ya birbirlerini yada 
kendilerini suçlama duyguları görülür, 

• Kabullenme: Ailenin artık çocuklarının engelli olduğunu kabullendiği 
dönemdir. Ancak anne ve/veya babaların biri yada ikisi bu safhaya 
ulaşamayıp ilk safhalarda da kalabilir (Oto,1999:224). 

Bu faktörlere bağlı olarak da engelli çocuğa sahip aileler; duygusal, psikolojik 
veya diğer faktörlerle engelli çocuklarını sosyal hayatın dışına itmektedir. 
Beraberinde ailelerden bazıları engelli çocuklarının mesleki eğitim ve 
rehabilitasyonda başarılı olacağına inanmamaktadır. Bu konuda ailelerin 
bilincini artıracak ve engelli çocukların mesleki eğitim ve rehabilitasyon 
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programlarına katılmalarını sağlayacak herhangi bir uygulama mevcut değildir 
(ozida.gov.tr). 

Sonradan meydana gelen engellilik durumu içinde aileler hemen hemen aynı 
tepkileri vermektedirler.  Aileler için kabullenme olgusu çok önemli bir 
boyuttur. Çünkü hiç kimse kendi aile üyelerinden birinin başına böyle bir 
durumun doğuştan veya sonradan gelmesini istemez.  

Bu noktada da aile politikaları yoluyla engelli çocuğa sahip ailelerin 
desteklenmesi gerekmektedir. Özellikle anne ve babalara sosyal destek 
sağlanması gerekir. Bu sosyal destek sayesinde yalnız olmadıklarını veya engelli 
çocuğa sahip olmanın bir ayıp, suç olmadığı duygusunun aileye yerleştirilmesi 
gerekir. Böylelikle aile çocuğunu toplum içerisine rahat bir şekilde sokarak 
sosyalleşmesine yardımcı olabilir.  

5.1.2. Ulaşılabilirlik  

Ulaşılabilirlik sosyal, bilimsel, mesleki ve ekonomik faaliyetlere katılabilme 
açısından engelliler için son derece önemli bir konudur (Seyyar, 2001:225). 
Ülkemizde engelliler için en büyük problemlerin başında erişilebilirlik veya 
ulaşılabilirlik gelmektedir. Engelli engelsiz ayrımı yapılmaksızın temel eğitim 
hakkı ülkemizde anayasal olarak güvence altına alınmış her Türk vatandaşının 
hakkıdır. Ancak böyle olmasına rağmen ülke nüfusunun %12,29’unu oluşturan 
engellilerin %36,3’ü maalesef okur yazar bile değildir.  Bu durum 
göstermektedir ki engelli insanlar aslında “engelli birey” değil “engellenen 
bireylerdir”. Bazı hallerde bütün engellilere aslında “hukuksal engelli” demek 
hiç de yanlış olmayacaktır (Çakmak, 2006). Çünkü hukuki haklarını 
kullanamamaktadırlar.  

• Türkiye’deki eğitim programları genel olup insanların özelliklerine göre 
tasarlanmamıştır (ozida.gov.tr). 

• Fiziksel engellilerin kentsel mekanları kullanımı üzerine 2007 yılında 
Gazi Üniversitesinde yapılan bir çalışmada, engellilerin %81’i kamuya 
ait binalardan ve açık alanlardan yararlanamadıkları sonucu çıkmıştır. 
Bu oran görme engellilerde %86 olarak tespit edilmiş.  
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• Yine engellilerin  %81’i kent içi toplu taşıma araçlarından 
faydalanamadıklarını belirtmiştir. Engellilerin %86’sı ise sportif 
faaliyetlere katılamadığını belirtmiştir (Atıcı, 2007). 

• Engellilerin bağımsız olarak kendi başlarına eğitim öğretim 
kurumlarına ulaşımı, orada eğitim alması hemen hemen imkansız bir 
hal almaktadır.  

Engellilerin sosyal çevrelerine ulaşabilmesi onların toplumsallaşması için son 
derece önemlidir. İnsanların sosyal aktivitelerinin bir çoğu ev sınırlarının 
dışında gerçekleşir. Spor, sinema, tiyatro, eğitim, seyahat, eğlence mekanları, 
kütüphaneler, ibadethaneler vb. bu mekanlardan engellilerin yararlanabilmesi 
için bu mekanların ulaşılabilir olması gerekir.  

Şehirlerimizi sosyal hayat için uygun ve erişilebilir olarak dizayn etmemiz 
gerekir. Çünkü sosyal anlayış içinde düzenlenen şehirler insanı 
yabancılaşmaktan uzak tutar, insanlararası iletişimi ve yakınlaşmayı özendirir, 
sosyal kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğinin gerçekleşmesine engel olacak 
yada zorlaştıracak etkenleri barındırmaz. Buna bağlı olarak da şehirde yaşayan 
insanların kendileriyle ve çevreleriyle barışık bir yaşam sürmesine imkan 
sağlamış olur (Tomambay,1999:325). 

5.1.3. İstihdam Hayatı 

Engellilerin istihdam hayatına girmesinin onların ekonomik olarak kendilerine 
yetebilmelerinin yanında toplumsallaşmasında da önemi büyüktür. Çalışma 
olgusu ilk başlarda sadece fiziki gereksinimlerin karşılanmasına yönelik iken, 
modernleşmeye bağlı olarak fiziksel gereksinimlerin yanında insanların sosyal 
gereksinimlerini de karşılanmasını kapsar hale gelmiştir. Bu gerçekliğin 
gelişmesine paralel olarak emek karşılığında çalışma son derece yaygınlaşmıştır 
(Güzel, 2008:20). 

İş hayatında insan kendini gerçekleştirebilir, yeni arkadaşlıklar kurabilir, emeği 
sayesinde toplumda yararlı bir şeyler yapmanın hazzına varabilir. İnsanların 
çalışma hayatına girerken bir takım beklentileri vardır. Bu beklentiler (Silah, 
2005: 35): 
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• İşyeri, başka insanlarla tanışılan, yeni arkadaşların ve sosyal iletişimin 
kurulduğu bir mekandır; bu nedenle işbirliği kurma, dayanışma, 
paylaşma gibi sosyal yeteneklerin gelişmesine aracılık eder, 

• İş, çalışan ve onun ailesine bir sosyal statü sağlar, 

• İş insanın kendine saygısının, toplum için yararlı bir şeyler 
gerçekleştirme duygusunun önemli bir kaynağıdır, 

• İnsanın bir aidiyet ve kimlik duygusu oluşturmasında işin rolü çok 
büyüktür; bir işin yapılabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve yeteneklere 
sahip olma deneyimi, bireysel kimliğin gelişmesi için çok önemli bir 
zemindir, 

• Çalışma yaşamı, insanın belirli bir düzen içinde yaşama ihtiyacına cevap 
verir ve zamanın periyodik algılanmasını sağlar, 

• İş, sağladığı gelir ile iş dışı yaşamın maddi temelini oluşturmakta, özel 
yaşamın şekli ve boş zamanları şekillendirme biçiminin de önemli bir 
belirleyicisi olmaktadır; bu anlamda yapılan işin içeriği ve mesleki 
sosyalleşme olgusu büyük bir önem taşımaktadır.  

5.1.4. Sosyal Faaliyetler 

Engellilere yönelik olarak düzenlenen sosyal faaliyetler genellikle sınırlı 
kalmaktadır. Engellilerin toplumla, toplumun engellilerle kaynaşmasına yardım 
edecek engellilere yönelik sosyal aktivitelerin sayısının artması gerekir. 
Üniversitelerin bahar şenliklerinde olduğu gibi engelli vatandaşlara özgülenen, 
engellilerin tiyatro gösterileri, spor mücadelelerin yapıldığı, engelli başarı 
öykülerinin anlatıldığı, engellilerin ürettikleri ürünlerin satıldığı stantların 
olduğu organizasyonların tüm illerde düzenlenebilir. Bununla ilgili sosyal 
sorumluluk kampanyaları düzenlenerek, büyük sanayi kuruluşlarıyla sponsorluk 
anlaşmaları yapılabilir. Böylece gerek engellileri istihdam edecek olan işverenler 
engellileri yakından tanımış olur, gerekse de engelliler topluma neler 
yapabileceklerini göstermiş olurlar. 
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5.1.5. Engellilerin Temsil Edilmesi 

Engellilerin sosyal hayata tam katılamamasının bir nedeni de toplum içerisinde 
temsil edilememelerinden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde halkımız 550 
milletvekili ile TBMM’nde temsil edilmektedir. Bu milletvekillerinden sadece 1 
tanesi görme engellidir. Nüfusun %12.29’u engelli olan bir toplumda tek 
engelli milletvekili bulunmaktadır. Bu engellilerin eğitimlerinin yetersizliğinin, 
bürokraside ilerleyememesinin bir göstergesidir.  

Engellilerin toplumda temsil edilebilmesi için bir başka ve en etkili yol sivil 
toplum örgütlenmeleridir. Sivil toplum ise modern anlamıyla, politik alanın, 
yani devlet alanının dışında kalan toplum kesitini ifade eden bir terimdir. Bu 
tanımı daha çeşitlendirme ve sivil toplumu daha geniş anlamda ifade edecek 
biçimde, merkezi kontrole ve hiyerarşiye tabi tutulamayan toplumsal ilişkiler 
ağı olarak tanımlamak mümkündür (Karakurt, 2004). Merkezi ve yerel 
yönetimin dışında faaliyette bulunma alışkanlığını edinmiş bir toplum 
anlayışıdır. Sivil Toplum Kuruluşları (STK), merkezi ve yerel yönetim 
kuruluşlarının ulaşamadıkları, kendi etkileşim alanlarındaki ortak sorunları 
tespit etme, tanımlama ve sorun çözme rolünü üstlenmektedirler (Okutan, 
2008:93). Sivil toplum örgütlerinde faaliyetlerini yerine getirirken beklenen 
özellikler şunlardır (Bektaş ve Yılmaz, 2004:264): 

• Gönüllük ve özel alandan fedakarlık, 

• Amaç olarak topluma bir şeyler sunmak ve toplumsal katkıda 
bulunmak, 

• Açık ve belli bir konuda uzmanlaşmış olmak, 

• Kamusal bir gereksinimi karşılamak, 

• Özel ilgi ve özel gereksinimleri karşılamaya dönük çalışmalar 
yapmaktır. 

Engellilerin sivil toplum örgütlenmelerinde ise bir dağınıklık söz konusudur. 
Özürlüler İdaresi Başkanlığının sitesinde engellilere yönelik hizmet gösteren 
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kurumlar olarak toplam 360 dernek ve vakıf açık adresleriyle gösterilmektedir. 
Sitede Sakarya ili için 2 adet derneğin ismi verilmektedir. Ancak Sakarya da 
engellilere hizmet etmek için kurulan veya bu amaçla kurulduğunu beyan eden 
dernek ve vakıfların sayısı 30’un üstünde görülmektedir. Engelliler konusunda 
ulusal politikaların şekillenmesinde görev yapan ÖZİDA’yla işbirliğine bile 
girmeyen bu derneklerin kuruluş amaçları ile yaptıkları faaliyetler konusunda 
bir belirsizlik oluşmaktadır. Bu derneklerin bir çoğu sadece tabelada olup 
engelliler konusunda faaliyetleri bulunmamaktadır.  

Dernek ve vakıflar konusunda bu kadar dağınıklık olduğundan engellilerin sivil 
toplum faaliyetleri ve temsil edilmelerinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu konuda 
bir yasal düzenlemeye acil ihtiyaç vardır. Bu dernek ve vakıfların faaliyetleri 
takip edilerek engellilerin sosyal hayatta temsilinin sağlanması gerekir. Belirli 
kriterler uygulamaya konularak bu kriterleri sağlayamayan derneklerin 
faaliyetlerinin durdurulması gerekir. Bu belirsizlik engellilerin toplumdaki 
imajlarını da zedeleyebilir.  

5.1.6. Engellilerin Kendisi 

Engellilere yönelik olarak yapılan çalışmalarda engellilerin % 74’ünün kendini 
toplumun diğer bireylerinden farklı, % 45’inin kendini bir azınlık mensubu 
olarak gördüğü saptanmıştır. Bazı engelliler ise engelinin yaşamı ve kendini 
ifade etmede önemli bir etkisi olmadığını ifade etmişlerdir. Az da olsa 
engellilerin bir kısmı da engelini yaşamında yapabileceklerinin lezzeti olarak 
görmektedir (Şahin,2004). 

Sosyalleşme ve sosyal hayat konusunda engellilerin yapabileceklerini sınırlayan 
temel unsur, engellilerin toplumun onları yok saymasını ve onları sosyal 
hayattan izole etmelerini bir kader olarak kabul etmeleridir.  

5.2. Engellilerin Temel ve Mesleki Eğitimlerinin Önündeki Engeller 

Engellilerin eğitim haklarına ulaşması ve bunlardan faydalanması onların 
toplumsallaşmasının en önemli parçasıdır. İnsanlar arsında zihinsel güçler 
bakımından doğuştan gelen bazı farklılıklar ve eşitsizlikler bulunmaktadır. 
Ancak sosyal devletlerde yaratılıştan mevcut olan bu eşitsizlikler eğitimde fırsat 
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eşitliği ve eşit muamele sayesinde ortadan kaldırılabilir. Bazen de özellikle 
eğitimde fırsat eşitsizliği sayesinde bu farklılıklar daha da artabilir. Erken 
yaşlarda çocuğun içinde bulunduğu çevre ve çocuğa sağlanan eğitimin niteliği 
onun gelecekteki başarılarını ve dolayısıyla yaşam biçimine ve direkt olarak da  
ülkenin geleceğinde etkili olacaktır (Senemoğlu;1997:22). 

Anayasanın 10’uncu maddesine göre; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî 
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa 
imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde 
kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar”.  
Görüldüğü gibi Anayasa mutlak eşitlikten bahseder. Hiç bir zümreye ve sınıfa 
imtiyaz tanınmaz vurgusu ile de engelliler ile diğer insanlar arasında kamusal 
hakların kullanılması ve hak edilmesi açısından hiçbir farklılığın olmayacağı 
anlaşılmaktadır.  

Ancak engelliler ve engellilerin hakları konusunda sosyal politikaların tam 
düzenlenememesi ve/veya böyle bir kültürün ve bilincin tam oluşturulamaması 
nedeniyle engelliler anayasa ve diğer kanunlardan doğan haklarını tam 
anlamıyla kullanamamaktadır. Belki de onları diğer insanlara bağımlılıklarından 
kurtaracak olan, eğitim ve çalışma haklarını kazanma ve kullanma konusunda 
bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır.  

Engellilerin sosyal hayata uyumunu sağlama noktasında bir takım 
gereksinimler ortaya çıkmaktadır. İdeal durum ile mevcut durum arasındaki 
fark olarak tanımlamam gereksinim, engelliler için beş noktada daha da 
belirginleşmektedir. Eğitim hakkı, sağlıklı yaşam hakkı, sosyal yaşamda destek, 
ayrımcılığın önlenmesi ve istihdam olanakları (Şahin,2004). Engellilere yönelik 
yapılacak düzenlemelerde bu gereksinimler dikkate alınarak politikalar 
geliştirilmelidir. 

5.2.1. Engellilerin Eğitimi ve Mesleki Eğitiminin Önemi 

Eğitim,”kişilerin kendi karar verecekleri maddi ve manevi ihtiyaçlarını 
oluşturan bilgi, beceri, tutum, davranış modüllerine erişme, onları öğrenme ve 
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onları öğrenebilme yeteneklerini keşfedebilme becerilerini kazanma sürecidir” 
(Seyyar, 2003: 199). Kısaca insanların sosyalleşme süreci şeklinde de eğitimi 
tanımlayabiliriz. Eğitim konusu ve eğitim ihtiyacı engelliler için daha büyük 
önem arz etmektedir. Eğitim ile engellilerin engellerinden kaynaklanan 
dezavantajları en alt seviyeye çekilebilir.  

İktisadi olarak da bir toplumda gelir adaletini ve refah seviyesini 
yükseltebilmenin iki kaynağı vardır; eğitim ve fırsat eşitliği. Özellikle 
engellilerin bu konulardaki haklarının kullanımına başta devlet organları olmak 
üzere özen gösterilirse engellilerin sosyal hayata ve ekonomik hayata (istihdam) 
katılımı daha rahat olacaktır. 

İnsanın topluma ve ailesine yararlı olmak ve başkalarına bağımlı olmadan, 
temel ihtiyaçlarını kendi gayret ve azmiyle gidermek istemesi, insanı huzurlu 
yapan sebeplerdendir. Çalışmak, gelir elde etmek, başarmak ve takdir edilmek 
insanın psikolojik olduğu kadar aynı zamanda ekonomik ve sosyal 
ihtiyaçlarından birisidir. Düzenli olarak bir işte çalışmak insanın kendine güven 
ve saygı duygusunu geliştirmekte, içinde bulunduğu topluma bağlılığını 
arttırmaktadır (Seyyar, 2001:26). 

Engellilerin istihdamı konusunda dünyada ve ülkemizde çözülmesi gereken iki 
temel problem bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla: 

• Engelliler arasındaki işsizlik oranının daha yüksek olmasıdır. Thornton 
ve Lunt tarafından 1994 yılında yapılan çalışmaya göre engelliler 
arasında işsizlik oranı tahminleri, kullanılan engellilik tanımları ve 
ölçütlerine bağlı olarak değişmesine karşın, bu tahminlerin hepsi de 
işsizliğin engellilerde 3 kat daha fazla olduğunu göstermiştir. 

• İkinci olumsuzluk ise, engellilerin işgücü piyasasına katılma tarzlarının, 
çoğunlukla talep edilmeyen az ücretli, düşük beceri gerektiren, alt 
statülü işler olmasıdır (ozida.gov.tr). 

Konuya işveren cephesinden bakıldığında da, işverenlerin büyük bir bölümü 
engelli işgücünün mesleki yetersizliğinden şikayet etmektedir. Türkiye İş 
Kurumu vasıtasıyla kendilerine gönderilen engelli işgücü de dahil olmak üzere 
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engellilerin, mesleki eğitim yönünden yetersiz, vasıfsız işgücü olduğunu 
işverenler belirtmektedir. Mesleki eğitim yönünden yetersiz engellilerin olduğu 
ülkemizde engellilerin istihdamı ancak zorunlu kota (ceza) yöntemiyle 
sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu durum ise kısa vadeli bir çözüm olmaktadır 
(Hasırcıoğlu, 2006). 

5.2.2. Engellilerin Eğitim Durumu ve Mesleki Yeterlilikleri 

5.2.2.1. Temel Eğitim İmkanlarından Faydalanabilme 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasasının 2. maddesine göre, “Türkiye 
Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan 
haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir”. Yine 
Anayasamızın 61’inci maddesi, “Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum 
hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır” ibaresi bulunmaktadır.  

222 sayılı 1961 yılında çıkarılan İlköğretim ve Eğitim Kanunu, ilköğretimi, 
1’inci maddesinde şu şekilde tanımlamıştır; “İlköğretim, kadın erkek bütün 
Türklerin milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelerine ve 
yetiştirilmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir”. 12’inci maddede 
ise, “Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen, ruhen 
ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmeleri 
sağlanır” denilmektedir.  

Yine 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun fırsat ve imkan eşitliğini 
düzenleyen 8’inci maddesinde, “Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları 
yetiştirmek için özel tedbir alınır” denilmektedir.  Milli Eğitim Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 2005 yılında yapılan ek düzenlemeye 
göre de, “Görme, ortopedik, işitme, dil-konuşma, ses bozukluğu, zihinsel ve 
ruhsal engelli çocuklardan özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam etmeleri uygun görülenlerin 
eğitim giderlerinin, her yıl bütçe uygulama talimatında belirlenen miktarı Milli 
Eğitim Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılayacağı” 
belirtilmektedir.  
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Kanuni düzenleme ve engellilerin eğitim hakkı ile ilgili mevzuatta engelliler ile 
ilgili gerekli düzenlemelerin var olduğunu görmekteyiz. Temel sıkıntı ise bu 
sağlanan hakların uygulanması noktasında olmaktadır. Engellilerin eğitim 
durumuyla ilgili olarak Türkiye Özürlüler Araştırmasındaki sonuçları 
incelediğimizde engellilerin Anayasal hakları olan eğitim haklarından gerektiği 
kadar faydalanamadıklarını görebiliriz. Ülkemizde engelli nüfusun %6’sının 
hiçbir şekilde eğitim almadığı, %36,3’inin okur yazar olmadığı, %33,0’inin 
ilkokul, %1.5’inin ilköğretim, %5.2’unun ortaokul, %0.2’sinin ortaokul dengi 
meslek okulu, %5.6’ünün lise, %1.3’sinin lise dengi meslek okulu, %1.8’sinin 
yüksekokul veya fakülte, %0.1’inin ise yüksek lisans veya doktora mezunu 
olduğunu ortaya koymuştur (Tufan ve Arun, 2006).  Ayrıca engellilerdeki okur 
yazar olmama oranı genel nüfusun okur yazar olmama oranının 3 katı daha 
fazladır.  

Engellilerin eğitim seviyesi engel türleri açısından da araştırılmıştır. Buna göre 
(Tufan ve Arun, 2006): 

Tablo 5.1: Bedensel Engellilerin Eğitim Durumu 

Eğitim Düzeyleri Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Okuryazar değil 238252 27,8 29,5 

Okuryazar fakat bir okul bitirmemiş 112163 13,1 13,9 

İlkokul 316153 36,9 39,2 

İlköğretim 10215 1,2 1,3 

Ortaokul 47136 5,5 5,8 

Orta ve dengi meslek 1099 0,1 0,1 

Lise 52288 6,1 6,5 

Lise ve dengi meslek 11482 1,3 1,4 

Yüksekokul veya fakülte 17359 2,0 2,2 

Yüksek lisans, doktora 907 0,1 0,1 

Ara Toplam 807053 94,1 100,0 

0 50579 5,9  

Toplam 857631 100,0  
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Bedensel engellilerin okuryazar olmama oranı %29,5 olarak tespit edilmiş. Bu 
durum tüm engellilerdeki oran olan %36,3’den daha düşüktür. Dolayısıyla 
bedensel engellilerde okuryazarlık görme, işitme, dil/konuşma ve zihinsel 
engellilerin okuryazarlık durumundan daha yüksektir. 

Tablo 5.2: Görme Engellilerin Eğitim Durumu: 

Eğitim Düzeyleri Sayı Yüzde Geçerli Yüzde  

Okuryazar değil 135632 32,9 34,9 

Okuryazar fakat bir okul bitirmemiş 56371 13,7 14,5 

İlkokul 130438 31,6 33,6 

İlköğretim 6269 1,5 1,6 

Ortaokul 22115 5,4 5,7 

Orta ve dengi meslek 1116 0,3 0,3 

Lise 23789 5,8 6,1 

Lise ve dengi meslek 4323 1,0 1,1 

Yüksekokul veya fakülte 8278 2,0 2,1 

Yüksek lisans, doktora 204 0,09 0,1 

Ara Toplam 388535 94,2 100,0 

0   23778 5,8   

Toplam 412312 100,0   

 

Görme engellilerin eğitim durumlarına bakıldığında genel engellilerin okur 
yazma olmama oranına yakın bir oran çıktığı gözlenmektedir. 
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Tablo 5.3: İşitme Engellilerin Eğitim Durumu: 

Eğitim Durumu Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Okuryazar değil 88736 35,1 36,9 

Okuryazar fakat bir okul bitirmemiş 39261 15,5 16,3 

İlkokul 73044 28,9 30,4 

İlköğretim 4519 1,8 1,9 

Ortaokul 14082 5,6 5,9 

Orta ve dengi meslek 907 0,4 0,4 

Lise 11027 4,4 4,6 

Lise ve dengi meslek 4216 1,7 1,8 

Yüksekokul veya fakülte 4390 1,7 1,8 

Yüksek lisans, doktora 355 0,1 0,1 

Ara Toplam 240535 95,1 100,0 

0   12274 4,9   

Toplam 252810 100,0   

Görme engellilerde okuryazar olmayanların oranı %34,9 iken bu oran işitme 
engellilerde %36,9’a yükselmektedir. Yine de, bu oransal fark görme ve işitme 
engelliler arasında düşüktür. Ancak, bedensel engellilerle bu iki engel grubu 
karşılaştırıldığında, okuryazarlığın bedensel engelliler lehine daha yüksek 
olduğu görülmektedir. 
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Tablo 5.4: Konuşma Engellilerin Eğitim Durumu: 

Eğitim Durumu Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Okuryazar değil 124398 47,3 53,1 

Okuryazar fakat bir okul bitirmemiş 40161 15,3 17,1 

İlkokul 42500 16,2 18,1 

İlköğretim 4176 1,6 1,8 

Ortaokul 9840 3,7 4,2 

Orta ve dengi meslek 325 0,1 0,1 

Lise 8744 3,3 3,7 

Lise ve dengi meslek 2218 0,8 0,9 

Yüksekokul veya fakülte 2095 0,8 0,9 

Ara Toplam 234456 89,1 100,0 

0   28551 10,9   

Toplam 263007 100,0   

 

Okuryazar olmayan konuşma engellilerin oranı %53,1’dir. Bu oran diğer engel 
türleriyle karşılaştırıldığında oldukça yüksektir. Bu durum, konuşma engellilerin 
bedensel, görme ve işitme engellilerle karşılaştırıldığında eğitim olanaklarına 
ulaşım imkanlarının oldukça düşük olduğunun bir göstergesidir. 
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Tablo 5.5: Zihinsel Engellilerin Eğitim Durumu 

Eğitim Durumu Sayı Yüzde Geçerli Yüzde  

Okuryazar değil 204127 61,6 66,9 

Okuryazar fakat bir okul bitirmemiş 40120 12,1 13,1 

İlkokul 43028 13,0 14,1 

İlköğretim 3178 1,0 1,0 

Ortaokul 5694 1,7 1,9 

Orta ve dengi meslek 237 0,1 0,1 

Lise 6435 1,9 2,1 

Lise ve dengi meslek 878 0,3 0,3 

Yüksekokul veya fakülte 1436 0,4 0,5 

Ara Toplam 305133 92,1 100,0 

0   25935 7,8   

99   174 0,1   

Toplam 331242 100,0   

 

Okuma yazma bilmeme oranında en yüksek oran zihinsel engellilerdedir. Bu 
sonuçta zihinsel engelli bireyin kendinde varolan engelden dolayı değil ama 
kendisine yönelik olarak verilen eğitim, hizmet ve olanaklarının yokluğundan 
kaynaklanmaktadır. 

5.2.2.2. Çıraklık ve Mesleki Eğitim 

Ülkemizde çıraklık ve mesleki eğitimi düzenleyen iki farklı uygulama vardır. 
Bunlardan birisi Borçlar Kanunu 318’inci madde, diğeri ise 3308 sayılı Mesleki 
Eğitim Kanunudur. Borçlar kanuna göre, çıraklığa giriş yaşı için 12 yaşının 
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doldurmuş olmak gerekir. Mesleki eğitim kanunu kapsamındaki çıraklar ise, en 
az ilköğretim okulu mezunu olmaları gerekir. Ayrıca 14 yaşını doldurmuş, 19 
yaşından gün almamış olmaları gerekir (Akyiğit, 2007:79). 

Gerek Mesleki Eğitim Kanunu olsun gerekse de Borçlar Kanunu olsun 
mesleki eğitim ile ilgili genel düzenlemeleri içermektedir. Engellilere yönelik 
olarak herhangi bir düzenleme içermemektedir.  

5.2.2.3. İş-Kur Mesleki Eğitim Merkezleri 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir kurum olan İş-Kur, 
istihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve iş piyasaların 
düzenlenmesi ile ilgili genel düzenlemeleri yapmakla görevli bir kurumdur. 
Engelli işçi istihdam etmeyen işverenlere uygulanan para cezaları da mesleki 
eğitim kursları düzenlenmesi amacıyla Türkiye İş Kurumu bütçesine 
aktarılmaktadır. Türkiye genelinde İş Kur tarafından engellilere yönelik olarak 
2008 yılında Türkiye çapında 261 kurs düzenlenmiş, 2673 erkek, 1504 bayan 
olmak üzere toplam 4177 engelli bu kurslardan faydalanmıştır (iskur.gov.tr). 
Özellikle 2008 yılında İş Kur tarafından düzenlenen kurs sayısı ve katılımcı 
sayısı geçmiş yılların çok üstünde olmuştur. Bu durum engelliler ve engelli 
istihdamı için mesleki eğitimin öneminin algılanması açısından oldukça 
sevindiricidir. 

5.2.2.4. Özel Eğitim Hizmetleri 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel 
olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile 
onların özür (engel) ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime 
“özel” eğitim denilmektedir. Özel eğitim hizmetlerinde ana amaç engelli bireyi 
kendine yeterli hale getirip, toplumla kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler 
olmasını destekleyecek becerilerin kazandırılmasıdır. 

Bu amaçla ülkemizde faaliyet gösteren 537 okul ve 1 kurum bulunmaktadır 
Özel rehabilitasyon merkezleriyle birlikte bu sayı 1700 tanedir. Bu okullardan 
yararlanan ve eğitim gören engellilerin sayısı ise 27.439’dur.  Okulların 
dağılımına bakılacak olursa (site.mynet.com/sakaryarehberlik/rehberlik); 
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Tablo 5.6: Türkiye’de Engellilere Yönelik Eğitim Veren Kurumların 
Dağılımı 

OKUL /KURUM TÜRÜ Okul  
Kurum  
Sayısı 

Öğrenci  
Sayısı 

Toplam 
Öğretmen  
Sayısı 
Yöneticilerde Dahil 

İşitme Engelliler İlköğretim Okulu 49 5429 1072 

İşitme Engelliler Meslek Liseleri 15 1279 202 

Görme Engelliler İlköğretim 
Okulları 

16 1420 395 

Ortopedik Engelliler İlköğretim 
Okulları 

5 374 91 

Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri 2 74 29 

Eğitilebilir Zihinsel Engelliler 
İlköğretim Okulları (47+2) 

49 2743 

Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İş 
Okulları 

63 2358 
1053 

Öğretilebilir Zihinsel Engelliler 
Eğitim Uygulama Okulları 

115 5101 

Öğretilebilir Zihinsel Engelliler İş 
Eğitim Merkezleri (115+4) 

119 2235 
1478 

Üstün Yetenekliler Bilim ve Sanat 
Merkezleri 

35 5175 411 

Hastane İlköğretim Okulları 48 4775 genel toplama 
dahil değil 

89 genel toplama 
dahil değil 

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri 18 725 

Otistik Çocuklar İş Eğitim 
Merkezleri 

2 83 223 

Vakıfbank Uyum Çocukları 
İlköğretim Okulu 

1 27 12 

Görme Engelliler Basımevi ve 
Akşam Sanat Okulu 

1 
Kurum 

416 hastane okul 
hariç 

13 

Genel Toplam 537 
okul 
1kurum 

27.439 
Hastane okul hariç 

4979 
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5.2.3.Engellilerin Temel ve Mesleki Eğitiminin Önündeki Engeller 

Engellilerin eğitimi konusunda uluslararası düzenlemeler ve ilgili denetim 
organlarının konuya ilişkin karar ve yorumlarına bakıldığında, bunların 
tümünün engellilerin mümkün olduğunca kaynaştırılmış ortamlarda, başka bir 
ifade ile engelli olmayanlarla birlikte eğitim görmesi gerekliliğini vurguladığı 
görülmektedir. Bu durum, 3 temel yükümlülüğü de beraberinde getirmektedir. 
Bu yükümlülüklerden birincisi, tüm okulların genel erişilebilirliğinin 
sağlanmasıdır. İkincisi, engelli her bireyin ihtiyaçlarının ayrıca gözetilmesidir. 
Üçüncü ise, münhasıran engellilerin eğitim gördüğü kurumlarda görev yapan 
öğretmenler yanında, kaynaştırmalı eğitimde görev yapan öğretmenlerin de 
engellilik konusunda eğitilmesidir (Gül, 2006).  

Öneriler: 

• Engellilerin gerek temel eğitimi olsun gerekse mesleki eğitimlerinde 
olsun bir şeyler yapılabilmek isteniyorsa tüm ilgililerin ellerini taşın 
altına koymaları gerekiyor. Engellilerin eğitim hakkı anayasal bir hak 
olarak var ancak medya organlarından her kayıt döneminde engellilerin 
okullara kayıt yaptıramadıklarıyla ilgili haberleri izliyoruz. Bu konuda 
okul yöneticileri mimari düzenleme ve gerekli eğiticisi olmaması 
bakımında kayıt yapmamakta haklı olabilir. Gerekli kanuni düzenleme 
var uygulama olmasa da önemli değil anlayışının çözülmesi 
gerekmektedir. 

• Engellilere yönelik yapılacak mesleki eğitim ve rehabilitasyon 
uygulamaları engelli nüfusun tümünü kapsamalıdır. Sadece büyükşehir 
ve bölgelerle sınırlı kalmadan, tüm engellileri kapsamalıdır. 

• Engellilerin toplumda söz sahibi olabilmelerini aracı olan dernekleri 
veya örgütleri konusunda da genel bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. 
Belirli kriterlere göre engelli dernekleri oluşturulmalı ve sıkı 
denetimlerinin yapılması gerekmektedir.  
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• Engellilerin mesleki eğitimlerinde ulusal bir politikanın ortaya 
konulması amacıyla, devlet, işçi ve işveren temsilcileri ile engelliler bir 
araya gelerek güncel ve gerçekçi bir politika belirlenmelidir 
(Mutluoğlu,2004:277). 

• Engellilerin çıraklık eğitim sisteminden faydalanabilmeleri için 3308 
sayılı Mesleki Eğitim Kanun’da engellileri de kapsayacak düzenlemeler 
yapılmalıdır (Mutluoğlu, 2004:277). 

• Başta ilköğretim okulları olmak üzere bütçe imkanları doğrultusunda 
okulları engelliler için ulaşılabilir kılınması için gerekli düzenlemelerin 
yapılması gereklidir. 

• Engellilerin istihdam oranlarının artması için en önemli gereklilik 
mesleki eğitimi verebilecek engelli konusunda uzman meslek 
elemanları yetiştirilmesidir. Bu konuyla ilgili olarak Eğitim Fakülteleri 
ile Teknik Eğitim Fakülteleri ve hatta Sosyal Hizmet Bölümleri için 
ortak bir düzenleme yapılabilir. 
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Tartışma Soruları 

1. Farklı engelli gruplarının meslek edinmelerinin önündeki ana engeller 
nelerdir? 

İyi göremeyenler 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………… 

İyi duyamayanlar 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………
……………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………… 

İyi anlayamayanlar 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………
……………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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Ortopedik engelliler 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………
……………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………… 

2. Ülkenizde engellilerin ş başvuruları ile ilgili bilgilendirme, faydalar, mali 
asistanlık, konusunda ne tür rehberlik hizmeti veriliyor? Bu hizmetlerin 
geliştirilmesi için neler önerirsiniz? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………
……………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………… 

3. Engellilerin eğitim hakkını sağlayan kanuni uygulamalara rağmen eğitim 
hayatının dışında kalmalarının ana nedeni nedir? 

………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………..… 
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BÖLÜM 6 

ENGELLİLERİN İSTİHDAMININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER 

Engellileri topluma ve istihdam piyasasına kazandırmanın önündeki en önemli 
engeller, engelsizlerin onlara karşı geliştirdikleri negatif tutumlar, basmakalıp 
düşünceler ve önyargılardır. Bu engeller, engellilerin sosyal yaşamda hiçbir iş 
yapamayacaklarına dair yanlış inançlardan kaynaklanmaktadır. Engelliler içinde 
sürekli evde yaşamak zorunda olan ve başkasının yardımı olmadan ihtiyaçlarını 
gideremeyen sadece çok az bir grup/kesim vardır. Bunlar içinde de zamanla 
gelişme gösteren ve sosyal yaşama adapte olabilen engelliler de mevcuttur.  

Öte yandan insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmak, bir beceriye 
sahip olmak ve bir şeyler başarmak ihtiyacı hissederler. Bu ihtiyaç engelliler 
için de söz konusudur. Engelliler de toplumun onlara izin ve olanak vermesi 
durumunda bu duyguları yaşamak isterler. Engellilerin bir kısmı eğer 
mümkünse evde çalışmayı tercih ederler. Çünkü evde çalışmak, onlar için daha 
uygun, daha az stresli ve güvenlidir. Bu aynı zamanda onlara gerekli bakımları 
için esneklik sağlar. Ancak evde çalışmak, engellilerin ücret dışında bazı ek gelir 
ve faydalardan (fazla mesai, prim, sağlık sigortası, sendikal haklar vb.) mahrum 
olmasına neden olur. 

Birleşmiş Milletler verilerine göre bugün dünyada 500 milyondan fazla insan 
fiziki ya da zihinsel bir engel ile yaşamaktadır (Artar ve Karabacakoğlu, 2003). 
Çoğu yerde engelli insanlar önceleri saklanan, unutulan veya alt sınıf olarak 
görülen bir kesimdir. Ne yazık ki hâlen engellilere böyle yaklaşılan toplumların 
varlığı da bir gerçektir. Ancak engelliler de, tıpkı diğer vatandaşlar gibi ve 
onlarla eşit şartlarda çalışma hayatında yer alma hakkına sahiptir. Buna ek 
olarak, normal vatandaşların sahip olduğu tüm ayrıcalıklar ve yükümlülüklere 
de sahiptir. Bu yükümlüklerden biri de vergi ödemektir. Çalışma hayatında yer 
alan engelli bir vatandaşımızın vergi yükümlülüğünün olması onlar için ayrıca 
hayata tutunma ve bir şeyler başarma arzusu için motive edici bir unsurdur. 
Öyle ki, eşit şartlarda (ki bu eşit şartlar hayatin her alanına ilişkin tasarımın 
sadece engelli vatandaşlar göz önüne alınarak değil, aynı zamanda engelli 
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vatandaşlarımızın durumu göz önüne alınarak gerçekleşen şartlardır) yasam 
mücadelesi veren engelli vatandaşlarımızın hayat kalitesinin de arttığı ve 
onların kendilerini böyle daha mutlu hissettikleri yapılan araştırmalarda (Peck 
ve Kirkbride, 2001) ortaya konulmaktadır. 

Son yıllarda engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatına katılması yönünde 
ortaya konan çabalara rağmen hala engelli vatandaşlarımızın büyük 
çoğunluğunun issizlik sorunuyla mücadele ettiği bilinmektedir. Türkiye 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın 2002 yılında yaptığı bir araştırmaya göre 
Engelli vatandaşlarımızın işgücüne katılma oranı %21,71’dir. Geriye kalan 
%78,29’luk kesim işgücüne dahil olmayan kesimi oluşturmaktadır. Ancak 
işgücüne katılan engelli nüfus içinde de issizlik oranı %15,46’dir. Bedensel ve 
zihinsel engellerinden dolayı işgücüne katılma oranı düşük olan engelli 
vatandaşlarımızın bir de issizlik problemiyle karşı karşıya olması bu konuda 
sorumlu olan tarafların daha yoğun bir caba ile sorunun çözümünde aktif 
olmalarını gerektirmektedir.  

Dünya ekonomi tarihinde 1944 yılı engellilerin istihdamı acısından önemli bir 
tarihtir. Bir dönüm noktasıdır. Endüstri devriminin ortaya çıktığı 18. Yy’dan 
1944 yılına kadar “engelliler” adeta “çalışamazlar” ya da “iş verilemezler” sınıfı 
olarak görülmekteydi. Bu varsayım, ağır sanayi islerinin bu tarihe kadar toplam 
ekonomi içindeki payının yüksek olmasından dolayı belki anlaşılabilir bir 
şeydir. Ancak, bu varsayım o denli normal insanlar arasında içselleştirilmiş ki, 
1944 yılına kadar, ağır sanayide olmasa da başka alanlarda engelli insanların 
nasıl istihdam edilebileceğine dair cabalar yok denecek kadar azdır.  Engelliler 
konusunda araştırma yapanlar, ortalama bir çalışan profilini dikkate alarak 
tasarlanmış bir endüstriyel sistemin buna uygun olmayan bireyler ve beyinleri 
sistem dışında bıraktığını ifade etmektedirler (Finkelstein, 1980; Ryan ve 
Thomas, 1987).  

Ancak ilk kez 1944 yılında, özellikle II. Dünya Savaşı’nın bir sonucu olarak 
işgücünde yaşanan darboğaz nedeniyle, engelliler için istihdam imkanları ortaya 
çıkmıştır. Bu tarihten sonra işgücü piyasasında ortaya çıkan fırsatlardan 
engellilerin nasıl yararlanabileceğine ilişkin çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar 
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sonucunda engellilerin bazı işleri yapabilmesi için ne tur becerilere sahip 
olmaları gerektiğine dair tespitler yapılmıştır. Bu tespitlerin sonucunda 
Avrupa’da engellilerin işgücü piyasasına dahil olabilmesi için sahip olması 
gereken becerileri onlara kazandırabilmek yönünde yeni kamu politikaları 
oluşturulmaya başlanmıştır. Bu politikalar sonucunda örneğin en az 20 işçi 
çalıştıran işyerlerinde %3 oranında engelli çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir 
(Roulstone, 2004). 

II. Dünya savaşından sonra engellilerin iş dünyasına katılımı yönünde yapılan 
düzenleme ve iyileştirmelere rağmen hala bu konuda yeterince mesafe alındığı 
söylenemez. Bu konuda hala eksikliklerin bulunması ve engellilerin hala 
çalışma hayatı içinde yeterince yer bulamamalarının önünde pek çok engel yer 
almaktadır. 

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, (ör: Labour Market Trends, 2001) 
engellilerin işsiz olmaktansa daha düşük ücretle ve daha alt kademe islerle dahi 
olsa bir iş sahibi olmakla kendilerini daha mutlu hissetmektedirler. Engelliler 
arasında normal insanlardan daha yüksek bir oranda işsizlik sorununun 
yaşanıyor olmasının elbette pek çok nedeni sayılabilir. Ancak, bu nedenleri 2 
kategoride ele almak mümkündür.  

1. İşverenlerden kaynaklanan engeller 
2. Kamu politikalarından kaynaklanan engeller 

6.1. İşverenlerden kaynaklanan engeller 

Engelliler, yöneticilerin gözünde genellikle hukuki bir zorunluluk ya da özel bir 
nedenleri olmadıkça çalıştırma eğiliminde olmadıkları kişilerdir. Çünkü onlara 
göre, engelliler çoğunlukla deneyimsizdirler; kariyer ve mesleki eğitim 
açısından da işe uygun değillerdir. Bu yüzden, diğer işsizlere göre şansları daha 
azdır (ILO, 1984). Engeliler ile ilgili literatürde işverenlerin engellileri istihdam 
etmekten neden çekindiklerine yönelik araştırmalar yapılmıştır.  Bu konuda 
yapılmış bir araştırmaya göre, yöneticiler engelli eleman çalıştırmama 
nedenlerini şu şekilde dile getirmişlerdir (Barret, 1964):  

• Engelliler, çokça mazeret izni alırlar.  
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• Engelliler, düzgün ve iyi çalışmazlar.  

• Engelliler, kazalara daha çok neden olurlar.  

• Engelliler, çabuk kızar ve alıngan olurlar.  

• Engellilere, ceza uygulaması daha zordur.  

• Engellilerin, yükselme imkanları sınırlıdır.  

• Engelliler, diğer çalışanları olumsuz etkiler.  

• Engellilerin, duygusal sorunları daha çok olur. 

• Engelliler, halkla ilişkiler açısından iyi izlenim bırakmazlar. 

• Engellilerin hareket yeteneklerindeki sınırlılık işyerlerinde özel 
düzenlemeleri gerektirir. 

• İşletmemizde engellilere uygun bir iş yoktur. 

• Engeller işyeri güvenliğini tehdit ederler. 

• Öncelikle emek piyasasında emek arzı, engelli çalıştırmayı 
gerektirmeyecek kadar çoktur. 

Yukarıdaki nedenler artırmak mümkündür. Ancak yukarıda sıralanan 
nedenlerin ortak özellikleri dikkate alındığında aslında bir temanın öne çıktığı 
görülmektedir.  İşverenlerin neden engelli istihdam etmediğine ilişkin temel 
temanın “korku” olduğu görülmektedir. İsletmeler neden engelli istihdam 
etmediklerini, başka bir ifadeyle engelli istihdam etmeye yönelik çekincelerinin 
nedenlerini hep başka yerlere, kişilere ve kurumlara atfederler.  Fakat yapılan 
araştırmalar da ortaya koyuyor ki, bunun asıl nedeni korkudur. Aşağıda 
işverenlerin neden engelli istihdam etmediklerine dair ortaya çıkan ana tema 
olan “korku”nun nedenleri üzerinde durulacaktır. 
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6.1.1. Engelli İstihdam Etmenin Maliyetine İlişkin Korku  

Engellilerin çalışma hayatına ilişkin kanuni düzenlemeler işyerlerinde 
engellilere yönelik fiziksel düzenlemelerin yapılmasına dair zorunluluk 
getirmektedir. 01.07.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 14. maddesi, 
"Çalışan Engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, özrüyle ilgili olarak 
diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamaz." ve "işyerinde fiziksel 
düzenlemelerin bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve 
kuruluşlar ile işyerleri tarafından yapılması zorunludur" şeklinde 
düzenlenmiştir. Ancak, ilk etapta engelli çalıştırmayı düşünen işverenlerin 
henüz engelli istihdam etmeden önce kanuni yükümlüklerinin ne olduğu 
konusunda yaptıkları araştırmalar onların gözlerini korkutabilmektedir. Oysa 
engelli çalıştıran işverenlerin tecrübeleri dikkate alındığında bu korku ve 
kaygılarının yersiz olduğu ortaya çıkacaktır.  

Engellilerin istihdam fırsatlarını sınırlayan ve işverenlerden kaynaklanan neden 
engelli çalıştırmanın işverenlere getireceği düşünülen ek maliyet korkusudur 
(Crawford ve Martin, 2000). Bu ek maliyet özellikle işyerinde engellilere 
yönelik yapılacak fiziksel ek düzenlemeler ile ilgilidir. İlk başta bakıldığında 
işverenlerin bu korkularında haksiz olmadıkları düşünülebilir. Öyle ki, örneğin, 
fiziksel engelli bir çalışan için fiziksel koşulların uygun olmadığı bir iş yerinde, 
engelli çalışana yönelik yapılacak düzenlemelerin işverene yüksek bir maliyet 
getireceği düşünülebilir. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki (Job 
Accommodation Network, 2000) işyerinde engellilere yönelik düzenlemelerin 
%20’sinin hiç bir maliyeti yok, %80’inin ise maliyeti 500 $’ın altındadır. Bu 
gerçeklere rağmen işyeri fiziksel düzenlemelerin yüklü bir maliyet getireceği 
endişesi işverenlerin engelli çalıştırmalarının önündeki en büyük engellerden 
biridir. Böylesi bir korkunun üstesinden gelebilmenin tek yolu hem 
işverenlerin/yöneticilerin bilinçlendirilmesi hem de engellilerle ilgili uzmanların 
işyerindeki fiziksel düzenlemelere ilişkin projeler ile pratik ve makul çözüm 
önerileri geliştirmeleridir.  



  163

Bunun dışında engellilerin sürekli olarak sağlık harcamalarının ve tedavi 
süreçlerinin de işverenlere ek bir maliyet getireceği düşünülmektedir. Süregelen 
bir hastalığa sahip bir engellinin tedavi sureci içinde işini aksatmaması, çokça 
mazeret izni istemesi, ya da tedavinin gerçekleştirileceği günlerde raporlu 
olması iş kaybına neden olacağından işverenler bu sebeplerden dolayı engelli 
kişileri istihdam etmekten çekinirler. Ancak unutulmaması gereken şudur ki, 
bir personelin işe gelmemesinden kaynaklanan iş kaybının maliyeti, işletmelerin 
toplam maliyetleri içinde ihmal edilebilir bir orana sahiptir. Çünkü özellikle 
Türkiye`de maliyet söz konusu olduğunda, maliyet artırıcı unsurların daha çok 
iş süreçlerinin verimsiz tasarlanması ve rekabet koşullarına uygun yapılanmanın 
gerçekleşmemesinden kaynaklandığı bilinmektedir. Öte yandan engellilerin iş 
kayıplarından doğan maliyetler de uygun bir yedekleme planı ile çözülebilecek 
bir sorundur. Engelli olmayan insanların da hastalanmaları ya da iş kazası 
geçirmeleri durumunda ortaya çıkan iş kayıplarının giderilmesi için ortaya 
konulan çözümler engelliler için de geçerlidir. Kaldı ki, engellilerin tedavi 
süreçleri dışında işyerlerinde çalıştıkları zaman içinde daha yüksek verim 
oranıyla çalışıyor olmaları, tedavi süreçlerinden kaynaklanan iş kaybı 
maliyetlerinin göz ardı edilmesi için yeterli bir nedendir. 

6.1.2. Engellileri Daha Fazla Gözlem Altında Tutma ve Verimlilik Kaybı 
Korkusu 

İşverenlerin engelli istihdam etmek istememelerinin ardında yatan nedenlerden 
biri de işyerindeki engellilerin işe, işyerine ve diğer çalışanlara etkisinin ne 
olacağı korkusudur. Bu korku engellilerin istihdamı ile ilgili kaygılar arasında en 
kritik ve üstesinden gelmenin en zor olduğu kaygıdır. Öyle ki, işverenler engelli 
çalışanlara daha fazla ihtimam gösterilmesi gerektiğini düşünürler. Örneğin, 
ustabaşıların, şeflerin ya da takım liderlerinin engellilerle daha fazla ilgilenmek 
zorunda olduklarından diğer görevlerini aksatabilecekleri konusunda 
endişelenirler. Çünkü, engellilerin diğer çalışanları da olumsuz etkileyebileceği, 
kazalara neden olabileceği, engellilerin işyerlerinde kendi güvenliklerini dahi 
sağlayamayacakları düşünülür. Bunun dışında, engellilerin diğer çalışanlarla 
karşılaştırıldığında daha az verimli çalıştıklarını düşünürler. İşverenlerin aklına 
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gelen ilk soru “Bu çalışana verimsiz çalıştığı için ayrıcalık gösterecek miyim?” 
sorusudur. Oysa bu sorunun temelinde bir önyargı bulunmaktadır.  

Çoğu işveren yasal zorunluluklar nedeniyle işe aldığı engellinin iş yerinde ne 
yapabileceği konusunda bir bilgiye sahip değildir ve bu doğrultuda bir hazırlık 
da yapmamaktadır. Gerek yasal zorlamalar nedeniyle gerekse başka, “bilinen 
yollarla” işe giren bir engelli, öncelikle ön yargılı bir sorunla karşılaşmaktadır. 
“Sen ne iş yaparsın?” Bu soru engellinin gerçekten ne iş yapabileceği 
konusundaki bilgisizliği yansıttığı gibi, bir şey yapamayacağı yönündeki ön 
yargıları da yansıtmaktadır. Bu önyargılı yaklaşım, genellikle iki şekilde 
sonuçlanmaktadır. Birincisi engelliden bir iş/verimlilik beklentisi olmadan 
“çok ayakaltında dolaşma da hiçbir şey yapmasan da olur” tavrıdır. Bu 
yaklaşımın uçta fakat hiç de azımsanamayacak sıklıkta rastlanan örneği 
“istersen ücretini alıp iş yerine de gelmeyebilirsin” tavrıdır. Ama engelli bu iki 
yaklaşımı da kabul etmez “hayır ben çalışmak istiyorum, üretmek istiyorum, 
topluma üreterek katkıda bulunmak istiyorum, kendim için bir şeyler yapmak 
istiyorum” derse, bunları gerçekleştirmeye elverişli bir iş ortamı yaratılması, 
yeteneklerine, hatta eğitimine uyan bir işte çalıştırılması konularında ciddi 
sorunlarla karşılaşır (Karataş, 2001). 

Bu korkuyu yenmenin yolu öncelikle bu önyargılardan arınmaktır. Sonrasında 
ise işverenlerin ve yöneticilerin engelli türü ile işyerindeki pozisyonları 
esleştirebilecek bilgi ile donatılmaları gerekmektedir. Bu konuda yine engelli 
uzmanlarına ve engelli temsilciliklerine büyük sorumluluk düşmektedir. 
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, engelli insanlar bazı is türlerini engelsizlere 
göre daha verimli yapmaktadırlar. İşveren ve yöneticilerin yapması gereken 
hangi engelli türünün hangi işleri çok daha verimli yapabileceklerini 
öğrenmeleridir. Örneğin, işitme engelli bir insanin bir iş yerinde bilgisayara veri 
girişi departmanında işe alındığını düşünün. Bu engelli çalışandan beklenilen  
bilgisayarlara veri girme işini asgari verimlilik standartlarına göre yerine 
getirmesidir. Ancak bu tür engelli çalışanların bilgisayara veri girişi gibi işler söz 
konusu olduğunda engelli olmayan çalışanlardan çok daha fazla verimlilikle 
işlerini yerine getirdiği gözlenmektedir. Bunun temel nedeni, işitme engelli 
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çalışanın işini yaptığı süre içerisinde dikkatinin engelli olmayan çalışanlara göre 
daha az dağılmasıdır. Bu nedenle işveren ve yöneticilerin bilmesi gereken en 
önemli şey, çalıştırdıkları engellilerden verimlilik konusunda bir ayrıcalık 
yapmak durumunda olmadıkları, beceri ve is esleştirmesi iyi yapıldığında 
beklenenin üzerinde bir verimlilik oranıyla engelli çalışandan 
faydalanılabileceğidir. İş ve engelli becerisi eşleştirmesi iyi bir şekilde yapılırsa, 
verimliliğin dışında korkunun diğer nedenleri olan işyeri ve diğer çalışanlara 
olumsuz etkinin de olmayacağı görülecektir. 

6.1.3.Verimsiz Olsa Bile Engelli Çalışanı İşte Tutma Zorunluluğu 
Korkusu 

İşverenleri en fazla kaygılandıran konulardan biri de eğer işler yolunda 
gitmezse engelli çalışanı işyerinde tutmaya devam edip edemeyeceğidir. Çünkü 
genellikle engelli insanların pozitif ayrımcılığa tabi tutulması gerektiğine dair 
yaygın bir kanaat vardır. Bu durumda işverenler engelli bir çalışanı işe 
aldıklarında eğer bu çalışan işin temel gereklerini yerine getiremiyorsa iş 
ilişkisine son vermenin zor olacağını düşünmektedir. Bu konuda işverenlerin 
kaygılarının yersiz olduğunu söylemek mümkün değildir. Böyle örneklere 
zaman zaman rastlanmaktadır. 

Ancak, engelli çalışanların zaman zaman işe geç kaldığı, verilen işleri 
zamanında bitiremedikleri, işin gereklerini layıkıyla yerine getiremedikleri 
durumlar, normal çalışanlar için de söz konusudur. Elbette sadece engelli 
oluşundan dolayı işin temel fonksiyonlarını layıkıyla yerine getiremeyen, işe geç 
kalan ya da işleri zamanında bitiremeyen engelli çalışanlar olabilmektedir. 
Ancak bunların çoğu iş-personel eşleştirmesinin uygun bir şekilde 
yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Öte yandan, böyle bir durumla bir 
işverenin karşılaşması durumunda, yani engelli bir çalışanın iş performansının 
düşük olması durumunda, işverenin yapacağı şey pozitif ayrımcılık yapmak 
yerine normal çalışanlara uygulanan prosedürü uygulamaktır. Çünkü, pozitif 
ayrımcılığın yapılması durumunda, bu diğer potansiyel engellilerin iş bulmasına 
olumsuz etki yapacaktır. Engellilere yönelik olarak zaten kanuni 
düzenlemelerde pozitif ayırımcılık yapılmaktadır. İşverenler çalıştırdığı işçi 
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sayısına oranla belli bir sayıda engelli çalıştırmak zorundadır (Türkiye`de 50 kişi 
çalıştıran işyerleri %3 oranında engelli çalıştırmak zorunda). İşyerinde verimsiz 
çalışan bir engellinin yerine bir baksa engelli çalışan istihdam edilebilecektir. 
Ayrıca pozitif ayrımcılığın bu konuda yapılmaması, işverenin, başka işverenleri 
de negatif yönde etkilemeyeceklerdir. (örneğin; “bizim işletmemiz de engelli 
bir çalışan var ama çok verimsiz, işten de çıkaramıyoruz” gibi bir söylem içine 
giremeyeceklerdir). Dolayısıyla böylesi bir bakış açısı da engellilerin daha fazla 
istihdam edilebilmelerinin önünde pozitif bir etki yaratacaktır. 

6.1.4. Katma Değeri Olmayan İnsan Kaynağına Sahip Olma Korkusu 

Günümüz iş dünyasında rekabet olgusu işveren ve yöneticilerin faaliyetlerini 
yönlendiren en önemli unsurdur. Girişimcilerin kuracakları işleri 
planlamasından, faaliyete geçtikten sonra isin yönetilmesine kadar her aşamada 
bu olgu bir baskı unsuru olarak girişimcilerin zihnini meşgul etmektedir. Bu 
nedenle, rekabet baskısını en aza indirmek için de sahip oldukları varlıkların 
katma değer yaratan varlıklar olmasına önem vermektedirler.  İşletmelerin en 
önemli varlıklarından biri olan insan kaynağını da bu bakış açısıyla 
değerlendirmektedirler. Bir başka ifadeyle, işverenler, işe personel alma 
sürecini bir hayırsever mantığıyla değil, rekabet baskısı ile mücadele eden bir 
işadamı mantığıyla yönetirler. Bu nedenle, engelli insanlara da katma değeri 
olmayan bir varlık gözüyle yaklaşmaktadırlar. Bu yaklaşım tarzı oldukça 
anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü isletmeler üretim sürecinde kullanacakları bir 
girdiyi temin ederken bile, satın alma birimi girdinin kalitesini kontrol eder. 
Hasarlı ya da kusurlu ürünün satın alınmamasına özen gösterilir. Doğru 
yerden, doğru şekilde, uygun bir fiyata, kaliteli ürünü temin etmek isterler.  

Engelli istihdam edecek olan işveren de kendisine iş başvurusunda bulunan 
engellilerin ya da kamu veya özel istihdam bürolarının çalıştırmaları için 
önerdiği engellilerin neler yapabileceğinden ve onların becerilerinden emin 
olmak isterler. Eğer bir hayırsever gibi engellileri işe alma sürecine yaklaşırlarsa 
hem kendi işletmesinin rekabette başarılı olma şansı azalabilir hem de işe 
alınacak engellinin iş-beceri eşleştirmesi profesyonel bir şekilde yapılmadığı için 
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verimlilik düzeyi düşecektir. Verimlilik düzeyi düşük olan engelli bir çalışanın 
psikolojik olarak olumsuz etkilenmesi ise engelliye yapılacak en büyük kötülük 
olacaktır.  

Öte yandan yukarıda işitme engelli bir çalışanın verimliliği ile ilgili örnekte 
ifade edildiği üzere bir bireyin engeli çoğu kez avantaj olabilir. Çünkü 
engellilerin çoğu kez bazı isleri engeli olmayan bireylerden daha iyi yaptıkları 
bilinen bir gerçektir. Örneğin, vidalama, montaj, kaynak, temizlik, santral 
operatörlüğü, ofislerde çok önemli belgelerin kesme makinesinde dilimlenip 
çöpe atılması gibi işlerin farklı engelli türlerindeki bireyler tarafından çok daha 
verimli bir şekilde yapıldığı bilinmektedir. Bu açıdan bakıldığında, işveren için 
bazı işlerde engelli çalıştırmak katma değeri yüksek bir varlığa sahip olmak 
anlamına gelecektir. 

Sonuç olarak, işverenlerin neden engelli çalıştırmadıklarına ilişkin yapılan 
araştırmaların sonuçlarının ortak özellikleri incelendiğinde bunun korkuya 
dayandığı söylenebilir. Yukarıda da ifade edildiği gibi engelli istihdam etmenin 
maliyetine ilişkin korku, engellileri daha fazla gözlem altında tutma ve 
verimlilik kaybı korkusu, verimsiz olsa bile engelli çalışanı işte tutma 
zorunluluğu korkusu ve katma değeri olmayan insan kaynağına sahip olma 
korkusu olmak üzere dört korku türü işveren ve yöneticilerin bir engelliyi işe 
almayı düşünürken karşı karşıya kaldıkları korkulardır. 

Engelliler ile ilgili çalışma yapan araştırmacılar ve sosyal hizmet uzmanları 
engellilerin istihdam olanağının artırılması için bir takım yöntemler ortaya 
koymaktadırlar. Örneğin, engelli istihdam izleme sisteminin geliştirilmesi 
çalışma hayatında engelli insanların daha fazla iş imkanına kavuşması için 
uygun bir yöntem olacaktır (Roulstone ve Warren, 2006). Bir kamu kuruluşu 
ya da sivil toplum örgütü bünyesinde, çalışma hayatına katılma potansiyeli olan 
engellilerin tespiti, bu potansiyelin artırılma olanakları, iş yaşamında ihtiyaç 
duyulan beceriler (örneğin, odaklanma, dikkat, el becerisi, takip etme becerisi 
gibi) bu becerilerin hangilerinin hangi engelli türlerinde olduğu, iş dünyasında 
çalışan engellilerin iş verimliliği konusunda karsılaştıkları sorunlar, bu 
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sorunların kaynağı gibi temel konularda kurulacak bir izleme ekibi engellilerin 
çalışma hayatına entegrasyon düzeyinin artırılmasına yardımcı olabilir.  

6.2. Kamu Politikalarından Kaynaklanan Engeller 

Gelişmiş ülkelerde engellilerin istihdamına yönelik ve çalışma şartları 
bakımından kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye`de de 1475 sayılı İş 
Kanunu engellilerle ilgili düzenlemelere yer vermiştir. Engellilerin çalıştırılması 
ile İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından mesleğe yöneltilmeleri ile ilgili 
düzenlemeler yapılması öngörülmüştür. Bu düzenlemelerin detayları daha 
önceki bolümler de yer almaktadır. Ancak bu düzenlemelere rağmen kamu 
politikalarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle Türkiye`de engellilerin 
istihdamının önünde engeller ortaya çıkmaktadır. Aşağıda bu sorunların neler 
olduğu üzerinde durulmaktadır (Meshur, 2004): 

Türkiye’de engellilerin istihdamına yönelik olarak “kota” yöntemi 
uygulanmaktadır. Ancak, gerek kamu gerekse özel sektör için yasalarla getirilen 
kotalarda istenilen başarıya ulaşılamamıştır. Bu başarısızlığı nedeninin, 
engellilerin istihdam edilmesinde kullanılan çeşitli yöntemlerden sadece bu 
yöntemin uygulanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bunun yanında, 
kota tekniğinden yararlanılarak işe yerleştirilmeye çalışılan engellilerin, istihdam 
edilmeden önce yeterince ve gereğince bilgilendirilmediği düşünülmektedir.  

50’den fazla işçi çalıştıran işyerleri, genelde büyük şehirlerde ve özellikle sanayi 
ve hizmetler sektörünün gelişmiş olduğu merkezlerde toplanmıştır. Buna 
karşılık, kırsal bölgelerde ve az gelişmiş şehirlerde 50’den fazla işçi çalıştıran 
işyerlerinde rastlamak mümkün değildir. Dolayısıyla bu yörelerde yaşayan 
engellilerin iş bulma ve işe girme şansları yoktur (Özürlüler Şurası, 1999, 
s:118).  

Ülkemizde engellilerin temel eğitim ve mesleki eğitim olanaklarından yeteri 
kadar yararlanamadıkları görülmektedir. Bu da istihdam şanslarını 
azaltmaktadır.  
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Mevcut yasal düzenlemelerin tek taraflı ele alınması ve ağırlıklı olarak ceza 
sistemine dayanması, işverenlerin bu kişileri istihdam etme konusunda 
olumsuz tutumlar geliştirmeleri biçiminde bir sorun ortaya çıkarmaktadır.  

Sosyal güvenlik kapsamına alınan engelliler genelde bir işte çalışan engelliler 
olup, iş bulamayan ya da çalışamayacak durumda olan engellilerin büyük bir 
bölümü bu güvenceden yoksundur (Aydın, 1991, s:152).  

İşverenler engellilik oranları düşük olanları (%40-50 arası) tercih ettiklerinden 
engellilik oranı yüksek olan engellilerin işe girme şansı çok azalmakta, bu tür 
ağır engelliler için diğer ülkelerde uygulanan istihdam imkanları (korumalı 
işyerleri, evde çalıştırma) sağlanmamaktadır (Aydın, 1991, s:153).  

Bir işe yerleştirilmiş engellilerin en önemli sorunlarının toplumdan engelliye 
karşı oluşmuş yanlış değer yargıları, ulaşımda karşılaşılan zorluklar ile sosyal ve 
sportif faaliyetlere katılmama olduğu görülmüştür (Aydın, 1991, s:154).  

Engellilerin istihdamı konusunda yapılan denetimlerin yetersiz olduğu 
görülmektedir.  

Yerel yönetimlerin, engellilerin istihdamını destekleyici hizmetler vermedikleri 
görülmektedir (Özürlüler Şurası, 1999, s:118).  

Gerek dış mekan gerekse iç mekan düzenlemelerinde engelli duyarlı tasarım 
eksiklikleri ile karşılaşılmaktadır. Avrupa Birliği’ne girme aşamasında olan 
ülkemizde bir an önce konu ile ilgili tedbirler alınmalı ve uygulamaya 
konulmalıdır.  

Yukarıda ifade edilen engellilerin istihdamının önünde kamu politikalarından 
kaynaklanan engeller bir kader değildir. Hatta bu tür engellerin aşılması, 
yukarıda bahsedilen işverenlerden kaynaklanan engellerin aşılmasından daha 
kolay görünmektedir. İşverenlerden kaynaklanan engellerin aşılması için 
öncelikle işverenlerin engellilere yönelik olumsuz algılarının değişmesi ve 
korkuların aşılması gerekir. Oysa kamu politikalarından kaynaklanan engellerin 
asılması için ise politikalarda ve uygulamalarda aksayan yönlerin değiştirilmesi 
ve giderilmesi gerekir. Aşağıda kamu politikalarından kaynaklanan engellerin 
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aşılması için neler yapılması gerektiğine dair bir takim öneriler yer almaktadır 
(Meşhur, 2004): 

• Ülkemizde engellilerin istihdam edilerek korumalarını öngören 
politikalarla hukuki ve kurumsal düzenlemeler planlanmamıştır. 
Planlama yoluyla gerekli nitelikte ve yeterli insan gücünün yetiştirilmesi 
ve bu politikaları taşıyan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve 
eşgüdüm sağlanmasına ilişkin sorunların daha kolay aşılması 
mümkündür. Söz konusu planlama yapılmalıdır.  

• Engelli hukukunun oluşturulması ve engellilerin de diğer bireylerin 
yararlandığı bütün haklardan eşit olarak yararlandırılmaları 
sağlanmalıdır.  

• Engelliler yeteneklerini değerlendirebilecekleri bir iş ve meslek için 
yetiştirilmelidirler.  

• Engellilerin istihdam edilmelerine yardımcı olabilecek korumalı 
istihdam, öncelikli istihdam, evde istihdam gibi yöntemler 
uygulanırken, aynı zamanda ücretli olarak işe girmeleri, belli 
mesleklerde çalışmaları, kendi işlerini kurmaları ve iş kooperatifleri 
kurabilmeleri teşvik edilmelidir (Özürlüler Şurası, 1999, s:129).  

• Engelli işçi çalıştırma zorunluluğu için kıstas olan 50 ve daha fazla işçi 
çalıştırma koşulunun, ülkenin ekonomik durumu ve bölgesel özellikleri 
göz önünde tutularak yeniden düzenlenmesi gerekir. Kırsal alanlarda 
50’den daha az işçi çalıştıran küçük ölçekli kuruluşlar bu durumda 
engelli çalıştırma sorumluluğunda olmamaktadır. Bu sayının ülkenin az 
gelişmiş bölgelerinde ve kırsal alanlarında azaltılması bu yörelerde 
yaşayan engellilerin iş bulma ve işe girme şanslarını artırabilecektir.  

• Engellilerin mesleki rehabilitasyonu, mesleki eğitim ve istihdamına 
yönelik bütün yasal mevzuat ve uygulamalar yeniden gözden geçirilmeli 
ve özellikle hizmetlerde bütünlüğü sağlayacak yeni yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır.  
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• Engelliliğin önlenmesi ve engellilerin sorunlarını çözmeye yönelik 
düzenlemeler getiren yasa tasarısının kapsamında bulunan önemli 
konulardan bir tanesi kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmi yapılar, 
yol, kaldırım, yaya geçidi, sosyal ve kültürel altyapı alanları beş yıl içinde 
engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesidir. Bu konunun 
uygulanması ile engellilerin kentsel yaşamda karşılaştıkları pek çok 
sorunun da çözüm bulacağı beklenmektedir.  

6.3. İstihdam Piyasası Engelliler İçin Uygun mu? 

Yukarıda engellilerin istihdamının önünde hem işverenlerden hem de kamudan 
kaynaklanan engeller açıklanmaya çalışıldı. Özellikle işverenlerden kaynaklanan 
engeller dikkate alındığında, işverenlerin temel korkularının yanlış varsayımlara 
dayandığı daha öncede ifade edildi. Bununla birlikte bu korkuların temelinde 
de engellilerin istihdam piyasasına uygun kişiler olup olmadığına ilişkin temel 
bir sorunun insanların zihnini meşgul ettiği de bilinen bir gerçektir. Aşağıda bu 
endişeyi taşıyanların endişelerini giderecek birkaç gerekçe açıklanmaya 
çalışılacaktır. 

• Her işveren eleman ihtiyacı duyduğunda en iyi personeli 
istihdam etmek ister.  

Engellilerin istihdam piyasasında yerinin olmadığını düşünmek zengin bir 
yetenek ve beceri havuzundan mahrum kalmak demektir. Pek çok engelli 
mükemmel becerilere sahip olabilir ancak bu becerilerini hayata geçirebilecek iş 
hayatında kullanabilecekleri eğitim gibi niteliklerden yoksun olabilirler. 
İşverenler, engelsizlerin sahip oldukları becerilerden daha farklı ve gerçek 
becerilere sahip olan engellileri istihdam etmeyi ciddi bir alternatif olarak 
dikkate almalıdırlar. 

• Engelliler farklı durumları yönetmek için stratejilerin 
geliştirilmesi ve problemlerin çözümü için kullanılabilir. 

Engelliler söz dinleyen, verilen talimatları sorgulamadan uygulayan, kolay 
adapte olabilen, yeni çalışma yöntemlerini hemen benimseyebilen ve örgütsel 
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değime kolay ayak uydurabilen kişilerdir. Sorunlarına yenilikçi bir anlayışla 
çözüm getirmek isteyen işverenler engellilerin bu özelliklerinden dolayı esnek 
olabilirler.  

• Engelliler engelsizler kadar verimli çalışabilir. 

İşverenlerin engelli istihdam etmeleri onların herkese karşı eşit istihdam fırsatı 
oluşturduğunu kamuoyuna göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Pek 
çok engelli çalışan engelsizlerin yapabildikleri işleri sadece küçük birkaç 
düzenleme ile yapabilir. 

• Engelli çalıştırmak firmanın şirket imajını güçlendirir. 

Engellilerin istihdam edilmesi şirket hakkında topluma olumlu sinyallerin 
gönderilmesine olanak sağlar. Böylece, iş ahlakı ve şirket değerleri konusunda 
hem yatırımcılarına ve hissedarlarına hem de müşterilerine ve çalışanlarına 
mesajlar göndermiş olur. 

• Engellileri istihdam etmek bir şirkete rekabet avantajı 
sağlayabilir. 

Engelliler kendi içine kapalı bir topluluğun üyeleridirler ve kendi alışkanlıklarını 
kendilerini istihdam eden ya da onları anlayan ve onlarla ilgilenen 
organizasyonlara taşırlar. Farklı engelli türlerinde engellileri istihdam eden 
işverenler, engelli müşterilerinin de ihtiyaçlarının farkında olur ve diğer 
personelin engelli müşterilerle uygun bir şekilde iletişime geçmeleri konusunda 
güven verir. 

• Ortalama bir engellinin normal bir çalışana göre iş kazasına 
uğrama ihtimali daha düşüktür.  

Engelliler, duyu organlarına yeterince güvenmemeleri gerektiğini bildikleri için 
hareketlerinde çok daha dikkatli olurlar. Engel türlerine göre hareket 
kabiliyetleri sınırlı olduğu ve kendileri de bunun farkında olduğu için 
tehlikelere karşı daha dikkatli olurlar. 
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Yukarıda engellilerin istihdam piyasası için uygun olup olmadığına ilişkin temel 
endişenin yersiz olduğuna dair gerekçeler açıklandı. Bununla birlikte işverenler 
engelli istihdamının hem piyasa şartları açısından hem de ahlaki olarak 
gerekliliğine inansalar bile akıllarında cevaplanmasını istedikleri bazı sorular 
var. Bu soruları ve sorulara ilişkin cevapları aşağıdaki şekilde sıralamak 
mümkündür. 

Sık Sorulan Sorular 

• Engelliler normal bir çalışan gibi kendisine verilen işi yapabilir 
mi? 

Çalışmalar gösteriyor ki, engelliler iş yerlerinde kendilerine uygun iş 
verildiğinde oldukça verimli çalışırlar. Aynı zamanda güvenilir ve değerli 
çalışanlar olarak bilinirler. 

• Herhangi bir sağlık ve güvenlik sorunu yaşar mıyım? 

İş yerinde basit, maliyetli olmayan küçük düzenlemeler ile engelli çalışanlar için 
verimli çalışabilecekleri çalışma ortamı hazırlamak mümkündür. Araştırmalar 
gösteriyor ki, işyerlerinde engelliler için yapılan fiziki düzenleme yapan 
işletmelerin %20 si bunun kendilerine maliyetinin 500 doların altında 
olduğunu, geri kalan % 80 işletme ise bunun maliyetinin olmadığını, kendi 
çalışanları ile gerekli düzenlemeleri yaptığını ifade etmektedir. 

• Engelliler devamsızlık yapmaz mı? 

Özellikle büyük ve uluslar arası firmalar üzerinde yapılan araştırmalara göre 
engellilerin devam oranları mükemmel düzeydedir. 

• Engelli istihdam etmek maliyetli değil midir? 

Engellilerin istihdamına yönelik olarak işverenler tarafından araç alımlarında 
bu maddeye göre işverenlere vergi indirimi yapılabilir. Ayrıca, engellileri 
istihdam etmenin işverene getireceği yükleri hafifletmek, onları işyerlerine 
adapte edebilmek ya da özel ekipmanlar tedarik etmek için hem devlet hem de 
Avrupa Birliği fonları ile desteklenen pek çok proje vardır. Örneğin Özürlüler 
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İdaresi Başkanlığının görevlerini düzenleyen 3’üncü maddesinde; “gönüllü 
kuruluşlar ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, ortak projeler hazırlamak ve 
sunulan projeleri desteklemek”, hükmü de bulunmaktadır. 

• Engelliler yüzünden sağlık ve sigorta masraflarım artar mı? 

İşverene düşen sigorta prim oranının yarısını kendileri, yarısını da Hazine 
karşılar. Bunun dışında çalışanlarına özel sigorta imkanı sunan işyerleri de 
vardır. Özel sigorta şirketleri engellileri bir risk unsuru olarak 
değerlendirmemekte ve ek prime gerek kalmadan engellileri normal sigorta 
kapsamına almaktadırlar. 

• Mevcut çalışanların engellilere karşı tutumları nasıl olur? 

İşyerinizde bir engelli bilinci oluşturmak için yapacağınız eğitimler için 
engelliler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından, Avrupa Birliği’nden yada 
yerel yönetimlerden maddi destek alınabilir. 

6.4. Engelli İstihdam Etmede Dikkat Edilecek Temel Hususlar 

Engellilerin istihdamının gerekliliğine ilişkin inanç tam olsa bile ve işverenin 
verimlilik ve maliyet kaygıları giderilmiş olsa bile, engelli istihdam ettikten 
sonra dikkat etmeleri gereken bazı temel hususlar söz konusudur. Bu hususları 
2 başlık altında özetlemek mümkündür. 

1. Her çalışana bir birey olarak davranmak 

2. Her çalışana bir birey olarak değer vermek. 

1. Her çalışana bir birey olarak davranmak 

Çalışan bir bireye bir grubun parçası olarak muamele edildiğinde pek çok şey 
baştan yanlış gidecektir. Özellikle grup hakkında kuşku ve yanlış bilgiler söz 
konusu ise, grubun topluca algılanışı grup içindeki her bireyin de yanlış 
değerlendirilmesine neden olur.  

Engelli çalışanların büyük çoğunluğu özel muameleye ihtiyaç duymaz. Diğer 
çalışanlara nasıl davranılıyorsa engellilere de aynı şekilde davranmak yeterli 
olacaktır. Ancak, buna rağmen işverenler engelli çalışanlara daha farklı 
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davranmaktadır. Çünkü bu gruba giren çalışanların engelleri vardır ve peşin bir 
hüküm ile bütün sorunların kaynağı onlar olabilir anlayışıyla onlara yaklaşılır.  

Böyle durumlarda örneğin verimlilik standartları düşürülür ve disiplin kuralları 
esnetilir. Ancak böyle bir davranış biçimi sonucunda engelli çalışan kendisinin 
diğer çalışanlar kadar değerli olmadığını düşünmeye başlar ve kendine olan 
güveni azalır. Bunun dışında diğer çalışanlar da engelli çalışanlara iltimas 
geçildiğini düşünerek şiddetli tepkiler gösterebilirler. Bu yüzden iyi niyetli bir 
girişim olarak başlatılan engellilere yönelik özel davranış çok daha kötü 
sonuçlara neden olabilir.  

Engelli çalışanlara yönelik iyi niyetli davranışların olumsuz sonuçlar 
doğurmasına bir başka örnek onlar için alınan ekipmanlar konusunda aşırıya 
kaçmaları verilebilir. Örneğin, tamamen farklı bir bilgisayar programında usta 
olan görme engelli ya da işitme engelli bir çalışan için sırf sesli olarak çalışan 
bir yazılım programı almak gereksiz olabilir. Engelli çalışanın buna ihtiyacı 
olduğu varsayılır. Oysa olumsuz sonuçlar doğurabilecek bu iyi niyetli varsayım, 
çalışanı baştan bir grubun parçası olarak değerlendirmenin ve engelli bireyin 
sahip olduğu becerinin yeterince iyi değerlendirmemenin bir sonucudur. 

İş yerinde engelli birini yeni işe alan bir işverenin yaşadığı bir örnek engelli 
çalışanları bir bütün olarak nasıl bir grubun parçası olarak değerlendirme 
yanılgısına düştüğümüzü açıkça göstermektedir. İşe aldığı ve ofis işleri 
yapmakla görevlendirdiği tekerlekli sandalye kullanan bir çalışanı için bütün 4 
raflı dosya dolaplarını 2 raflı olanlarla değiştirmeye hazırlanan işveren, bu 
siparişi verdikten sonra engelli çalışanını bu konuda bilgilendirme ihtiyacı 
hissetmiş. Çalışan ise yürüme problemi olduğunu, ayağa kalkma problemi 
olmadığını ve böyle bir değişikliğe hiç gerek olmadığını söyleyerek, işverenin 
önyargıyla hareket ettiğinin farkına varmasını sağlamıştır. 

Sonuç olarak grup temelli varsayımları bir kenara bırakarak her bir çalışana 
birey olarak davranmak gerektiğini unutmamak gerek. 
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2. Her çalışana bir birey olarak değer vermek 

Maalesef engellilere karşı yapılan ayırımcılık hala devam etmektedir. Engellileri 
etkin bir şekilde istihdam etmek için işyerinizde ayırımcılığı körükleyen hatalı 
varsayımları ve yanlış tutumları düzeltmeniz gerekir. 1999’da 1400 şirket 
üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, işyerinde çalışanların 
amirlerinin/şeflerinin %22’sinin engellilerin istihdamına karşı önyargı içinde 
olduklarını ve negatif tutum besledikleri tespit edilmiştir. Yine yapılan bir 
başka araştırmada ise, engelli olmayan çalışanların %15’i engelli bir çalışanla 
çalışınca kendilerini rahat hissedemeyeceklerini düşündüklerini ifade 
etmişlerdir.  

Eğer işletmenizde buna benzer önyargılar, tutum ve davranışlar varsa ve eğer 
işyerinizde engelli çalışanınız varsa, bu engelli çalışanlarınız kendilerini 
geliştirebilmelerine olanak sağlayan ve kendilerine güven duyabilecekleri bir 
çevre içinde olduklarını düşünmeyeceklerdir. Bunun ötesinde farklılığı içinde 
barındıran ve farklı yeteneklere değer veren bir şirket kültürü yaratma çabası 
boşa çıkacaktır. Çünkü daha öncede ifade edildiği üzere, engelliler kendilerine 
uygun iş verildiğinde benzersiz bir yetenekle ve yüksek verimlilik oranıyla bu 
işi yerine getirmektedirler. 

Sonuç olarak her çalışanın kendini şirketin değerli bir üyesi olarak görmelerini 
sağlayacak bir organizasyon kültürü inşa edin. 
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Tartışma Soruları 

1. Aşağıdaki tabloda verilen önyargılar hakkında görüşlerinizi belirtiniz. Bu 
ifadeler engellilerin istihdamı konusunda işverenleri zorlayacaktır. 

Önyargı  Katılıyorum Katılmıyorum 

1) Engelli bireyler diğer 
işçilerden daha az 
performansla 
çalışırlar 

Kısmen katılıyorum. 
Ekonominin bazı 
alanlarında önyargılar 
oluşmuştur. Örneğin, 
…………………………
…………………………
…………………………
…………… 

 

2) Engelli insanlar için 
uygun bir iş 
pozisyonumuz 
yoktur 

  

3) Güvenlik nedeniyle 
engelli insanları 
işyerimizde 
çalıştıramayız/kiralay
amayız 

  

4) Çalışma 
performansından 
memnun 
kalmadığımız engelli 
bireyi işten çıkarmak 
istediğimizde çok 
ağır cezalar alabiliriz 

  

5) Yönetim ve 
yazışmalarla ilgili 
olarak getireceği iş 
yükü çok önemlidir 

  

6) Legal durum açık 
değildir 
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7) İş arkadaşları ile veya 
onların doğrudan 
amirleri ile ilgili 
sorunlar 
yaşayabilirler 

  

8) Engelli insanlar 
yeterince 
eğitilmemişlerdir 

  

9) Bir işi nasıl 
yapacakları ile ilgili 
her zaman korkuları 
vardır. Engelli 
demek bazı şeyleri 
kesinlikle yapamaz 
demektir. Aynı 
zamanda engelliler 
bazı işleri kendileri 
adına başkalarının 
yapmasını isterler 

  

 

2. Bu önyargılar değiştirilebilinir mi? Nasıl? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………… 
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3. Yüz yüze görüşme seanslarında kendi görüşlerinizi diğer öğrencilerin 
görüşleri ile karşılaştırınız. 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………
…………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….…………. 

 

4. Farklı engelli gruplarının meslek edinmelerinin önündeki ana engeller 
nelerdir? 

İyi göremeyenler 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………… 

İyi duyamayanlar 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………… 
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İyi anlayamayanlar 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………… 

Ortopedik engelliler 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………. 

 

5. İşverenin engelli birey çalıştırması yönünde fikirlerini değiştirecek 
delilleri listeleyiniz. 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………… 
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BÖLÜM 7 

ENGELLİ BİREYLERİN İSTİHDAMI VE KURUMLAR ARASI 
İŞBİRLİĞİ 

Engelli bireylerin istihdamı Türkiye’de çözüm bekleyen en önemli sorunlardan 
biridir. Bu sorunun büyüklüğü Türkiye’de işsizlik oranının çok yüksek olması 
ile ilgili olduğu gibi engelin vermiş olduğu dezavantajlı durumla sorunlar daha 
da artmaktadır.  

Engelli hakları ile ilgili birçok kanun ve yönetmelikler çıkartılmıştır. Bu 
yönetmeliklerle birçok kuruma görev verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu,  Sosyal Hizmetler Kurumu, Maliye Bakanlığı, 
Büyükşehir Belediyeleri gibi kurumlar engellikten doğan dezavantajlı durumun 
ortadan kalkması için çalışmalar yapmaktadır. 

İstihdamla ilgili olarak İş-Kur, Milli Eğitim Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi 
gibi kurumlar görev alırlar. Fakat işbirliği noktasında bazı kopukluklar ve 
koordinasyonsuzluklar mevcuttur. Yerel yönetimler korumalı işyerleri ile ilgili 
yönetmelikle ilgili üzerine düşen görevi Türkiye şartlarında halen 
gerçekleştirememiştir. Milli Eğiti Bakanlığına bağlı bazı iş okulları vardır. Bu iş 
okulları eğitim çağındaki engelli bireylere mesleki eğitimler vermekle görevli 
kılınmıştır. Fakat bu okulların sayısı yeterli değildir. Aynı zamanda milli eğitim 
bakanlığına bağlı rehberlik araştırma merkezleri, ilçesinde veya ilinde ikamet 
eden engelli öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirmekle görevli kılınmıştır. 
Bununla ilgili bir koordinasyon eksikliği şu şekilde gerçekleşmiştir; 2008 yılında 
rehberlik araştırma merkezlerince mesleki rehabilitasyon eğitimi alması için 
yönlendirmelerde bulunmuştur. Fakat Türkiye’de bu merkezlerle ilgili herhangi 
bir kurum mevcut değildir. Bu şekilde yönlendirme yapılan öğrenciler aldıkları 
özel eğitimden 1 yıl süreyle mahrum oldukları gibi herhangi bir mesleki 
rehabilitasyon eğitimi de alamamışlardır. 

İstihdama yönelik çalışmaların büyük çoğunluğunu Türkiye İş Kurumu 
düzenler ve organize eder. İş kurumunda engelli raporuyla başvuru yapan 
binlerce kişiden çok azı işe yerleştirilebilmektedir.  İş kurumu bazı sivil toplum 
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kuruluşlarıyla birlikte istihdam garantili mesleki kurslar açmakta, bu kursları 
başarıyla tamamlayan engelli bireyler işgücüne katılabilmektedirler. İş kurumu 
bu çalışmaya 2008 yılından itibaren başlamıştır. Bu projeler sonucunda birçok 
engelli birey istihdam edilebilmiştir. Bu iş kurumu ve sivil toplum kuruluşları 
arasında yapılan işbirliğine güzel bir örnektir.  

Engelli bireylerin istihdam sorununu İş Kurumu yakın zamanda tek başına 
çözebilecek gibi gözükmemektedir. Bu nedenden dolayı diğer kurumlarla 
işbirliği yapmak durumundadır. Bu işbirliği sonucuyla engelli bireylerin 
istihdamı konusuna farklı bir bakış ve farklı bir çözüm getirilebilinir.  

Devlet kurumlarının arasında koordineyi engelli bireylerin istihdamı hedef 
yapılarak sağlanması birçok engellinin hayatını değiştirebilecek boyuttadır. 
Aslında her devlet kurumu, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler engellik 
adına farklı çalışmalar yapmış bulunmaktadır. Fakat bu yapılan çalışmaların tek 
hedef doğrultusunda birleştirilmesi yapılmamıştır. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı gibi kuruluşların engellilere 
yönelik ciddi çalışmaları mevcuttur. Fakat bu çalışmalar veya engelli bireylere 
yönelik toplanan veriler istihdam açısından ortak bir amaç etrafında 
kullanılmamıştır. 

Engelli haklarıyla ilgili birçok açılım sağlanmış ve belirtildiği gibi birçok kurum 
bu konuyla ilgili görevlendirilmiştir. Lakin kurumlar arasındaki koordinasyon 
eksikliği ailelerin çoğu zaman zor durumlarla karşılaşmasına neden olmaktadır. 
İstihdama yönelik en hayati derecede işbirliği yapması gereken kurumlar 
Başbakanlık Özürlüler İdaresi, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve İş 
Kurumudur. Bunların yanı sıra Yüksek öğretim kurumu, yerel yönetimler, 
işverenler bu kapsamda ortak hareket etmeleri gereklidir. 

Öncelikle Türkiye’de engelli nüfusun özelliklerinin çok iyi tespit edilmesi 
gereklidir. Sosyal, psikolojik ve akademik düzey olarak tespit edilen engelli 
bireylerin istihdamına yönelik birçok raporun hazırlanması ve ilgili kurumlara 
dağıtılması gerekmektedir. Başbakanlık Özürlüler idaresi bu koordinasyonu 
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eksiksiz bir şekilde hazırlayıp sunabilecek şekilde donanım ve tecrübeye 
haizdir.  

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Türkiye’deki engelli nüfusun demografik 
verilerine yönelik nüfus daireleri ile işbirliği şeklinde gerçek somut verilere 
dayalı olarak hazırlamalıdır.  

Sosyolojik olarak değişik veri toplama teknikleri kullanarak hedef kitle 
sosyolojik olarak incelenmelidir.  

Bununla birlikte istihdama hazır oluş, isteme, eyleme geçme gibi süreçleri 
tetikleyen psikolojik süreç ve sorunlar raporlaştırılarak genel bir öngörüş 
sağlanmalıdır.  

Milli Eğitim bakanlığına bağlı olarak engellilere hizmet veren Özel Eğitim ve 
Rehberlik Araştırma Merkezleri ile koordineli olarak engelli bireylerin 
akademik düzeyleri, mesleki eğitim düzeyleri ile ilgili ayrıntılı raporların 
hazırlanması gereklidir. 

Engelli bireyin işe uyum sürecinde korumalı iş yerlerinin açılması mesleki 
rehabilitasyon sürecinden geçmesine olanak sağlayacak koruyucu iş yerleri ile 
ilgili çalışmaları Başbakanlık Özürlüler İdaresi, Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel 
Yönetimler, işverenler ve Türkiye İş kurumu koordineli bir şekilde 
yürütmelidirler. Bu engelli bireyler için çok önemli bir konudur. Çünkü ailenin 
uzun süre engelli birey üzerinde bir sınırlaması ve koruyuculuğu engelli bireyin 
işe uyumunu zorlaştırır. 

Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü olan kamu ve özel sektörler tespit 
edilerek yakından takip edilmelidir. Bu çalışma Başbakanlık Özürlüler İdaresi 
ve Türkiye İş Kurumu iş birliği ile yapılmalıdır.  

Milli Eğitim Bakanlığı istihdam yönünde önemli çalışmalar hazırlayarak 
uygulamaya koyan büyük bir kurumdur. Özellikle 2005 özürlüler yasası ile 
birlikte milli eğitim bakanlığı engelli bireylerin eğitimi ile direkt olarak 
ilgilenmeye başlamıştır. Özel eğitim alan bütün öğrencilerin eğitim düzeyleri 
Milli Eğitim bakanlığı sistemlerinde kayıtlı olması, engellik adına yapılacak 
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çalışmalar için önemli gözükmektedir. Fakat bu kaynaklar hiçbir surette engelli 
bireylerin istihdamına yönelik çalışan kurumların bilgisi dahilinde değildir.  
Eğitim çağındaki engelli bireyler genel engelli nüfusunun büyük bir 
çoğunluğunu oluştururlar. Bu veriler bir an önce değerlendirmeye alınarak 
diğer kurumların da faydalanabileceği bir rapor haline getirilmesi önemli bir 
çalışma olacaktır. Mili Eğitim Bakanlığı ve bağlı birimleri öncelikle 

Özel Eğitim Merkezlerinde eğitim alan engelli öğrencilerin eğitsel bütün 
verileri ile ilgili raporlar hazırlamalıdır.  

Hazırlanan raporların Başbakanlık Özürlüler İdaresi ile paylaşılarak 2007-2008 
eğitim öğretim yılında mesleki rehabilitasyon eğitimine yönlendirilen fakat bu 
merkezlerin olmayışından dolayı mesleki eğitim alamayan engelli bireylere 
yönelik acil önlem planları hazırlanmalıdır. 

Engelli bireylere yönelik iş okullarının yaygınlaştırılması ve öğrenci sayısının 
artırılması gerekmektedir. İş okullarında verilen mesleki eğitimlerin piyasada 
talep edilen meslek kollarına uygun olması önemlidir. İş okulları işveren ve 
Türkiye İş Kurumu ile koordineli bir şekilde çalışmalıdır. İllere göre engelli 
istihdam eden işyerlerinin ayrıntılı iş gücü talepleri bu okulların uhdesinde 
olmalıdır.  

Eğitim çağını doldurmuş 18 yaşından büyükler için mesleki rehabilitasyon 
merkezleri veya korumalı iş yerleri adında açılarak eğitim ve üretim bir arada 
yapılmalıdır. Bunun için Halk Eğitim müdürlükleri yerel yönetimler ve 
işverenler koordineli bir şekilde bu gibi işyerlerinin açılması için ortak eylem 
planları hazırlamalıdırlar.  

Maliye bakanlığı engelli bireylere yönelik vergi indirimi ve muafiyet gibi 
hususlarda engelli birey ve ailelerinin ekonomik düzeylerinin iyileştirilmesi için 
çalışır. Bu süreçte engellik ile ilgili devlet eliyle yapılacak istihdamın 
finansörlüğünü yapmak durumundadırlar. Maliye bakanlığı engelli bireylerin 
istihdamına yönelik bütün işlerde pasif fakat önemli bir roldedir.  

Öncelikle Maliye bakanlığı engelli bireylerle ilgili çalışma kollarında tespit 
yönünde çalışmalarda bulunması gereklidir. Defterdarlık ve vergi dairelerini 
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vergi indirimi için başvuran engelli bireylerin tespit edilerek, Başbakanlık 
Özürlüler İdaresine bilgi ve raporla desteklemelidir.  

Vergi indirimi için başvuran engelli bireyin iş hayatında olması ve çalışıyor 
olması önemli bir veridir. Dolayısıyla çalışan engelli bireylerin durum tespitinin 
yapılması açısından çalışmayan engelli nüfusa göre sosyo ekonomik 
düzeylerinin belirlenmesinde önemli rol oynar. 

Araç muafiyeti için de vergi daireleri ve defterdarlıklara başvuru yapılır. 
%90’nın üzerinde engeli bulunan ve engelli çocuğunun ulaşımı için araç almak 
isteyen ailelere ait bilgiler maliye bakanlığı arşivlerinde mevcuttur. Bu veriler 
aslında bize engelli olup istihdama katılamayacak engelli bireylerin tespitinden 
yardımcı olurlar. Çünkü bu kategorideki engelli bireyler ağır engelli 
grubundadırlar.  

Kendisi engelli olup özel tertibatlı araç almak isteyen ve vergiden muaf olmak 
isteyen engelli vatandaşların bilgileri de belirttiğimiz kurumların arşivlerinde 
bulunmaktadır.   Bu veriler genelde ulaşım engelini ortadan kaldıran istihdama 
uygun engelli bireylerin tespitinde bize kolaylıklar sağlar. Aslında bize şöyle bir 
göstergede verebilir, özel tertibatlı araç alabilecek kadar ekonomik düzeyi 
bulunan, H Sınıfı ehliyet alabilecek kadar eğitim düzeyi olan, birçok 
prosedürden geçerek aracını alabilecek kadar girişken bir hedef kitlenin 
verilerini sağlar. 

Engelli bireyler emlak vergisinden de muaf tutulmuşlardır 150 m² den küçük 
tapulu evlerin emlak vergisinden muaf tutulmaları önemli bir verinin 
çıkartılmasında bize katkı sağlar.  

Yukarıdaki verilerden oluşan bir raporun maliye bakanlığınca oluşturulması 
lüzumludur. Zira engelli bireylerin sosyal ekonomik düzeylerinin belirlenmesi 
istihdam açısından çok önemli gözükmektedir.  

Türkiye İş Kurumu engelli bireylerin istihdamına yönelik en önemli çalışmaları 
yapan kurumdur. İstihdamın istenilen boyuta ulaşabilmesi için Türkiye İş 
Kurumu diğer önemli kurumlarla işbirliği sağlamalıdır. İstihdam Türkiye’nin en 
önemli sorunlarından biridir. Engelli bireylerin istihdamı ile ilgili sorunların 
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hassasiyeti düşünüldüğünde Türkiye İş Kurumuna çok daha ağır görevler 
düşmektedir. İşbirliği ve koordinasyona yönelik olarak:  

Türkiye İş Kurumu kendisine ulaşan verilerle istihdama dahil edilmeyen engelli 
nüfusu tespit etmektedir. Engelli raporu ile iş aramak için başvuruda bulunan 
bireylerin oluşturduğu veriler Türkiye’de engelli işsizlerin gerçek istatistiklerini 
vermez. Bu nedenle sağlıklı veriler için birçok kurumun verilerinden 
faydalanması gerekmektedir. 

Başbakanlık Özürlüler İdaresi bünyesinde, Büyükşehir Belediyesi Engelli 
Koordinasyon Merkezlerinde, Milli Eğitim Bakanlığında, Maliye Bakanlığında, 
Sağlık Bakanlığında vb. birçok kurumda oluşturulan verilerin ve çalışmaların 
hazırlanacak raporlarla alınarak gerçek işsizlik sorununun boyutunda tespit 
edilmesi gerekmektedir. 

Kamuda ve özel sektörde engelli personel çalıştırma zorunluluğu kanunen 
bulunmaktadır. İş Kurumu bu zorunluluktan doğan kanuni yükümlülüğünü 
yerine getirir. Fakat bununla ilgili olarak kamuda pek fazla bir ilerleme sağlamış 
gibi gözükmemektedir. Özel sektörlere cezai yaptırımlar uygulanarak elde 
edilen gelirden engelli bireylere yönelik istihdam amaçlı mesleki eğitim kursları 
açmaktadır.  Bu organizasyon kendi başına bile çok ciddi işbirliğinin 
göstergesidir. Kamu ile ilgili çalıştırma zorunluluğu üzerinde işbirliğinin ciddi 
boyutlarda olması sağlanmalıdır. Kamunun ihtiyaç duyduğu engelli bireylerin 
oranı ile başvuruda bulunan engelli bireyler arasında devamlı bir surette 
dengelemelerin yapılması gerekmektedir.  

Özel sektörün işgücü talepleri göz önünde bulundurularak uzun ve kısa vadede 
mesleki eğitim kursları için Milli Eğitim Bakanlığı ve Engellik alanında Sivil 
Toplum Kuruluşları ile işbirliği yaparak iş gücünün talep ettiği kalifiye engelli 
birey yetiştirilmelidir. 

Üniversitelerin son sınıflarında eğitim alan engelli öğrencilerin belirlenerek 
istihdama kazandırılması için farklı uygulama ve projelerin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu süreçte Yüksek Öğretim Kurumu ile yapılacak olan işbirliği 
kalifiye engelli işgücünün belirlenmesinde aktif rol oynamalıdır. Lisans mezunu 
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birçok engelli bireyin dezavantajlarından dolayı farklı bir muameleye tabi 
tutulması gerekmektedir.  

İstihdam çok yönlü bir olgudur. Global krizler, Ülkenin ekonomik durumu ve 
engelli bireyin beklentilerine kadar birçok parametresi olan istihdam sorununu 
engelli bireyler için ortadan kalkması kısa vadede çözülecek bir durum gibi 
gözükmemektedir. 

Kurumlar arasındaki işbirliğine paralel olarak engelli bireyin beklentileri de 
önemlidir. Eğer engelli birey istihdama hazır değil veya istihdam yönünde bir 
beklentisi yoksa bu sorunun çözümüne yönelik iş birliği yapan kurumların 
yapabilecekleri sınırlıdır. Türkiye Özürlüler Araştırması Temel Göstergeleri 
verileri engelli bireylerin kurum ve kuruluşlardan beklentilerini şu şekilde 
ortaya koymuştur: 

7.1. Engellilerin Kurum Ve Kuruluşlardan Beklentileri 

Engelli olan kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarından en önemli beklentilerine 
ilişkin bilgiler Başbakanlık Özürlüler İdaresi tarafından yapılmıştır. Bu 
çalışmaya göre engellilerin en önemli beklentilerinin yaklaşık % 61 ile parasal 
katkı olduğu gözlenmektedir. Parasal katkı yapılmasını isteyen engellilerin oranı 
kırsal kesimde % 68 iken kentte yaklaşık % 55’dir. Engelli erkeklerin yaklaşık 
% 59’u, kadınların yaklaşık % 64’ü kurum ve kuruluşlardan parasal destek 
istemektedir. Parasal katkı yapılmasını isteyen engellilerin kırsal kesimde daha 
yüksek olması ve kadınların bu desteği daha çok istemesi kadınların gelirlerinin 
daha düşük olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 

İş bulunmasına yardım edilmesinin en önemli beklenti olduğunu ifade eden 
engellilerin oranı yaklaşık % 10’dur. Bu beklenti kentte ve erkeklerde daha 
yüksektir. 

En önemli beklentilerinin iş bulunmasında yardımcı olunması, eğitim 
olanaklarının yaratılması ve yasal haklarının savunulması olduğunu ifade 
edenlerin oranı erkeklerde ve kentte daha yüksektir. 
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Tablo 7.1. Engellilerin Kurum ve Kuruluşlardan Beklentileri (%) 

   Parasal 
katkıda 
bulunma  

Eğitim 
olanakları 
yaratma  

İş 
bulmaya 
yardımcı 
olma  

Yasal 
hakları 
savunma 

Evde uzman 
personel 
tarafından 
bakım ve 
tedavi hizmeti 
verme  

Diğer  Bilinmeyen  

Türkiye  61.22 3.31 9.55 3.51 4.12 13.53 4.76 

Kent  55.28 4.23 10.20 4.60 4.71 15.37 5.60 

Kır  68.03 2.25 8.80 2.26 3.45 11.41 3.80 

Erkek  59.34 3.63 12.33 4.10 2.97 12.65 4.98 

Kadın  63.76 2.88 5.78 2.72 5.67 14.72 4.46 

 

Tablodan istihdam sorununa yönelik çıkartılabilecek çok önemli sonuçlar 
vardır. Engelli bireylerin parasal katkıda bulunma taleplerinin belirgin bir 
şekilde daha fazla olması manidardır. Bu durum Türkiye’de yaşayan engelli 
bireylerin üretime katılıp istihdam edilme gibi beklentilerinin kaybolduğu veya 
çalışamayacak kadar engelli olduklarını kabul etmiş olmalarını gösterir. Eğer iş 
gücü çağında bulunan ve çalışabilecek durumdaki engelli bireyin beklentisi bu 
yöndeyse sorun sosyolojik bir olgudur. Çünkü engelli birey korunmaya alışmış 
veya kurumların karşılıksız yardımlarını kanıksamış olmalıdır. Ancak bu durum 
engelli bireyin maddi veya parasal yardımı kabul etmesi için gerekli mazeret 
olabilir.  

Genelde engelli bireyin istihdamı engellilik alanındaki en önemli sorun olarak 
gözükür ve engelli bireyin beklentilerinin de bu yönde çıkması umulur ama bu 
araştırmada istihdamın veya iş bulmaya yardım edilmesi noktasındaki taleplerin 
ikinci sırada olduğu gözlemlenmiştir. Sosyal devlet engelli bireylerin korunması 
yönünde birçok kanun hükmünde kararname çıkartmıştır. Sosyal Hizmetler 



  191

Genel Müdürlüğü, Emekli Sandığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıfları gibi kurumlar engelli bireylere karşılıksız yardım ederler. Bu sistem 
Türkiye’nin her yerinde çok yaygın, kararlılıkla ve sürekli bir şekilde 
uygulanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı engelli bireylerin parasal yardımda 
bulunma beklentilerinin yüksek olması normaldir. Fakat meslek bulmaya 
yönelik devletin süreklilik arz eden veya belirli kriterleri sağlayan engelli 
bireylere iş bulma noktasında sürekliliği ve kararlılığı yoktur. Çoğu engelli 
kendi imkanları ile iş bulmaktadır. Türkiye iş kurumu engelli bireylerin 
istihdamında beklenildiği boyutta etkili olamamaktadır. Bu şekliyle Türkiye’de 
yaşayan engelli bireylerin parasal maddi yardım beklentisi içinde olmaları doğal 
karşılanabilinir. Öte yandan birçok kamu kurumu engelli personel çalıştırma 
yükümlülüğünü halen yerine getirmemektedir. Kamu sektöründe bu denli bir 
eksikliğin olması engellilerin beklenti düzeyini de etkilemektedir. 

7.2. Türkiye’de Engelli Vatandaşlara Yardım Eden Kurumlar 

İstihdama yönelik olarak yukarıda belirttiğimiz kurumların öncelikli görevleri 
bulunmaktadır. İstihdama paralel olarak birçok kamu, yerel yönetim ve özel 
kurumların engelli bireylere yönelik farklı alanlarda çalışmaları mevcuttur. Bu 
mevcut çalışmaların bilinmesi istihdamın sağlanmasında önemlidir. Her hak 
kendi bünyesinde incelendiğinde ve değerlendirildiğinde istihdama katkısı 
bulunmamaktadır. Fakat hakların öğrenilmesi kamu kuruluşlarından 
beklentinin boyutunun belirlenmesini sağlar. Beklenti belirlendiğinde, engelli 
bireyler istihdama yönelik daha reel faaliyete geçeceklerdir.  

Öte yandan istihdam fırsatların değerlendirilmesi ve verilen hakların etkili bir 
şekilde kullanılması ile gerçekleştirilir. Engelli vatandaşların dezavantajlı 
durumları fırsat eşitliği konusunda maalesef olumsuz örneklerle doludur. 
Türkiye’de engelli bireylerin meslek bulmadaki dezavantajlarını ortadan 
kaldırabilecek sadece iş yerlerinin engelli personel çalıştırma zorunluluğu olarak 
gözükmektedir. Fakat bu Türkiye’de tam şekliyle uygulanamamaktadır. Bu gibi 
durumlar engelli bireylerin kendilerine tanınan her türlü hakkı sonuna kadar 
kullanarak avantajlı hale gelmelerini zorunlu kılmaktadır.  
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Kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliğini engelli bireylerin kurumların 
vermiş olduğu hakları bilmesi ile de ortadan kaldırılabilinir. Fakat bu yöntem 
kolay yol varken zor yolu seçme durumudur. Bu konuda engelli bireylerin 
bilinçlenmesi ve talepkar hale gelmesi ile ilgilidir. Bu nedenlerden dolayı engelli 
bireylere yönelik bir liste hazırlanmıştır. Bu liste kurumların engelli 
vatandaşlarımıza vermiş olduğu haklarla ilgili bir listedir: 

7.2.1. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) 

Bakım ücretini veren kurumdur. Bakıma Muhtaç Engelli çocuğu olan aileye 
aylık ücret bağlamakla görevli kurum Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 
Kurumudur. Aynı zamanda Özürlü Kimlik Kartı yine bu kurumdan alınır. 
Engelli bireylerin tespit edilmesinde ve sınıflandırılmasında önemli bir rol 
alabilir. Zira engelli kimlik kartı ile ilgili uygulamalar bu kurumun veri 
bankasını geliştirmiştir. Yüz binlerce engellinin edindiği kimlik kartlarında 
engel oranları ve nüfus bilgilerine ait bütün bilgiler bulunmaktadır. Kurumun 
istihdama yönelik olarak hazırlayacağı bir raporun önemi çok büyük olacaktır. 

7.2.2. Başbakanlık Özürlüler İdaresi (ÖZİDA) 

Engellilere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde 
yürütülmesini temin etmek için; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar 
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, engelliler ile ilgili ulusal 
politikanın oluşmasına yardımcı olmak, engellilerin problemlerini tespit etmek 
ve bunların çözüm yollarını araştırmak ÖZİDA’nın görevleridir. Daha öncede 
detaylı bir şekilde anlatılan Başbakanlık Özürlüler İdaresi istihdamın 
yaygınlaştırılmasında en önemli görevlerden birini üstlenmiştir. Türkiye’de 
Engellikle ilgili en önemli araştırmaları ve raporları bu kurum hazırlamıştır. 
Çalışmaları bu alandaki bütün çalışmalara örnek ve konu olmuştur. Engellik ile 
ilgili gündemin belirlenmesinde de aktif görevler almaktadır. Özellikle 
koordinasyon eksikliği noktasında çok daha önemli görevler almaya şekilsel 
olarak müsaittir. 
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7.2.3. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 

Engelli Eğitim Raporunu veren Özel Eğitimi Denetleyen ve özel eğitim 
ücretini karşılayan, iş okulları açan, mesleki rehabilitasyon konusunda 
çalışmalar yapan kurumdur. Rehberlik araştırma merkezlerinde birçok engelli 
öğrencinin verileri bulunmaktadır. Eğitilebilir, öğretilebilir, otistik, görme, 
işitme, zihinsel dil ve konuşma gibi engel gruplarına göre eğitim faaliyetlerine 
yönlendirilmesi, sağlık bakanlığından alınan sağlık raporları doğrultusunda 
öğrencileri ilgili eğitim alanlarına yönlendirmesi çok önemli bir gelişmedir. 
İstihdama yönelik olarak mesleki rehabilitasyon ve iş okulları kurar fakat bu 
kurumlar işlevsel olarak etkin değillerdir. Bu kurumların işlevselleştirilmesi 
Türkiye İş Kurumu ve özel teşebbüsün ve kamunun birlikte çözebileceği bir 
durumdur. 

7.2.4. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları  

Herhangi bir sosyal güvenliği olmayan veya muhtaçlık sınırında yaşayan 
özellikle engelli çocuğa sahip ailelere maddi olarak yardımda bulunan 
kurumdur. Muhtaç ailelere aylık erzak veya tekerlekli sandalye gibi yardımlarda 
bulunur. Sosyal devletin gereği olarak kurulan bu vakıflar ilçelerde 
kaymakamlık, illerde valilik bünyesinde hizmet verirler. Genelde işi olmayan 
sosyal sigortadan mahrum kalmış kişilere hizmet verirler.  Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarından en çok yardım alan gruplar arasında engelli 
vatandaşlar veya evlerinde engelli çocuğu olan ailelerdir. Bu durum istihdam 
açısından değerlendirilmelidir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları 
bağlı bulunduğu yerlerdeki işsiz engelli bireyleri rahatlıkla tespit edebilme alt 
yapısına sahip olması istihdam açısından önemlidir. Son zamanlarda sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakıfları yerel yönetimlerle veya diğer sivil toplum 
kuruluşları ile birlikte meslek edindirmeye yönelik projeler uygulamaktadır. 
Dünya Bankası fonlarından alınan maddi yardımın önemli bir bölümü bu gibi 
projelere yönlendirilmektedir. Örneğin Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı ve Keçiören Belediyesi İşbirliği ile engelli bireylere yönelik 
Ekmek Büfesi projesi uygulanmış ve bu projeyle 20 den fazla engelli birey 
istidama kazandırılmıştır.  
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7.2.5. Sağlık Bakanlığı 

Türkiye’de ne kadar 2022 den yararlanan engelli varsa, ne kadar bakım ücreti 
alan varsa, ne kadar engelli tertibatlı araç kullanan engelli varsa, ne kadar 
malulen emekli olan varsa veya engelli kimlik kartı olan varsa mutlaka sağlık 
bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastanelerden rapor almıştır. Bunun anlamı 
engelli bireylerin tamamına yakının aslında sağlık bakanlığında verilerinin 
olmasıdır. Sağlık raporu almayan engelli birey Türkiye’de çok sınırlıdır. Sağlık 
raporları çalışma iş gücü kaybına göre düzenlenir. Bu istihdam açısından 
önemli bir veridir. Örneğin sağlık bakanlığı iş gücü kaybına göre bütün 
engellilerin istatistiklerini yapabilir ve bu raporları ilgili kurumlarla paylaşılabilir. 
Böylece Türkiye’de istihdam edileceklere yönelik politika ve projeler hedef 
kitlenin niteliğine göre yapılır. Böyle bir çalışma sarf edilen kaynakların 
azaltılmasına ve etkili çalışmaya neden olabilir.  

7.2.6. Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) 

Türkiye iş kurumu istihdamla ilgili olan en önemli kurumdur. Türkiye İş 
Kurumuna kayıtlı binlerce engelli birey iş için sıra beklemektedir. Bilgisayar 
tabanlı veri sitemine geçmesi verilerin ulaşımı ve işlenmesi açısından önemlidir. 
Türkiye iş kurumu tahmin edilenin üzerinde kurum ve kuruluşla işbirliği ve 
koordineli çalışır. Fakat bazı nedenlerden dolayı bu birlikte çalışma ve 
koordinasyon engelli bireylerin istihdamının sağlanmasında yetersiz kalır. 
Aslında özel şirketleri ve kamu kurumların çalıştırma zorunluluğu bulunduğu 
oranda engelli personel çalıştırması, engelli bireylerin istihdam sorununa en 
köklü çözüm olacaktır. Türkiye İş Kurumu 50’den fazla personel çalıştıran 
kurumlarda engelli personel çalıştırılmasını zorunlu kılma yolunda her türlü 
yaptırımı yapmalıdır. Bunun yanı sıra bağlantıda olduğu kurumlarla işbirliğini 
geliştirerek yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına katkı sağlamalıdır. 

7.2.7. Gelir İdaresi Kurumu 

Maliye bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Gelir İdaresi Kurumu ve buna 
bağlı olarak Vergi Daireleri, Defterdarlıklar engelli bireylere yönelik birçok 
hakların engelli bireylere sağlandığı kurum ve kuruluşlardır. Vergi indirimi, 
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vergi istisna düzenlemeleri, Tek konutu olan engellilerden vergi alınmaması, 
eğitim, meslekleri için kullandıkları araçlar ve bilgisayarların KDV den 
muafiyeti, Yurtdışından getirilen motorlu araçlar Motorlu Taşıt Vergisi'nden 
istisna tutulması gibi bir çok haklar bu kurum tarafından yürütülür. İstihdam 
açısından gelir idaresi kurumu çoğunlukla iş gücüne katılmış veya maddi olarak 
belirli bir konumda olan engelli bireylerin belirlenmesinde katkı sağlayabilir. 
Çalışmayan işgücüne katılmamış engelli bireylerin belirlenmesi ne kadar önemli 
ise iş gücüne istihdama katılan engelli bireylerin belirlenmesi de o kadar 
önemlidir. Zira dezavantajlı durumlarından dolayı genelde iş bulamayan engelli 
bireylerin “hangi özellikleri iş bulmalarına katkı sağlamıştır?” sorusu istihdam 
politikaları açısından önemlidir. Evi olan engelli bireylerin, arabası olan engelli 
bireylerin, vergi indiriminden yararlanan engelli bireylerin sosyo ekonomik 
durumları ile ilgili yapılan ve hazırlanacak bir rapor istihdam açısından kritik 
bir öneme sahiptir. 

7.2.8. Devlet Demiryolları 

Devlet Demiryollarında; Çalışma gücünün %40 oranında fazlasını (%40 dahil) 
kaybetmiş engelli vatandaşlara, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi 
Başkanlığından alınmış engelli kimlik belgesini gösteren engelli bireyler % 20 
Daha Ucuz Yolculuk edebilirler. Bu hak engelli bireylerin daha uygun şartlarla 
yolculuk etme imkanını sağlar. Engelli bireylerin genelde bağımlı olarak 
hayatlarını sürdürdüğü bilinir. Seyahat etme ve ulaşım imkanları sınırlıdır. Buna 
bağlı olarak istihdam açısından yakaladıkları fırsatlar azalmaktadır. Çok basit 
gibi görünen bu indirim engelliler açısından önemlidir. Bu engelli bireylerin 
seyahat etme özgürlüğünü genişleterek istihdamlarında yakaladıkları fırsatların 
artması ve bağımsız yaşama becerilerini artıracaktır. 

7.2.9. Türk Hava Yolları 

Türk Hava Yolları, % 40 ve üzeri oranda engelli olan yolcularına, uygulanabilir 
ücretler üzerinden tüm iç ve dış hatlarda % 25 indirim sağlanmaktadır. 
İndirimden faydalanmak isteyen yolcuların, % 40 ve üzeri oranda engelli 
olduğunu belgeleyen, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından 
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verilmiş olan engelli kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu veya nüfus 
cüzdanlarını ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Ayrıca, ‘refakatçi ile seyahat 
etmelidir’ ibaresi bulunan doktor raporunun ibraz edilmesi halinde, engelli 
yolcu ile aynı seferde seyahat edecek bir refakatçisine tüm iç ve dış hatlarda 
uygulanabilir ücretler üzerinden % 25 oranında indirim sağlanacaktır.  

7.2.10. Çevre ve Orman Bakanlığı 

Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Koruma Alanları ve Tabiat Anıtları 
Girişlerinde engelliler, kimliklerini göstermek şartıyla ücretsiz 
faydalanmaktadır. Özelleştirilen işletmelerde sözleşmeye göre uygulama 
yapılmaktadır. Ayrıca çadır ve karavan yeri ücretinde %50 indirim 
uygulanmaktadır.  

7.2.11. Sosyal Güvenlik Kurumu 

İş hayatında engelli bireylere yönelik sosyal güvenliğin sağlanması yine sosyal 
devletin en önemli görevlerindendir. Engelli haklarının en çok gelişmiş olduğu 
alanlardan biri de sosyal güvenlik alanıdır. İş kazası sonucu iş gücünü en az 
%60 kaybeden ve kurum sağlık tesisleri kurullarınca düzenlenecek raporlarda 
çalışabilir durumda olmadığı belirtilen sigortalı malûl sayılır. Yani Engelli 
çalışan tam 5 yıl sigortalı bir işte çalışmışsa ve herhangi bir kaza sonucu %60 iş 
görmezlik raporu almışsa Malulen Emekli olabilir. Bu durum sonradan engelli 
olan birey için çok önemli bir yasadır. Daha önceleri sadece engelli olarak işe 
başlayan engelli bireyler ele alınmıştır. Fakat engellik durumu insan ömrünün 
her hangi bir noktasında olabilir. Bu durum sosyal güvence ile engelli olacak 
kişinin emekliye ayrılmasını sağlamaktadır.  

Eğer işe girmeden önce % 60’ın üzerinde engeli varsa, emekliye ayrılabilmesi 
için yaşı ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 
gün sigortalı olması gerekmektedir. Burada ise engelli bireyin istihdamda 
kalabileceği gün belirlenmiş olup, 15 yıl çalışma şartı araması, engelli bireylerin 
diğer bireylere göre daha çabuk emekli olduğunu ve sirkülasyonun daha hızlı 
olmasını sağlar. Dolayısıyla normal bir görevde bir insan ömrü dahili içerisinde 
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iki engelli birey çalıştırılabilir olması engelli bireylere açılan iş sahasının normal 
bireylere göre daha geniş olduğunu gösterir.     

Ayrıca sürekli bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelere 
erken emeklilik hakkı tanınmış,  bakım gereksinimi olan engelli yakını bulunan 
memurların tayininde kolaylık sağlanmaktadır. Bağlı bulunulan sigorta 
kurumuna göre, akülü tekerlekli sandalye, hasta bezi, işitme cihazı, hareket 
ettirici tertibatlar, gözlük, tekerlekli sandalye, protez gibi engele yönelik bir çok 
malzemenin ücretinin sosyal güvenlik kurumu öder. Bunların hepsi engelin 
dezavantajını kaldırmak ve bireyinin normal bireyler gibi toplumsal hayata 
katılmalarını sağlamak içindir. Bu durum engelli bireylere bazı fırsatları 
sunabilmektedir.  

7.2.12. Ulaştırma Bakanlığı 

Şehirler Arası Otobüs bileti alırken engelliler, kimlik kartlarını göstermeleri 
şartıyla yaş şartı aranmaksızın engelliler için bilet ücreti % 50 indirimli 
düzenlenir. Firma eğer bunu kabul etmezse engelli birey Ulaştırma Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğüne bir dilekçe yazar ve dilekçenin ekinde Engelli 
Kimlik Kartı ve Tam bileti ekler. Bakanlık dilekçeyi işleme koyarak firmaya 
bilet fiyatının 5 katı ceza keser. Yukarıda Türkiye Devlet Demir Yolları 
kısmında da belirtildiği gibi engelli bireylere sağlanan serbest ulaşım veya 
ulaşımın maliyetinin düşük olması normal bireylerle fırsatların eşitlenmesini 
sağlamak açısından önemlidir.  

7.2.13. Büyükşehir Belediyesi 

Büyükşehir İli sınırları içerisinde yaşayan engellilerin, kent içinde bir başkasına 
ihtiyaç duymaksızın rahatça dolaşımlarını sağlayacak tedbirleri almak, bu yönde 
uygulamalar yapmak, engellilerin sağlık ve sosyal sorunlarıyla ilgili çözümler 
üretmek, rehabilite ederek topluma kazandırmak, bu anlamda projeler 
üretmek, yapmak, yaptırmak Ankara Büyük Şehir Belediyesinin görevleri 
arasındadır. Bu amaçla Engellilerin özel tertibatlı araçlarla taşınması, engelli 
ailenin ev temizliğine yardım edilmesi, Engelli bireyin Yaşam merkezinde 
sunulan kurs ve sosyal imkanlar, su faturası ve otobüs kartlarında indirim gibi 
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bir çok haklar büyük şehir belediyesi tarafından engelli ve yakınlarına sunulan 
hizmetler arasındadır. Korumalı iş yerlerinin kurulması ve işletilmesi ile ilgili 
görev ve sorumlulukları bulunur. Büyük şehir belediyeleri istihdama yönelik 
büfe ve simitçilik gibi iş kolu faaliyetleri bulunmaktadır. Bu imkanların 
geliştirilmesi ve diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı işbirliği ile istihdam 
alanlarının oluşturulmasında daha aktif görevler alabilir. Sosyal Hizmetler, İş 
Kur, diğer yerel yönetimler, sponsor firmalar istihdam alanlarının açılmasında 
iş birliği yapabilir. 

7.2.14. Yerel Yönetim Engelli Koordinasyon Merkezi 

İlçe sınırları içerisinde yaşayan engelli vatandaşların belediye hizmetlerinden 
maksimum düzeyde faydalanması amacıyla kurulur. Sosyal yardımların engelli 
bireylere dağıtılması, nakil aracı ile engelli vatandaşların ulaşımını sağlaması gibi 
bir çok hizmet yürütmektedir. Yeni yapılanmayla Belediye engelli 
koordinasyon merkezine üye olan vatandaşlara öncelik tanınmaktadır. Yerel 
yönetimlerin engelli koordinasyon birimleri gerçek hayatta istihdam bürosu 
gibi çalışmaktadırlar. Çünkü halk genelde bu merkezlere iş umudu ile başvuru 
yapar. Buradan engelli bireylerin ilgili birimlere yönlendirilmesi ve 
bilgilendirilmesi önemlidir. 

7.2.15. Yüksek Öğretim Kurumu 

Üniversite sınavında başarılı olarak yüksek öğretime başlayan engelli 
öğrencilerin dezavantajlı durumlarına yönelik üniversitelerde engelli 
koordinasyon merkezleri kurulmuştur. Engelli koordinasyon merkezleri engelli 
öğrencilerle bağlantıya geçerek karşılaştıkları sorunlara birlikte çözüm ararlar. 
Bu koordinasyon merkezleri üniversite içinde yaşanabilecek sorunları 
minimum seviyeye indirmek için faaliyet gösterir fakat engelli bireylerin 
mezuniyet sonrası istihdama kazandırılması için faaliyet gösterebilir, ilgili 
birimlere üniversitelerinde eğitim alan engelli öğrencilere yönelik raporlar 
hazırlayarak sunabilirler. 
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7.2.16. Türk Silahlı Kuvvetleri 

Askeri hastanelerde alınan sağlık raporunda askerliğe elverişli değildir yönünde 
tanısı olan engel bireyler askerlikten muaf tutulurlar. Erkek engelli bireyler için 
bunun anlamı 15 ay ve 6 ay arasında değişen sürede askerlik yapmazlar, zaman 
kazanımı açısında bu süre önemlidir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olup askerlik çağındaki ve sonraki dönemlerde engelli olan erkek 
bireylerin belirlenmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri verileri önemlidir. 

7.2.17. Diğer Özel Kurumlar 

Digiturk’te tüm paketler, engelli vatandaşlar için 15/05/2009 Tarihinden 
itibaren %50 indirim yapılmaktadır. 

Halk Bankası Engelli bireylere uygun şartlarda kredi olanağı sağlamaktadır 

Türkcell ve Vodafone gibi telefon operatörleri engelli bireylere yönelik tarifler 
uygulamaktadır 
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Tartışma Soruları 

1. Engellilerin istihdamına yönelik daha başarılı projeler üretmek ve hayata 
geçirmek için sizce kurumlar arasında nasıl bir yapılanmaya gidilmelidir? 
Merkezde konumlandırılacak yeni bir kurumla mı yoksa mevcut kurumlar 
arasında öne çıkarılacak bir kurum vasıtasıyla mı daha başarılı sonuçlar elde 
edilebilir? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

 

2. Sizce bu bölümde yapılan araştırmada niçin engellilerin parasal yardım talebi 
kırsal alanda kentlere oranla daha fazladır, yorumlayınız.  

………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………… 

 

Kaynakça 

İstatistiki veriler ve tablolar, Türkiye Özürlüler Araştırması Temel Göstergeleri 
http://www.ozida.gov.tr den alınmıştır.  
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BÖLÜM 8 

ENGELLİ MÜŞTERİLER VE ENGELLİ ÇALIŞANLAR İÇİN 
İŞYERİ TASARIMI 

Avrupa komisyonu mevzuatı yakında tüm Avrupa ülkelerindeki işveren 
işyerlerini de içeren halka açık alanların engelli kişiler için makul derecede 
ulaşılabilir olmasını sağlamaya yönelik ulusal yasaları etkiliyor olacak. 

Birçok durumda bunu yapmanın en hassas ve açık yolu hizmetin sunulduğu 
binanın erişilebilir olmasını garantiye almak olacaktır. Birçok ülke için bu yasa 
hem binaların erişilebilir olması hem de engellilerin birçoğu için yeni bir 
mücadele sergilemesi konusunda yeni işyerlerine ihtiyaç duymuştur. Engelli 
insanların ihtiyaçlarına odaklanma aynı zamanda önemli bir tüketici pazarından 
kazanç sağlama fırsatı sağlayabilir ve engelli insanlarda dahil tüm tüketicilere ek 
iş ve faydaları da beraberinde getirebilir. 

Bu bölümde, engelli müşteriler ve engelli çalışanlar için hizmetlere ulaşımı 
kolaylaştırmak için nasıl bir işyerine sahip olunması gerektiğine dair rehber 
niteliğinde pratik bilgiler sunulacaktır. Önceden planlama yapılarak işyeri içinde 
ve dışında yapılacak küçük değişiklikler Avrupa Komisyonu ve Avrupa 
Birliği’nin engelli kişilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için öngördüğü 
beklentilerini karşılamak için yapılandırılabilir. 

Bu pratik rehber küçük işletmeler ve ekonominin tüm sektörlerindeki diğer 
hizmet sağlayıcılarına engelli tüketiciler için daha iyi hizmetler ve mallara daha 
iyi erişim sağlama yollarını bulmakta yardım etmeyi amaçlamıştır. 

Bu bağlamda bu bölümde anlatılanlar; 

• Farklı engelleri olan müşterilerin sizin işyerlerinize, mal ve 
hizmetlerinize nasıl erişebileceklerini ve bunun nasıl geliştirilebileceğini 
düşünüp sonuç çıkarmak, 

• Meseleleri daha iyi anlamak ve en iyi kararları nasıl vereceğinize dair 
sizi yönlendirmek, 
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• İhtiyacınız olabilecek tavsiye bilgi ve diğer yardımları bulmak için size 
yardım edecektir. 

Engelli müşteriler Avrupa bünyesinde her ürünün ve servis sağlayıcının çok 
önemli sayıda müşterisini teşkil etmektedir. Duyma bozukluğu ve görme 
bozukluğu çeken hizmet ya da ürününüzü satın alan milyonlarca insanı hesaba 
katmak iyi bir iş yoğunluğu ortaya koyar. Bazı insanların birden fazla sakatlığı 
engeli vardır; bazılarının görünmeyen bozuklukları ve engelleri vardır; ve de 
engelli insanların daima tekerlekli sandalye kullandığına yönelik olan popüler 
algılama doğru değildir.  

Küçük işyerlerinin ve diğer servis sağlayıcılarının yaptığı gelişmelerden fayda 
sağlayan, sağladığı düşünülen kişiler şunları kapsar: 

• Engelli müşteriler (mevcutlar ve yeniler) 

• Onlara eşlik eden aileleri ve arkadaşları 

• Sakat arabalı ya da ağır bagaj ya da alışveriş çantası taşıyanlar 

• Çocuklu müşteriler  

• Kendisini sakat olarak tanımlamayan fakat daha kolay erişimin değerini 
anlayan bazı daha yaşlı müşteriler 

Belli bir dereceye kadar değişik engelleri bulunan müşterilerinizin malınıza ya 
da hizmetlerinize erişmek için neye ihtiyacı olabileceğini tahmin 
edebileceksiniz. Neye ihtiyaçları olduğunu ya da sizin işyerlerinize ulaşmada 
nasıl problemler yaşadıklarını bireysel müşterilere sorarak öğrenebilirsiniz. 
Benzer şekilde hizmetlerinize ve mallarınıza erişimi kolaylaştırmak için 
onlardan fikir alabilirsiniz. Ancak unutulmaması gereken temel nokta bir 
engelli müşteriye malınızı ya da hizmetinizi ulaşılabilir kılmanın diğer bir engelli 
müşteri için aynı derecede işe yaramayabilir. Bu bağlamda farklı engelli türlerini 
dikkate alarak, bütüncül tarzda bir iş yeri tasarımı yapmak gerekir. 

Geniş bir bakış açısı ile çok çeşitli engeller şunları kapsar: 
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• Görme bozuklukları 

• Duyma bozuklukları 

• Fiziksel/hareket kısıtlayıcı bozukluklar 

• Zihinsel bozukluklar 

• Öğrenme bozuklukları 

Engelli müşteriler; uygun bir şekilde yerleştirilmiş trabzan, daha net olan 
işaretler, ya da iyi planlanmış, mantıklı düzenlenmiş işyerleri gibi bazılarının 
uygulaması nispeten daha kolay olabilen bir dizi gelişmeden faydalanabilirler. 

Eğer hali hazırda birkaç tane engelli müşteriniz varsa bu sizin mallarınıza ya da 
iş yerinize ve hizmetlerinize erişimin ne kadar zor olduğunu gösteren basit bir 
gösterge olacaktır. Dolayısıyla mevcut müşterilerinize ek olarak yeni müşteri 
yapabileceğiniz insanlar için ne gibi gelişmeler ortaya çıkarabileceğinize dair 
biraz kafa yorun. 

Engelli müşterileriniz de tıpkı diğer engelli olmayan müşteriler gibi hizmet ve 
mal alabilmelilerdir. Bunun için engelli müşterilerin önündeki engellerin 
kaldırılması gerekir. Bu da her müşterinin mümkün olduğunca eşit hizmet 
alması ve engellilerin kendilerinin dikkate alınmadığını gösteren uygun olmayan 
işyeri tasarımlarının değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. 

Ancak mevcut işyerlerinde engellilerin hizmeti ve ürünü kolay satın almalarına 
imkan verecek tümden bir değişiklik yapmak mümkün olmayabilir. Böyle 
durumlarda, engelli müşterilerinize nasıl en iyi hizmet edebileceğinize karar 
vermeniz gerekecektir. Nasıl bir çözüm geliştirirseniz geliştirin engelli 
müşterilerin itibarını dikkate alan bir çözüm olmasına dikkat etmelisiniz.  

İşyerinde engellilere yönelik yapılacak tasarım değişikliği elbette tüm engelli 
türlerinin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalabilir. Bu gerçeği yadsımadan, 
mümkün olduğunca geniş kitlede müşterilere aynı şekilde mal ve 
hizmetlerinizin erişimini sağlamanın yollarını bulmayı amaçlayan “dahili 
yaklaşımı” esas almak gerekir. 
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İşyerinde yapılacak fiziksel değişiklikler her ne kadar engellilerin sizin 
hizmetlerinize ve ürünlerinize daha kolay ulaşmayı mümkün kılacak 
değişiklikler olsa da, bu değişikliklerden engelli olmayan insanların da 
faydalanabileceği bir gerçektir. Örneğin; düzgün olmayan ve insanların 
sendelemesine neden olan bir zeminin tamir edilmesinden özellikle kör ya da 
kısmi görme bozukluğu olan müşteriler faydalanırken, aynı zamanda denge 
bozukluğu olanlar,  ortopedik engelli olan müşteriler de faydalanacaktır. Yine 
bu tür değişiklik ya da düzenleme engelli olmayanlar için de sizin ürün ya da 
hizmetlerinizi satın alırken kendilerine saygı duyduğunuz algısının gelişmesine 
olanak sağlayabilir. Bu yüzden tavsiye edilen geliştirmeler, engeli olsun ya da 
olmasın tüm müşterilerin genel faydasına hitap edecektir. 

8.1. Mevcut Binalara İlişkin Tasarımlarda Önemli Hususlar 

• Mevcut binalarda (yeni binalara kıyasla) “en iyi pratik” erişilebilir 
tasarım çözümünü karşılamak pek mümkün değildir. Fakat mümkün 
olduğu yerlerde en iyi uygulamaya ulaşmalısınız. 

• Genel olarak her işyerine uygun, hazır işyeri tasarımları ya da pratik 
çözümler sunmak çok mümkün değildir. Çünkü, mevcut binalarda 
hesaba katılacak çok fazla değişken faktör var ve bir binada en iyi 
tasarım çözümü bir diğerine uygun olmayabilir ve ya çok basit bir 
şekilde kullanımı mümkün olmayabilir. İşyerinizin nasıl olduğuna, nasıl 
bir ürün ya da hizmet sunduğunuza ve hangi sektörde faaliyette 
bulunduğunuza bağlı olarak farklı tasarımlar mümkündür. Ancak yine 
de her işyeri için yapılacak basit düzenlemeler ortak olabilir. 

• İşyerlerinde hali hazırda bulunan boş alanlarınızın nasıl 
kullanılabileceğini gözden geçirmelisiniz. Bu boş alanlar engelli 
müşterilerinizin ya da işyerinize gelen engelli olsun ya da olmasın 
herhangi birinin karşılanması ya da misafir edilmesi için tasarlanabilir. 
Burada önemli olan erişilebilir alan kullanımının maksimize 
edilmesidir. Böylece işyeri tasarımının yeniden düzenlenmesi ile mal ve 
hizmetlere engelli kişilerin erişiminin geliştirilmesi mümkün olabilir. 
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Örneğin; çok katlı bir işyerinde üst kattan ziyade zemin katta bulunan 
boş alanları iş başvuruları için gelen adaylara mülakat için 
kullanabilirsiniz ya da müşterileri ihtiyaç duyulduğu taktirde bu boş 
alanları ofise dönüştürerek bir üst katta misafir etmek yerine zemin 
katta misafir edebilirsiniz. 

• Engellilerin işyerine girişine yardımcı olan kapıdaki ve merdiven 
kısımlarındaki herhangi bir özelliğin devam ettiğinden emin olun ve 
rutin bakım ve tadilat taahhüt edilirken geliştirme için imkanların göz 
önünde bulundurulmasını garanti altına alın. 

• Muhtemelen yapılması gereken değişikliklerin bazılarını zaten yerine 
getirdiğinizin farkına varacaksınız; bazılarını çabucak ve çok az ya da 
para ödemeden uygulamaya geçirebilirsiniz. Daha kapsamlı olanlar 
gelecekte yapmayı planladığınız şeyler olabilir. Gelecekte 
yapabileceğiniz kapsamlı değişiklikleri belki rutin bakım yaparken, 
yeniden dekore ettirirken ya da işyerlerinizin iç planlamasını yaparken 
dahil edebilirsiniz.  

• Engelli müşterilerin mal ve servislerinize erişmesini daha kolay kılmak 
için kademeli geliştirmelerin uzun vadeli planlamasını yapmak gerekir. 

• İşyerinizde yapacağınız fiziksel değişiklikler için başkalarından tavsiye 
ve öneri alma konusunda açık olun. Bu tavsiyelerin bazılarını 
gerçekleştirebileceğinizi kendiliğinizden fark edeceksiniz. Diğerleri için 
ek bir girdiye ihtiyaç olabilir. Mevcut engelli müşterilerinize sorarak ya 
da yerel bir erişim grubunuz bu işyerlerini ziyaret edip öneriler yapmak 
üzere davet ederek bunu gerçekleştirebilirsiniz. Diğerleri hala 
profesyonellerden daha teknik tavsiyeler gerektirebilir. Fiziksel 
özelliklerdeki bazı değişiklikler planlama iznine inşaat kontrol tasdikine 
ve/veya diğer izinlere ihtiyaç duyabilir. 
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8.2. Fiziksel Olmayan Ayarlamalar   

• Alternatif metodlar ile hizmetleri mümkün kılma: Fiziksel geliştirmeler 
kadar (ki bunlar mevcut engel teşkil eden fiziksel özellikleri değiştirme 
ya da ortadan kaldırmadır) erişim de, engelli insanlar için hizmetleri 
mümkün kılmaya yönelik makul alternatif metotlar sağlayarak bu 
özelliklerden bir şekilde sakınılması sağlanarak arttırılabilir. 

• İşyerinizi işletme şekliniz: Yönetim anlayışınızın engelli müşteriler 
tarafından işyerlerinin kullanımına ne kadar uygun olacağı üzerine 
büyük bir etkisi vardır. Yönetim anlayışınıza bağlı olarak personelinizin 
sorun çözme yaklaşımı gelişebilir. Çözüm odaklı bir personel yapısına 
sahip olabilirsiniz. Bu durumda daha önce düşünülmemiş bir fiziksel 
düzenleme gereği ortaya çıktığında, personeliniz o anda nasıl pratik bir 
çözüm geliştirebileceğini düşünmeye başlar. Personel yönetimi ve 
politikaları ve engelli müşterilere karşı hizmet verilirken takınılan tutum 
da işyerlerinin kendisi kadar önemlidir. 

• Personel Bilinci:  Uygun eğitimin sağlanmasını garanti altına alarak 
engelli müşterilerin ihtiyaçlarının personel tarafından farkında 
olunmasını temin etmekte oldukça önemlidir. 

8.3. İşyerinin Açık Tanımlanması ve Haritalama 

Müşterilerinizin kim olduğunu, (ya da potansiyel olarak olabileceklerin) ve 
onların işyerlerinizi nasıl belirleyeceğini hesaba katın: Araç park yeri, diğer 
yönler ya da caddeden bakıldığında giriş kolay görünmelidir. Görme bozukluğu 
ya da öğrenme güçlüğü olan müşteriler, örneğin; diğer müşterilere kıyasla giriş 
kapısını ve diğer işyerleri fark etmede daha fazla zorluk çekebilirler. 

Pratik Öneriler 

• Daha net işaretler: İnsanları girişe ya da binanın içinde ne olduğunu 
belirten işyerlerine yönelten daha belirgin işaretler olabilir ve aynı 
zamanda işyerlerinin bulunduğu cadde adı ve numarasıyla birlikte 
telefon numarası da bir tabelada belirtilebilir. 
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• Renk Kullanımı: Giriş kapısının kendisi dışarıdan görülmesi daha kolay 
bir renge boyanabilir, örneğin; giriş kapısı etrafındaki nesnelere kıyasla 
ters bir renkte olabilir. 

• Alternatif bir giriş yerleştirme: Eğer bir sebepten dolayı engelli 
müşterileriniz işyerlerinize normal olarak diğer müşteriler tarafından 
kullanılan başka bir girişten ulaşıyorsa ve tüm müşteriler için bu ana 
girişi yapmak kullanışlı değilse alternatif giriş daha belirgin bir şekilde 
işaretlenmelidir. 

8.4. İşyerleri Çevresi 

Değişik tipte engelleri olan müşterilerin iş yerlerinize nasıl gelebileceklerini 
düşünün. Müşterilerin kör değnekleri, koltuk değnekleri ve tekerlekli sandalye 
kullanarak aşabilmeleri kolay olan rotalar, ağır alışveriş çantaları ve alışveriş 
arabaları taşıyan, çocuk arabası ile alışveriş yapan müşteriler için iş 
kolaylaştırmanın yanı sıra, görme bozukluğu olan müşteriler için büyük 
olasılıkla daha az engel teşkil etmektedirler. 

Pratik öneriler: 

• Daha iyi aydınlatma: Dış aydınlatma insanların sizin işyerlerinizi daha 
kolay bulmak için geliştirilebilir mi? 

• Araç parkı: Müşteriler için bir araç park yeriniz varsa, engelli müşteriler 
için araçlarına inip binerken tekerlekli sandalyelerinde daha iyi manevra 
yapabilecekleri koşullar olabilir mi? (Bu standarttan daha geniş bir park 
yeri gerektirir). Engelli olmayan müşterilerin engelli müşteriler için 
ayrılmış park yerlerini işgal etmemesini garanti altına almak için bir yol 
bulabilir misiniz? Müşterileriniz için park alanınız mevcut değilse fakat 
personel araç park yeriniz varsa, önceden planlama ile bu yerlerin 
engelli müşteriler için uygun hale getirilmesini düzenler misiniz? 

• Geçiş yolları ve diğer rotalar: Rotalar, geçiş yolu zemini ve yerinizin ön 
girişi daha az engebeli, daha az kaygan ve engellerden arındırılmış 
olacak şekilde geliştirilebilir mi? Yaygın olan bazı problemler: 
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1. Kırılmış ya da engebeli döşeme taşları 

2. Pürüzlü yüzeyler ya da zemindeki ani değişiklikler 

3. Çöp kutusu ya da serbest duran reklâm panoları gibi nesnelerin 
konumlandırılması 

4. Çıkık ya da sarkık nesneler, tehlike arz edebilecek ot ya da diğer 
bitkiler 

5. Zeminleri kayganlaştırabilecek yosunsu ya da buzsu teşekküller. 

8.5. İşyerlerine giriş 

Giriş kapısındaki basamak (ya da basamaklar) 

Basamaklar hareket bozukluğu olan kişiler için bir yere bağımsız giriş için en 
büyük bariyerdir. Birçok küçük dükkân ve diğer işyerlerinin ön kapısında bir ya 
da daha fazla basamak olan yerlerde konumlandırılmıştır. 

Eğer ana giriş kapınızda bir basamak ya da basamaklar varsa, tüm olasılıklara 
bakıp daha sonra da hangilerinin üstlenmeniz için daha gerçekçi olduğuna 
karar vermeniz gerekebilir. Binaya yönelik tadilatlar şunları içerebilir: 

• Kaldırımı ya da diğer giriş yolunu giriş hizasına yükseltmek 

• Kalıcı bir harici rampa yerleştirmek (ideal olarak basamaklarla 
değiştirmektense basamaklara ek olarak rampa yapılmalıdır zira bazı 
insanlar basamakların kullanımının rampalardan daha kolay olduğunu 
düşünmektedir) 

• İşyerlerinin hemen girişine kalıcı bir rampa yerleştirmek 

• Girişi caddeden daha kolay erişilebilinecek bir konuma taşımak 

• Bu tip çözümler çok çeşitli faktörlere dayalı olarak mümkün olabilir ya 
da olmayabilir. Sizin bu tip durumlarda teknik tavsiye ve rehberliğe 
ihtiyacınız olabilir. Güvenliğe daima dikkatli bir şekilde ehemmiyet 
verilmelidir. Basamak ya da basamakları değiştirmenin makul ve pratik 
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bir yolu yoksa aşağıda yapabileceğiniz diğer birkaç ayarlamayı 
bulabilirsiniz. 

Pratik öneriler: 

• Rampalar: Yukarıda ifade edildiği gibi kalıcı bir çözüm kullanarak, 
tekerlekli sandalye girişinin yapılmasının bazı nedenlerle olası olmadığı 
durumlarda,  geçici bir rampa kullanabilir misiniz? Geçici rampaların 
dezavantajı, kullanılmadıkları zaman bir yerde depolanma gereksinimi 
olması ve taşımaya uygun olmamalarıdır. Güvenliği garanti altına almak 
için, rampalar ticari tedarikçilerden alınmalıdır. Rampalar, sabit, 
güvenlikli olmalı ve kaymayan yüzeye sahip olmalıdır. 

• Tırabzan yerleştirmek: Hareket bozukluğu olan müşterilere 
merdivenlerden aşağı inip yukarı çıkarken yardımcı olmak amacıyla 
basamaklı girişlerin bir ya da her iki tarafına tırabzan yerleştirebilir 
misiniz? Kavrayıcı bir şeye sahip olması ve destek sağlanması girişi 
daha kolay ve güvenli kılacaktır. 

• Basamakları daha net işaretlemek: Basamakların kenar bölümleri ana 
bölümleriyle zıt olan bir renk kullanılarak daha kolay görülebilir hale 
getirilebilir mi? Bu görme bozukluğu ya da öğrenme güçlüğü olan 
müşterilere basamak ya da basamakların varlığını ayırt etmek için 
yardımcı olabilir. 

• Aydınlatma: Girişteki aydınlatma arttırılabilir mi? 

• Giriş zili/giriş telefonu: İşyerinizin düzeni içerideki personelin 
dışarıdaki bir kişinin içeriye girerken yardıma ihtiyacı olduğunu kolayca 
göremeyeceği bir şekildeyse, bir giriş zili ya da giriş telefonu sistemi 
takabilir misiniz? Eğer bu şekilde yaparsanız, tekerlekli sandalyedeki bir 
kişinin buna nasıl yetişebileceğini ve duyma ve görme bozukluğu 
olanların bunları nasıl kullanacağını hesaba katınız. 

• Ana girişin yerini değiştirmek: Zemin seviyesinden girişin mümkün 
olduğu arka, yan ya da ana giriş kapısından uzakta başka bir giriş var 
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mı? Eğer durum böyle ise, herkesin kullanabileceği ana giriş yapılabilir, 
böylece tüm müşteriler aynı girişi kullanabilir mi? 

• Zemin seviyesinden girişi mümkün kılan alternatif bir giriş tasarlamak: 
Ana giriş kapısı girişe uygun hale getirilemez ya da yeri 
değiştirilemezse, yakınlardaki arka ya da yan bir giriş tekerlekli sandalye 
kullanıcılarına ve diğer engellilerin girişine elverişli bir giriş olarak 
tasarlanabilir. Normalde personel tarafından kullanılan ya da sevkiyat 
için kullanılan bir girişte bu amaç için kullanılabilir. İdeal olmasa da, bu 
engelli müşterilerin işyerlerinize girişini mümkün kılmak için tek 
yöntem olabilir. Bu yaklaşım sadece güvenli bir alternatif ise ve 
kullanımı nahoş ve vakarsız olmayacak ise gerçekleştirilmelidir. Girişin 
iyi bir şekilde belirtildiğinden, çalışma saatleri boyunca açık 
tutulduğundan ve önünde girişi engelleyecek herhangi bir engel 
olmadığından ya da talep üzerine personeli uyararak gelip kapıyı 
açmalarını sağlayacak giriş telefonu/giriş zili gibi bir tertibatın 
olduğundan emin olunuz. 

• Basamağın üzerinden geçmek için yardım önerisinde bulunmak: 
Basamaklı girişin kaçınılmaz olduğu yerlerde, engelli müşterilerin 
ilkönce sormadan yardım isteyeceğini düşünmemeniz gerektiği halde, 
tekerlekli sandalye kullanıcıları ya da diğer engelliler işyerlerine girmek 
için personelden yardım kabul etmeye istekli olabilirler. 

• Hizmetleri sağlamanın alternatif yöntemleri: Bazı engelli kişilerin girişi 
için engel teşkil edebilecek fiziksel özellikleri (örneğin iki kat arasındaki 
bir merdiven) ortadan kaldırmanın, değiştirmenin, ya da bertaraf 
etmenin makul olmadığı durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda, malı 
giriş kapısındaki müşterinin ayağına götürmek, eve teslim etmek ya da 
postayla yollamak gibi hizmeti sağlamanın alternatif bir çözüm yolunu 
ortaya koyabilir misiniz? 
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Kapıları kullanmayı daha kolay hale getirmek 

• Kapı geçişleri ve kapılar, gerek enleri, gerek kapı eşiği ile birlikte 
tasarlanmaları, gerek kapı açma işleminin ağırlığı, gerekse kapı kollarını 
harekete geçirmenin zor olması nedeniyle, engelli müşterilerin girişi 
için bir diğer engel teşkil eder. 

• Tekerlekli sandalye girişine izin vermesi için, en az 750 mm net açılma 
aralığı (kapıyla kapı çerçevesi arasında açık durumda olması gereken 
aralık) ve en fazla 13 mm eşik payı olması genellikle uygun kabul edilir. 
Bunun üzerine fiziksel adaptasyon yapılıp yapılamayacağını göz 
önünde bulundurun ve eğer tadilat, daha geniş bir kapı aralığı (ki 
bunun gerçekleşmesi birçok faktöre dayalı olarak mümkün ya da 
imkânsız olabilir) ya da kapı eşiğini düzeltmek istiyorsanız, teknik 
tavsiyelere ihtiyacınız olacaktır. Büyük yapısal değişikliklere gitmeden 
bile, engelli müşterilerinizin kapıları kullanmasını daha kolay hale 
getirmek için yapabileceğiniz birçok şey olabilir. 

Pratik Öneriler 

• Kapı kolunun tekrar konumlandırılması: Kapı kolu daha uygun bir 
şekilde konumlandırılabilir mi? (Tavsiye edilen yükseklik 1000 mm.). 

• Kapı kolunu değiştirme: kapı kolu, kavraması daha kolay, örneğin D 
şeklinde, ve renk karşıtlığı daha fazla olan bir tanesiyle değiştirilebilir 
mi? Bu gibi ayarlamaların, örneğin romatizma ve görme bozukluğu 
olan(aslında kendilerini engelli olarak kabul etmeyen bir çok yaşlı kapı 
kollarını ya da topuzlarını kullanmada problem yaşar) engellilere 
yardımı olabilir. 

• Kapının daha kolay açılmasını sağlamak: Kapının açılma basıncı 
kapının daha kolay açılmasını sağlamak için değiştirilebilir. Bu hareket 
bozukluğu ve denge güçlüğü olan müşterilere fayda sağlar. Kapıyı 
normal kullanım için açık tutan fakat yangın koruması için 
kapanmasına izin veren manyetik cihazlar düşünülebilir. 
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• Buzlu camlı kapılar: Görme bozukluğu olan kişiler tam olarak camla 
kaplı kapıları anlamayabilir ve içinden yürüyebilirler. Kapının orta 
tarafına güvenlik işaretleri ekleyebilir misiniz? 

• Sürgülü kapılar: Kapı kilitlerinin bakımlı olması, kapılardaki demir 
bölümlerin temiz ve hareketli tutulması ve döner kapılara eşlik eden 
kenar kapıların açık tutulması garanti edilerek, tüm müşterilerin 
bundan faydalanması sağlanabilir. Özellikle hareket bozukluğu olanlar, 
yardımcı köpek kullananlar ve bebek ya da alışveriş arabası taşıyanlar 
için bu düzenlemeler yapılmalıdır. 

8.6. İşyeri İçinde Yol Bulma 

Engelli bir müşterinin, özellikle görme engelli ya da öğrenme zorluğu çeken bir 
engellinin sizin işyerinize nasıl kolay bir şekilde gelebileceğini, ürünlerinizin ya 
da hizmetlerinizin satıldığı yerleri tam olarak nasıl kolay belirleyebileceğini ve 
işyerinizin olduğu bölgede ve işyerinizin içinde nasıl güvenle hareket 
edebileceğini düşünmek durumundasınız. Bu yüzden iyi planlanmış ve 
haritalanmış bir işyerinin ulaşılması da engelliler açısından daha kolay olduğu 
akılda tutulmalıdır. Satılan ürünlerin paketlenmesinden tutun da işyeri 
dekorasyonunda kullanılan renklere kadar tüm unsurlar engellilerin ürün ve 
hizmetlere ulaşımı açısından önem taşımaktadır.  

Pratik Öneriler 

• İşyerinize ulaşma yolunu gösteren ve işyeri içinde diğer yön bulma 
işaretlerinin kolay okunur olmasını sağlayın. Daha fazla işaret 
kullanmak da yol bulmada yardımcı olur. 

• İşaretler kısa ve basit olmalıdır. 

• Kullanılan punto ve büyük küçük harf düzeninin iyi ayarlanmış olması 
ve okumayı kolaylaştırıcı olması gerekir. 

• Tabelaların arka planları yazı rengiyle kontrast (zıt renkte) olmalıdır. 
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• Görsel resimlerle eski tabelaların zenginleştirilmesi gerekir. Örneğin 
cam duvarlara yazılan yazılar kimi zaman yansıma yaptığından 
okunmayı güçleştirir. Benzer şekilde cam üstünde daha önceden bir 
yazı yazılmışsa yeni bir şeylerin yazılması veya ilaveler yazılması 
okunmayı zorlaştırabilir. Bu yüzden eskiden yazılı olan bir şeye ilave 
yapıldığında uygun bir şekilde gerekirse sembollerle anlatılmak istenen 
şeylerin anlatılmasında fayda vardır. Ya da eskiyi tamamen silip yerine 
yenisi yazılmalıdır. 

• Farklı renklerin etkin bir şekilde kullanılması gerekir. Özellikle 
görmede sorun yaşayanlar açısından renkler etkin bir şekilde 
kullanılabilir. Görme sorunu olanlar bazen renkleri blok halinde 
görürler. Dolayısıyla işyerinizi bulmaya çalışan görme engelli biri 
açısından hazırladığınız tabela sorun oluşturabilir. Bu durumda 
monoton bir renkte hazırlanmış bir tabela yerine renklerin etkin 
kullanıldığı bir tabela hazırlamak daha etkili olabilir. İşyeri 
düzenlemelerinde de örneğin kapının, duvarın, koridorların, 
merdivenlerin farklı renklerde olması, ileri derecede görme sorunu 
olanlar açısından yol bulmada kolaylık sağlayacaktır. Farklı renkte 
yüzeyler arasında renk farklılıklarının nasıl nesneleri ayırt etmemize 
olanak sağladığını tespit etmek için siyah beyaz bir fotoğrafa bakmanız 
yeterlidir. Siyah beyaz bir fotoğrafta bütün nesneleri ayırt etmek 
mümkündür. 

• Personel yardımı önerin. Farklı engel türlerine sahip her birey için 
işyerinin yolunu bulmada yada işyeri içinde aradığı ürün yada hizmeti 
veya ofisi bulmasında uygun fiziksel koşullar oluşturmak elbette 
mümkün değildir. Bu yüzden personelinizin engellilerin ürün ya da 
hizmetlerinize rahat bir şekilde ulaşabilmeleri, bulundukları ortamda 
kolay hareket etmelerini sağlayacak şekilde onlara yardımcı olması 
mümkündür.  
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• Camlı paneller: İleri derecede görme kaybı sorunu olanların camlı 
panelleri veya bina içinde dekoratif amaçlı yapılmış iç cam duvarlarını 
fark etmeleri zordur. Bu panellerin açıkça fark edilmeleri için üzerlerine 
örneğin firma logoları isimleri vs gibi ayıredici semboller ve yazılar 
yazılabilir. 

8.7. İşyeri Işıklandırması  

İşyerinde ışıklandırma koşullarının iyileştirilmesi özellikle kısmi görüş kaybına 
sahip engellilerin işyerinizden daha çok faydalanmasına olanak sağlar. 

Pratik Öneriler 

• Riskli alanların ışıklandırılması: Potansiyel olarak riskli olabilecek 
örneğin merdiven boşlukları veya seviye farkı olan zeminler gibi 
alanların daha fazla aydınlatılması gerekir. Ancak bu ışıklandırmayı 
yaparken, ışıklandırmanın bir parlak ışık havuzuna dönüşmemesi ve 
bazı yerler aydınlatılırken bazı yerlerin bu aydınlanmadan dolayı gölge 
altında kalmamasına dikkat edilmesi gerekir.  

• Aydınlanmanın engellenmemesi: İster gün ışığı olsun ister elektrikle 
aydınlatma olsun, aydınlanmanın engellenmemesi için pencerelerin ve 
aydınlatma cihazlarının temiz olması gerekir. Kirli bir lambanın 
aydınlatmayı ne kadar engellediğini ve hatta gölgelenmelere neden 
olduğunu hatırlatmak isteriz. 

• Yansıtıcı yüzeyler: Geniş beyaz yüzeyler veya yansıtıcı yüzeyler 
(örneğin, seramik fayanslar, aynalar veya paslanmaz çelikler) özellikle 
kısmi görme kaybı sorunu olan engellilerde gözlerin kamaşmasına 
neden olabilir. Bu nedenle ışıklandırmanın düzgün ayarlanmış olması 
ve bu yansıtıcı unsurların en az etkiyle bu sorunu oluşturacak şekilde 
dekore edilmesi gerekir.  

8.8. İşletme İçinde Dolaşma 

Hareket engeli olan kişilerin işletmenizin içinde nasıl daha rahat 
dolaşabileceğini düşünün. Asansör gibi büyük fiziki ve yapısal değişiklikler 
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yapmak teknik ve planlı bir çalışmayı gerektirir. Ancak daha küçük değişiklikler 
konusunu burada ifade etmek mümkündür.  

Pratik öneriler 

• Geçiş yollarının kolaylaştırılması: Koridorlar, ara yollar, kapılara yakın 
alanlar ve diğer geçiş noktaları ve güzergahları, genelde mobilyalar, 
aksesuarlar, sergilenen ürünler, tedarikçilerden gelen ürünler veya 
müşterilerden geri iadeler gibi yer işgal edici gereksiz eşyalarla 
doldurulur. Böylece gereksiz yere boş alanlar sınırlandırılmış olur. 
Geçiş yolları ve güzergahlarının düzenli tutulması işyerindeki dolaşımı 
kolaylaştıracaktır. Özellikle tekerlekli sandalye kullanıcılarının ve diğer 
yardımcı teknoloji kullanan bedensel engellilerin işyerinde rahatça 
dolaşabilmeleri için bu düzenlemelerin yapılması gereklidir. Ürünlerin 
yerlerde bırakılmamasına özen gösterilmelidir. Aksi taktirde dolaşımı 
engeller yada müşteri ve personelin ayağının takılıp düşmesine veya 
engelli müşteri veya personelin hareket kabiliyetinin daha da 
sınırlandırılmasına yol açabilir. 

• Tırabzan veya Korkuluk: İşyerinde rampalı bölgeler yada merdivenli 
alanlar varsa bu yerlerin mutlaka tırabzanlarının olması gerekir. Bu 
tırabzanlar rampa veya merdiven basamaklarının başladığı yerden önce 
başlayıp bittiği yerden sonrada bitmesi gerekir. Böylece özellikle görme 
engelli müşteri ve çalışanların rampanın nerede başlayıp nerede bittiğini 
daha önce sezebilmesine olanak sağlanmış olur.  Bunun dışında ister 
engelli olsun ister engelsiz olsun, bu tırabzanlar sayesinde denge 
sorunu olan insanların tutunabileceği bir araç olmuş olur. 

• İşyerinin içinde yer alan merdivenlerin basamaklarının farklı renklerle 
boyanmış olması kısmi görme sorunu yaşayan insanların dolaşmalarını 
kolaylaştıracaktır.  

• Yürüme alanların eşit seviyede olması: Zeminde döşenmiş parkelerin 
bazılarının yerinden çıkmış olması, zeminde kot farkının olması, 
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eşiklerin olması vs kusurlar engelli müşteri ve çalışanların işyeri içinde 
rahat bir şekilde dolaşmasına engeldir. 

• Yürüme alanlarının kaygan olmamasına dikkat edilmelidir. 

• Farklı koridorların kesişme alanlarının kazaya sebebiyet vermeyecek 
şekilde geniş olması gerekir. 

• Yürüme alanlarında yapılacak bir yenilemede seçilen yüzey 
malzemesine dikkat edilmesi gerekir. 

• Koridorlar ve yol ayırımları, farklı renkte yol çizgi ve işaretleri ile daha 
kullanışlı hale getirilebilir. 

8.9. Personelle İletişim 

Müşterileriniz sattığınız ürün ya da hizmetler ile ilgili sorunlar konusunda 
personelinizle iletişime geçme ihtiyacı hissedebilir. Bu sorunlar fiyatla, ürünün 
bulunabilirliğiyle, satış sonrası hizmetlerle ve sözleşmelerle ilgili olabilir. Farklı 
engel türündeki müşteriler farklı ihtiyaçlara sahiptirler. Her bir engelli türü ile 
farklı bir şekilde iletişime geçmek gerekir. Bu nedenle personelinizin farklı 
engelli türlerine sahip müşteriler ile nasıl iletişim halinde olmaları gerektiği 
konusunda en azından genel olarak bilgi sahibi olmaları gerekir. Onlardan 
elbette birer iletişim ustası yada uzmanı olmaları beklenemez ancak farklı engel 
türleri olduğu bilincinden hareketle, genel anlamda her bir engel türü ile nasıl 
bir iletişim kurulabileceğine dair pratik bilgilere sahip olmaları mümkündür.  

İşitme engelliler ile iletişimi geliştirmenin pek çok yolu vardır. Bu 
yöntemlerden bazıları nispeten basit iken, bazılar ise daha karmaşık yöntemleri 
içerir.  Basit olan yöntemler özellikle iletişim sinyallerini algılayan ve bunu 
tekrar sese dönüştüren sistemlerde kullanılır. Örneğin, genelde bir camekan 
kabin içindeki bilet gişelerinde, otel yada kimi restoranların resepsiyon 
masalarında, kasiyerlerin pencerelerinde toplantı salonları yada mülakat 
masalarında bu sistemlere rastlamak mümkündür. Daha karmaşık olan 
yöntemler ise kızılötesi sistemleri kapsayan ve bu şekilde ses oluşturma 
işlemini yerine getiren sistemlerdir. Örneğin, işitmeyi sağlayacak başlıkların da 
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kullanılabildiği sinema, tiyatro ve dersliklerde ses kontrolü kızılötesi sistemler 
aracılığıyla gerçekleştirilir. İster basit bir sistem olsun ister karmaşık bir sistem, 
kurulan sistemin mutlaka düzenli bir şekilde kontrolünün yapılması gereklidir. 

İşyerinizde engelli müşteri veya varsa çalışanlarınızın sesleri iyi duyabilmesi için 
yada işitme yetilerini maksimize etmek için ortamdaki gürültünün yada ses 
kirliliğinin asgariye indirilmesi gerekir. Bunun için örneğin binada ses 
izolasyonu olan bir duvar kaplaması düşünülebilir.  

Pratik Öneriler 

• Işıklandırma koşullarının iyileştirilmesi: Işıklandırma koşullarını 
iyileştirerek işitme engeli olan kişilerin dudak okuma olanağı da 
artırılabilir. Işığın konuşan kişinin arkasına vurmasındansa yüzüne 
vurması tercih edilir. 

• Farklı iletişim araçlarının kullanılması: Ses dönüştürücü sistemlerin 
uygun ve mümkün olmadığı durumlarda, personel yazılı bir şekilde de 
işitme engelliler ile iletişim kurabilir. 

• İletişimi kolaylaştırmak: Personelin doğrudan müşterinin yüzüne 
bakması ve konuşurken ağzını kapatarak konuşmaması gerekir. 
Özellikle tam işitme kaybı olanlar ve dudak okuma yoluyla iletişim 
sağlayan engelliler için bu oldukça önemli bir konudur. Müşteri ile 
konuşurken ve ondan cevap beklerken acele edilmemeli ve müşteriye 
zaman tanınmalıdır. Böylece özellikle öğrenme zorluğu çeken 
müşterilerin konuşulan şeyi doğru anlaması mümkün olur. 

• Sessiz ve gürültülü alanların birbirinden ayrılması: Örneğin işletmede 
danışma masası yada resepsiyon varsa, buranın gürültüsüz bir ortam 
olmasına dikkat edilmelidir. Bilgisayarlarda yoğun olarak çalışan 
kişilerin olduğu ortamlar, fotokopi makinelerinin, havalandırma 
ünitelerinin ve üretim tesislerine yakın olan yerlerin gürültülü ortam 
olduğu açıktır. Bu nedenle özellikle işitme engelliler ile personelin 
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iletişime geçtiği ortamların bahsedilen gürültülü ortamlardan ayrı 
olması gerekmektedir. 

8.10. Ürün ve Hizmetlere Ulaşmak 

Raflar ve Ürün Stantları 

Engelli müşterinizin raflarda ve stantlarda sergilediğiniz ürünlere nasıl 
ulaşabileceğini düşünün. Ya da raflarda bulunan tanıtıcı broşürlerinize nasıl 
ulaşabileceğini düşünün. Bu sorunlarla ilgili yapabileceğiniz pek çok şey vardır. 
Aşağıda bunlardan bazılarına değinilecektir. 

Pratik Öneriler 

• Mevcut birimlerin yeniden konumlandırılması: Örneğin bir kapının 
kenarında bulunan ve kapıya ulaşılmasında sorun olan bir raf ünitesinin 
yeri değiştirilebilir. 

• Mevcut birimlerin adaptasyonu: Mevcut raf ünitelerinin engellilerin 
ulaşabileceği yükseklikte olabilmesi için bazı değişiklikler yapılabilir. 
Yüksekliği değiştirilebilir, rafların ayakları kesilip ünitenin boyu 
kısaltılabilir.  

• Aynı ürünlerin farklı yükseklikteki raflarda olmasını sağlamak: Örneğin, 
hem engelli hem de engelsiz müşterilerin ihtiyaç duyduğu bir ürünü 
hem alt raflarda hem de üst raflarda sergilemek mümkün olabilir. Ya 
da çok satılan ürünleri ulaşılabilir raflara, az satılan ürünleri de daha 
yüksek raflara koymak da bir çözüm olarak düşünülebilir.  

• Ürün bilgisinin kolay okunabileceği bir etiketleme sistemi oluşturmak: 
Raflarda yer alan fiyat ve ürün etiketlerinde yazan bilgilerin kolay 
okunabilecek şekilde yazılması gerekir. Etiketleri 24 punto 
büyüklüğünde yazmak tavsiye edilmektedir. 

• Alternatif hizmet sağlama yöntemleri kullanmak: Bazen işyerinin belirli 
yerlerinde engellilerin ürün yada hizmetlere ulaşmasını zorlaştıran 
unsurlar olabilir. Örneğin bir giyim mağazasında deneme kabinlerinin 
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üst katlarda olması ve merdivenlerden başka bir ulaşımın olmaması 
sorun oluşturabilir. Dolayısıyla deneme kabinlerini zemin kata yada 
engellilerin halihazırda ulaşmakta zorluk çekmediği bölümlerde 
bulundurmak mümkündür. 

• Personel yardımı: Engelli müşterilerin ürün ya da hizmetlere 
ulaşamadığı durumlarda personelin kendilerine yardımcı olacağını 
bilmesi oldukça önemlidir. 

Kuyruk sistemi, oturma ve bekleme alanları   

Eğer müşteriler bir hizmeti almak için beklemek ya da uzun mesafeler 
yürümek zorunda kalırlarsa, dolaşım alanını göz önünde bulundurmalı ve eğer 
mümkünse sakatlığı olan kişilerin oturup dinlenebilmesi için tasarlanmış 
koltuklar sağlamalısınız.  Kuyruğa bitişik oturma alanının sağlanmasının 
mümkün olmadığı çok küçük alanlarda, ayakta durup bekleyemeyecek 
müşteriler için alternatif sağlanması önemlidir. Böyle benzer düzenlemeler 
diğer müşterilerin de kuyruğu kaçırdığını düşünerek üzülmelerini engellemek 
için yapılabilir.   

Pratik öneriler: 

• Ek koltuk sağlama: Kol dayama yeri olan ve olmayan ve de boyları 
belli bir mesafede koltuk karışımı  

• Kuyruk sistemleri: Bazı müşterilerin oturup bazılarının ayakta 
durabileceği fakat oturanların sırasını kaçırmayacağı sistemler 

• Bekleme alanlarındaki mobilyaları yeniden yerleştirme: Mobilyalar 
tekerlekli sandalyede oturan kişinin oturan arkadaşını tutabileceği 
şekilde düzenlenebilir mi? 

• Duyamayan ve göremeyen müşterilerin anlayabileceği şekilde anons 
sistemleri sağlama (geliştirme).  
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Gişe, Hizmet Masaları ve Kasalar  

• Engelli müşterilerin gişe, hizmet masaları ve kasalara nasıl 
ulaşabileceklerini ve kullanabileceklerini hakkında düşününüz. 
Buzlu bölmeli gişelere endüksiyon döngü sistemi koymayı ( örnek 
olarak bankalardaki, inşaat firmaları ve postanelerdeki kasiyerlerin 
camekânları) veya gürültülü ortamlarda işitme cihazlı kişilere 
yardım etmeyi istiyor olabilirsiniz. 

Pratik Öneriler 

• Gişe veya hizmet masalarında çek yazmak veya doküman 
imzalamak için uygun alanında olduğu alçaltılmış bir bölüm hem 
ayakta duran ve tekerlekli sandalye kullanan müşterilerinizin hem 
de kısa kişilerin ihtiyaçlarına cevap verir. 

• Alternatif olarak daha alçak yazı rafı sağlanabilir. Dizüstü tablalar 
veya mandallı kağıt altlığı (gişelere erişmek için eğilemeyen ancak 
çek yazacak ve kağıt imzalayacak kişiler için)  kullanışlı olabilir.  

• Çağırma zillerinin ulaşılabilir ve belli bir konumda olduğundan 
emin olununuz. 

• Buzlu bölmeleri dudak okuyan kişilerin işini zorlaştıracak not, 
parmaklık veya diğer dikkat dağıtan şeylerden arındırınız. 

• Aydınlatmayı geliştirmek dudak okuyan kişilerin görevliyi 
görmesini kolaylaştıracaktır. 

• Hizmet masalarının pencere önüne konumlanmamasını sağlamak 
parlak güneş ışığının çalışanın gölge olarak görülmesinin ve dudak 
okuyan kişilerin işinin zorlaşmasının önüne geçecektir. 

• Çalışan Alışkanlıkları: Kasaların ve hizmet masalarının tamamen 
ulaşılabilir olmasının makul olmadığı yerlerde alışkanlıkları 
değiştirmek mümkün olabilecektir. Örneğin bir çalışan hizmet 
masasının arkasından masaya yaklaşamayan tekerlekli sandalyeli 
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müşterinin yanına gelerek karşılayabilir ve gereken özeni göstererek 
binanın diğer yerlerinde  işlemlerini gerçekleştirmesini sağlayabilir. 

Ürün ve Hizmetler Hakkında Bilgi  

Görsel kayıpları ve görme zorlukları olan kişilerin, ihtiyaçları olan ürünler ve 
hizmetler hakkında nasıl bilgi edindiklerini düşünün. 

Pratik Öneriler 

• Etiketlendirme, fiyatlandırma, menüler gibi engelleri aşmak:  Standart 
etiketlerinizi, fiyatlarınızı ve menülerinizi okumayı ve anlamayı 
kolaylaştırmak için (örneğin; grafikler/ semboller, büyük punto veya 
baskı boyutu)  işaretli yazılar ve arka plan arasındaki zıtlık engellerini 
aşabilir misiniz? Veya özellikle görsel kayıpları olan insanlar için geniş 
formatta bir alternatif sağlayabilir misiniz? 

• Kabartma veya dokunsal bilgi sağlamak: Ürünlerin ve hizmetlerin işyeri 
içerisinde bulunmasını sağlayacak kabartmalar veya dokunsal bilgiler 
sağladınız mı? 

• Personel asistan: Görme engelli müşterilere yardımcı olmak için ürün 
ve hizmetleri onlara tanıtmak ve açıklamak amacıyla personel eğitildi 
mi? 

8.11. Müşteri Tuvaletleri 

Bazı hizmet sağlayıcıları (örneğin küçük mağazalar) tuvalet bulundurma 
görevini üstlenmemektedir. Müşterilerin erişebilecekleri tuvaletler 
bulundurmamaktadır. Fakat, kuaför salonları, güzellik salonları ve avukat 
ofisleri gibi bazı işyerlerinde bulunabilir ya da restoran, kafe ve bar gibi 
bazı işyerlerinde de normal tuvaletler bulunmaktadır. Tuvaletlerin nasıl 
erişilebilir olacağını ve bu konuda sağlanacak kolaylıkları düşünmelisiniz. 

Eğer uygun ortamlar mevcutsa, tekerlekli sandalyelerin erişiminin 
sağlanabileceği bir tuvalet kabini yapılmalıdır. Bu çeşitli yollardan 
sağlanabilir. Örneğin, mevcut kabinlerin ikisi birleştirilerek tek ve geniş bir 
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kabin haline getirilebilir. Ulaşılması zor bir yerdeki tuvaleti ulaşılabilir bir 
yere taşımak başvurulacak yöntemlerden bazılarıdır. Aşağıda bu konu ile 
ilgili bazı öneriler bulunmaktadır.  

Pratik Öneriler 

• Uygun yerlere tutamaçların konulması: Özellikle denge sorunu yaşayan 
kişilerin sendelememesi yada destek bulabilmesi için uygun yerlere 
tutamaçların monte edilmesi gerekir.  

• Daha iyi ışıklandırma: Görme engelli müşteriler, dekorasyonda çok 
fazla beyazın kullanıldığı ortamlarda yön tayininde zorlanırlar. Bu 
nedenle örneğin lavabo ve tuvalet gibi yerlerde zorlanırlar. Bu yüzden 
işletme içindeki dekorasyonda ve özellikle lavabo ve tuvalet gibi 
yerlerde karşıt renklerin kullanılması, engellilerin bu ortamlardan daha 
kolay faydalanmasına olanak sağlar.  

• Zemin Yüzeyleri: Güvenlik nedeniyle parlak ve kaygan yüzeylerin 
mutlaka daha rahat yürümeye uygun olan yüzeylerle değiştirilmesi 
gerekir. Özellikle görme ve hareket engeli olan kişiler için bu değişiklik 
büyük kolaylık sağlayacaktır. 

• Dışa doğru açılan kapılar: Özellikle küçük tuvalet kabinlerinde 
kapıların dışarı doğru açılması, tuvalet kabininin içinde daha rahat 
hareket olanağı sağlayacaktır. Eğer daha önce içe doğru açılan kapılar 
varsa bunların dışa doğru olanlarla değiştirilmesi gerekir. Böylece 
aslında engelli engelsiz herkes bu değişiklikten memnun kalmış 
olacaktır. 

• Parlak seramik döşemelerden kaçınmak: Parlak seramik döşemeler 
gözlerin kamaşmasına yol açabilir. Bu yüzden çok parlak olmayan 
seramik döşemelerin kullanılması tercih edilmelidir. 

• En yakın tuvalet olanağı ile ilgili bilginin verilmesi: Tuvaletin nerede 
olduğu ve hangi yönde gidileceğine dair açık resimli tabelaların işletme 
içinde değişik yerlere konulması gerekir. Tekerlekli sandalye kullanıcısı 
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için uygun bir tuvalet yoksa, bu tür bir engelli için uygun bir tuvalete 
sahip en yakın komşu işletmenin bu olanağından faydalanılabilir. 
Ancak bu komşu işletmeye ulaşma yolu da tekerlekli sandalye 
kullanıcısı için kolay olmalıdır. Bunun dışında, en yakın kamuya ait 
engelli tuvaletinin nerede olduğuna dair bir bilginizin olması gerekir.  

• Yönetim: Tuvalette kağıt havluların yada mendillerin bulunmasına, 
bunların sürekli olarak yenilenmesine, tuvaletlerin depo olarak 
kullanılmamasına özen gösterilmelidir. 

• Alarm sisteminin bakımı: Tuvaletlerde mutlaka bir alarm sistemi 
bulundurun ve bu alarm sisteminin bakımını da sistematik olarak 
yaptırın. Alarmın kablolu olması engellilerin alarmı kolay bir şekilde 
çalıştırabilmelerini sağlar. Aksi taktirde duvara montajlı ve düğmeli 
olan alarma, tekerlekli sandalye kullanıcıları ve görme engellilerin 
ulaşması mümkün olmaz. Çalışanların alarm sistemine aşina olması, 
alarm çaldığında bunun nereden geldiğini bilmeleri gerekir. 

8.12. İşyeri Dışına Çıkmak 

En genel kural, işyerlerinin etrafında dolaşmak ne kadar kolay olursa dışarı 
çıkmakta o kadar kolay olur, yine de işyerlerini terk ederken tüm müşteriler 
muhtemelen daha fazla eşya taşıyor olacaktır. Bazen çok ağır yükleri de olabilir. 
Örneğin açılması kolay olan kapılar herkes için önemlidir.  

Aynı zamanda bir acil durum tahliyesi durumunda kaçış (çıkış) araçlarını da 
düşünmek zorundasınız. Personelin ihtiyaçlarının tersine bireysel müşterilerin 
ihtiyaçları her zaman bilinmez. Sıklıkla müşterilerin işyerleri ile ilgili tek bilgisi 
girdikleri rotadır. Dolayısı ile engellilerin binadan çıkmaları ya da en azından 
makul bir güvenlik seviyesi olan bir yere ya da gerekli olduğunda yardım temin 
edilebilecek bir barınağa (sığınak) kaçabilmeleri için gerekli düzenlemelere 
sahip olmak zorundasınız. 

Yönetim prosedürleri ya da personel eğitimi ya da personelin farkındalığı acil 
tahliye operasyonlarında anahtardır. 
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Pratik Öneriler 

• Çıkış rotalarını stoklanmış kutulardan, eski mobilyalardan, gereksiz 
çöplerden ve dağınıklık gibi engellerden temiz tutun. 

• Sistemlerin kontrolü: Alandaki acil durum tahliyesi için prosedür ve 
alarmların çalışıyor olduğunu düzenli olarak test edin 

• İşgören tatbikatı: Alarm gereklilikleri prosedürleri konusunda 
işgörenlerin tatbikatlı olduğundan emin olun. İşgörenler görme ve 
hareket engelli müşterilerden acil durum ikazlarına reaksiyon 
vermeyenler konusunda dikkatli olmalı ve asiste edebilir olmalıdır. 

8.13. Kamu ve Ortak Alanlar 

Birçok küçük işletme dış çevreye karşı sorumluluk sahibi olmadıkları alanlarda 
faaliyet gösterirler. Örneğin girişi kaldırıma dönük olmayan bir mağaza ya da 
binanın birinci katındaki bir dükkan gibi mekanlar bu tür işyerleridir. 

Her halükarda engelli kişiler için özellikle görme ve hareket engelli müşteriler 
için mağazanıza nasıl en kolay şekilde girilebilir konusunun düşünülmesi 
gerekir. Eğer engelli müşteriler için zorluk olacak fiziksel özellikleri 
tanımlarsanız buna dair yapabileceğiniz şeyler ortaya çıkabilir, mesela; 

• Alanda kontrole sahip herkimse onunla görüşmek: Tıpkı alan 
yöneticiniz ve komşuluk ilişkilerinizde olduğu gibi ilgili kişilere 
problemi açıklayın ve girişiniz için bir şeyler yapılıp yapılamayacağı 
konusunu sorun. Alan yöneticiniz sizin ödeneğinize bağlı bazı 
yükümlülükler vermekle yetkili olabilir. Eğer alan yöneticiniz binanın 
ortak alanına bir kamu girişine izin verirse bu konuda ortak çözümler 
geliştirmek için fon bulabilirsiniz. 
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Tartışma Soruları 

1. En az üç grup arkadaşınız ile “Engelli çalıştıran şirketlerin market 
imajlarının nasıl değişeceği” ile ilgili olarak bir ödev hazırlayınız. 

2. Engellilerin istihdam edilebilirliği ile şirketinizde S.W.O.T analizi yapınız. 

Güçlü 
1. …………………………

………………… 
2. …………………………

……………….. 
3. …………………………

……………….. 
4. …………………………

……………….. 
5. …………………………

……………….. 
6. …………………………

……………….. 

Zayıf 
1. …………………………

………………… 
2. …………………………

……………….. 
3. …………………………

……………….. 
4. …………………………

……………….. 
5. …………………………

……………….. 
6. …………………………

……………….. 
Fırsatlar 

1. …………………………
………………… 

2. …………………………
……………….. 

3. …………………………
……………….. 

4. …………………………
……………….. 

5. …………………………
……………….. 

6. …………………………
……………….. 

Tehditler 
1. …………………………

………………… 
2. …………………………

……………….. 
3. …………………………

……………….. 
4. …………………………

……………….. 
5. …………………………

……………….. 
6. …………………………

……………….. 
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3. Engelli bireylerin çalışma yeri şartlarında kendilerini rahat 
hissedemeyecekleri şartları yazınız. 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………. 

4. İşverenleri yukarda saydığınız durumlardan kaçınmaları için öneriler veriniz 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………. 
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KISIM II 

Giriş 

Kitabın ikinci kısmında farklı kesimlerden örnek olaylara yer verilmiştir. Bu 
örnek olaylar ile hedeflenen ilk kısımda anlatılan kavramsal alt yapıyı pratik ile 
buluşturup, engellilerin hayatına ve istihdamlarına dair daha gerçekçi bir tablo 
çizmektir. Hayatın insanlar için özellikle de engelli bireyler için ayrıca engeller 
içerdiğini fark etmemizi sağlayacak sorularla kurgulanan dört örnek olaya yer 
verilmiştir. Örnek olaylar için gerçekleştirilen görüşmeler “7 yaşındaki bir 
çocuk için Türkiye’de engelli olmanın, uzayda nefes almak” anlamına geldiği, 
“uçakla gökyüzünde bir kuş gibi süzülerek uçmanın” görme engelli birinin de 
hayali olabileceği ve bir fiziksel engellinin engelli olmasaydı “karate” yapmak 
isteyebileceği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 

Toplumu oluşturan bireylerden bir kısmını sırf bazı yetenek ve kabiliyetlerden 
yoksun diye, ki onlar güçlü diğer yetenek ve kabiliyetleri ile bu yoksunluğu kat be 
kat aşmayı başarırken, ayrıma tabi tutup “ötekileştirmek”, “onlar ve bizler” gibi 
kategorilere ayırmak her iki taraf içinde kolay kabullenilebilir bir durum 
değildir. Çünkü bu “ötekileştirme” çabası engelli bireylerin kimi zaman yaşama 
haklarının, kimi zaman eğitim haklarının, kimi zaman da çalışma haklarının 
ellerinden alınmasını meşru kılmak için kullanılan bir araç haline gelmektedir.  

“Ötekileştirilen” engelli bireyler, ki onlar toplumun hiç de azımsanmayacak bir 
kısmını oluşturmaktadır, bu durum karşısında ne yapmaktadır diye bir soru 
sorulduğunda verilecek cevap ayrımı yapanların her şeyden önce sevme ve 
sahiplenme yeteneğinden mahrum olduklarını ortaya koymaktadır. Çünkü engelli 
bireyler cevaben ya sabretmeyi tercih etmekte ya da sevgi-saygı engellisi 
olduğumuzu görüp hatalarımızı görmezden gelmektedirler. Bu nedenle 
toplumun engelli bireylerine büyük bir özür borcu olduğunu öncelikle 
kabullenmesi gerekmektedir.  

Bu bağlamda INEMDIP projesi engelli bireylere yönelik üstü uzun süre önce 
kabuk bağlamış istihdam algımızın değişmesine hizmet etmek, onların da 
toplumun diğer bireylerinin sahip olduğu gibi çalışarak, kazanarak onurlu bir 
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yaşam sürme haklarının olduğunu hatırlatmak amacı ile gerçekleştirilmiştir. 
Projenin bir ana ürünü olan bu kitabın sonunda yer alan örnek olayların 
seçiminde günümüz işverenlerinin, gelecekteki potansiyel işverenlerin ve hatta 
bazı engellilerin istihdama yönelik yanlış algılarını kırmaya yardımcı olacak 
nitelikte olup olmadıklarına özen gösterilmiş ve proje üyelerinin ortak kararı ile 
belirlenmiştir. Örnek olaylardan ilki engellilerin, engelli ve engelli ailelerine 
yasal hakları konusunda destek vermek için kurulan bir çağrı merkezinde 
istihdam edilmelerine ilişkindir. İkinci örnek olay engellilere destek olmak için 
bu işe gönül vermiş bir kurum çalışanın perspektifinden engellilerin yaşadıkları 
güçlüklere dairdir. Böylelikle engelli olmayan birinin engelliliği nasıl anladığı 
ortaya konmaktadır. Üçüncü örnek olay bir kamu kuruluşunda istihdam edilen 
görme engelli bir bireyin hayat öyküsünden oluşmaktadır. Bu sayede istihdam 
şansını yakalamış bir engellinin hayatı nasıl anlamlandırdığı keşfedilmiştir.  Son 
örnek olay da engellilerin toplumun tüm kesimleri için üretim yaptıkları bir 
projeyi anlatmaktadır. Bu proje engellilerin, kendilerine bir anne tarafından 
bağışlanan topraklarda nasıl kendi köylerini kurup severek ve isteyerek 
çalıştıklarını içermektedir.  
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ÖRNEK OLAY 1: 

FİZİKSEL ENGELLİLER VAKFI VE MUTLU ENGELLİ HATTI 
ÇAĞRI MERKEZİ PROJESİ 

Fiziksel Engelliler Vakfı’nın Kuruluş Öyküsü ve Amacı 

1995 yılından sonra yerel yönetimlerin engelliler ve aileleri için başlattığı 
hizmetler, ardından 1997 yılında engelliler için çıkartılan kararname ve 2005 
yılında çıkartılan yasa ile devletin gerçekçi çözüm üreten bir yaklaşım 
sergilemesi,  engellilere yönelik çalışmalara önemli bir ivme kazandırmıştır. 
İşte, Fiziksel Engelliler Vakfı (FEV) da bu ilerlemenin bir parçası olarak ve 
sivil toplum dinamiklerinden yararlanarak sürdürülebilir projeleri hayata 
geçirmek amacıyla 1995 yılında kurulmuştur. FEV’ in amacı engelliler, engelli 
aileleri ve kamu için güvenilir ve istikrarlı projeler üretmek ve bunları hayata 
geçirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için geçen 14 yıl içerisinde, FEV pek 
çok projeyi hayata kazandırmıştır. Bu başarının arkasında yatan neden ise 
doğru projelerin amacına uygun şekilde hayata geçirilmiş olmalarıdır. Projelerin 
hayata geçirilmesinde sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliğine 
gidilmiş, projelerin sahiplenilme kapasitesi artırılmıştır.  

FEV’in projeleri şu şekilde özetlenebilir:  

1995 yılında düzenlenen “Türk Toplumunda Özürlü Olmak” 
konulu bir seminerle başlayan düşünce boyutundaki çalışmalar 
vakfın özkaynaklarıyla gerçekleştirdiği Florya Engelliler Yaz 
Kampı ile somutlaştırılmıştır.  

1996 yılında vakfın kendi imkanları ile açtığı “Ortez Protez 
Üretim ve Rehabilitasyon Atölyesi” yüzlerce engelliye hizmet 
vermiş ve 1999 yılında yaşanan deprem sonrasında sosyal 
güvencesi olmayan çok sayıda depremzede için ortez ve protez 
üretilmiştir. Bu atölye, 2003 yılından itibaren İstanbul Özürlüler 
Merkezi bünyesine alınmış ve çalışmalarını halen başarıyla 
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sürdürmektedir. 

Başbakanlık tarafından Engelli İstihdam yılı ilan edilen 2005 
yılında, İŞKUR’ la işbirliği yapılarak Web tabanlı teknolojinin 
kullanıldığı istihdam konusunda bir proje yapılmıştır.  

İŞKUR’la birlikte “Özrümüzle  Üretiyoruz” sloganı ile  daha 
kapsamlı bir istihdam projesi başlatılmış ve 7 ay süren çalışma 
sonucunda 2006 yılı Kasım ayında tamamlanan projede 497 
engellinin istihdamına imkân sağlanmıştır. 

Türk Hava Yolları ile ortak olarak yürütülen proje kapsamında 
THY Çağrı Merkezi’nde 95 engellinin istihdam edilmesi 
sağlanmıştır. 

Üretilen projelerde İstihdamları en güç grup olan zihinsel 
engelliler de unutulmamış “Job Coach” (Cob Koç) projesi ile bir 
supervizor rehberliğinde 6 zihinsel engellinin İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi temizlik hizmetlerinde, 19 zihinsel engellinin ise 
McDonald’s restoranlarında istihdam edilmesi sağlanmıştır. 

 

Mutlu Engelli Hattı Çağrı Merkezi Projesi 

Ülkemizde yaşayan engelli ve engelli yakınlarının yaşadıkları en önemli 
sorunlardan biri de kendileriyle ilgili yasal düzenlemeler, haklar ve kendileri ile 
ilgili verilen hizmetler konusunda bilgi sahibi olmamaları ve bilgiye 
ulaşamamalarıdır. Engelliler ve yakınları için uygulamaya konulan hizmetler, 
haklar ne denli yararlı olursa olsun engelliler bu konularda bilgi sahibi olmadığı 
müddetçe düzenlemeler amacına ulaşmamakta, dolayısıyla bir fayda 
doğmamaktadır. Böylesi önemli bir ihtiyaçtan yola çıkarak FEV, başta engelli 
ve engelli yakınları olmak üzere tüm kamuoyunun engellilikle ilgili her konuda 
bilgi ihtiyacını karşılamak, danışmanlık hizmeti vermek, ihtiyaç sahibi 
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engellilerin sorunlarını çözmelerinde yardımcı olmak gayesiyle Mutlu Engelli 
Hattı Çağrı Merkezi Projesi'ni (MEH) hayata geçirmiştir. 0212 444 6 000 
numarası ile Türkiye’nin her noktasından arayan herkese engellilik konusunda 
hizmet vermeyi ve sağladığı önemli bilgilerle engelli ve engelli yakınlarının 
yaşam kalitelerini iyileştirmeyi hedefleyen MEH’i özel kılan bir diğer özellik ise 
çalışanlarının engellilerden oluşmasıdır. Kar amacı gütmeyen bu proje, kapsam 
ve kapasite bakımından ülkemizde ve dünyada ilk kez uygulanan bir sosyal 
sorumluluk projesi olması bakımından da oldukça önem arz etmektedir. 

MEH’in hayat bulmasında İŞKUR (MEH’de çalışabilmeleri için 20 engelliye 
mevzuat hakkında eğitim vermiş ayrıca finansal destek sağlamıştır), SİMENS 
ve SİMTEC (Know-how desteği ve bazı STK’ların projeye ilgi duymasını 
sağlamıştır), Microsoft (yazılım desteği vermiştir), Türk Telekom (finansal 
destek sağlamıştır), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (manevi destek vermiştir), 
Rotary (Rotary International’dan finansal destek alınmasında aracı olmuş ve 
üyelerinden kendi özyetkinlikleri bağlamında destek olmalarını sağlamıştır), 
Nurus (kabinlerin temin edilmesini sağlamıştır) ve 3-D Bilişim (Ses kayıt 
sistemlerinin teminini sağlamıştır) FEV’in stratejik ortakları olmuşlardır.  

MEH çalışanlarının demografik bilgileri şu şekildedir: 

 Yaşı Eğitimi Engel Türü Engel 
Derecesi 

Vakıf’taki 
görevi 

Vakıf’taki 
çalışma 
süresi 

Ali Şahin 39 Master Yok - Genel Müdür 1997- 

Hakan Ünlü 41 Lise Yok - Sosyal ve idari 
İşler müdürü 

1997- 

Cemal Donat 28 Üniversite Görme E 100 Avukat 2007- 

Ahmet Şahin 30 Üniversite Görme E 68 Operatör 2007- 

Hülya Çubuk 26 Üniversite Görme E 92 Operatör 2007- 

Mevlüde Kösek 35 Ortaokul Ortopedik E 45 Operatör 2007- 

Nurcan Yaraş 25 Lise Ortopedik E 40 Operatör 2007- 

Serdar Özbiçer 33 Lise Ortopedik E 48 Operatör 2007- 

Zafer Güngör 24 MYO Görme E 85 Operatör 2007- 
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INEMDIP Projesi kapsamında FEV’in yöneticileri ile görüşme imkanı 
bulunmuş ve başta MEH olmak üzere tüm istihdam yaratıcı faaliyetleri 
üzerine bir sohbet gerçekleştirilmiştir. Ali Bey, Cemal Bey ve Hakan 
bey vakıf çalışmalarının güç ve güzel yanlarını samimiyetle 
anlatmışlardır.  

Umut: Engellilerin ve ailelerine ilişkin çağrı merkezi ortamında destek sağlama 
projesi hem ülkemizde hem de dünyada bir ilk olması nedeni ile oldukça 
önemli. İlk olmanın bu manada doğurduğu avantaj ve dezavantajlar sizce 
nelerdir? 

Ali Bey: Sizin de bahsettiğiniz gibi MEH, kapsam ve kapasite bakımından 
Türkiye’de ve dünyada ilk kez uygulanan bir projedir.  Genelde batıda, Avrupa 
ve Amerika’da engellilere yönelik “help desk” niteliğinde belli bir amaca 
yönelik bir veya iki engellinin hizmet verdiği ve genelde kurumların kendi 
hizmetlerini sunduğu bazı projeler söz konusu olsa da bizi farklı kılan bazı 
misyonlarımız bulunmaktadır. Öncelikle temel amacımız engellilere, ailelerine 
ve kamuya “engelliler ve engellilikle” ilgili doğru ve standart bilgi sağlamaktır. 
Maalesef ki engelliler ile ilgili olarak ülkemizde sürekli mevzuat değişikliği 
olmakta ve bunların yorumlanıp hayata geçirilmesi ciddi bir sorun ve sıkıntı 
teşkil etmektedir. Siz engellilerin yaşam kalitesini, standartlarını artırmaya 
yönelik ne kadar yasa çıkartırsanız çıkartın bunlar hayata geçirilmeyince bir 
anlamı olmamaktadır. En basiti sağlık raporlarında kimi hastaneler ücret 
alırken kimileri almıyor. Biz ne yapıyoruz, bize bildirilen böylesi yorum 
farkından kaynaklanan uygulamalar söz konusu olduğunda ilgili kurumlara faks 
çekmek kaydı ile bilgilendirme yaparak engelli vatandaşlarımızın daha iyi ve 
standart bir hizmet almalarına yardımcı oluyoruz. Böylelikle bir amacımızın da 
engellilikle ilgili bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak olduğu söylenebilir. Çağrı 
merkezimizin üçüncü amacı engellilere ilişkin doğru istatistiklerin tutulmasına 
destek olmaktır. Engel tür ve derecelerinin, cinsiyet, eğitim, yaş ve medeni 
durum gibi demografik bilgilerin de dikkate alındığı zengin bir istatistiki bilgi 
ile Türkiye’nin engelli haritasının çıkarılması hedeflenmektedir. Bunu başarmak 
için de MEH’i arayan engelli kişilere sorunlarını çözümde yardım sağlamadan 
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önce sisteme kayıt olmaları istenmektedir. Ayrıca bu kayıt sistemi sayesinde 
engelli, sorunu ile ilgili bir mevzuat değişikliği olduğunda ya da kendisini 
ilgilendirecek yeni bazı yasal düzenlemeler yapıldığında haberdar olma 
imkanına da kavuşmaktadır. MEH’i aradıklarında engel derecesi, sosyo-
ekonomik durumu, sağlık ve aile ile ilgili bilgilerinde bir değişiklik meydana 
gelmişse bunu bildirmeleri de istenerek istatistiklerimizin güncel ve doğru 
kalması sağlanmaktadır. Doğru istatistiğin vakfımız için faydası ise doğru 
gruplar için doğru projeler üretme imkanı sağlamasıdır ki bu da kaynak israfını 
ortadan kaldırmaktadır. MEH’in şu anda yaşadığı sıkıntı ise alt yapı 
eksikliğimizden dolayı tanıtım faaliyetlerine gerekli önemi veremeyişimizdir. 

Umut: Evet… MEH’in kendine ait bir web sayfası olmaması ve FEV’in 
sayfası üzerinden projenin tanıtımının yapılıyor olması böylesi bir hattın 
bilinilirliğini arttırmada bir engel teşkil ediyor olabilir.. 

Ali Bey: Evet..ve bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz… Hatta bu 
projenin bir sonraki adımı MEH çağrı merkezi hizmetinin web üzerinden 
gerçekleştirilmesidir. Teknoloji cep telefonu üzerine ilerlediği için SMS ile 
bilgilendirmeye de gitmeyi hedefliyoruz ki bu ciddi bir yayılım anlamına 
geliyor. Bu da sağlamayı hedeflediğimiz bilgi standardizasyonuna önemli bir 
katkı anlamına gelmektedir. Sorunuza gelecek olursak ilk olmak çok 
zor..Engelli mevzuatı oldukça geniş ve karmaşık ve buna bağlı olarak MEH’de 
çalışacak personelin yetiştirilmesi oldukça güç. Kullanılacak yöntem ve 
izlenecek prosedürü tamamıyla bizler oluşturmak zorunda kaldık. Ayrıca hattın 
hayata geçmesi ile ön görülemeyen bir problem ortaya çıktı ki o da arayan 
kişilerin asıl sormak istedikleri ile sordukları sorular arasında farkın 
olmasıdır..yani daha tam olarak öğrenmek istediğimizi sormakta sıkıntı 
çekiyoruz mevzuatın karmaşıklığına bağlı olarak.  Bu dezavantajlı durumu 
ortadan kaldırmak için de çalışanlarımıza arayan kişinin ne öğrenmeye 
çalıştığını tespit etmeye yönelik de eğitim verdik.  Diğer bir dezavantajımız 
gönüllülük esasıyla çalışanlarla değil profesyonellerle çalışmaktan kaynaklan 
finansal sıkıntılardır. Sadece bu nedenle hatta 10 kişi istihdam etmeyi 
hedeflerken sadece 7 kişi istihdam edebilmekteyiz. Neticede STK yapılanması 
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gösteren bir vakıf içinde profesyonellerle çalışıyoruz ve onlara emeğinin 
karşılığını vermeliyiz. Bu sıkıntılı durumu da sponsorlarımız ile aşmaya 
çalışmaktayız. Kurulum aşamasında destek veren sponsorlarımız ile projenin 
hayata geçmesinden sonraki sponsorlarımızın ağırlığı değişti. Örneğin şimdi 
Kuveyt Türk, Simens ve Simtec’le stratejik birliktelik yürütmekteyiz.  

Umut: Destek vermeyi hedeflediğiniz kitleye ulaştığınızı düşünüyor musunuz? 
Hattı en çok kimler arıyor? Engelliler mi, aileleri mi yoksa kurum ve kuruluşlar 
(bizim bu engel türü ve derecesinde birini x işinde çalıştırmamızın sakıncası var 
mı vb. sorularla) mı? 

Cemal Bey: En çok çağrıyı engellilerden alıyoruz ve ikinci olarak da onlara 
bakmakla yükümlü olan kişilerden. Genellikle arandığımız konular bakım 
hizmeti, gelir vergisi muafiyeti, ÖTV muafiyeti vb.dir. Ayrıca son dönemde 
engel derecesinin belirlendiği raporlar için aranmaktayız. Çünkü engelliler son 
çıkan yasal düzenleme (16 Temmuz 2006- özürlülük ölçütü cetveli) sonucunda 
oldukça mağdur oldular. Örneğin Almanya’da yaşayan bir vatandaşımız %100 
derecesinde görme engelli kabul edilirken ve elinde böylesi bir rapor 
bulunurken ülkemizde %85 derecesinde görme engelli kabul edildiği için yılın 
4 ayını geçirdiği ülkemizde bazı haklardan yararlanamaz hale getirilmiştir. Tabi 
böylesi durumlarda sadece yasal düzenlemenin son şekli ve yansımaları 
hakkında bilgi vermekle yetinmiyor engellileri ve ailelerine bu konuda itiraz 
haklarının olduğunu ve bunu nasıl yapmaları gerektiği üzerine de bilgi 
veriyoruz. Bu yolla Danıştay kararına itiraz dilekçesi matbu olarak hazırlanıp 
engelliler tarafından doldurulmasını sağladık ve 100’ün üzerinde itiraz dilekçesi 
topladık. Antalya’dan, Trabzon’dan, İstanbul’dan benzer dilekçeler gelince bu 
durum bakanlığın ilgisini çekmeye başladı. Şu an, rapor ön planda olsa da biz 
yine de onlara her konuda yardımcı olmaya çalışmaktayız.  

Umut: Sizce bu rapor konusunda geri adım atılacak mı? 

Cemal Bey: Şu an bir taslak var. Sanırım bu tasarı yasalaşacak ve umarım 
engellilerin avantajlı hale gelmesi sağlanacak...en azından kaybettikleri hakları 
yeniden alabilirler. 
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Umut: Bu raporun alınması esnasında yani engel derecesi belirlenirken 
insanları rencide edici her hangi bir davranış sergileniyor ya da bir ifade 
kullanılıyor mu? 

Cemal Bey: Raporun verilmesinde artık doktorlar devre dışı bırakılmış 
durumda. Hazırlanan cetvel ile sizin muayene sonucunuz memurlar tarafından 
karşılaştırılıyor ve sonuç rapor olarak düzenleniyor.  

Umut: Sizce Türkiye’de engelli olmak ne demek? 

Cemal Bey: Furkan adında 7 yaşında engelli bir çocuğumuz bu soruya en 
güzel cevabı vermiştir: “Türkiye’de engelli olmak uzayda nefes almak gibi bir 
şey” diyerek….   

Ali Bey: Görüldüğü üzere Türkiye, 7 yaşındaki bir evladına burada engelli 
olmayı çok güzel bir şekilde öğretmiş 

Umut: Ali Bey buradaki yöneticilik görevinizin dışında herhangi bir işiniz var 
mı? 

Ali Bey: Hayatımın merkezinde FEV var ve 1997’den beri çeşitli 
pozisyonlarda FEV için çalıştım ve 2005 yılından beri de genel müdür olarak 
görev yapmaktayım. Haliç Üniversitesi Uluslara arası ilişkiler bölümünde 
master yaptım ve bir süre TBMM’de vakfımızın da Başkanı olan Gaziantep 
milletvekilliği yapan Kahraman Emmioğlu ile birlikte çalıştım. Hayatımın 
merkezinde FEV olsa da kendi alanımda da çalışmaya gayret ediyorum ve 
Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi kurucusuyum ve halen yönetim 
kurulu başkanlığı yapıyorum. 

Umut: Ailenizde engelli biri var mı? 

Ali Bey: Neyi öğrenmek istediğinizi anladım..Engellilere destek amaçlı 
çalışmak için illa ki onlarla aynı kaderi paylaşmak gerekmiyor. Onların da 
engelsiz insanlar gibi yaşaması ve hayat standartlarının yükselmesi için yaptığım 
her şey bana inanılmaz bir huzur veriyor. İyi ki bu işi yapıyorum demek çok 
güzel bir şey.. 
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Umut: Peki engellilerin istihdam edildiği bir işin yöneticisi olmak ne kadar 
kolay ne kadar zor? 

Ali Bey: Bir kere insanlara hizmet veren bir kurumda yöneticilik yapmak 
özveri isteyen bir iş ancak insanların mutluluğu için somut adımlar 
atabiliyorsanız ve bunların sonuçlarını görebiliyorsanız inanılmaz bir mutluluk 
duyuyorsunuz. Aslında dünyada var olabilmemizin nedeni de mutlu olmak 
değil mi? Bizim vakıf olarak temel felsefemiz engellilerin içindeki üretime, 
kültüre ve sanata dair potansiyeli açığa çıkararak onları engelsiz insanlarla eşit 
şartlara taşımaktır. Ülkemizdeki engelli algısı nedir? Aciz, iş yapamayan, yapsa 
da verimli olamayan, mutlaka birilerinin yardımına muhtaç, bağışa avuç açan 
bir birey algısı söz konusudur. Aslında STK’larımız da bu düşünceyi destekler 
adımlar atmaktadırlar. Onlar, engelliler için istihdam imkanı yaratmak yerine 
Türkiye çapında yardım kampanyaları oluşturuyorlar ki bu da Türkiye’deki 
yanlış engelli algısını daha da güçlendiriyor. Biz bunun tam tersi onları hayata 
kazandırıp, onlara onurlu bir yaşam hazırlama çabası içindeyiz. 2005’den beri 
istihdam projeleri üretiyoruz. İŞKUR, THY, McDonald’s gibi kurum ve 
kuruluşlarla yürütülen projelerle engellilerin istihdam edilmesini sağladık. 
Beyaz Kelebekler projesi ile zihinsel engellilere dahi istihdam imkanı sağladık. 
Çok daha önemlisi bu zihinsel engellilerin işlerini sahiplenip gösterdikleri üstün 
başarı karşısında McDonald’s’ın engelli istihdam etme oranını %3’den %8’ e 
çıkarması bizim için kazanılan ikinci bir zafer oldu. Restoran sahipleri başta 
müşteri-çalışan ve çalışan-çalışan arasında sıkıntı olacağını düşündüler ama bu 
düşünceleri boşa çıktı. Çünkü onlar çok verimli çalışır; işe vaktinde gelir gider, 
verilen işi en iyi şekilde yaparlar. Şimdi sorunuza dönelim bir bireyi toplumun 
onurlu bir parçası haline gelmesine yardımcı olmanın verdiği haz başka hiçbir 
işte olamaz. Tabi ki bir araç icat etseniz de benzer bir duyguyu yaşayabilirsiniz. 
Ancak söz konusu bir insan olunca bu bambaşka bir duygu..Sokağımızın 
başında bir Burger King var ve orada çalışmasında vesile olduğumuz Arif 
adında zihinsel engelli bir kardeşimiz var. İşe başladıktan kısa bir süre sonra 
Arif bize teşekkür etmeye geldi ve biz ona bunun vazifemiz olduğunu söyledik. 
Ama o yine de çok minnettar olduğunu söyledi çünkü sigortası olmayan, hasta 
anne ve babasına kimselere muhtaç olmadan bakabilmek onu çok mutlu 
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etmişti. Biz sadece engellilere değil bir anlamda ailelerine de ekonomik, sosyal 
ve psikolojik yardımda bulunuyoruz. Arif hırsızlığa yönelebilir, tinerci olabilir 
ya da intihar edebilirdi..Ama Allah’a şükür bunların hiçbiri olmadı. İyi işler 
yaparsanız iyi olaylar ve iyi kişiler sizi bulur. Bu işin güzel yanı da bu..Ayrıca şu 
mektubu1 okuduktan sonra tüm zorluklar kolaylaşır.. 

Umut: Engelli bir vatandaşımıza iş bulma sürecinizi kısaca özetler misiniz? 

Ali Bey: Engelli İŞKUR’a başvurur. İstanbul’da İŞKUR’ un 8 şubesi 
bulunmaktadır. Türkiye’de engelli istihdamından İŞKUR Kurumu sorumludur. 
İŞKUR’a yapılan kayıtları bizler İŞKUR’dan temin ediyoruz. Daha sonra tüm 
bilgileri kendi İKY sistemimize aktarıyoruz. İŞKUR’un ham ve yetersiz 
kayıtlarını her engelliyi bir proje olarak kabul ederek arıyor ve kendileri 
hakkında daha detaylı bilgi edinmek için vakfımıza davet ediyoruz. Gelen 
engelli kardeşlerimizi İKY uzmanlarımız 15 dakikalık bir iş analizine tabi 
tutuyor ve hangi işleri severek ve verimli şekilde yapabileceklerini belirliyoruz. 
Bu görüşmelerde özellikle psikolojik yeterliliğe dikkat edilmektedir. Bu yol 
takip edildiğinde engellilerin İŞKUR’ a zaman zaman verdiği yanlış bilgiler 
ayıklanmış olmaktadır. Her engelli aynı psikolojik olgunluğu gösterememekte 
ve engelini saklamak için yanlış bilgi vermektedir. Biz bunları ortadan 
kaldırıyoruz. Bu çalışmanın ikinci adımı 50 ve üzerinde kişiyi istihdam eden 
işyerlerinin tespit edilip aynı sisteme aktarılmasıdır. İşe yerleştirmede 
hedeflenen kazan kazan prensibidir. Yani her iki tarafın maksimum kazanç 
sağlamasıdır bu ilişkiden. Örneğin engellinin evinin işine yakın olması için 
gayret gösteriyoruz ki işine varana kadar enerjisini kaybetmesin, yollarda 
sorunlarla karşılaşmasın. İşverenler de beklentilerine uygun işgöreni istihdam 
etme imkanı bulmaktadır. Nokta atışını sisteme bırakıyoruz ve eşleşen engelli 
ile işveren görüşmesi için hazırlıklara başlıyoruz. Mülakat için İKY 
uzmanlarımız, psikologlarımız işbirliği yapıyor ve engelli kardeşimize iş 
görüşmesi ile ilgili akla gelebilecek her konuda eğitim ve destek sunuluyor. 

                                                            

1Mektup örnek olayın sonunda yer almaktadır. Ayrıca basında çıkan bir haber kupürü  de 
ektedir.   
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Ardından mülakat günü engelli özel tasarlanmış bir araç ve içinde bir İKY 
uzmanı ve bir psikologun eşliğinde evinden alınıp mülakata götürülüyor. 
Hepimiz bu görüşmenin iyi geçmesi için dua ediyoruz çünkü onların 
mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Sonucu İŞKUR’a ve sponsorlarımıza 
bildirmekle yükümlüyüz. Bu çalışma özrümüzle üretiyoruz projesi kapsamında 
yapılmaktadır ve işe giren engelli sayısı “2005’de 408, 2006’da 492, 2007’de 
543, 2008’de 525 toplamda 1868’dir. İşe alınan engellilerimizi 1 ay sonra 
vakfımıza davet edip onlara işyerinde sosyalleşme, takım çalışması, işverenin 
onlara karşı hakları, engellinin işverene karşı hakları alt başlıklarını taşıyan bir 
oryantasyon eğitimi vermekteyiz. Bu proje 2008 Ağustos ayında sona erdi. 
2005 ve 2006 ayına kadar işverenleri biz arardık engelli istihdamını bizden 
sağlar mısınız diye oysa 2007-2008 de onlar bizi arayıp istemeye başlamıştı 
çünkü biz bu işi çok başarılı şekilde gerçekleştirdik. Bu sürecin güvenilir 
olduğunu kanıtlayacak bir olay da yaşadık müsaade ederseniz size onu 
anlatmak istiyorum. İş için bize başvuran bir arkadaşımızı sisteme kayıt ettik ve 
uygun işyeri ile eşleştirilmesi için düğmeye bastık. Arkadaşımıza çıkan işyeri 
için randevu alındı ve onu görüşmeye götürmek üzere evine gidildi. Görüşme 
yapılacak işyerine varıldığında arkadaşımız gülmeye başladı ve dedi ki “ben 
zaten burada çalışıyorum acaba daha iyi bir iş bulabilir miyim diye size 
başvurmuştum. Demek ki ben gerçekten bu iş ve işyeri için uygun 
biriyim..bunu fark etmemi sağladığınız için teşekkürler dedi ve işine gitti” Bu 
olay bize sistemin sağlamasını yapmış oldu. 

Umut: MEH için istihdam ettiğiniz engelli bireylerde sizler hangi özellikleri 
aradınız? 

Ali Bey: Çağrı merkezi kriterleri düzgün diksiyon, ikna kabiliyeti, güçlü bir 
kişilik ve strese dayanıklı olmaktır. 7 çalışanımız da bu özellikleri kendinde 
barındırmaktadır. 

Umut: Ali bey hangi işi hangi engelli grubu daha iyi yapar gibi elinizde bir 
cetvel var mı? 
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Ali Bey: Şu an için yok ama İKY uzmanlarımız bu konuda oldukça 
tecrübeliler ve belki ilerde engelliler için en uygun iş türleri, engellilerle nasıl 
mülakat yapılmalı, nasıl destek olunmalı gibi önemli bilgileri içeren bir kitap 
hazırlanabilir. 

Umut: Bu proje kapsamında İŞKUR’dan aldığınız ilk kayıt sayısı neydi şimdi 
bu kayıt sayısı kaçlara vardı? 

Ali Bey:  Proje başladığında İŞKUR’dan bizlere aktarılan kayıt sayısı 9000 iken 
şimdi 25.000 civarındadır.  

Umut: İş çevrelerinin engellilere ilişkin olumsuz algısına bir örnek verebilir 
misiniz? 

Ali Bey: Elbette..THY kurumu ile yürüttüğümüz ortak çalışmada çağrı 
merkezi ve rezervasyon işlemleri için istihdam edilebilecek engelli işgören adayı 
belirleme aşamasında ilginç bir olay yaşadık. Bu gruba biz 8 görme engelli 
arkadaşımızı da dahil etmiştik. Ancak THY kurumu yetkilileri bunun uygun 
olmadığını tabiatı gereği başarısız olacaklarını, 3 dakikada işlem tamamlama 
garantilerini (hız ve memnuniyet) zedeleyeceğini iddia ettiler. Bize fırsat verin 
bunu başarabiliriz lütfen deneyin dedik. Ama onlar eğitimin maliyetli 
olduğunu, zaman israfından başka bir şey olmayacağını dile getirdiler. Bizler de 
baştan kaybedeceğimizi bildiğimiz hiçbir işe soyunmadığımızı söyleyip bir şans 
verilmesinde ısrarcı olduk. Eğitimden sorumlu Zuhal hanım’a son çare olarak 
“bundan 500 600 yıl evvel çelik bir kuş gökyüzünde uçacak ve tonlarca yükleri 
oradan oraya aktaracak, insanları sevdiklerine kavuşturacak deseydik inanır 
mıydınız?” şeklinde bir soru yönelttim. Bu soruma Zuhal hanım “sanıyorum 
hayır” cevabını verdi. İşte o zaman bitirici cümleyi söyledim “inanın benim şu 
an söylediğim şey bundan daha inanılmaz değil, yeter ki inanın ve fırsat 
verin”..ve denemeyi kabul ettiler..Bakın bu belge başarının ve azmin bir 
göstergesidir. 3 Aralık 2006 Sabah gazetesi haber başlığı “THY’de yolcuyu 
körler uçuruyor”2…ve o çağrı merkezine yerleştirdiğimiz görme engelli 

                                                            

2 İlgili haberler örnek olay sonunda yer almaktadır. 
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kardeşlerimizden birisi 400 kişiden hız ve verim açısından ilk 4’e girdi. Bu şu 
anlama gelir fırsat verildiğinde ve uygun şartlar sağlandığında onlar 
engelsizlerden daha başarılı olabiliyorlar.  

Umut: İstihdam konusunda sizce işveren algısı nasıl değiştirilebilir? 

Ali Bey: Bunun aslında temel bir yolu var. O da engellileri aciz, bağışa muhtaç 
insanlar gibi lanse etmemek. Peki bu nasıl yapılabilir? Çok kolay, STK’lar ve 
medya yardım kampanyaları yerine onlara istihdam imkanı yaratacak projeler 
tasarlayıp hayata geçirseler hem engelliler hem de aileleri ekonomik, sosyal ve 
psikolojik olarak daha huzurlu olacaktır.  

Umut: Bu projede “keşke şu da olsaydı” dediğiniz bir şey var mı? 

Hakan Bey: Benim keşke şu da olsaydı diyebileceğim bir şey var..o da keşke 
engelliler diğer engellilere yardım için, destek için biraz gönüllü olabilselerdi. 
Mesela THY kurumuna katılan engelli arkadaşlarımız kendi aralarında ilk 
maaşlarından 10’ar lira toplayıp engelli bir çocuğun eğitim masraflarını 
karşılayabilselerdi ya da bir gencimize tekerlekli sandalye alabilselerdi..yani 
destek her zaman engelsizlerden beklenmemelidir. Yanlış anlaşılmasın biz bir 
şey bekliyoruz diye söylemedim bunu, sadece bazen kendileri için de bir şeyler 
yapabileceklerini bilseler ne güzel olurdu. 

Umut: Engelliler sizce sadece engellilerin olduğu bir yerde mi yoksa engelli ve 
engelsizlerin bir arada olduğu yerlerde mi çalıştıklarında daha mutludurlar? 
Bunu kişisel gözlemlerinize dayandırarak cevaplamanızı umuyorum. 

Ali Bey: Rencide edilmedikleri her ortamda çalışabilirler. Onlar için 
engellilerin olması ya da olmaması çok önemli değil. Dediğim gibi yeter ki 
onlara şans verilsin. Ama benim şahsi fikrim karma bir ortamın yaratılması 
gerektiğidir. Çünkü sadece engellilerin çalıştığı işyerleri aynı kaderi paylaşan, 
eksik insanların kampı gibi oluyor. Oysa kaynaşma ortamı verim için olumlu 
bir alt yapı unsurudur.  

Umut: Engellilerin istihdamını kolaylaştırmak için hep işveren algısını 
kırmaktan bahsediyoruz. Peki sizce bu yeterli mi başka neler yapılabilir? 



  241

Ali Bey: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz sorun sadece işveren algısını 
düzeltmekle halledilebilecek kadar basit değil. Bunun yanında her ne kadar 
belediyeler önemsemese de çok önemli olan kentsel dönüşümün 
gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ancak o zaman engelli bir birey çalışma arzusunu 
tam olarak gerçekleştirebilir. Biz bunun için de bir adım attık ve pilot bir bölge 
seçip (Beşiktaş, Teşvikiye, Maçka, Taksim hattında kalan bölge) Mimar Sinan 
Üniversitesinin iki değerli öğretim üyesi ve 10 öğrencisi ile bölgedeki tüm 
sokakları tek tek inceledik ve engelliler için ne gibi sorunlar barındırdığını 
tespit ettik. Bunun sonucunda da mükemmel bir rapor ortaya çıktı ve ilgili 
belediyelere sunuldu. Bu kapsamda sokaklarımız engelliler için 5 temel engel 
içermektedir: Yüzeye ilişkin engeller, Kent donatılarından kaynaklanan 
engeller, Yaya-Trafik ilişkisinden kaynaklı engeller, doğal engeller ve diğer 
başlığı altında sayılabilecek engeller. Biz bu konuda bir şeyler yapmak isteyen 
tüm belediyelere yardıma hazırız. Mesela Sakarya Üniversitesinin Mimarlık 
Fakültesi olsaydı bunu hemen sizinle de gerçekleştirebilirdik. 

Umut: Son olarak FEV’ in çalışmalarını bir cümle ile özetleseydiniz ne 
derdiniz? 

Ali Bey: Engelliler için bir şeyler yapmak istiyoruz. Bunun için önce eksik olan 
şeyleri belirliyor, alternatif çözüm önerileri geliştiriyor ve en uygununu hayata 
geçiriyoruz...yarım bırakmamak bizim en iyi yaptığımız iş diyebilirim. 

Ali Bey bizleri kırmayarak MEH’in yoğun şekilde çalışmasına rağmen bir 
çalışanı ile görüşmemize müsaade etmiştir. Ortopedik engelli olan Mevlüde 
Kösek bize 20 dakikasını ayırmış ve çalışma ortamında bir engelliyi yakından 
tanımamıza imkan vermiştir. 

Umut: Mevlüde Hanım bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 

Mevlüde Hanım: Adım Mevlüde Kösek. 1975 Sivas doğumluyum.16 yıllık 
evliyim. %45 ortopedik engelliyim ve açık lise mezunu olmak için de çaba sarf 
ediyorum. 

Umut: Mevlüde Hanım doğuştan mı engellisiniz? 
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Mevlüde Hanım: Doğuştan kalça çıkığım varmış. Ailem bunu ancak ben 1 
yaşındayken fark edebilmiş. Tabi o yaşları net hatırlamıyorum. Ama benim için 
esas olay ailemin kalça çıkığı için köye kasabadan çıkıkçı getirmesidir. Gelen 
kişi sağ ayağımdaki kalça çıkığını düzeltmek için sol ayağımda bir şeyler 
yapmaya çalışınca her iki ayağımdan da engelli oldum. 

Umut: Engelli olduğunuzu kabullenebildiniz mi?  

Mevlüde Hanım: Biz sekiz kardeşiz ve o zamanlar sadece ben engelliydim. O 
zamanlar diyorum çünkü yaşanan bazı olaylarla birlikte 3 kardeşim daha engelli 
oldu. Küçükken neden ben engelliyim diye elbette çok üzülüyordum..Hele ki 
kardeşler bazen kavga eder ve ağzına ilk geleni söyler ya..bazen “topal” derlerdi 
bana..bu beni çok yaralardı..ama ben güçlüyümdür. Bana topal diyen kardeşimi 
bir güzel dövdükten sonra bir daha o kelimeyi ağzına alamadı. Gariptir ama 
benim de engelimi kabullenmem güzel bir dayaktan sonra oldu. Babam ben 12 
yaşımdayken “yeter artık ne üzülüyorsun, varsa var” diyip bir güzel dövünce 
bir anda engelimden kaçışımın olmadığını anladım...o günden beri birkaç bariz 
ifade ya da davranışın dışında hiçbir şey beni engelim konusunda üzemez 
oldu.. 

Umut: Anne ve babanızın size olan tutumları nasıldı?  

Mevlüde Hanım: Beni babaannem ve dedem büyüttü sayılır. Beni çok 
severler..ben de onları tabi..Anne ve babamla çok paylaşımım var 
diyemeyeceğim ama şunu biliyorum evde az iş yaparsam adım sakata çıkar çok 
iş yaparsam da ne iş olsa bana yaptırırlardı ve ben çok yorulurdum..galiba ben 
onlarla arasını hiç bulamadım .. 

Umut: Genç kızlık, eşinizle tanışma gibi özel dönemlerde engeliniz sizin için 
ne ifade etti? 

Mevlüde Hanım: Dediğim gibi 12 yaşımda kabullenmeyi başardığım için 
benim çok sorunlu bir genç kızlık dönemim olmadı. Evlilik yaşıma geldiğimde 
de benimle evlenmek isteyenleri eleme yolum çok netti. Tanışır tanışmaz 
“merak etme önce ayakların için bir şeyler yaparız” diyenleri hemen 
hayatımdan çıkarttım. Çünkü benim kabullendiğimi nasıl olur da bunu 
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yaşamayan biri kabullenemez anlayamadım ve anlayamıyorum. Eşimle görücü 
usulü ile evlendik. O da bir markette depo sorumlusu olarak çalışıyor. 

Umut: MEH dışında bir iş tecrübeniz var mı? 

Mevlüde Hanım: Sivas’tan İstanbul’a göç ettikten bu yana çalışıyorum 
diyebilirim, yani 16-17 yıl neredeyse. Sigortalı çalışma sürem 3300 gün bu 
kadar yıl içinde. Konfeksiyonlarda ortacılık yaptım, Uydu antencide paket 
işinde çalıştım, araba farı yapan bir işyerinde çalıştım, çok büyük bir otomotiv 
grubunda çalıştım ve laf aramızda en çok o işyerinde yıpratıldım. O kadar uzun 
süre ayakta çalıştırıyorlardı ki artık ağrılarımdan duramaz hale gelip işten 
ayrıldım. Çorap atölyesinde makinede çalıştıktan sonra da MEH’de çalışmaya 
başladım. 8:30-17:30 burada çalışıyorum çıkışta 5 saat de bir kargo şirketinde 
çalışıyorum. 

Umut: MEH sizin için ne ifade ediyor? 

Mevlüde Hanım: İlk kez kendimi gerçekten diğerlerinden ayrı bir insan 
olarak hissetmediğim, özen gösterildiğim bir işyerinde çalışıyorum. Ertesi gün 
işe gelmek zül değil, bir istek uyandırıyorsa mutlusunuzdur ve ben mutluyum 
engelli hattında… 

Umut: Türkiye’de engelli olmak ne demek? Ekonomik, sosyal ve psikolojik 
olarak değerlendirir misiniz? 

Mevlüde Hanım: Şimdi Türkiye’de ne kolay ki engelli hayatı kolay 
olsun..Ekonomik açıdan baktığımızda asgari ücretle çalıştırılıyorsunuz. 
Kimsenin yapmaktan zevk almayacağı, verimsiz yapılsa da önemi olmayan işler 
yapıyorsunuz. Öyle olunca da asgari ücretin üstünde zaten bir şey teklif 
edemiyorsunuz. Psikolojik açıdan değerlendirdiğimizde ise engellilerin çoğu 
zaten kendileri engellerini kabullenemiyor ve onla yaşamayı beceremiyor. 
İçlerindeki bu huzursuzluk haliyle önce ailelerine sonra da iş hayatındaki 
arkadaşlarına yansıyor. Sosyalleşme ise en sıkıntılı olanı bence. Çünkü bu gün 
evden dışarı çıkmaya kalksan sana beyaz bir kart vermişler onunla indirimli 
gezebileceğini iddia ediyorlar ama belediye otobüsünün 3 katı oranında halk 
otobüsü olunca her yerde sorun çıkıyor ve seni bir otobüs dolusu insana rezil 
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ediyorlar. İnsanlar sana yer vermiyorlar. Kaldırımlar bazen o kadar yüksek 
oluyor ki çıkmak için birinden genç yaşımda yardım istemek ruhumu incitiyor. 
Sonra çevremdeki insanlar bazen öyle davranışlar sergiliyorlar ki değil senin 
engelini kabullenmen, hayata devam etme isteğin söz konusu olmuyor.. 

Umut: Engelli olmasaydım ilk şunu yapardım dediğiniz bir şey var mı? 

Mevlüde Hanım: Elbette var. Çocukken babamla Bruce Lee filmleri izlerdik 
ve içimde bir ukdedir karate yapmak. Bence ben iyi bir sporcu olurdum. Genç 
kızlığımdan beri de dans etmek bir arzum haline geldi. Keşke dans 
edebilseydim… 

Umut: Bir işyeri hayal edelim içinde sadece engelliler mi olsun yoksa hem 
engelli hem engelsiz bireyler mi olsun?   

Mevlüde Hanım: Kesinlikle hem engelli hem engelsiz bireyler bir arada 
olmalı. İşte o zaman onlar bizi anlar işte o zaman biz onlardan ayrı hissetmeyiz 
kendimizi. Bence farklılık her zaman iyidir.  

Umut: Engelli gruplarından en çok hangisi ile iyi anlaşırsınız? 

Mevlüde Hanım: Hepsi ile ama ben en çok zihinsel engellilere özen 
gösteririm çünkü onlar gerçekten çok özel insanlar olur. Mahallemde zihinsel 
engelli genç bir kardeşimiz var. Onunla çok iyi anlaşırım ve çok severim. 

Umut: Şimdiki sorum belki bu sohbetin genel akışına uymayacak ama engelli 
raporu alırken nasıl bir üsluba maruz kaldığınızı öğrenmek istiyorum?  

Mevlüde Hanım: Doktorlarla sorun yok da memurlar sağolsun kraldan çok 
kralcı davranıyorlar. Bu da bizi çok yaralıyor. Neticede biz oraya hukuken bize 
verilen haklarımızı kullanmada işimize yarayacak bir evrak almaya gidiyoruz. 
Ama sanki onlar bize bunu bahşediyormuş gibi davranıyorlar. 

Umut: Son olarak yaptığınız işle ilgili bir soru sormak istiyorum. MEH’de sizi 
en çok hangi konu için arıyorlar? 
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Mevlüde Hanım: Engelli derecelerinde yapılan değişiklikle beraber ne engelli 
ne sağlam sayılıyorum diye ağlayarak arayanlar çok var. Arada kalmak en 
kötüsüdür ya.. bu aralar en çok bunun için aranıyoruz. 

Umut: İlginiz için teşekkürler Mevlüde Hanım... 
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ÖRNEK OLAY 2: 

ENGELLİLER VE AİLELERİ İÇİN GÖNÜLLÜ OLMUŞ BİRİNİN 
PENCERESİNDEN “ONLAR”3 

15.07.2009 

Umut: Adnan Bey siz Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) 
görevinizden dolayı engellilere ve engelli ailelerine bizden daha yakısınız ve 
onlar hakkında daha fazla bilgi sahibisiniz. Bu yakın konumunuzdan dolayı size 
engelli ailelerine ve engellilerin yaşadıklarına ilişkin bazı sorular yöneltmek 
istiyoruz. Sizce engelli ailelerinin yaşadığı en büyük sorun nedir? 

Adnan Bey: Aslında engelli ailelerinin sorunlarını tek başlık altında toplamak 
mümkün değil ama ön plana çıkan birkaç önemli sorundan bahsedilebilir. 
Birincisi, ki bence en önemlisi, engelli olan evlatlarına gösterdikleri (bu ilgi 
bazen o çocukları da boğacak şekilde aşırı nitelikte olabiliyor) “aşırı korumacı” 
davranış ve tutumlardır. Bu çok ciddi bir problem çünkü böylesi eylemler 
sergilendiğinde engelli bireylerin bağımsız yaşama hakkı elinden alındığı gibi 
ebeveynler de yorgun düşmektedir. Bu durum engelli bir bireyin anne ve 
babasından sonraki yaşam sürecinin risk taşımasına neden olmaktadır. Tabi bu 
davranışı tetikleyen bazı etkenler olabilir ancak yine de aşırı korumacılığı izahı 
olamaz diye düşünüyorum. Eğer aileler engellilere yapılan istismarlara ya da 
çevreden edinilen olumsuz örneklere şahit olmuşsa korumacılıkta sınır 
tanımıyor. Çevreden edinilen olumsuzluğa en iyi örnek toplumun engelliye 
bakış açısıdır.. Sokakta “deli misin?”, “kör müsün?”  gibi olumsuzluk içeren 
kavramlar üzerinden hakaretler üretilmesine tanık olmuş aileler çocuklarına 
karşı korumacılık davranışı geliştirmektedir. Ancak ne olursa olsun bu 
korumacılık genellikle o çocukların yaşamını zehir edecek bir noktaya 
taşınmaktadır ki bunu hiçbir şey ve hiçbir durum makul kılamaz. Bence bu 
önemli bir problem ve bunun sürekli gündemde olması lazım. Bir diğer 

                                                            

3 Adnan Boynukara, Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV)’nın gönüllü 
çalışanıdır.  
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problem garip biçimde, engelli çocuğa sahip olma ile sosyo-ekonomik durum 
arasında adı konulmamış bir ilişkinin de varlığıdır. Daha ziyade yoksul ailelerin 
engelli çocuğa sahip olduğu bilinmektedir ki bu durum kolaylıkla açıklanabilir. 
Annenin ekonomik ve sosyal şarlarından kaynaklı olarak hamilelik süresince 
bazı riskler konusunda bilinçsiz olması ve bazı tedbirleri alması mümkün 
olamıyor. Sonuç olarak da engellilik bu ailelerde yoğunlaşıyor ve eğitim 
problemi ilk sıralara yerleşiyor. Tabi ki eğitim tek başına her şeyi çözmüyor 
ama onların hayatını kolaylaştıran bir etmen olarak değerlendirilebilir. Mesela 
korumacılık da eğitimle aşılabilir. Eğitimle bir yandan toplum bir yandan aileler 
bilinçlendirilirse az önce bahsettiğim olumsuz davranışlara ve ifadelere maruz 
kalma riski, korkusu da azalacaktır. Böylece engelliler bağımsız olma yolunda 
bir engeli daha aşmış olacaklardır.  

Seyhan: Burada aileler açısından iki önemli konuya temas ettiniz engellilerin 
yaşadığı üçüncü sorun olarak devletin aileleri bilinçlendirme yönünde 
çalışmalarının niteliği ve niceliği gösterilebilir mi? 

Adnan Bey: Devlete yüklenen temel amaç yasal düzenlemeleri yapmasıdır. 
Bunları da yaptıktan sonra devlet uygulayıcılara bırakır görevini. Eğitim, 
istihdam ve daha birçok alanda devlet tarafından yapılan düzenlemeler 
olduğunu bilmekteyiz. Fakat ondan sonraki süreçte devletin işi tamamen 
bitmiş oluyor. Bundan sonra sorumluluk kamu idaresine ve aileye düşmektedir. 
Şimdi kamu idaresi de bizim gibi insanlardan oluşuyor. O kişiler bu konuda 
sorumluluk sahibi değilse bulunduğunuz konum sizin için sadece bir makamsa 
yapacağınız şey daima sınırlı olacaktır.  

Seyhan: O zaman devlet belki de takibi konusunda zorlayıcı hükümler getirip 
daha etkin olabilir mi? Özellikle STK’ları yönlendirici ya da destekleyici 
faaliyetlerini arttıramaz mı? 

Adnan Bey: Burada bahsettiğimiz 400’ün üzerinde engellilerle ilgili STK’dur. 
STK’ların büyük bir kısmının her hangi bir fonksiyon icra etmediğini biliyoruz. 
Sadece kağıt üzerindeler ya da engelliler üzerinden ideolojik ayrımcılığa 
gidiyorlar. STK’larının dini, kitabı, milleti olamaz, olmamalıdır. Çünkü 
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STK’larının tanımı bunu gerektirmektedir. Ortak bir amacı gerçekleştirmeye 
yönelik bir araya gelmektir ki burada ortak amaç engellilerin toplumda yer 
edinmesine yardımcı olmaktır, engellilerin eğitim almasına ya da istihdam 
edilmesine destek olmaktır. Şimdi bu saydığım amaçların hangisi ideolojik bir 
niyet içerebilir ki? O vakit diyebiliriz ki insan kaynaklı sıkıntı devlette nasıl 
mevcut ise STK’larda  da geçerlidir. Kamu idarecileri ve STK çalışanları duyarlı 
olsalar, pozisyonlarının gereklerini yerine getirmeye çalışsalar yani kısaca bu 
konuyu dert edinseler kaynak da var imkan da…Ama işte 400 STK’dan 
bahsediyoruz ama çoğunun sadece tabelası var.  

Seyhan: Ama güzel örnekler de yok değil. Mesela İstanbul’daki Sabancı Vakfı 
engelli ailelerine ulaşıp onların bu konuda eğitim almalarını sağlayarak bir bilinç 
oluşturuyor.  

Adnan Bey: Tabi bu bireysel bir vakıf ve engelliliğin ne olduğunu yakından 
yaşamış bir aileden bahsediyoruz. Gerçekten takdir edilmesi gereken, bu işi 
kendilerine dert edinip emek sarf eden bir aileden bahsediyoruz. Bunun 
dışında başarılı şekilde çalışan bir çok STK var. Onların da hakkını yemeyelim. 
Örneğin şu an Beyaz Ay Derneği bu yılın başında “eğitim her engeli aşar” diye 
bir proje başlattılar. Siyasilerin acıma ya da gerçekten bilinçli olarak destek 
verdikleri çalışmalar da var. O zaman şöyle toparlayabiliriz biz mevcut 
duyarlılığı harekete geçirebilsek aslında çok başarılı sonuçlar elde edebiliriz. 
Yani duyarlılık olunca bir şekilde olumlu neticeler alınabilir.  

Seyhan: Bir de kanun çıktığında bunun uygulamasında bazı problemler 
yaşanıyor. Mesela engellilerin şehir hayatını kolaylaştırma için çıkarılan kanun 
çerçevesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Masası ile görüşmeye 
gittik. Onlara, engellilerin şehirde karşılaştıkları fiziksel engelleri sorduk ve 
yetkili böyle bir sorunun olmadığını çünkü engelliler için araç tahsis edildiğini 
ve işlerini halletmeleri için araçların onları evlerinden alıp evlerine bıraktıklarını 
dile getirdiler. Tabi bu bir çözüm gibi görülebilir ancak kendi içinde 
çözümsüzlükleri barındıran yüzeysel bir adım. Çünkü sorun engellilerin şehre 
ulaşıp işini halledebilmesi değil onların toplumsal hayata katılmasını sağlamak 
olmalıdır. Sizce? 
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Adnan Bey: Bağımsız yaşam ayrı bir şeydir, ihtiyaçların karşılanması ayrı bir 
şeydir. Bizlerin bağımsız yaşama hakkı ne kadar varsa onların da var. 
Kimseden izin almadan çarşıda gezebilmek bir lüks olmamalı. Bu insan 
haklarına da aykırı bir durum aslında. Kent üst yapısı buna uygun hale 
getirilmelidir. AB uyum çerçevesinde 2012 yılına kadar kent üst yapıları 
hazırlanması gerekiyor. Ancak Sakarya fiziki şartları uygun olmasına rağmen 
henüz bunu gerçekleştirememiştir. Yine aynı sorun Ankara içinde geçerli. 
Rampa yapılmış ancak ne eğimi kullanışlı ne de rampa sonundaki posta 
kutusuna çarpmadan yoluna devam etmek mümkün. Bu sorunu aşmanın yolu 
toplumun bilinçlenip haklarını talep etmesidir. Aslında son 5-6 yıldır engelli 
alanında atılan adımların arkasında yatan en önemli faktör 2002 yılında yapılan 
“Özürlülük Araştırması”dır. Şimdi orada nüfusun bilmem şu kadarı engelli 
denildiği anda bütün siyasiler irkildi ve bunu bir oy elde etme alanı olarak 
değerlendirmeye aldılar. İşin bir diğer ilginç yanı 2002’de böylesi kapsamlı bir 
araştırma yapılmış ancak hepsi hepsi 2-3 akademik makale yapılmış. Yani o 
kadar emek verilerek yapılan bir araştırmanın bulgularından akademik bilgi 
üretmekte bile kısır kalınmıştır. Sonra düşündüm bu araştırmanın tek elle 
tutulur çıktısı 2005’de çıkan kanun oldu. Ama bu gün belediyeler bir şey 
yapıyorlarsa da çoğu duyarlılıktan değil oy kaygısındandır.   

Umut: Adnan Bey engelli bireylerin istihdamı konusunda ailelerin bakış açısı 
nedir?  

Adnan Bey: Devletin 2022 sayılı kanundan verdiği maaş özür derecesine ve 
grubuna göre değişmekle birlikte 160-190 lira arasında bir tutardır. 200 lira 
olduğunu varsayalım, öbür yanda da engellilere yönelik kurslar açılıyor, mesela 
en son markette reyon dizmek üzerine bir kurs açıldı, sabahtan eğitim alacaklar 
öğleden sonrada marketlerde çalışacaklardı ve bunun karşılığında 300 lira maaş 
alacaklardı ama aileler bunun yerine 200 lirayı tercih ettiler. Aslında bu olay da 
ailelerin çocuklarının sosyalleşmesine ket vurmalarını ortaya koyan bir örnektir. 
Ailelerin açıklamaları da şu şekildedir: “işe girdiklerinde belki çıkarılırlar ama 
devletin verdiği maaş nasıl olsa garanti”..Aslında bu açıklama bile pek çok şeyi 
anlamaya yetiyor.  
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Umut: Bize engellilerle ilgili yaşadığınız sizi etkileyen bir olayı anlatabilir 
misiniz? 

Adnan Bey: Size güzel bir örnek anlatayım. Ferhat diye zihinsel engelli bir 
arkadaşımız var. Annesi ölmüş, babasını da ardından kaybetmiş ve babasının 
cenazesi ile bir haftaya yakın aynı evde kalmak zorunda kalmış ve bu onun 
psikolojik sorunlarının oluşmasına neden olmuş. Ferhat bir arkadaşımın 
dükkanında çalışıyor. Evi ile işi arası 2 km ve o bu yolu her gün yürüyerek 
aşıyor. Yaptığı iş çay getir, su götür, zarfı al bankadaki şu ablaya götür. Kaldı ki 
zarfın içinde para olduğunu bilmiyor ve merak edip de açmış değil. 7 yıldır bir 
kuruş kaybetmeden severek çalışıyor. Orada yüzlerce kişi çalışıyor ve onlardan 
biri olmak onu çok mutlu ediyor. Hatta şu aralar orada bir kıza aşık. Ferhat 
hayatın içinde kendi anlamını buldu.  

Umut: Sadece engelli kişilerin çalıştığı işyerlerini uygun buluyor musunuz? 

Adnan Bey: Kesinlikle hayır. Bu onların sosyalleşmesini, paylaşımını 
engelliyor. Belki 10 yıl öncesine kadar bu normal bulunuyordu ancak artık 
değil. Geçenlerde İstanbul’da Avrupa Birliği Komisyonunun düzenlediği bir 
toplantıya katıldım orada engelliler için kendi kendine yemek yapma, alışveriş 
yapma, kişisel temizliğini gerçekleştirme gibi eylemler üzerine modüller 
oluşturulmaya çalışılmış ve kısa video çekimleri ile engelli kişilerin bağımsızlık 
alanını arttırmaya yönelik hazırlıklar yapılmıştır. Bağımsız yaşama dereceleri 
artıkça topluma daha kolay entegre olacaklardır. Aslında bizim işverenlerimiz 
duyarsız değil, sadece duyarlılık dereceleri biraz düşük. Piyasa ekonomisi içinde 
bu durumu açıklayabilseler de bu istihdamın bir de sosyal boyutunun olduğu 
unutulmamalıdır.  
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ÖRNEK OLAY 3: 

“ONLAR”DAN BİRİNİN ÖYKÜSÜ4 

06.10.2009 

Umut: İbrahim Bey kimdir, bulunduğu noktaya nasıl gelmiştir, bizimle kısaca 
paylaşır mısınız? 

İbrahim Bey: Ben 20.12.1980 Bolu-Gerede doğumluyum. İlkokulu 
Çanakkale’de Yahya Kemal İlköğretim okulunda okudum, ki o zaman adı 
Gelibolu Körler İlköğretim okulu diye geçiyordu. Yine o zaman görme 
engellilere yönelik okullar az ve karma eğitime uygun okul temelleri henüz 
oluşturulmamış olduğundan görme engellilere yönelik hizmet veren okul 
bulmak oldukça zordu. Engellilere yönelik ortaokul hizmeti veren okul az 
olduğu için ben sınavla Ankara’da karma bir okula kaydoldum. 1996-1997 
öğretim yılında devlet parasız yatılı sınavlarını kazanarak Eskişehir Atatürk 
Lisesi’ne gittim ve lise bitince de Sakarya Üniversitesi Uluslar arası ilişkiler 
bölümünü kazandım ve böylece Sakarya’ya gelmiş oldum.  

Umut: Peki bu karma eğitim sırasında arkadaşlarından ders açısından geri 
kalmamak için neler yapıyordun? 

İbrahim Bey: Şimdi soruya şöyle yanıt vermem lazım..geri kalmamak için üç 
yöntemim vardı. İlki arkadaşlarıma notları günü gününe okutmak, ki bu benim 
en çok kullandığım yöntemdi. İkincisi ise dersleri ses kayıt cihazına alıp, 
bireysel bir çaba ile ders notlarına sahip olmak. Son olarak Braille yazısı ile 
kayıt tutmak ancak bu hem çok maliyetli hem de sınıf düzenini bozacak şekilde 
gürültülü olduğu için çok tercih ettiğim bir yol değildi.    

Umut: Üniversite sınavında engelinin katlanarak bir engel oluşturduğunu 
hissettin mi çünkü tahminimce bir başkasının okuduğu soruyu çözmek 
oldukça güç olmalı? 

                                                            

4 İbrahim Bingül (Görme Engelli) Sakarya Üniversitesi’nde santral operatörü olarak 
çalışmaktadır.  
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İbrahim Bey: Açıkçası ben bu konuda çok şanslıydım. Çünkü benim 
okuyuculuğumu üstlenen kişi rahat anlaşılır bir Türkçeye ve güzel bir diksiyona 
sahipti. Bu nedenle sınavı çok kısa bir sürede tamamlamıştım, düşünün 1 saat 
45 dakikada ben sınavımı bitirmiştim. Ancak dediğiniz doğru, pek çok 
arkadaşım bu konuda mağdur oldu.  

Umut: Evet hayat hikayende üniversite yıllarına gelmiştik. Sakarya 
Üniversitesi’nde okurken nasıldı hayat?  

İbrahim Bey: Üniversite’de iki hatta üç sorunla karşılaştığımı söyleyebilirim. 
Bulunduğum üniversitede görme engellileri temsil etmek durumundaydım, 
çünkü bu üniversitede bildiğim kadarıyla tek görme engelliydim. İkincisi ilk 
olmamdan dolayı tüm fiziki sorunlarla ben karşılaştım. Üçüncüsü de 
insanlardaki engellilere yönelik bilinçsizlikle uzun süre mücadele etmek 
zorunda kaldım. Bunu söylerken insanların kötü niyetli olduklarını söylediğim 
lütfen anlaşılmasın benim burada bahsettiğim iyilik yapmaya çalışırken kötü 
sonuçlar yaratmak. Mesela bir görme engellinin kendi yemeğini kendisinin 
yiyebileceğini tahmin etmiyorlar ve yardım etmeye çalışıyorlar. Şimdi bu insana 
asla kızamıyorsunuz. Benim başka engelli öğrencilerin bu üniversiteye 
gelmelerine kadar olan sürede bu tür olaylara kızma hakkım yoktu ancak yeni 
yeni kendimde bu hakkı görüyorum.  

Umut: Üniversiteyi başarı ile bitirdikten sonra Sakarya Üniversitesinde 
çalışmaya başladın, öyle değil mi? 

İbrahim Bey: Okul bitince engellilere yönelik yapılan özel bir sınavla buraya 
atandım. Şimdi bildiğim kadarıyla KPSS sınavı ile de atama yapılıyor. Görme 
engellilerin şöyle bir problemi var. Görme engelliler, engelliler içinde topluma 
en kolay uyum sağlayacak grup olmasına rağmen istihdam alanında en çok 
sorun yaşayan engelli grubudur. Çünkü dünya istihdamının önemli bir bölümü 
göze hitap eden işlerde gerçekleştirilmektedir. Tabi bu sıkıntıları aşabilen 
görme engelliler var. Ben de bunlardan birisiyim. Bakın ben uluslar arası 
ilişkiler mezunuyum ama santral operatörlüğü yapıyorum. Yaptığım iş 
eğitimimle ilgili değil. Ama burada benim gayretimle elde edilen bir iş 
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sözkonusu. Okul yıllarımda da kendimi bu işte geliştirip harçlığımı çıkarmaya 
çalıştım.  Örgütlenme açısından da en iyi görme engellilerdir. Türkiye 
genelinde güçlü bir STK ağı var. Engelli yasasının çıkması için en çok biz 
çalıştık ama meyvesini özellikle diğer engelli grupları toplamaktadır. Bizler tabi 
ki o arkadaşlarımızın iş sahibi olmasına karşı değiliz. Biz sadece engellilerin 
istihdamı konusunda daha gerçekçi adımlar atılmasından yanayız. Aslında ben 
çoğu zaman işverene de hak veriyorum. İstihdam etmek istediğinizde elbette 
görme engelli de olsa ondan verim elde etmek istersiniz, bu işverenin en doğal 
hakkıdır. Aksi takdirde iş ilişkisi değil, dilenci-sevap alma ilişkisi olur. Fakat 
Türkiye’de engelli rehabilitasyonu, engellilerin hayata kazandırılmasında beceri 
edindirilmesi konusu yıllarca ihmal edilmiştir. İşte yeni yeni bazı adımlar 
atılıyor. Benim gibi bireysel çabası ile bir şeyler yapanlar için bunlar artık bir 
şey ifade etmiyor. Benim gibiler Türkiye’de sadece %2’lik bir dilimi 
oluşturuyor. Türkiye’de bu konu ile ciddi çalışmalar yapılmalıdır.  

Umut: Engellilerin istihdamına yönelik yürütülen projelerde sence engellilere, 
işverenlere ve eğitim kurumlarına düşen roller nelerdir?  

İbrahim Bey: Önce eğitim kurumları ile başlayalım. Bir kere eğitim kurumları 
bu konuda ayağı yere basan projeler üretmelidir. Eğitim kurumları çoğu zaman 
saçma sapan istihdam projelerine dönük çalışmaktadır. Örneğin Ankara’nın 
göbeğinde görme engellilerin istihdamını artırmaya yönelik makrome kursu 
açmak son derece yersizdir. Orası Antalya değil ki alınan kurs bir istihdam 
sağlasın. Ankara’daki engelliler için memur olmalarına yönelik kurslar 
düzenlenirse daha akılcı olacaktır. Öncelikle eğitim kurumları engellilerle bir 
araya gelerek beklentileri ve yapılabilecekleri görüşmelidir. İşverenler ise 
önyargıdan uzak olmalıdırlar, en azından bir deneme süresine imkan 
vermelidirler. Üstelik bu deneme süresi bir gün değil, birkaç hafta ya da bir ay 
olmalıdır. Çünkü bir engelli bir gün hata yapabilir, hatta ertesi günde ama işi 
öğrendi mi yaptığı işi onun kadar sahipleneni ve doğru yapanını bulamazsınız. 
Mesela bir görme engelli senelerce hatta bir ömür santral operatörlüğü 
yapabilir ama engelsiz biri farklı beklentiler içine girebilir. Engellilere düşen 
görev ise önce engelini kabullenmektir. İnanın bana bu çok önemli bir başlık. 
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Hayatın her alanında başarılı olmak için bu şart, ana konu bu, gövde bu. İkinci 
olarak engelliliğin hayata katılmak, istihdam edilmek için bir eksiklik olmadığı 
bilincine erişmek. Engellilik çeşitli alanlarda eksiklik olabilir ama bizler eksik 
yanımızı diğer özelliklerimize nicelik ve nitelik katarak geliştirmekteyiz. Mesela 
görme engelli gözle ilgili bir eksikliğe sahiptir, çalışmak için bir eksikliğe sahip 
olamaz. Engellilerden faydalanabilecek bir sürü alan var aslında. Örneğin 
işitme engelliler yoğun gürültü ortamlarında çalışmak için bir numaradır çünkü 
onların zarar görebilecek bir işitme duyuları yoktur. Görme engellilerden her 
türlü sesle ilgili işte yararlanabilirsiniz. Ortopedik engellilerden masa başı 
işlerde faydalanabilirsiniz. Yine zihinsel engellilerden karmaşık olmayan oda 
hizmetlerinde yararlanabilirsiniz. Hatta öyle ki bence bu işlerde engelsiz 
insanların çalıştırılması saçma, onlar kendilerinden daha fazla verim elde 
edilecek işlerde çalıştırılmalıdır.  

Umut: İbrahim doğuştan mı görme engellisin ve engelini sen ne zaman 
kabullenebildin? 

İbrahim Bey: Ben doğuştan engelliyim, göz yuvalarındaki bir sorundan dolayı 
%100 görme engelli kabul ediliyorum daha doğrusu son düzenlemeye kadar 
öyle kabul ediliyordum. Engeli kabullenmede çocukluk dönemi bir şey ifade 
etmiyor. Çünkü çocuk ortamı içinde her çocuk kendisi için bir oyun alanı 
bulur. Mesela kutu kutu pense oynamak için görmek gerekmez. Çocuklar 
büyüklere göre daha toleranslılar. Ama büyüdükçe galiba bu zorlaşıyor. Benim 
engelimi fark edişim tam ergenlik dönemime yani duygusal olarak en hassas 
olunan döneme denk geliyor. Düşünsenize o dönemde gençlerden beklenen 
bir performans var mesela bir eşyayı taşımanızı isteyip taşıdığınızda “vay 
benim koçum adam olmuş” derler ama senden kimse eşya taşımanı istemez, 
acizmişsin gibi..İşte bu yanlış ifadeler engelimle ilgili olarak üzüldüğüm 
noktalardı. Bunu aşmamın yolunu da kendim buldum ve çok sevdiğim bir 
arkadaşımdan bana sürekli engelli oluğumu hatırlatmasını istedim. Bu ona çok 
acı verdi ama kendimle barışık olmamı sağladı.  Ben hayatta her zaman ne 
istediğimi bilmeye çalıştım ve hep bağımsız olmak istedim. Bunda teknolojinin 
yardımı çoktur. Bilgisayar sayesinde istediğim gazeteyi okuyabiliyorum. 
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Birinden bana gazete okumasını istememek bile bir görme engelli için 
bağımsızlığın göstergesi oluyor.  

Umut: Peki ailen hayatının neresinde, engelliler için bazen ailelerin de engel 
teşkil ettiği söyleniyor, buna katılıyor musunuz? 

İbrahim Bey: Buna kesinlikle katılıyorum. Bu biraz da eğitim durumu ile 
alakalıdır. Mesela benim ailemin eğitim düzeyi yüksek değil, annem ilkokul 
üçüncü sınıftan terk, babam ise güç bela ilkokulu bitirmiş. Annem ben 
doğduğumda dünyadaki ilk körün ben olduğumu zannetmiş, yani hayat onun 
için bu denli sığ, düşünün. Ankara’ya gittikten sonra gerçeğin bu olmadığını 
öğrenmiş. Hatta annem beni itip kakmalarından korktuğu için okula gitmemi 
istemedi. Okula gitmeyi ben istedim. Bunun nedeni de, bir engelli için radyo 
çok önemlidir ve radyoda okuldan çok bahsederlerdi. Ben de hep bu sebeple 
köy okulunun etrafında dolanırdım. Okuldaki çocuklar bana taş atardı ve ben 
onların bu eylemi yapmalarının ardında “okulda okumaktan kaynaklanan güç 
olduğunu” zannederdim. Annem önceleri korktu ama ben takdirler getirince 
bana çok inandılar. Mesela ben ailemde hatta sülalemde en tahsilli kişiyim.  

Umut: Bildiğim kadarıyla sen bir aile kurdun. Biraz onlarla olan ilişkini anlatır 
mısın? Eşinle nasıl tanıştın, çocuğunun ve eşinin engel durumu nedir? 

İbrahim Bey: Eşimle görücü usulü ile tanıştırıldık, ben romantik biri olduğum 
için onu çok kolay ikna ettim. Eşim engellilik grubuna dahil olamayacak kadar 
engelli yani %15 ortopedik engelli. Oğlum ise kronik böbrek yetmezliği hastası. 
Bu hastalık da doğuştan ama genetik hastalıklar grubunda değilmiş. Oğlumla 
iletişimim çok farklı tamamen dokunarak iletişim kuruyoruz. O benim görme 
engelli olduğumun farkında artık..eğer ona birkaç ses vermiş ve onu hala 
odanın içinde bulamamışsam onu bulabilmem için bana sesler çıkarıyor. O 
henüz 5 aylık.. 

Umut: Hayatında hiç görseydim dediğin bir an oldu mu? 

İbrahim Bey: Ben daha önce hiç görmediğim için böyle bir an yok..bu daha 
çok önceden görme kabiliyetine sahip olanlar için geçerlidir diye 
düşünüyorum. Ama iyi ki görmüyorum dediğin bir an oldu mu diye soracak 
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olsanız. Deprem gecesi derdim çünkü insanlar depremle birlikte elektrikler 
kesilince hiç kıpırdayamazken ben hep karanlıkta olmanın avantajını kullanıp 
rahatlıkla binadan çıkabildim.  

Umut: Engelli olmasaydın ne iş yapmak isterdin? 

İbrahim Bey: Asker ya da pilot olmak isterdim çünkü ben bağımsız olmayı 
çok seviyorum.  

Umut: Türkiye’de engelli olmak nasıl bir şey? Yapılan ve yapılmayan engelli 
politikalarını nasıl değerlendiriyorsun? 

İbrahim Bey: Doğrudan dilenciyiz. Pek çok insanın gözünde bu böyle..bunun 
için de az önce de belirttiğim gibi yeni yeni kızıyorum. Mesela lisemde tek 
görme engelli bendim ama hitap yeteneğimle öğrenci başkanı seçilmiştim..Yani 
ben hep temsilci olmak zorunda kaldım. Etrafımdaki çoğu insan tüm görme 
engellilerin benim gibi güldüğünü sanıyor oysa ben çok küçük bir grubun 
üyesiyim..Sakarya’da tüm engellere rağmen işimi kendim görmeye çalışıyorum. 
Ancak bunun kolay olduğunu söyleyemeyeceğim. Size aklıma gelen komik bir 
olayı anlatmak istiyorum. Görme engellilerin oynadığı Golbol diye bir oyun 
var. Hentbol sahası büyüklüğünde bir sahada iki kale var ve kalelerin önünde 
üç görme engelli duruyor. Kale önünden birbirimize gol atmaya çalışıyoruz. Bir 
gün beden eğitimi bölümünden hocalar bizimle bu oyunu oynamak istediler ve 
gözlerini bağladılar. Tabi biz bu işte profesyonel olduğumuzdan bizim her atış 
sayı oluyordu. Baktım artık hocaların yenildiği aşikar, kendi arkadaşlarıma 
“kusura bakmayın dostlar ama karşı taraf maç sonrası görmeye başlayacak ben 
dayak yemek istemiyorum, onların tarafına geçiyorum” dedim.. 

Umut: İbrahim, bir soru da işyeri çalışan grubu ile ilgili sormak istiyorum. Sen 
sadece içinde engellilerin istihdam edildiği bir yerde çalışmak ister miydin? 

İbrahim Bey: Kabile reisi olacaksam belki, şaka tabi bu. Elbette hayır. 
Geçenler de bir belediye sadece görme engellilerin olacağı bir toplu konut 
inşaatı yapmak istediğini belirtti. İnanın buna inatla karşı çıktım. Bizler 
dışlanmak değil kaynaşmak, bir olmak istiyoruz. Mesela ben Türk Silahlı 
Kuvvetlerine bir şey önerdim. O kadar sağlam insanı neden santralde 
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tutuyorsunuz, bu alanda engellileri kullanıp onlarında tam olarak askerlik 
vazifesini yerine getirmesine imkan vermiyorsunuz diye. 

Umut Sanem Çitçi: Engelliler askerlik yapıyor mu? 

İbrahim Bey: Bizler temsili askerlik yapıyoruz yani sadece bir gün. Ama ben 
bu konuda da çok şanslıydım çünkü ben askere gittiğimde birliğin operatörü 
yoktu, yeni personel gelecekti ve benden 20 gün için bu işe bakmamı istediler. 
Mükemmel bir tecrübe oldu benim için, üstelik ben çok ısrar ederek G3 piyade 
tüfeğini söktüm taktım ve ateş ettim. Önerimi de o zaman vermiştim. Bu 
benim tek imkansızım değil, geçenlerde de çocukların yardımı ile alanı tanıyıp 
o alanda bisiklete bindim. Bir gün de uçak kullanmak istiyorum, kullanamasam 
bile kokpitteki tuşlara, düğmelere dokunmayı, elimi gezdirmeyi çok istiyorum. 

Umut Sanem Çitçi: Son olarak engelli raporu alınırken ne tip sorunlar 
yaşıyorsunuz? 

İbrahim Bey:  Bu konuda birkaç sorun var. Birincisi bahsettiğiniz rapora göre 
ben kısa süre öncesine kadar %100 kördüm ama rapora %100 iş göremez 
yazdılar..Oysa ben sadece körümü, iş göremez değil. İkinci sorun bir süre 
sonra çağırıp %85 kör olduğuma karar verdiler ancak benim görme 
kabiliyetimde herhangi bir iyileşme yok. Yani ne oldu da ben % 15 görebilir 
oldum hiç bilmiyorum. Üçüncü sorun raporu almaya gittiğimde ortaya çıktı. 
Eskişehir’de görme engellileri tabelalarla ikaz etmeye çalışıyorlardı. Hastanenin 
bize karşı olan bu duyarlılığı beni çok etkilemişti… 

Umut Sanem Çitçi: İçten, samimi sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. 

İbrahim Bey: Ben teşekkür ederim, bizim sorunlarımıza ilgi gösterdiğiniz için. 
Son sözüm şu ki ben engelimle barış için savaşıyorum..  
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İbrahim Bingül: Görme Engelli, Sakarya Üniversitesi Santral Operatörü 
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ÖRNEK OLAY 4: 

BİZİMKÖY ENGELLİLER ÜRETİM MERKEZİ VAKFI 

09.10.2009 

BİZİMKÖY Projesinin Amacı, Kapsamı ve Hedefleri 

Proje, İzmit Akmeşe Yolu Üzerinde, Karaabdülbaki Köyü sınırları içerisinde, 
Türk Anneler Derneği ve Milletler Arası Lions Kulübüne ait 72 dönümlük 
arazi üzerinde bulunmaktadır.  

İnşaat Alanı 13.600 m2 
Açık Alanı 58.400 m2 
Kapalı İnşaat Alanı 5.400 m2 
Sosyal ve İdari Bina 1.250 m2 
İş Merkezleri 4.150 m2  

Proje 3.000.000 EURO toplam maliyet ile gerçekleştirilmiştir. İnşaata 
01.01.2005 tarihinde başlanmış ve 01.09.2005 tarihinde tamamlanmıştır. 
Üretim merkezi 01.11.2005 yılında faaliyete geçmesine rağmen randımanlı 
olarak son iki yıldır çalışmaktadır.  Tüm birimler tam kapasite çalıştığında 230 
kişi istihdam kapasitesi bulunmaktadır. Şu an 70 kişi istihdam ediliyor, bunların 
50’si engelli 20’si de idari ve destek hizmeti veren engelli olmayan personelden 
oluşmaktadır.  

Projenin amacı; engellilerin üretim sürecine katılmalarını sağlayarak kendi 
ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmelerini ve aynı zamanda ülke 
ekonomisine de katkıda bulunmalarını sağlamak, iş dünyası ile iletişim ve 
işbirliği içinde engellilerin sosyal yaşamın ve üretim sürecinin içinde 
bulunmalarına yardımcı olmaktır. 

Projenin kapsamı; engelli bireylere yönelik, üretim ve hizmet birimleri 
oluşturarak mesleki sağlık ve sosyal rehabilitasyon ile istihdam ve eğitim 
imkanları sağlamaktır.  



  263

Projenin hedefleri;  

• Herhangi bir mesleği olmayan engelli bireylere meslek edindirmek için 
mesleki danışmanlık hizmetleri verme.  

• Mesleği olan engellilerin üretim sürecine katılmaları için gerekli fiziksel 
mekanları oluşturmak ve buralarda çalışmalarını temin etmek.  

• Kocaeli’ndeki engelli çocuklarla ilgili kurumlarla bağlantıların sürekli 
hale getirilerek bu kurumlardan hizmet görmüş çocukların yetişkinlik 
dönemlerinde Engelliler Üretim Merkezi`ne katılmalarını sağlamak. 

• Üretim yapan engellilerin, ürettikleri malların pazarlanmasını 
sağlayacak şekilde  "Pazarlama Eğitimi" ne tabii tutularak pazarlama 
yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak.  

• Engelli bireylerin üretim sürecine katılmalarını sağlamak, böylelikle 
kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma getirmek.  

• Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından, çalışmaları sırasında 
engelli duruma düşenlerin üretim sürecine katılmaları için gerekli 
fiziksel mekanları oluşturmak ve buralarda çalışmalarını temin etmek.  

• Engellilerin engellilikleri ile alakalı rehabilitasyon çalışmaları yapmak.  

• Engellilerin  engellilikleri dışındaki sağlık sorunlarının iyileştirilmesi için 
çalışmalar yapmak.  

BİZİMKÖY Üretim Merkezleri 

Konfeksiyon 
Bölümü 

600 metrekare kapalı alana sahip konfeksiyon bölümünde 
elektronik ve bilgisayar kontrollü 64 adet dikiş makinesi 
bulunmaktadır. Genelde fabrika iş elbiseleri, hastane 
çalışanlarının kıyafetleri, üniversite mezuniyet cübbesi, 
Merkez bankalarına para torbası vb. üretimi 
gerçekleştirilmektedir.  

Mantar Bölümü 500 metrekare kapalı alana sahip mantar bölümünde 6 adet 
üretim odası bulunmaktadır. Üretim kapasitesi 100 ton/yıl 
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olan bölümde kültür mantarı yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Seracılık Bir adet 500 metrekare kapalı alana sahip cam sera ve 5 adet 
1750 metrekare kapalı alana sahip tünel sera bulunmaktadır. 
Bu seralarda mevsimlik çiçek ve fide yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. Çiftlik gübresi ile yapılan seracılıkta kimyasal 
madde kullanılmamaktadır. Ancak Kocaeli gibi bir sanayi 
kentinin sınırları içinde bulunulduğundan “organik ürün” 
etiketi kullanılamamaktadır. 

Tavşan Yetiştirme 
Çiftliği 

500 metrekare kapalı alana 2000 adet tavşan yetiştirme 
kapasitesine sahip Tavşan çiftliğinde eti ve yünü için Angora, 
Yeni Zelanda ve California cinsi tavşan yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. 

Fason İş Bölümü ve 
Mozaik 

300 metrekare kapalı alana sahip kendi bünyeleri dışında 
yaptırdıkları montaj, ambalaj, promosyon işlerini 
BİZİMKÖY bünyesinde yapılması hedeflenerek hayata 
geçirilmiştir. 200 metrekare kapalı alana sahip mozaik 
bölümünde ise mermer, traverten gibi doğal taş 
parçacıklarının belli bir düzende dizilerek duvar panosu, yer 
panosu, bordür vb. görsel desenler oluşturulmaktadır. 

Açık Arazi Meyve 
ve Sebze 
Yetiştiriciliği  

50.000 metrekare tarım alanında izlenebilir tarım olarak 
meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. 25 dönüm ceviz 
ve 5 dönüm elma yanında enginar, salatalık, biber, fasulye, 
patlıcan, kavun ve karpuz yetiştirilmektedir. Tüm meyve ve 
sebzeler damlama sulama sistemi ile sulanmaktadır. 

Arıcılık ve Gıda 
İşleme Bölümü 

Arazinin arıcılığa müsait olmasından dolayı arıcılık 
yapılmakta, BİZİMKÖY Kestane ve Çiçek Balı elde 
edilmektedir.  

INEMDIP Proje Koordinatörü Doç. Dr. Seyhan Fırat ve proje sekreteri Arş. 
Gör. Umut Sanem Çitçi tarafından 09.10.2009 tarihinde BİZİMKÖY’e bir 
ziyaret gezisi düzenlenmiştir. Bu ziyaretin amacı gerek Web sayfasından 
gerekse basından takip edildiği kadarıyla BİZİMKÖY’ün başarılı bir engelli 
istihdam projesi olması nedeniyle INEMDIP için önem arz etmesidir. Başarı 
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ile hayata geçirilmiş ve en iyi AB projelerinden biri olarak nitelendirilen 
BİZİMKÖY ziyaretinden notlarla zenginleştirilmesi hedeflenen bu bölümde 
görüşülen yetkililerden alınan bilgilere yer verilmiştir. Bu görüşme sırasında 
bize yardımcı olan başta engelli üretim merkezi vakfının yöneticisi Sayın 
Hüsnü Bayraktar Bey Efendiye ve ziraat mühendisi Gülşen Aksu Pınar Hanım 
Efendiye teşekkürü bir borç biliyoruz.  

Seyhan: Bu proje neden Kocaeli’de hayata buldu? Bir engelli istihdam 
projesinde yer almak sizin için ne ifade ediyor? 

Gülşen Hanım: Türkiye’de o kadar çok engelli var ki..Projenin Kocaeli’nde 
olmasının nedeni depremden sonra bir anda engelli sayısındaki artış ve buna 
çözüm bulma isteğidir. Engellilerin istihdam edilmesi hem ailelerin üstünden 
yükün kalkması hem de onların kendilerine güveninin gelmesi açısından 
oldukça önemli..düşünün onlar ailelerine buradan kazandıkları alın teri 
sonucundaki maaşları ile katkıda bulunuyorlar. Bu durum onları da , ailelerini  
de ve yöneticileri olan bizleri de inanılmaz mutlu ediyor. 

Seyhan: Çalışanlarınızda engel türü ve derecesi açısından nasıl bir profile 
sahipsiniz? Çalışma şartları nedir?  

Gülşen Hanım: Farklı engel tür ve derecelerine sahip çalışanlarımız var. 
Buranın onlar için güzel yanı ailelerinin dışında farklı bir sosyal ortama girmiş 
olmalarıdır. Kendileri gibi bazı kısıtlara sahip ama üretebilen, üretme hevesi 
taşıyan insanların bir arada oluğu, yeni bir aile ortamı onlar için BİZİMKÖY. 
Günde 08:30-18:00 saatleri arasında yemek ve çay molaları vererek çalışıyorlar. 
Vardiyaları yok ve BİZİMKÖY’e belediyenin sağladığı servis ile gelip 
gidiyorlar. Emeklerinin karşılığını da asgari ücret olarak almaktadırlar. İlk 
durağımız olan bu tekstil atölyesinde çalışan sayısı 42’dir. Çalışanlar engeline 
uygun iş türü ile eşleştirilip onların daha verimli çalışması sağlanmaktadır. 
Ayrıca şunu da belirtmekte yarar var, bizim çalışanlarımız sadece fiziksel 
engellileri kapsamıyor biz aynı zamanda kronik rahatsızlığı olanları da engelli 
kabul edip istihdam ediyoruz. Mesela böbrek ve kalp hastaları gibi. Onlar ve 
diğer tüm çalışanlarımız için küçük de bir revirimiz mevcut.  
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Seyhan: Kapasite artırımına gidebiliyor musunuz?  

Gülşen Hanım: Bunu tabi ki isteriz ancak biz zaten piyasadaki rakiplerle güç 
bela rekabet edebilirken bir de kriz patlak verdi..ve kapasite artırımı ya da daha 
fazla istihdam pek mümkün görünmüyor. 

Seyhan: Çalışan temin süreciniz nasıl işliyor? 

Gülşen Hanım: Biz çalışanlarımızı İŞKUR vasıtasıyla buluyoruz ancak 
isteyenler bize elden de başvuru da bulunabiliyor.  

Seyhan: Oryantasyon eğitimi veriliyor mu? 

Gülşen Hanım: Elbette, önce el becerisi kazanıyorlar sonra işle buluşuyorlar.  

Seyhan: Seracılık bölümünde yetiştirilen ürünler nerelere satılıyor? 

Gülşen Hanım: Pazarlara veriyoruz, kentimizdeki bazı alışveriş merkezlerine 
veriyoruz. Ayrıca kendi yemekhanemizde kullanıyoruz. Bir de dış mekan 
tasarımları için fide yetiştiriciliği yapıyoruz, (yazın begonya, ipek ve kış için 
hercai menekşe) ve bu fideleri bizden Kocaeli Belediyesi alıyor.  

Seyhan: Keşke Sakarya Belediyesi de sizden alsa, böylece iki il belediyesi ortak 
bir noktaya sahip olur. Bunun için yetkililerle görüşme talebinde bulunacağız. 
Seracılık bölümünde yetiştirilen meyve ve sebze ya da ürettiğiniz bal neden 
sizlerin açtığı satış noktalarında satılmıyor? 

Gülşen Hanım: Bakın bizim en büyük sıkıntımız ürettiklerimizin maliyetinin 
çok yüksek olmasıdır. Çünkü biz çalışanlarımızı sigortalı olarak çalıştırıyoruz. 
Oysa bahsettiğiniz alanlarda Türkiye’de neredeyse sigortalı işçi istihdam eden 
yok. Haliyle bizim ürünlerimiz piyasaya oranla pahalı oluyor ve alıcı bulmakta 
güçlük çekiyor. Ancak şu olabilir öyle satış noktaları açılır ve reklam 
kampanyası yapılır ki insanlar sırf “bu ürünü bir engelli bin bir güçlükle üretti” 
diyerek satın alır. Ancak bu bile bir maliyet gerektiriyor ve Türkiye ekonomik 
anlamda zaten buhranlı günler geçiriyor. Herkes iktisat derdinde olduğu için 
rağbet olması güç görünüyor. Bırakın şehir merkezlerinde böyle yerler açmayı, 
üretim merkezimizin girişine bir satış mağazası açtık ama ona bile istenen 
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rağbeti toplayamadık reklam eksikliği sebebi ile. Ama ileri de yapabilmeyi 
arzuladığımız şeyler bu bahsettiklerimiz.  

Seyhan: Şu an fason ve mozaik atölyesindeyiz. Burada engelliler neler yapıyor? 

Gülşen Hanım: Aracı gibi dışarıdan belli oranda işlem görmüş bir ürünün 
işçiliğini tamamladığımız atölyedir mesela paketlemelerin yapılması gibi. Ancak 
şu dönemde aktif çalışıyoruz diyemeyeceğim. Mozaik ise çok ciddi bir emek 
gerektiriyor. Mozaik taşlar istenilen modele göre tasarlanıp teslim ediliyor. 
Ancak uzun zamandır mozaik siparişi almıyoruz. Yerde gördüğünüz bu 
motifler burası ilk açıldığında alınan bir işten kalanlar. 

Seyhan: Tavşan yetiştiriciliğinden Türkiye’de umduğunuzu bulabildiniz mi? 

Gülşen Hanım: Şimdi tavşan yetiştiriciliği iki amaçla yapılıyor: Angora olarak 
bilinen yün ve eti için. Ancak angora her ne kadar bir dönem moda trendlerine 
bağlı olarak yaygın olarak kullanıldıysa da artık eskisi gibi rağbet görmüyor. Et 
olarak tüketimine gelince de tavşan eti düşük kolesterol içerdiği için kalp ve 
damar hastalarının tercihi olmakta ve güneydeki birkaç oteller müşterileri için 
talep etmektedir. Ancak kullanım alanı az olduğu için maliyetlerimizi 
kurtaramıyoruz.   

Seyhan: Tavşanlarla hangi engelli türüne sahip bir engelli ilgileniyor?  

Gülşen Hanım:  Tavşanlarımızla sağır ve dilsiz bir arkadaşımız ilgileniyor. 
Her sabah temizliklerini yapıyor ve yemlerini verip diğer bölümlerdeki işlerine 
yöneliyor. 

Seyhan Fırat: Peki aktifliğini yitiren atölyede çalışan engelliler burada istihdam 
edilmeye devam ediyor mu? 

Gülşen Hanım: Onlar ailemizden ayrılmıyor, yeni bir eğitim süreci ile onları 
diğer atölyelere aktarıyoruz. Onlar zaten iş yaparken çok mutlular, ne işi 
yaptıklarından ziyade bu çatı altında bir işin ucundan tutmuş olmak önemli. 

Seyhan: İşyerinde engelli çalıştırma zorunluluğu olması nedeniyle aslında 
Kocaeli gibi birçok fabrikaya ev sahipliği yapan bir kentteki engelliler diğer 
illerdeki engellilere göre daha şanslı gibiler. Ancak yine de işverenler ne yapıp 
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edip engelli çalıştırmaktan kaçınıyor, hatta ceza vermeyi tercih ediyorlar. Siz ne 
düşünüyorsunuz bu durum hakkında? 

Gülşen Hanım: Evet kesinlikle haklısınız istihdam alanı açısından bu 
bölgedeki engelliler daha şanslı ama ceza tercih etme durumu burada da yok 
değil. Aslında işverenlere engelli istihdamı zor geliyorsa onunla ilgili ödemeyi 
bize yapsa da biz çalıştırsak ya da ödenen cezaların bir kısmı keşke engelli 
üretim merkezlerine verilse daha iyi olur. O zaman engelli üretim merkezleri 
maliyetlerini biraz düşürme fırsatı yakalar ve piyasada kendine bir yer 
edinebilir. 

Ziyaretimizin kalan kısmına BİZİMKÖY’ün yeni yöneticisi Hüsnü Bey ile 
devam etme imkanı bulduk. Hüsnü Bey INEMDIP projesi için bu üretim 
merkezinin çok iyi bir örnek olduğunun altını çizerek söyleşimize katıldı. 

Seyhan: Hüsnü Bey, Gülşen hanım ile yaptığımız görüşmeden anladığımız 
kadarıyla buranın en büyük sıkıntısı maliyetlerin fazla ve pazarlama 
imkanlarının kısıtlı olması. Bu konuda sizin görüşlerinizi alabilir miyiz? 

Hüsnü Bey: Evet Gülşen Hanım’a katılmamak mümkün değil. Ben resmi 
olarak görevimi bu gün teslim almış olmama rağmen 15 gündür yapmış 
oluğum gözlem ve araştırmalara dayanarak kesinlikle sıkıntımızın kalite 
olmadığını söyleyebilirim. Engelliler yaptıkları işi o kadar sahipleniyorlar ki 
kaliteden ödün verilmesi imkansız oluyor. Ancak bu mükemmelci tavırları 
onların engelleri ile birleşince bizim üretim takvimimizden sapmamıza neden 
oluyor. Bu durumda bizim maliyetlerimiz rakiplerimize göre yükseliyor. 
Rakipler diyorum çünkü neticede biz de piyasa için üretim yapıyoruz ve onları 
düşünmek zorundayız. Ancak her şeye rağmen güzel işler de almıyor değiliz. 
Mesela gelecek aydan itibaren dünyaca ünlü bir tekstil firması için fason üretim 
gerçekleştireceğiz. Geçenlerde tekstil ihracatçıları fason üretim merkezlerine 
yaptıkları ziyaretlerden birini de buraya gerçekleştirmişler. Bu ziyarette tekstil 
atölyemizde yapılan işin kalitesini görünce anlaşmaya kesinlikle fason üretimci 
olarak bizim de alınmamızı istemişler. Umarım ürünün etiketine “bunu sizin 
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için bir engelli üretti” ya da “engelli üretim merkezinde yapılmıştır” gibi bir not 
düşülür de kalitemiz fark edilir ve daha çok iş alabiliriz.   

Seyhan: Hüsnü Bey, ürünleriniz maliyetlerin yüksek olması nedeniyle piyasa 
fiyatlarının üstünde kalıyor gibi, bunun için ne yapılabilir? 

Hüsnü Bey: Bu iş sıradan bir ticaret ya da üretim işi değil. Ortada sosyal bir 
proje söz konusu. Sadece Kocaeli Belediyesi’nden ve Kocaeli Sanayi 
Odası’ndan alınan bir yardımla burada çalışan 70 kişinin maaşını 
ödeyemezsiniz. Bakın bu ay ödemeler biraz gecikti çalışanlar hemen 
morallerini kaybettiler, “acaba kapanıyor mu burası, işsiz mi kalacağız” gibi 
korkular ortaya çıktı. İşte bu nedenle hem yeni yardım kaynakları aramak 
zorunda kalıyoruz hem de piyasa fiyatlarının üstünde bir fiyat politikası 
izlemek durumunda kalıyoruz.  

Seyhan Fırat: Sadece engellilerin olduğu üretim merkezleri onların toplumsal 
entegrasyonuna zarar vermiyor mu? 

Hüsnü Bey: Elbette gönül ister ki toplumsal entegrasyona hizmet açısından 
engelli bireylerle engelsiz bireyler bir arada çalışsın ama olmuyor işte. 
İşverenlerin engellilerin çalışabilir olmalarına ilişkin o kadar kötü algıları var ki 
onu aşamıyoruz. Hiç değilse burada onlara şans veriyoruz ve işverenlere 
onların neler başarabildiklerini gösterme imkanı oluşturuyoruz. Bence bu da 
değerli bir katkı. 

Seyhan: İlk icraatınız ne olacak? 

Hüsnü Bey: Önce ekonomik açıdan bize katkısı olamayan atölyeleri 
kapatmayı düşünüyoruz. Bu sayede maliyetlerde azalma hedefliyoruz. Mesela 
tavşan yetiştiriciliğinin hiçbir ekonomik getirisi yok. Peşinden arıcılık…Çünkü 
arıcılıkta birkaç ay Kırkpınar’da kestane balı için birkaç ay da Tekirdağ’da çiçek 
balı için oralarda kalmak gerekiyor ve bu iş için, bir engellinin oralarda tek 
başına kalmasını tasvip etmiyoruz. Bu sene yaşanan sel güvenlik açısından bu 
işin kaldırılması gerektiğini açıkça ortaya koydu. Mozaik de bir engellinin tek 
başına yapabileceği bir iş değil ancak ilgili firmanın çalışanları ile ortak çalışma 
ile başarılabilecek bir şey. O firma da iflas etti. Ve yeni işler alınamadı. Bunun 
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için o da kapatılacak atölyeler arasında. Ama destek bulunursa tabi ki maliyet 
nedeniyle oraları kapatma kararımızdan vazgeçebiliriz.  

Seyhan Fırat: Vergiden muaf mısınız? 

Hüsnü Bey:  Kesinlikle hayır, bizler kurumlar vergisine tabiyiz. Ancak 
muafiyet için müracaatım var. 2009 yılı sonunda netleşeceğini bekliyorum. 
Umarım bizi sevindirecek bir sonuç alırız.  

Seyhan: Açık arazi meyve ve sebze yetiştiriciliğinde durum nedir? 

Gülşen Hanım: Ağaçlarımız şu an iki yaşında beş yıl içinde özellikle elma 
ağaçlarımızdan tam verim alacağız.    

Seyhan Fırat: Hüsnü Bey ve Gülşen Hanım mükemmel ev sahipliğiniz ve 
ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Projemiz için çok önemli olan örnek 
olaylardan birini gerçekleştirme fırsatı sunduğunuz için de ayrıca minnettarız. 
Bizlerin sizler için yapabileceği bir şey olursa seve seve bu görevi yerine 
getirmek isteyeceğimizi lütfen unutmayınız. 

Hüsnü Bey: Benim sizlerden ricam bizim burada yapamayacağımız şey olan 
proje üretimini gerçekleştirmeniz. Lütfen sizler projeler geliştirin bizler de 
onları burada engellilerle birlikte hayata geçirelim. İlginiz için bizler teşekkür 
ederiz. Projenizde sizlere başarılar dilerim.  
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Bizim Köy’de engellilerin çalıştığı açık arazi sebze ve meyve 
yetiştiriciliği 
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 Bizim Köy’de Arıcılık 
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Bizim köy’de fidecilik 
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Bizim köy’de tekstil atölyesi
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Sonuç  

Gerçekleştirilen bu görüşmeler sonucunda 21. yy Türkiye’sinde engelliler için 
hayatın hala çok zor olduğu görülmektedir. Ekonomik ve sosyal açıdan adeta 
kenara itilmiş bu insanların psikolojik durumlarına nasıl zarar verdiğimiz çok 
açıktır. Burada yer verilen örnek olaylar onlar için atılan her adımın, yapılan her 
iyilik ve güzelliğin birkaç boyutlu (kendi benliklerinde, ailelerinde,ülke 
ekonomisinde, sosyo-kültürel zenginlikte vb.) yansımasının olduğunun bir 
kanıtıdır.  

Projelerin tasarlanması ve hayata geçirilmesi kadar devamlılığının da 
sağlanması oldukça önemlidir. Bunun için ister bir vakıf ister bir üniversite 
isterse yerel yönetimler olsun birilerinin aracı olması, ön ayak olması başarının 
derecesini ve devamlılığını etkilemektedir. Engelliler için engellilerle birlikte bir 
başarı öyküsüne dönüştürülecek nice projelere ihtiyacımız olduğu bilinci ile 
hareket etmemiz hepimizin sosyal sorumluluk kapsamında bir görevidir. 
Ancak bu projelerde hayatın birlikteyken güzel olduğunun altını çizip, 
“ötekileştirme” yapmadan, herkesin onurlu bir yaşam sürmeye hakkı olduğunu 
hep göz önünde bulundurarak hareket edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.  
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SONUÇ 

Bu çalışma, Türkiye’de engellilere karşı önyargılı bakışı işverenler ve potansiyel 
yönetici adayları olan öğrencilere bir rehberlik sağlayarak ortadan kaldırmak 
için bir adım niteliğindedir. Görülmektedir ki son yıllarda bu alanda bazı 
çalışmalar yapılmış ancak daha yapılması gereken çok iş vardır.  

Bu çalışmanın temel bulgularından bir diğeri ise engelliler konusunda 
toplumsal bir koordinasyon eksikliğinin doğurduğu çarpıklıklardır. Yasama ve 
yürütme organları ile üniversite, sivil toplum kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ve 
uluslar arası ilgili kuruluşlar arasında etkin bir işbirliği ve koordinasyondan söz 
etmek mümkün değildir. Bu koordinasyon eksikliği, konu ile ilgili “anlık 
heveslere bağlı” çalışmaların yapılması ile yetinilmesi sonucunu doğurmaktadır. 
Ortak bir strateji eksikliği,  hedeflerin net olmaması, herkesin kendi bildiğince 
bir şeyler yapmaya çalışması, zaten kıt olan kaynakların etkili kullanımını 
engellemektedir.  

Ayrıca, toplumsal yapımızın sistemli ve sürekli çalışma yerine “anlık merhamet 
gösterilerine” müsait bir zafiyet sergilemesi, bu alanda “gönüllü” kuruluşların 
ve sivil toplum örgütlerinin beklenen düzeyde etkili olmalarını engellemektedir. 
Düzenli ve sistematik çabalar yerine duygu patlamalarına dayalı ve rastgele 
çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan yardım ve katkıların sonucu takip 
edilmemekte, hesap sorma zorunluluğu hissedilmemektedir. Bu durum sürekli 
ve sistematik iyileşmenin önünde engel oluşturmaktadır.   

Ayrıca, yapılan çalışmalar esnasında görüldü ki, araştırmamıza konu olan her 
şehirde engellileri örgütlemeye ve onların haklarını korumaya yönelik çok 
sayıda dernek ve vakıf bulunmaktadır. Bu kadar çok derneğin etkin çalışmasını 
sağlayacak insan gücü ve diğer kaynaklar yokken bunca derneğin varlığı nasıl 
açıklanacaktır? Bu konuya ilişkin çok sayıda söylentinin olması, katkı 
verebilecek insanların bu örgütlerden uzak durmasına neden olmaktadır. Bir 
şahıs, etrafında yasal gerekliliği karşılayacak sayıda insanla birlikte birden çok 
engelli derneğinde başkanlık veya yöneticilik yapmaktadır. Derneklerin ve 
gönüllü örgütlerin belli şahısların tahakkümü altında olduğuna ilişkin çok 
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sayıda gazete haberinin varlığı, insanların kafasını bulandırmakta ve konuya 
duyarsızlaşmalarına neden olmaktadır. Engelli derneklerine gösterilen yasal 
hoşgörü aslında bu dernekleri kötü niyetli kişilerin istismarına da açık hale 
getirmektedir.  

Türkiye’de Engelliler Üzerinde Araştırma Yapmanın Zorlukları  

Engelli sorunları alanında yapılan çalışmalarda karşılaşılabilecek zorlukların 
başında engelli konusunun bilimsel olarak incelenmesi gelmektedir. Bu çalışma 
sırasında ülkemizde böylesi araştırmalar yapmanın ne denli zor olduğunu alan 
araştırmaları esnasında bizzat gözlemledik.   

Oysa engelli konusunun toplumun bütün kesimlerince sahiplenilebilmesi için 
bu konuda her alandan bilim insanları ve araştırmacıların çalışma yapmalarını 
gerektirir. Bu çalışmalar sayesinde ülkenin engellilere ilişkin genel görünümü ve 
yapılması gerekenler konusunda politika belirlemek mümkün olur. Ancak, bu 
proje çerçevesinde yürütülen çalışmalarda araştırmacılarımızın en büyük engeli 
“engelli örgütlerinden” görmesi gerçekten büyük bir çelişkiye işaret etmektedir. 
Bu örgütler sahip oldukları veri, bilgi ve tecrübeleri araştırmacılar ile paylaşmak 
konusunda son derece gönülsüz davrandılar. Birçok dernekle görüşebilmek 
için defalarca aramak, bilgi vermek ve açıklamalar yapmak gerekti. Örnek olay 
olarak incelediğimiz bir kuruluş ile 17. telefon görüşmesi sonrasında ancak 
randevu almak mümkün oldu. Bu tavır, en başta bu örgütlerin temsil ettikleri 
engellilere ve onların yakınlarına haksızlıktır. 

Görüşme talebinin kabul edilmesinden sonra ise istenilen veri ve bilgilere 
ulaşmak bir başka zorluğu oluşturmaktadır. Bu alanda gerçeği ortaya koyacak 
veriler yoksa bilimsel tespit ve çözüm önerilerinin yapılması zaten mümkün 
olmamaktadır. Bilimsel çalışmalara dayalı olmayan görüşlerin ise kalıcı çözüm 
üretmeleri mümkün değildir. 

Bu alanda araştırma yaparken karşılaşılan bir diğer sorun ise “engelliler” ile 
görüşme, onların sorunlarını dinleme konusunda ortaya çıkmaktadır. Konuyu 
niçin araştırdığımızı anlayabilecek düzeyde bilgi sahibi, yeterli eğitimi almış 
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engellileri tespit etmek ve onlara ulaşmak, onlardan görüşme için izin almak 
oldukça zor olmaktadır. 

Bütün bu sorunlara karşın çalışmanın benzeri araştırmalar için bir başlangıç 
gerekçesi olmasını umut etmekteyiz.            

 

 

 




