ENGELSİZMİR 2013 KONGRESİ
AÇILIŞ KONUŞMASI:
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI
AZİZ KOCAOĞLU
Ne mutlu bizlere ki bugün engelli dostu kent unvanına sahip İzmir'de
böyle anlamlı bir etkinlikte bir aradayız; değişim ve gelişim adına büyük önem
taşıyan hayatı daha güzel kılacak bir amaç doğrultusunda düzenlenen Engelsizmir
2013 kongresine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Engellerin yaşamlarını engelsiz bir hale dönüştürmenin yollarını aramak
hedefiyle çıkılan bu yolda İzmir yine önce bir rol üstlendi. Ev sahipliğini
yapmaktan gurur duyduğumuz kongre aracılığı ile engellerin kentsel sorunlarına
uluslararası bir katılımla çözüm arayacağız. Birbirinden değerli bilim adamlarının,
sanatçıların ve alanında son derece yetkin katılımcıların bizlere yapacakları
katkıyla aradığımız çözümün belki de çokta uzakta olmadığını göreceğiz. Böyle bir
kongrenin düzenleniyor olması ne kadar anlamlı ve önemli olsa da 21 yy.
Türkiyesi'nde hala sorunları, eksikleri ve aşılması gereken engelleri konuşuyor
olmamız da bir o kadar düşündürücü. Aynı gök kubbede yaşadığımız, insan
olmaktan dolayı aynı haklara sahip olduğumuz toplumun her kesimi ne yazık ki o
hakları kullanmak konusunda aynı derecede şanslı değil. Dünyaya engelli olarak
gelen bir bireyin, daha hayatın ilk yıllarından itibaren, nelerden yoksun
bırakıldığını bir düşünün. Yaşamak zorunda olduğu evinde dahi ona hayatı
kolaylaştırıcı donanımların eksikliği,
eğitim kurumlarındaki ve sistemdeki
yetersizlikler, çalışma hayatının acımazlığı, kentlerin engelliyi yok sayan
yapılanması ve ülkenin doğru işleyen bir engelli ve sağlık politikasının olamaması
da birçok engel olarak sayılabilir. Oysa bu içinde bulunduğumuz binalar,
yürüdüğümüz yollar kaldırımlar, köprüler, ördüğümüz duvarlar hiçbiri doğanın
bize sunduğu varlıklar değil. Bunları binlerce yıldır yeryüzüne şekil veren
insanoğlu yarattı. Adına uygarlık dediğimiz yönetim sürecinin sonunda kendimizi
aşılmaz barikatlara mahkûm ettik. Şimdiyse metropollerin o betondan
hapishaneleri içinde boğulmak üzereyiz.
Gelinen noktada Türkiye düşünce devrimi ile birlikte yeni bir
yapılandırmayı gerçekleştirmek zorundadır. Engelli bireyleri yok sayan, onlara
yaşam hakkı tanımayan eski dünyayı yıkıp yeni bir dünya kurmak zorundayız.
Bugün ülkemiz, özellikle de büyük kentlerimiz için kaçınılmaz bir zorunluluk
haline gelen kentsel dönüşümü, engellilerin yaşama katılma hakkının belki de en
temel gerekçelerinden biri olarak görüyoruz. Dönüşümü yapılacak alanların
planlanmasında engellilerin kullanımına ilişkin düzenlemelere yer verilmesini
temel prensiplerimizden biri olarak belirledik. Engelli bireylerinin yaşamlarını
hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan sürdürmelerini sağlayacak fiziksel donanımlar tüm
ayrıntılar düşünüldü; örneğin bayraklı bölgesindeki, planlarımızda engellilerin
denize erişimi sağlayacak yürüyen yollar dahi öngörüldü. Herkesin bu projelerin
hayata geçirilmesi konusunda bize destek olmasını istiyoruz. Daha fazla dert

yerine insanca ve insana yakışan bir yaşamın tercih edilmesini istiyoruz. Artık
engelliler söylem ve eylemlerimizin içinde birer parantezden ibaret kalmasın,
bugünün hizmet felsefesi "önce engelliler" anlayışı doğrultusunda konuşulsun. Bir
önemli noktaya daha değinmek istiyorum, engellilerin yaşamını zorlaştıran
unsurların sorumluluğunu lütfen sadece idari kalemlere yüklemek gibi bir
kolaycılığa kaçmayalım, kentin ana arterlerinde görme engelliler için oluşturulan
kılavuz çizgilerin üzerine, engelli rampalarının önüne, otomobilini park eden
arkadaşımız, bu yolları işgal eden esnafımız sizlerde bu suçun ortağısınız. Hiçbir
mazeret bir başkasının özgürlüğünü kısıtlamanın haklı gerekçesi olamaz, bu
konuda hepimiz duyarlı ve bilinçli olmak zorundayız. Aileleriyle birlikte sayısal
olarak belki de ülkenin yarısına ulaşan bir kitlenin sesinin daha gür çıkması
taleplerini daha net ve cesaretle dile getirmesi gerekiyor. Engellilerin
dezavantajlarını kapatabilmek için yarışa önde başlamak değil kendilerine eşit
şartlarda yarışacak olanakların sunulmasını istiyoruz. Yaşamdan kopardığımız her
bir engelli aynı zamanda bu ülkenin de kaybıdır. Pırıl pırıl beyinleri pek çok
yaratıcı insanın ülkeye ve dünyaya ve zenginlik katacak dehaların sadece ve sadece
engelleri nedeniyle eğitim ve çalışma hayatının dışına atılması insanlık adına bir
utançtır. Biz bu utanca ortak olmak istemiyoruz. Satın aldığımız tüm otobüslerin
engelli donanımına sahip olmasına özen gösterdik. Toplu ulaşımdan ücretsiz
yararlanmalarını sağladık. Sosyal projelerimizle, fiziki düzenlemelerimizle
küçümsenmeyecek kadar önemli projeler yaptık. Engelli vatandaşlarımızın sokağa
çıkmasına, hayatın içinde daha fazla yer almalarına imkân tanıdık. Sadece fiziksel
engellilerin değil zihinsel engellilerinde sorunlarına sahip çıkmaya çalıştık.
Hedefimiz İzmir'in, sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın, gıpta ederek
izlediği gerçek bir engelli dostu kent haline getirmek. Bunun için gücümüzün
yettiği yere kadar tüm benliğimizle çalışacağız. Yaşama anlam, bizlere mutluluk ve
sevinç aşılayan her şeyden payımızı almak için mücadele etmek zorundayız. Hiçbir
zaman bize sunulanlarla yetinmemeli hayallerimizin önüne engeller koymamalıyız.
Çünkü daha iyi ve daha güzel bir yaşam hepimizin hakkı.
Saygılarımla
AZİZ KOCAOĞLU
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELESİYE BAŞKANI
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AÇILIŞ KONUŞMASI
Doç.Dr.Levent KÖSTEM
Engelsizmir 2013 Kongre Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi,
drkostem@gmail.com
Türkiye’deki engelli oranının yüzde 12,1 ve Dünyada engellilerin yüzde
80'nin fakir ülkelerde yaşıyor. Engellileri anlamak için engelli olmaya gerek yoktur, insan
sevgisi bunun için yeterlidir. Son yıllarda engellilere bakış açısında değişiklikler oldu.
Örneğin engellilerin istihdamında artık ‘Nasıl bu insanların çalışabileceği iş alanları
yaratabiliriz’ diye düşünülmeye başlandı. Engellilerin eğitim olanaklarına erişmesinde
ciddi sıkıntılar var. Kadın hakların savunmak için kadın olmamıza gerek yoksa engelli
haklarını savunmak için de engelli olmamıza gerek yok.
Engellilerle ilgili farkındalığı artırmamız gerekiyor. Biz, İzmir kentinin
engellilerin her türlü nimetlerden faydalanabileceği bir hale getirilebilmesi için yola çıktık.
Bu kongre bu yüzden düzenlenmiş bir kongre ve uzun yıllar sürecek bir projenin
temellerini atılıyor. Bu projeyi içerisinde sadece bilimsel programın yer aldığı bir proje
olarak almamak gerekiyor; bir takım farkındalık çalışmalarının yanında kente değer
kazandıracak çalışmalar da yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’de ilk
kez “Kırmızı Bayrak” uygulamasını başlattık. Limontepe Olimpiyat Köyü’nde belirlenen
bir alana “Engelli Farkındalık Merkezi” yapılacak ve bu sayede engellilerin ne tür sıkıntılar
yaşadığı topluma daha net aktarılabilecek. Başkanımız Aziz Kocaoğlu’nun vizyonu; bu
kenti sosyal projelerde ileriye götürmek, rol model belediyecilik yapmaktır. Biz kendisine
bu projeyi ilk anlattığımızda kendisi bu kongrenin bu kadar geniş çapta yapılmasına ön
ayak oldu, bizler de bir tuğla koymaya çalıştık. Büyükşehir belediye başkanımızın bize
verdiği destek için içtenlikle çok teşekkür ediyorum.
Saygılarımla,
Doç Dr. Levent KÖSTEM
Engelsizmir 2013 Kongresi Başkanı
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ENGELLİ HAKLARI PANELİ

Müjgan BİLGEN ÖZEN:
Oturum Başkanı, Avukat
Yard.Doç.Dr. Serkan ÇINARLI:
“Engelli Hakları”, İzmir Üniversitesi
M.Alpha Boubacar DIOP:
“The Rights of Persons with Disabilities: Guide on the Rights of Persons with Disabilities
in the Republic of Guinea”, Chair person Guinea Network of PWD Organization for the
Promotion of the CRPD, Rebuplic of Guinea
Yard.Doç.Dr.Songül ATAK :
“Avrupa Birliği Hukukunda Engelli Hakları”, Dicle Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Selnur NARİN, Yard. Doç. Dr. Alev GİRLİ, Doç. Dr. Hatice SARI, Doç.
Dr. Günay KIRKIM :
"Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Ayrımcılığa İlişkin Görüşleri",
Dokuz Eylül Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi.
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Engelli ve Yaşlı Hakları*
Doç Dr. Serkan Çınarlı1, Dr. Nurgül Kocakoç2
1 İzmir Üniversitesi, İzmir, Türkiye, serkan.cinarli@izmir.edu.tr
2 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İzmir, Türkiye, nkocakoc@gmail.com

Özet: İnsan yaşamının bir dönemi olan yaşlılık ve engellilik bireylerin aktif yaşamlarını ve
toplumsal hayata katılımlarını olumsuz etkileyebilen durumlardır. Her iki durumda birey
yaşamını sürdürmek için başkalarının yardımına ihtiyaç duyabilir ve bu kişiler yaşamlarını
sürdürmek için normal bireylere göre pozitif bir destek ve ayrımcılığa ihtiyaç duyabilirler.
Ülkemizde yaşlı ve engelliler için yapılacak düzenleme ve uygulamaların yer aldığı tek bir
kanun olmayıp, bunlara yönelik sunulan hizmet ve uygulamalara, muhtemelen yeri
geldikçe ve ihtiyaç duyuldukça, birçok farklı kurumca yayımlanan kanun, yönetmelik ve
yönergelerde yer verilmiştir. Ülkemiz nüfusundaki oranları itibariyle yaşlılar için yasal
düzenlemelerin ivedilikle yapılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Engelli, Engelli Hakları, Yaşlılık

1. Neden Engelli ve Yaşlı Hakları?
Yaşlılık da tıpkı engelli olma hali gibi fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutları ile
değerlendirilmesi gereken bir süreçtir. Hem yaşlılar hem de engelliler toplum, devlet ve
ailelerin koruma, gözetim ve desteğine ihtiyaç duymaktadırlar.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK)1 2012 yılı nüfus verilerine baktığımız zaman,
2012 yılı toplam ülke nüfusu: 76.667.864 kişi
2012 yılı 65 yaş üstü ülke nüfusu: 5.891.694 kişi
2012 yılı engelli nüfusu2: 8.500.00 kişi
Bu verilere göre ülkemiz nüfusunun %7,68’i 65 yaş ve üzeri, %11,20’si de engelli
bireylerden oluşmaktadır. Yani hem devlet hem de toplum tarafından hem sosyal hem de
yasal boyutuyla korunması gereken birey oranımız %18,88 gibi azımsanmayacak bir
rakamdır. Engelli ve yaşlıların okuma-yazma durumlarına göz attığımızda,
2012 yılı 65 yaş ve üstü okuma-yazma bilmeyen nüfusu 1.363.6473 olup, bu yaş
grubunun%23,99’unun okur –yazar olmadığı görülmektedir. TÜİK tarafından yayınlanan
verilere göre 2012 yılı itibariyle okuma –yazma bilmeyen engelli oranı ise %41’dir4.

*Bu çalışma Ağustos 2015 tarihinde güncellenerek hazırlanmıştır.
1
www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 16.09.2014.
2
Mustafa Öztürk, Türkiye’de Engelli Gerçeği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yayını, İstanbul,2011,s.9
3
www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 10.11.2013
4
http://www.ied.org.tr/forum/thread-364-post-530.html, Erişim Tarihi:10.11.2013
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Okuma-yazma dahi bilmeyen bu yaşlı ve engelli bireylerin haklarını bilmeleri ve yasalar
çerçevesinde aramalarından dahi söz edebilmek mümkün değildir. Öyleyse yapılması
gereken ABD ve pek çok Avrupa birliği ülkesinde olduğu gibi bu bireylerin haklarını onlar
adına koruyacak toplumsal yapının oluşturulması ve ilgili kurumların ivedilikle kurulması
olmalıdır.
Engellilik, kısaca bireyin bedensel fonksiyonlarındaki hasarlar nedeniyle meydana gelen
kayıpların yarattığı dezavantajlar olarak tanımlanabilir. Sosyal devletin en önemli
görevlerinden biri özellikle engellilere yönelik toplumsal ve sosyal dezavantajların ortadan
kaldırılması, engelli bireylerin de diğer bireylerle fırsat eşitliği içerisinde toplumsal yaşama
katılımlarının sağlanmasıdır5.
Dünya Sağlık Örgütünün(DSÖ) Uluslararası Engellilik Sınıflandırması çerçevesinde 2001
yılında yaptığı tanımlamada, her türlü özür, faaliyet yoksunluğu veya sosyal hayata
katılımdaki kısıtlamayı kapsayacak bir şekilde engellilik terimi (disability) benimsenmiştir.
30.03.2013 tarih, 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özürlülük Ölçütü,
Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik6”
ve “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun’da7” Özürlü; Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal,
duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama
uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım
veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi olarak
tanımlanmıştır.
Yaşlılık ise insan yaşamının evrelerinden birisi, insan hayatının ilerleyen dönemlerinin
genel adıdır. Yaşlılık fizyolojik, fonksiyonel, sosyolojik ve psikolojik açılardan farklı farklı
tanımlanabilir. Dünya Sağlık Örgütü uzmanları yaşlılığı “bireyin çevre ve uyum
yeteneğinin azalması” olarak tanımlamışlardır8. Dünya Sağlık Örgütü psikogeriatrik
yaşlılık dönemi için 65 yaş ve üstünü yaşlı, 85 yaş ve üzerini çok yaşlı tanımlamasını
yapmıştır. Gerontolojistler ise yaşlılığı;
65-74 yaş arasını genç yaşlı,
75-84 yaş arasını orta yaşlı,
85 yaş üzerini ileri yaşlılık (ihtiyarlık) devri olarak sınıflamışlardır9.
Ülkemizde kaba ölüm hızının ve bebek ölüm hızının azalması yanında doğurganlık
oranındaki düşme gibi nedenlerle ortalama yaşam ömrü uzamıştır. Toplumlar 65 yaş ve
üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki payına göre;
%4’ten az ise genç toplum,
%4-7 arasında ise olgun toplum,
%7-10 arasında ise yaşlı toplum,
%10’dan fazla ise çok yaşlı toplum, şeklinde adlandırma yapmaktadır10. 2013 yılı
itibariyle 65 yaş ve üstü nüfus oranı %7,68 olan ülkemiz de dünyanın yaşlı toplumları
arasına girmiştir. TÜİK nüfus projeksiyon tablolarına baktığımızda ise bu oranın
2050’lerde %20,8’lere çıkacağı görülmektedir11. Tüm bu veriler yaşlı haklarına yönelik
yapılması gereken düzenlemelerin aciliyetini daha da vurgulamaktadır.

5

Serkan Çınarlı, Engellilere Yönelik Kamu Hizmetleri, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 2010,s.1
14.01.2012 tarih, 28173 sayılı Resmi Gazete.
5378 sayılı kanun, 07.07.2005 tarih,25878 sayılı Resmi Gazete.
8
Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji, Nobel Yayınevi,2006, S.4
9
Tanju Beğer, Hakan Yavuzer, Yaşlılık ve Yaşlılık Epidemiyolojisi, Klinik Gelişim Dergisi,2012;25, S.1-3
10
Nazmi Bilir,Modern Tıp Seminerleri-Geriatri,Güneş Kitapevi,2004, s.2
11
Bakınız Tablo.1
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Senaryo
Scenario

Yaş
grubu
2013
Age group

2023

2050

2075

0-14

18 751 164

17 854 319

14 694 508

13 026 803

15-64

51 852 082

57 768 287

59 296 228

51 472 952

5 878 603

8 624 483

19 484 834

24 672 343

Senaryo 1 (1) 65 +
Scenario
1
(Temel
senaryo
Basic scenario)
0-14

Oran - Proportion (%)

15-64
65 +

24,5

21,2

15,7

14,6

67,8

68,6

63,4

57,7

7,7

10,2

20,8

27,7
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Tablo.1: TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2013-2075

2. Engelli ve Yaşlı Hakları
2.1. Engelli Hakları
Ülkemizde engellilere yönelik yasal düzenlemelere genel olarak 1960 yılından sonra
rastlanılmakla beraber, Anayasal anlamdaki düzenleme ilk olarak 1982 Anayasası ile
yapılmıştır. 1982 Anayasası 61. maddede “Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum
hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır” ifadesi ile engelli bireylere yönelik doğrudan
bir düzenleme yer almıştır. Bu madde dışında doğrudan olmasa da engellileri ilgilendiren
diğer Anayasa maddelerini şu şekilde sıralayabiliriz;
• Sosyal Güvenlik başlıklı 60. madde “ Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.”
• Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı başlıklı 50. madde “ Kimse, yaşına,
cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile
bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak
korunurlar.”
• Çalışma Hakkı ve Ödevi başlıklı 49. madde “Çalışma, herkesin hakkı ve
ödevidir.”
• Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10. madde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin
kanun önünde eşittir”.
Engeliler hakkında kanunlar bazında pek çok kanunda düzenlemeler yer almaktadır.
Bunları sıralamak gerekirse13,

12

13

www.tuik.org.tr, Erişim Tarihi: 10.11.2013
Serkan Çınarlı, Engellilere Yönelik Kamu Hizmetleri, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 2010, s.21-22
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Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun,
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun,
Belediye Kanunu,
Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
Deniz İş Kanunu,
Devlet Memurları Kanunu,
Emlak Vergisi Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal
Sigortalar Kurumu Kanunu,
Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun,
Gelir Vergisi Kanunu,
Gümrük Kanunu,
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
İl Özel İdaresi Kanunu,
İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
İmar Kanunu,
İş Kanunu,
Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu,
Karayolları Trafik Kanunu,
Kat Mülkiyeti Kanunu,
Katma Değer Vergisi Kanunu,
Mesleki Eğitim Kanunu,
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
Milli Eğitim Temel Kanunu,
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu,
Noterlik Kanunu,
Nüfus Hizmetleri Kanunu,
Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
Özel Tüketim Vergisi Kanunu,
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun,
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunu,
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
Sosyal Sigortalar Kanunu,
Terörle Mücadele Kanunu,
Türk Ceza Kanunu,
Türk Medenî Kanunu,
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,
Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
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•
•
•

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun,
Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname,
Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

Oysa 01.07.2005 tarih, 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ayrıntılandırılarak veya engelli
bireylere yönelik bir kanun hazırlanarak, engellilere yönelik tüm haklar bir araya
toplanabilir. Yasal düzenlemelerin çokluğu nedeniyle engellilere yönelik düzenleme ve
uygulamaları olan pek çok kurum olması bir koordinatör kurum ihtiyacını doğurmuştur. Bu
amaçla Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. “Yasal durumun
dağınıklığının giderilmesi ve hizmetlerin eşgüdümlü yürütülmesi için kurulmuş olan
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı engellilere yönelik yasal düzenlemelerin
fazlalığı, hizmetleri sunmakla yetkili kılınmış kurum ve kuruluşların çokluğu ve dağınık
yapıları düşünüldüğünde Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın gerçekleştirmek
zorunda olduğu işbirliği, bu kurumlarda yürütülen etkinliklerin izlenmesi ve buna bağlı
yeni düzenlemelere karar verilmesi oldukça güç gözükmektedir.14”

2.1.1. Çalışma ve Meslek Edinme Hakkı
Engellilerin sosyal yaşama katılımının en önemli şartlarından birisi ekonomik
özgürlüklerini kazanabilmeleri, üretken birer birey olabilmeleridir. Engellilerin çalışma
yaşamına katılması ile ilgili yasal düzenlemelerimize bakmak gerekirse;
 Anayasamızın 61/I maddesinde “Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum
hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır” denerek, engellilerin toplumsal
hayata intibaklarının sorumluluğu devlete verilmiştir.
 Anayasamızın 49/I maddesinde ise “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir”
denilmek suretiyle çalışma toplumun tüm bireylerine Anayasal bir hak olarak
sunulmuştur.
 4857 sayılı İş Kanunu’nun Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu başlıklı
30. maddesine göre “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör
işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü” personel
istihdam etmek zorundadır denilerek engellilerin hemen her meslek kolunda iş
bulabilmesinin önü açılmıştır.
Meslek edinme ve çalışma konusunda engelliler arasında da bir ayrımcılık mevcut olup,
zihinsel engellilerin iş yaşamına katılımı ile ilgili herhangi bir kota ve düzenleme mevcut
değildir. Yani zihinsel engellilerin istihdamına yönelik düzenleme yapılmayarak, engelliler
arasında da bir ayrımcılık yaratılmıştır. Amerikan Özürlüler Derneği tarafından zihinsel
engel “Zihinsel işlevlerde önemli derecede ortalamanın altında olması, iletişim, öz bakım,
ev hayatı, sosyal beceriler, toplumsal hayata katılım, inisiyatif kullanma, sağlık ve
güvenlik, işlevsel akademik beceri, boş zamanı değerlendirme ve iş alanlarından iki ya da
daha fazlasında sınırlılıklar göstermesi şeklinde tanımlanmaktadır.”

14

Serkan Çınarlı, Engellilere Yönelik Kamu Hizmetleri, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 2010, s.23.
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2.1.2. Eğitim Görme Hakkı
Temel olarak eğitimin amacı bireylerin zihinsel, bedensel, duygusal, toplumsal
yeteneklerinin ve davranışlarının geliştirilmesi veya bireylere yeni yetenekler, davranışlar,
bilgiler kazandırılmasıdır15. Engelli bireylerin eğitimi daha özel ve özerk bir konu olup,
kişinin engeline yönelik eğitim şeklinin planlanması esastır. Engelli bireylerin eğitimi ile
ilgili yasal düzenlemelerimize bakmak gerekirse;
 Anayasamızın 42. maddesinde “Devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı
olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır” denilmek suretiyle özel eğitime
ihtiyacı olduğu aşikar olan engelli bireylere eğitim imkanının sağlanması görevi
Devlete verilmiştir.
 573 sayılı “Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile özel eğitim
gerektiren bireyler ve eğitim ihtiyaçları tanımlanmıştır.
 Bu KHK ile eğitimlerin, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel
çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanması ve yürütülmesi ile
ailelerin eğitim sürecine aktif katılımının sağlanması, temel ilke olarak
benimsenmiştir.
Burada engelli bireylerin eğitim hakkına yönelik bir yargı kararını paylaşmanın faydalı
olacağını düşünüyoruz. Danıştay 8. Dairesinin E: 2003/614 K : 2004/1921 T: 22.04.2004
tarihli kararında16; “Davacının çocuğunun, 21 yaşını doldurduğu için Özel ... Zihinsel
Özürlüler Rehabilitasyon Merkezine kabul edilmemesine ilişkin işlem ile özel eğitime
muhtaç bireylere verilen eğitime yönelik yaş sınırlamaları getiren, Zihinsel Özürlüler Özel
Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin 2. maddesinin, hukuka aykırı olduğu, anılan yaş
sınırlanmasının özürlü şahısların rehabilitasyonuna zarar verici nitelikte bulunduğu,
özürlülerin eğitiminin sürekliliğinin esas olduğu, anılan düzenlemelerin sosyal devlet
ilkesine de uygun olmadığı ileri sürülerek iptalleri istenilmektedir.
……. Yasanın yukarıda alıntısı yapılan maddelerinde herhangi bir yaş sınırının esas
alınmamış olması, zihinsel özüre sahip bireylerin hangi yaşta olursa olsun bilinçli,
sistematik bir eğitim ve bakıma ihtiyaçlarının bulunduğu gerçeğinin doğal bir sonucudur.
Aksine bir kabul, bu bireylerin toplum dışına itilerek aileleri ve toplum için bir külfet
haline dönüşmelerine neden olacağı gibi hem yasanın amacına hem de Anayasada yer alan
sosyal güvenlik eğitim ve öğrenim hakkına ilişkin düzenlemelere de aykırı olacaktır. Başka
bir anlatımla, böyle bir düzenleme ve uygulama Anayasada güvence altına alınan hakların
ihlali sonucunu doğuracaktır…..
Açıklanan nedenlerle, davaya konu Yönetmeliğin 2. maddesinin ve Özel ... Özürlüler
Rehabilitasyon Merkezinin 15.04.2002 günlü işleminin iptaline 22.04.2004 gününde
oybirliği ile karar verildi” denilmektedir.
Anılan karar engelli bireylerin eğitim haklarının bir ömür boyu var olan bir gereklilik
olduğunun tespiti ve bu hizmetin devlet tarafından karşılanması gereken ve anayasada
karşılığını sosyal güvenlik ve eğitim öğretim haklarında bulan bir hizmet olarak
vurgulaması fevkalade önemlidir.

15
16

Serkan Çınarlı, Engellilere Yönelik Kamu Hizmetleri, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 2010, s.43.
www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 17.11.2013.
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2.1.3. Temsil Edilme Hakkı
Engelli bireyler engellerinin tipine göre tüm yaşamları boyunca bakım hizmetlerine ihtiyaç
duyabilirler. Bunun yanında, birey reşit olsa bile, kendi kararlarını verebilme yetisi içinde
olamayacağı için, zihinsel engelli bireylerin temsil edilme zarureti bulunmaktadır17. Yasal
mevzuatımızda bu konuya yönelik düzenleme 4721 sayılı Medeni Kanun ile fiil ehliyeti
(haklarını kullanabilme) konusunda olup, Medeni Kanuna göre “akıl hastalığı veya akıl
zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli
yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin” vesayet altına
alınır. Ayrıca“yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği vb nedenlerle işlerini yürütemediğini
ispatlayan her birey” kısıtlanmasını ve vesayet altına alınmayı isteyebilir.

2.1.4. Rehabilitasyon ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı
Rehabilitasyon, engelli bireyin yaşamını sürdürürken diğer bireylere ve nesnelere
muhtaçlığını en aza indirgemek amacıyla uygulanacak tedavidir. Engelli bireylerin
fonksiyonel kapasitelerini artırmak, fonksiyonel kısıtlarını azaltmak ve yaşam kalitelerini
arttırmak amacıyla engellilere yönelik rehabilitasyon programları düzenlenmelidir.
5378 sayılı Engelliler hakkında kanunun 10 maddesinde “Rehabilitasyon hizmetleri
toplumsal hayata katılım ve eşitlik temelinde
engellilerin bireysel ve toplumsal
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak verilir. Rehabilitasyon kararının alınması,
plânlanması, yürütülmesi, sonlandırılması dâhil her aşamasında engelli ve ailesinin aktif
ve etkili katılımı esastır. Rehabilitasyonun her alanında ihtiyaç duyulan personelin
yetiştirilmesine yönelik eğitim programları geliştirilir ve bu personelin istihdamı için
gerekli önlemler alınır.” denmek suretiyle engelli bireylerin rehabilitasyonu dolayısıyla
topluma kazandırılması hedeflenmiştir.
T.C. Danıştay 12. Dairesinin E. 2008/4781 K. 2009/5361 T. 14.10.2009 tarihli kararında18;
“Özet: Memur olarak çalışan davacının engelli çocuğunun gördüğü fizik tedavi ve bireysel
eğitim seansları sırasında yanında bulunarak bilgi edinebilmek amacıyla günde 2 saat,
haftada 3 gün yıllık kanuni izninin haricinde izinli sayılması için yaptığı başvurunun
reddine dair işlemde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102,103, 104 ile 108
maddelerinde izinlerin ne şekilde ve hangi şartlarda kullandırılacağı düzenlenmiş olduğu,
bu maddelerde engelli çocuğu olan Devlet memurlarına engelli çocuğun rehabilitasyonu
süresinde izin verileceğine dair bir hüküm bulunmadığı, dava konusu başvuruya dayanak
alınan 5378 sayılı Yasanın 10. maddesinde yer alan" Rehabilitasyon hizmetlerine özürlü ve
ailesinin aktif ve etkili katılımı esastır."hükmünden Devlet memurunun tabi olduğu 657
sayılı Yasada ya da başka hiçbir yasada öngörülmemiş olan bir izni kullanma hakkının
öngörüldüğü anlamı çıkmayacağı, bu nedenle davacının engelli çocuğunun
rehabilitasyonuna katılmak için izinli sayılması yolundaki başvurusunun reddine ilişkin
işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı….” denilmektedir.
Anılan karar her ne kadar yasal mevzuat nedeniyle hatalı olmamakla birlikte engelli çocuk
annesi devlet memurları için özel bir düzenleme yapılması gerektiğini göstermektedir.
Çünkü anılan 5378 sayılı yasa emredici bir hüküm ifade etmemekle birlikte rehabilitasyon
hizmetlerine ailenin katılımının önemi vurgulamaktadır. Yasal bir düzenleme ile devlet
17
18

Serkan Çınarlı, Engellilere Yönelik Kamu Hizmetleri, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 2010, s.49.
www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 17.11.2013.
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memuru veliler içinde engelli çocukların rehabilitasyonlarına katılım için izin alma
koşulları düzenlenmelidir.

2.1.5. Tatil ve Seyahat Hakkı
Engelli bireylerin yaşamın tüm kesimlerine entegre olması çok önemlidir. Engelli
bireylerin diğer bireyler gibi seyahat etmeye ve tatil yapmaya ihtiyaçları vardır. Bu
çerçevede turizm alt yapısını oluşturan ulaşım, konaklama ve diğer öğelerin engelli bireyler
tarafından kullanımını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapılmalıdır. Türk hukukunda
engelli bireylerin tatil ve seyahat hakkına yönelik tek düzenleme taşımacılık hizmetlerinden
yararlanmadaki indirimler hariç tutulursa, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve
Niteliklerine İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin uygulanmasına dair tebliğde yer
almaktadır. Anılan tebliğin 20. maddesinde tesis kapasitesinin %1’i oranında odanın
engellilere yönelik olarak düzenlenmesi öngörülerek, oda ve çevre düzenlemeleri ile ilgili
şartlar sıralanmıştır.

2.1.6. Spor Yapma Hakkı
Sporun bireyin topluma uyumunu sağlayan, kişilerin ruh ve beden sağlıklarını güvence
altına alan bir uğraşı alanı olduğuna ilişkin tanımlama engelli birey için de sporun ne
derece önemli olduğunu göstermektedir. Engelli birey için topluma uyum sağlama
açısından birlikte çalışma ve paylaşma alışkanlığı kazanmak, dolayısıyla spor yapma
olanaklarına sahip olabilmek son derece önemlidir. Türkiye’de engellilere yönelik spor
hizmetlerini düzenleyen kanunlar mevcuttur. Bunlardan en önemlisi 3289 sayılı Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun da yer alan Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri başlıklı 2. Maddenin “o” (Ek: 1/7/20055378/33 md.) fıkrasıdır. Anılan fıkrada Genel Müdürlüğün engelli bireylerin spor
yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; “spor tesislerinin engellilerin
kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici
teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve
bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, engelli
bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak”, şeklinde
görevleri olduğu belirtilmiştir.

2.1.7. Korunma Talep Edebilme Hakkı
Korunma ve engellilik kavramı çok sıkı bir ilişki içindedir. Korunma engelliğin ortaya
çıkmasından önceki aşamada başlayıp, ortaya çıkışından sonraki dönemde yaşam kalitesini
etkilemesi, toplum içinde yer edinmesini sağlaması ve eğitim ve mesleki alanlarda hizmete
ulaşmasında farklı düzeylerde önem arz etmektedir. Korunma kavramı yalnızca sağlık
hizmetleriyle ilişkili olmayıp, kişinin sağlıklı yaşam hakkı çerçevesinde sağlık
hizmetlerinden eşit kapsamlı entegre ve sürekli biçimde yararlanması hakkı ile yasal
gereklilikleri de ilgilendirmektedir. Ülkemizde 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Erken Tanı
ve Koruyucu Hizmetler Başlıklı 11. maddesinde “Yeni doğan, erken çocukluk ve
çocukluğun her dönemi fiziksel, işitsel, duyusal, sosyal, ruhsal ve zihinsel gelişimlerinin
izlenmesi, genetik geçişli ve özürlülüğe neden olabilecek hastalıkların erken teşhis
edilmesinin sağlanması, özürlülüğün önlenmesi, var olan özrün şiddetinin olabilecek en
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düşük seviyeye çekilmesi ve ilerlemesinin durdurulmasına ilişkin çalışmalar Sağlık
Bakanlığınca planlanır ve yürütülür” düzenlemesine yer verilmiş ve engellikten korunma
konusunda Sağlık Bakanlığı her türlü hizmeti vermekle yükümlü kılınmıştır. Ayrıca 3359
sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun 3. maddesinde “Özürlü çocuk doğumlarının
önlenmesi için, gebelik öncesi ve gebelik döneminde tıbbi ve eğitsel çalışmalar yapılır.
Yeni doğan bebeklerin metabolizma hastalıkları için gerekli olan testlerden geçirilerek risk
taşıyanların belirlenmesine ilişkin tedbirler alınır.” denerek görev Sağlık Bakanlığı’na
verilmiştir.

2.1.8. İletişim Kurma Hakkı
Engelli bireyler, ancak iletişim haklarının geliştirilmesi ve korunmasıyla topluma
katılabilirler. Engelli bireylerin bilgiye ulaşmasında önemli engeller bulunmaktadır.
Engelli bireyler hareket kısıtlılıkları ve duyusal engelleri nedeniyle mevcut iletişim
hizmetlerini kullanamamakta ve bilgiye ulaşmakta zorlanmaktadırlar. Türkiye’de
16.06.2006 tarih ve 5369 sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda sabit telefon hizmetlerinin, ankesörlü telefon
hizmetlerinin, basılı veya elektronik ortamda sunulacak telefon rehber hizmetlerinin, acil
yardım çağrıları hizmetlerinin, temel internet hizmetlerinin, ulaşımı yalnız deniz yoluyla
sağlanabilen yerleşim alanlarına yapılan yolcu taşıma hizmetleri ile denizde tehlike ve
emniyete ilişkin haberleşme hizmetlerinin sağlanmasında, engellilerin evrensel hizmetten
yararlanabilmesi için uygun fiyatlandırma ve teknoloji seçeneklerinin uygulanabilmesi için
tedbir alınacağını düzenlenmiştir.

2.2. Yaşlı Hakları
Ülkemiz yaşlılara sunulan haklar konusunda nerededir diye baktığımızda,1982
Anayasa’sının 61. maddesinde “Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve
sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.” denerek olaya Anayasa
düzeyinde bir bakış açısı getirilmiş ancak bu kanun anlamında düzenlemeler yapılarak
hayata geçirilememiştir. Ülkemizde bu alanda yapılan yasal düzenlemeler olarak
sayabileceklerimiz;
• 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu,
• 5579 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
• 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile
Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında
Yönetmelik( 25.10.2013 tarih,28539 sayılı RG),
• Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik (10.03.2005tarih,
25751sayılı RG),
• Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin
Sunulmasına Dair Yönetmelik (27.02.2015 tarih, 29280 sayılı RG)
• Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve
İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik(05.04.1987 tarih, 19422 sayılı RG)
• Özel
Huzurevleri
ile
Huzurevi
Yaşlı
Bakım
Merkezleri
Yönetmeliği(07.08.2008 tarih, 29960 sayılı RG)
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Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (07.08.2008 tarih, 29960 sayılı RG)
Olaya tıp alanından bakmak gerekirse dünyada olduğu gibi ülkemizde de geriatri anabilim
dalları kurulmaya başlanmıştır. Geriatri, hayatın ilerleyen yıllarında, kişilerin sağlığının
korunması, hastalıklarının önlenmesi, toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürmeleri
ve çok yönlü değerlendirmelere dayalı tedaviyi hedef alan bilimsel uygulamaları içeren
bilim dalıdır ve görünen o ki 21. yüzyılın en önemli bilim kollarından biri olacaktır.
•

Sonuç:
Engelli ve yaşlı hakları oldukça önemli ve sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir.
Vurgulamak istediğimiz en önemli nokta engelli ve yaşlı bireylerin bakım, eğitim hizmeti
gibi hizmetlerden bedelsiz yararlanmaları konularında düzenleme yapılması kadar, bu
bireylerin istihdamı konusunda devletin daha çok düzenleme yapması gereğidir.
Çünkü özellikle zihinsel engelli bireyleri sosyal hayata adapte edebilmenin en önemli şartı
onların toplum içinde yaşamlarını sürdürebilme olanağı bulmalarıdır. Bunun da istihdam
ile olabileceği açıktır. Ancak yüzde kırk engelli raporu olan bireyler arasında bir ayrım
yapılmadığı için yasal zorunluluk olan engelli istihdamı özel sektörde çoğu zaman bedensel
engelli bireylerin istihdamı şeklinde olmaktadır. Kamu kurumları da çoktan seçmeli sınav
ile engelli istihdam etme yoluna gitmektedir.
En azından büyük istihdamı olan özel ve kamu kurumlarına belli oranda mesleki eğitim
verilmiş zihinsel engelli istihdamı zorunluluk kotası getirilmesi çok büyük önem arz
etmektedir. Bu yapıldığı takdirde çok önemli bir sosyalleşme problemi aşılacaktır.
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Bilir N.,Modern Tıp Seminerleri-Geriatri,Güneş Kitapevi,2004.
Çınarlı S., Engellilere Yönelik Kamu Hizmetleri, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 2010.
Öztürk M., Türkiye’de Engelli Gerçeği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yayını, İstanbul,2011.
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The Rights of Persons with Disabilities : “Guide on the
Rights of Persons with Disabilities in the Republic of
Guinea”
M. Alpha Boubacar DIOP
Chairperson Guinea Network of PWD organization for the Promotion of the CRPD, WDU
Board of supervisor’s member, WDU Rights of PWD Research and Strategy Development
Committee member, Republic of Guinea
Abstract: In Africa, the vast majority of persons with disabilities still faced discrimination,
exclusion, isolation, or even abuse. Many people who live in extreme poverty and
destitution, without access to basic social services. The discrimination against persons with
disabilities is commonplace. He doesn’t know geographical boundaries and affects all
categories of persons with disabilities in all areas of life.
In the majority of African countries, the African Governments and policy makers take little
account of people with disabilities when they prepare and implement their development
programs. The adoption on 13 December 2006 by the 61st General Assembly of United
Nations, and the entry into force in May 2008 of the convention on the rights of persons
with disabilities, devoted 30 years of fighting for people with disabilities throughout the
world for the recognition and respect of their fundamental human rights.
To achieve this goal, the members of the international movement of persons with
disabilities united, have worked tirelessly, speak with a common voice, addressing
common issues and fight against the discrimination which many disabled people suffer on
a daily basis.
With the convention opens a new era in action designed to "promote, protect and ensure the
full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with
disabilities, and to promote respect for their inherent dignity" (art. 1).
The convention proposes a real roadmap road. Its implementation can facilitate the
Equalization of opportunities for persons with disabilities, speed up their inclusion in their
communities, and ensure the effective integration of their rights in the programs of the
Government, local communities and those of partner’s development.
To do this, it is very important that this convention is accessible to persons with disabilities
themselves, decision-makers at all levels, the majority of the population and the
development partners. It is at this price. However, the highly condensed character of
international conventions makes not always their understanding and assimilation.
This is why through the "guide on the rights of persons with disabilities in the Republic of
Guinea," we wanted to try to understand the specific rights set forth in the convention on
the rights of persons with disabilities, in a easy manner and accessible to all.
The guide is divided into four main parts: the introduction and a brief overview on the
disability, universal rights, specific rights, the recommendations and the conclusion.
(Tam bildiri metni gönderilmemiştir)
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Avrupa Birliği Hukukunda Engelli Hakları
Songül Atak
Dicle Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
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Özet: Avrupa Birliği kuruluşundan günümüze kadar, engelli bireylerin sorunlarını ele alan
ve engelli bireylere karşı ayrımcılığı yasaklayan çok sayıda belge kabul etmiştir. Ancak
Avrupa Birliğinin bu alanda kabul ettiği belgeler incelendiğinde, kurulduğu günden
günümüze kadar geçen süreç içinde bu alanda izlediği politikaların zamanla farklılaştığı
görülmektedir. Bu çalışmada, Avrupa Birliğinin bu alanda kabul etmiş olduğu belgeler
incelenmiş ve Avrupa Birliği Adalet Divanının bu konuda vermiş olduğu kararlar
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Engelli hakları, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Adalet Divanı

1. Genel Olarak
Avrupa Topluluğu kurulduğu tarih olan 1957 yılından 1974 yılına kadar, engelli
sorunlarını ele almamış, bu konuyu gündemine dahil etmemiştir. 1974 yılından itibaren
bu konuya yönelen Topluluk, 1970 ve 1980’li yıllarda engellilerin sorunlarını bütün
boyutları ile ele almamış, özellikle engellilerin istihdamı sorunu üzerinde
yoğunlaşmıştır. Bu süreçte Avrupa Topluluğunun bu alandaki politikalarında hakim olan
yaklaşım tıbbi model olarak adlandırılan yaklaşımdır.
Topluluğun 1970’lerde kabul ettiği kararlarda engelliliğe ilişkin tıbbi model yaklaşımı
benimsenmiş ve engellilerin işgücüne katılımını sağlamak amacıyla tedavi ve mesleki
rehabilitasyonlarına öncelik verilmiştir. Bu yolla engelli bireylerin iş gücü pazarına
katılımının sağlaması hedeflenmiştir. 1980’lerin başlarına kadar bu yaklaşım neredeyse
itirazsız kabul gören bir yaklaşım olmuştur.
Avrupa Topluluğu’nun bu alandaki yaklaşımları 1980’lerden itibaren değişmeye
başlamakla beraber, hak ve fırsat eşitliğini öne çıkaran yeni politik stratejiler ancak
1990’ların ortalarından itibaren benimsenmiştir. Bu dönemden sonra kabul edilen
belgelerde mesleki rehabilitasyon politikaları önceliğini kaybetmiştir. Bu politika
değişikliğinde Birleşmiş Milletler tarafından atılan adımlar ile uluslararası engelli
hareketinin çalışmaları önemli rol oynamıştır.
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2. Engelliliğin Değerlendirilmesinde Kabul Edilen Modeller
Gerek iç hukuklarda gerekse Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerde engellilere
ilişkin uygulanan politikaların niteliğini değerlendirmek için kullanılan temel unsur
engelliliğin nasıl tanımlandığıdır. Engellilik olgusunu açıklamak için günümüze kadar
farklı modeller kabul edilmiştir. Ancak temelde iki farklı modelin kamusal politika
alanında hakim olduğu söylenebilir. İlki, engelliliği, fiziksel ya da zihinsel yetersizliğin
doğrudan sonucu olarak gören ve genellikle “tıbbi model” olarak adlandırılan modeldir.
Tıbbi model için “biyomedikal model”, “bireyci model”, “kişisel trajedi” modeli ya da
“sosyal devlet” modeli kavramları da kullanılmaktadır. İkinci model ise, engelliliğin
öncelikle toplumsal olarak dayatılan bir durum olduğunu iddia eden “sosyal model”dir.
Engellilerin sorunlarının çözümünde etkili kamusal politikaların kabul edilmesi ve
uygulanabilmesi için engelliliğe ilişkin yeterli bir modelin varlığı çok önem
taşımaktadır.
19. yüzyıldan önce engelliliğe ilişkin olarak Avrupa’da egemen olan görüş, engelliliğin
Tanrının iradesinin ürünü olduğu ve işlenilen günahlar için verilen bir ilahi ceza
olduğuydu. Örneğin, Martin Luther engellilerin ebeveynlerin günahlarının bir sonucu
olduğunu ifade etmiştir. Ancak bu dönemlerde de engelliliğe ilişkin bu negatif
değerlendirmeyi reddeden görüşler ileri sürülmüştür19.
Tıp biliminin gelişmesiyle beraber, engellilik bazı fiziksel ya da zihinsel yetersizlikten
dolayı bireyin karşılaştığı işlevsel sınırlama olarak değerlendirilmeye başlandı. Bu
değerlendirmeye göre, bireydeki bazı fiziksel ve zihinsel yetersizlikler bireyin topluma
tam katılım yeteneğini sınırlamaktaydı20. Engelliliği, bireyin zihinsel ya da fiziksel
yetersizliğinin sonucu olarak gören bu görüş tıbbi model olarak adlandırılmıştır.
Bu modele göre, engellilerin karşılaştıkları dezavantajlar onların yetersizliklerinden
kaynaklanmaktadır. Uygulanacak politikalar ya bireylerin yetersizliklerini tedavi etmeye
yönelmeli ya da onların yetersizliklerini sosyal yardım vb. gibi yollarla kompanse
etmelidir. Bu yaklaşımda hem problemin varsayılan nedeni ve hem de politik müdahale
birey üzerinde yoğunlaşmaktadır21. Engellilik sorununun kaynağı olarak bireydeki
yetersizliği görmesi nedeniyle bu modelin ortaya koyduğu öncelikli çözüm önerisi,
bireyin tedavi edilmesidir.
Tıbbi model için farklı kavramlar kullanılmıştır. Jerome Bickenbach bu modelin
bireylerin yetersizliği üzerinde yoğunlaşmasına vurgu yapmak amacıyla “biyomedikal
model” kavramını kullanmıştır. Michael Oliver ve Colin Barnes engelli bireye
odaklanmasına dikkat çekmek amacıyla “bireyci model” ya da “kişisel trajedi modeli”

19

Bkz. David Leigh HOSKING, A Critical Study of European Union Law and Policy Related to Disability,
yayınlanmamış doktora tezi, University of Leicester, December 2011, s.61
David Leigh HOSKING, “A High Bar for EU Disability Rights, Case C-13/05 Chacon Navas v Eurest
Colectividades SA, [2006] IRLR 706; [2007] ICR 1 (ECJ)”, Industrial Law Journal , Vol. 36, No. 2, June
2007, s.229
21
Mark PRIESTLEY, “In Search of European Disability Policy: Between National and Global”, ALTER,
Revue Europeenne de Recherche sur le Handicap 1 (2007), s.63
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kavramını kullanmıştır. Lisa Waddington and Matthew Diller ise engellilere yapılan
gelir yardımlarından dolayı onu “sosyal devlet modeli” olarak tanımlamaktadırlar22.
Tıbbi model 19. yüzyılda engellilik olgusunu açıklayan temel model olmuştur. Bu
durum 20. yüzyılda da devam etmiştir. Ancak 20. yüzyılının son çeyreğinde, tıbbi
model, engellilik olgusuna, engelliliğin öncelikli nedeninin bireydeki yetersizlik değil,
bireyi kısıtlayan toplumsal çevre olduğunu ileri süren görüşlerin itirazlarıyla
karşılaşmıştır. Bu görüşler 1970’lerin sonundan itibaren engelli hareketi tarafından ileri
sürülmüş ve engelliliğe ilişkin farklı bir anlayışın gelişmesinde oldukça etkili olmuştur.
Tıbbi model, dezavantajlı durumun kaynağı olarak bireydeki yetersizliği gösterirken,
Sosyal model, bireyi kısıtlayan çevre üzerinde durmuştur. Kısıtlayıcı çevreler bireyin
topluma tam ve eşit katılımını engellemektedir. Sorunun nedeni bireyde değil
toplumdadır. Engellilik, bir kişinin yapısında var olan bir nitelik olmaktan çok, engelli
çevrelerin bir ürünüdür. Örneğin, tekerlekli sandalye kullananların ulaşamayacağı
binalar inşa etmek gibi.
Sosyal model, tıbbi modelin temel varsayımlarına itiraz etmiş, engellilikle bağlantılı
dezavantajların bireyin fiziksel ve zihinsel koşullarından değil, bireyi çevreleyen fiziksel
koşullardan, mimari düzenlemelerden, ulaşım sisteminden, kurallardan, engellilik
hakkındaki toplumda oluşmuş yargılardan ve uygulanan politikalardan kaynaklandığını
iddia etmiştir. Bu görüşe göre, engelliliğe eşlik eden dezavantajlar, koşulların
değiştirilmesiyle ortadan kaldırılabilir.
Bu modelde engellilik toplumsal süreç tarafından oluşturulan bir sosyal problem olarak
karakterize edilmektedir. Bu açıdan, engellilik, toplumsal ya da fiziksel bariyerlerden
dolayı, toplumun normal hayatında diğerleriyle eşit temelde yer alma olanağının
sınırlandırılması ya da engellenmesidir. Özetle; engellilik, engelli insanlara sınırlamalar
getiren her şeydir; bireysel önyargılardan kurumsal ayrımcılığa kadar, ulaşılamaz
binalardan kullanılamaz ulaşım sistemlerine kadar, ayrı eğitimden iş yaşamından
dışlanmaya kadar her şeydir. Sosyal model, temel sosyo ekonomik değişiklikleri
engelliliğin yok edilmesinde tek yol olarak görmektedir23.
Sosyal modeli savunanların bir kısmı, hakların geliştirilebilmesi için sosyal yardımların
reddedilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Bu görüşe göre, engelli insanlar onları
toplumdan ayıran ve dışlayan, refah, sağlık ve hayırseverlik programlarının öznesi
olmuşlardır. Mevcut sosyal politikalar, bu yönüyle, engelliliğe ilişkin tıbbı modelle aynı
yaklaşımı ortaya koyduğu için reddedilmelidir24.

22

Bkz. HOSKING, A Critical Study…., s.60
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3. Geçmişten Günümüze Avrupa Birliğinin Engellilik Politikaları
3.1. 1957-1980 Yılları Arası
Engellilerin ihtiyaçları günümüzde bütün Avrupa Birliği politikalarının ayrılmaz bir
parçasını oluşturmakla beraber, bu alan Birlik tarafından uzun yıllar ihmal edilmiş bir
alan olmuştur. Avrupa Topluluğu 1957 yılında çalışmaya başlamasına rağmen bu
alandaki ilk kararını 1974 yılında kabul etmiştir. 1974 yılından itibaren özellikle Avrupa
Komisyonu, bir dizi karar ve eylem programı ile Topluluğun engelliler alanındaki
politikasını geliştirmeye yönelmiştir. Ancak Topluluğun bu alanda kabul ettiği ilk
belgeler bağlayıcı olmayan belgelerdir.
1960’lı yıllar Avrupa Topluluğu politikalarında engellilik konusunun ele alınmadığı, bu
konuda suskun kalındığı dönemlerdir. Topluluk bu konudaki ilk somut adımı 1974
yılında atmıştır. Ancak 1974’ten 1996’ya kadar, engelliliği açık bir şekilde işgücü
pazarının bir sorunu olarak görmüş ve istihdam sorunu üzerinde yoğunlaşmıştır25. İlk
dönem politikalarında ekonomik konulara odaklanılmasına rağmen, bunun
gerçekleşmesi için sosyal eylemlerin gerekli olduğu kabul edilmiş ve engellilerin
sorunları bu bağlamda ele alınmıştır26.
Bu yaklaşımın bir sonucu olarak, Avrupa Topluluğu Konseyi 21 Ocak 1974 tarihinde
kabul etmiş olduğu Sosyal Eylem Programına İlişkin İlke Kararında27 tam ve daha iyi
istihdam koşullarının sağlanması için engellilere ilişkin ulusal politikaların gözden
geçirilmesini istemiş, engellilerin mesleki ve sosyal entegrasyonlarının sağlanması için
bir eylem programı kabul edilmesi tavsiyesinde bulunmuş ve bu amaçla Avrupa Sosyal
Fonundan destek sağlanması çağrısında bulunmuştur.
Bu kararı, Konseyin 27 Haziran 1974 tarihinde kabul ettiği “Engellilerin Mesleki
Rehabilitasyonu İçin Başlangıç Eylem Programının Oluşturulmasına İlişkin İlke
Kararı”28 izlemiştir. Kararda Konseyin engelliler adına ortaya koyduğu çabaların genel
amacının engellilerin topluma tam entegre olmuş bağımsız bir yaşam sürdürebilmelerine
yetecek düzeye gelebilmeleri için onlara yardım edilmesi olduğu belirtilmiş ve bu genel
amacın her türden ve her yaş grubundan engellilere ve her rehabilitasyon önlemine
uygulanacağı açıklanmıştır. Bu karar ile 1974-1978 yılları arasında uygulanan başlangıç
eylem programı kabul edilmiştir.
Bu karar işsizlikle mücadele etme ve istihdam olanaklarını artırma yoluyla ortak pazarı
güçlendirme yönündeki Topluluk amacının bir parçasıdır. 1974 yılında yayınlanan bu
karardan dolayı, 1974 yılı Topluluğun resmi engelliler politikasının başlangıç noktası
olarak tanımlanabilir. Ancak, bu politika, en azından ilk yıllarda, yavaş ilerlemiştir29.
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Konsey yine 27 Haziran 1974 tarihinde kabul etmiş olduğu “Engelliler İçin Avrupa
Sosyal Fonu Eylem Kararı”nda30 engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu üzerinde
yoğunlaşmış ve engellilerin ihtiyaçlarına uygun tıbbi rehabilitasyon ve mesleki eğitim
için araçların geliştirilmesi ve yöntemlerin uygulanması için gerekli çalışmaların
yapılmasını talep etmiştir. Bunların sağlanabilmesi için de Avrupa Sosyal Fonundan
destek sağlanması istenmiştir. Kararın temel amacı engelli kişilerin yeteneklerini
geliştirerek işgücüne katılımlarını sağlamaktır.
Konseyin 1970’lerde kabul ettiği kararlarda engelliliğin tıbbi modeli ve mesleki
rehabilitasyon yaklaşımı öne çıkmaktadır31. 1980’lerin başlarına kadar bu yaklaşım
neredeyse itirazsız kabul gören bir yaklaşımdı. Engelliliği bir kişisel haklar sorunu
olarak gören yaklaşım ise yalnızca bir azınlık tarafından benimsenmekteydi32.

3.2. 1980-2000 Yılları Arası
Avrupa Topluluğu’nun engelli bireylere yönelik çalışmalarının özellikle 1980’li yıllarda
yoğunlaştığı görülmektedir. 1980’li yıllarda Birleşmiş Milletler tarafından atılan adımlar
ve uluslararası engelli hareketinin artan etkisi Topluluk politikalarında da etkili
olmuştur. Birleşmiş Milletlerin 1981 yılını “Uluslararası Engelliler Yılı” olarak ilan
eden kararı33 ile 1982 yılında kabul ettiği “Engelliler için Dünya Eylem Programı”34
Konsey ve Komisyonun engellilerin haklarıyla ilgili düzenlemeler içeren belgeler kabul
etmesinde önemli bir rol oynamıştır.
Avrupa Parlamentosu 11 Mart 1981 tarihinde kabul ettiği Engellilerin Ekonomik, Sosyal
ve Mesleki Entegrasyonuna İlişkin Karar’da35 Topluluk düzeyinde engellilerin, mesleki
entegrasyonlarının yanı sıra, ekonomik ve sosyal entegrasyonlarının geliştirilmesine
duyulan ihtiyaç üzerinde durmuştur. Aynı kararda Komisyona, üye devletlerde
engellilerin ekonomik ve sosyal koşullarına ilişkin raporlar hazırlaması ve kapsamlı yeni
bir eylem programı hazırlaması çağrısı yapmıştır.
Konsey tarafından aynı yıl içinde 21 Aralık tarihinde kabul edilen “Engellilerin Sosyal
Entegrasyona İlişkin Karar”da36 bu entegrasyonun gerçekleşebilmesi için 1983-1988
yılları arasında uygulanan birinci eylem programı kabul edilmiştir. Bu kararda üye
devletlerden engellilerin topluma tam katılımlarının önündeki engelleri kaldırmaları,
engellilerin ekonomik ve sosyal entegrasyonlarının sağlanması için çabalarını
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Council Decision of 27 June 1974 on action by the European Social Fund for Handicapped Persons, OJ L
185, 9.7.1974, (74/328/EEC)
31
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sürdürmeleri ve engelliler için daha iyi yaşam ve çalışma koşulları oluşturmaları
istenmiştir.
24 Temmuz 1986’da Konsey, “Avrupa Topluluğunda Engellilerin İstihdamına İlişkin
Tavsiye Kararı”nı37 yayınlamıştır. Bu karar ile üye devletlere istihdam ve mesleki eğitim
alanında engelliler için adil fırsatlar sağlamak amacıyla gerekli bütün önlemleri almaları
ve engelli çalışanların karşılaşabilecekleri engelleri ortadan kaldırmaları tavsiyesinde
bulunmuştur. Üye devletlerden yürürlükte olan yasal düzenlemelerin ve uygulamaların
gözden geçirilerek engelliler için adil fırsatlar ilkesine aykırı olan düzenlemelerin
kaldırılması yoluyla negatif ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve engelliler lehine pozitif
önlemler almaları istenmiştir.
Bu karar, Topluluğun engellilik konusunda hak temelli yaklaşıma yöneldiğinin bir
göstergesidir. Tavsiye kararı, devletlerin ayrımcılık yasağı ve pozitif önlemler yoluyla
Avrupa işgücü pazarında engelliler için “adil fırsatlar” sağlanması ilkesine
dayanmaktadır. Karar, engellilerin istihdamına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra,
ulaşılabilir konutlar, ulaşım sistemi ve işyerleri olmak üzere uygun çevresel koşulların
oluşturulmasına duyulan ihtiyaç üzerinde de durmuştur38.
Söz konusu kararın hazırlık sürecinde Avrupa Komisyonu, Avrupa genelinde engelliler
lehine kota uygulamasının kabul edilmesini önermiştir.39 Bu öneriye Almanya çok güçlü
bir şekilde destek vermiştir. Ancak yüksek maliyetinden dolayı diğer devletler bu
öneriye olumlu bakmamışlardır. Bu tartışmaların sonucunda, Konsey, hazırlamış olduğu
1986 tarihli kararda kota konusunda bir düzenlemeye yer vermemiş, bu alandaki
tavsiyelerini genel olarak pozitif önlemlerin kabul edilmesi ile sınırlamıştır40.
1986 tarihli tavsiye kararından önce Topluluğun engelliler alanında genel olarak izlediği
politikalar engelliler için istihdam olanaklarını geliştirmeyi amaçlayan politikalardır.
1986 tarihli tavsiye kararı bu yaklaşımdan uzaklaşmaya başlasa dahi, bundan kısa bir
süre sonra kabul edilen “Engelliler için Topluluk Eylem Programı HELIOS I (19881991)”41 bu yaklaşımı devam ettirmiştir. Bu eylem programının merkezinde mesleki
eğitim ve rehabilitasyon ile ekonomik ve sosyal entegrasyon konuları yer almıştır.
Eylem Programı, spesifik önlemlerin uygulanması yoluyla engellilerin bağımsız bir
yaşam sürdürebilmelerini sağlama ve sosyal entegrasyonlarını geliştirme yönündeki
Topluluk amacına katkıda bulunmak üzere hazırlanmıştır. Programda ayrıca, engelli
kadınların mesleki ihtiyaçlarına gerekli özenin gösterilmesi ve onların sosyal
entegrasyonlarının ve bağımsız bir yaşam sürdürme olanaklarının geliştirilmesi için çaba
gösterilmesi istenmiştir. Eylem programı, engellilerin mesleki rehabilitasyonu alanında
ve onların istihdam için hazırlanması konusunda gerçekleştirilen olumlu uygulamaları
ve deneyimleri paylaşma amacıyla bir ağ oluşturmuştur. Bu çalışmalara, engellilerin ve
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onların aileleri ile temsilcilerinin yanı sıra alanda çalışan profesyonellerin,
araştırmacıların, resmi uzmanların ve örgütlerin dahil edilmesi istenmiştir.
1993 yılında kabul edilen, Engelliler için Topluluk Eylem Programı HELIOS II’nin
(1993-1996)42 amaçları da şöyle belirlenmiştir; engellilerin mesleki rehabilitasyonunu,
eğitimde entegrasyonunu, mesleki eğitim, ekonomik ve sosyal entegrasyonunu sağlama
ve bağımsız bir yaşam sürdürebilmeleri amacıyla izlenen politikaların geliştirilmesi.
Programda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için üye devletler ile engelli örgütlerinin
yakın işbirliğinde bulunması amaçlanmıştır. Bu alandaki etkili uygulamalar ile başarılı
deneyimlerin, diğer üye ülkeler için de örnek oluşturabilmesi için paylaşılması
gerekliliği belirtilmiştir.
Eylem programının uygulanması görevi Komisyona verilmiştir. Programın 8. maddesi,
Komisyonun bu alanda yapacağı çalışmalarda Komisyona yardımcı olması amacıyla bir
danışma komitesinin kurulmasını kabul etmiştir. Komite her bir üye devletin iki
temsilcisinden oluşacaktır.
Bu programların amacı, engellilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve toplumla
bütünleşmelerini sağlamaktır. Her iki program da özellikle rehabilitasyon ve eğitim
sektöründe yer alan profesyoneller arasında ilişkiler ağını geliştirmiştir. Ancak haklar ve
eşit fırsatlardan daha çok özel hizmetler ve olanaklar üzerinde yoğunlaşarak engelliler
yerine profesyonellerin hâkimiyetine izin verdikleri için eleştirilmiştir43.
Bu programların uygulanmasında engelli örgütleri aktif bir şekilde yer almışlardır. Bu
katılımın sonucunda da, Avrupa Birliği düzeyinde engellileri temsil eden Avrupa
Engelliler Forumu 1997 yılında kurulmuştur.
Avrupa Engelliler Forumu Avrupa Birliği düzeyinde engellilere ilişkin politikaların
belirlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Özellikle Avrupa Birliği politikalarında
engellilerle ilgili eksikliklere dikkat çekmiş ve önemli eleştiriler yöneltmiştir. Forum
günümüzde Avrupa Birliğine üye ülkelerde engellilerin hakları için mücadele eden
engelli örgütlerini çatısı altında toplayan bir şemsiye örgüttür. Avrupa Birliği nezdinde
engellilerin hakları için oldukça aktif bir şekilde mücadele yürütmektedir. Avrupa
Birliği de günümüzde engelli örgütlerinin engellilerle ilgili konulardaki çalışmalara aktif
katılımına oldukça önem vermekte ve bu örgütleri sürece dahil etme yönünde çaba
ortaya koymaktadır.
HELIOS II programı kapsamında 3 Aralık 1993’de Avrupa Engelliler Parlamentosu
toplantısı yapılmıştır. Toplantıya yaklaşık 500 kişi katılmıştır. Toplantı sonucunda kabul
edilen karar44 gündemde oldukça önemli bir yer işgal etmiştir. Bu karar, resmi politik
açıklamalarla ve kararlarla karşılaştırıldığında, daha açık bir şekilde sosyal model
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yaklaşımını ortaya koymaktaydı45. Engelliliğe ilişkin Avrupa politikalarının
değiştirilmesi çağrısının yapıldığı bu kararda, fiziksel, ekonomik, sosyal ya da psikolojik
olsun topluma tam katılımı engelleyen ya da sınırlayan, toplumsal olarak belirlenmiş,
bütün bariyerleri ortadan kaldırma yoluyla engellilere eşit fırsatlar sağlanması talebi
ortaya konulmuştur.
Bu belge ve programların da ortaya koyduğu gibi, genel olarak 1970 ve 1980’li yıllar
Avrupa Topluluğu’nun engellilik politikalarında istihdam sorunlarının ön plana çıktığı
dönemlerdir. Bu yıllarda engellilik alanındaki politikalar işgücü pazarına ilişkin konular
üzerinde yani mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon üzerinde yoğunlaşmışken,
1990’ların ortalarından itibaren eşit haklara vurgu yapan yeni politik stratejiler
benimsenmiştir. Avrupa Topluluğu’nun bu dönemden sonra kabul ettiği belgeler eşit
fırsatlar ve ayrımcılık yasağına odaklanmış, mesleki rehabilitasyon politikaları
önceliğini kaybetmiştir. Bu politika değişikliğinde 1993 yılında BM Genel Kurul’u
tarafından kabul edilen “Engelliler için Fırsat Eşitliğinin Sağlanmasına İlişkin Standart
Kurallar”46 önemli etkide bulunmuştur. Ayrıca uluslararası engelli hareketinin
çalışmalarının önemli rol oynadığı söylenebilir.
1996 yılında Avrupa Birliği düzeyinde engelliler açısından fırsat eşitliğini öne çıkaran
iki önemli belge kabul edildi. Bunlardan biri, Komisyon tarafından kabul edilen
“Engelliler için Fırsat Eşitliği, Avrupa Topluluğunun Yeni Engellilik Stratejisi”47
başlıklı tebliğdir. Bu belge özellikle BM tarafından kabul edilmiş olan “Engelliler İçin
Fırsat Eşitliğinin Sağlanmasına İlişkin Standart Kurallar” tarafından benimsenen yeni
politik çerçeveyi yansıtmaktadır. Bu strateji, engellilerin sosyal yaşamın her alanına eşit
katılımını sağlayabilmek için engellilerin güçlendirilmesini amaçlamış ve engellilerin
eşit fırsatlardan yararlanmalarını engelleyen bariyerlerin tanımlanmasına ve
kaldırılmasına odaklanan yeni bir yaklaşıma duyulan ihtiyaç üzerinde durmuştur. Ayrıca
tebliğin sonunda, engelliler için eşit fırsatlar ilkesinin gerçekleşmesi için bir rehbere de
yer verilmiştir.
Diğer belge ise, Konsey ve hükümet temsilcileri tarafından 1996 yılında kabul edilen
“Engelliler İçin Fırsat Eşitliğine İlişkin İlke Kararı”dır.48 Bu karar, engellilik politikası
alanında uluslararası alanda gelişmeye başlayan hak temelli yaklaşımın Avrupa Birliği
tarafından da desteklenmeye başlandığının bir göstergesidir. Bu kararda, engellilik
alanında kapsamlı politikaların geliştirilmesinde eşit fırsatların sağlanması ilkesi kabul
edilmiş ve engelliliğe dayalı her türlü negatif ayrımcılığın ortadan kaldırılması için çaba
gösterilmesi istenmiştir. Ayrıca üye devletlere, bariyerleri kaldırarak engellilerin
topluma tam katılımını sağlamaları ve engellilere ilişkin eşit fırsatlara dayalı stratejilere
yönelmeleri çağrısı yapmıştır.
Birlik düzeyinde 1997 yılına kadar engelliler ile ilgili bazı kararlar ve eylem programları
kabul edilmiş olmakla beraber, bunlar hukuken bağlayıcı olan düzenlemeler değildi.
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Avrupa Birliği Antlaşmaları içinde bu alanda düzenleme içeren ve hukuken bağlayıcı
olan birincil hukuk49 düzeyindeki ilk belge Ekim 1997 tarihinde imzalanarak, Mayıs
1999 tarihinde yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşmasıdır.50
Söz konusu Antlaşmanın 13. maddesine göre, Avrupa Birliği Konseyi bu Antlaşmanın
diğer hükümlerine aykırı olmamak ve Antlaşmayla Birliğe devredilen yetki sınırları
içinde kalmak koşuluyla, Komisyon tarafından yapılan öneriler üzerine, Avrupa
Parlamentosunun görüşünü alarak, cinsiyet, ırk, etnik köken, din ya da inanç, engellilik,
yaş ya da cinsel yönelim temelinde ayrımcılığı karşı mücadele etmek amacıyla uygun
önlemleri, bu husustaki hukuki usullere uygun olarak, oybirliği ile alabilir.
Bu düzenleme AB’nin engellilik politikasında bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir.
Amsterdam Antlaşmasının 13. maddesi ile engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadele için
üye devletlerin harekete geçmesi konusunda ilk kez bir yasal temel sağlanmıştır. Ayrıca
Avrupa Birliği Konseyine de, engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadele için düzenlemeler
yapma konusunda yetki verilmiştir. Engellilere karşı ayrımcılık yasağının Antlaşma
metnine dahil edilmesinde engelli örgütlerinin baskısı oldukça etkili olmuştur.
Amsterdam Antlaşmasının 13. maddesindeki düzenleme, hiçbir değişiklik
yapılmaksızın, 2009 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Birliğinin İşleyişi hakkında
Antlaşmanın51 19. maddesine alınmıştır.52
Bu maddeye dayanarak Avrupa Komisyonu ayrımcılıkla mücadele konusunda
hazırlamış olduğu kapsamlı bir öneri paketini 25 Kasım 1999’da yayınlamıştır.53 Bu
paketin içinde, işgücü pazarında, Antlaşmanın 13. maddesinde belirtilen nedenlere
dayalı ayrımcılıkla mücadele etmek ve istihdam alanında eşit muamele için gerekli genel
çerçeveyi ortaya koymak amacıyla bir direktifin hazırlanması ile istihdam alanında ve
ayrıca diğer alanlarda ırksal ve etnik nedenlere dayalı ayrımcılıkla mücadele etmek
amacıyla bir direktif hazırlanması teklifi yer almıştır. Pakette ayrıca, genel olarak
ayrımcılığa ilişkin farkındalık yaratmayı amaçlayan bir Topluluk eylem programının
hazırlanması teklifi yer almıştır.
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1999 yılında Avrupa Engellilik Forumu da engelliliğe dayalı ayrımcılığı yasaklayan bir
direktifin kabulü önerisinde bulunmuştur. Bu öneri, üye devletlere yalnızca istihdam
alanında değil, fakat aynı zamanda konut, eğitim, refah ve çevresel inisiyatiflerde de
engelliliğe ilişkin bütün yasalarda ve politikalarda spesifik yükümlülükler yüklemesini
öngörmekteydi54.
Bu sürecin sonucunda, Komisyon, 13. maddeyi etkili hale getirmek için Avrupa Birliği
genelinde ayrımcılığa karşı hukuki koruma için minimum standartları ortaya koyan iki
ayrı direktif tasarısı hazırlamıştır. Bu çalışmaların sonucunda 2000 yılında Avrupa
Birliği Konseyi tarafından biri “Irk veya Etnik Kökenine Bakılmaksızın Kişilere Eşit
Muamele Yapılması İlkesinin Uygulanmasına Dair Direktif”55 diğeri ise “İş Yaşamında
ve İstihdamda Eşit Muamele için Genel bir Çerçeve Oluşturulmasına Dair Direktif”56
olmak üzere iki ayrı direktif kabul edilmiştir.
Söz konusu direktifler üye devletler açısından hukuken bağlayıcı olan belgeler olduğu
için AB üyesi devletler direktifteki düzenlemeler doğrultusunda iç hukuklarında gerekli
değişiklikleri yapmak zorundaydılar. Özellikle bu süreçte AB üyesi ülkelerden çoğunda
engellilere yönelik ayrımcılığı yasaklayan yasal düzenlemeler mevcut olmadığı için, “İş
Yaşamında ve İstihdamda Eşit Muamele için Genel bir Çerçeve Oluşturulmasına Dair
Direktif”in kabulü bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir.
Ayrıca 25 Kasım 1999 tarihli öneri paketi doğrultusunda Avrupa Birliği Konseyi
ayrımcılıkla mücadele için 2001-2006 yıllarını kapsayan bir Eylem Programı
hazırlamıştır57. Programın hedefi, Birlik düzeyinde ve üye devletlerde ayrımcılıkla etkin
bir şekilde mücadele edilmesi ve ayrımcılığın engellenmesi için önlemlerin
geliştirilmesidir. Ayrımcılıkla bağlantılı etkenlerin analiz edilmesi, ayrımcılık karşıtı
ulusal yasaların ve uygulamaların geliştirilmesi, yayınlar, kampanyalar ve eylemler
yoluyla farkındalık oluşturulması, sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere,
ayrımcılığa karşı mücadele veren partnerler arasında Avrupa düzeyinde işbirliğinin
geliştirilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur.

3.3. İş Yaşamında ve İstihdamda Eşit Muamele için Genel bir
Çerçeve Oluşturulmasına Dair Direktif
İş Yaşamında ve İstihdamda Eşit Muamele için Genel bir Çerçeve Oluşturulmasına Dair
Direktif’in öneminden dolayı üzerinde ayrıntılı durulması gerekmektedir.
Direktifin 1. maddesinde Direktifin amacı şöyle açıklanmıştır; eşit muamele ilkesinin
üye devletlerde yürürlüğe girmesini sağlayabilmek için, istidam alanında ve iş
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yaşamında din ya da inanç, engellilik, yaş ya da cinsel yönelime dayalı ayrımcılığa karşı
mücadele edebilmek için genel bir çerçeve oluşturmaktır.
Direktifin 2. maddesinde ise doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık ve taciz
kavramlarına açıklık getirilmiş ve bu Direktifin amaçları açısından “eşit muamele
ilkesinin” Direktifin 1. maddesinde belirtilen nedenlerden herhangi birine bağlı olarak
doğrudan ya da dolaylı ayrımcılık yapılamayacağı anlamına geldiği belirtilmiştir.
Direktifin engelliler açısından en önemli düzenlemelerinden biri 5. maddedir. Maddeye
göre, engelliler açısından eşit muamele ilkesinin güvence altına alınabilmesi için makul
uyumlaştırma sağlanmalıdır. Bu şu anlama gelmektedir, alınacak önlemler işverene
orantısız bir yük yüklemediği sürece, işverenler engellilerin istihdama ulaşmaları,
katılmaları, iş yaşamında ilerlemeleri ve mesleki eğitim alabilmeleri için uygun
önlemleri almalıdır.
Bu düzenleme, iş yaşamında engellileri dezavantajlı konuma getiren ya da dışlayan
uygulamaları ve bariyerleri ortadan kaldırarak, engelliler için fırsat eşitliğini güvence
altına almayı amaçlamaktadır ve engellilerin istihdama eşit düzeyde ulaşabilmelerini
sağlamak amacıyla makul uyumlaştırma görevini işverenlere yüklemektedir.
Direktif’deki düzenleme o zamana kadar benzeri görülmemiş bir ayrımcılık karşıtı
hukuki reform anlamına geliyordu. Engelliliğin ayrımcılık karşıtı yasal düzenlemelere
dahil edilmesi, engellilik politikalarının sosyal yardım/bağış kavramlaştırılmasından hak
temelli bir yaklaşıma doğru gidişini işaret etmekteydi.58 Ancak Direktifte belirlenen
standartlar ile birçok üye devletin iç hukuklarında mevcut olan düzenlemeler arasında
önemli farklılıklar vardı. Direktifin kabulünden önce, İngiltere, İrlanda ve İsveç dışında
kalan diğer üye ülkelerde bu yönde düzenlemeler yapılmamıştı.
Direktifin kabulünden sonra diğer üye ülkeler de iç hukuklarında bu yönde gerekli yasal
düzenlemeyi yapmak zorunluluğu ile karşı karşıya kalmışlardır. Direktif, Avrupa
Birliğine üye devletlerden 2003 yılının sonuna kadar iç hukuklarında uygun yasal
düzenlemeleri yapmalarını istemiştir. Ancak engellilik ve yaş açısından ise sürenin
2006’ya kadar uzatılabilmesi olanağı tanınmıştır.
Direktifte bazı kavramlar açısından netlik olmaması üye devletlerdeki uygulama
açısından sıkıntıya neden olmaktadır. 5. madde Direktifin uygulanması açısından en
sorunlu olan düzenlemelerden biridir. Özellikle, “orantısız yük” ve makul uyumlaştırma
bağlamında “makulluk” kavramı hakkında netlik yoktur. Bu nedenle, üye devletlerden
bazıları bu hükmün uygulanması konusunda sıkıntı yaşamışlardır. Bu ülkelerin yasaları
incelendiğinde bu konuda farklı düzenlemelerin mevcut olduğu görülmektedir59.
Sıkıntı kaynağı olan diğer bir durum da Direktif’te engelliliğin tanımının yapılmamış
olmasıdır. Direktif engelliliğe dayalı ayrımcılığı yasaklamış ancak engelliliğin tanımını
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yapmamıştır. Bu nedenle, Direktifin engelliliğe dayalı ayrımcılığa karşı kimler için
koruma sağlayacağı sorusu AB üyesi ülkelerin ulusal mahkemeleri önünde
çözümlenmesi gereken bir sorun haline gelmiştir.
Direktife dayanarak yalnızca engelli bireylerin kendileri mi ayrımcılığa karşı korunma
talep etmeye hak kazanmaktadır yoksa engellilikle bağlantılı ayrımcılığı yaşayan
bireyler de, kendileri engelli olmasa dahi, korunma talep edebilir mi? Örneğin, engelli
bir aile bireyinin bakımını üstlenen ya da destekleyen biri, Direktif altında engelliliğe
dayalı ayrımcılığa karşı korunma talebinde bulunabilir mi?
Diğer önemli bir soru da, hastalıktan dolayı işe devam edemeyen kişinin Direktif
kapsamında engellilere yönelik ayrımcılığa karşı korunmaya hak kazanıp kazanmadığı
sorusudur. Bu sorular Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın önüne getirilmiş ve konuya
açıklık getirmesi istenmiştir.

3.4. Avrupa Birliği Adalet Divanının Kararları
Direktifin engellilere yönelik ayrımcılığı yasaklayan düzenlemesiyle bağlantılı olarak
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın ele aldığı ilk dava olan Sonia Chacon Navas v Eurest
Colectividades SA davasında60, Divandan, Direktifin amaçları doğrultusunda kimlerin
engelli olarak kabul edileceği sorusuna yanıt vermesi istenmiştir.
Davanın konusu özetle şöyledir; hastalığı nedeniyle bir süreliğine çalışamayacak
durumda olan Bayan Sonia Chacon Navas işten çıkarılmıştır. Ekim 2003’te Bayan
Navas’a hastalığı nedeniyle çalışamayacak durumda olduğuna ilişkin sağlık raporu
verilmiş ve bunun sonucunda Bayan Navas geçici işgöremezlik yardımı almaya
başlamıştır. İşvereni, geçerli bir neden göstermeksizin, Bayan Navas’ın işine Mayıs
2004’te son vermiştir. Bayan Navas hastalığı nedeniyle işten çıkarıldığını ileri sürmüştr.
Bu durumun ayrımcılık oluşturduğu ve Direktifle bağdaşmadığı gerekçesiyle dava
açmıştır. İşveren ise Bayan Navas’ı işten çıkarmanın nedeni olarak artık yaptığı işe
ihtiyaç duyulmadığı gerekçesini göstermiştir.
Davayı ele alan İspanya ulusal mahkemesi bu sorunu Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın
önüne getirmiş ve Divan’a konuyla ilgili şu soruları sormuştur, Direktifin engelliliğe
dayalı ayrımcılığı yasaklayan hükümleri, yalnızca hasta olduğu için işten çıkarılmış olan
bir işçi için de koruma sağlar mı? Hastalık, Direktif tarafından ayrımcılığa karşı koruma
sağlanan bir engellilik durumu olarak kabul edilebilir mi?
Divan vermiş olduğu kararda şu saptamayı yapmıştır; Direktif iş yaşamında ve
istihdamda ayrımcılığın belli türlerine karşı mücadele etmeyi amaçlamaktadır. Bu
bağlamda, “engellilik” kavramı “fiziksel, zihinsel ya da psikolojik yetersizliklerden
kaynaklanan sınırlamalar ve ilgili kişinin profesyonel yaşama katılımını engelleyen
sınırlamalar olarak anlaşılmalıdır (prg.43). Hastalıktan kaynaklı bu sınırlamanın
“engellilik” konseptine dahil edilebilmesi için uzun bir zaman sürme olasılığının mevcut
olması gerekir (prg.45). Direktifte hastalık kavramı değil, engellilik kavramı
kullanılmıştır. “engellilik” “hastalıktan” farklıdır. Bu ikisine aynı muamele yapılamaz
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(prg.44). Çalışanlarda herhangi bir hastalık ortaya çıktığında, onların engellilik
nedeniyle ayrımcılığa karşı korunmasını öneren herhangi bir düzenleme Direktifte
mevcut değildir (prg.46). Amsterdam Andlaşmasının 13. maddesinde engelliliğe dayalı
ayrımcılığa ek olarak hastalığa dayalı ayrımcılıktan bahsedilmemiştir (prg.55). Hastalık,
Direktifin yasakladığı ayrımcılık nedenleri listesine eklenemez (prg.57).
Mahkeme bu gerekçelere dayanarak şu sonuca varmıştır; yalnızca hastalığından dolayı
işvereni tarafından işten çıkarılan bir kişi için Direktif koruma sağlayamaz. Çünkü
mücadele edilmesi amaçlanan ayrımcılık nedenleri arasında hastalığa dayalı ayrımcılık
Direktif’te sayılmamıştır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı, Navas davasında vermiş olduğu kararla engellilerle ilgili
ümitleri ve beklentileri önemli ölçüde ortadan kaldırmıştır. Divanın engelliliğe dayalı
ayrımcılık yasağına ilişkin bu ilk kararı, engellilerin ayrımcılığa tabi olmadan eşit
muamele görme haklarına ilişkin dar ve minimalist bir yorum sağlamaktadır61.
Navas kararında Divan tarafından yapılan engellilik tanımı, engelliliğe ilişkin tıbbi
modele dayanmakta, klasik tıbbi modelin sınırlarını aşmamaktadır. Komisyon, Konsey
ve Parlamento olmak üzere Avrupa Birliğinin temel kurumlarının hepsi, kabul etmiş
oldukları belgelerde engelliliğe ilişkin sosyal model yaklaşımını benimsemişler ve
engelliliğe ilişkin sosyal modele dayalı politikalara duyulan ihtiyacı kabul etmişlerdir.
Mahkemenin vermiş olduğu kararda, engelliliğe ilişkin sosyal modelin önemini kabul
etmese dahi, en azından AB’nin diğer kurumlarının pozisyonuna referans yapması ve
mevcudiyetini kabul etmesi beklenirdi62.
Üye ülkelerdeki düzenlemeler incelendiğinde, bazı üye ülkelerin katı bir şekilde tıbbi
modele dayanan tanımları benimsediği, bazılarının ise ayrımcılığa karşı daha koruyucu
yaklaşımlar kabul ettiği görülmektedir. Mahkeme bu yaklaşımıyla üye devletlere
engelliliğe ilişkin tıbbi modeli muhafaza etme seçeneğini tanımış olmakta, buna izin
vermektedir63.
Bu kararın sonucu olarak, engellilerin, işverenlerin ayrımcılığına karşı korunması
açısından üye ülkeler arasında büyük ölçüde farklılık söz konusu olabilecektir. Dahası,
şayet Divan, Direktifi sosyal model bakış açısından yorumlasaydı, Direktif yalnızca iş
yaşamına uygulanmasına rağmen, üye ülkelerin iç hukuklarında engellilik
politikalarında sosyal modelin benimsenmesine destek sağlardı. Divan uzun süren bir
hastalığın ya da geçici engelliliğin ve Direktifin alanına giren engelliliğin birbirinden
nasıl ayırt edileceğine ilişkin rehber sağlamamıştır64.
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın yakın bir tarihte vermiş olduğu bir karar 65 bu açıdan
oldukça önem taşımaktadır. Divan, Nisan 2013 tarihinde vermiş olduğu kararda şu
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değerlendirmeyi yapmıştır; engellilik kavramı, bir profesyonel etkinliğin yerine
getirilmesinin olanaksızlığı olarak değil, bir etkinliğin yerine getirilmesini engelleyen
şey olarak anlaşılmalıdır. Part-time dahi olsa, çalışmaya uygun olan bir engellinin
sağlık durumu “engellilik” kavramı altında ele alınabilir. Engellilik kavramı, ilgili
kişinin profesyonel yaşama tam ve etkili bir şekilde katılımını engelleyen ve uzun
dönem süren bir sınırlamayı ifade eder. Bu yalnızca doğuştan mevcut olanları değil, bir
hastalıktan kaynaklananları da kapsar (prg.47). Bu değerlendirme ile Divan bazı
durumlarda hastalığın da engellilik kavramı altında ele alınacağını kabul etmiş
olmaktadır.
Direktifin engellilere yönelik ayrımcılığı yasaklayan düzenlemesiyle bağlantılı olarak
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın ele aldığı diğer bir dava da S. Coleman v. Attridge
Law and Steve Law davasıdır66.
Bu davada, bir kişinin engelli bir yakınından dolayı ayrımcılığa uğramasını Direktifin
yasaklayıp yasaklamadığı sorusuna açıklık getirmesi Divandan istenmiştir. Dava konusu
olay şöyle özetlenebilir; İngiltere’de yaşayan Bayan Coleman engelli bir çocuğun
annesidir. Doğum yaptıktan sonra işine geri döndüğünde, kendisiyle aynı konumda olan
diğer çalışanlara göre kendisine kötü davranıldığını ve diğer ebeveynlere göre kendisine
daha az esneklik tanındığını iddia etmiş, işe geç gelmesi ya da izin istemesi durumunda,
diğer ebeveynlere yapılmazken, kendisinin azarlandığını belirtmiş ve bunun nedeni
olarak da engelli bir çocuğun annesi olmasını göstermiştir.
Bayan Coleman, İş Yaşamında ve İstihdamda Eşit Muamele için Genel bir Çerçeve
Oluşturulmasına Dair Direktif’in ve İngiltere’de yürürlükte olan 1995 tarihli
“Engellilere Yönelik Ayrımcılığa Karşı Yasa”nın çocuğunun engelliliği nedeniyle iş
yaşamında maruz kalmış olduğu ayrımcılığa karşı koruma sağladığını iddia etmiştir.
Bayan Coleman’a göre, Direktifin sağladığı koruma yalnızca engelli kişiyi
kapsamamaktadır. Direktif, engellilikten dolayı engelli yakınının da ayrımcılığa
uğraması durumunda koruma sağlamaktadır. Bu nedenle, İngiltere’de yürürlükte olan
“Engellilere Yönelik Ayrımcılığa Karşı Yasa” da bu yönde yorumlanmalıdır.
Davaya bakan İş Mahkemesi, İngiltere’de yürürlükte olan yasanın bu tür bir ayrımcılığa
karşı koruma sağlayıp sağlamadığına karar vermek zorundaydı. Bu nedenle, Direktifin
böylesi bir durumda ayrımcılığı yasaklayıp yasaklamadığı sorusu önem taşımaktaydı.
Mahkeme, bu konuda Avrupa Birliği Adalet Divanından görüş istedi.
Adalet Divanı konuya ilişkin verdiği kararda, Direktifin amacına açıklık getirerek, bu
amacın iş yaşamında ve istihdam alanında engelliliğe dayalı her tür ayrımcılıkla
mücadele etme olduğunu belirtmiştir (prg.38). Mahkemeye göre, Direktif iş yaşamında
ve istihdamda eşit muamele için bir genel çerçeve oluşturmaktadır. Direktifin özellikle
1, 2(1) ve 2(a) maddelerince getirilmiş olan doğrudan ayrımcılık yasağının alanı
yalnızca engelli kişiyi kapsamamakta, engelli çocuğunun bakımını üstlenmiş olan
çalışanları da kapsamakta ve bu tür bir muamele Direktifin 2(2)(a) maddesinde belirtilen
doğrudan ayrımcılık yasağının ihlalini oluşturmaktadır.
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Mahkeme ayrıca Direktifin 1, 2(1) ve (3) maddelerinde düzenlenen taciz yasağının da
yalnızca engelli kişiyi kapsamadığını, engelli çocuğunun bakımını üstlenmiş olan
çalışanları da kapsadığını açıklamış ve taciz düzeyine varan istenmeyen bir muamelenin
Direktifin 2(3) maddesinde açıklanmış olan taciz yasağının ihlali anlamına geleceğini
belirtmiştir.

3.5. 2000 Yılından Günümüze
Direktifin kabulünden sonraki süreçte Avrupa Birliği tarafından engellilerin haklarına
ilişkin oldukça önemli ve kapsamlı düzenlemeler içeren belgeler kabul edilmiştir.
2000 yılında imzalanan Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 21. ve 26. maddeleri
engelliliğe yönelik ayrımcılığı yasaklayan önemli düzenlemeler içermektedir.67 Şart,
Lizbon Antlaşmasının yürürlüğe girmesi ile birlikte 2009 yılında hukuken bağlayıcı hale
gelmiştir.
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı engellilik konusunda iki açık referans içermektedir.
Bunlardan birisi 21. maddedeki düzenlemedir. Genel olarak ayrımcılık yasağına ilişkin
düzenleme içeren 21. maddenin 1. fıkrasına göre; Cinsiyet, ırk, renk, etnik veya sosyal
köken, genetik özellikler, dil, din veya inanç, siyasi veya diğer herhangi bir görüş, bir
ulusal azınlığa üyelik, servet, doğum, engellilik, yaş veya cinsel eğilim gibi herhangi bir
nedene dayalı her türlü ayrımcılık yapılması yasaktır. Aynı maddenin 2. fıkrası da,
Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşma ve Avrupa Birliği Antlaşmasının uygulanma alanı
kapsamında ve bu Antlaşmaların özel hükümleri saklı kalmak üzere milliyet esasına
dayalı her türlü ayrımcılığı yasaklamaktadır.
Şartın “engellilerin entegrasyonu başlığını taşıyan 26. maddesi ise şöyledir; Avrupa
Birliği,
engellilerin
bağımsızlıklarını,
toplumsal
ve
mesleki
yaşamla
bütünleştirilmelerini ve toplum yaşamına katılımlarını sağlamak amacıyla alınmış olan
önlemlerden yararlanma hakkını tanır ve saygı gösterir.
2000’li yılların diğer önemli bir belgesi de 12 Mayıs 2000 tarihinde Avrupa Komisyonu
tarafından kabul edilen “Engelli Bireyler İçin Engelsiz Avrupa’ya Doğru” başlıklı
tebliğdir.68 Tebliğde, şimdiye kadar bu alanda çok ilerleme kaydedilmiş olmasına
rağmen, engellilerin tam katılımı ve eşit ulaşılabilirliğini sağlama amacının
gerçekleşebilmesi için hala yapılması gereken çok şey olduğunun altı çizilmiş ve bugüne
kadar gerçekleştirilen ilerlemelerin gözden geçirilerek, bundan sonraki süreçte hak
temelli yaklaşımı esas alan kapsamlı bir stratejiye yönelinmesi gerekliliği belirtilmiştir.
Tebliğ, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik olanaklara ulaşmasını engelleyen
bariyerlerin kaldırılmasını amaçlamakta ve engelli bireyler için engelsiz bir Avrupa
yaratmayı hedeflemektedir.
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2003 yılı Avrupa Birliği düzeyinde engelliler açısından önemli bir yıl olmuştur. Avrupa
Birliği Konseyi 2001 yılında almış olduğu bir kararla 2003 yılını Avrupa Engelliler Yılı
olarak ilan etmiştir.69 Avrupa Engelliler Yılı’nın kabul edilmesinin nedeni, genelde
engellilerin sorunlarına ilişkin farkındalık oluşturmak ve onların karşı karşıya kaldıkları
bariyerlere dikkat çekmektir. 2003 yılında gerçekleşen diğer önemli bir gelişme de, ilk
toplantısını 1993 yılında yapan Avrupa Engelliler Parlamentosunun bu yıl tekrar
toplanmış olmasıdır.
Avrupa Birliği Konseyi tarafından 2003 yılında kabul edilen “Engellilerin İstihdamının
ve Sosyal Entegrasyonunun Geliştirilmesine İlişkin Karar”70 da 2003 yılını engelliler
açısından önemli kılan diğer bir adımdır. Kararda üye devletlere ve Komisyona şu çağrı
yapılmıştır: Sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere, ulusal düzeyde ve Avrupa
düzeyinde engellilerle ilgili çalışmalar yürüten bütün taraflar arasında işbirliğini
geliştirmek; engellilerin diğer vatandaşlarla eşit haklara sahip olduğunu kabul ederek,
onların toplumun bütün alanlarında tam entegrasyonunu ve katılımını geliştirmek; eşit
muamele önlemlerini geliştirerek ve eğitim ve mesleki eğitim sistemlerinin bütün
düzeylerinde entegrasyon ve katılımı geliştirerek, engellilerin işgücü pazarına
entegrasyonunu ve katılımını sağlamak amacıyla bütün engelleri kaldırma çabalarına
devam etmek. Engellilerin durumuna ilişkin istatistikleri, özellikle toplumsal cinsiyet ile
ilgili verilere özel önem göstererek, toplamak.
2003 yılı Mayıs ayı içinde de Konsey tarafından iki ayrı karar daha kabul edilmiştir.
Bunlardan biri; “Engelli Öğrencilere Eğitimde ve Mesleki Eğitimde Fırsat Eşitliğinin
Sağlanması Kararı’dır71. Bu kararda özellikle genel olarak eğitim ve mesleki eğitime
ulaşılabilirlik koşullarının oluşturulması için yapılması gerekenler üzerinde durulmuştur.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerden, özel gereksinimi olan çocuklara ve gençlere gerekli
eğitim ve mesleki eğitim verilerek onların topluma tam katılımlarını teşvik etmeleri,
desteklemeleri ve gereksinimlerine uygun eğitim sistemlerine yerleştirmeleri istenmiştir.
Diğer karar ise “Engellilere Yönelik Kültürel Etkinlikler ve Bu Etkinliklere
Ulaşılabilirlik” başlıklı karardır72. Bu kararda engellilerin kültürel etkinliklere
ulaşabilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması, onların kültür ve sanat alanlarına
dahil edilebilmelerinin yollarının aranması, engelliler tarafından gerçekleştirilen
çalışmaların üretiminde ve geliştirilmesinde eşit fırsatlar sağlanması üzerinde
durulmuştur.
2003 yılı içinde Komisyon “Engelliler için Eşit Fırsatlar: Avrupa Eylem Planı” başlıklı
bir tebliğ de kabul etmiştir.73 Tebliğde Komisyonun temel hedefinin engellilerin eşit hak
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ve fırsatlara sahip olmasını sağlamak olduğu açıklanmış ve gelecek için stratejik
hedefler şöyle belirlenmiştir: “İş Yaşamında ve İstihdamda Eşit Muamele için Genel bir
Çerçeve Oluşturulmasına Dair Direktif”in tam olarak uygulanmasının başarılması ve
ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin gelecekteki stratejiler hakkında tartışma başlatılması;
engellilerin sorunlarının Avrupa Birliğinin ilgili bütün politikalarına ve mevcut süreçlere
dahil edilmesi ve herkes için ulaşılabilirliğin geliştirilmesi.
Bu tebliğ ile 2003-2010 yıllarında uygulanması hedeflenen çok yıllık bir eylem planı
ortaya konulmuştur. Planın iki yıllık aşamalarla uygulanması hedeflenmiştir. Buna göre,
2004-2005 yıllarında istihdam üzerinde yoğunlaşılacaktır.74 2006-2007 yıllarında aktif
katılım üzerinde yoğunlaşılacaktır75. 2008-2009 yıllarında ise ulaşılabilirlik üzerinde
yoğunlaşılacaktır76.
2000 yıllarında engelli hakları açısından en önemli gelişmelerden biri, Birleşmiş
Milletler örgütü tarafından 2006 yılında Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmenin77 kabul
edilmesidir. Sözleşme engelilerin kişisel, siyasal, sosyal ve ekonomik haklarını tam
olarak kullanabilmelerini güvence altına almayı amaçlamaktadır. Avrupa Birliği bu
Sözleşmeye taraf olan ilk uluslararası örgüttür. Sözleşme Avrupa Birliği tarafından 30
Mart 2007 tarihinde imzalanmış, 23 Aralık 2010 tarihinde de onaylanmıştır. Bu
Sözleşme AB’nin taraf olduğu ilk uluslararası insan hakları sözleşmesidir.78 AB bu
Sözleşmeye taraf olarak engellilerin haklarını koruma, gerçekleştirme ve saygı gösterme
yükümlülüğü altına girmiş olmaktadır.
Avrupa Birliğinin Sözleşmeyi onaylamasından kısa bir süre önce, Avrupa Komisyonu
“Avrupa Engellilik Stratejisi 2010-2020: Engelsiz Avrupa İçin Yenilenmiş bir
Taahhüt”79 başlıklı Tebliği yayımlamıştır.
Avrupa Engelilik Stratejisinin temel hedefi, engellilerin haklarını tam olarak
kullanabilmeleri ve diğerleriyle eşit temelde sosyal ve ekonomik yaşamın her alanına
tam katılımlarının sağlanabilmesi için güçlendirilmeleridir. Bunun gerçekleşmesi ve AB
genelinde Engelli Haklarına İlişkin BM Sözleşmesinin etkili bir şekilde uygulanmasını
güvence altına almak için çağrı yapmış ve engellerin kaldırılmasına yoğunlaşmıştır.
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Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions, ‘Equal Opportunities for people with disabilities: A
European Action Plan’ - COM(2003) 650, 30.10.2003
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Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions, ‘Situation of disabled people in the enlarged European
Union: The European Action Plan 2006-2007’ - COM(2005) 604, 28.11.2005,
76
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, ‘Situation of disabled people in the
European Union: The European Action Plan 2008-2009’ - COM(2007) 738, 26.11.2007
77
United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities,( A/61/611) 6 December 2006
78
European Commission, EU ratifies UN Convention on disability rights, Press Release, Brussels, 5
January2010,http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/4&format=HTML&aged=0&la
nguage=EN&guiLanguage=en.
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic
and Social Committee and the Committee of the Regions, European Disability Strategy 2010-2020: A
Renewed Commitment to a Barrier-Free Europe, SEC(2010) 1323 SEC(2010) 1324, COM(2010) 636 final,
15 November 2010
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Engellilerin sağlık sistemine eşit şekilde ulaşmalarını ve spor faaliyetlerine tam erişimini
güvence altına almak stratejinin temel öncelik alanları içinde yer almaktadır.
Avrupa Engellilik Stratejisi, eylem için temel bazı alanlar belirlemiştir. Bunlar arasında,
ulaşılabilirlik, katılım, eşitlilik, istihdam, eğitim ve mesleki eğitim, sosyal koruma ve
sağlık alanları yer almaktadır. Bu alanlardaki eylemlerin; farkındalık oluşturma,
ekonomik destek, istatistik ve verilerin toplanması ve izleme gibi araçlarla
desteklenmesi istenmiştir.
Avrupa Birliği tarafından kabul edilen bütün bu belgeler değerlendirildiğinde Birlik
düzeyinde özellikle 2000 yılından sonra engellilerle ilgili önemli düzenlemelerin
yapıldığı ve önemli adımların atıldığı söylenebilir. 2000’li yıllar AB’nin sosyal katılım,
eşit haklar ve fırsatlar üzerinde yoğunlaştı yıllardır. Artık engellilerin sorunlarının
Avrupa Birliğinin ilgili bütün politikalarına ve mevcut süreçlere dahil edilmesi
amaçlanmakta ve bu yönde adımlar atılmaktadır.
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Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Ayrımcılığa
İlişkin Görüşleri*
Yar. Doç. Dr. Selnur Narin1, Doç. Dr. Günay Kırkım2
Doç. Dr. Hatice Sarı3 Yard. Doç. Dr. Alev Girli4
1

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
2
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
3
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
4
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
Özet: Ayrımcılık, bir grup insanın dil, din, cinsiyet ya da bedensel farklılıklarından dolayı
diğer insanlarla esit koşullar altında temel hak ve özgürlüklerini kullanmasını veya
bunlardan yararlanmasını engelleyen her türlü ayrım, dışlama veya kısıtlama olarak
tanımlanmaktadır (BM,2008). Günümüzde engellilerin, ayrımcılık riskiyle karşılasan en
önemli toplumsal gruplar arasında olduğu kabul edilerek, engellilere yönelik ayrımcılığın
önlenmesi hedefi, gerek kuramsal, gerekse uluslararası ve ulusal kurumlar düzeyinde
öncelikli sosyal politika hedeflerinden biri haline gelmiştir. Türkiye'de engelliler eğitim
alanında büyük ölçüde engellenmiş ve eşitsiz bir konumda bulunmaktadırlar. Türkiye de
engellilerin %36,3'ü okuryazar değildir. %14,9'u okuryazardır ancak bir okul bitirmemiştir.
İlkokul mezunu olanların oranı %33'tür. Ortaokul mezunu olanlar %5,2'dir. Lise mezunu
olan özürlülerin oranı %5,6 iken lise ve dengi meslek okullarından mezun olanlar %1,3 tür.
Yüksekokul ve fakülte mezunu olan engelliler, ancak %1,8 lik bir orandadır (ÖZİDA,
2010). Hacettepe ve Ankara üniversitesinde yapılan çalışmalarda görme engelli
örgencilerin ders kaynaklarına ulaşmada sorun yasadıkları, ortopedik engelli örgencilerinse
en fazla kampusun fiziksel koşullarından kaynaklanan sorunlarla bahsetmek zorunda
kaldıkları ifade edilmiştir (Burcu, 2002, 2007; Dökmen & Kıslak, 2007).
Üniversitelerde öğrenim görmekte olan engellilerin karsılaştıkları ayrımcı uygulamalara
ilişkin çalışmaların yeterli sayıda olmadığı görülmektedir. Bu çalışmada Dokuz Eylül
Üniversitesi sağlık ve eğitim yerleşkesinde eğitim gören engelli olmayan öğrencilerin,
engellilere yönelik tutumları ve engelli öğrencilerin karsılaştığı ayrımcılığa ilişkin algıları
ve gözlemleri, bilgi düzeyleri araştırılmıştır.
Katılımcıların demografik bilgileri ve ayrımcılığa ilişkin algı, bilgi ve deneyimlerini
belirlemek amacıyla ÖZİDA'nın "özürlülüğe dayalı ayrımcılık araştırması" çalışmasından
(2010) yararlanılarak hazırlanmış form kullanılmıştır. Tutumları ölçmek için ise,
Yetersizlikten Etkilenmiş Kişilere Yönelik Tutum Ölçeği (YEKYTÖ): Ölçek Yuker ve
Block tarafından 1986'da geliştirilen Özyürek tarafından uyarlanan ölçek kullanılmıştır.
Veriler 2012-2013 öğretim yılında toplanmış olup analiz süreci devam etmektedir.
Kongrede üniversite öğrencilerinin engellilere yönelik ilgili tutumları, bilgi ve görüşlerine
ilişkin bulgular literatür ışığında tartışılacaktır.
*Bu çalışma “Üniversitelerde Engellilere Yönelik Ayrımcılıgın Arastırılması ve
Ayrımcılığa
Karşı Kurum
Kültürü
Olusturma
Çalışmalarının
Etkililiğinin
Değerlendirilmesi” başlıklı proje çalışmasında elde edilen verilerin bir kısmından elde
edilen verilerle yapılmıştır. Bildirinin tam metin hali bilimsel dergilerde yayınlandığı için
sadece bildiri özeti gönderilmiştir.
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Konaklama İşletmelerinde
Engellilerle Doğru İletişim Kurabilme Yolları
Yrd. Doç. Dr. Işıl Özgen1, Araş. Gör. Burçin Kırlar2
1

Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, İzmir, Türkiye,
isil.goksu@deu.edu.tr
2
Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, İzmir, Türkiye,
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Özet: Hayatımızın herhangi bir döneminde mutlaka şu cümleyi kurmuşuzdur, ‘Böyle
demek istememiştim’ ya da ‘yanlış anlaşıldım’. Diğer bir deyişle iletişim kazaları
yaşamışızdır. Bu çalışmanın bir amacı, engelli konuklara hizmet verirken herhangi bir
iletişim kazasına uğramamak, engelli konukların ihtiyaçlarının farkında olmak, doğru
iletişim kurmak ve ağırlama sürecini profesyonel bir şekilde yönetmek için yapılması
gerekenleri irdelemektir (Kızıltaş, 2012). Dünyayı engelli bireyler için de yaşanabilir
kılmak için engeli olmayan bireylerin de çaba göstermesi gerekmektedir. Bunun yolu ise
onları tanımak, yaşadıklarını anlamaya çalışmak ve farkındalığın geliştirilmesidir
(Hatayram, 2013). Ağırlama endüstrisi, her geçen gün artış gösteren bir endüstridir; bugün
dünya’da hizmet veren otellerin toplam kapasitesi 12.7 milyon odadır (Kozak vd., 2013).
Artış gösteren unsurlardan biri de dünyadaki engelli nüfusudur. Dünya’da her 10 kişiden
biri engellidir ve bu da yaklaşık 650 milyon kişi demektir; engelli popülasyonu ile ilgili
yaklaşımlar, bu rakamın yaşlı nüfusun artmasına paralel olarak artacağını ifade etmektedir
(Disabledworld, 2013). Bu bağlamda da konaklama işletmeleri hem fiziksel altyapı
anlamında hem de beşeri altyapı anlamında birtakım düzenlemelere gitmek
durumundadırlar. Seyahati ve gidilen yerde konaklamayı engelleyen 3 tür kısıtlama vardır.
Bunlar, yapısal kısıtlamalar, kişisel kısıtlamalar ve kişilerarası kısıtlamalardır. Yapısal
kısıtlamalar; seyahatin yapıldığı yerde ulaşım ve mimari eksikliklerden oluşurken, kişisel
kısıtlamalar; maddi imkansızlıklar, kendine güvensizlik, cesaretsizlik ve bilgi eksikliğinden
oluşur. Kişilerarası kısıtlamalar ise; gidilen bölge insanlarının ve/veya birebir görüşülen
kişilerin sosyal iletişim eksikliğinden kaynaklanır (Turco ve Stumbo, 1998).
İnsanlar, sosyal yaşantılarını sürdürebilmek için diğer bireylerle iletişim kurmak
zorundadır. Bu iletişim sözlü veya yazılı şekilde olur. Konaklama işletmeleri birebir
müşteri etkileşiminin sık olduğu ve bu bağlamda özellikle sözlü iletişimin yoğun olarak
kullanıldığı işletmelerdir. Bu çalışmanın diğer amacı da engelli otel konukları ile gerek
sözlü gerekse yazılı iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken hususları belirtmektir.
Çalışmada engel türlerine göre yapılması gerekenler hem genel olarak hem de konaklama
işletmeleri özelinde belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Engelliler, iletişim, konaklama işletmeleri
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Engelli Bireylerle İletişim Kurma
Engellilerle iletişim pek çok insan için garip, bazen de önyargıyla yaklaştıkları bir
deneyimdir (Kızıltaş, 2012). Bu önyargının temelinde neyi, nasıl yapacağını bilmeme yatar
ve bu durumda istenmeyen sonuçlar oluşur. Bir konaklama işletmesinin başarısının
temelinde engelli misafirlerle de doğrudan iletişim halinde olan personeli bulunmaktadır.
İyi eğitilmiş ve nerede nasıl davranacağını bilen personel, işletmenin sürekli müşterilerini
arttırır. Aşağıda tekerlekli sandalyedeki kişilerle iletişim kurarken personelin dikkat etmesi
gereken hususlar maddeler halinde verilmiştir (DOL, 2013).

1. Tekerlekli Sandalyedeki Kişilerle İletişim
Personel, tekerlekli sandalye kullanıcıları karşısında sıkıntıya düşmemelidir, bu kişiler
bacakları yerine tekerlekleri kullanarak hareket eden kişilerdir.
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Tekerlekli sandalye kullanıcıları ile iletişimde onlara eşlik edenlerle değil,
doğrudan onlarla konuşulmalıdır.
Tekerlekli sandalye kullanıcısı istemediği sürece tekerlekli sandalyesi
itilmemelidir. ‘Yardımcı olmamı ister misiniz ya da size yardımcı olabilmek için
ne yapabilirim ?’ gibi bir soru sorulması uygundur.
Tekerlekli sandalye kullanıcıları eğer kısıtlı konuşma yeteneğine sahiplerse bunun
farkında olacaklarından iletişim sırasında kendilerine daha fazla zaman
ayrılmasını ya da kendi adına refakatçisi ile iletişimde olunmasını tercih
edebilirler.
Tekerlekli sandalye kullanıcılarının tümünün yardıma ihtiyacı olacağını düşünmek
yanlıştır; yardım talebinin onlardan gelmesini ve gerekli direktiflerin de onlardan
alınması beklenmelidir.
Tekerlekli sandalye kullanıcıları ile iletişimdeyken eğer mümkünse oturulması,
kişinin görme seviyesine gelerek konuşulması, gerek tekerlekli sandalye
kullanıcısı açısından gerekse nezaket açısından tercih edilmelidir. (Otel
resepsiyonlarında alçaltılmış banko uygulamaları fiziki planlama sırasında
düşünülmesi gereken unsurlardandır.)
Aksi istenmediği sürece tekerlekli sandalye kaldırılmamalıdır. Tekerlekli
sandalyelerin bazı parçaları ayrılabilir ve tekerlekli sandalye kullanıcıları ya da
kaldırmaya çalışan kişi yaralanabilir. (Günümüzde rampa teknolojisi gelişmiştir
taşınabilir rampalar ile fiziksel olarak uygun olmayan mekanlar uygun hale
getirilebilmektedir.)
Otel personeli tekerlekli sandalye kullanımına dikkat etmelidir. Sandalyenin
kullanımı için gerekli talimatları bizzat tekerlekli sandalye kullanıcılarının
vermesi talep edilmelidir.
Eğer aynı anda birden fazla tekerlekli sandalye kullanıcısı bulunuyorsa, ayrı bir
alan verilmesi gereksiz yere ayrımcılık yapmak anlamına gelir ve bu da tekerlekli
sandalye kullanıcılarını rahatsız edebilir.
Tekerlekli sandalyede oturan bir kişiden herhangi bir eşyanın tutulmasını istemek
uygun bir davranış değildir.
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•
•
•

•
•
•

Farklı özelliklere sahip tekerlekli sandalye çeşitleri vardır. Tekerlekli sandalyenin
özellikleri bilinmiyorsa kullanıcısına sormak ve söylediklerini uygulamak en
doğru yaklaşım olacaktır.
Tekerlekli sandalyeli otel konuğunu rampadan indirmek gerekiyorsa, sandalyeyi
geri geri indirmek gereklidir.
Bazı tekerlekli sandalye kullanıcıları tekerlekli sandalye dışında oturmayı tercih
edebilirler. Eğer böyle bir talepleri olursa, kibarca yardım teklif edin, (yardım
teklif ederken ne yapılacağı bilinmiyorsa en uygun yaklaşım bizzat sormaktır) ve
tekerlekli sandalyelerinin ulaşabilecekleri mesafede durmasına özen gösterin.
Koltuk değneği ya da baston kullanan kişiler oturduğunda veya bir yere
yaslandığında, bu araçlara kolay ulaşabilecekleri mesafede olmaları otel personeli
tarafından sağlanmalıdır.
Koltuk değneği ya da baston kullanan ve yavaş yürüyen kişilerle yürürken,
yürüyüş temposu onlara göre ayarlanmalıdır (Örneğin, bell boyların odaya
götürmesi sırasında).
Otel konuğu, zaman zaman şarj edilmesi gereken akülü tekerlekli sandalye
kullanıyorsa ve sandalyesini şarj etmesi gerekiyorsa, kendisine prize yakın bir yer
gösterilmelidir.

2. İşitme Engelli ya da Ağır İşiten Kişilerle İletişim
İşitme engelliler ve işitme güçlüğü çekenler, tek ya da iki kulağında tam veya kısmi
işitme kaybı olan kişilerdir. İşitme cihazı kullanan bireyler de bu gruba dahildir. İşitme
engelli veya duyma zorluğu çeken çoğu insan, dudak okuyarak veya elle iletişim kurar.
Dudak okuma, konuşanın ağız ve aynı zamanda yüz ve vücut hareketlerini gözlemlemektir.
Elle iletişimde ise insanlar esas olarak elleriyle konuşurlar. Elle iletişim, genellikle hem
parmak hecelemesini hem de işaret dilini içerir. Parmak hecelemesinde, her farklı el
işareti, alfabedeki bir harfi temsil eder. İşaret dilinde, el işaretleri nesneleri ve düşünceleri
temsil eder. İşaret dili, aynı konuşma dili gibi, dünyanın her yerinde aynı zenginlikte
kullanılır. İşitme engelliler, parmak hecelemesini ve işaret dilini anlayan insanlarla sohbet
etmek için elle iletişim yolunu kullanırlar.
İşitme Engelli Kişilerle İletişim Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
•

•
•
•

Sessiz ve iyi aydınlatılmış bir ortam, etkili iletişim için idealdir. Pencere gibi bir
ışık kaynağının önündeyseniz ve sırtınız ışık kaynağına dönükse, ışık karşınızdaki
insanın gözünü kamaştırabilir ve dudaklarınızı okumaya çalışan engellinin
yüzünüzü seçmesini zorlaştırabilir (Türk İşaret Dili, 2013).
İşitme engelli ya da işitme güçlüğü çeken biriyle konuşmaya başlarken, kendisiyle
konuştuğunuzu fark etmesini sağlayın. İşitme engelli kişinin dikkatini çekmek için
görüş açısında el hareketi yapmak ya da nazikçe omzuna dokunmak gereklidir.
Kişinin anlamadığı cümleleri tekrarlamak yerine, söylemek istediğinizi farklı
şekilde ifade etme denenmelidir. Açık, anlaşılır kelimelerle, yavaşça
konuşulmalıdır. Böylece az duyan engelliler dudaklarınızı okuyabilirler.
Mutlaka göz teması kurulmalıdır.
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•

•
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İşitme engelli kişinin nasıl iletişim kurmayı tercih ettiği anlamaya çalışılmalıdır.
İşaret dili, jest, yazılı veya sözlü olabilir. İşitme engelli kişinin konuşmasını
anlamakta güçlük çekiliyorsa bunun kişiye bildirilmesi gerekir.
İşitme engelli ya da ağır işitenlerle iletişimde sürekli yüz yüze görüşmek ve
normal hızda ve normal ses tonunda konuşmak (ya da çok az daha yavaş) gerekir.
İşitme cihazı kullanıcıları için normal ses düzeyi yeterlidir. Ağız hareketlerinin
abartılı olmamasına dikkat etmek önemlidir.
İşitme engelli kişiyle işaret dili tercümanı aracılığıyla konuşuluyorsa, işitme
engelli kişiye bakarak konuşulmalı ve onunla göz teması kurulmalıdır. Kişiye
tercümanı aracılığıyla soru sormaktansa (“Ayşe Hanım deniz manzaralı mı yoksa
havuz manzaralı oda mı tercih eder?” gibi), soru doğrudan kendisine
yöneltilmelidir (“Ayşe Hanım, deniz manzaralı oda mı yoksa havuz manzaralı oda
mı tercih edersiniz?” gibi).
İşitme engelli bir konukla görüşürken göz temasının önemli olduğu
unutulmamalıdır.
İşitme yardımı alan bir kişi için dışarıdaki sesler anlama zorluğu yaratabilir bu
nedenle harici seslerin en aza indirilmesi yararlı olmaktadır (Otel işletmelerinde
induksiyon sistemi bu konuda kolaylıklar sağlamaktadır.).
Dudak okumasını neredeyse imkansız hale getiren bir durum olan arka ışıktan
(konuşan kişinin arkasından ışık gelmesi) kaçınılmalıdır. Bu bağlamda
resepsiyonlarda ışık resepsiyonistin önünden gelmelidir.
İşitme engelli otel konukları için konferans salonlarının ön sıralarından yer
ayrılması gerekir. Salonun ışıklandırmasının iyi olması konuşmacıların jest ve
mimiklerini görebilmeleri ve verilen mesajları doğru algılamaları açısından
önemlidir.

3. Görme Engelli ve Kısmi Olarak Görme Engelli Kişilerle İletişim
•
•

•

•
•
•

Görme engelli bir kişinin dikkatini çekmek için öncelikle koluna nazikçe
dokunulması yararlı olur çünkü kişi kendisine hitap edildiğini fark etmeyebilir.
Görme engelli bir kişi yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtirse yardım edecek kişinin
dirsek üstünden tutulmasını tavsiye etmek yararlı olur. Yürürken görme engelli
bireyin hızına uyum sağlanmalı ve yol göstermek amacıyla bir adım önünden
yürünmelidir. Böylece görme engelli kişi, yanında yürüyen kişinin bedenindeki
değişiklikleri fark edebilir. Yürürken önünüze çıkan fiziksel engeller karşısında
engelli kişi uyarılmalıdır (Örneğin; 2 adım sonra bir basamak var gibi).
Görme engelli kişinin bastonuna dokunulmamalıdır. Kişi bastonu yere bırakırsa
bastonun yeri değiştirilmemelidir. Değiştirilirse söylenmelidir. (Genellikle
bastonlar katlanabilir özelliktedir).
Görme engelli otel konuklarına restoran menüleri gibi yazılı metinler hakkında
bilgi verilmelidir (AFB, 2013). (Günümüzde bazı restoranlar ve otel
işletmelerinde sınırlı da olsa kabartma menüler bulunmaktadır).
Kabartma menü bastırımı mümkün olmadığı durumlarda otel menü içerikleri ses
kaydı şekline getirilip müşteriye verilebilir (ADA, 2013).
Görme engelli otel konuğuna yemek servisi yapılırken tabakta hangi yiyeceklerin
nerede bulunduğu belirtilmeli ve yenilmeyecek malzemeler bulundurulmamalıdır.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Görme engelli kişilerle iletişimde bulunanlar ayrılacaklarını belirtmeden
bulundukları yerden ayrılmamalıdır.
Otel işletmelerinde görme engelli misafirler geldiğinde otel ortamı, odalar iyice
tanıtılmalıdır. Bu durum görme engelli otel konuğunun zihinsel haritalandırma
yapabilmesi için gereklidir.
Görme engelli bir kişi otelde karşılanırken personelin kendisini tanıtması ve orada
bulunan diğer kişileri de takdim etmesi gerekir.
Konuşma sırasında görme engelli otel konuğuna ismi ile hitap edilmelidir.
Görme engelliler ile konuşurken normal bir ses tonu kullanılmalıdır (Görme
engelliler ile yüksek sesle konuşmanın tekrar edilen bir hata olduğu
belirtilmiştir.).
Görme engelli bir otel konuğunu yabancı bir yerde yalnız bırakılmamalıdır.
Görme engellilere yönerge verirken açık ve net olunmalı orada, şurada, ilerde gibi
ifadelerin kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Görme engelli otel konuğuna verilmiş olan objeler tarif edilmeli; otel anahtar
kartlarını açılış yönüne yapıştırılacak bir bant, odadaki şampuan, saç kremi vb
malzemelere yapıştırılacak bantlar veya etiketlerin sökülmesi uygulamada
kolaylıklar sağlamaktadır.
Rehber köpekler, sevilecek oynanacak köpekler değil, görme engellinin gözüdür.
O yüzden rehber köpeklerin severek oyalanmaması ve dikkatlerinin dağıtılmaması
gerekir.
Görme engelli kişilerin tamamı (özellikle sonradan görme engelli olan kişiler)
Braille alfabesini okuyamayabilir, bu yüzden otel içinde belli yerlerde kabartmalı
uyarılar varsa bile otel personeli tarafından bu uyarılar sözel olarak da
açıklanmalıdır.

4. Konuşma Engelli Kişilerle İletişim
Ağır işitme kaybı, kekemelik, afazi gibi nedenlerden ya da felce bağlı konuşma engelleri
meydana gelebilir. Bu engellere sahip kişilerle iletişim kurarken sabır ve yoğun dikkat
gösterme önemli yaklaşımlardır. Konuşma engelli otel konuğu konuşurken kendisini ifade
etmesi için teşvik edilmesi, istenmediği sürece yardımcı olmamak ve cümleleri sizin
bitirmemeniz önemlidir. Konuşma engeli olan kişiyi dinlerken, onu anladığınızı belirten
mimikler kullanılabilir, başın sallanması veya gülümseme gibi. Soru sorulması gereken
durumlarda kısa cevap verilebilecek türden sorular sorulmalı, dedikleri ile ilgili
varsayımlar yapılmamalı, anlaşılmayan konuların tekrar edilmesi ya da yazılması
istenmelidir. Konuşurken sessiz ortamların tercih edilmesi iletişimi kolaylaştıracaktır.

5. Algılama ve Öğrenme Güçlüğü Olan Kişilerle İletişim
Algılama, öğrenme güçlüğü, zeka geriliği olan bireyler gündelik hayatlarını devam
ettirmek için alışkanlıklarına güvenirler. Çevrelerinde ve yaşam tarzında bir değişiklik
olduğunda uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duyarlar. Bu bağlamda tatile çıkmaya karar
verildiğinde aileleri veya refakatçisi tarafından gidilecek yer hakkında görsel materyalin de
kullanıldığı bilgilerin verilmesi önemlidir. Algılama, öğrenme güçlüğü ve zeka geriliği olan
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bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir (Hatayram,
2013; Disability Consultants, 2013):
•
•
•
•
•
•
•

Net bir şekilde konuşulmalı, karmaşık cümleler kurmaktan kaçınılmalıdır.
Destekleyici ve dostça davranılmalıdır.
Bütün soruların cevaplarının anlaşıldığından emin olunmalıdır.
Öğrenme güçlüğü olan yetişkinlere çocuk gibi değil, yetişkin gibi davranılmalıdır.
Gerektiği kadar yardımda bulunmaya özen gösterilmelidir. Abartılı bir ilginin
algılama/öğrenme güçlüğü olan kişileri rahatsız edeceği unutulmamalıdır.
Düşünmek için zamana ihtiyaç duyduklarında karar vermeleri için acele
ettirilmemeli ya da baskıcı bir şekilde yönlendirme yapılmamalıdır.
Zeka geriliği olan bireye açık, basit ve somut ifadeler kullanılmalıdır. Bir konuda
bilgi verilecekse birkaç defa ve çeşitli örneklerle açıklama yapılmalıdır.

Sonuç
Günümüzde her geçen gün engelli nüfusu artmaktadır bu durum mekanların daha
yaşanabilir olmasını zorunlu kılmaktadır. Mekanların yaşanabilir ve ulaşılabilir kılınması
için altyapı çalışmaları olmazsa olmazdır. Ancak bununla beraber insanların engelliliğe
bakışı da geliştirilmelidir. Engelliğe bakışın geliştirilmesi eğitimle olur. Aile içi eğitimle,
okullardaki eğitimlerle, sosyal sorumluluk projeleriyle, medya ile birlikte yapılan
bilinçlendirme çalışmaları sayesinde engellilerin topluma entegrasyonu sağlanabilir.
Seyahat hakkı, temel hak ve hürriyetler arasında yer alır ve seyahat beraberinde
konaklamayı da getirir. Konaklama işletmeleri açısından engelli otel konukları, büyüyen
bir niş pazardır, yapılan araştırmalarda engelli otel konuklarının rahat ettikleri otel
işletmelerine karşı marka bağımlılığı gösterdiği ve bu işletmelerin reklamlarını hem sosyal
ortamlarda hem de digital ortamlarda yaptıkları belirtilmektedir. Günümüzde üçüncü
şahısların yaptığı ya da ağızdan ağıza reklamcılık olarak da nitelendirebileceğimiz
unsurların müşteri gözünde kredibilitesi yüksektir ve tercih kararlarını etkilemektedir.
Konaklama işletmelerinde müşteri memnuniyeti önceliklidir, engelli otel müşterileri
memnuniyetinin sağlanabilmesi için en temel iki unsurdan birisi fiziki uygunluk diğeri ise
personeldir. Engelli otel konuklarına personelin nasıl hizmet vermesi, gerektiği otel insan
kaynakları departmanları eğitim programlarına dahil edilmelidir. Önbüro, yiyecek-içecek,
kat hizmetleri departmanları başta olmak üzere tüm departman çalışanlarına periyodik
aralıklarla farkındalık ve iletişim eğitimleri verilmesi müşteri memnuniyetinin sağlanması
açısından ve dünyayı engelli bireyler için de yaşanabilir kılmak açısından önemlidir.
Verilecek farkındalık eğitimlerinde önce engellilik hakkında genel bilgiler verilmeli, daha
sonra ise departmanlara özel uygulamalar, örnek olaylarla pekiştirilmelidir.
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Türkiye’de Engelsiz Turizm İçin Yapılması Gerekenler
Ali Korkmaz
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kayseri, Türkiye, alikorkmaz@erciyes.edu.tr
Özet: Sağlıklı insanlar gibi engelli insanlarda sosyal hayatın içinde yer almak istemektedir.
Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, tüm ülkeler, işletmeler, kurum ve kuruluşlar
engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek ve fiziksel şartları düzeltmek için çalışmalar
yapmaktadır. Engellilerin hakları yasal düzenlemeler ve uluslararası anlaşmalarla güvence
altına alınmıştır. Ekonomik, sosyal ve hukuki haklara sahip engelliler, diğer insanlar gibi
seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek, dinlenmek ve eğlenmek amacıyla turizm
faaliyetlerine katılmaktadır.
Engellilerin turizme katılması, dünyada ve Türkiye’de gelişmekte olan bir turizm çeşididir.
Dünya nüfusunun yaklaşık %10’nunu oluşturan engelliler, dünyanın en büyük azınlığını
oluşturmaktadır. Başta alt yapı eksikliği olmak üzere birçok sorun, bu kişilerin turizm
faaliyetlerine yeterince katılmasını engellemektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB olmak üzere, birçok sivil toplum
kuruluşu bu pazarın gelişmesi için yasal düzenlemeler, alt yapının oluşturulması için
çalışmalar yapmaktadır. Çalışmanın amacı, engelli turizminin Türkiye’deki ve dünyadaki
durumunu ele alarak gelecek için yapılması gerekenler için öneriler sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Engelli, Engelsiz Turizm, Engelliler İçin Turizm, Engelsiz Oteller.

THINGS SHOULD BE DONE FOR DISABLED TOURISM
IN TURKEY
Abstract
Disabled people’s participating in tourism is emerging in the world and in Turkey. People
with disabilities who make up approximately 10% of the world's population, are the world's
largest minority. Many problems, mainly including lack of infrastructure, have been
preventing disabled people’s participating in tourism activities sufficiently. Like all over
the world, in Turkey too, primarily the Ministry of Culture and Tourism of TÜRSAB many
non-governmental organizations have been working on legislation for the development of
the market and building the infrastructure. The purpose of this study, by considering the
status of disabled tourism in Turkey and in the world in order to offer suggestions for
things should be done for the future.
Disabled people as well as healthy people are willing to take part in social life. All
countries, enterprises, institutions and organizations, especially the United Nations, , have
been working on improving the life quality and physical conditions of disabled people.
The rights of disabled people are secured with the legal regulations and international
agreements. Disabled people, who have economic, social and legal rights, have been

44

participating in tourism activities with the aim of travelling, exploring new places, relaxing
and having fun activities just like other people.
Keywords: Disability, Accessible Tourism For disabled people, Tourism, Hotels with no
barrier.

GİRİŞ
Dünya Turizm Örgütü (WTO) 1 Ekim 1999 tarihinde ‘Turizmde Global Etik İlkeler
Bildirgesi’ni kabul etmiştir. Bu ilkeler kapsamında, “Turizm faaliyeti insan haklarının,
özellikle de çocuk, yaşlı, engelli, etnik azınlıklar gibi daha savunmasız grupların bireysel
haklarının gelişmesine katkı sağlamalıdır” ve turizme katılma hakkı çerçevesinde
“dünyanın sahip olduğu değerler tüm insanlara açıktır, engellilerin turizm hareketine
katılması kolaylaştırılmalı ve teşvik edilmelidir” maddeleri bulunmaktadır. Engelli turizm
pazarı dünya genelinde hızla gelişen bir pazardır. Rahatlama amacıyla seyahat etmek, iyi
vakit geçirmek ve gezmek engelli olmayan kişilerin hakkı olduğu gibi engelli kişilerin de
hakkıdır. Turizmde çalışanların davranışları da dâhil sosyal engeller bu kişileri seyahat
etmekten alıkoymamalıdır (Zengin-Eryılmaz, 2013: 55).
Günümüzde turizm tesisleri fiyat, kalite ve ilgi çekicilik bakımından birbirleriyle
yarışmaktadır. Bununla birlikte bir turizm tesisinin her kullanıcı için erişilebilir olması ülke
ekonomisi bakımından oldukça önemlidir. Erişebilirlik otelle ilgili tüm imkânlardan
faydalanmak üzere bireylerin önünde bir engel olmamasını ifade etmektedir. Engelli
bireyler açısından değerlendirdiğimiz zaman erişebilirlik sadece tekerlekli sandalye
kullanıcılarını ilgilendiren bir kavram değil, engelli tüm bireylerin bağımsız olarak
girebileceği binalar, açık alanlar ve tesisler için kullanılan bir terimdir. Bir turizm tesisinin
diğerlerinden daha erişilebilir olması ve bu konuda müşterilerini bilgilendirmesi o turizm
tesisine rekabet ortamında avantaj sağlamaktadır (Pehlivanoğlu, 2012: 28).
Çalışmada engelli turizmi, dünyada ve Türkiye’de engelli turizmi, yasal düzenlemeler,
TÜRSAB’ın, sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında teorik bilgiler verildikten
sonra, Türkiye’de engelli turizm pazarı için yapılması gerekenler, öneriler şeklinde
açıklanmıştır.

1. Engelli Turizmi
Bu gün dünyada 700 milyondan fazla insan fiziki ya da zihinsel bir engel ile yaşamaktadır.
Dünyanın bu en büyük azınlığı, turizm endüstrisi için de ‘özel bir pazar’ anlamına
gelmektedir (http: tursab.org.487). Engellilerin toplum içinde, eşit koşullarda yaşamlarını
sürdürmelerinin sağlanması, çeşitli önlemler ile engellilerin toplum dışına itilmesini
önlemek gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu hakların ve önlemlerin içerisinde
istihdam, eğitim gibi engellileri toplum içine dâhil edecek alanlar bulunmaktadır. Diğer
taraftan engellilerin tüm insanların temel haklarından olan ve toplumları bir araya getiren
turizm faaliyetlerinin içinde bulunması da önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Engelli turizmi, hem temel haklar çerçevesinde önemlidir, hem de engellilerin oluşturduğu
pazar bakımından ülkeler ve turizm işletmeleri için değer taşımaktadır (Ünsal, Babacan,
Ateşoğlu, 2006: 814).
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BM Genel Sekreteri Kofi Annan, engellileri “Dünyanın en büyük azınlığı” diye
tanımlamaktadır. Gerçekten de, dinlerin, dillerin, ırkların ötesinde çok önemli bir grup
oluşturan engellilerin sayısı Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 700 milyonu
aşmaktadır. 1980’lere kadar neredeyse dünya üzerindeki varlıkları önemsenmeyen, faal
yaşamdan uzak kalan engellilerin ‘engelleri’ bugün sosyal bir sorun olarak algılanmakta ve
engelli artık ‘doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar, sakatlıklar öne sürülerek,
toplumsal-yönetsel tutum ve tercihler sonucu yaşamın birçok alanında kısıtlanan, engellerle
karşılaşan kişi’ diye tanımlanmaktadır. Engelli haklarının gelişmesi, engellilerin sosyal
yaşamdaki engellerinin ortadan kalkmaya başlamasıyla birlikte, yeni bir resim çıkmaktadır:
dünyanın en büyük azınlığının, dünyanın en büyük özel pazarı olma gerçeği. Bu pazarın en
önemli hedeflerinden biri ise engelli turizmidir (Kilimci, 2008: 55).
Türkiye’nin de imzalandığı BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin “Kültürel yaşama,
dinlenme, eğlence ve spor etkinliklerine katılım” başlığını taşıyan 30. maddesi, dünyadaki
turizme yönelik bakış açısını bütünüyle değiştirebilecek nitelikte. Engellilerin tatil yapma
haklarını duyuran bu maddeyle birlikte, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere pek çok ülke
turizm anlayışlarını yeniden engelsiz turizm çerçevesinde konumlamaya başladılar.
Yapılan araştırma sonuçlarına göre, gelişmiş ülkelerdeki engelliler, ekonomik açıdan da
turizm yatırımcılarının hedefleri arasında yer almaktadır. Bunda, engellilerin iş hayatına ve
sosyal hayata katılmasının ve gelişmiş ülke devletlerinin bu amaçla bütçeler ayırmasının
payı da büyük (Kilimci, 2008: 258).
Dünyanın en büyük azınlığı olan engelliler aynı zamanda dünyanın en büyük özel pazarını
da meydana getirmektedir. Bu pazarın en önemli hedeflerinden birisi ise; engelli turizmidir.
Engelli turizmi, tüm dünyadaki engelli sayısının fazlalığı ve bu kişilerin genellikle tek
başlarına değil yanlarında refakatçi veya refakatçileriyle seyahat ettikleri düşünüldüğünde
turizm işletmeleri için çok değerli bir pazar anlamına gelmektedir. Konunun insan hakları
ve yasal yaptırım boyutlarının yanı sıra turizm endüstrisi üzerinde bir topluluk etkisi
olduğundan da söz edilebilir. Engelli insanların da tıpkı engelsiz müşteriler gibi aileleri, iş
ve sosyal hayatta arkadaşları vardır. Turizm tesislerine ve hizmetlere erişmedeki yetersizlik
durumunun çarpan etkisi; engelli bireyle birlikte kendisine eşlik eden bireyleri de
etkilemesidir (Zengin-Eryılmaz, 2013: 55).

2. Engelli Turizmine İlişkin Yasal Yapı
Engelliler için yıllardır ihmal edilmiş etkili yasal düzenlemelerin birçok ülkede (özellikle
de gelişmiş ülkelerde) hayata geçirilmesi ve bu yasal düzenlemelerin yavaş yavaş etkisini
göstermeye başlamasıyla birlikte eskisine oranla çok daha mobil hale gelmiş, çeşitli
ekonomik ve sosyal olanaklara kavuşmuş engelliler, daha fazla seyahat etmeye
başlamışlardır (http: tursab.org.487).
Türkiye için “Engelli Turizmi” kavramı yeni ortaya çıkmaya başlayan bir olgudur.
Engellilerin hakları olmasına rağmen sosyal yaşama yeterli ölçüde katılmamalarına paralel
olarak turizm aktivitelerinden yararlanmaları da istenilen seviyede olmamıştır. Ancak son
yıllarda engellilerin sosyal yaşama katılımlarını artıracak çalışmaların bir uzantısı olarak
turizm alanında da bir takım gelişmeler görülmektedir. Ülkemizde çoğunlukla Türkiye
Sakatlar Derneği öncülüğünde ve bazı yerel yönetimler tarafından organize edilen alternatif
kamp seçenekleri ile engelliler için düzenlenen çeşitli gezi aktiviteleri her ne kadar
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organizasyon eksiklikleri ve yetersizlikler var olsa da engellilerin tatil ihtiyaçlarını
gidermek için iyi niyetli girişimler olarak sayılabilir (Zengin-Eryılmaz; 2013: 56).
Ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde temel insan hak ve özgürlüklerine verilen önemin ışığında
engellilerin toplumsal hayata daha rahat katılabilmeleri için yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Yapılan bu yasal düzenlemeler, hem engellilerin toplumsal hayata uyum sağlamaları hem
de turizm faaliyetlerine katılmaları açısından oldukça önemlidir. Özellikle, 1990’da
ABD’de çıkartılan Engelli Amerikalılar Yasası (ADA: The Americans With Disabilities
Act) ve 1995’de İngiltere’de yürürlüğe giren Engelliler Ayrımcılıkla Mücadele Yasası
(DDA: Disability Discrimination Act) engelli turizmi konusunda sektörde önemli rol
oynamışlardır (Çizel vd., 2012: 21).
Engellilerin toplum yaşantısına engelli olmayanlarla eşit fırsatlarla katılabilmelerinin
sağlanmasında bu mekânsal düzenlemeler önemli yer tutmaktadır. Çok basit bazı mimari
düzenlemeler ile engellilerin birçoğunun konaklama tesislerindeki etkinliklere
katılabilmeleri sağlanabilir. Böylece engelli bireylerin konaklama tesislerinden
memnuniyet düzeylerini arttırabilir (Şahin-Erkal, 2012: 10);
· Engelli bireyler için konaklama tesislerinde düzenlemeler yapılırken engellilerin görüşleri
alınarak bu düzenlemelerin yapılması,
· Sadece 4 ve 5 yıldızlı otellerde değil diğer tüm konaklama tesislerinde de engellilere
yönelik düzenlemelerin yapılması,
· Konaklama tesislerinde engellilere yönelik yapılan düzenlemelerin tüm engel türleri
dikkate alınarak yapılması,
· Konaklama tesislerinde bulunan engelli odası sayısının toplam oda sayısının %1’i
oranında değil, daha fazla sayıda olması,
· Konaklama tesislerinde engelliler için ayrılmış alanlarda yapılan düzenlemelerde
engellilerin kullandığı yardımcı araçların ölçülerinin dikkate alınması,
· Belirli dönemlerde konaklama tesislerini engelliler açısından inceleyen araştırmalar
yapılıp, bunların engelli bireylere duyurulması,
· Engelli bireylerin hakları konusunda bilinçlenmelerinin sağlanması,
· Engelli bireylere yönelik standartlar, yönetmelikler hazırlanırken engelli bireylerin ve
kullandıkları yardımcı araçların ölçülerinin gözden geçirilmesi,
· Turizm tesislerinin yapım aşamasında engelli bireylerin rahat hareket etmesini sağlayacak
fiziki ve mimari düzenlemelerin yapılarak, bu düzenlemelerin denetlenmesi,
· Konu ile ilgili çalışmaların arttırılarak engelli bireylerin yaşam kalitelerinin geliştirilmesi
önerilebilir.
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde ve Anayasamızda tüm bireylerin eşit hak ve
özgürlüklere sahip oldukları açıkça belirtilmiştir. Sosyal olanaklardan faydalanmanın,
kentsel yaşamın gerektirdiği tüm alanları kullanabilme haklarının eşit olarak paylaşımının
sağlanması, sosyal bakımdan olduğu kadar yasal olarak da gerekmektedir. Türkiye’deki
tarihsel sürece bakıldığında dezavantajlı gruplara yönelik olarak her zaman olumlu bir
tutum ve davranış sergilendiği gözlenmektedir. Bu kapsamda örf, adet, geleneklerimiz ve
halkın dayanışma duygusu engellilere verilen hizmetlere dayanak oluşturmuştur.
Ülkemizde özellikle son yıllarda engellileri topluma kazandırmak, karşılaştıkları engelleri
ortadan kaldırmak için bir takım yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden en
önemlileri şüphesiz BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin imzalanıp
onaylanması ve Türkiye’de ilk defa engellilere özel bir kanunun TBMM tarafından
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çıkartılmasıdır. Bu yasanın işlerlik kazanması tek başına yeterli olmayacaktır. Aynı
zamanda Türk toplumunun engellilere yönelik bakış açısını değiştirmesi, bu konuda
bilinçlenmesi engelli turizmi için gerekli altyapının oluşturulmasında etkili olacaktır (Çizel
vd., 2012: 30).

3. Konaklama Tesislerinde Engelliler İçin Yapılması Gerekenler
Türkiye genelinde engellilerin, konaklama tesislerine ulaşımında ve tesis dışında
yaşanabilecek muhtemel problemler ve çözüm önerileri (Mülayim-Özşahin, 2010: 16671679):
a- İkamet edilecek yere ulaşımda yaşanabilecek muhtemel problemler ve çözüm önerileri
- Engelliler için önemli sorunlardan bir tanesi varılacak yere ulaşımın zorluğudur. Engelli
bireylerin bir konaklama tesisinden yararlanabilmesi için konaklama tesisine sorun
yaşamadan ulaşabilmesi gerekmektedir. Ülkemizde bugün itibari ile engelli bireyin tek
başına konaklama tesisine ulaşması çok zordur. Bu durumda konaklama tesisleri, tur
şirketleri ile anlaşarak engelliler için özel araçlar tahsis etmektedir. Ulaşımı kolaylaştırmak
için otel ile tur şirketleri anlaşarak havaalanında yolcular, özel olarak hazırlanmış taşıtlarla
otele getirilmektedir. Bu araçlara iniş ve binişleri kolaylaştırmak için araç içine liftler
konulmalıdır.
b- Otoparkta yaşanabilecek muhtemel problemler ve çözüm önerileri;
Engelliler de otellere, alışveriş merkezlerine, tatil köylerine, havaalanları vb. yerlere
araçları ile gidebilmeli, araçlarını bırakacakları yer olan otoparklardan sorunsuz bir şekilde
yararlanabilmelidir. Sadece engelliler için düzenlenmiş otoparklar yerine genel
otoparklarda engelliler için yer ayrılması daha ekonomiktir.
c. Türkiye genelinde engellilerin konaklama tesislerinde bina içinde yaşanabilecek
muhtemel problemler, çözüm önerileri;
- Yapı içi kullanım alanları arasındaki ulaşım da engelsiz olarak sağlanmalıdır. Özellikle
koridorlarda zeminde sürekliliği kesen kot farkı olmamalıdır
- Engelli kullanıcının konakladığı tesisten gerekli hizmeti alabilmesi için değişik yapıdaki
düşey taşıma sistemlerinin teçhiz edilmesi gerekmektedir. Buna göre bina içinde engelli
taşıma sistemleri dört ana grupta ele alınabilir:
• Engelli Asansörleri
• Merdiven Yanı Taşıma platformu
• Mobil Taşıyıcılar
• Hidrolik Platformlar
d- Kontrol düğmelerine erişimde yaşanabilecek muhtemel problemler ve çözüm önerileri
- Kontrol düğmeleri engelli kullanıcıların rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlerde ve yükseklikte
olmalıdır. İncelemeye alınan otelde kontrol düğmeleri engellilerin ulaşabileceği
yükseklikler göz önüne alınarak düzenlenmiştir.
e- İkamet edilecek odanın kullanımında yaşanabilecek muhtemel problemler ve çözüm
önerileri
- Öncelikle daha önceki konularda belirtildiği gibi odaya ulaşım engelsiz olmalıdır. Gerek
asansör, gerek koridor engellilere uygun olarak düzenlenmiş olmalıdır. Odaların içinde de

48

taban yüzeyinde kot farkı olmamalıdır. Zeminlerde sürekliliği kesen yükseltiler ve
kasislerden kaçınılmalıdır. Zeminde kalın ve tutucu halılar ve kaygan yüzeyler
bulunmamalıdır. Oda içi hareketi engelleyici uygulamalardan kaçınılmalıdır. Yatağa rahat
geçişi sağlamak amacı ile çeşitli düzenekler kullanılabilir. Bu düzenekler “lift” diye bilinen
kaldıraçlar olabileceği gibi duvara veya yatağa sabitlenmiş tutamaklar da olabilir. En çok
dikkat edilmesi gereken nokta, bireyin bir başka kişiye ihtiyaç duymadan bu aparatları
kullanabilmesi ve ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilmesidir.
f- WC-Banyo kullanımında yaşanabilecek muhtemel problemler ve çözüm önerileri
-Engellilerin WC-Banyoda kalma zamanları uzun olduğundan, WC ile banyo birbirinden
ayrı düşünülmelidir. WC-banyo ikilisinden biri kullanılırken, eğer birbirinden bağımsız
düşünülmemişse diğer alanda kullanılamaz. Tabi bu kullanım şeklinin otel odalarında
uygulanması yer kaybı açısından zordur. WC-Banyo ile oda arasındaki giriş çıkışın
rahatlıkla sağlanabilmesi için, zeminin sürekliliğini kesen yükseltilerden kaçınılmalıdır.
Engelliler için düzenlenmiş WC-banyo bölümünde en önemli ayrıntı klozet veya duş
teknesine yaklaşabilmek için gerekli alanın bırakılması ve bunlara erişimin tek başına
sağlanabilmesidir. WC-Banyoları, bedensel engellilerin rahat kullanabilmesi için farklı
aparatlar teçhiz edilmelidir. Bu aparatların başında tutamaklar, oturma sandalyeleri, acil
düğmeleri ve telefon gelir. Tutamakların konumlandırılması ve yükseklikleri de kullanıcı
ergonomisi açısından çok önemlidir.
g-Havuz, sauna ve hamam gibi özel mekânlarda yaşanabilecek muhtemel problemler ve
çözüm önerileri
-Havuz sauna ve hamam gibi mekânlarda, mekâna ulaşım kadar mekân içinde erişebilirlik
de önemlidir. Özellikle sauna ve hamamda zeminde gereksiz yükseltilerden kaçınılmalıdır.
Tekerlekli sandalyenin manevra alanı kadar boş alanlar bırakılmalıdır. Havuzlarda
karşımıza çıkan en büyük sorun kullanıcıların havuza giriş ve çıkışlarında yaşanmaktadır.
Giriş ve çıkışlarda yaşanan sorunun en kolay çözümü havuz kenarı ile havuz içinde dönel,
yatay ve düşey çalışabilen asansörler kurulmasıdır. Ayrıca spor salonunda da zeminde
sürekliliği kesecek yükseklik farkları olmamalıdır.

4. Dünyada ve Türkiye’de Engelsiz Turizm Pazarı
4.1. Dünyada Engelsiz Turizm Pazarı
İngiliz Üniversitesi Surrey tarafından yürütülen OSSATE (One-Stop-Shop Accessible
Tourism in Europe- Avrupa’da Erişilebilir Turizm) adlı çalışmada, Avrupa’da 46 milyona
yakın fiziksel ya da zihinsel sorunu bulunan engelli yaşamaktadır. Hareket zorluğu yaşayan
hamile kadınlar ve 65 yaş üzeri nüfus göz önüne alındığında bu rakam 130 milyon kişiye
ulaşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre bu nüfusun yaklaşık yüzde 70’i seyahat
etmektedir. Bu kişilerin genellikle bir ya da birkaç kişinin refakatiyle seyahat ettikleri
düşünüldüğünde Avrupa’da seyahat eden potansiyel rakamın 130 milyon kişi ve bunların
turizm harcaması 80 milyar Euro civarındadır. Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilere göre,
ABD’deki engellilerin toplam nüfusunun ise 50 milyona yaklaştığı ve bu kesimin alım
gücünün 175 milyar dolara ulaştığı ifade edilmektedir. Daha global bir fikir edinebilmek
için de dünyanın büyüyen ekonomisi Çin’de 60 (çalışabilir durumda 25 milyon) ve
gelişmiş Japonya’da 5 milyon (18 yaşın üzerinde 3 milyon) engelli bulunmaktadır (http:
tursab.org.487).
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ENAT-The European Network for Accessible Tourism-(Avrupa Engelsiz Turizm Ağı)
ENAT, engelsiz turizm konusunda çalışmalar yapan kuruluşlarla çalışan, kar amacı
gütmeyen bir dernektir. Engelsiz turizm konularında tüm turizm endüstrisine, kurdukları
bilgi ağı ile engelsiz turizm danışmanlığı, ulaşım, altyapı, tasarım ve hizmet konularında
bilgi sağlar (http:accessibletourism.org). Avrupa Engelsiz Turizm Ağı (ENAT), Avrupa
Komisyonu’nun da desteğiyle 2006’da, Avrupa’da engelsiz turizmi destekleyen tarafları bir
araya getirmek amacıyla kurulmuştur. ENAT’ın kurucuları arasında İngiltere Turizm
Örgütü Visit Britain, Yunanistan Turizm Bakanlığı, İsveç Turizm Örgütü Tourism for All
Sweden, Belçika Engelsiz Uzmanları Bürosu gibi 5 Avrupa ülkesinden 9 kuruluş var.
ENAT’ın şu anda yaklaşık 50 ülkeden 400 üyesi bulunmaktadır. Türkiye’den TÜRSAB
Herkes İçin Engelsiz Turizm Komitesi bu turizm ağının üyesidir (http: tursab.org.tr.486).
Avrupa’da engelsiz seyahatin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan
ENAT’a, bu konuyla ilgilenen; bilgi almak ya da paylaşmak isteyen herkes üye
olabilmektedir. ENAT, Avrupa Komisyonu tarafından finansal olarak da
desteklenmektedir. Fiziksel veya mental engeli olanlar, yaşlılar, ileri derecede hamileler,
sürekli bakım görmek zorunda olan hastalar gibi birçok turist, yapmış oldukları
seyahatlerinde yeterli hizmeti alamayarak çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu
insanların ihtiyaçları gözetilmeksizin yapılan planlamalar nedeniyle ulaştırmadan
konaklamaya, yeme-içmeye, alışveriş yapmaya kadar birçok alanda engel söz konusudur.
ENAT, Avrupa’da bu sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik turizm sektöründe yapılan
her türlü çalışmayı, araştırmayı, bilgiyi bir araya getirmeyi, desteklemeyi hedeflemektedir
(http: tursab.org.890).

4.2. Türkiye’de Engellilere Yönelik Turizm Pazarı
Türkiye’deki engelli nüfusu yaklaşık 8 milyon civarındadır. Turizm Bakanlığı’ndan işletme
belgeli tesislerde 1176 adet engellilere özel oda bulunmaktadır. Bununla beraber engelli
derneklerindeki uzmanlar bu envanterin tümünün engellilerin kullanımına uygun
standartlarda olmadığını belirtmektedir. Engelliler için yapılmış olduğu iddia edilen özel
odalarda ya da diğer fasilitelerde bile engellilerin bunları kullanımında problemler
çıkabilmektedir. 2008 verilerine göre, Antalya 605 oda ile engellilere göre en çok odası
bulunan ilimiz. Bu ilimizi 159 oda ile Muğla izlemektedir. İstanbul’un yatak kapasitesi ise
147’dir (http: tursab.org.487). Aşağıda, Türkiye’de engelli turizminin geliştirilmesi için
oluşturulan komiteler ve derneklerden bazıları;

4.2.1. TÜRSAB Herkes İçin Engelsiz Turizm Komitesi
Türkiye’nin turizm potansiyelinin engelli pazarına sunduğu ürünleri, bu alanda yaşanan
sıkıntıları tespit etmek ve yerli-yabancı engelli konukların ülkemizde “engelsiz seyahat”
edebilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla TÜRSAB bünyesinde 2006 tarihinde “Herkes
İçin Engelsiz Turizm Komitesi” oluşturulmuştur. TÜRSAB Herkes İçin Engelsiz Turizm
Komitesi bünyesinde, seyahat acentalarının yanı sıra engellilere yönelik hizmet veren
Alternatif Yaşam Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de danışman olarak
hizmet vermektedir. Komite, kurulduğundan bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlarla bir
araya gelerek fikir alışverişinde bulunmakta, çeşitli alanlardaki turistik işletmelere ve
ulaştırma alanındaki bazı altyapı tesislerine, engelsiz turizm bakış açısıyla ziyaretler
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gerçekleştirmektedir. Bu ziyaretlerde dikkati çeken eksiklikler, önerilerle birlikte
işletmelere bir rapor olarak sunulmaktadır (http: tursab.org.487).
Engellilere yönelik yeterli düzeyde konaklama imkânlarının bulunmayışı, var olanların
yeterli hizmeti verememeleri, tesislerin girişi, genel tuvaletler, yeme-içme ünitesi, mola
noktası, temalı parklar ile eğlence merkezlerinde bedensel engellilerin kullanımına uygun
düzenlemelerin yeterli düzeyde yapılmamış olması, engellilere yönelik ulaştırma
olanaklarının yeterli olmaması, serbest park etme imkânları, uygun işaretlendirmelerin
bulunmayışı, kaldırımların tekerlekli sandalye kullanımına uygun olmayışı gibi sorunlar,
tespit edilen sıkıntılardan bazılarıdır.

4.2.2. Alternatif Yaşam Derneği (AYDER)
Düşler Akademisi, AYDER’in (Alternatif Yaşam Derneği), hayata geçirmiş olduğu bir
sosyal sorumluluk projesidir. Engelli ve sosyal dezavantajlı gençlere üçer aylık dönemlerle
sanatın 11 dalında eğitim vermeyi ve bu eğitimlerinin sonunda meslek sahibi olmalarını
hedeflemektedir. Atölye eğitmenleri, dallarında profesyonel kişilerden oluşmaktadır.
Atölyeler fotoğraf, enstrüman, film-video, resim, vokal, dans, DJ, ritim, düş tasarım, moda
tasarım ve drama dallarındadır ve ücretsiz olarak verilmektedir. Ayder, Alternative Camp
ile engelliler ve farklı ihtiyaç grupları için spor, eğitim, tatil ve entegrasyon altyapısı
oluşturmayı hedefleyen, tamamen gönüllü bir girişimdir. Farklı engel grupları, farklı yaş ve
cinsiyetler, farklı kültürler ve diller arasında kurduğu köprü ile grupların sosyal yaşama
katılımına katkıda bulunarak, toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir model
uygulamadır. Mevcut tesislerde gönüllük mantığı içerisinde ve ücretsiz olarak engellilere
sağlanan spor, tatil ve eğitim kampları, Alternative Camp projesinin ilk basamağını teşkil
etmektedir. Ulusal ve uluslararası platformda öncü ve örnek bir model olan Alternative
Camp bir toplumsal dönüşüm dinamiğidir. Alternatif Kamp projesi, 10 yılı aşkın süredir
Türkiye'nin farklı şehirlerinde gençlerle ve yurt dışından gelen gönüllülerle buluşmaya
devam etmektedir (http: kurumsalsosyal.com).
2011 tarihli Dünya Engellilik Raporu, Dünya nüfusunun yaklaşık %15’inin bir tür
engellilik durumu yaşadığına işaret eder. Türkiye’nin de imzaladığı Engellilerin Haklarına
İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ise, taraf devletlerin, engelli bireylerin topluma tam
ve eşit katılımını sağlamak için gereken önlemleri almaları gereğini ortaya koymaktadır.
Ancak gerek dünyada gerekse Türkiye’de, engelli bireylerin sağlık, eğitim, istihdam gibi
temel hizmetlere erişiminin önündeki ciddi toplumsal engeller varlığını
korumaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde geniş bir gönüllü ağına sahip olan proje,
farklı formatlarda çalışmalarına dahil olan gönüllülerinin bilgi birikimi ve enerjisini;
kurumsal destekçi ve sponsorlarının projeye olan inancı ve bağlılığı ile sürdürülebilir ve
yenilikçi bir sosyal girişimcilik modeli ortaya koyar (www.ayder.org.tr).

5. TÜRSAB Engelsiz Turizm Komitesi’nce Türkiye’de Tespit Edilen
Bazı Sorunlar
• Engellilerin kullanabileceği yeterli toplu ulaşım araçlarının olmaması,
• Kentin veya beldenin görülmeye değer yerlerinin, müze ve ören yerlerinin engellilere
uygun şekilde dizayn edilmemesi (engellilerin kullanabileceği WC’lerin olmaması,
rampaların uygun şekilde yapılmaması vb), kaldırımların engellilerin kullanabileceği
biçimde yapılmaması,
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• Engellilere yönelik serbest park etme imkânları, uygun işaretlendirmelerin bulunmayışı,
• Engellilerin kullanımına uygun telefon kulübelerinin olmaması,
• Kendi arabasıyla ülkemize giriş yapan konuklarımızın sınır kapılarında işlemlerini
kolayca yaptırabilecekleri mekânsal düzenlemelerin bulunmayışı nedeniyle sıkıntı
yaşamaları. Örneğin pasaport kontrollerinin yapıldığı binalara girişte birkaç basamaklı
merdivenin bulunması gibi.
• Turistlere de hizmet veren hastane, sağlık ocağı, karakol gibi kamu binalarında
engellilerin bu hizmetler faydalanmasına dönük donanımların yetersizliği, hatta ilk bina
girişlerinde bile sorun yaşanıyor olması (bu arada düzenlemeler yapılırken engellilerin
yalnızca yürüme değil, görme ve işitme gibi sorunlar yaşıyor olabilecekleri de
unutulmamalıdır),
• Sorun yaşayan engellinin başvurabileceği özel merci ve mekânların bulunmaması
• Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te 80 oda
ve üzerinde olan oteller ile tatil köylerinde toplam oda kapasitesinin ancak % 1’i
oranında engelli odası bulundurulması yükümlülüğü olduğundan, işletmeler bunu
minimum düzeyde tutmakta, bu nedenle 300 odası olan konaklama merkezlerinde bile
engelli odası 3’ü geçmemektedir. Bu nedenle mevcut olan engelli odası sayısı, grup
halinde gelmek isteyen engelli ziyaretçileri ağırlamaya yetmediğinden, gerek
yurtdışından, gerekse yurtiçinden gelen bu tip taleplere olumsuz yanıt verilmek zorunda
kalınmaktadır.
• Hâlihazırda mevcut olan engelli odalarının bir bölümünün ise engellilerin ihtiyaçlarını
karşılayacak düzeyde bulunmadığı tespit edilmiştir.
• Bahsi geçen yönetmelikte odalar yanında, tesislerin girişi, genel tuvaletler, yeme-içme
ünitesi, mola noktası, temalı parklar ile eğlence merkezlerinde de bedensel engellilerin
kullanımına uygun düzenlemeler yapılması gerektiği belirtilmişse de, işletmelerde ya
bunlara hiç uyulmamakta, ya da yeterli düzeyde düzenleme yapılmamış bulunmaktadır
(http: tursab.org.487).

SONUÇ
Engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak kentsel yapılaşmanın olmaması, ekonomi, istihdam,
sağlık, eğitim, toplumda kendilerine karşı olan bakış açısı engellilerin en büyük sorunları
arasında yer almaktadır. Bu kişileri toplumun ayrı bir kesimi olarak nitelemek yerine
toplumun önemli bir parçası olarak görmek ve yaşam alanlarında buna olanak
sağlayabilmek amacıyla fiziksel çevreye ulaşılabilirliklerini sağlamak gerekmektedir.
Toplumu oluşturan insanlar eşit oranda bireysel haklara sahip olmak durumundadır (Çizel
vd., 2012: 30). Son yıllarda engelli haklarının gelişmesi, engellilerin sosyal hayattaki
rolünün artmasıyla birlikte, turizm sektörü içinde yeni bir pazar ortaya çıkmaktadır. Engelli
turizmi, dünyanın en büyük özel pazarını da meydana getirmektedir. Her insan gibi engelli
insanlarda tatil yapmak istemektedir. Her yıl istatistiklerde engelli turizmine katılanların
sayısının artığı görülmektedir. Türkiye için yeni bir kavram olan engelli turizm pazarı
Türkiye’de istenilen düzeye henüz ulaşmamıştır. Gelişmekte olan bu pazara yeterince ilgi
gösterilmemektedir. Yasal zorunluluklar dışında bu konuda fazla bir faaliyet
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görülmemektedir. Aşağıda Türkiye’de Engelsiz Turizm’in geliştirilmesi için önerler
sıralanmıştır:
- Başta konaklama ve seyahat işletmeleri olmak üzere tüm turizm işletmeleri engelli
pazarından pay almak için fiziki şartlarını yönetmeliklere uygun hale getirmelidir.
Kapıların, koridorların, asansörlerin, rampaların, alarm ve güvenlik sistemlerinin
engellilere göre dizayn edilmesi gerekir. Bu düzenlemeler, işletmeler için bir maliyet olsa
da doğru pazarlama ve tanıtım ile uzun vadede kar olarak geri dönecektir.
-Yönetmelik, en az 80 odası olan otel ve tatil köylerinde engelliler için yasal yaptırımlar
uygulamakta, diğer turistik işletmeleri kapsam dışı bırakmaktadır. Yönetmeliğin tüm
turizm belgeli işletmeleri kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmesi ile yönetmelik dışında
kalan işletmelerin de engellilere hizmet verir hale gelmesi sağlanabilecektir.
-Yönetmeliklerde %1 olan otellerde bulunması gereken engelli odası, en az %5-10 arası
olmalıdır. Dünyada 700 milyonluk bir engelli pazarı düşünüldüğünde bu oran normaldir.
-Sağlık/termal hizmeti veren konaklama tesislerindeki engelli odası, toplam oda sayısının
en az %10’u olmalıdır ve bu tesisler için özel teşvik yasaları çıkartılmalıdır.
-Bakanlığın denetleme uzmanlarının yetersizliği nedeniyle, engelli turizmine yönelik
denetimler yeterli düzeyde yapılmamaktadır. Bu iş için gönüllü kişiler bulunabilir. Bu
kişiler engellilerle ilgili sivil toplum kuruluşlarında görevli üst düzey çalışanlar olabilir.
Turistik işletmelerde gördükleri eksiklikleri, aksaklıkları Bakanlığa iletebilirler.
- Bakanlığın eğitimden sorumlu müdürlüğü, turistik işletmelere, engelli pazarının
potansiyeline yönelik bir eğitim çalışması verilebilir.
- Bakanlık, turistik işletmelerin engellilere yönelik sundukları ürünlerini geliştirmelerini
teşvik etmek amacıyla, bu işletmelere özel sertifika verilebilir. İşletmeler, aynı zamanda
güvenilirlilik anlamına gelen bu sertifikayla kendilerini uluslararası pazarda daha iyi
tanıtabilirler.
- Yalnızca engellilere yönelik hizmet vermek amacıyla açılan işletmelere özel yatırım
teşvikleri verilebilir.
- Bakanlık ve TÜRSAB, her yıl engellilere en iyi hizmeti veren işletmelere ödül verilebilir.
Bu turizm işletmelerinin ulusal ya da uluslararası medyada tanıtılması, bu segmente
yönelik hazırlanmış broşür ya da kataloglara girmesi sağlanabilir.
- Bakanlık, yalnızca bu özel pazara yönelik ürünleri içeren broşür, CD gibi tanıtım
materyalleri üretilebilir.
- Engelli odalarının bulunduğu otel kapılarında TÜRSAB ya da Turizm Bakanlığı’ndan
onaylı uyarı levhasının olması yararlı olacaktır.
- Engellilerin oluşturduğu turizm pazarına girmek isteyen bölge ve beldeler, engellilerin
kullanabileceği toplu ulaşım araçları bulundurabilir. Kentin veya beldenin görülmeye değer
yerlerinin, müze ve ören yerlerinin engellilere uygun şekilde dizayn edilmesi gibi
düzenlemeler bu pazarın kapılarını o bölgeye açabilecektir.
- Bakanlık, yatırımcıları, işletmeleri, bölgesel kamu kuruluşlarını bir araya getirip, engelli
pazarına yönelik çalışmaların yapılacağı birlikteliğe öncülük yapabilir.
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- Engelli turizmine hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının sayısı artırılabilir. Sosyal
medyada örgütlenebilinir.
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Abstract: It’s imperative that equality for disabled people if we are to reflect truly the
diversity of our local and international communities. Currently we are still living in a world
that is not - by their true definitions – inclusive or accessible. If we become complacent at
the lax pace of changes in policies affecting physical and social barriers for disabled
people, we risk excluding the voices of disabled people; the voices which play a major part
in the development and enrichment of our cultural landscapes. Disabled people positively
and equally represented on our world stages can change public perception. This has been
proven through the profiling of disability arts. We achieve progression when we are
provided with an equal platform to participate, contribute, and create and deliver
excellence. By investing in disabled-led art, and for this to be seen and critiqued alongside
non-disabled led work, we also begin to impact on the necessary changes needed to profile
a true representation of our societies.
Keywords: disability, arts, inclusive, accessible, barriers

1. Introduction
Showing disability to the world is the greatest way to break down social, attitudinal and
physical barriers, and to achieve true equality for disabled people in urban, isolated
communities. Whilst some communities have been supported to move faster than others to
progress equality for disabled people, it’s essential that together we support and work
alongside each other to find solutions as part of a global community.

2. Methodology
If we access The United Nations’ Universal Declaration of Human Rights it does not take
long to see the number of articles which juxtapose our current societal realities – a right to
work, a right to equality, a right to an education. In my role at Graeae Theatre Company as
part of the Training and Learning department, I project and protect one of the company’s
over-arching aims: to increase access for disabled people in receiving high quality artistic
training as well as meaningful participatory and educational opportunities for children and
young people to engage in the arts. We are committed to supporting young people to
embrace the arts, as a means of making sense of the world in which they live, to challenge
their perceptions of themselves, who they are and what they can do.
Graeae Theatre Company is a disabled-led theatre company in London delivering groundbreaking artistic, new writing, training and education programmes nationally and
internationally. We embody bold visions for challenging society’s perceptions of disabled
people - as artists, audience members, and as the next generation of leaders. We tour worldclass theatre, as well as deliver professional training and participatory arts opportunities,
reaching communities worldwide.

56

Graeae’s philosophy starts with the social rather than a medical model of disability. Whilst
the medical model is body centric, focussing on a person’s impairment and difference as
being the barrier, the social model of disability explains how we can remove society’s
environmental, physical and attitudinal barriers to develop a more inclusive society. At
Graeae, we strive to remove the physical and attitudinal barriers put up by society that is
preventing the full participation of disabled people within the arts and our communities.
Our company works closely with the Arts Council England and British Council to ensure
that we can continue to increase the level of engagement required to bring on a new
generation of disabled leaders, artists and audiences. Arts Council England have been a
great supporter in the emergence of disability arts – not as therapy or as rehabilitation, but
as art that is critiqued alongside non-disabled led work.
Graeae was established by Nabil Shaban and Richard Tomlinson in 1980. Shaban and
Tomlinson set up the company as a driven response to the lack of representation of
disabled artists on our stages. Graeae was the first professional theatre company of disabled
people and has paved the way for others both nationally and internationally.
Now, 33 years on from its inception, the company is still relevant and still pushing
boundaries to ensure disabled artists are not kept behind the curtain or patronised. It is vital
that our work carries on with even more drive and determination for changing perceptions.
At Graeae we deliver on the acknowledgement that access to the arts is a basic human
right. Yet in the UK a report into participation in London, “Taking Part” emphasises that
disabled people have significantly lower levels of engagement with arts and culture than
non-disabled people. This is due to a number of factors that includes a lack of accessible
information and the arts reaching disabled people, and cultural events themselves being
inaccessible.
Disability arts has spent the last thirty years getting out of a ghetto. Currently, however,
there is still every danger with the latest UK government’s funding cuts to the Arts and to
the personal and independent living support for disabled people, that Deaf and disabled
artists and audiences once again will be dismissed and forgotten.
One in eight of the UK population is disabled but – and extraordinarily - here we are in
2013 still fighting for basic independence and recognition of our place in the world; as
writers, directors, actors, essential contributors, as equals. We are still fighting against
societal, governmental and physical barriers - being told what we can’t do and that we cost
too much.
I would like to think that by 2020, the disability movement, with support of the
government, will have progressed significantly, just as we have over a number of years
with black and ethnic minority civil rights movements. In 1980, when Graeae was set up,
we surely had a similar seven year vision for equality. How long is it going to take for
disabled people to have equal access to arts, culture, education and basic services? My fear
is that the vitality and literality in the definitions of ‘equality’ and ‘inclusion’ will be
transformed for the next generation into conditional terms. ‘You can have equality, but you
still can’t get into our theatre or festival because you are a safety risk’ (This excuse has
been given to a wheelchair user more often than you would like to think)
In November 2012, Graeae’s Artistic Director, Jenny Sealey, collected two awards. The
TMA Theatre Awards UK Promotion of Diversity Award for Graeae Theatre Company,
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and the Liberty Human Rights Arts Award. Jenny thought she might have finally changed
people’s perceptions about disability through the work at Graeae and also by reaching 1
billion people worldwide through the theatre in the Paralympic Opening Ceremony which
she co-directed with Bradley Hemmings.
These awards recognised that theatre has a social responsibility to comment on the world in
which we live, to challenge perceptions, to inform and engage. Graeae takes this
responsibility seriously. Disabled people are in a unique position in which to observe and
artistically comment on society and the world we live in. We need to know that disabled
artists are proud of their journey toward excellence and we should not settle for anything
less for risk of immediately invalidating ourselves and revoking our right to be in the
public domain.
During the Olympic and Paralympic Games in London, the world was watching. The UK
government knew the world was watching. And because the world was watching, disability
art was profiled, well publicised and funded. We saw other small changes. Wheelchair
ramps suddenly appeared at train stations to enable wheelchair users to commute more
widely around London. Suddenly a wheelchair user didn’t need to book a wheelchair ramp
twenty-four hours in advance – they were just there, and so were the staff to assist. You
would speak to disabled people and ask how their journey was today. Their response: Just
like everyone else’s! The feeling in London during the summer of 2012 was electric. There
were disabled people everywhere – we were visible. Londoners were talking to each other
and asking questions, and suddenly there was a noticeable shift in perceptions. The charity
model, the patronisation was disappearing. We really thought this was it. Had the world
changed for the better for disabled people?
Following the London 2012 Paralympic Games, the UK has been talking at length about
the legacy of this event and mapping the changes in public perceptions towards disabled
people. However, instead of riding high on the success of these times, disabled people are
facing new challenges fighting the UK government’s cuts against a right to basic
independence and access to arts, culture, training and education.
One in eight people in the UK are disabled and yet you will rarely see us profiled on stage,
film, TV and radio. We are still mostly depicted by non-disabled people and it feels as if
we are decades away from having one in eight disabled actors on our stages. And, yes,
parallel cases can be made in terms of the under-representation of many other groups.
Here are some of the barriers that, for example, a Deaf or disabled actor have in the past
and still to this day might face:
‘You can’t receive training because the training establishment thinks you won’t meet the
required voice or movement requirement.’
‘Casting directors won’t see you for anything except a part that exactly matches your
impairment.’
‘Casting directors won’t see you because they'd prefer a non-disabled actor to play the
part...’
‘Your Access to Work budget has been cut, so you can’t afford a sign language interpreter
to be with you in rehearsal.’
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‘A director thinks that an audience won't understand you because you have a differing
voice pattern.’
At Graeae, none of the above would be barriers, so why are they barriers for others?
In many ways, the problem now, as opposed to the eighties, is that the ‘diversity industry’
has created schemes that have let the establishment off the hook from properly addressing
equality and human rights. Token efforts are the order of the day to salve the conscience.
As an example, most theatres now have signed, captioned and audio described
performances so Deaf, blind and visually impaired audiences can access a performance.
But surely, if we aspire to full human rights, every performance should be accessible to
sensory-impaired people? Theatres for example are proving not committed enough to
reflecting their communities on the stage.
Since 1997 Graeae has been artistically led by Jenny Sealey. Through rich collaborations
with disabled artists, Jenny has helped Graeae develop a new aesthetic which ensures
Graeae’s artistic, training and education programmes are always accessible to disabled
artists and audiences. We refer to this aesthetic as Creative Access. In a Graeae
production, we do not have just one sign language interpreted or one captioned
performance for Deaf audience. In each show a sign language interpreter is not edged to the
far side of the stage, but creatively written in to the vision for the show. Every performance
by Graeae features captioning and British sign language. When we work internationally,
we continue to embody this approach to ensure our workshop delivery and our
performances are also accessible in other languages. We ensure every performance is audio
described so blind and visually impaired audiences can access any performance, and we
only perform in theatres and outdoor spaces which are wheelchair accessible. For Graeae
and our artists, we do not compromise on these standards, which we see as a basic human
right to accessing art. It’s through our refusal to compromise that we encourage a society to
have an increased awareness and accept and champion difference and diversity.

3. Results
Through all this work, global connections between artists, organisations, and stakeholders
are vital. We must support each other, share our ideologies and practices; we must debate,
we must continue to analyse and evaluate and remember our history in order to be
progressive in our art for the future. We should ensure we continue to learn together and
propel ourselves towards creating more opportunities for mutual exchange. It’s only then
that we maximise the visibility of disabled artists. It’s only then that the world can see us
not as second-class citizens, but as equals, as members of a society who enrich the arts and
cultural landscapes and who are not ghettoised.
In 2013 there is no ground for us, disabled people, still to be patronised or for people to
have low expectations or for us to be sidelined. Our ultimate aim for our theatre company
is to work away the need to exist; for the world to embrace the talent and contribution of
disabled people across the arts, culture and education. We will continue to do this by
ensuring disabled artists are supported and profiled centre stage nationally and
internationally. We will continue to learn through meaningful engagement with national
and international communities. We must continue to listen, consult and collaborate together
and ensure disabled people can shape the world alongside non-disabled people.
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4. Conclusion
Perhaps in 2020 not just pockets of the community will be inclusive and accessible, but we
may see greater world scale change in policy, provision and attitudes. Showing disability
to the world through excellence in art, by investing is disabled people, is how we make
one of the greatest impacts. This is how we will break down social and physical barriers
and achieve true equality for disabled people.
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Özet: Bu araştırma, engelli birey ve ailelerin terapatik rekreasyonu tanıması ve bu konuda
farkındalığın artmasına yönelik bir çalışmadır. Araştırma, Türkiye’deki rekreasyonun
konumunu ve engelli bireyler üzerine sağlayabilecek etkileri ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, engelli, terapatik rekreasyon
ABSTRACT
This study is aimed to introduce theorapatic recreation to disabled individuals and families
and to increase awareness regarding to it.The study set forth the position of recreation and
impacts it may have on disabled individuals in Turkey.
Keywords: Recreation, disability, theorapatic recreation

1. Giriş
Rekreasyon insanların serbest zamanlarında yani kişinin çalışmak zorunda olmadığı
zamanlar dışında kalan süreci en etkin şekilde geçirmesini, bunun ile ilgili aktiviteleri ve
zaman sürecini kapsamayı amaçlamaktadır. Bireylerin ihtiyaç ve gereksinimleri zaman
mekan ve çevre koşullarına göre farklılıklar gösterse de devletin ve yerel yönetimlerin
sorumlulukları arasında en önemli unsurun vatandaşlarının yaşam kalitelerini arttırarak
sağlık ve sosyal yaşamlarını güvence altına almaları önemli bir yer tutar.
Bu bağlamda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bünyesinde açılan Rekreasyon
bölümü bu ihtiyacı karşılamaya yönelik donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla
kurulmuştur.
Terapatik rekreasyon ise hastalık, engel ya da sosyal durum ile ilgili özel ilgiye ihtiyaç
duyan bireylerin sağlığını tekrar kazanmasına yardımcı olmak ya da bireylerin daha iyi bir
yaşam kalitesini elde etmesi amacıyla aktiviteyle, eğitimle ve rekreasyonla tedavi
yöntemleri kullanan bir hizmet olarak tanımlanmaktadır (Sylvester ve ark., 2001).

2. Engelliler İçin Terapatik Rekreasyonun Önemi
Gelişmiş ülkelerde, bedensel ve zihinsel açıdan engeli bulunan kişilerin nüfusa oranı %2
civarındadır fakat bizim ülkemizde bu oran %12’den fazladır. Gelişmiş ülkelerde oran
oldukça düşük olmasına rağmen “terapatik rekreasyon” adı altında lisans eğitimi
verilmektedir.
Terapatik rekreasyon, bireylerin kendi boş zamanında hayat tarzlarını yaratmaları ve ifade
etmeleri için bireylere sağlanan rekreasyon hizmetleridir. Terapatik rekreasyon alanı
içerisinde görev yapan liderler, rehabilitasyon merkezleri, kronik hastalıklar merkezleri,
çocuk hastaneleri, zihinsel engelliler için okullar, özel kamplar gibi tesislerde çalışan
terapatik rekreasyon uzmanlarıdır. (Russell, 2001).
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Rekreasyon terapistleri genel olarak; her alanda hedef kişinin engelini olabildiğince minimuma indirerek günlük hayata hazırlamak, kişilerin ilgi alanları ve yeteneklerini
çeşitlendirerek faydalı olmak ve terapiyi, rekreasyon eğitimiyle birleştirerek kişiyi
rehabilite etmek üzerinde çalışırlar.( Tütüncü 2012 )
Yani Terapatik rekreasyon uzmanlarının nihai hedefi engelli bireylerin duygusal, fiziksel
ve zihinsel gelişiminde destek olmak, alternatif spor, sanat, oyun ve tekniklerle toplum
içine dahil olmalarını sağlayarak daha aktif bir yaşama sahip olmalarını hedefler.
Terapatik rekreasyonun temel özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir (Pala 2006; Kozan
2006):
● Bireyi yaşam kalitesini artırır.
● Fiziki sağlık gelişiminde önemli düzeyde pozitif etki sağlar.
● Ruh sağlığı açısından moral, motivasyon ve özgüven kazandırır.
● Yapılacak uygulamalı aktivitelerle zihinsel gelişim sağlar.
● İleride oluşabilecek ruhsal ve fiziksel gerilemeyi önler ve/veya azaltır.
● Bireyi sosyalleştirir, hayal gücünü (yaratıcılık) geliştirir.
● Kişisel beceri ve yeteneğini geliştirir.
Kişisel başarı ve verimin artışında pozitif etki sağlar.
● Sosyalleşme, dayanışma ve bütünleşmeyi sağlar.
● Yetenek seçiminde en etkili doğal yöntemdir.
● Verilen özel eğitim ile sosyal yaşam arasında köprüdür.
● Rehabilitasyon sürecini hızlandırır ve etkili kılar.
● Drama, oyun, spor ve organizasyonlar verilen rehabilitasyon eğitiminin ilk uygulama
alanları ve sosyal yaşamın ilk adımıdır.
● Ailenin (refakatçinin) moral ve motivasyonuna dolaylı yoldan katkı sağlar.
Dünyada sağlıklı bireylere verilen rekreasyon hizmetleri ‘rekreasyon’ kapsamında, engelli
ve sağlık sorunu olan kişilere verilen rekreasyon hizmetleri ‘ rekreasyon Terapisi’
kapsamında değerlendirilmektedir. (Austin 2004)
Bu kapsamda bu tür sosyal bilgiye sahip olarak psikolojik ve fiziksel anlamda fayda
sağlamaktan öte engelli bireylere spor sanat tiyatro gibi farklı alanlarda ihtiyaç duyulan
unsurun Terapatik Rekreasyon, uzmanı olması gerektiğini görmekteyiz.

3. Öneri:
Devlete ait kurumlar ve yerel yönetimlerin engelli birey ve ailelerin ilgisini çeken ve ya
yardımcı olan rekreasyonel aktiviteleri desteklemeli ve daha fazla hayata geçirmelidir. Bu
konuda kurumlar projeler üretilemelidir. Projelerde gönüllük esasında engelli olmayan
bireyler ile engelli bireyler bir arada olup toplumsal duyarlığı arttırarak dayanışma
sağlanmalıdır. Bu bağlamda rekreasyon bölümü öğrencileri ve uzmanları ile ortak bir
paydada birleşerek engelli bireyler için projeler üretilip tam destek sağlanmalıdır.
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Böylece bu proje ve destekler sayesinde yetişen rekreasyon uzmanları da uygulamalı olarak
engelli bireyler ile çalışma fırsatı bulup bu konuda kendilerini geliştirme fırsatı
bulacaklardır.

4. Sonuç:
Başta Devletin olmak üzere; Üniversitelerin, her seviyedeki devlet birimlerinin, Yerel
yönetimlerin engelli bireyler ve aileleri için sağlık, huzur ve yaşam kalitelerinin
gelişiminde önemli sorumluluklara sahip olduklarını vurgulamak gerekir. Bunun ruhsal ve
bedenen karşılığı terapatik rekreasyonla mümkündür.
Böylece Engelli bireyleri topluma kazandırma serbest zamanlarını en aktif şekilde
değerlendirme, sosyal ve psikolojik anlamda alternatif bilgi birikimiyle kişileri yeniden
yapılandırma olanağı bulunacaktır.
İlgili kurum ve kuruluşların aktif ve sosyal bir birey kazanma umuduyla atacakları adımda,
rekreasyon bölümünün kuruluş amacına hizmet etmesini sağlayarak, engelli birey ve
engelli ailelerine sosyal ruhsal ve fiziksel anlamda bütünleşmesine de yardımcı olunacaktır.
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Engelsiz İzmir Stratejik Plan Taslağı
Gülgün ERDOĞAN TOSUN
Prof.Dr., Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, gulgunster@gmail.com

Özet: Bu çalışma, Engelsiz İzmir Kongresi hazırlık sürecinde İzmir’in engelsiz hale
getirilmesi amacıyla hazırlanmış bir stratejik plan taslağı olup, kongre sürecinde tartışmaya
açılarak, kongre sonrasında kesin şekil alması beklenen bir çalışmadır. Engelsiz İzmir
Stratejik Plan Taslağı İzmir kentini ilgilendiren ana stratejik planlara temel oluşturmak
üzere hazırlanmış olup, İzmir Büyükşehir Belediye tarafından Ege Üniversitesi işbirliğiyle
2.500 engelli ve yakınıyla görüşülerek gerçekleştirilen “İzmir’de Yaşayan Engellilere
Yönelik İhtiyaç Tespiti ve Hizmet Beklentileri” araştırmasının verilerinden elde edilen
bulgulara dayandırılmıştır. Plan taslağının hazırlık sürecinde İzmir Kent Konseyi çatısı
altında örgütlenmiş olan İzmir Engelli Meclisi’nde temsilcisi bulunan engelli sivil toplum
örgütlerinin temsilcileriyle de bir odak grup çalışması yapılmıştır. Planın yazım sürecinde
Türkiye ve Avrupa Birliği mevzuatı dikkate alınarak, Avrupa Konseyi Engelliler Eylem
Planı (2006-2015) ve Avrupa Parlamentosu Avrupa Engellilik Stratejisi (2010-2020)
belgelerinde işaret edilen alanlar ve konularla uyumlu bir stratejik plan taslağı
oluşturulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Engelsiz İzmir, Avrupa Parlamentosu, Stratejik Plan

Giriş
Günümüzde stratejik planlama uygulamaları özel sektör alanında doğmuş olmakla birlikte,
kamu sektöründeki hizmetlere yön veren temel yönetim uygulamalarından biridir.
Mantıksal ve yasal çerçeve açısından planlı hizmet üretme, belirlenen hedeflere yönelik
politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ve uygulamayı etkili bir
şekilde izlemede kamu kuruluşlarının inisiyatif almaları ve aktif katılımı zorunlu
görülmektedir. Söz konusu faaliyetlerin kuruluşlar tarafından yürütülmesinde “stratejik
planlama” temel bir araç olarak gündeme gelmektedir.
Kuruluş tarafından hazırlanacak olan stratejik plan; bir yandan kurum kültürü ve kurum
kimliği oluşumuna, gelişimine destek olurken, diğer yandan katılımcılık açısından kurumu
güçlendirecektir.
Günümüzde kurum ve kuruluşlar bütçe tekliflerini stratejik planda öngörülen stratejik amaç
ve hedeflerle ilişkilendirmekle yükümlüdürler. Kuruluşların bütçe teklifleri DPT ve Maliye
Bakanlığı tarafından değerlendirilirken, kurumun stratejik planına uygunluk temel bir ölçüt
olarak dikkate alınacaktır. Sonuçta kuruluşlar, bütçe sürecinde onaylanmış stratejik
planlarına uygun olmayan proje ve faaliyetleri teklif edemeyeceklerdir. Bütüncül stratejik
planlar yerini amaca yönelik ve daha kısa sürelerle güncellenen stratejik planlara
bırakmıştır.
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Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki
yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak
yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır.
Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde
hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme
sorumluluğuna rehberlik eder. Bu açıdan bakıldığında Engelsiz İzmir Stratejik Planı,
İzmir’in kentsel bir bütün olarak içinde engellilerin gündelik yaşamlarını kolayca
sürdürebilmelerini sağlayacak bir hedefe ulaşmanın yol haritasını oluşturmak üzere
hazırlanmıştır.

1. Neredeyiz: Neden Engelsiz İzmir Stratejik Planı
2011 Yılı TÜİK Nüfus ve Konut Araştırması verilerine göre İzmir’de en az bir engeli olan
kişi sayısı 206.142’dir. Bu sayı İzmir nüfusunun 9,6’sına tekabül etmektedir. (İstanbul ve
Ankara’da %8,9) İzmir’de yaşayan nüfusun;
•
•
•
•
•
•

Yüzde 1,1’i görmede zorluk yaşayanlar
Yüzde 1’i duymada zorluk yaşayanlardan
Yüzde 0,6’sı konuşmada zorluk yaşayanlardan
Yüzde 2,6’sı yürüme/merdiven inme/çıkmada zorluk yaşayanlardan
Yüzde 3’ü taşımada/tutmada zorluk yaşayanlardan
Yüzde 1,3’ü yaşıtlarına göre öğrenmede, hatırlamada, dikkatini toplamada zorluk
yaşayanlardan oluşmaktadır.

1.1. Hazırlık Çalışmaları: Arama Konferansları ve Ara Sempozyumlar
Engelsiz İzmir Stratejik Planının hazırlık sürecinde 6-7 Ekim 2012 tarihleri arasında 168
kurum/kuruluş temsilcisinin katılımıyla bir Arama Konferansı gerçekleştirilmiştir. Arama
Konferansına engelli sivil toplum örgütlerinden 80 temsilci, üniversitelerden 4 temsilci,
ilçe belediyelerinden 6, meslek odalarından 6, basından 3, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve
bağlı kuruluşlarından 40 temsilci, 27 bireysel katılımcı, 2 tane ise farklı partilerden temsilci
katılmıştır. Arama konferansından elde edilen bulgulara göre;
• Engellilerin yaşadığı sorunlar sadece engellilerin değil bütün İzmir’in sorunudur ve
demokratik bir şekilde ortak akıl oluşturarak Engelsizizmir projesiyle İzmir’i engelsiz
hale getirmek ortak amaç olarak belirlenmiştir.
• Kadın olmak, genç olmak, engelli olmak bir sınırlama değildir. Dezavantajlı gruplar
kendi haklarının farkına varmakta, bilinçlenmekte ve toplumun diğer kesimlerini de
bilinçlendirmektedir.
• Engelsiz İzmir süreciyle yaşanan sorunlara İzmir’e özgü bir bakış açısı getirilerek,
empatik iletişim sağlanarak İzmir kendi farkını ortaya koyacaktır.
• Baktığımız ama göremediğimiz, duyduğumuz ama anlamadığımız farklılıklara ilişkin
duyarlılıkların geliştirilmesi gerekmektedir.
• Gerçekleştirilen ortak akıl arama konferansından ve kongre sürecinden çıkan
sonuçların hem merkezi idare hem de yerel yönetimlere ulaştırılması gerekmektedir.
Arama Konferansı’nda Engelli Ailesi Olmak, Evrensel Tasarım, Toplu Ulaşım,
Kültür/Sanat/Eğitim, Engelli Hakları, Ayrımcılık, İstihdam ve Üretim Stratejileri başlıkları
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altında 2 gün süren atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu arama konferansının
sonuçları Engelsiz İzmir Stratejik Planına dahil edilmiştir.
Engelsiz İzmir 2013 Kongresi’nin hazırlık sürecinde Turizm Fuarı Kapsamında 7 Aralık
2012’de Engelsiz Turizm Paneli, 20 Mart 2013’de ise Engellilerin Üretime Katılma ve
İstihdam Stratejileri Ara Sempozyumları yapılmıştır.
Ara sempozyumların amacı, yerel yönetimler, üniversiteler, yurt içi ve yurt dışı sivil
toplum örgütleri ve medyadan katılımcıların görüşleri ışığında engellilerin turizm
faaliyetlerine ve işgücüne katılımını yurtiçi ve yurt dışındaki başarılı örnekler ışığında
inceleyerek çözüm yollarını tartışmaya açmaktı. Tartışmalara Türkiye’den ve Avrupa’dan
sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteciler, akademisyenler ve uzmanlar katılmışlardır.

1.2. Durum Analizi
Durum analizi kapsamında yapılan hazırlık çalışmaları sırasında engellilerin Türkiye ve
Avrupa Birliği mevzuatındaki mevcut durumu analiz edilmiştir.
Ayrıca, Engelsiz İzmir Stratejik Planı hazırlık sürecinde gerçekleştirilen “Engellilere
Yönelik İhtiyaç Tespiti ve Hizmet Beklentileri” başlıklı çalışma kapsamında 2500 engelli
ve ailesiyle görüşülmüştür. Sözkonusu araştırma İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları
içinde yaşayan engelli hemşerilerinin sosyo-ekonomik, demografik niteliklerini saptamak,
engellilerin kentsel yaşama katılım süreçlerinde yaşadıkları sorunları tespit etmek,
engellilerin İzmir’deki fiziki çevre, toplumsal-kültürel-ekonomik yaşam koşullarına ilişkin
düşünce, kanaatlerinin yanısıra bu alanlardaki hizmet beklentilerini belirlemek amacıyla
ihtiyaç tespiti ve hizmet beklentisi çalışması gerçekleştirilmiştir.
Alan çalışması sırasında Ege Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan Proje ekibi tarafından
hazırlanmış olan ve Engelsizmir 2013 Kongresi Yürütme Kurulu ve Bilim Kurulu’nun
görüşleri alınarak son hali verilmiş olan anket formu, 2.501 kişiyle yüzyüze görüşme
tekniği ile uygulanmıştır.
Alan çalışmasının yanı sıra İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi’nde temsilcisi bulunan
engelli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle iki ayrı odak grup çalışması yapılarak İzmir
kentinin güçlü ve zayıf yönleri, engelliler açısından kentin fırsatları ve tehditleri
değerlendirilmiştir.
Alan çalışması sırasında engellilerin yaşadığı haneye ilişkin veriler de toplanmıştır. Eğer
engellinin kendisi yanıt veremeyecek durumda ise, hane yaşayan bir kişi ile görüşülerek
hanede yaşayan engellilere ilişkin bilgiler toplanmıştır. Anket formunun ilk kısmında
hanenin genel durumu, hanede yaşayan toplam engelli sayısı, aile reisi olarak da
tanımlayabileceğimiz ailede sözü geçen kişiye ilişkin sosyo-demografik veriler
toplanmıştır. Anket formunun ikinci kısmında ise hanede yaşayan tüm engellilere ilişkin
sosyo-demografik verilerin yanısıra, engel durumlarına, engelli olma nedenlerine ilişkin
veriler, engellilerin gündelik yaşamda karşılaştıkları zorluklar, çeşitli kurumlardan hizmet
beklentileri sorgulanmıştır.
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Tablo 1: Engellilerin Cinsiyeti
Engellinin Cinsiyeti
Sayı

Yüzde

Kadın

1032Tablo

Erkek

1469

TOPLAM

2501

Geçerli Yüzde

2: 41,3
Engellilerin

Kümülatif Yüzde

Yaşı41,3

41,3

58,7

58,7

100,0

100,0

100,0

Alan araştırmasında görüşülen, bilgileri alınan engellilerin %41,3’ü kadın, %58,7’si
erkektir.
Tablo 2: Engellinin Yaşı
Engellinin Yaşı
Sayı

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0-6

39

1,6

1,6

7-14

112

4,5

4,5

6,0

15-24

210

8,4

8,4

14,4

25-44

710

28,4

28,4

42,8

45-64

823

32,9

32,9

75,7

65 +

607

24,3

24,3

100,0

2501

100,0

100,0

TOPLAM

1,6

Yaş dağılımını gösteren tablo incelendiğinde 0-6 yaş aralığından 65 yaş ve üstüne dek
engellilerin temsil edildiği dikkat çekmektedir. Yoğunlaşma 24-44 ve 45-64 yaş
aralağındadır.
Tablo 3: Engellinin Engel Türü

Engel türlerine göre dağılımı gösteren tabloyu incelediğimizde, ankette zihinsel engellilerin
oranının %31,8, ortopedik engellilerin %20,6, süreğen hastalıklı olanların ise %23,2
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oranında temsil edildiğini söyleyebiliriz. Tüm engel kategorilerinin temsil edilmiş olması
anket verilerinin geçerliliğine ilişkin önemli bir veridir.
Tablo 4: Engellinin Sağlık Güvencesi Türü

Yukarıdaki tablodan, görüşülen engellilerin %74,7’ünün sağlık güvencesi açısından Emekli
Sandığı ve SSK şemsiyesi altında olduğu, güvencesi olmadığını belirtenlerin ise %14,7 gibi
yüksek bir oranda olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 5: Engelli Olarak Ayrımcılığa Uğrama Algısı
Engelli Olarak Ayrımcılığa Uğradığınızı Düşünüyor musunuz?
Sayı
Hayır, uğramıyorum

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

1545

61,8

61,8

61,8

Evet, uğruyorum

433

17,3

17,3

79,1

Fikri yok-cevapsız

523

20,9

100,0

2501

100,0

20,9
100,0

TOPLAM

“Engelli Olarak Ayrımcılığa Uğruyor musun?” sorusuna verilen yanıtların dağılımına
baktığımızda, sadece %17,3’ünün ayrımcılığa uğradığını belirtmesi olumlu bir durum
olarak dikkate değerdir. Görüşülen engellilerin %61,8’i ayrımcılığa uğramadığını
belirtirken, %20,9’u bu soruyu yanıtsız bırakmıştır.
Tablo 6: Engelli Olmayanlara Göre İşyerinde Yükselme İmkanı
Engeli Olmayanlara Göre İşyerinde Yükselme İmkanı
Sayı

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Daha az

454

18,2

57,3

57,3

Eşit

338

13,5

42,7

100,0

Çalışmıyor

1709

68,3

TOPLAM

2501

100,0

100,0
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Engelli olmayanlara göre işyerinde yükselme imkânlarını araştıran soruya verilen yanıtlara
baktığımızda (bir işte çalışmayanlar hariç olmak üzere), %57,3’ünün yükselme imkanının
daha az olduğunu, %42,7’sinin ise eşit olduğunu ifade ettiğini görmekteyiz. İşyerinde
uğranan ayrımcılık açısından çalışanların yarıdan fazlasının bir eşitsizliğin varlığı
konusunda hemfikir olduklarını söyleyebiliriz.
Tablo 7: Engellilerin Hükümetten Birinci Bekletileri
Engellilerin Hükümetten Birinci Beklentileri
Sayı
Sosyal yardım ve desteklerin

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

1726

69,0

77,2

77,2

110

4,4

4,9

82,1

52

2,1

2,3

84,4

İş bulma imkanlarının arttırılması

96

3,8

4,3

88,7

Eğitim imkanlarının arttırılması

16

,6

,7

89,4

Fiziksel çevre ve ulaşım konusunda

97

3,9

4,3

93,8

Hiç beklentisi olmayanları

139

5,6

6,2

100,0

Fikri yok-cevapsız

265

10,6

2501

100,0

arttırılması
Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi
Bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve
yaygınlaştırılması

düzenlemeler yapılması

TOPLAM

100,0

Tablo 8: Engellilerin Hükümetten İkinci Beklentileri
Engellilerin Hükümetten İkinci Beklentileri
Sayı
Sosyal yardım ve desteklerin arttırılması
Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi
Bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

43

1,7

2,6

2,6

1252

50,1

75,2

77,8

133

5,3

8,0

85,8
92,3

yaygınlaştırılması
İş bulma imkanlarının arttırılması

108

4,3

6,5

Eğitim imkanlarının arttırılması

31

1,2

1,9

94,1

Fiziksel çevre ve ulaşım konusunda

98

3,9

5,9

100,0

düzenlemeler yapılması
Fikri yok-cevapsız
TOPLAM

836

33,4

2501

100,0

100,0
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Tablo 9: Engellilerin Hükümetten Üçüncü Beklentileri
Engellilerin Hükümetten Üçüncü Beklentileri
Sayı
Sosyal yardım ve desteklerin arttırılması
Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi
Bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

2

,1

,1

,1

28

1,1

2,1

2,2

1019

40,7

76,4

78,6

123

4,9

9,2

87,9

yaygınlaştırılması
İş bulma imkanlarının arttırılması
Eğitim imkanlarının arttırılması

50

2,0

3,7

91,6

112

4,5

8,4

100,0

Fikri yok-cevapsız

1167

46,7

TOPLAM

2501

100,0

Fiziksel çevre ve ulaşım konusunda
düzenlemeler yapılması

100,0

Görüşülen engellilerin hükümetten beklentilerinin dağılımını gösteren üç tablo birlikte
değerlendirildiğinde, talep sıralamasında %77,2 ile sosyal yardım ve desteklerin arttırılması
talebi ilk sırada gelirken, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi %75,2 ile ikinci sırada, bakım
hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması %76,4 ile üçüncü sırada gelmektedir.
Tablo 10: Engellilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Birinci Beklentileri
Engellilerin İzmir Büyükşehir Belediyesinden Birinci Beklentileri
Sayı
Sağlık hizmeti desteği

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

1428

57,1

68,5

68,5

Alışveriş, fatura yatırma vb. destekler

146

5,8

7,0

75,5

Su ücreti indirimi

113

4,5

5,4

80,9

Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri

43

1,7

2,1

82,9

Engelliye uygun belediye tesisleri (spor-

56

2,2

2,7

85,6

Ev temizliği ve iaşe desteği

75

3,0

3,6

89,2

Evde bakım hizmeti

75

3,0

3,6

92,8

Sosyal ve kültürel etkinlikler

43

1,7

2,1

94,9

Engelli aracı ile taşıma

53

2,1

2,5

97,4

Toplu taşıma indirimi

39

1,6

1,9

99,3

Mesleki ve sosyal rehabilitasyon

15

,6

,7

100,0

eğlence vb.)

Fikri yok-cevapsız
TOPLAM

415

16,6

2501

100,0

100,0
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Tablo 11: Engellilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden İkinci Beklentileri
Engellilerin İzmir Büyükşehir Belediyesinden İkinci Beklentileri
Sayı
Sağlık hizmeti desteği

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

47

1,9

2,9

2,9

Alışveriş, fatura yatırma vb. destekler

924

36,9

56,5

59,4

Su ücreti indirimi

250

10,0

15,3

74,7

Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri

73

2,9

4,5

79,1

Engelliye uygun belediye tesisleri (spor-

62

2,5

3,8

82,9

Ev temizliği ve iaşe desteği

81

3,2

5,0

87,9

Evde bakım hizmeti

42

1,7

2,6

90,5

Sosyal ve kültürel etkinlikler

68

2,7

4,2

94,6

Engelli aracı ile taşıma

66

2,6

4,0

98,7

9

,4

,6

99,2

13

,5

,8

100,0

866

34,6

2501

100,0

eğlence vb.)

Toplu taşıma indirimi
Mesleki ve sosyal rehabilitasyon
Fikri yok-cevapsız
TOPLAM

100,0

Tablo 12: Engellilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Üçüncü Beklentileri
Engellilerin İzmir Büyükşehir Belediyesinden Üçüncü Beklentileri
Sayı
Sağlık hizmeti desteği
Alışveriş, fatura yatırma vb. destekler
Su ücreti indirimi
Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri

5

Yüzde
,2

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

,4

,4

12

,5

,9

1,2

837

33,5

60,3

61,5

99

4,0

7,1

68,7

117

4,7

8,4

77,1

Ev temizliği ve iaşe desteği

72

2,9

5,2

82,3

Evde bakım hizmeti

56

2,2

4,0

86,3

Sosyal ve kültürel etkinlikler

62

2,5

4,5

90,8

Engelli aracı ile taşıma

49

2,0

3,5

94,3

Toplu taşıma indirimi

35

1,4

2,5

96,8

3,2

100,0

Engelliye uygun belediye tesisleri (sporeğlence vb.)

Mesleki ve sosyal rehabilitasyon

44

1,8

Fikri yok-cevapsız

1113

44,5

TOPLAM

2501

100,0

100,0
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Görüşülen engellilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden beklentilerinin dağılımını
gösteren üç tablo birlikte değerlendirildiğinde, talep sıralamasında sağlık hizmeti desteği
%69’a yakın oranla ilk sırada gelirken, alışveriş-fatura yatırma vb. destekler %56 ile ikinci
sırada, su ücretinde indirim %60 ile üçüncü sırada gelmektedir.

1.3. Engel Gruplarına Göre Engellilerin Başlıca Sıkıntıları
DPT ve Hacettepe Üniversitesi tarafından desteklenen ve 2004-2006 yılları arasında
tamamlanan “Türkiye’de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları”
başlıklı bir araştırma yapılmıştır. Ankara, Kırıkkale, İstanbul, İzmir, Sakarya, Adana,
Mersin, Mardin/Nusaybin ve Amasya’da 263 görme, 1058 bedensel engelli olmak üzere
1321 bireyle, yüzyüze yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanarak gerçekleştirilen
araştırmanın bulgularına göre engel gruplarına göre engelllilerin yaşadığı en önemli
sıkıntılar şöyle gruplandırılabilir;

A. Zihinsel Engellilerin Başlıca Sıkıntıları
•
•
•
•
•
•
•
•

Ailesi olmasa kendine kimin bakacağı konusunda endişeleri var
Annesi (veya babası) kendisiyle ilgilenmek için çalışmıyor
Maddi güvencesi yok
Kısa süreli kalabileceği bir kurum/kuruluş yok
Sokağa çıkınca kendini farklı hissediyor
Toplumun kendisini kabullenmediğini düşünüyor
Devlet sağladığı imkanlar yetersiz
Sosyal, kültürel etkinliklere katılamıyor

B. İşitme-Konuşma-Görme Engellilerin Başlıca Sıkıntıları
•
•
•
•
•
•
•

Kamu alanlarında görsel-işitsel uyarı işaretleri yeterli değil
Sosyal ve kültürel etkinliklere katılamıyor
Devletin sağladığı imkanlar yetersiz
Engeliyle ilgili teknolojiye uygun aletleri alamıyor
Eğitim olanaklarından yararlanamıyor
Günlük yaşamlarında karşılaştığı sorunları tercüman/sesli yönlendirme
bulunmaması nedeniyle çözemiyor
Haberleşme olanağı yok (ışıklı zil, uygun telefon, faks vb.)

C. Ortopedik Engellilerin Başlıca Sıkıntıları
•
•
•
•
•
•

Fiziksel çevre düzenlemeleri olmadığından sokağa çıkamıyor
Kamuya açık bina ve alanlara giremiyor
Toplu taşıma araçlarına binmekte güçlük çekiyor
Sosyal ve kültürel etkinliklere katılamıyor
Evlilik yaşamını olumsuz etkiliyor
Toplum ortopedik engelliye nasıl yardımcı olacağını bilmiyor
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• Devletin sağladığı imkanlar yetersiz
• Engeliyle ilgili teknolojiye uygun aletleri alamıyor

2. İzmir’in Engelliler Açısından GZTF (Güçlü-Zayıf Yönler ve
Tehditler-Fırsatlar) Analizi
Durum analizi çalışmalarının önemli çıktıların biri İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi’nde
temsilcisi bulunan engelli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle gerçekleştirilen iki ayrı
odak grup çalışmasının sonucu olarak İzmir kentinin engelliler açısından güçlü ve zayıf
yönleri, engelliler açısından kentin fırsatları ve tehditlerinin ortaya konulması olmuştur.
GZTF analizinden ortaya çıkan sonuçlar aşağıdadır.

2.1. İzmir’in Engelliler Açısından Güçlü Yönleri
• İzmirlilerin engellilere yönelik önyargılarının daha az olması
• İzmir’in toplum yapısının engellilik konusunda eğitilmeye çok yatkın olması.
(Yeter ki yeterli eğitim çalışmaları yapılsın)
• Yerel Yönetimlerin engellerin kaldırılması yönündeki olumlu çalışmaları
• Engelsizmir 2013 Kongresi sürecinin başlatılmış olması
• Engelsizmir Stratejik Planının yapılacak olması
• İzmir’de 400’ün üzerinde engelli derneğinin varlığı
• İzmir Metrosu’nun görme engelliler açısından örnek bir uygulama olması
(Kaybolan Otizmli çocukların bulunmasında İzmir Metro güvenlik görevlileri
polisten daha iyi ve etkili çalışıyorlar)
• Türkiye çapındaki çalışmalara en fazla katkı koyanların İzmir kökenli Engelli
STK’ları olması
• Engelli turizmi açısından İzmir’in potansiyeli yüksek bir kent olması
• Expo 2020’nin kazanılmasının engelliler konusuna olumlu katkıda bulunacak
olması
• Engellilere yönelik evde bakım hizmetlerinin başlatılmış olması
• İşitme engellilerin afet veya acil durumlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden
yardım alabilmelerinin sağlanmış olması
• Engelsiz İzmir kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan Kırmızı
Bayrak Yönetmeliği merkezi idarenin bu konudaki çalışmalarının önünde olması
• İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin personeline engellilik konusunda çeşitli eğitimler
vermesi Yeni yasal düzenlemeyle kamu kurumlarının engellilerin ulaşılabilirliği
konusunda sürekli denetlenmesi
• ESHOT ve İZULAŞ otobüs şoförlerinin engellilik konusundaki farkındalık ve
eğitim düzeylerinin yüksek olması
• İzmir’de tarihi ve turistik ören yerlerindeki müzelerde görme engellilerin
algılayabileceği şekilde heykellerin küçük örneklerinin bulunması
• Türkiye’nin üç büyük kentinden biri olan İzmir’de İzmir Kent Konseyi çatısı
altında İzmir Engelli Meclisi’nin ve ilçe belediyelerinde İlçe Engelli Meclislerinin
varlığı
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• İzmir’de engellilerin aileleriyle birlikte gidebileceği bir merkezin bulunması
(İnciraltı Engelliler Eğitim Merkezi)
• İzmir Sosyal Yaşam Kampüsü projesinin başlatılmış olması
• Trafik lambalarındaki sesli sinyalizasyon sisteminin varlığı (Bu sistem
yaygınlaştırılmalı)

2.2. İzmir’in Engelliler Açısından Zayıf Yönleri
• Engelli STK’larının yerel yönetimlerle işbirliğinin zayıf olması, STK’ların ciddiye
alınmaması
• Belediyelerin görme engellilere yönelik düzenlemeler yapacağı zaman Türkiye
Körler Federasyonunun görüşlerini almaması
• Deniz araçlarının bedensel engellilerin erişimine uygun hale getirilmemiş olması
• Merkezi yönetimin elinde bulunan engellilerle ilgili veri tabanı ve bilgileri yerel
yönetimlerle paylaşmaması
• STK’ların sayıca yüksekliği bir avantaj olmakla birlikte kendilerini ifade etme
konusunda eksiklikleri
• STK’lar arasındaki koordinasyon ve işbirliği eksikliği (Aynı anda benzer
konularda etkinliklerin düzenlenmesi gibi)
• Yerel yönetimler arasında engellilere yönelik etkinlikler konusundaki
koordinasyon eksikliği
• Yerel yönetimlerde üst düzey yöneticilerin engelliler konusundaki yeni yasal
düzenlemelerden haberdar olmamaları
• Expo 2020’nin sağlık teması içinde engellilerin dışlanmış olması
• Engellilik konusunda bilgi kirliliği ve karmaşanın varlığı
• Kentimizdeki STK’ların daha fazla proje üretmesi mümkün iken, imkânsızlıklar
nedeniyle ve işbirliği ihtiyaçları nedeniyle merkezi yönetim ve yerel yönetim
işbirliğinin zayıf olması nedeniyle projelerin hayata geçirilememesi
• Zihinsel engelliler ve otizm gibi özel eğitim gerektiren engelli bireylere kültürelsosyal beceri eğitimlerinin zayıf olması
• Bir engel grubuna yönelik yapılan düzenlemelerin bir başka engel grubu açısından
olumsuzluklar taşıyabilmesi
• Engelliliğin görülemeyen halleri olan işitme engelliler, otizm ve zihinsel engelliler
gibi alanlarda ESHOT ve İZULAŞ şoförlerinin eğitim ihtiyacı olması
(Otobüslerdeki sesli sinyalizasyon sisteminin sesinin kısılması)
• Otellerin engelliler açısından yeterli standartlara sahip olmaması (Oteller mutlaka
zihinsel engelliler ve aileleri için bir oda bulundurmalı)
• Engellilik halinin tek bir durum olarak görülmesi (Oysa her bir engel grubuna
yönelik öznel kararların alınması gerekir)
• Engelliler sadece kendilerinden ibaret görülmesi (Engellilerin aileleriyle birlikte
yaşadığını ve yaşanan sorunların ailenin sorunu olduğunun gözden kaçırılması)
• Zihinsel engelli çocuklara yönelik dil terapisi hizmetlerinin eksikliği
• Dernek sayısının çokluğuna karşın etkin ve nitelikli engelli derneklerinin sayısının
azlığı
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• Merkezi ve yerel idare birimlerinin, Kamu görevlilerinin bir bütün olarak
engellilik konusundaki eğitim eksiklikleri
• Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin engellilere hizmet eden STK’lar içinde
nitelikli ve niteliksiz ayrımına gitmemesi
• Belediyeler ve Merkezi yönetim kurumlarının üst ve orta kademe yöneticilerinin
engelli STK’ları ve faaliyet alanları konusunda bilgi eksiklikleri
• Engelli ailesinin fertlerinin eğitim eksikliği

2.3. İzmir’in Engelliler Açısından Fırsatları
• Büyükşehir Belediye Yasası’nın m, n ve v fıkraları (Bütün belediyelerin
engellilere yönelik rehabilitasyon merkezi açmaları konusunda zorlayan
maddelerin varlığı)
• 2000 yılından beri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ettirilen
engellilere yönelik Urla Yassıcaada turlarının devam ediyor olması (Üç aylık,
aylık dönemlerle uzun tatillerin planlanması)
• Yasalaşması beklenen yeni Engelliler Yasa Taslağı’nın ayrımcılıkla ilgili önemli
düzenlemeler içermesi
• İzmir’deki üniversitelerin akademisyenlerinin ve öğrencilerinin engelliler
konusundaki farkındalığının yüksek olması
• Merkezi idarede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in işbirliğine
yatkınlığı

2.4. İzmir’in Engelliler Açısından Tehditleri
• Atanmış merkezi idare ve seçilmiş yerel yönetim yöneticileri arasındaki politik
karşıtlıklar
• Engelli STK’larının taleplerini karşılamada merkezi ve yerel idare yöneticilerinin
yetersiz kalması
• Engellilik konusunun politik ve ekonomik istismara açık olması
• Engelli ailelerinin genellikle sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olması
• İzmir’in coğrafi yapısından kaynaklanan doğal engeller
• Kaldırım işgallerinin önlenemiyor olması (Çözülebilir bir problemdir. Sanayi,
Ticaret, esnaf odası, üniversite temsilcileri ile biraraya gelerek toplantılar
yapılabilir)
• Kaldırımların yerel yönetimler tarafından esnafa kiralanıyor olması
• İzmir’de engellilerin aileleriyle birlikte gidebileceği merkezlerin sayısının azlığı
• İlköğretimden itibaren engellilik konusunun çocuklara anlatılamamış olması
(Engellilik ve engelli aileleri konusunda kamu spotları yapılabilir)
• Kamu kurumlarının engellilere yönelik uygulamalarında sadaka zihniyetiyle
hareket etmesi
• İzmir’de engellilerin rehabilitasyonu, eğitimi, barınması, sosyal etkinlikleri, sanat
ve spor etkinlikleri ve kaynaştırma faaliyetlerinin tümünü kapsayan bir
kompleksin bulunmaması
• Engellilere yönelik rehabilitasyon merkezlerinin sayısının azlığı
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• Engelli STK’larının mali yönden zayıflığı nedeniyle amacı dışındaki faaliyetlere
yönelmeleri

3. Engelsiz İzmir Misyon ve Vizyonu
Odak grup çalışmalarının bir diğer sonucu Engelsiz İzmir hedefinin veya bir başka ifadeyle
Herkes İçin İzmir hedefinin misyon ve vizyonunun ortaya konulması olmuştur. Gerek alan
araştırmasından elde edilen bulgular, gerekse odak grup çalışmaları sırasında yapılan
tartışmalardan sonra Engelsiz İzmir hedefi için saptanan misyon, vizyon ve ilkeler şu
şekilde belirlenmiştir.

A. Engelsiz İzmir Misyonu
• İzmir’i engellilerin kentsel yaşamın tüm boyutlarına katılım ve katkıda
bulunmalarının önünü açan bir kent haline getirmek

B. Engelsiz İzmir Vizyonu
• İnsan hakları, ayrımcılıkla mücadele, fırsat eşitliği temelinde İzmir’de yaşayan
engellilerin tam vatandaşlığının önünü açmak ve engellilerin kentin geleceğine
yön veren politikalara katılımlarını sağlamak.

C. İlkelerimiz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İnsan hakları
Ayrımcılıkla mücadele
Fırsat eşitliği
Özgürlük
Engelli bireylerin demokratik katılımlarını sağlamak
Adalet
Farklılığa saygı
Engellilerin yaşam kalitesini arttırmak
Makul uyumlaştırma
Kusursuz sorumluluk

4. Herkes İçin İzmir: Faaliyet Alanları
Engelsiz İzmir vizyonuna ulaşmak için izlenecek stratejik plan taslağında mutlaka faaliyet
alanlarının da belirlenmesi ve bu faaliyet alanlarına yönelik temel ilkelerin ortaya
konulması zorunluluğu bulunmaktaydı. Engelsiz İzmir hedefine bizi yaklaştıracak olan
faaliyet alanlarının belirlenmesinde Avrupa Konseyi Engelliler Eylem Planı (2006-2015)
ve Avrupa Parlamentosu, Avrupa Engellilik Stratejisi (2010-2020) isimli iki belge temel
alınmıştır. Bu belgelerin temel alınmasının nedeni, Engelsiz İzmir vizyonunu Avrupa
Birliği’nin eylem planları ve stratejileri ile uyumlu hale getirmekti. Bu çerçevede Engelsiz
İzmir hedefinin kapsamı Herkes İçin İzmir sloganını içerecek şekilde genişletilmiştir.
Avrupa Konseyi Engelliler Eylem Planı ile Avrupa Parlametosu Avrupa Engellilik
Stratejisi belgelerini temel aldığımızda, İzmir’in Engelsiz hale, Herkes İçin İzmir
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vizyonuna uygun hale getirilmesinde ağırlık verilmesi gereken 10 temel faaliyet alanlarını
şöyle sıralayabiliriz;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siyasal ve Kamusal Yaşama Katılım
Kültürel-Sanatsal Yaşama Katılım
Bilgi ve İletişim
Eğitim
İstihdam, Mesleki Eğitim ve Rehberlik
Ulaşılabilir Çevre
Ulaşım
Toplumsal Yaşam
Sağlık-Rehabilitasyon
Farkındalık Arttırma

Yukarıda sayılan alanlarında yapılacak faaliyet ve projelere hakim olması gereken
kavrayış, politika, yaklaşım, hedefler ve eylemlerin genel çerçevesi aşağıda özetlenmeye
çalışılacaktır. Faaliyet alanlarına yönelik yaklaşım, hedefler, eylemler ve önerilen
faaliyetler yukarıda sayılan uluslararası belgelerin içerikleriyle Engelsiz İzmir 2013
kongresi sürecinde gerçekleştirilen alan araştırması, beyin fırtınası, arama konferansı, odak
grup çalışmaları sonuçlarının biraraya getirilmesi sonucunda oluşturulmuştur.

4.1 Siyasal ve Kamusal Yaşama Katılım
• Engelli bireyler artık topluma katkıda bulunmayan bakıma muhtaç hastalar olarak
değil, toplumun tam katılımcı bir üyesi olarak hak ettikleri yeri almak için
önlerindeki mevcut engellerin kaldırılmasına gereksinim duyan kişiler olarak
görülmeye başlanmıştır.
• Söz konusu engeller arasında tutumlar, sosyal, yasal ve çevresel engeller yer
almaktadır. Bu nedenle engelliliğin eski mekanik modelinden sosyal ve insan
hakları temelli modeline doğru eksen kaymasını mevcuttur.
• Toplumun birey algısı, engelli bireylerin onuruna, temel özgürlüklerine ve insan
haklarına saygıyı öngören uyumlu ve bütüncül bir yaklaşıma odaklı hale gelmiştir.
• Bunun doğal sonucu engelli bireyin kendi yaşamını kontrol edebilmek için
yetkilendirilmesine yönelik etkin politikaların hazırlanması yönünde bir değişim
süreci başlamıştır.
• Engelli sivil toplum örgütlerinin toplum içindeki rolü de değişmiştir. Sivil Toplum
Örgütleri hükümetler ve engelli bireyler için paydaşlara, hak savunucularına ve
uzmanlık bilgisi kaynağı olarak engellilik alanında söz sahibi mercilere
dönüşmüştür.

A. Hedefler
• Engelli bireylerin siyasi partilere ve sivil topluma diğer bireylerle eşit şekilde
katılım sağlayabileceği bir ortam oluşturmak,
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• Toplumun farklı yapısını tam olarak yansıtabilmek amacıyla engelli bireylerin
yerel düzeyde siyasal ve kamusal yaşama katılımlarını artırmak,
• İleri düzeyde desteğe gereksinim duyanları da dahil olmak üzere engelli kadınların
ve gençlerin her seviyede siyasi arenaya katılımını teşvik etmek için çalışmalar
sürdürmek,
• Engelli bireylere ilişkin politikaların belirlenmesi süreçlerinde engelli bireylere ve
engelli kuruluşlarına danışmak ve söz konusu süreçlerde engelli bireylerin söz
sahibi olmalarını sağlamak,

B. Eylemler
• Engelli bireylerin demokratik haklarını kullanabilmesi için oy kullanma
usullerinin ve tesislerinin engelliler tarafından kullanılabilir ve ulaşılabilir
olmasını sağlamak ve gerekli görüldüğünde engelli bireylere oy kullanmaları için
yardımcı sağlamak,
• Engelli bireylerin gizli oy verme hakkını korumak ve gerekli görüldüğünde engelli
kişilerin talebi üzerine oy verme esnasında talep ettikleri kişinin yardımını
almasını sağlamak,
• Hiçbir engellinin engelliliği nedeniyle oy kullanma veya seçime katılma
hakkından mahrum edilmemesini sağlamak,
• Seçime ilişkin bilgilerin bütün alternatif biçimlerde uygun, erişilebilir ve kolay
anlaşılır olmasını sağlamak,
• Siyasi partilerin ve diğer sivil toplum örgütlerinin bilgilendirme hizmetlerinin ve
mitinglerinin ulaşılabilir/erişilebilir olmasını sağlamak,
• Engelli kadınlar ve gençler başta olmak üzere tüm engelli bireylerin bir araya
gelerek her seviyede siyasete katılmak ve siyaseti etkilemek amacıyla yerel,
bölgesel ve ulusal düzeylerde temsil eden engelli örgütleri kurmalarını teşvik
etmek,
• Demokratik karar alma süreçlerinde, engelli bireylere ve temsilci kuruluşlarına da
diğer örgütlerle eşit şekilde danışılmasını teşvik etmek,
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Tablo 13. Örnek Faaliyet Tablosu
Hedef -1
Strateji -1
Strateji- 2
Faaliyet No
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4
1.1.5

1.1.6

Engellileri ve Engelli Sivil Toplum Kuruluşlarını demokratik karar alma mekanizmalarına dahil
edecek tedbirleri almak
Sürekli ve düzenli toplantılar yaparak
Kurumsal – yapısal değişiklikler yaparak
Faaliyet Tanımı
Performans
Dönemi
Sorumlu Birim
Göstergesi
Engelli sivil toplum kuruluşlarıyla iletişimi
Toplantı, ziyaret 2014-2019
Valilik, İBB ve
geliştirmek
sayısı
ilçe
Belediyeleri
Kurumların bütçelerini engelli temelli hale
Engelli temelli 2014-2019
Valilik, İBB ve
getirmelerini sağlamak
bütçeleme
ilçe
yapma durumu
Belediyeleri
Yıllık bütçe ve performans raporlarının internet
Yayınlanma
2014-2019
Valilik, İBB ve
ortamında yayınlanmasını sağlamak
durumu
ilçe
Belediyeleri
Kurum içinde engelli bireylere yardımcı olmak
Kurulma
2014-2019
Tüm kamu
için danışma masaları kurmak
durumu
kurumları
Engelliye hizmet veren birimlerin engelli sivil
Gerçekleştirilen 2014-2019
Valilik, İBB ve
toplum kuruluşlarıyla işbirliği kurmalarını
İşbirliği Sayısı
ilçe
sağlamak
Belediyeleri
Engellilerle ilgili yapılacak işlerde, alınacak
Alınan görüş
2014-2019
Tüm kamu
kararlarda ilgili engelli sivil toplum örgütlerinin
sayısı
kurumları
görüşünü almak

C. Önerilen Faaliyetler
• Engellilere hizmet veren müdürlüklerin bir daire başkanlığına dönüştürülmesi,
yetkisi olan bir kurum haline getirilmesi.
• Engellilerle ilgili bütün çalışmaların bu daire başkanlığı aracılığıyla
koordinasyonunun sağlanması,
• Daire başkanlığı’nda çalışanların engelliler alanında eğitim görmüş uzmanlardan
oluşması,
• Engelli hukuku anayasa, kanun ve yönetmeliklerle ayrı bir dal haline gelmiştir.
Sözkonusu kurumlarda engelli hukuku alanında uzman istihdam edilmelidir.

4.2. Kültürel ve Sanatsal Yaşama Katılım
• Engellilerin toplumla tam olarak bütünleşebilen bireyler olma hakları, o toplumun
kültürel yaşamına katılabiliyor olmalarına bağlıdır.
• Engelli bireyler, bağımsız bireyler olmak ve yaşamlarını bağımsız biçimde
sürdürebilmek için, engelli olsun veya olmasın toplumun diğer bireyleri ile
etkileşimde bulunacak biçimde eksiksiz bir yaşama sahip olmalıdırlar.
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• Engelli bireyler kültür, eğlence, spor ve turizm etkinliklerine katılma haklarına
sahiptir.

A. Hedefler
• Bir rehabilitasyon ve sosyalleşme aracı olarak kültür-sanat ve sporun engellilerin
hayatının bir parçası haline gelmesini sağlamak
• Engelli bireylerin yerel düzeyde kültürel yaşama erişebilmelerinin sağlanması için
uygun tedbirler almak,
• Engelli bireylerin hem gözlemci hem katılımcı olarak kültür, eğlence, boş zaman,
spor etkinliklerine ve manevi ve toplumsal etkinliklere katılabilmelerini sağlamak,
• Engelli bireylerin üyesi oldukları toplumun yararına veya kendi yararlarına
yaratıcı, sportif, sanatsal, manevi ve entelektüel kapasitelerini kullanmalarını ve
geliştirmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürmek,

B. Eylemler
• Yerel düzeyde faaliyet gösteren kuruluşların ve ilgili birimlerin edebi ve diğer
kültürel bilgilendirme hizmetlerini erişilebilir formatta sunmaları
• Engelli bireylerin kültür, eğlence, boş zaman, spor etkinliklerine manevi ve
toplumsal etkinliklere etkin bir şekilde katılmalarını sağlamaları için devlet
kurumlarını, özel kuruluşları, ilgili idari birimleri ve hizmet sunucularını teşvik
etmek,
• Engelli bireylerin yayınlara, filmlere, tiyatro oyunlarına ve sanatla ilgili diğer
etkinliklere altyazı, resimli anlatım, betimleme ve işaret dili gibi erişilebilirlik
düzenlemeleri yoluyla katılabilmelerini sağlamak yönünde gerekli tedbirleri almak
• Engelli bireylerin kültür, eğlence ve turizm etkinliklerine diğer bireylerle birlikte
katılımını sağlamak amacıyla, bu etkinliklerden sorumlu kuruluş ve birimlerin
personelini düzenli olarak engelliler konusunda farkındalık eğitimine tabi
tutmasını teşvik etmek,
• Engelli bireylerin kültür, spor, turizm ve boş zaman etkinliklerinden
faydalanmalarını sağlamak,

C. Önerilen Faaliyetler
• Valilik, İBB ve ilçe belediyelerinin web sitelerinin engelli erişimine uygun hale
getirilmesi
• Kültürel ve sanatsal etkinliklere erişimde engellilere kolaylık sağlanması
(indirimli bilet, engelli aracı vb.)
• Valilik, İBB ve ilçe belediyelerinin kültürel –sanatsal gösterilerinin işaret dili,
sesli betimleme vb. yöntemlerle engelliler açısından uygun hale getirilmesi
• Kurumların süreli-süresiz yayınlarının sesli kitap haline getirilmesi
• İBB’nin spor klübü bünyesinde tüm engel alanlarına yönelik spor branşlarının
oluşturulması
• Kültür-sanat tesislerinin engellilere uygun hale getirilmesi
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• Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte spor yapabilecekleri alanların oluşturulması

4.3. Bilgi ve İletişim
• Bilgi ve iletişime erişim, engelli bireylerin topluma katılımı için en temel
unsurdur. Engelli bireylerin haklarını etkin bir biçimde kullanabilmeleri, kendi
yaşamlarını etkileyecek konular hakkında karar verebilmeleri ve karar süreçlerine
katılabilmeleri için uygun iletişim sistemleri yoluyla bilgiye erişebilmeleri büyük
önem taşımaktadır. Ne var ki, bilgi ve iletişim birçok engelli için hala büyük
oranda erişilebiliri değildir.
• Bilgilendirme hizmetlerini engelli bireylerin çeşitli gereksinimlerine uygun
şekilde, farklı erişilebilir formatlarda sunmak, özellikle kamu kurum ve
kuruluşlarının görevidir. Kamu kurumları bu alandaki iyi uygulama örnekleri ile
model olmalı, özel sektörün ve engelli bireylere yönelik çalışan bütün alanlarında
bu uygulamaları kabul etmeleri teşvik edilmelidir.

A. Hedefler
• Engelli bireylerin, toplumun diğer üyeleri ile eşit şekilde bilgi aramasını, almasını
ve vermesini sağlamak için uygun tedbirler almak;
• Yaşamın bütün alanlarında engelli bireylerin bağımsızlığını ve toplumla
etkileşimini artırmak amacıyla yeni teknolojileri en iyi şekilde kullanmak,

B. Eylemler
• Resmi bilgilerin çeşitli erişilebilir format ve teknolojilerle (Braille, ses kasetleri
veya kolay anlaşılabilir metinler gibi) engelli bireylere sunulmasını sağlamak,
• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin engelli bireyler tarafından kullanımını teşvik
etmek için mesleki eğitim programları düzenlemek
• E-eğitim materyallerinin mevcut erişilebilirlik standartlarına uygun biçimde
engelli bireyler tarafından erişilebilir olmasını sağlamak,
• Engelli bireylerin işaret dili, Braille ve alternatif iletişim araçları ve yöntemleri
kullanabileceğini göz önünde bulundurmak ve bunların resmi iletişimde mümkün
olduğunca kullanılmasını sağlamak; toplantılarda ve konferanslarda talep üzerine
sunumun içeriğini basit ve anlaşılır bir şekilde özetleyecek bir kişi
görevlendirmek,
• İsteyen abonelere su faturaları kabartma yada e-posta olarak gelebilir.

4.4. Eğitim
• Eğitim, engelli bireyler de dâhil olmak üzere bütün vatandaşlar için sosyal
bütünleşmenin ve bağımsızlığın sağlanmasında temel bir etmendir.
• Eğitime; okul öncesi eğitim, ilk - orta ve yüksek öğretim, mesleki eğitim ve hayat
boyu öğrenme dahil edilmeli ve eğitim yaşamın bütün aşamalarını kapsamalıdır.
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• Engelli bireyler için genel eğitim programlarına katılım fırsatlarının yaratılması,
sadece engelli kişiler için değil, engelli olmayan bireylerin insan çeşitliliğini
anlaması bakımından da yararlıdır.
• Normal ve özel eğitim yapıları kendi yerel topluluklarındaki engelli bireyleri
desteklemek üzere birlikte çalışmalı, ancak bunu gerçekleştirirken tam içerme
hedefine bağlı kalmalıdır.

A. Hedefler
• Engellerinin türü ve derecesi ne olursa olsun bütün bireylerin eğitime eşit erişim
hakkına sahip olmasını ve kişiliklerini, becerilerini, yaratıcılıklarını, fikrî ve
bedensel yeteneklerini tüm potansiyelleri ile kullanabilmelerini sağlamak,
• Engelli bireylerin genel eğitim sistemi içinde yer alma fırsatına sahip olmasını
sağlamak,
• Her yaştan engellinin yaşam boyu öğrenme programlarına katılımlarını ve engelli
bireylerin eğitimin her aşaması arasındaki geçişi ve eğitim hayatından iş hayatına
geçişi etkin bir şekilde yapabilmesini desteklemek ve iyileştirmek,
• Engelli haklarına saygıyı, erken yaş grubunda yer alan çocuklar da dahil olmak
üzere, eğitim sisteminin her aşamasında bütün öğrencilere kazandırmak,

B. Eylemler
• Erken yaşlardan yetişkinliğe kadar geçen eğitim aşamalarının tamamında engelli
çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik ayrımcılığı önlemek amacıyla politika
ve planlar hazırlamak; bunu gerçekleştirirken, uygun görüldüğü biçimde engelli
kullanıcıların, engelli ebeveynlerinin ve bakıcılarının, gönüllü kuruluşların ve
meslek birliklerinin görüşlerini almak,
• Okullarda verilmekte olan vatandaşlık eğitimi dersinin müfredatına, engelli
bireylerin diğer bütün vatandaşlarla aynı haklara sahip bireyler olduğuna dair
konular eklemek,
• Engelli çocukların ebeveynlerinin bireyselleştirilmiş eğitim planlarının hazırlık
süreçlerinde etkin paydaşlar olmasını sağlamak

C. Önerilen Faaliyetler
• Ücretsiz akademik eğitim vermek: Milli Eğitim Hayat Boyu Öğrenim programı
kapsamındaki Okullar Hayat Olsun kapsamında, okulların boş olduğu yaz
aylarında Halk Eğitimin göndereceği öğretmenlerin vereceği eğitime belediyelerin
katkı vermesinin (taşıma, tamirat, tadilat, kumanya vb.) sağlanması
• Müzik, resim, spor eğitimleri vermek
• Toplumun engellilik konusunda bilgilendirilmesi için afiş, el ilanı vb. araçlarla
tanıtım, bilgilendirme yapmak.
• Her engellilik durumuna özgü ilgili STK’larla işbirliği yapılarak eğitim
programları açmak
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• Yardım bakışının yerine hak temelli bakışın yerleşmesini sağlamak (Hak
eksenli bakış açısı)
• Özel sektör çalışanlarına (market vb.) yönelik engellilik farkındalık eğitimlerinin
verilmesi

4.5. İstihdam Mesleki Eğitim ve Rehberlik
• Engelli olmayan bireylerle karşılaştırıldığında, engelli bireylerin istihdam ve
işgücüne katılım oranları oldukça düşüktür. İş gücüne katılımın önündeki bütün
engellerin ele alınabilmesi için işgücüne katılımı yükseltmeye yönelik politikaların
- engelli bireylerin istihdam potansiyelleri doğrultusunda - çeşitlendirilmesi ve
kapsamlı hale getirilmesi gerekmektedir.

A. Hedefler
• Temel hedef, engelli bireylerin istihdama daha yüksek oranlarda
katılımlarının sağlanması ve kariyer tercihi sağlanması için gerekli zeminin
oluşturulması, doğru seçimlerin sağlanmasında gerekli destek ve yapılar için
temellerin atılmasıdır.

B. Eylemler
Engelli bireylerin;
•
•
•
•
•
•
•
•

Potansiyel meslekler bakımından engelli bireyler için olası seçenekleri tespit eden,
Engellilik yerine kişinin kapasitesini tespit ederek bunların özel mesleki
gereksinimler ile uyumluluğunu araştıran,
Mesleki eğitim programları için zemin oluşturan,
Uygun biçimde istihdamına veya yeniden işe alınmalarına yardımcı olan
bireysel ve objektif değerlendirme hizmetlerine erişimini sağlamak;
Engelli bireylerin mesleki rehberlik ve eğitimden ve istihdamla ilgili diğer
hizmetlerden mümkün olan en üst düzeyde faydalanmalarını sağlamak ve uygun
görülen yerlerde makul düzenlemeler gerçekleştirmek,
Seçim ve işe alım aşamaları da dahil olmak üzere istihdamın her aşamasında ve
kariyer ilerlemesine ilişkin tüm tedbirlerde ayrımcılığa karşı koruma sağlamak,
Engelli bireylere işe alım süreçlerinde (reklam verme, mülakat, değerlendirme,
eleman seçme gibi) iş fırsatlarını olumlu etkileyecek usullerin uygulanması,

C. Önerilen Faaliyetler
•
•
•
•
•

Nitelikli engellilerin istihdam imkanları arttırılmalı
Engellilerin mesleki becerilerini geliştirecek kurslar düzenlenmeli
İşe alma yöntemlerinde engelliye uygun metotlar geliştirilmeli
Şehrin belli yerlerinde ürettikleri ürünleri satabilmeleri için engellilere stantlar
verilebilir. (Engellilere simit camekanları tahsis verilebilir)
Engellilerin istihdamına yönelik çalışmalar yapılmalı, %4 ile sınırlandırılmamalı.
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•
•
•

İstihdam için Kent Ormanında organik tarım ve kent ormanının bakımı vb işlerin
işitme engelli ve ortopedik engellilere verilerek yapılması sağlanabilir.
Fuarlarda engelli derneklerine ücretsiz yer verilmeli
Korumalı işyeri uygulamalarını yaygınlaştırmak

4.6. Ulaşılabilir Çevre
•
•
•

Engelsiz İzmir Stratejik Planının hedefi «Herkes İçin İzmir»i oluşturmaktır.
Engelli bireylerin günlük yaşama katılım sağlayabildiği daha bütüncül bir
toplumun yaratılmasında ulaşılabilir bir çevre önemli bir rol oynamaktadır.
Yapılı çevredeki mevcut engeller, engel türüne bağlı olmaksızın bütün engelli
bireylerin temel haklarından faydalanmalarını ve topluma katılımını engellemekte
veya aksatmaktadır. Çevrenin engelli bireyler tarafından ulaşılabilir hale
getirilmesi, engelli olsun veya olmasın, toplumun tüm bireylerine fayda
sağlayacaktır.

A. Temel Hedef
•

Evrensel tasarım ilkelerini uygulayarak ve bu yolla yeni engellerin
oluşmasını önleyerek, engelli kişiler için aşamalı olarak ulaşılabilir bir çevre
oluşturmak

B. Eylemler
• Tarihi binaların özel durumlarını da hesaba katarak kamu binalarına girişlerin ve
binaların içlerinin ve dış çevrelerin ulaşılabilir hale getirmek amacıyla standartlar,
rehber kitaplar geliştirmek, (Kırmızı Bayrak benzeri)
• Yapılı çevrenin ulaşılabilirliğini geliştirmek için destek araçlarının ve yeni
teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmak ve bu yolla toplum yaşamına
katılmaları için engelli bireylere eşit fırsatlar sunmak. Bu tür uygulamalar yeni
bina inşalarında ve aşamalı olarak mevcut binalarda hayata geçirilmelidir,
• Acil durum ve tahliye prosedürlerinin tasarlanmasında, engelli bireylerin
güvenliğine gerekli özenin gösterilmesini sağlamak,

C. Önerilen Faaliyetler
• Kaldırım yüksekliklerinin 8cm (max) ile sınırlandırılması gerekmektedir.
(Barcelona, Roma örneği) Araç parkının önlenmesi için kaldırımlara ‘kazık’
dikilebilir.
• Tüm ilçe belediyelerindeki kaldırım işgalleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası vb. gibi
ilgili oda, kurum ve kuruluşlarla görüşülerek gerekli bilgi ve denetim
gerçekleştirilmelidir.
• Doğal Afetlerde engellilerin metro kullanımı olanaklı kılınmalı veya alternatif
ulaşım araçları sağlanmalı
• Görme engelliler göz önünde bulundurularak park ve bahçelerdeki ağaçların
kesim standartları ile ilgili gerekli uygulama ve denetimler gerçekleştirilmelidir.
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• 5378 Sayılı yasa Engellilerin Erişimi/Ulaşımı ile ilgili yasa kapsamında denetim
komisyonları oluşturuluyor. Ağır cezalar var, bu yasanın uygulanması ile ilgili
eğitimler verilmeli.

4.7. Ulaşım
•

Her seviyede ulaşılabilir ulaşım politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması
birçok engellinin yaşam kalitesinin önemli derecede artmasını sağlayabilir ve
fırsat eşitliği, bağımsız yaşam, toplumun sosyal ve kültürel yaşamına ve istihdama
etkin katılım için bir önkoşul haline gelebilir.

A. Hedefler
•
•

HEDEF: Engelli bireylerin kamu taşımacılığından faydalanması için bütün
ulaşım ağının ulaşılabilir hale getirilmesi
Ulaşılabilir ulaşım politikalarının uygulanması vasıtasıyla engelli bireylerin
toplumsal yaşama katılımını iyileştirmek,

B. Eylemler
•

•
•

•

Yapılı çevrenin, altyapının, ve ulaşım hizmetlerinin ulaşılabilirliğini sağlamaya
yönelik standartlar, rehberler, stratejiler ve uygunsa yasalar başta olmak üzere,
uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen ve kararlaştırılan rehberleri, raporları
ve tavsiye kararlarını dikkate almak,
Ulaşım hizmeti sunumunda çalışan personeline verdiği standart mesleki eğitime,
engelliliğe yönelik farkındalık eğitimini de dahil etmek,
Ulaşılabilir ulaşım hizmetlerinin sunumuna ilişkin politikaların hazırlanması ve
planlanması aşamasında gerekli bilgi desteği sağlamak üzere engelli ilgi grupları,
hizmet sağlayıcılar ve ilgili devlet kurumları başta olmak üzere paydaşlar arasında
işbirliği ve fikir alışverişi yapılmasına yönelik usuller geliştirmek,
Toplu taşımacılık hizmetlerine dair bilgilendirmenin mümkün olduğunca çeşitli
formatlarda ve farklı iletişim sistemlerinin kullanımı yoluyla engelli bireyler
tarafından erişilebilir olmasını sağlamak,

C. Önerilen Faaliyetler
•
•
•
•
•
•

Otobüs duraklarında hangi otobüsün geldiğini söyleyen sesli bir sistemin
kurulması
Otobüslerde ilk dört koltuğun engellilere ayrılması
Otobüslerdeki sesli sistemin kapatılmaması yönünde şoförlerin eğitilmesi,
Yaya geçitlerinde görme engelliler için sesli sinyalizasyon sisteminin
yaygınlaştırılması,
Fuar alanı gibi karışık yerlerde görme engelliler için kılavuz çizgi uygulamasının
daha titizlikle uygulanması,
Engelli araçlarının arabalı vapurlardan ücretsiz geçişinin sağlanması
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•

Otobüs duraklarının yeniden gözden geçirilerek, yaz sıcağı veya yağmurlu
günlerde engelli kullanımına uygun hale getirilmesi

4.8. Toplumsal Yaşam
Bu eylem alanı, engelli bireylerin mümkün olabildiğince bağımsız yaşayabilmesinin
sağlanması ve nerede ve nasıl yaşayacaklarına karar vermeleri hususunda engellilerin
yetkilendirilmesi konularına odaklanmaktadır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi, kurumsal
bakımdan, bağımsız yaşam düzenlemeleri ve küçük gruplara yönelik evler gibi, toplumsal
zeminde bakım hizmetlerine geçişi destekleyen stratejik politikaların hazırlanmasını
gerektirmektedir. Genel olarak bir ailenin günlük yaşamı, engelli bir çocuğa sahip olup
olmamasına bağlı olarak ciddi şekilde farklılık göstermektedir. Çünkü engelli çocukların
günlük yaşamdaki gereksinimlerini yerine getirmede yardım ve desteğe, eğlence
etkinliklerinde gözetime, doktorlara veya tedavi uzmanlarına götürülmeye ve buna benzer
şekilde rehberlik ve bakım için kendilerine fazla zaman ayrılmasına ihtiyaçları vardır.
Dolayısıyla, engelli bir çocuğa sahip ebeveynlerin, normale mümkün olabildiğince yakın
bir yaşam sürdürebilmek için kendilerine gerekli yeterlikleri kazandıracak uygun bir
eğitime erişimlerinin olması büyük önem taşımaktadır.

A. Hedefler
•
•
•

Engelli bireylerin kendi yaşamlarını planlamalarını ve toplum içinde mümkün
mertebe bağımsız yaşayabilmelerini sağlamak,
Seçim yapma özgürlüğünü mümkün kılmak için toplum seviyesinde farklı
alanlarda kaliteli destek hizmetleri sunmak,
Engelli bir çocuğu/çocukları bulunan ailelerin durumuna özel önem vermek, bu
ebeveynlere ve engelli ebeveynlere eğitim verilmesini öngören bir yaklaşım
benimsemek, engelli ebeveynlerin çocuk bakım ve eğitiminde görev almasını
sağlamak,

B. Eylemler
•
•
•
•

Engelli bireylerin toplum içinde yaşamalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini
yükseltmek için toplum temelli kaliteli destek hizmetlerini eşgüdüm içinde
sunmak,
Engelli bireylerin kendi yakın çevreleri içinde kendilerine uygun konutlarda
yaşamalarını sağlayacak konut politikaları geliştirmek ve bu politikaları
desteklemek,
Resmi veya gayrı resmi yardımı desteklemek ve bu yolla engelli bireyler için evde
yaşamayı mümkün kılmak,
Özellikle de engelli çocuğa veya ileri seviyede desteğe ihtiyaç duyan bir bireye
sahip, gayrı resmi bakıcılar olarak değerlendirilebilecek ailelerin
gereksinimlerinin tam olarak değerlendirilmesini, bu ailelere bilgi, eğitim, yardım
ve psikolojik destek sunulmasını ve bu yolla özel ve mesleki yaşam arasında
uyumun ve cinsiyet eşitliğinin oluşturulmasını sağlamak,
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C. Önerilen Faaliyetler
•
•
•
•
•

Engelli hemşehriler için rehabilitasyon merkezleri açmak,
Engelli ailelerin engelli aile bireyini gündüz bırakabilecekleri gündüz bakım evleri
ve engellilere yönelik huzurevleri kurmak,
Kentsel dönüşüm alanlarında yapılacak konutlarda engelli ailelere yönelik
çözümler üretmek,
Engellilerin evlerine belediye görevlileri ya da oluşturulan gönüllü havuzundan
temizlik ekipleri sağlanması,
Kurban ve Ramazan bayramlarında Engellilere yapılan nakdi yardımların bankada
hesabı olan engellilerin hesaplarına yatırılması, (Evden çıkamayan Engelliler bir
de onları çekmek için zorlanmasın)

4.9. Sağlık-Rehabilitasyon
•
•
•
•

Engelli bireyler, mümkün olan en iyi sağlık seviyesine sahip olabilmek için
kaliteli sağlık hizmetlerinden, tedavilerden ve sağlık teknolojilerinden, toplumun
diğer bireyleri ile eşit bir şekilde faydalanma hakkına sahiptir.
Sağlık hizmetleri planlanırken ve sunulurken, yaşlı nüfus ve yaşlılarla ilgili
olabilecek sağlık sonuçları ile engelli bireylerle ilgili gelişmeler dikkate
alınmalıdır
Engellilerin rehabilitasyonu, ekonomik ve sosyal bütünleşmeye sağlayacağı katkı
açısından toplumun bir görevidir.
Rehabilitasyon, insan onurunu teminat altına aldığı, engelli bireylerin karşı
karşıya kaldığı toplumdan kaynaklanan güçlükleri azaltması nedeniyle bir
toplumun öncelikli hedefleri arasındadır.

A. Hedefler
•
•
•

Cinsiyeti, yaşı, kökeni, engel türü, derecesi veya nedeni her ne olursa olsun bütün
engelli bireylerin sağlık hizmetlerinden eşit olarak yararlanmasını sağlamak,
Engellilerin azami bağımsızlığa sahip olmasını ve bedensel, zihinsel, sosyal ve
mesleki kapasitelerini tam kullanabilmelerini sağlamak,
Engelli bireylerin toplumla tam bütünleşmesinin sağlanması için mevcut
hizmetlere ve uzman desteğine erişimi kolaylaştırmak,

B. Eylemler
•

•
•

Özel ve kamu sağlık hizmetlerinin sunulduğu tesislerin ve buralarda kullanılan
teçhizatın ulaşılabilirliğini ve ruh sağlığı, psikolojik destek hizmetleri ve yatılı ve
ayakta tedavi hizmetleri de dahil olmak üzere bütün sağlık hizmetlerinin,
engellilerin gereksinimlerini karşılayacak donanıma ve yeterliliğe sahip olmasını
sağlamak,
PKU (Fenilketonüri) Hastalarının Diyet ürünlerinin dağıtımını sağlamak
Sunulan sağlık hizmetlerinde cinsiyete özel unsurların göz önünde
bulundurulmasını sağlamak
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•
•

Sağlık alanında çalışanların çeşitli engel gruplarıyla uygun iletişiminin
sağlanması,
Engelli çocukların eğitim kapsamında eğitsel rehabilitasyon programlarına ve
kapasitelerini tam kullanabilmelerini sağlayacak diğer kaynaklara erişimlerini
sağlamak,

C. Önerilen Faaliyetler
•
•
•
•
•

Evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması
Engellilere yönelik sağlık hizmetlerinin evlerine, mahallelerine ulaştırılması,
Sadece engelli bireylerin değil, engelli ailelerinin de yararlanabileceği
rehabilitasyon merkezlerinin açılması,
Hastanelerdeki randevu sisteminin engellilere uygun hale getirilmesi,
Sağlık raporu almadaki bürokratik işlemlerin azaltılması,

4.10. Farkındalık Arttırma
Engelli bireyler, toplumun tam ve eşit üyeleri olarak kabul edilme ve topluma katılım
sağlama hususunda birçok engelle karşılaşmaktadır. Çoğu engelli, toplumla bütünleşmenin
önündeki en büyük engelin, toplumun kendilerine karşı tutumu olduğunu düşünmektedir.
Engelli bireyler hala mevcut önyargılara, korkulara, kendilerine yönelik düşük beklentilere
ve becerilerine güvensizliğe bağlı olarak ortaya çıkan kabul edilemez tutumlarla karşı
karşıya kalmaktadır.
Engelli bireylerin de diğer bireylerle eşit şekilde insan haklarına sahip olduğu hususunda
toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir ve toplumda, engelli bireylerin bu haklardan
faydalanmasını önleyen birçok engel bulunmaktadır.
Engelli bireylerin algılanmasında bir paradigma değişiminin yaşanabilmesi için engelli
bireylerin reklamlarda, ekranlarda, radyoda ve basılı medyada yer alması gerekmektedir.
Toplumun bütün bireylerinde gerçek bir değişimin yaşanması ancak bu şekilde mümkün
olacaktır.

A. Hedefler
•
•
•

Çeşitli eylemlerle toplumun tam ve etkin üyeleri olan engelli bireylere yönelik
tutumları düzeltmek,
Engellilik ve engelli bireylerin fırsat eşitliği ve ayrımcılıktan korunma hakları
konusunda farkındalık çalışmaları yürütmek,
Engelli algısını ve engelli bireylerin çıkarlarını zedeleyecek olumsuz tutumlarla
mücadele etmek,
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B. Eylemler
•
•

•
•

Toplumun tutumlarında bir değişimin gerçekleştirilmesi amacıyla bütün kamusal
ilanlarda engellilik imajına olumlu bir şekilde yer vermek,
Radyo ve televizyon yayınlarında ve basılı iletişim araçlarında engelli bireyleri
tam vatandaşlar olarak betimlemeleri konusunda bütün kitle iletişim araçlarını ve
medya kuruluşlarını teşvik etmek, konuya ilişkin kamu spotları hazırlamak,
yayınlatmak,
Kurumların görsel ve basılı materyallerinde yer alacak engelli bireylerin
temsilinde insanlık onuruna ilişkin etik rehber ilkelerin oluşturulması,
Engelli bireylerin hakları, potansiyelleri ve topluma sağladıkları katkıları
konusunda düzenli aralıklarla farkındalık kampanyaları düzenlemek

C. Önerilen Faaliyetler
•
•
•
•
•
•

Engelliliğin Engellenmesime ilişkin farkındalık çalışmaları (Yerel medya
kuruluşları, toplu taşıma araçlarında gösterilmek üzere video, film, kamu spotu vb.
hazırlanması)
Yaşlı ve Engelli Bakımları ve evde destek ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında
bilgilendirmeler yapılmalı
Engellilere yönelik kamplar izcilik ve piknik gibi faaliyetlerde engelli-engelsiz
tüm toplumun kaynaşacağı sosyal ortamların oluşturulması,
Önemli günlerde şiir, kompozisyon, resim ve fotoğraf yarışmaları aracılığıyla
farkındalık oluşturulması,
Engelli çocukların Abla-Abi-Kardeş projesine dahil edilmesi,
Toplumun engelli ve engelsiz kesimlerinin biraraya getirilmesi, Kadınlarla ilgili
çalışmalara engelli kadınların, çocuklarla ve gençlerle ilgili çalışmalara da engelli
çocuk ve gençlerin dahil edilmesi.

Sunmuş olduğumuz Engelsiz İzmir Stratejik Plan Taslağının temel kurgusu HERKES İÇİN
İZMİR anlayışına dayanmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde bugün sunulmuş olan bu plana
Engelsizmir Kongresi’nin çıktıları ve katılımcılarının katkıları da dahil edilerek son hali
verilecektir.
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Modern Kent Anlayışında Engelsiz Yönelimler
"Pro-City" Temalı Mimari Düzenlemeler
Arş. Gör. Mustafa Aydemir
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, İzmir, Türkiye,
mustafa.aydemir@ege.edu.tr

Özet: Kent yönetimleri üzerindeki modern algı, birey olgusu üzerinde inşa edilmesidir.
Bireylere indirgenmiş bir kent anlayışı, toplumsal gelişme ve dünya yaşam standartlarının
geliştirilmesinde belirleyicidir. Bireylerin günlük yaşama katılma ve faaliyette bulunma
sıklığı, en temel yaşam ihtiyaçlarının giderilmesi ve bu alanda engellerin kaldırılması ile
ilişkilidir. Kentlerin bu bağlamda modern yapılarda pro-city temalı oluşturulması
gerekmektedir. Buna göre apartman-site-ilçe ve kentin bir sarmal biçiminde
şekillendirilmesi ile etkinlik kazanabilir. Yeni yapılan apartmanların engelli ihtiyaçlarına
göre lisans alması, sitelerin bu kapsamda oluşturulması ve ilçelerin bu yönde sertifikaya
sahip olması bir model olarak sunulmaktadır. Bu bakımdan engellilere sahip çıkan
birimlerin harita üzerinde belirlenmesi ve yapılan bu binaların belli bir bayrak ile
işaretlenmesi yoluyla, engellilerin daha uygun koşullara sahip olan yerlerde yaşayabilmesi
sağlanabilmektedir. Bu çalışma engellilere yönelik yaşam pratiklerinin hukuksal
sertifikalar yoluyla denetim ve ceza sorumluluğunu içinde barındıran bir kent tasarımı
modelini sunmaktadır. Modern dünya ülkeleri ve ülkemizdeki uygulamaların ve hukuksal
düzenlemelerin durumu ve çözüm önerileri çalışmada sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Pro-city, Sarmalkent, Kent tasarımı, Hukuki altyapı, Lisans.

1. Giriş
Toplumsal yaşamın en belirgin nitelikleri incelendiğinde sonsuz bir evrendeki döngü gibi
iletişim sürekliliğine sahip olduğu fark edilmektedir. Kent yaşamının giderek nüfus ve
ihtiyaçlar paralelinde gelişme göstermesi farklı düşünce iklimlerini de zorunlu kılmaktadır.
Bireylerin düşünce, inanç ve siyasal etkilenimlerle sunma yoluna gitmesi hiç kuşkusuz
yaşam pratikleri ve çıkarlarıyla yakından ilintilidir. Genel bir yönetim biçimi olarak
“iktidar” algısı topumsal gelişme (me) için belirleyici olabilmektedir. Toplumsal
mutabakatın “yasalar, demokrasi ve evrensellik” ilkeleriyle sağlandığı coğrafyalarda farklı
düşünce gruplarının ortak iktidar alanına sahip olabilmesi mümkündür. Toplumda yöneten
ve yönetilen arasındaki ilişki en temelde “siyasal”dır. İktidarın genel ihtiyaçlara göre
şekillenmesi demokratik uygulamaların etkinliği konusunda fikir verebilmektedir. Siyasal
etkileşimin hızlı, özenli, düzeyli ve adil olduğu yerlerde yüksek oranda gelişme
sağlanmaktadır.
Siyasal iletişim kavramı ve uygulaması, İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika Birleşik
Devletleri’nde doğup gelişmiş, 1960’lı yıllarda da Batı Avrupa ülkelerinde yaygın bir
şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Topuz,1991:7). Siyasal iletişim, “seçmen ikna
stratejileri”, ya da “seçim iletişimi” olgularından çok daha geniş bir kavramdır. Zira siyasal
iletişim kavramı ilk olarak hükümetin, seçmen kitlesiyle arasında kurduğu iletişim anlamını
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taşıyordu. Daha sonra, özellikle seçim kampanyaları sırasında iktidardaki siyasetçilerin
muhalefetteki siyasetçiler arasındaki söylem mübadelesi anlamını kazandı. Zaman geçtikçe
bu anlam genişledi ve kamuoyunun ilgi alanlarıyla siyasetçilerin davranışları arasındaki
ayrılıkları inceleme işlevini kapsamına aldı. Bugünse siyasal iletişim, iletişimin siyasal
yaşamdaki rolünün hem medyaları hem kamuoyu yoklamalarını hem siyasal pazarlama
hem de reklâmcılığı dikkate alacak şekilde incelenmesini kapsamaktadır (Wolton, 1991:
51). Siyasal iletişimin etkinlik sahası kuşkusuz yaşam yerleri olan “kent”lerdir. Kentlerin
yönetiminde siyasal iletişim etkinliğinin artırılması konusunda en belirgin özellikler akil
adamlar ve akil bir kent oluşturabilmekten geçmektedir. Bu konuda ortak akıl ve ortak
iyinin de olması gerekmektedir. Bireysel çıkarlar yerine toplumsal çıkarları ön planda tutan
kentlerin marka kent statüsüne kavuşabilmesi de mümkündür. Ortak iyi/akıl düşüncesi,
İsaiah Berlin’in terimleriyle söylenecek olursa, olumsuz özgürlük ile olumlu özgürlük
arasında, kısıtlamalardan özgür olma düşüncesi ile cemaat içerisinde başkalarıyla birlikte
tözsel bir takım amaçları gerçekleştirme özgürlüğü arasında bir ayrım (Berlin,1969:118)
gözetilmesini gerektirir. Yönetim biçiminin demokratik değişkenliği ve katılımcı
demokrasi örneğinde olduğu gibi vatandaşların ilgisi ve duyarlılığı toplumsal yaşamın
bütün özelliklerinin “birey” ekseninde gelişmesini sağlayabilmektedir. Held’e göre (1980:
262) Büyük ölçekli ekonomik örgütlenmelerin gelişmesi, ekonomide devletin rolünün
artması, araçsal akıl olarak bilimin toplumsal hayattaki etkisinin artması depolitizasyonu
derinleştirmiştir. Bu nedenle engelliler başta olmak üzere tüm insanların haklarının politik
sıralamada altta yer verilmesi yerine bu çalışma örneğinde olduğu gibi en üstte yer alması
ve yönetme eyleminde bulunabilmesi kabul edilmelidir. Engellilerin yaşam koşullarının
geliştirilmesi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan değişiklikler ile mimari
düzenlemelerde engelli hakları bu çalışmanın temel içeriğini oluşturmaktadır.

2. Uluslararasi Hukuk ve Sözleşmeler
Dünyada Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ve Zorunlu Olmayan Protokol 13.12.2006
tarihinde Newyork’ta Birleşmiş Milletler Genel SekreterliğI’nde kabul edilmiş ve 30 Mart
2007’de imzaya açılmıştır. Sözleşmeyi 82 ülke, Protokolü 44 ülke imzalamış, bir ülke ise
onaylamıştır. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler tarihinde en yüksek imzaya sahip
bulunmaktadır. 21’inci yüzyılın ilk kapsamlı insan hakları anlaşması ve bölgesel
entegrasyon organizasyonları tarafından imzaya açılan ilk insan hakları anlaşmasıdır. Bu
Sözleşme 3 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Engellilerde ilgili
küresel düzeyde yapılan düzenlemelere bakıldığında temelde bazı yasal farklılıklar olsa da
genel olarak bir uyum olduğu ve ülke vatandaşlarının ihtiyaçları ve yersellik ilkelerine göre
(konum, coğrafi özellik, kent düzenlemesi gibi) şekillendiği görülmektedir.

2.1.Amerika
Amerika’da Evrensel Tasarım denilen “Herkes İçin Tasarım” ile ilgili olarak daha çok
kanun bulunmaktadır; Rehabilitasyon Yasası 1973 ve değişiklikler, 1982 Özürlülere
Yönelik Telekomünikasyon Kanunu, 1988 Telekomünikasyon Hizmetlerine Erişebilirliğin
Geliştirilmesi Kanunu: Bu, Federal Telekomünikasyon sisteminin işitsel ve konuşma
özürlü bireylere erişebilmesini gerektirmektedir. Özürlü İnsanlara Yönelik Yardımcı
Teknolojiler Kanunu (1988), Televizyon Kod Çözücü Devresi Kanunu (1990), Özürlü
Amerikalılar Kanunu (1991); Bu kanun özürlü insanların vatandaşlık haklarını güvence
altına almaktadır. Fakat telekomünikasyon konularının belirli bir kapsamını sınırlamıştır.
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Telekomünikasyon Kanunu (1996); Telekomünikasyon Ve Abone Tarafı Cihazlarına
Yönelik Erişebilirlik Rehberi, İşitme Cihazı Uyumluluğu Kanunu (1998).

2.1.1. Adil Konut Yasası
1968 Sivil Haklar Yasası’nın VIII Başlığı yaygın olarak Adil Konut Kanunu olarak bilinir;
ırk, renk, din, cinsiyet, ulusal kökene dayalı konut finansmanında, satış ve kiralanmasında
ayrımcılığı yasaklamaktadır. 1988 yılında, Kongre Adil Konut Değişiklik Yasası’nı
onaylyarak yapılan değişikliklerle engellilik ve ailevi durumuna göre ayrımcı konut
uygulamalarının yasaklayıcı kapsamını genişletti. Buna göre bir sakatlığı olan kişiye konut
biriminin kiralanmasını veya satışını inkar etmek yasa dışıdır. Adil Konut Yasası, 13 Mart
1991 sonrası, konaklama hususunda çoklu aile modelinin konut tasarım ve inşaat
gereksinimlerini tesis etmektedir. Yasa, çoklu aile modeli konut tasarım ve inşasında
sağladığı olanaklar karşısında herhangi bir başarısızlığı, erişilebilir tasarımın belirli
özelliklerini içerecek şekilde yasadışı ayrımcılık olarak kabul etmektedir. Adil Konut
Yasası’nın tasarım ve inşaat gereksinimleri, dört veya daha fazla konut birimlerinden
oluşan tüm yeni çoklu aile konutları için geçerlidir. Kamu ve ortak kullanım alanları ve
tesisleri engelliler için erişilebilir olup bu tür binaların özel tasarım gereksinimlerini
karşılaması gerekmektedir. Buna ek olarak, Adil Konut Kanunu kapsamındaki konut
birimlerinin iç dizaynı da erişilebilirlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış
olmalıdır. Olağandışı görünmeyen ve önemli ek maliyetler içermeyen özellikleri ile
sonuçlanan yeni binaların tasarımında söz konusu gereksinimlerin hayata geçirilmesi önem
teşkil etmektedir (House Report 711 at 25 and 18 ). ( House Report No. 711, 100th
Congress, 2nd Session). Adil Konut Kanunu, engellilere yaşam pratiklerini kolaylaştırıcı
serbestlik ve yaşadıkları yeri seçmede daha fazla özgürlük sunmaktadır. Bu proaktif,
gelişmekte olan bir nüfusun gelecekteki ihtiyaçlarını ele almayı ifade etmektedir. Nüfusun
yaşlanması ve yaşlanmaya paralel engellilik oranındaki artış ile önemli sayıda insan
güvenli koşullarda artık kendi konutunu kullanmasına zemin hazırlayacaktır. Örneğin Adil
Konut Kanunu uyarınca tasarlanmış konutlar, tüm kullanıcılar için tuvalet ve küvetler
etrafında tuvalet tutacaklarının kolay kurulumunu, daha duyarlı ve daha güvenli konut için
erişilebilir giriş, geniş kapılar ve hükümleri taşıyacaktır.
ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı (HUD), Adil Konut Kanunu ile uyumlu
uygulamalardan sorumlu federal kuruluşudur. 23 Ocak 1989 tarihinde, HUD Adil Konut
Yasa’sının nihai kuralını yayınlamıştır. Buna göre, bu kuralın başlangıç bölümünde HUD,
erişilebilirlik kurallar geliştirerek kanunun yeni yapım ihtiyaçlarını karşılama hakkında
daha fazla rehberlik sağlayacağına işaret etmektedir. Önsözde yayınlanan kurallarla Binalar
ve Tesisler için ANSI A117.1-1986 Amerikan Ulusal Standart gereğince tasarımcılar ve
inşaatçılar yönlendirilebileceğini belirtmektedir- Bedensel Engelliler için Erişilebilirlik ve
Kullanılabilirliliğin sağlanması. (Chapter I, Subchapter A, Appendix II and III).
Kurallar, Adil Konut Kanunu gereğince konutların tasarlanmasında teknik rehberlik
sağlamaktadır. Yasa kuralları zorunlu değildir ancak Adil Konut Yasası’nın erişilebilirlik
gereklerine uyum için güvenli bir barınak sağlamak için tasarlanmıştır. 6 Mart 1991
tarihinde yayımlanan kurallar, değişmeden kalmış ancak 28 Haziran 1994 tarihinde, HUD
kurallara ek bir uyarı yayınlamıştır; "Adil Konut Erişilebilirlik Kılavuzu Bildirimi için Ek:
Kurallar Hakkında Sorular ve Cevaplar". Adil Konut Yasası altında, HUD, inşaat planlarını
gözden geçirmek veya Adil Konut Kanunu ile uyumlu bir sertifika vermek için gerekli
değildir.
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HUD Kuralları teknik sorulara cevap vermektedir. Ayrıca HUD ek rehber olarak bu yayını
sağlamaktadır. Bu tasarım rehberi, Adil Konut Yasası tasarım gereklerine uygun olarak
tasarımcılar, inşaatçılar ve geliştiricilere yardımcı olmak için HUD tarafından
hazırlanmıştır. “Erişilebilir Görevin Kanun Ve Kodları Açısından bakıldığında”, son iki
buçuk yıl içinde, çeşitli tüzükler, engellilere karşı ayrımcılığa izin vermeyen çevre tasarım
ve programların yürütülmesinde hükümetin çeşitli birimlerinde yürürlüğe girmiştir. Bu
kılavuzda Adil Konut Kanunu uygulanması ve Yönergeleri yanında bazı kamu ve ortak
kullanım alanları ile bazı konutların yasa tarafından kapsam altına alınan özellikleri yer
almaktadır.
1968 Adil Konut Yasası (değiştirilmiş haliyle), kamu tarafından finanse edilen ya da
edilmeyen, engellilik durumu ne olursa olsun, ırk, renk, cinsiyet, din, ailevi durum ya da
ulusal kökence farklı olan insanlara konut piyasasında eşit fırsatlar sunmaktadır. Söz
konusu fırsatlar satış, kiralama ve konut finansmanı, hem çoklu aile modeli konutlarının
yeni inşasını hem de fiziksel tasarımını içermektedir.

2.1.2. Mimari Engeller Yasası (1968)
Bu Kanun özel sektöre ait konaklama tesisleri dışındaki ya da adına inşa edilmiş tüm
binalar ile ABD tarafından tamamen veya kısmen finanse edilen binaların engelliler için
fiziksel olarak erişilebilir olması gerektiğini öngörmektedir. Bu bağlamda sadece Federal
Erişilebilirlik Standartları (UFAS) geçerli standart olarak kabul edilmektedir.

2.1.3. Rehabilitasyon Yasas (1973) / Bölüm 504
Değiştirilen 1973 Rehabilitasyon Yasası’nın Bölüm 504 altında, engellilik niteliği olmayan
diğer bireylerin federal mali yardım alan herhangi bir program ya da etkinlik karşısında
ayrımcılık durumu olabilir. Bölüm 504’ün amacı, engelli insanlara karşı ayrımcı davranışı
ortadan kaldırmak ve fiziksel erişilebilirliği sağlamaktır. Böylece engelli insanların,
engellilik niteliği olmayan diğer bireyler gibi federal tarafından finanse edilen
programlardan aynı fırsatlara sahip olması sağlanacaktır.

2.1.4. Amerikalı Engelliler Yasası (ADA) (1990)
Amerikalı Engelliler Yasası (ADA) ile istihdam, kamu konaklama, ulaşım, devlet ve yerel
yönetim hizmetleri ve telekomünikasyon alanlarında engelli bireyler için fırsat eşitliğini
garanti eden geniş bir sivil haklar yasasıdır. Kanunun III. Başlığı "restoranlar, oteller,
perakende kuruluşları, doktor ofisleri, konaklama ve tiyatro” gibi kamusal olarak tüm özel
kurum ve tesisleri kapsamaktadır. ADA Başlık I altında, engelli kişilere uygun konaklama,
özel ekipman ya da eğitim verilmesi, özel çalışma programlarının düzenlenmesi gibi
hizmetler yer almaktadır. (Revised April 1998 HUD).
Adil Konut Yasası Tasarım Klavuzu (İng.The Fair Act Design Manual,) ilk 1996’da
yayımlandı. Adil Konut Yasası’nın faydalanabilir gerekliliklerini tartışmak üzere müteahhit
ve
tasarımcılara
yardımcı
olmak
amacıyla
klavuz,
yasayla
uyumlu
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konaklama inşa ve tasarımında yol gösterici niteliğindedir.(http://www.huduser.org/publica
tions/destech/fairhousing.html).

2.1.5. Engelliler Eğitim Yasası (IDEA)
Engelli tüm bireylerin (özellikle çocukların) kendilerine özgü ihtiyaçlarını karşılamak ve
daha fazla eğitim, istihdam ve bağımsız yaşam için uygun kamu eğitim hakkına sahip
olmalarını sağlamaktadır. IDEA öncesinde, engelli 4 milyon çocuğun halk eğitimi için
uygun erişimi reddedilmiş (Martin, Martin, Terman, 1996;25-39), normal sınıflarda kendi
özel ihtiyaçları için yeterli destek (Katsiyannis, Yell, Bradley 2001:324-334) olmadan
ayrılmış sınıflara yerleştirilmiş ve çok sayıda çocuğun devlet okuluna girişleri Amerika
Eğitim Departmanı tarafından tamamen reddedilmiştir.
IDEA; A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı bölüme sahiptir; Bölüm A, IDEA şartlarının
(IDEA, 1997) yönetilmesi ve yürütülmesinden sorumludur. Yasaya göre, devletler engelli
öğrencileri (Martin, Martin, ve Terman, 1996) eğitmek gerekmektedir. IDEA, devlet ve
yerel okul bölgesi için mali destek sağlamaktadır. Ancak fon almak için okul bölgesi,
IDEA tarafından belirlenen ilkelere uygun olmak durumundadır.

2.2.İngiltere
İngiltere’de eşitlik yasası, içinde mobil işletmeciler dâhil telekomünikasyon sektörü için
doğrudan referans olmakta ve telekomünikasyon yasasının esası içinde bazı koşullar
uygulanmaktadır. Bunlar erişilebilirlik konusunda mobil endüstrisinin girişimleri için bir
uyarıcı olmaktadır. Haberleşme Kanunu’nun (2003) “Genel Hak ve Yükümlülükler”inin
15’nci koşulu, daha çok sabit işletmeciler üstünde geleneksel zorunluluklar getirmiş
olmasına rağmen mobil işletmecilere de uygulanmaktadır. Ancak mobil hizmetler ve
cihazlar ile ilgili e-Erişilebilirlik koşulları dahil, iyi bir uygulama olacağı düşünülen tasarı,
bir Mobil Endüstri Kanun (İngiltere’de Engelli ve Yaşlı Müşteriler için Mobil
Endüstri Uygulamalar Rehberlik Hizmeti) taslağının oluşturulmasıdır.
(http://www.ofcom.org.uk/static/archive/Oftel/consumer/for/initiatives/mobileneeds/docs/g
pccustomerguide0703.pdf8).
Engelli Ayrımı Yasası (1995), mobil hizmetler veya cihazlarının e-Erişilebilirliğinden çok
tarihe kadar endüstrinin “müşteri hizmetleri” konularıyla ilişkilendirilmiş olmasına rağmen,
mobil işletmecileri kapsamına almaktadır. Haberleşme ve Engelli Ayrımı Yasaları
kapsamında mobil işletmecilerin değerlendirilmesi ve içeriğinin oluşturulması halinde
belirginlikten yoksun olacağı görülmektedir. 2003 Haberleşme Kanunu, sabit ses telefon
hizmetleri ile ilgili aşağıda belirtilen erişilebilirlik yükümlülüklerini getirmektedir:
• Kısa mesaj (text relay) hizmet fonu (Özel evrensel hizmet koşulu vasıtasıyla sadece
Evrensel Hizmet Sağlayıcısı)
• Kısa mesaj hizmetine erişim ve indirim programı (genel koşullardan dolayı tüm
sağlayıcılar)
• Özürlü müşterilere bütün kamu ankesörlü telefonları erişilebilir yapmak için kesin

96

koşullar (bütün kamu ankesörlü telefon sağlayıcıları) – İngiltere’deki kamu ankesörlü
telefonların en az %75’i (bunların %50si hull-merkezde) tekerlekli sandalyedeki
müşterilere uygun olarak erişilebilir olmalıdır; bütün kamu ankesörlü telefonların en az
%70’i ilave alıcı ile birlikte çalışabilmelidir (kamu çağrı kulübeleri ve örneğin özel
sitelerde,“kullanılan” ankesörlü telefonlar arasında fark olmalıdır – Bunun artırılması ve
hem de düzenleyici birleştirici cihazı (inductive coupling) için gerekli düzenlemenin
yapılması önerilmektedir.
• Ücretsiz rehber bilgisi ve bağlantı sağlanması (bütün sağlayıcılar)
• Braille alfabesinde/büyük basımda fatura/sözleşme koşulu (bütün sağlayıcılar)
• Acil hizmetlere erişim (kısa mesaj hizmetleri – konuşma yoluyla) ayrıca gerekmektedir.
(http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2003/ukpga_20030021_en_1 )

3. Ulusal Hukuk ve İşleyiş
Anayasanın 17-I, 42-I, 49-I, 50-I ve II ile 61-I maddelerinde doğrudan ve dolaylı olarak
engellilerin de toplumun bütün bireyleri gibi çalışma, eğitim, sosyal güvenlik ve benzeri
haklarından yararlandırılmasını yükümlü kılmıştır. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanunun 4.Maddesinin k bendi “Teknolojik yeniliklerin kullanılması da dâhil olmak üzere
özürlü, yaşlı ve sosyal açıdan korunmaya muhtaç diğer kesimlerin özel ihtiyaçlarının
dikkate alınması” şeklindedir. Bunların yanı sıra Elektronik Haberleşme Sektöründe
Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 5. maddesinin i bendi “Görme engellilerin abonelik
sözleşmelerini ve faturalarını kendilerinin faydalanabilecekleri şekilde talep etme hakkı”
şeklinde düzenlenmiştir. Bu kanun dışında yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde
düzenlenen farklı nitelikte kanunlar da bulunmaktadır.
-5378 Sayılı Engelliler Yasası
-3194 Sayılı İmar Kanunu
-5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu
-5393 Sayılı Belediye Kanunu
-5308 Sayılı Il Özel İdareler Kanunu
-634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
Türkiye’de yapılan kanunlar ve düzenlemeler konusunda uygulama ve yönetim biçimleri
açısından bir inceleme yapıldığında “denetleme” eyleminin yeterli oranda
gerçekleştirilmemesi ile genel sıkıntıların yaşandığı görülmektedir. Buna karşın yeni
yapılacak yasal düzenlemeler ya da mevcut yasaların etkin bir biçimde düzenlenmesiyle
işleyiş konusunda önemli bir imkan kazandırılacaktır.

4. Yaptırımlar
Engellilerin yasal olarak haklarının korunması için ulusal düzeyde para cezalarının kimi
zaman uygulandığı; Avrupa ve ABD’de ise daha etkin bir denetleme mekanizmasının
olduğu inceleme sırasında görülmektedir.
• Yasa, mobil tekerlekli sandalye kullanan engelli kişinin evine giriş ve çıkışını
kolaylıkla sağlayabilmesi için bir kooperatife girişten üç adımda bir rampa inşa etmesi için
para cezası yaptırımında bulundu. (Human Rights, 616 N.Y.S.2d 84 )
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• Bir ev sahibine tekerlekli sandalye rampaları için bina kodu standardı ile uyumlu olan
rampayı uyumlu olmayanla değiştirmesi zorunluluğu getirildi. (Torres v. Prince, 1997)
• Konut kooperatifine bodrum girişine bir asansör yerine bir tekerlekli sandalye kullanan
hissedarı karşılamak için kendi binanın ön girişinde bir rampa inşa etme zorunluluğu
getirildi. (N.Y.C. Comm. Hum. Rts. Jan. 12, 1999)
• Hukuk devleti, bir bireye konut ayrımcılık durumlarında zihinsel acı, duygusal sıkıntı
ve aşağılanma gibi maddi olmayan zararların tazmini için mağdurluluk gereği 10.000 $
cezai işlem gerçekleştirebilir. (N.Y. Exec. Law §297(4)(c)(iii)-(iv).) 73.
• NewYork İnsan Hakları Bölümü, yasadışı ayrımcı davranışta bulunan bir davalı için
50,000 ile 100,000 ABD dolarını aşmayacak miktarda sivil para cezaları uyguladı. (N.Y.
Exec. Law §297(4)(c)(vi) )

5. Kent Kimliği ve Yönelimler
ABD Konut Ve Kent Gelişim Bölümü, Adil Konut Yasasına uyumlu ve yasanın yeniden
gözden geçirilmiş şekliyle güvenilir bir tasarım şartnamesi sunmaktadır. Elverişsiz yer
olarak tanımlanan arazilerde asansörlü çoklu aile modeli konut birimleri tasarlanmalı ve
inşa edilmeli, yerin ya da bölgenin karakteristik özellikleri dikkate alınarak bölgeye en
azından ulaşılabilir bir giriş oluşturulmalıdır. Yasanın ikametgâh birimlerinin
gerekliliklerine uyumlu her meskenin zeminine ya da girişine ulaştıracak bir asansör
hizmete verilmelidir. Asansörsüz çoklu aile konutları için iki alternatif sağlanabilir;
bölgenin elverişsizliğinden dolayı ilk aşama, güzergâhın giriş ve bitiş noktalarına, yaya
geçitlerine tüm araçlarla ulaşımı sağlayacak rampalar inşa edilmeli, ikinci aşama ise
bölgenin doğal yapısına göre topografik araştırma yapılmalıdır.
Ortak kullanım alanları ya da kamusal mekânlar elverişli hale getirilmeli, bu alanda hizmet
verecek yerel yönetim birimleri teknik yardımla desteklenmelidir. Ortak kullanım alanları;
Odalar, alanlar, bir yapının iç ve dış öğeleri bina sakinleri için kullanışlı olmalıdır. Söz
konusu alanlar koridorlar, oturma odaları, lobiler, çamaşırhaneler, atık odaları,
rekreasyonel alanlar, geçit yolları ve binalar arasındaki alanlardır (Rules and
Regulations,1991).
ANSI A117.1 – 1986’nın Kamusal Ve Ortak Kullanım Alanları Başvurusunda ANSI ve
ADA’nın Kapsamına göre Adil Konut Yasası, yasanın tasarım koşullarına uyumlu geçerli
bir araç olarak ANSI A117.1 Standardına referanstır. (Tesisler ve Binalarda Amerikan
Ulusal Standardı: Fiziksel Engelli İnsanların Kullanılılabilirliği ve Erişilebilirliğini
sağlamak) Fakat Yasa, ANSI A117.1 takibini açıkça gerektirmez. Adil Konut Yasası,
ANSI A117.1 Standardı’ın 1986 versiyonunu belirterek ANSI Standard’ına uyan Amerikan
Konut ve Kent Geliştirme (HUD) Bölümü’nü denetlemektedir. Ayrıca yasa, 1986 ANSI
A117.1 Standardı’nın özel bölümlerine göndermede bulunmaktadır. Kurallar teknik
rehberliği sağlarken mecburi değildir.
Yasanın erişebilirliğiyle uyumlu güvenli bir konaklama sağlamaktadır. Kamusal ve Ortak
Kullanım Alanları Üzerine Amerikan Engelli Yasasının (ADA) Etkisi, Özel çoklu aile
konut geliştirme birimleri genellikle Amerikan Engelli Yasası Erişilebilir Kurallarını
(ADAAG) yerine getirmez. Fakat kiralama ve satış ofisleri gibi bazı kamu ve ortak
kullanım alanları yapıları gereği ADA’nın 3. Başlığı altında “kamusal konaklama” olarak
gözönünde bulundurulmaktadır. Çünkü mevcut alanlar mekân sakinleri ve misafirlerinden
daha fazla insana açık konumdadır. Bu nedenle Adil Konut Yasası’nın tüm uygulanabilir
gerekliliklerine ilaveten ADA ile uyumlu olmak zorundadır. Diğer binalar ve bir konutu
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geliştiren öğeler çamaşırhane binaları, eğlence tesisleri (kulüpler, yüzme havuzları, oyun
odaları, egzersiz odaları ve kaplıcalar ) misafir ve mesken sahiplerinden daha fazla insanın
kullanımındaysa ADA kapasamındadır. Böyle tesisler bir festival, mevsimsel bir olay gibi
periyodik olarak sadece kamuya ait yapılırsa ADA ile uyumlu olmak durumundadır.
Çoklu Eğlence-Dinlenme (rekreasyon) Tesisleri, bir sitede aynı türden birden fazla
dinlenme tesisi (örn:tenis kortları) sağlanmış fakat “yeterli” sayıda dinlenme tesisi engelli
insanların adil kullanımı için erişilebilir olmalıdır. Her ne zaman dinlenme tesisinin bir türü
sitede özel bir bölgeye sağlanması durumunda tesis, kapalı konut birimlerine erişilebilir bir
güzergahla ile bağlantılı olmalıdır. Yaygın olarak inşa edilmiş tüm elementler için
çocukların oyun alanları ve yüzme havuzu önlükleri erişilebilir olmalı ve ANSI koşullarını
karşılamalıdır. Fakat özel mekanik havuz asansörleri ya da tekerlekli sandalye erişilebilir
oyun donanımı gerekli olmamakla birlikte kurallar, havuz içerisine erişilebilir bir yolu
(rampa ya da asansör) zorunlu kılmamaktadır.
1. Kamu konaklama yerleri (Title III of the ADA 28 CFR Part 36, Section 36.104).
2. Konaklama yerleri
3. Kurum
4. Sergi ya da Eğlence Alanları
5. Kamusal Toplantı Alanları
6. Satış ve Kiralama Alanları
7. Hizmet Kurumları
8. Toplu Taşıma İstasyonları
9. Kamusal Sergi ya da Toplama Alanları
10. Rekreasyon Alanlar
11. Eğitim Alanları
12. Egzersiz Alanları

Adli Konut Yasası Tasarım Yönergesi’nin ilk yayımlanma yılı 1996 olup 1998’de yeniden
güncellenmiştir. Adil Konut Yasası, kurallar ve düzenlemelerin teknik özelliğini ve
kapsamını içerirken ANSI A117.1 standardı sadece teknik özellik içermesi yönüyle
önemlidir. Bu nedenle ANSI standardının herhangi bir kullanımında HUD’un düzenlenme
ve yasaya danışılma zorunluluğu bulunmaktadır. Amerika’da kent yönetimi konusunda
özellikle yaşam pratiklerini artırma ve hızlandırma temelinde yapılan çeşitli çalışmalar
bulunmaktadır. Her bir eyalette ugulama farklılıkları olsa da genel kurallara uyulması esasa
bağlanmıştır. Türkiye’de tüm yasal düzenlemelere karşın genel içeriğin başta AB ve
ABD’den aktarıldığı da sıkça rastlanmaktadır. ABD’de yasal düzenlemelere baktğımızda
aşağıdaki verilere rastlanmaktadır;

1. Yolcu yükleme bölgeleri; yolcu tarafından bina girişlerine erişilebilir bir güzergaha
bağlı büyük yaya erişim koridoru olması gerekmektedir. Ayrıca yüksek çatılı minibüs
ve açık otobüsler için yeterli kafa boşluğu olmalıdır.
2. Erişilebilir yol, bir bina içerisinde devam eden koridorlar, girişler, zeminler, rampalar,
asansörler ve demirbaşlarda açık zemin alanlarıdır. Erişilebilir yollar ayrıca tüneller,
garajlar ve ortak kullanım alanları ile birçok kamusal bölümü içermektedir. ANSI 4.3;
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erişilebilir yollar, genişlik, başboşluğu, hissedilebilir yüzey, eğim, seviye değişiklikleri,
kapılar ve acil çıkışlar için tam teknik koşulları içermektedir.
3. Merdiven ve erişilebilir yollar, asansörler, rampalar, ve mekanik kaldıraçlar ulaşılabilir
bir yol parçası olmalıdır. Rampalarda zorlukla yürüyen bazı kullanıcılar, uygun tasarlanmış
merdivenleri kullanarak daha güvenli olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, bu
merdivenlerin erişilebilirliği için rampalarla dizaynı önemlidir. Çünkü asansörsüz binalarda
çoğu merdiven asansör olmayan zeminleri bağlamak için işlevsel bir araç konumundadır.
Bu nedenle, merdiven tasarımlarının engelli bireylerin kullanımına sunabilmek için devlet
ya da yerel yönetim birimlerince kontrol edilmesi önemlidir.
4. Çamaşır Odaları; çamaşır makinesi, kurutma makinesi, sıvı sabunluk, lavabo, tablolar
ve depolama alanları gibi ilgili özellikleri içermektedir. Bir asansörlü binanın her katında
hizmete verilen çamaşır odası varsa her çamaşır odası erişilebilir olmalıdır.
5. Tuvalet odaları, banyolar, banyo tesisleri ve duş odaları ANSI Standardı düzeninde
önemli esneklik sağlamaktadır. Farklı engelliler tarafından kullanılmak üzere ulaşılabilir
tuvalet tezgahları üç türdedir. Dar tezgah 36 inç genişliğinde ve duvara asılı tuvalet fikstürü
olup olmadığına bağlı olarak uzunluğu değişmektedir. Bu tezgah aslında güçlükle yürüyen
insanlar için düşünülmüş olup, birçoğu koltuk değneği kullandığı için oturarak, ayakta
olduklarında sabit kalma durumu gereği tuvalet tutacaklarına ihtiyaç duymaktadırlar. 60inç genişliğindeki tezgahın ekstra zemin alanı tekerlekli sandalye kullanıcısına kolaylık
sağlamaktadır. Gerekirse engelli bir kişiye yardımcı olmak için bir görevliye de zemin
genişliği pratiklik sunmaktadır. Üçüncü ANSI tezgahı 48 inç genişliğinde ve ilk iki
arasında bir modeldir. Bu tezgah da 36-inç genişliğinde olup engelliler tarafından
kullanılan şekilde biraz daha esneklik sunar. 60-inç tezgah için yeterli alan bulunmayan
yerlerde sık sık yenileme projeleri içinde tasarlanmıştır (Fair Housing Act Regulations,
R.11.).
6. Kapalı Konut Birimleri İçeren Binalarda Erişilebilir ve Kullanılabilir Kapılar, tüm bina
içinde tekerlekli sandalyelnin geçişine izin verecek şekilde geniş olmalıdır (Fair Housing
Act Regulations, 24 CFR 100.205 ).
7. Erişilebilir bir rota üzerinde bir bina girişi ile kaplı çoklu aile konutları tasarlanmış ve
inşa edilmiş tüm tesislerde banyo duvarlarında destekleyici aparatlar olan küvet, duş kabini
ve duş koltuğu kurulumuna izin veren olanaklar kullanıcıların imkanına sunulmalıdır (Fair
Housing Act Regulations, 24 CFR 100.205 r.12.).
8. HUD, bina yapımcılarını tuvalet tutacakları ve asma duş tezgahları gibi kolaylaştırıcı
kullanım için ANSI Standartlarına veya yerel kanunlara başvurmayı teşvik etmektedir.
ANSI’nın belirttiği duş koltuğu engelli insanların güvenli kullanımı için idealdir.
Yapımcılar daha fazla model için yerel bazda birkaç üretimi teşvik etmelidir. Ayrıca
mutfakların tekerlekli sandalye, bisiklet, yürüteç kullanan engelli insanların alanda
manevra yapmasını sağlayacak kadar “erişilebilir” ve “kullanılabilir” genişlikte olması
gerekmektedir (Fair Housing Act Regulations, 24 CFR 100.205 r.12.).

6. Kuramsal Çerçeve
Kent yönetiminde güçlü bir imajın yolu “iyi bir iletişimden karşılıklı empati ve
etkileşimden” geçmektedir. Bu açıdan toplum kendi varlığını iletişim ekseninde
temellendirmekle yükümlüdür. Toplumda her kesimin ihtiyacını sağlamakla görevli olan
(başta siyasetçiler olmak üzere) herkesi ortak paydada toplayabilecek bir yöntem
gerekmektedir.Bu yönüyle iletişimin eylem haline dönüşmesi için gereken yöntem
akademik olarak “iletişimsel eylem kuramı” na karşılık gelmektedir.
Topluma bağlı kılınan iletişim (toplumsal rollerin öğrenilmesi, toplumsal kimliğin
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kazanılması, kültürel bilginin aktarılması, kısacası kurumsal ilişkilerin tanımlanması)
dolayısıyla iletişimsel eylem bu üç ayrı dünyanın çelişkilerinin üzerini örtmek yerine,
bunları ortakyaşarlığımızın konumlandığı bir sosyolojik matris olarak görür ve anlamaya
çalışır. Zira “iletişimsel eylem, yalnızca anlaşmaya varma edimleriyle sınırlı değildir. Aynı
zamanda yaşam alanının tümüne yayılmış, yaşam alanını ören eylemler bütünüdür” (Köker
1998: 62).
İletişimsel eylem kuramı, dili, dilbilimsel terimlerle yani, semiyotik, semantik,
göstergebilimsel yönleriyle ele almaz. Bu anlamda çalışması bir iletişim kuramı olmanın
ötesinde, iletişimden sosyal uzlaşmanın zemini olarak yararlanarak onu yeni bir tartışma
boyutuna taşımaktadır. Kendi ifadesiyle, “kitabımın tarihsel gerekçesi” dediği; “Batılı
toplumların iç ilişkilerinin sosyal devlet uzlaşması temelinde kararlaştırılmasına, giderek
artan sosyal, psikolojik ve kültürel maliyetlere cevap vermeye yönelik yazılmış bir üst
kuramsal çalışmadır” (Habermas,2001: 20). Habermas’a göre, “iletişimsel eylem kuramı,
modern toplumların yetkin üyelerinin sezgisel bilgisinde temellenmiş eylem ve anlaşma
yapılarını betimlemektedir” (Habermas, 2001: 838). İletişimsel eylem, dil ve eyleme
yeteneğine sahip bireylerin, anlaşabilmelerinin ve etkinliklerini düzenleyebilmelerinin
olanağı olarak etkileşim ilişkileri içerisinde ortaya çıkan dilsel ve dil-dışı bütün simgesel
anlatımları ifade etmektedir (Habermas, 1998).
İletişimsel
Eylem
Kuramı,
Habermas düşüncesinde özgürleşimci ve eleştirel bir çalışmanın, Bilgi ve İlgi-Çıkar’daki
bilgikuramsal eksenden, iletişim ve öznelerarası bir sosyal eylemin güdüleminde kurulan
bir epistemolojiye (Dellaloğlu 1998: 190) yöneldiği çalışmadır. Habermas bilişsel çıkarlar
(bilgi- oluşturucu çıkarlar) teorisini geliştirmiştir. Buna göre üç temel bilgi-oluşturucu çıkar
vardır. Burada çıkar, yaşam karşısında antropolojik kökenli stratejilerine karşılık
gelmekedir. Bunlar teknik (nesnelerin kullanılması ve kontrolü), pratik (iletişim) ve
özgürleşimci (özerklik ve sorumluluk arayışı) çıkarlarıdır. Bu çıkarların toplumsal
örgütlenme araçları sırasıyla şunlardır: çalışma (araçsal davranış), etkileşim (dil) ve iktidar
(asimetrik sınırlama ve bağımlılık ilişkisi). Söz konusu faaliyetlerin işleyişini
biçimlendiren ve sistemleştiren bilim türleri ise yine sırasıyla ampirik-analitik, tarihselhermenötik ve eleştirel bilimlerdir. (Held, 1980: 254-256). Toplumun tüm ögelerinin
birbiriyle eşit şartlarda yaşama pratiklerini yerine getirmesi ve toplumdaki sarmal yapının
suskunluk sarmalı yerine iletişim sarmalı olabilmesi için tüm eylemlerin bilinçli, ortak
mantık ve kucaklayıcı bir modelde yapılması gerekmektedir. Bu bakımdan başta engelliler
olmak üzere tüm vatandaşların “ortaklaşa ve “destekleyici” olmak adına kent tasarımında
ve mirari yönelimlerinde çeşitli hedefler belirlemesi ve bunlara uygun bayrak yarışını
üretmesi beklenmektedir.

7. Model “Pro-City” (Profesyonel Kent)
Yabancı literatürde özürlülükle ilgili temel olarak üç kavram kullanılmıştır; “impairment”,
“disability”, “handicap”. Bunlar ise Türkçeye “sakatlık”, “özürlülük” ve “engellilik” olarak
çevrilebilmektedir. ABD’de bu konuda fiziksel ya da ruhsal nitelikler dışında “alkolizm,
hap kullanımı, uyuşturucu kullanımı da bu kapsama dahil edilmektedir. Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) verilerine göre dünya çapında 650 milyon engelli
bulunmakta, bu rakamın 500 milyonu gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Dahası,
dünyanın en yoksul kesiminin %20’sinin engelli olduğu ileri sürülmektedir
(Tenbroek:2009:35-36). Bir milyardan fazla insanın veya (2010 dünya nüfus tahminlerine
göre) dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin bir tür engellilik ile yaşadığı tahmin
edilmektedir. Bu, Dünya Sağlık Örgütü’nün yaklaşık yüzde 10 olduğunu ileri sürdüğü
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1970’lere ait önceki tahminlerden daha yüksektir. 15 yaş ve üstünde kişiler arasında
engellilik ile yaşamak durumunda olan kişi sayısını Dünya Sağlık Araştırması (World
Health Survey) 785 milyon (% 15.6) olarak belirtirken, Küresel Hastalık Yükü (Global
Burden of Disease) çalışması bu sayıyı yaklaşık 975 milyon (% 19.2) olarak tahmin
etmektedir. Dünya Sağlık Araştırması bu kişiler arasından 110 milyon kişinin (% 2.2)
işlevlerini yerine getirme konusunda çok ciddi zorluklar yaşadığını tahmin etmekteyken,
Küresel Hastalık Yükü – kuadripleji, şiddetli depresyon veya körlük gibi durumlara denk
düşen engellilik kategorisi olarak- “şiddetli engellilik” yaşayan kişi sayısını 190 milyon (%
3.8) olarak tahmin etmektedir. 13 milyonu (% 0.7) “şiddetli engellilik” olmak üzere 95
milyon
olarak
tahmin
edilen
çocuk
engelliliğini
(0-14
yaş)
sadece
Küresel Hastalık Yükü çalışması ölçmektedir.
(http://siteresources.worldbank.org/TURKEYINTURKISHEXTN/Resources/4556871328710754698/YoneticiOzeti.pdf) "Ülkemizde engelli olarak tanımlanan nüfusun ülke
nüfusuna oranı yüzde 12,29 olarak bilinmektedir. Bu oran Avrupa Birliği (AB) ve dünya
ortalamasının üzerindedir. Türkiye 'de engelli sayısı 8,5 milyondan fazladır.
(http://www.gazete5.com/haber/turkiye-de-engelli-sayisi-8-5-milyondan-fazla-331294)
Dünya’da ve Türkiye’de engellilerin sayısal olarak artmasından dolayı nitelikli çözümler
üretilmesi gerekmektedir. Bu konuda en temel konu işleyişin nasıl gerçekleştirileceğidir.
Pro-City modeli en temelde bu işleyişin genel hatlarına daha sonra da yönetim biçimine
odaklanmaktadır. Şekil 1 ‘de görüldüğü üzere modelin ana hatları “ planlama, uygulama
ve sürdürülebilir disiplin’den oluşmaktadır”.

ŞEKİL 1: Pro-City Modelinin Ana Hatları
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Bu modele göre kentlerin modern ve daha kullanışlı yapılarda pro-city temalı oluşturulması
gerekmektedir. Buna göre apartman-site-ilçe ve kentin bir sarmal biçiminde
şekillendirilmesi işleyişte etkinlik yaratmaktadır. Yeni yapılan daire ve apartmanların
engelli ihtiyaçlarına göre “lisans alması”, sitelerin bu kapsamda oluşturulması ve ilçelerin
bu yönde “sertifikaya sahip olması” bir model olarak sunulmaktadır. Bu bakımdan
engellilere sahip çıkan birimlerin harita üzerinde belirlenmesi ve yapılan bu binaların belli
bir bayrak ile işaretlenmesi yoluyla, engellilerin daha uygun koşullara sahip olan yerlerde
yaşayabilmesi sağlanabilmektedir. Bu model içerisinde engellilere yönelik yaşam
pratiklerinin hukuksal sertifikalar yoluyla denetim ve ceza sorumluluğunu içinde
barındırması gerekmektedir. Bu modelin işleyiş çarkı ise Şekil 2’de görüldüğü üzere şu
şekilde sıralanmaktadır:
1. PLANLAMA: STK, PROJE OFİSLERİ, ŞEHİR PLANLAMACILARI ve MEDYA
2. UYGULAMA: SİYASAL İRADE, KAMU & ÖZEL KURULUŞ, AKADEMİ
(TÜBİTAK), YÖNETİMLER ve TOPLUM
3. SÜRDÜRÜLEBİLİR DİSİPLİN: HUKUK, EKONOMİ, SAĞLIK, SÖZLEŞMELER,
POLİTİKA ve DENETLEME

ŞEKİL 2: Pro-City Modelinin İşleyiş Çarkı
Bu modele göre yönetim yapısı klasik tipteki işleyiş tarzına benzememektedir. Genel
olarak demokratik yapı içinde iktidarın ideolojisine ve ekonomik planlamasına göre
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tasarlanmış bir yönetim biçimi yerine; yönetilenin etkin (planlayıcı) olduğu ve sürecin
işleyişinde başat aktör olduğu kabul edilmektedir. İktidar bu bağlamda tüm uygulama
alanlarında disiplin faaliyetlerini sürdürmektedir.

8. Sonuç
Dünya’da ulusal ve yerel nitelikli devrimlerin temelinde insan ihtiyaçları yatmaktadır.
Toplumun iktidar tarafından sıklıkla değiştirilmesi ve benzer ideolojik tavır içerisindeki
çevrelerle iyi ilişki kurması yerine konuya daha bütüncül bakabilmesi başta “engelsizlik”
politikaları olmak üzere tüm politikaların başarılı olmasını sağlayacaktır. Kişilerin olduğu
kadar devletin de deneyim sahibi olduğu tezi, birçok alanda denetleme mekanizmasının
etkinliğini azaltmaktadır.
Kentlerin yönetimsel açıdan lisans ve sertifika ile yetkinlik kazanması bireylerin olduğu
kadar tüm ticari kuruluşların da benzer bir politika üstlenmesine zemin hazırlayacaktır.
Binaların ve ve sitelerin engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre (belli bir oranda
engelli kullanım kotası olan) şekillenmesi sosyal sorumluluk ve ticari açıdan olumlu bir
etki de yaratacaktır. Bugün pek çok engelli vatandaşımız (utanma, gurur ve ekonomik
gerekçelerle ya da yaşam alanlarının teknik açıdan kullanım altyapısının yeterli olmaması
nedeniyle) hedeflediği yaşamı sürdürememektedir. Engelli vatandaşlarımız bina
kapısından, içkapılara, tavan boyundan, kullanılan malzemelerin ergonomik olup
olmamasına kadar pek çok detayın atlanması ve pazarlamanın sadece zengin ve sağlıklı
kişiler üzerinden yapılması nedeniyle özgür bir yaşam alanına sahip olamamakta ya da bu
sınırlı yaşamda etkin bir rol üstlenememektedir. Park alanlarından, kaldırımların boş
bırakılması ve duyumsanabilir alanların daha planlı ve etkin yapılması aşamasında tüm
eylemlerin denetlenmesi gerekmektedir. Engellilerin sosyal yaşama katılması ve her
engellinin iç ve dış alanda söz sahibi olmasını hedefleyen bu model, tüm vatandaşların
genel yaşam ilkelerinin daha insancıl ve ilkeli bir hale gelmesine aracılık edip sistemli hale
getirmektedir. “Toplumdan önce insan, bütünden ziyade parça” ilkeleriyle model, hem
toplumsal uzlaşı alanı yaratma konusunda hem de kent yönetiminin standartlarının
yükselmesi konusunda anahtar işleyişin yönetenden çok yönetilen ekseninde
belirlenmesinin gelişmişlik düzeyinde etkili olacağını öngörmektedir.
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Yaşlıların Kentsel Yaşama Katılmalarında Tasarımın Etkisi;
İstanbul Ve Viyana Örnekleri*
Neşe Köse1, Nilgün Çolpan Erkan2
1 Kartepe Belediyesi, Kocaeli, Türkiye, nesekose@gmail.com
2 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, nilerkan@yildiz.edu.tr

Özet: İnsan yaşamının kaçınılmaz bir evresi olan yaşlılık diğer yaşam evreleri gibi
biyolojik gereksinimlerin, yaşam biçiminin ve mekânsal gereksinimlerin değiştiği bir evre
olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada yaşlılığın fizyolojik yönü irdelenerek, bu dönemde
doku ve organ yaşlanmasına bağlı, engellilik durumu incelenmiş, yaşlıların kentsel yaşama
katılmaları konusu ile ilişki kurulmuştur. Dünyada hızla artan yaşlı nüfus oranları ile
birlikte özellikle metropoliten kentlerde yalnız yaşamaya başlayan yaşlı bireylerin kentsel
yaşama katılabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma Viyana ve İstanbul gibi farklı
mekânsal standartlara sahip kentlerde yaşayan yaşlıların kent mekânına katılımında, kentsel
dış mekân tasarım ölçütlerinin etkisini ele almaktadır. Bu iki kentte benzer özelliklere sahip
çalışma alanları seçilmiş, alanların demografik değişimleri fiziksel yeterlilikleri ve
ulaşım/erişilebilirlik durumları analiz edilmiştir. Bu alanlarda yaşayan 60 adet yaşlı ile
gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda yaşlıların fizyolojik durumları, dış mekânda
yaşadıkları zorluklar ve konut erişim/dış mekân memnuniyetleri karşılaştırılmıştır. Yapılan
mekânsal analizler ve anket çalışmaları sonrasında iki kentin dış mekân standartları ile
kullanıcıların memnuniyet düzeyleri karşılaştırılmış hem yaşlılık hem de tasarım
konularında sonuçlar çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Kentsel Yaşama Katılım, Kentsel Tasarım, İstanbul, Viyana.

1. Giriş
Dünya genelinde hayat standartlarının yükselmesi, Geriatri bilimindeki gelişmeler ve ölüm
oranlarının azalması ile yaşlı nüfus sayısında bir artış gözlemlenmektedir. Bu bağlamda
yaşlı nüfusunun istekleri giderek önem kazanmaya başlamış, konut alanı ve çevresinde
yaşlılar için dikkate alınması gereken ölçütler öncelikli tartışma konuları hâline gelmiştir.
Yaşlılıkta meydana gelen fonksiyonel kapasitedeki azalmaların ve fizyolojik gerilemelerin
engelliliği beraberinde getirdiği bu bağlamda yaşlılıkla ilgili gereksinimlerin engellilik
gereksinimleri ile bağlantılı olduğu görülmektedir (WHO, 2007).
Yaşlıların mobilite yeteneklerini incelemek üzere yapılan bir araştırmanın bulgularına
dayanarak konut iç tasarımlarının yaşlının mobilite yetisini sınırlandırmada etkili olmadığı
görülmüştür (Akın ve Emiroğlu, 2003). Çünkü yaşlı birey kendi yaşam alanını kendi
gereksinimleri doğrultusunda belirli ölçüde düzenleyebilir ancak kamusal alanlara
müdahale edemez. Bu bağlamda kamusal alanlarda yapılacak düzenlemelerin yaşlıların
*

Bu çalışma Neşe Köse tarafından, Y. Doç. Dr. Nilgün Ç. ERKAN’ın yürütücülüğünde YTÜ, Fen Bilimleri
Enstitüsü’nde, 2012 yılında tamamlanan, “65 Yaş Üstü Gereksinimlere Bağlı Konut Alanı ve Çevresi Tasarım
Ölçütleri, İstanbul ve Viyana Örneği” isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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hareketlerini kolaylaştıracak ve harekete teşvik edecek nitelikte tasarlanması, düzenli bir
fiziksel çevrenin yaratılmasına önayak olacaktır.
Kamusal açık mekânların sürdürülebilir kullanımı mekânların kalitesi, güvenliği,
erişilebilirliği ve tüm kullanıcılara hitap edebilirliği ile mümkündür. Bu mekânların tasarım
ve düzenlemeleri yaşlı bireylerin kullanımına uygun hale getirildiğinde tüm kullanıcı
gruplarının birlikte kullanmasına olanak sağlayacak, "kent hakkı"nın da eşit dağılmasını,
daha sağlıklı bir sosyal çevrenin oluşmasını beraberinde getirecektir. Kentte yaşayan tüm
bireylerin kamusal açık mekânları birlikte kullanmaları ise bu mekânların herkes tarafından
sahiplenilmesine ve kent kimliğinin korunmasına da yardımcı olacaktır.
Çalışmanın amacı yaşamsal koşullar elverdiği takdirde, herkesin bir gün yaşlanacağı
gerçeğinden yola çıkarak yaşlı gereksinimlerine bağlı konut alanı ve çevresi tasarım
ölçütlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmanın diğer amacı ise İstanbul ve yaşlılık sorunları ile
Türkiye’den önce yüzleşmiş, çözüm projeleri geliştirilen, AB standartlarına sahip Viyana
kentindeki yaşlılık ve kamusal mekân durumunu İstanbul ile karşılaştırmak ve İstanbul'un
gelecekte yaşlılar için daha yaşanabilir bir kent olması adına kentsel tasarım eylemlerine
veri oluşturmaktır.
Sadece bir kent üzerinden yapılan araştırmalar kentsel ölçekteki yaşlılık sorunsalını
objektif olarak gösteremeyeceğinden iki kentin kıyaslaması yoluna gidilmiştir. Bu kentlerin
80
İstanbul ve Viyana olarak seçilmesi; her iki kentin de metropol özellikte olması,
bulundukları ülkenin en aktif ekonomik faaliyetlerinin bu kentlerde gerçekleşiyor olması,
yerli ve yabancı göç almaları, yaşlı nüfus oranının ülke ortalamasının üstünde bulunması ve
gelecekte giderek artacağının öngörülmesi, tarihteki eski yerleşim yerlerinden biri olmaları,
tarihi dokuların varlığı, Viyana’nın Orta Avrupa’nın merkezi İstanbul’un ise Doğu
Avrupa’nın merkezi olma nitelikleri, giderek büyüyen kentleşme oranları ile rant merkezi
odağı olmaları gibi ölçütlere göre belirlenmiştir.

2. Yöntem
Bu çalışma, mekânsal analizlerin haritalandırılması ve anket çalışması olmak üzere iki
aşamada gerçekleştirilmiştir. Örnek çalışma alanları belirlendikten sonra çalışma
alanlarının mevcut durumunu ortaya koymak, sahip olduğu donatıların ne kadar yeterli
olduğunu göstermek amacıyla mekânsal analizler yapılmış ve haritalandırılmıştır.
Yerinde tespit yöntemi ve anket öncesi alan araştırmaları ile yaşlıların sık kullandığı alanlar
belirlenmiş, buna göre veriler sayısal şehir haritalarına işlenerek erişilebilirlik haritaları
oluşturulmuştur. Yaşlıların sık kullandığı alanların erişilebilirliklerinin belirlenmesinde
yaşlı erişim mesafesi 400 m olarak saptanmış ve buna göre yaya ulaşım şeması
81
oluşturulmuştur.
Yaşlıların kentsel mekân memnuniyetlerini ve kentteki hareketliliklerini ölçmek amacıyla
farklı eğitim düzeylerine ve sosyal gruplara üye olan yaşlılarla 18 sorudan oluşan bir anket
çalışması yapılmıştır. Yapılan mekânsal analizler ve anket çalışmaları sonrasında iki kentin
80

Viyana’nın seçilmesindeki ikinci derece kriter, yazarlardan birinin 2010-2011 döneminde Erasmus öğrenci
değişim programı ile Viyana Teknik Üniversitesi’nde bir yıl öğrenim görmüş olmasıdır.
81
Erişme mesafeleri yaş gruplarının yürüme mesafelerine göre biçimlenmektedir. Buna göre mesafeler küçük
çocuklar için 300 m, çocuklar ve yaşlılar için 400 m, erişkin bayanlar için 500 m, erişkin erkekler için de 700 m
olarak verilmiştir (Bakan ve Konuk, 1987). Bu bağlamda yaşlıların sık kullandığı alanlar bu mesafeler göz önüne
alınarak analizler gerçekleştirilmiştir.
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dış mekân standartları ile kullanıcıların memnuniyet düzeyleri karşılaştırılmış hem yaşlılık
hem de tasarım konularında sonuçlar çıkarılmıştır.

3. Yaşlılık Kavramı
İnsanlık tarihi boyunca toplumsal ve kültürel konularda değişimlere maruz kalan yaşlılık
algısının, günümüzde birçok disiplin ile ilişkili olması farklı tanımlarının bulunmasına yol
açmıştır. Yaşlılık tanımlarına örnek olarak doku ve organ yaşlanması, biyolojik, hücresel,
ekonomik, fizyolojik, kronolojik, sosyolojik, bireysel, toplumsal, demografik, psikolojik ve
aktif yaşlanma sıralanabilir.
Fizyolojik yaşlanma, fiziksel ve ruhsal güçlerin bir daha yerine gelmeyecek şekilde
kaybedilmesi, organizmanın iç ve dış etmenler arasında denge kurma potansiyelinin
azalması, kişinin fiziksel ve ruhsal yönden gerilemesidir (Özer ve Karabulut, 2003).
Doku ve organ yaşlanması, organda hücre işlevlerinin azalması, stres durumlarında devreye
giren yedek kapasitenin azalması, sinirsel işlevlerin azalması, duyusal değerlendirme
yetisinin yitirilmesidir (Ölüç, 2007).
Yaşlanmayla birlikte zihinsel ve fiziksel kapasitenin giderek düşmesi, bu nedenle yaşlı
bireylerin toplumsal statü ve rol kaybına uğramaları, yaşlılık kavramının aynı engellik
kavramında olduğu gibi birinci yönünün bireysel, ikinci yönünün ise toplumsal olduğunun
bir kanıtıdır (Okan ve Okan, 2003).
DSÖ’nün (WHO) 1983 yılında yapılan, “Yaşlı Sağlığının Korunması” adlı seminerde
hücre ve dokulardaki yıpranmalara bakılarak, “65 yaş ve üzeri” olarak tanımlanan yaşlılık
dönemleri 3’e ayrılmıştır. Bu yaş sınıflamaları için 65-74 yaş arası yaşlılık, 75-84 yaş arası
orta yaşlılık, 85 ve üzeri ileri yaşlılık olarak kabul edilmektedir (WHO, 2002). Ülkemizde
de “65 ve üzeri” yaş grubundaki nüfus "yaşlı nüfus" olarak tanımlanmakta ve ekonomik
anlamda "bağımlı nüfus" (TÜİK, 2009) olarak kabul edilmektedir.
DSÖ’nün belirlediği 65 yaş, yaşlılık için her ne kadar kronolojik bir belirteç olsa da
yaşlılığın kesin sınırı ve belirteci bulunmamaktadır. Asıl önemli olan “kişinin algıladığı
yaşlılık” dönemidir. Bu nedenle yaşlılık karmaşık bir fenomen olarak görülmekte ve kişinin
kendini hangi yaştan sonra yaşlı kabul ettiğine ya da toplum tarafından yaşlı kabul
edildiğine göre değişmektedir. İnsanlık, yaşlılık döneminde sosyal, ekonomik, politik,
kültürel ve psikolojik birçok konuda evrim geçirmektedir. Ancak tüm bu evrimlerin toplam
eşiği yaşlılık döneminin başlangıcını belirleyebilir.
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3.1. Yaşlılıkta Meydana Gelen Fizyolojik Değişimler
Yaşlılık döneminde bireylerin geçirdiği evrelerden biri de fizyolojik değişimdir. Bireylerin
yaşları, cinsiyetleri, sağlık durumları ve anatomik yapıları fizyolojik gereksinmelerini
etkilemektedir. Yaşlılık sürecinde meydana gelen fiziksel değişimler kısaca fiziksel ve
zihinsel işlevlerde yavaşlama, uyum yeteneğinde azalma, boy kısalması ve uzanma
mesafesinde kısalma olarak sıralanabilir.

Şekil 1. Hayat boyu fonksiyonel kapasite ve korunması82
Kaynak: (WHO, 2007)

Yaşlılıkta meydana gelen fonksiyonel kapasitedeki azalmaların ve fizyolojik gerilemelerin
engelliliği beraberinde getirdiği görülmektedir (Şekil 1). Bu bağlamda yaşlılıkla ilgili
gereksinimlerin engelli gereksinimleri ile bağlantılı olduğu görülmektedir.

4. Yaşlıların Kentsel Yaşama Katılmalarında Tasarımın Etkisi;
İstanbul ve Viyana Örnekleri
İstanbul’da çalışma alanı Kadıköy ilçesi, Viyana’da ise Landstraße bölgesi ayrı ayrı
mekânsal olarak analiz edilerek birbiri ile karşılaştırılmıştır. Bu süreç anketlerde mekânsal
memnuniyet ve sık kullanılan işlevler ile ilgili soruların da biçimlenmesinde etkili
olmuştur.

4.1. Kadıköy ve Landstraße Çalışma Alanı Mekânsal Özellikleri
65 yaş üstü nüfus için Kadıköy'ün kentsel tasarım uygunluğunu incelemek üzere ilk olarak
yaşlı yoğunluğu haritası çıkarılmıştır (Şekil 2). Buna göre Kadıköy’ün Marmara Denizi’ne
kıyısı olan güney batı bölümü yaşlılar tarafından en çok tercih edilen bölgelerdir.
Kadıköy'deki çalışma alanı yaşlıların en yoğun ve orta yoğunlukta yaşadığı bölgelerin

82

WHO’nun 2007 yılında hazırladığı “Global Age-Friendly Cities: A Guide” adlı rapor 60+ yaş nüfus üzeriden
gerçekleştirilmiştir. Bu kaynaktan alınan tüm veriler buna bağlı olarak değerlendirilmiştir.
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kesişim noktasındadır. Çalışma alanının güney sırında Marmara Denizi, kuzeyde demiryolu
hattı, kuzeybatıda ise Haydarpaşa İstasyonu sınır oluşturmaktadır.

Şekil 2: Yaşlı nüfus yoğunluğu haritaları Kadıköy (solda) ve Landstraße (sağda)
Kaynak: (Köse, 2012)

Landstraße’deki çalışma alanının sınırları kuzey ve kuzeydoğusunda Tuna Kanalı, güneyde
tramvay yolu, güneybatısında otoyol ve güneyde ise Belvedere Sarayı ve Arsenal
Müzesi’dir. 2010 yılı verilerine dayanarak ada-parsel bazında hazırlanan yaşlı yoğunluğu
haritasına göre çalışma alanı farklı yoğunlukta yaşlı oranlarına sahip karma bir alandır
(Şekil 2).

4.2. Çalışma Alanlarının Mekânsal Değerlendirmesi
Çalışma alanlarından Landstraße'deki örnek alanı 3 farklı mahallenin birleşiminden
oluşmaktadır. Kadıköy ise 7 farklı mahallenin kesişiminde bulunmaktadır. Her iki alan da
benzer yoğunlukta yaşlı nüfusu barındırmaları yönünden benzerlik göstermektedir.
Her iki semt de ulaşım türlerinin kesişme noktasıdır. Banliyö treni ana duraklarının bu
semtlerde bulunması onların ulaşım merkezi olma özelliğini pekiştirmektedir. Kadıköy ve
Landstraße’deki dini yapıların sayısı eşittir. Umumi tuvaletler Landstraße'de parkların
içinde bulunmasına karşın, ülkemizde camilerde ve parklarda bulunmaktadır. Kadıköy'deki
banka sayısı 3 kat, marketler sayısı ise 7 kat fazladır. Bu durum, İstanbul'daki nüfus
yoğunluğunun Viyana'dan fazla olmasından, nüfusun hizmet talebinin fazla olmasından ve
çalışma
alanının
Kadıköy'ün
merkezî
bir
bölgesinde
konumlanmasından
kaynaklanmaktadır.
Kadıköy'deki eczane sayısı da Landstraße'nin 8 katıdır. Bu da hastane ve sağlık ocağı gibi
sağlık yapılarının Landstraße'ye göre 15 kat fazla olmasının sonucudur. Landstraße'deki
özel pratisyen ve uzman doktor muayenehaneleri Kadıköy'e göre 5 kat fazlayken diş
hekimleri Kadıköy’de 3 kat fazladır. Kadıköy'deki sağlık yapılarının Landstraße'den fazla
çıkmasının nedeni, Kadıköy'ün çalışma alanı bölgesinin sağlık hizmetleri konusunda
uzmanlaşmış olmasıdır.
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4.3. Anket Sonucunda Elde Edilen Veriler
Anket çalışmasında ülkeler arasındaki kültür, eğitim, ulaşım ve mimari farklılıklardan
dolayı ilgili sorularda farklı yanıt seçenekleri oluşturulmuştur. Anket çalışmalarının tümü
yaşlılara araştırma konusunda bilgi verilip onların onayı alındıktan sonra
gerçekleştirilmiştir. İstanbul’da yapılan anket çalışmasında ankete katılan yaşlıların genel
yaş ortalaması 71,1, Viyana’da ise ankete katılan yaşlıların genel yaş ortalaması 76,0'dır.
Kadıköy'deki kadınların 2’si, erkeklerin 1’i okuryazar değildir. Landstraße'de ise ankete
katılan kullanıcıların 6’sı üniversite, 12’si çeşitli düzeyde meslek okulu mezunudur.
Kadıköy'de eğitimin düşük olması yaşlıların kamusal alanlarda korku yaşaması, mobilite
'hareketlilik' eksikliği ve toplu taşıma aracı kullanımının az olması gibi konularla doğru
orantılıdır.
Her iki alanda da yalnız yaşayan kadın sayısı erkeklere göre daha fazladır. Ancak yalnız
yaşayan yaşlı kadın oranının İstanbul'da oldukça yüksek olması, ülkemizde kadınların
eğitim seviyesi ve sosyal güvenlik durumu ile birlikte düşünüldüğünde oldukça dramatik
sonuçlar ortaya koymaktadır. Anketlerdeki fizyolojik durum sorgulamalarında görme,
işitme, hareket etme gibi konulardaki engellilik durumu ve/veya hareket için baston, işitme
aleti gibi yardımcı alet kullanımı sorgulanmıştır. Her iki ülkede de kadınların engellilik ve
yardımcı alet kullanım oranı erkeklere göre yüksektir. Kadıköy’de tekerlekli sandalye,
baston ve koltuk değneği kullanan 1er kişi, Landstraße'de ise tekerlekli sandalyeyi 2, baston
ve yürüteç 3, koltuk değneğini ise 1 kişi kullanmaktadır (Şekil 3).

Şekil 3: Fizyolojik durum-Kadıköy(solda) ve Landstraße (sağda)
Kaynak: (Köse, 2012)

Engellilik durumu ve yardımcı alet kullanımı Landstraße'de daha fazladır. Bu durum kent
kalitesinin ve kullanım düzeyinin Kadıköy'de daha düşük olması sebebiyle engelli yaşlıların
sokağa çıkamadığının bir göstergesi de olabilir.
Yaşlı bireyler günlük yaşamlarının büyük bölümünü konut yakın çevresinde geçirmektedir.
Bu bağlamda yaşlıların yaşam kalitelerinin ölçülmesinde kamusal dış mekân
memnuniyetinin taşıdığı önem yadsınamaz.
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Şekil 4: Konut erişim memnuniyeti-Kadıköy (solda) ve Landstraße (sağda)
Kaynak: (Köse, 2012)

Kadıköy'deki yaşlıların tamamı konut girişlerinden genel olarak memnundur. Yaşlıların
sadece 3'ü bir rampaya sahiptir ancak 19'unda asansör bulunmamaktadır (Şekil 4). Bu
durum çalışma alanındaki konutların erişilebilirliği adına oldukça yetersiz kaldığını
göstermektedir. Kadıköy'deki konut tipinin büyük çoğunluğunun apartmanlardan oluştuğu
göz önünde bulundurulduğunda bu eksiklikler önemli bir sorun teşkil etmektedir.
Landstraße'de tekerlekli sandalye ve yürüme arabası kullanan yaşlılar bunların mevcut
durumundan memnun değildir (Şekil 4). Fiziksel bir engeli bulunan ve yardımcı bir aletle
hareket etmek zorunda olan kullanıcıların Landstraße'deki kamusal dış mekânlarda problem
yaşadığı görülmektedir.
Kamusal dış mekânların fiziksel durumunun değerlendirilmesinde en çok eleştirilen
başlıklar; erişilebilirliği en çok etkileyen kaldırımlar, araç yolu ve yeşil alanlardır (Şekil 5).

Şekil 5: Kamusal dış mekân memnuniyeti-Kadıköy(solda) ve Landstraße (sağda)
Kaynak: (Köse, 2012)

Landstraße bölgesinde ise araç yolu, ışıklandırma ve yeşil alanlar yaşlıların tamamı
tarafından olumlu yorumlar almış, kaldırımlar ise 28 yaşlı tarafından olumlu olarak
değerlendirilmiştir.
Oturma alanlarının Landstraße'de yaşayan 4 yaşlı tarafından eleştirilmesinin (Şekil 6)
nedenleri ise yeterli sayıda bankın bulunmaması ve mevcut bankların büyük çoğunluğunun
sadece park alanları içine yerleştirilmiş olmasıdır. Özellikle otobüs ve tramvay duraklarında
oturma ve bekleme alanlarının yetersiz olduğu vurgulanmıştır.
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Şekil 6: Kamusal dış mekân memnuniyeti-Kadıköy(solda) ve Landstraße (sağda)
Kaynak: (Köse, 2012)

Kullanıcılar tarafından kaldırımların uygun yerlerine ve konut çevresine bankların
yerleştirmesi önerilmiştir. Landstraße'de otopark alanlarının neredeyse yaşlıların yarısı
tarafından olumsuz eleştirilmesi hızlı kentleşme olgusu ile birlikte araç kullanımındaki
83
artışın getirdiği park yeri bulma güçlüğüdür
Kamusal mekân kullanım biçimi değerlendirilirken öncelikle kullanıcıların günde kaç saat
ve ne sıklıkla kamusal mekânları kullandıkları, hangi aktiviteleri kimlerle
gerçekleştirdikleri belirlenmiştir, böylece yaşlıların kamusal mekân kriterleri ortaya
konmaya çalışılmıştır.

Şekil 7: Kamusal mekân kullanım sıklığı-Kadıköy(solda) ve Landstraße (sağda)
Kaynak: (Köse, 2012)

Kadıköy'de 24 ve Landstraße 28 kişi (engellilik oranı Landstraße'de fazla olmasına rağmen)
her gün kamusal mekânlara çıktıklarını belirtmiştir. Ancak Kadıköy'deki kadınların
yarısından fazlasının kamusal mekânlarda harcadıkları süre 2 saat ile sınırlı kalırken
Landstraße'de kadınların yarısından fazlası 4 saatten fazla kamusal dış mekânlarda
bulunduklarını belirtmişlerdir (Şekil 7). Bunun temel nedeni Kadıköylü yaşlı kadınların
güvenlikle ilgili daha fazla endişeye sahip olmalarıdır. Her iki ülkede kadınların kamusal
83

2010 verilerine göre Avusturya’daki motorlu özel araç kullanımı (% 57,4) Avrupa ortalaması (% 51,3)'nın
üzerindedir (BMVIT, 2010).
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mekânları daha az kullanmaları ise kadınların daha fazla fiziksel engele sahip olmalarıyla
doğru orantılıdır.
Sık gerçekleştirilen aktivitelerde Kadıköy'deki yaşlılar, çoğunlukla yalnız olduklarını,
Landstraße'deki kullanıcıların yarısı da gezmeye ve hastaneye bir refakatçi eşliğinde
çıktıklarını dile getirmiştir (Şekil 8). Sık gerçekleştirilen aktiviteleri yalnız gerçekleştirme
oranının Kadıköy'de fazla olması yalnız yaşayan yaşlıların fazla olmasıyla ilişkilidir.

Şekil 8: Yaşlıların sık gerçekleştirdiği aktiviteler-Kadıköy (solda) ve Landstraße (sağda)
Kaynak: (Köse, 2012)

İsteğe bağlı aktiviteler bölümündeki sorulara sadece bu aktiviteyi yapanlar yanıt vermiştir.
Buna göre ankette çıkan en ilginç sonuç, Kadıköy'deki 2 kadın kullanıcının “torun
gezdirme”ye yalnız çıktıklarını belirtmesidir (Şekil 9). Landstraße'de ise yaşlıların
neredeyse yarısının sanatsal aktivitelere katılması, yaşlıların sosyalleşmek adına attıkları
önemli adımlardan biri olmasının yanı sıra sanata verdikleri değerin de göstergesidir.

Şekil 9: İsteğe bağlı aktiviteler-Kadıköy (solda) ve Landstraße (sağda)
Kaynak: (Köse, 2012)

Landstraße'deki kadınların dini aktivitelere katılımı erkeklere göre daha fazladır (Şekil 9).
Dini yapıların sayısı her iki bölgede de eşit olmasına rağmen dinlerin farklı yaptırımlarının
(cuma namazı gibi) yaşlıların mobilitesi üzerinde farklı etkiler yaratması alanlardaki oran
farkına etki edebilir.
Kadıköy'deki genel sonuçlara bakılırsa erkekler kamusal dış mekânlardaki aktivitelerini
genellikle yalnız ya da eşleriyle, kadınlar ailelerinden biri ya da arkadaşları ile
gerçekleştirmektedir. Bu da kadınların kamusal dış mekânlara yalnız çıkamaması ve
güvenlik endişesi yaşadığının bir diğer göstergesidir. Landstraße'de kadınların engellilik
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oranı erkeklere göre fazla çıkmasına ve birine bağımlı olma durumunun daha fazla
olmasına rağmen kadınlar kamusal dış mekânlardaki aktivitelerini erkelere göre daha yalnız
gerçekleştirmeyi tercih etmektedir. Bu da yalnız yaşama biçiminin kadınlarda daha fazla
olması ile doğru orantılıdır.
Ulaşım memnuniyeti ölçülürken kullanıcıların şehir içindeki hareketlerini ve genel ulaşım
memnuniyetini gözlemlemek amacıyla İstanbul'daki tüm ulaşım tipleri (bazıları çalışma
alanından uzakta olmasına rağmen) seçenekler arasına yerleştirilmiştir.
Kadıköy'de ankete katılan kullanıcıların tamamı otobüs kullandığını belirtmekte ancak
sonuçlar Moda'daki tek toplu ulaşım aracı olan Tarihi Moda Tramvayı'nın yaşlılarca etkin
kullanılamadığını ortaya çıkarmaktadır (Şekil 10).

Şekil 10: Ulaşım memnuniyeti (toplu taşıma)-Kadıköy (üstte) ve Landstraße (altta)
Kaynak: (Köse, 2012)

Yaşlıların büyük çoğunluğu Landstraße'deki ulaşım türlerinin tamamı için olumlu yanıtlar
vermiştir. Bu souçlar Viyana'daki ulaşım sisteminin kalitesini ortaya koymaktadır.
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Şekil 11: Ulaşım memnuniyeti (Özel kullanım)-Kadıköy (solda) ve Landstraße (sağda)
Kaynek: (Köse, 2012)

Landstraße'deki yaşlıların en memnun oldukları ulaşım türü sırası ile yaya, metro, banliyö
treni ve otobüstür. Kadıköy'deki yaşlılar ise en çok vapur ve otobüs kullanımından memnun
olduklarını dile getirmişlerdir. Bu bağlamda yaşlıların İstanbul genelindeki yaya
ulaşımından yani kamusal mekân erişilebilirliğinden memnun olmadıkları görülmektedir.
Kadıköy'deki birçok kaldırım yaya erişilebilirliği için uygun biçim ve yeterli kalitede
değildir. Plansız kentsel uygulamalarla daralan, ağaç ya da kent mobilyaları ile sürekliliği
engellenen kaldırımlar ve yaya yolları yaşlıların Kadıköy'deki yaya ulaşımını olumsuz
değerlendirilmesine sebep olmaktadır.
Anket çalışmalarının sonuçlarında da görülebildiği gibi yaşlıların istek ve arzuları, içinde
bulundukları biyolojik sürecin aynı olması nedeni ile benzer yönler sergilemekte; ancak
kentin fiziksel özelliklerine ve ülkelerdeki kültür farklılıklarına göre bu isteklerin bir
bölümü değişim göstermektedir.

5. Tartışma ve Sonuçlar
Günümüzde küresel ölçekte yaşlılık kavramı ve yaşlı algısının değişiminin arkasında
endüstrileşmeyi kapsayan modernizm, ekonomik büyüme ve hızlı kentleşme gelmekte,
bunun sonucunda değişen değer yargıları, sosyal normlar ve davranış modelleri ile yaşlılar
kent ortamında yalnız yaşamaya itilmektedir. Bu yüzden özellikle metropoliten kentlerde
yalnız yaşamaya başlayan yaşlı bireylerin kentsel yaşama katılabilmeleri büyük önem
taşımaktadır.
Yaşlıların kentlerdeki fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarının yaşam biçimleri ile birlikte değişmesi
kentlerin tasarımının yeniden ele alınmasını ve kentlerin stratejik bir planlama yaklaşımıyla
düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda yapılacak düzenlemelerin sürdürülebilir
olmasında kamusal açık mekânların doğru ve etkin tasarlanması, erişilebilir olması gibi
faktörlerin önemi büyüktür.
Araştırmadan çıkan bulgular dikkate alındığında gelecekte oranı artacak olan yaşlıların
mağdur olmaması adına ülkemiz ölçeğinde sosyal güvenlik sisteminin düzenlenmesi,
gerekli ekonomik önlemlerin alınması, eğitim seviyesinin daha üst noktalara çekilmesi
gerekmektedir. Ayrıca kentsel ölçekte mobilite arttırıcı projelerin gerçekleştirilmesi,
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kamusal alanların daha fonksiyonel ve karma kullanımlarla tasarlanması, yaya odaklı
kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve ulaşım planının yeniden ele alınması gündeme
getirilmeli tüm bunların birlikte entegrasyonunu içeren bir kentsel tasarım biçimi
geliştirilmelidir. Bununla birlikte farklı ülkelerdeki yaşlılık politikaları ve kentsel tasarım
projeleri daha derin incelenirse, edinilen çıkarımlarla ülkemizdeki yaşlılık sorunlarına daha
etkili çözümler üretilebilir.
İnsanların mekânları, mekânların insanları şekillendirebileceği felsefesinden yola çıkılarak
gelecekte sağlıklı, mutlu bireyler için kaliteli kamusal dış mekânların yaratılması mekânsal
olduğu kadar sosyal bir sorumluluktur.
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Fiziksel Engelli Kullanıcılar İçin Sokakların Mekansal
Analizinin İrdelenmesi; İzmir Talatpaşa Örneği
Arzu Eceoğlu
İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, arzueceoglu@gmail.com

Özet: Özellikle son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler, büyük kentler de park, sokak,
meydan, bahçe ve benzeri alanları' nın çevresel düzenlemelerinin daha iyi şartlarda
kullanıcılara sunulabilmesi için belediyelerin park ve çevre düzenleme çalışmalarına hızlı
bir şekilde yansıtılmakta ve bu yansımalar fiziksel çevrenin gelişmesinde de büyük önem
taşımaktadır. Yaklaşık 8,5 milyon engelli bireyin yaşadığı ülkemizde büyük şehirler de
yaşayan engelli vatandaşların değişim ve yenileme kapsamında yapılan bu çalışmalardan
beklentileride günlük yaşantılarını daha kolaylaştırma, sosyal hayata katılma ve
karşılaşacakları sorunlara çözüm bulma yönünde olacaktır.
Bu çalışmanın amacı; İzmir Konak ilçesinde bulunan Talatpaşa bulvarın’ da yapılan
yenileme çalışmaları sonucu sokak mekanlarının fiziksel engelli vatandaşlar tarafından
kullanılabilirliğini ve düzenleme çalışmalarının Mekansal analizinin verimliliğini, sonuçta
ortaya çıkan mekan düzenlemeleri ile ilgili fiziksel engelli vatandaşların düşüncelerini
ortaya koymaktır. Çalışma sonucunda ortaya çıkan bulgulara ilişkin olarak bu sorunlara
çözüm odaklı öneriler ortaya konulması hedeflenmektedir.
Anahtar kelimeler: Ergonomi, Fiziksel engelliler için mekan organizasyonu, Fiziksel çevre,
Mekan analizi, Sokak mekanları

Giriş
İnsanoğlu varoluşundan bu yana ekolojik sistem içerisinde çevresinde var olan diğer tüm
canlılarla iletişim ve birliktelik içerisinde bulunmakta ve bu birliktelik içerisinde kendini
kanıtlama, varlığını sürdürme ve hayat standartlarını yükseltme amaçlı çalışmalarını
sürdürmektedir. Bu çalışmaları yaparken hayatını en iyi şekilde idame ettirmek isteyen
insanlar günlük işlerini belirli yerlerde sabit şekilde neticelendirme ve diğer canlılarla olan
ilişkilerini sınırlandırma amaçlı mekanlar tasarlamakta ve bu mekanları zaman içerisinde
farklı nitelikler ile ortaya çıkarmaktadır.
Eşit fiziksel özelliklere sahip olmayan bireyler için bu yeni mekanlar ve mekanları temelde
oluşturan alanlar zaman içerisinde revizyonlara uğrayarak yeniden şekillendirilmektedir. Bu
alanlara verebileceğimiz en güzel örneklerden biri olarak “Sokak Mekanları” zamanla tüm
kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak doğru değişikliklerle şekillendirilmeye çalışılmıştır.
Ancak sokak mekanlarının temel kapsamını oluşturan fiziksel çevre koşulları engellilerin
kullanımı amacı ile günümüzde dahi tam olarak ihtiyaçları karşılayamamaktadır.
Belki de bu sebeple engellilerin toplum tarafından karşılarına çıkan en büyük engellerden
biri fiziksel çevre koşulları olmaktadır. Fiziksel çevre şartlarının bozukluğu, engelli
bireylerin sahip oldukları fiziksel yetersizlikler nedeni ile büyük önem taşımakta ve
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toplumsal yapıyı tasarlarken, toplum modelini oluştururken dikkat edilmesi gereken en
önemli unsurlar olarak belirlenmektedir.

Engellilerin Sokak Mekanlarında Karşılaştığı Sıkıntılar ve Yasal
Düzenlemeler
Yollar, kaldırımlar, kamu binaları, parklar ve bahçeler, okullar, içinde yaşanılan konutlar,
toplu ulaşım araçları ve bunun gibi daha birçok fiziksel çevre unsuru, engellilerin topluma
katılmasının önünde ciddi birer engel olmaktadırlar. Böylece sahip olduğu engeli nedeniyle
hareket yeteneği sınırlanmış engelli bireylerin bu ve benzeri sebeplerle yaşadıkları
sınırlama daha da kısıtlanmaktadır. Bunun anlamı hareket yeteneği sınırlanan bireyin
toplumsal yaşamdan da dışlanması olmaktadır. Oysa bütün bunlar, engellilerin topluma
katılmasını, toplumla bütünleşmesini kolaylaştıracak bir biçimde tasarlanabilir ve
geliştirilebilir. Engellilerin gündelik yaşamlarını kendilerine yeterli, başka insanlara bağımlı
olmadan ve diğer kentlilerle eşit ve birlikte yürütebilmelerinin temel koşulu, fiziksel
çevrenin erişim sorunlarının giderilmesinden geçmektedir. Sadece engelliler değil,
yaşamının bir döneminde engelliler ile aynı fiziksel sorunlarla karşılaşabilen tüm bireyler
için fiziksel çevrenin erişim sorunlarının giderilmesi tüm kentlilerin günlük yaşam
standardını yükseltmeye olanak sağlayacaktır.
Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan yasa ve yönetmelikler de şu
hususlara özellikle değinilmektedir;
Standartlar kaliteyi, teknik özellikleri ve uyulan kuralları ifade eder. Bu nedenle Türk
Standartları Enstitüsü'nün çıkarmış olduğu ilgili standartlara itibar edilmesi gerekir. Türk
Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve bina içi bina yakın çevresi ve açık alanları kapsayan
standartlar belirlenmiştir.
Bunlar arasında;
o TS 12576 Şehir İçi Yollar- Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve
Yollarda Yapısal Önlemler ve İşaretlemenin Tasarım Kuralları, fiziksel çevrenin
erişilebilir olması yönünde kapsamlı önerilere sahiptir.
o T. TS 12460 Şehir İçi Yollar-Raylı Taşıma Sistemleri-Bölüm 5: Özürlü ve Yaşlılar
İçin Tesislerde Tasarım Kuralları,
gibi yönetmeliklerde yapılan değişikler ile engellilerin fiziksel çevre ile adaptasyon süreci
dengelenmeye çalışılmıştır.
Bu standartların yanında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı' nca hazırlanan imar yasası ve
1999 yılında değiştirilen yönetmeliklerine ve Büyükşehir belediyelerinin imar
yönetmeliklerine fiziksel çevre düzenlemelerine yönelik maddeler eklenmiştir. Özürlü ve
yaşlılar için fiziksel ve mimari düzenlemelere ilişkin çeşitli kanun ve yönetmeliklerde
hususlar bulunmaktadır.
• 3194 sayılı İmar Kanunu'na 1997 yılında eklenen ek madde ile, Ek Madde 1- Fiziksel
çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için; imar planları ile kentsel,
sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili
standardına uyulması zorunludur.
hükmü getirilmiştir.
10 Temmuz 2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda Büyükşehir
Belediyelerine ve ilçe ilk kademe belediyelerine verilen görev, yetki ve sorumluluklar
arasında özürlülerle ilgili hususlar yer almaktadır.
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Böylece “özürlüler” veya “özürlüler” sözcüğünün imarla ilgili yasal düzenlemelerde artık
yer aldığı görülmektedir. Örneğin İzmir, İstanbul, Bursa ve Ankara Büyükşehir Belediyesi
İmar Yönetmeliklerinin tümünde de özürlülerin kentsel mekanda ve binalarda
erişebilirliğini kolaylaştırıcı hususlar yer almaktadır.
• 3.7.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14, 38, 60 ve 77 inci maddelerinde de
özürlülere yönelik hizmetlere değinilmektedir.
5302 sayılı İl Özel İdareleri Kanunu'na özürlülerle ilgili hususlar eklenmiştir.
• 5378 sayılı Özürlüler Kanununun geçici 2 nci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına
ait mevcut resmi yapıların, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar,spor
alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından
yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların özürlülerin erişebilirliğine uygun
duruma getirileceği; geçici 3'üncü maddesinde de, Büyükşehir belediyeleri ve
belediyelerin,şehir içinde kendilerince sunulan veya denetimlerinden gerçekleştirilen toplu
taşıma hizmetlerinin özürlülerin kullanımına uygunluğunu sağlayacağı hükmü altına
alınmıştır.
Ulaşabilirlik yapısal çevrenin temel bir özelliği olup, özürlülerin günlük yaşamlarının
sürdürebilmelerinde, öncelikle evlerinden çıkabilmeleri ve başkalarına muhtaç bütün ticari
ve idari kamu binalarındaki işlerine gidip gelebilmeleri, sosyal-kültürel, spor, sağlık, dini
faaliyetler gibi aktivitelere ulaşabilirliğin sağlanması için gerekli düzenlemeler
yapılmalıdır.
Engellilerin hareketini, kolaylaştırmak için yollar engellerden arındırılmalıdır. Dik, yüksek,
keskin, kavisli veya köşeli olan yollar, özürlülerin hareketini kısıtlayıcı olduğundan, yaya
kaldırım yüzeyi aynı yükseklikte, düz ve rahat kavisli olarak yapılmalıdır.
Mevcut bir yol üstüne, özürlülerin ve yayaların yararlanacağı bir tesis yapılacağı zaman ne
tür bir tesisin yapılacağının belirlenmesi, ölçümlendirilmesi gereklidir .(Örnek: Toplu taşım
durakları, oto parklar, yaya yolu kaldırım düzenlenmesi, dinlenme yerleri, ağaçlandırma
vb.)
Kapalı ve açık tüm alanlarda ulaşabilirliği güçleştiren nedenler olarak tanımlanan fiziksel
engellerin kaldırılarak, fiziksel çevre özürlüler için yaşanabilir ve ulaşılabilir
tasarlanmalıdır.
Özürlü yayaların yürüyüşlerini serbestçe gerçekleştirebilmeleri için, yeterli yürüyüş alanları
sağlanmalı, yoldaki düzenlemeler onlara istedikleri yer gitmeleri için engel olmamalıdır.
Uzun yürüme yolları, rahat ve kullanışlı olmayan geçitler, uzun bekleme süreleri,
özürlülerin ulaşabilirliklerini zorlaştıran/caydıran bir unsur olduğundan, çevre, herkesin
işlevlerini mümkün olduğunca en özgür ve eşit şekilde yapmasını sağlayacak biçimde
düzenlenmelidir.
Engellilerin etrafta serbestçe ve engellenmeden dolaşabilmeleri için yaya yolunda;
-Yeterli genişlik
-Yeterli hareket alanı
-Baş hizası altında serbest alan
-Düz satıh ve kaygan olmayan yüzey
-Yönlendirme, uyarma araçları sağlanmalıdır.
Görme özürlüler için de ses veya dokunma yolu ve iri puntolu sembol ve harfler ile hareket
etme olanağı sağlanmalıdır.
Eğitimli köpek kullanan görme özürlülerin günlük zorunluluklarını giderebilmeleri için
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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Özürlüler için ulaşılabilirlik kolaylıklarının sağlanmasında diğer sağlıklı yayaları da
kapsayacak ortak hizmet olanakları düşünülmelidir. Ayrıca insanlar fiziki bakımdan
birbirinden farklı olduğundan, farklı kategorideki insanlar için ayrı tesisler yapmak yerine,
herkes tarafından kullanılabilir ortak şartlardaki tasarımlar yapılmalıdır.
Yol, yaya yolu, meydan, yeşil alan, spor alanı gibi kentsel açık mekanların engelsiz
tasarlanması veya mevcutların engelsiz duruma getirilebilmesi için önlemler alınması
esastır.
TS 12576 “Şehir İçi Yollar – Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda
Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları
Nisan 1999'da Türk Standartları Enstitüsü'nce hazırlanan” TS 12576 “Şehir İçi Yollar –
Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve
İşaretlemelerin Tasarım Kuralları standardı proje yapımcıları ve uygulayıcılar için önemli
yol gösterici bir doküman niteliğindedir.
Bu standarttan yararlanılarak;
•Halen kullanılan meydan, park, yaya yolu, kaldırım, geçitler, rampalar, merdivenler,
duraklar, istasyonlar, otoparklar, telefon kabinleri, sinyalizasyon ve işaretlemeler gibi bütün
kentsel altyapı özürlülerin erişimine uygun hale getirilmelidir.
•Bu hizmetlere ilişkin yeni projeler özürlü vatandaşların erişimine uygun olarak
yapılmalıdır.
•Kaldırımın başladığı ve bittiği yerlerde tekerlekli sandalyenin rahatlıkla inip çıkabileceği
rampaların olması, kaldırımların üzerinde bulunan direkler, çöp kutuları, trafik panoları,
çiçeklikler, zincirler, demir kazıklar, sarkan ağaç dallarının kaldırılması ve taşıtların park
etmesinin önlenmesi, ticari işyerlerinin önlerine tezgah açılmasının kısıtlanması ve yaya
geçitlerindeki trafik ışıklarının sesli hale getirilmesi gibi tedbirlerle, görme özürlü ve
ortopedik özürlü vatandaşların şehir içinde erişebilirliği sağlanmalıdır.
•Görme özürlülerin güvenli erişimini sağlamak üzere kaldırımda, hissedilebilir
yönlendiriciler, kontrast ve fosforlu renk düzenlemeleri yapılmalıdır.
•Zihinsel özürlülerin ulaşılabilirliğinin sağlanmasında basit işaretlemeler ve yönlendiricibilgilendirici donanımlar gereklidir. Özellikle ulaşım sistemlerini kullanırken, tek başına bir
yerden bir yere gitmek istediklerinde, kentsel hizmetlerin düzenli olması (örneğin; otobüs
saatlerinin, durak yerlerinin sürekliliği ve aynı olması) gerekmektedir. Ayrıca yazılı
bilgilendirmenin büyük puntolar ile ve yalın olması da zihinsel özürlülerin bulundukları
yeri algılaması ve gidecekleri yeri planlamasında kolaylık sağlayacaktır.
Kent bütününe ait olarak engellilerin kullanımınıda kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek
planlama ve tasarlama ilkelerinin temel kıstasları şu şekilde gerçekleştirilmelidir.
- Planlama engelli bireylerin hareketlerini kısıtlamayacak şekilde yapılmalı, engelli kişilerin
kullanabildiği alanların çoğunluğunu sağlıklı insanların rahatlıkla kullanabildiği
unutulmamalıdır.
- Meslek disiplinlerinin ortak çalışmalarıyla özel ve kamu alanlarında engelli bireyler için
uygun yaşam alanları oluşturulmalıdır.
- Özellikle kent içi ulaşım alanlarında gerekli önlemler alınmalı ve belirtilen standartlar
dahilinde, engelli bir bireyin yardım almadan bir yerden bir yere gidebileceği şekilde
ulaşım ağı oluşturulmalıdır.
- Açık alanlarda olduğu kadar yapı içlerinde de engelli bireylerin kullanımları göz önüne
alınarak planlama yapılmalıdır.
- Gerekli yasal düzenlemelerle çevre düzenleme planlarında ulaşılabilirlik kriterlerinin
uygulanması zorunlu hale getirilmelidir.
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- Fiziksel çevrenin yapılandırılmasında sorumlu kişi ve kuruluşların engelli kişiler
konusunda bilgili, bilinçli ve duyarlı davranmaları sağlanmalıdır. Bu amaçla fiziksel
çevrenin tasarlanması ve yapılandırılması süreçlerinde engellilerin, ailelerinin ve
örgütlerinin katılımı konusu büyük önem taşımaktadır.
- Belediyeler imar mevzuatlarında yer alan konuyla ilgili hususların uygulanmasında hassas
davranmalı, standartlara uygun olmayan uygulamalar için gerekli önlemleri almalıdır.
- Yasalarda yer alan düzenlemelerin uygulanması sağlanmalı, aksi takdirde cezai
yaptırımlara başvurulmalıdır.
- Özürlülere yönelik olarak yapılması gereken düzenlemelerin, mevzuat ve standartlara
uygun olması konusunda karşılaşılan aksaklıklar; yerel yönetimlerin bu konudaki yetki ve
sorumlulukları; mevcut mevzuat ve standartlar konusunda yerel yönetimlerin bilgi, teknik
ve mali açıdan yeterliliği; bu konudaki denetim sistemi hususlarında Özürlüler İdaresi
Başkanlığı ile sürekli işbirliğinde olmalıdırlar.

Alan Çalışması
İzmir, Konak İlçesi Talatpaşa bulvarı kent merkezinin engelli ihtiyaç ve gereksinimleri
doğrultusunda problemlerinin belirlenmesi ve çözümlere yönelik tasarım kriterlerinin
belirlenmesi amacıyla fiziksel engelli kullanıcıların bazı akademisyenlerin fikirleri alınarak
doğru çözüm önerileri getirmek amaçlı bir proje çalışması yürütülmüştür. Bu doğrultuda
Atatürk Caddesi ve Altay Meydanı arasında yer alan Talatpaşa Bulvarı’ nda engelliler için
problem teşkil eden fiziksel çevre koşulları, yapılan alan çalışması ile tespit edilmiş ve
analiz edilerek çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın kapsamı doğrultusunda gerçekleştirilen alan çalışması evrensel tasarım
ilkeleri bakış açısı ie 7 temel başlıkta incelenecek ve irdelenecektir.
1.Tasarım farklı yeteneklerdeki insanlar için kullanışlı olmalı.
a. Tüm kullanıcılar için aynı kullanım kolaylığı sağlanmalı: ne zaman mümkünse benzer,
mümkün olmayan durumlarda eş değer uygulamalar yapılmalı.
b. Herhangi bir kullanıcıyı ayırmaktan ya da açığa çıkarmaktan kaçınılmalı.
c. Mahremiyet, koruma ve güvenlik tüm kullanıcılara eşit olarak sağlanmalı.
d. Tasarım tüm kullanıcılara çekici hale getirilmeli.
2- Kullanımda esneklik; Tasarım çeşitli kişisel tercih ve yetenekleri barındırmalı.
a. Kullanım metodları arasında seçenekler
yaratılmalı.
b. Sağ ve sol el erişimi ve kullanımı sağlanmalı.
c. Kesin ve tam kullanım sağlanmalı.
d. Kullanıcı hızına uyum sağlanmalı.
3-Basit içgüdüsel kullanım; Tasarımın kullanımı, kullanıcının tecrübesinden, bilgisinden,
dil yeteneğinden ve o anki konsantrasyon seviyesinden bağımsız olarak kolay anlaşılır
olmalı.
a. Gerekli olmayan karmaşıklık barındırılmamalı.
b. Tasarım, kullanıcı beklenti ve içgüdüleri ile tutarlı olmalı.
c. Bilgiyi önemine göre düzenlemeli.
d. İş süresince ve bitiminde etkin geri bildirim sağlanmalı.
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4-Algılanabilir bilgi; Tasarım, çevresel koşullara ve kullanıcının duyusal yeteneklerine
bakmaksızın gerekli bilgiyi kullanıcıya etkin olarak iletmeli.
a. Önemli bilgiyi sunmak için farklı ortamlar (resimli, sözel, kabartmalı) kullanılmalı.
b. Önemli bilginin “okunabilirliğini” en üst seviyeye çıkarmalı.
c. Elemanlar tarif edilebilir şekillerde ayrıştırılmalı (örnek: kullanım talimatlarını ve yön
tarifini kolay hale getirmek).
d. Duyusal sınırlamaları olan insanların kullandıkları aygıt ve tekniklere uyum
sağlayabilmeli.
5-Hatalara dayanım; Tasarım, kaza ya da istem dışı hareketlerin kötü sonuçlarını en aza
indirmeli.
a. Elemanları tehlike ve hataları en aza indirecek şekilde düzenlemeli: en çok kullanılan
elemanlar en erişilebilir, tehlikeli elemanlar çıkarılmış, izole edilmiş ya da korumaya
alınmış olmalı.
b. Tehlikeler ve hatalara karşı uyarılar sağlanmalı.
c. Yanlış yapmayı engelleyici düzenekler sağlanmalı.
d. Dikkat gerektiren işlerde bilinçsiz hareketler cesaretlendirilmemeli.
6-Düşük fiziksel çaba; Tasarım en az yorulma ile etkin ve rahat olarak kullanılmalı.
a. Kullanıcıların doğal vücut pozisyonlarının korunması sağlanmalı.
b. Makul işletim gücü kullanılmalı.
c. Tekrar eden hareketler en aza indirgenmeli.
d. Devamlı fiziksel çaba en aza indirgenmeli.
7-Yaklaşım ve kullanım için yer ve boyut; Kullanıcının bedensel boyutu, duruşu ve
hareket yeteneğinden bağımsız olarak yaklaşım, uzanım, çalıştırma ve kullanım için uygun
boyut ve yer sağlanmalı.
a. Oturan ya da ayakta kullanıcı için önemli elemanlara açık görsel bakış sağlanmalı.
b. Oturan ya da ayakta kullanıcı için tüm elemanlara uzanımı rahat hale getirmeli.
c. Tasarım, el ve tutma boyutlarındaki çeşitliliği barındırmalı.
d. Yardımcı araçların kullanımı ya da kişisel yardım için gerekli yer sağlanmalı.

Bulgular
Çalışma alanındaki bulgular evrensel tasarım ilkeleri bağlamında irdelenmiş ve bu tasarım
ilkelerine bağlı bulunan eksiklikler ortaya konulmuştur. Özellikle kullanım açısından
yetersiz olan yaya geçiş aksları ve uyarı ikaz sistemlerindeki eksiklikler sadece engelli
bireylerin kullanımda değil, diğer bireylerinde kullanımı amacı ile yetersiz kaldığı
saptanmıştır.
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Resim1:Yaya yolu üzerine konulan engeller

Resim 2:Yaya yolu üzerine konulan engeller

Topografik ve arazi kullanımı açısından oldukça düz bir arazi yapısına sahip olan İzmir
Talatpaşa Bulvarı, döşeme yapısı olarak genelinde arnavut kaldırımı olarak tabir edilen
parke taşları ile kaplanmıştır. Yaya geçiş aksı üzerinde yer alan fiziki mimari engeller,
engelli vatandaşların (özellikle tekerlekli sandalye kullanıcısı bireylerin kendi çabaları ile
hareket etmesi ve görme engelli bireylerin ayaklarının takılmadan yürümeye çalışması)
kullanımı için uygun olmamakla birlikte tehlike arz etmektedir. Hızlı bir trafik akışı
yaşanan ilçede geçiş aksları üzerinde yer alan bu tür engeller bozuk olan yol yapısı
yüzünden de herhangi bir yardım alan engelli kullanıcıların önünde engel oluşturmaktadır.
Bununla birlikte kaldırımlarla paralel ilerleyen su kanalları, tekerlekli sandalye
kullanıcılarının yaya geçiş aksını kullanmalarında büyük bir engel olarak karşılarına
çıkmaktadır. Ayrıca halkın bilinçsizliği ya da ihmalkârlığı sonucu geçiş aksları üzerine
koydukları reklam panoları, park halinde bıraktıkları araçlar ve döşemeye yerleştirdikleri
reklamlar da engelli kullanıcıların önüne sayısız engel olarak çıkmaktadır. Mevcutta
karşılaşılan bu bulguların yanında görülemeyen bir diğer bulgu ise özellikle büyük
şehirlerde son zamanlarda önem teşkil eden görme engelli yolunun bulunmamasıdır.
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Resim 3:Kaldırıma paralel ilerleyen su kanalı Resim 4:Engelli yolu üzerinde reklam panosu
Sesli ışıklı yönlendirme ya da uyarı amaçlı panoların yaya kaldırım ve geçiş akslarında
olması da engelli bireylerin sokak mekanlarını kullanması amacı ile önem taşıyan hususlar
arasında yer almaktadır. Talatpaşa bulvarı üzerinde bu tarz bilgilendirme panoları ve sesli
ikaz sistemlerinin yer almaması engelli bireyler tarafından amaca aykırı kullanım açısından
iletilen diğer hususlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentsel donatılarda problemin
farklı bir kısmını oluşturmaktadır. Yol üzerinde zeminde yer alan çöp ağızları, park uyarı
levhaları ve kaldırımlara park yapılmaması için kullanılan beton mantarlar engelli bireyler
için engel teşkil etmektedirler.

Sonuç
Dünya sağlık örgütünün verileri doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapmış
olduğu araştırmalar ve çalışmalar ile İzmir ilinde yaklaşık 350-400 bin engelli bireyin
yaşadığı saptanmıştr. Sayıları oldukça fazla olan bu bireylerin günlük yaşantısında
karşılarına çıkan engellerin temelini sokak mekânlarının fiziksel mimarisinin yetersizliğinin
oluşturduğu ve diğer bilinçsiz kullanıcıların da bu yetersizliği daha ileri boyutlara
götürdüğü göz ardı edilemeyecek bir gerçek olarak önümüze koymaktadır. İzmir
büyükşehir belediyesi’ nin engelli bireyler hususundaki hassasiyeti ve bu bireyleri topluma
kazandırmak için gerçekleştirdiği çalışmalar büyük önem teşkil etmektedir.
Ancak göz ardı edilen bazı kıstaslar, gözden kaçan gerçekler ve diğer bireylerin yeteri
kadar hassas davranmaması sonucu ortaya çıkan koşullar tüm engelleri ortadan kaldırmak
yerine bireylerin önüne sermeye etken olmaktadır. Temelde erişilebilirlik kavramı ve
evrensel tasarım bakış açısı sadece engelli bireylerin kullanımına yönelik değil, tüm kent
kullanıcılarının, yaşadıkları kenti, ilçeyi, sokak ve caddeyi kısaca fiziki çevreyi kullanma
haklarının önemli bir parçası olarak düşünülmelidir. Bu çerçevede evrensel ya da kapsayıcı
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kentsel tasarım önemli bir referans noktası olmakla beraber, evrensel /kapsayıcı tasarımın
gerektirdiği kurumsal altyapı da sağlanmalıdır.
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Engellilere Yönelik Erişilebilir Çevreler Oluşturmak için
Mekânsal Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi
Can AYDIN1, Özlem YAVUZ, M. Güven KOÇAK, Vahap TECİM
1

Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Özet: Türkiye nüfusunun %12,3'ü engelli nüfustan oluşmaktadır. Ulaşım, eğitim, sağlık vb.
haklara sahip olan bu bireylerin yaşam standartlarını arttırmak için bulundukları fiziksel
çevrede birtakım düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, bir şehirde
bulunabilecek bütün özellikleri bünyesinde barındıran üniversite kampüslerinde engelli
bireylerin dolaşım hareketlerini kısıtlayıcı öğelerin bertaraf edilmesine ilişkin bir çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmada Dokuz Eylül Üniversitesi'nin birbirinden bağımsız yedi farklı
lokasyonunda yer alan kampüslerin fiziksel çevrenin TSE tarafından kabul edilen
standartlara uygunluğu araştırılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında
engelli bireylerin kullanımına uygun olmayan alanların yöneticilerin yatırım planlarına
dahil edilebilmesi ve gerekli konumsal önlemlerin alınabilmesi için mekânsal karar destek
sistemi geliştirilmiştir. İnternet üzerinden erişimi olan bu sistem kullanılarak engellilere
yönelik erişilebilir çevreler oluşturmak üzere planlama ve yönetim amaçlı konumsal
kararlar alınabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Erişilebilir Çevre, Mekansal Karar Destek, Bilgi Sistemleri, Yönetim,
Yatırım Planlaması

1. Giriş
Türkiye nüfusunun % 12,3’lük oranı çeşitli sebeplerden ötürü meydana gelen bedensel
ve/veya zihinsel kısıtları bulunan engelli nüfustan oluşmaktadır (TÜİK, 2002). Kentsel
yaşamın gerektirdiği ulaşım, eğitim vb. gibi tüm haklara sahip olması gereken engelli
bireylerin ülkemizde kentsel mekânlara erişim ve kullanma hakkının layıkıyla
sağlanamadığı bilinmektedir. Bu sebeple engelli bireylere yönelik erişilebilir çevreler
oluşturmak için çeşitli altyapı iyileştirmeleri yapılmalıdır. Ancak fiziksel olarak
gerçekleştirilecek olan altyapı iyileştirme çalışmaları çok kapsamlı ve yüksek maliyetli
olduğundan iyileştirme yapılması gereken alanların çok iyi planlanması gerekmektedir.
Karar vericilerin iyileştirmeye öncelik verilecek alanların belirlenmesi ve belirlenen
alanlarda sınırlı kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla mekânsal
yönetim araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yatırım planlarının yapılması, geliştirilmesi ve
uygulanması gibi karar verme aşamalarında ilk olarak mekânsal durumun ortaya konması
sonrasında ise bu alanların Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen
standartlara uygunluğu ölçüsünde mekânsal açıdan bir değerlendirme yapılarak karar
vericilere raporlanması bu süreçlerin daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini
sağlamaktadır.
Bu kapsamda bir şehirde bulunabilecek bütün özellikleri bünyesinde barındıran üniversite
kampüslerinde engelli bireylerin dolaşım hareketlerini kısıtlayıcı öğelerin bertaraf
edilmesine ilişkin bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada mekânsal durum tespiti için anket
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yönteminden yararlanılarak sahadan veri elde edilmiş ve TSE tarafından kabul edilen
standartların mevcut fiziksel şartlara uygun olup olmadığı araştırılmıştır. Dokuz Eylül
Üniversitesi’ne bağlı 7 ayrı lokasyonda bulunan kampüslere uygulanan çalışma kampüs
genel yapısı ve bina içlerine ilişkin fiziksel durumu sorgulayan sorulardan oluşan anket
yöntemi ile bu alanların engellilerin kullanımına uygunluğu soru analizi yöntemi
kullanılarak tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarının karar vericilere destek olması
açısından anket sonucunda elde edilen veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojileri
kullanılarak hazırlanan haritalar ile ilişkilendirilmiştir. Karar vericiler ve kampüs
kullanıcıları tarafından bilgi amaçlı olarak kullanılmak üzere anket sonuçları web tabanlı
olarak yayınlanmıştır. Ayrıca engelli bireylerin kullanımına uygun olmadığı tespit edilen
edilen alanlar uygunluğa göre derecelendirilerek mekânsal analiz yöntemleri vasıtasıyla
karar vericilerin yatırım planlarını gerçekleştirirken öncelik verilecek alanlar belirlenmiştir.

2. Mekânsal Karar Destek Sistemleri
Çevresel, ekonomik, kültürel ve sosyal sebeplerle artan bölgesel problemlerin çözümünde
çeşitli yönetim çözümleri için mekânsal karar destek sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır
(Gorsevski & Jankowski, 2010). Mekansal karar destek sistemleri afet riski
değerlendirmesi, doğal kaynak yönetimi gibi birçok karmaşık problemlerin çözümünde
karar vericilere yardımcı olmak için kullanılmaktadır (Gorsevski vd., 2013). Mekânsal
karar destek sistemleri süreci Şekil 1’deki gibi en genel şekliyle verilerin toplanması,
toplanan verilerin düzenlenmesi, yapılacak çalışmanın amacına göre verilerin belirlenen
karar alma sürecine etki edecek fonksiyonlara göre işlenmesi ve yayınlanması şeklinde
gerçekleşmektedir.

Şekil 1. Mekansal Karar Destek Sistemleri süreci
Verilerin toplanması aşamasından yayınlanması aşamasına kadar devam eden süreçte
verinin mekânsal sorgulama ve analiz yöntemlerine maruz kalarak karar vericilerin yönetim
aşamasında karar vermelerine destek sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Araştırma
sonuçlarının yayınlanması karar vericilerin daha etkin, etkili ve verimli bir şekilde karar
verebilmelerine olanak sağlamaktadır. Bunun yanında verilerin web ortamında
paylaşılabilir olması ise ihtiyaç sahiplerinin bilgi edinmesine ve gerçekleştirilen çalışmanın
devamlılığını sağlamaktadır.

3. Yöntem
Bu çalışma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı 7 ayrı lokasyonda bulunan
kampüsleri çalışma alanı olarak seçilmiştir. Eğitim ve öğrenim amacıyla üniversite
kampüslerine gelen engelli bireylerin kampüs içi dolaşım, erişim ve öğrenim imkanlarını
belirleyebilmek amacıyla anket yöntemi kullanılarak fiziksel çevrenin uyguluğu tespit
edilmiştir. Fiziksel çevre, rampa, telefon kulubeleri, durak, vb. gibi mekânsal öğelere ilişkin
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yapı elemanlarından oluşmaktadır. Dolayısıyla birden fazla yapı elemanı bulunan bir
kampüste sadece anket formları kullanılarak veri toplandığı takdirde bahsi geçen yapı
elemanının konumu hakkında bilgi elde edilememektedir. Bu yüzden anket yöntemi ile veri
toplama esnasında sahadan veri toplayacak olan anketörlere anket formlarının yanında
herbir yapı elemanı numaralandırılmış olan kampüs haritaları verilmiştir. Böylece anket
soruları harita üzerinde numaralandırılmış her bir yapı elemanı için ayrı ayrı doldurularak
anket formlarındaki sorular cevaplandırılmıştır. Böylece herbir anket sorusunun karşılığı
olan yapı elemanının konumu da bilinir hale gelmiştir.
Çalışma kapsamında anket çalışmaları iç ve dış mekan olarak iki farklı form şeklinde
hazırlanmıştır. Anket formlarında dış mekana ilişkin 214, iç mekana ilişkin 126 olmak
üzere toplam 340 soru yer almaktadır. Dış mekan formlarında yaya kaldırımları, rampalar,
merdivenler, korkuluk ve küpeşteler, hemzemin yaya geçitleri, yaya alt ve üst geçitleri,
duraklar, açık otoparklar, kent mobilyaları, işaret ve işaretçiler olarak sınıflandırılmış
sorular yer almaktadır. İç mekan formlarında ise bina girişleri, iç kapılar, rampalar,
pencereler, tuvaletler, bina içi yatay dolaşım (koridor), bina içi dikey dolaşım (asansör ve
merdiven), yönlendirmeler, işaretlemeler ve son olarak da acil durum ve bina tesisatlarına
ilişkin sorular yer almaktadır. Sorular evet/hayır şeklinde yanıtlanabilen sorulardan
oluşmaktadır. Örneğin; dış mekan öğesi olan yaya kaldırımları için “taşıt yolunun her iki
tarafında kaldırım var mı?” gibi 53 adet soru sorularak yaya kaldırımının engelli bireylerin
erişimine uygunluğu sorgulanmıştır.
Tamamlanan anket çalışması verileri bir CBS yazılımı olan ArcMap vasıtasıyla önceden
hazırlanan sayısal haritalar üzerinde işaretlenerek öznitelik bilgisi olarak açık kaynak kodlu
PostGIS mekânsal veritabanına girilmiştir. Anket verilerinin sayısal haritalar üzerine
aktarılması süreci tamamlandıktan sonra araştırma sonuçlarına herhangi bir mekânsal analiz
yöntemi uygulanmadan önce bilgilendirme amaçlı olarak web üzerinden şekil 2’de
görüldüğü gibi yayınlanmıştır.
Şekilde Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı 7 ayrı kampüsün bağlantı adresleri ile bina iç ve
dış anket formlarının yer aldığı görülmektedir. Bilgi amaçlı olarak yayınlanan bu
haritalarda anket formlarında yer alan sorular engelli bireylerin kullanımına uygun olup
olmama durumuna göre soru numaraları ile işaretlenmiştir. Açıklayıcı bilgi ekranında yapı
elemanına hangi tür anket formu uygulandığı yer almaktadır. Böylece soru numaraları ilgili
anket formundan kolayca takip edilerek uygun olan ya da olmayan özellikler hakkında bilgi
sahibi olunabilmektedir.
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Şekil 2. Bilgilendirme amaçlı yayınlanan haritalar
Bilgilendirme amaçlı yayınlanan haritalar vasıtasıyla kampüs içi yapı elemanlarının engelli
bireylerin kullanımına uygun olan/olmayan özellikleri tespit edilmiş ve kampüs içerisinde
dolaşım sağlamak isteyen bireylere internet üzerinden sunulmuştur. Ancak engelli
bireylerin dolaşım hareketlerini kısıtlayıcı öğelerin bertaraf edilmesine yönelik yatırım
yapacak olan karar vericilerin yönetim planlarını etkin, doğru ve hızlı bir şekilde
gerçekleştirebilmeleri için araştırma sonuçlarına soru analizi tekniği uygulanmıştır. Bir
ölçeğin kurgu, içerik, yapı ve fenomeni sorgulama gücünü değerlendirmek için yararlanılan
soru analizi yöntemi (Özdamar, 2013) kullanılarak kampüs içi yapı elemanlarının engelli
bireylerin kullanımına ne ölçüde uygun olduğu hususunda derecelendirme yapılmasına
katkı sağlanmıştır. Soru analizi yönteminde şekil 3’teki formül kullanılarak yapı elemanı
(rampa, kaldırım, vb.), bina ve kampüs bazında standartlara uygunluk skor’ları elde
edilmiştir.
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Şekil 3. Soru skor ortalaması
Çalışma alanına ilişkin herbir yapı elemanı, bina ve kampüs için ayrı ayrı olmak koşuluyla
soru skor ortalaması hesaplanmıştır. Örneğin; Tınaztepe Kampüsünde bulunan tüm
rampaların %46 oranında engelli bireylerin erişim standartlara uygun olduğu tespit
edilmiştir. Aynı şekilde bina özelinde incelendiğinde bina içi engelli birey erişimleri şekil
4’te görüldüğü gibi soru skor ortalamasına göre derecelendirilmiştir. Bir engelli bireyin
dolaşımını sağlayabilmesi için anket formunda belirtilen standartların minimum %60’ına
sahip olması gerektiği düşünüldüğünde soru skor ortalaması 0.24 (%24 oranında uygun)
olarak hesaplanan binanın yatırım önceliği verilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Şekil 4. Bina bazında anket sonuçlarının soru skor ortalama yöntemi sonuçlarının mekânsal
gösterimi
Bu yöntemin uygulanması ile karar vericilerin yatırım önceliği tanıması gereken alanlar
mekânsal olarak belirlenmiş ve açık kaynak kodlu GeoServer harita sunucusu vasıtasıyla
şekil 5’te görüldüğü gibi web üzerinden yayınlanarak sadece karar vericilerin yönetim
amaçlı kullanımına açılmıştır. Şekil 5(a)’da engelli bireylerin bina içi erişimlerine ilişkin
standartlara uygunluğu görselleştirilmiştir. Şekil 5(b)’de ise bina çevrelerindeki
kaldırımların soru skor yöntemiyle hesaplanan uygunluk değerleri karar vericilerin yatırım
planlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olabilmek amacıyla mekânsal olarak
gösterilmektedir.
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Şekil 5. Yönetim amaçlı yayınlanan haritalar

4. Sonuçlar
Gerçekleştirilen çalışma ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nde eğitim ve öğrenim görmek
isteyen engelli bireylerin kampüs ve bina içlerinde rahat dolaşımlarını sağlayabilecekleri
alanlar hakkında bilgi almaları sağlanmıştır. Ayrıca dolaşıma uygun olmayan alanlar
belirlenerek karar vericilerin bu alanlar üzerinde yatırım planlarını gerçekleştirirken
öncelikli iyileştirme yapılacak alanlar tespit edilmiştir. Çalışmada TSE tarafından
belirlenen standartlar anket soruları şeklinde sorulmuş ve araştırma sonuçları sayısal
haritalar üzerine işaretlenerek mekânsal veritabanında saklanmıştır.
Yöneticilerin araştırma sonuçlarını takip edebilmeleri için sayısal haritalar web üzerinden
kullanıcı dostu arayüz vasıtasıyla yayınlanmıştır. Araştırma ile elde edilen verilere soru
skor ortalaması yöntemi uygulanarak kampüs içerisinde yer alan yapı elemanlarının
belirlenen standartlara ne ölçüde uygun olduğu derecelendirilmiştir. Böylece fiziksel açıdan
iyileştirme yapılması önerilen alanlar gereklilik durumuna göre renk skalası ile ifade
edilmiştir. Koyu renklerle ifade edilen alanlar iyileştirmeye öncelik verilmesi gereken
alanlar olarak belirlenirken daha açık renkle ifade edilen alanlar ise yatırım planları
içerisinde geriye bırakılacak alanlar olarak önerilmiştir.
Sonuç olarak; fiziksel altyapı problemlerinin çözümüne yönelik yapılan yatırım planlarında
mekânsal karar destek sistemleri kullanılması karar vericilerin çok daha etkin ve verimli
karar vermelerini sağlamaktadır. Bu çalışma kapsamında ortaya çıkan araştırma sonuçları
vasıtasıyla hangi yapı elemanlarına, binalara veya kampüslere yatırım önceliği tanınması
gerektiği ortaya konulmuştur.
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5. Tartışma
Çalışmada kullanılan soru skor ortalaması yöntemi ile hesaplanan TSE standartlarına
uygunluk ölçütleri yapı elemanlarına ilişkin herbir sorunun eşit değerlendirilerek hesaba
katılmasıyla elde edilmiştir. Oysa ki herbir sorunun farklı ağırlık değerlerine göre hesaba
katılması doğruluğu daha yüksek sonuçlar elde edilmesine neden olabilecektir. Örneğin;
rampalara ilişkin “rampanın eğimi uygun mu?” sorusu ile “rampada küpeşte var mı?”
sorusu çalışmada kullanılan yöntemde aynı ağırlığa sahip bir şekilde hesaba katılmıştır.
Ancak rampanın eğiminin uygun olmayışı engelli bir bireyin rampadan geçememesine
neden olurken rampada küpeşte bulunmaması engelli bireyin geçişini zorlaştıran bir
durumdur. Bu iki durum arasındaki farkın ortaya konulabilmesi için herbir sorunun ayrı
ayrı ağırlıklandırılması gerekmektedir. Bunun gibi anket soruları içerisinde yer alan kritik
soruların değerlerinin farklılaştırılması bir sonraki çalışmada değerlendirilecektir.
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Özet: Bu çalışma, Denizli’de yaşayan 14-18 yaş arası işitme engelli öğrencilerin sosyal
hayatlarındaki spor ve dansın yerini belirlemek başta olmak üzere hangi branş spor ve
dansla uğraştıklarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır.
Araştırma yarı yapılandırılmış görüşme ile yapılmış olup Türkçe konusunda anlama
sorunları yaşadıkları için araştırmacı tarafından bireysel olarak işaret dili ile çevrilmiştir.
Çalışma Denizli ili Milli Eğitime bağlı İbrahim Cengiz Özel Eğitim Meslek Lisesinde
yapılmıştır. Çalışmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen anketten ve anket sırasında
işitme engelli öğrenciler ile yapılan görüşmelerden toplanmıştır. Anket sonuçları yüzdelik
oran ve frekans şeklinde hesaplanmış tablo şeklinde açıklayıcı nicel sonuçlar verilmekle
birlikte aynı zamanda nitel sonuçlarda belirtilmiştir. Spor (yüzme, basketbol, futbol,
bisiklet, bowling vb.) ve dans (halk oyun, popping vb.) ile uğraşan işitme engelliler ile pasif
olan, hiçbir sosyal etkinliğe katılmayan işitme engellileri karşılaştırmak amacıyla
yapılmıştır. Bu karşılaştırma da asosyaliğe bağlı stres, özgüven, tırnak yeme sigara içme vb.
özellikler göz önünde bulundurulmuştur. Spor ve dansın psikolojisi üzerine etkisi de
amaçlarımız arasında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: işitme engeli, spor ve dans, sosyal hayat

GİRİŞ
İşitme ve anlama diğer insanlarla ilişki kurmanın yoludur. İletişim kurma da dil aracılığı ile
gerçekleşmektedir. Dilin gelişmesinde dilin önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
İşitmenin gerçekleşebilmesi için sesin kulağa ulaşması, dış, orta ve iç kulak bölümlerini
aşması ve beyindeki ilgili merkez tarafından algılanıp yorumlanması gereklidir. Bu
işlevlerin herhangi birisindeki aksaklık işitme engelini ortaya çıkarmaktadır.
İşitme: Kulak ve beyindeki işitme merkezleri tarafından sesin algılanmasıdır. Sesin
algılanması aşamasında önceleri çocuk, çevresindeki sesleri fark etmeyi,yönünü tayin
etmeyi ve belirlemeyi öğrenir. Daha sonra sesler arasındaki farkları algılar ve tanıdık sesleri
hatırlamaya başlar. En son olarak da konuşma yeteneğini geliştirir.
İşitme engelli çocuğun fiziksel gelişimleri akranlarından farklı değildir. Çünkü işitme
engeli, fiziksel gelişimi etkilememektedir. İşitme ile zihin engel arasında bir ilişki
bulunmadığı, iki engelin birbirinden farklı olduğu bilinmektedir. Nasıl işitenler arasında
normal, normalin altı veya üstünde zekaya sahip olanlar varsa işitme engelliler arasında da
normal, normalin altı ve üstünde zekaya sahip çocuklar vardır. Bununla birlikte işitme
engelli çocuklar, işitme engeli nedeniyle bazı kavramları, özellikle soyut kavramları
öğrenmekte güçlük çekmektedir.
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Bilindiği gibi spor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için gerekli bir uğraştır ve tüm insanlar için
önemlidir. Ancak sporun, engelli bireyler için daha farklı bir önemi vardır. Çünkü spor,
zaten yaşamlarında bir çok engelle karşılaşan ve bu engellerin yarattığı stresle birlikte
yaşayan engelli bireylere, yeni bir pencere açabilmektedir.
Engel türü ve derecesi ne olursa olsun hareket etme, egzersiz yapma, sportif aktivitelere
katılma bireye haz vermekte, hareket etmekten duyulan haz da bireyin yaşam motivasyonun
arttırmaktadır.
Sağlık için olumlu katkılarının yanı sıra, birey spor yaparak yalnızlığını diğer insanlarla
paylaşabilmekte, arkadaşlık kurabilmekte, dayanışmayı öğrenebilmekte, yeteneklerini
tanıyarak gelişme olanağı yakalayabilmekte kendisine, bedenine ve diğer insanlara karşı
olumlu duygular geliştirebilmektedir. Tüm bunlar da bireye anlamlı ve doyumlu bir yaşamı
yakalama ve sürdürme şansını vermektedir.
Hatta engelli bireyler, özel olarak düzenlenmiş yarışma sporlarının eğitim sürecini
tamamlayabilmekte, yarışmalara katılabilmekte, başarı ve başarısızlığı yaşayabilmektedir.
Bu anlamda da artık kendilerini engelli bir birey olmaktan çok “sporcu” olarak
algılamaktadırlar. Bu duygunun verdiği güvenle bireyler engelleri ile başa çıkmasını
öğrenebilmektedirler.
YÖNTEM
Bu çalışma, sınırları belirlenen bir konu dahilinde derinlemesine araştırma yapabilme
olanağı sağlayan özel durum yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Cohen & Manion,
1994; Çepni, 2001). Bu yöntem kapsamında çalışmanın örneklemi, very toplama aracı ve
verilerin analizi şu şekilde sunulmuştur.
Evren- Örneklem
Araştırma anketinin uygulanması, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İbrahim Cengiz
Özel Eğitim Meslek uygulanmıştır. Araştırmanın yapılması aşamasında İbrahim Cengiz
Özel Eğitim Meslek öğrencileri ile yapılandırılmış görüşme uygulanmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada, işitme engellilerle ilgili kişisel bilgiler, sosyal hayatı adı altında spor ve dans
ile ilgileri bilgiler olmak üzere 2 bölümde ele alınmıştır. Veriler araştırmacı tarafından
birebir yapılandırılmış gözlem ile işaret diline tercüme edilmiş ve kayıt altına alınmıştır.
Verilerin Analizi
Veri toplama aracı olarak kullanılan anket ve görüşmelerden elde edilen verilerin analizi
ayrı ayrı yapılmıştır. İki bölümden oluşan yapılandırılmış gözlem verileri tablolaştırılarak
frekans (f) ve yüzde (%) değerleri hesaplanmış, bu bulgulara göre yorumları yapılmıştır
hem nitel hem nicel şeklinde değerlendirilmiştir.
Verilerin analizi devam ettiğinden sempozyum öncesinde tam metin gönderilmemiştir.
Kaynakça
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü Türk İşaret Dili
Sözlüğü Ankara,2012
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Engelliliğin Akademik Sanat Eğitimindeki Yeri
Selda KULLUK YERDELEN

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Anasanat Dalı,
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Özet
Engellilik doğuştan ya da sonradan kazanılır. Dünyada sanat eğitiminin önemi kabul
edilmiştir. Ülkemizde ise sanat eğitiminin gerekliliği anlaşılamamıştır. Sanat eğitimi engelli
bireylerin de yaşantısında olmalıdır. Çünkü, cesaretinin ve güvenin arttırılması, sosyal
yaşama uyumunun sağlanması, algılama düzeyinin artırılması v.b. için gereklidir. Sanatla
uğraşması başarı duygusunu geliştirir. Böylece bu bireylerin toplumsal açıdan kabul
görmeleri kolaylaşır. İzmir Engelsiz Sanat Derneği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi olarak yaptığımız çalışmalarda engelli bireylerin de katılımını sağlamaya
özen gösteriyoruz. I. Uluslararası İzmir Sanat Bianeli ve II. Uluslararası İzmir Sanat
Bianeli’nde engelli bireylerle performanslarımızı gerçekleştirdik. Sanat alanında toplum
bilincini oluşturmayı hedeflemeliyiz.
Anahtar Kelimeler: Engellilik, Sanat Eğitimi, Engelli Bireyler, Performans

Place in the Academic of Art Education of Disability
Abstract
Disability, congenital or acquired later. The importance of arts education has been
recognized around the world. Understood the necessity of arts education in our country .
Art education in the daily life of individuals with disabilities should be. Because, courage
and confidence, increasing harmonization of social life, is essential to increase the level of
detection . Deal with art enhances the sense of achievement. So it's easy for these
individuals socially acceptable. Izmir Dokuz Eylul University Faculty of Fine Arts and
Barrier the Art Association in our study are careful to ensure the participation of people
with disabilities. our performances held in I- II. International Izmir Art Biennial disabled
individuals. Aim to create a sense of community in the field of art.
Key Words: Disability, Art Education, Individuals with Disabilities, Performance

1. Giriş
Engellilik, doğuştan ve sonradan kazanılmış olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.
Doğuştan olan engelliliğe baktığımızda doğum öncesi, doğum sırası ve anne ile ilgili
faktörler karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle akraba evlilikleri, kalıtım, daha sonra da
toplumda yaygın sağlık hizmetlerinin olmaması, bu hizmetlerin bölgeler arası eşit olmayan
şekilde dağılmış olması, kadının anne olma yaşının küçüklüğü, eğitiminin çok düşük
olması, çok çocuk dünyaya getirme, doğum öncesinde annenin sağlık kontrollerine
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gitmemesi, doğumun sağlık personeli gözetimi altında yapılmaması, doğum sırasında çocuk
ve annenin bazı risklerle karşı karşıya kalması, bulaşıcı hastalıklar, çeşitli çocuk
hastalıkları, ateşlenme ve benzerleri doğum öncesi ve doğum sırasında engelliliğe yol açan
nedenler olarak sıralanabilir. Doğumdan sonra kazanılmış engelliliğe yol açan nedenler de
hastalıklar, doğal afetler ve kazalardır. (http://www.ttb.org.tr/STED/sted0900/4.html)
Dünya Sağlık Örgütü(WHO) engelliliği üç ayrı kategoride ele alır:
Yetersizlik (Impairment): Sağlık bakımından psikolojik, fizyolojik ve anatomik (fiziksel)
yapı veya fonksiyonlardaki eksikliği ve anormalliği ifade eder.
Özürlülük (Disability): Bir aktiviteyi normal tarzda veya normal kabuledilen sınırlar içinde
gerçekleştirmekteki kısıtlılık veya yetersizliktir.
Engellilik (Handicap) : Bir yetersizlik yada özür nedeniyle yaşa, cinsiyete, sosyal ve
kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rollerin kısıtlanması yada yerine
getirelememesidir (Arıkan, 2001).
20. yüzyıldan itibaren teknolojinin ve bilimin baş döndürücü bir şekilde gelişmesi ile
birlikte eğitim alanında da önemli gelişmeler olmaktadır. Kara tahtaların yerini akıllı
tahtalar, ansiklopedilerin yerini bilgisayarlar aldı. Hepimiz biliyoruz ki eğitim, bir
toplumun yeniliklere ve çağdaş uygarlığa ayak uydurmasının en önemli araçlarından biridir.
Bireyin yaratıcılık ve yeteneklerinin ortaya çıkarılarak geliştirilmesinde, kendini ifade
etmesinin sağlanmasında eğitimin rolü tartışılamaz. Eğitim, insana yapılan bir yatırım
olarak doğru
Planlanıp amaçlarının çok iyi saptanması gerekmektedir. Sanatı da ancak eğitimle
geliştirilip, yaygınlaştırılabiliriz. Dünyada sanat eğitimine verilen önem her geçen gün
artmaktadır. Ülkemizde son yıllarda sanat eğitimi alanında önemli gelişmeler olmakla
birlikte, hala ilköğretimde olsun orta öğretimde ve yüksek öğretimde bile sanat eğitiminin
amacı ve gereği anlaşılamamıştır.
Sanat eğitimi; eğitimin sadece göstermelik bir detayı değil, eğitimin amaçlarının yerine
getirilmesinde, duyarlı, yaratıcı, üretken, estetik ve özgün fikirler ortaya koyabilen
bireylerin yetiştirilmesinde genel bir amaç olarak düşünülmelidir.
Sanat eğitimi; kendilerini gerçekleştirme, topluma karşı duyarlı hâle getirme, yaşanılan
olumsuz koşulları olumlu hâle getirme, insancıl değerler aşılama, estetik değer ve beğeni ile
donatma ve en önemlisi de mutluluk öğelerini tatma konusunda yardımcı olabilen bir
eğitim alanıdır.
Sanat eğitiminin gerekliliğine inanmayan zihniyetlerin “Niçin Sanat Eğitimi?” gibi
anlamsız sorusuna önceki cümlelerimde sıraladıklarıma ek olarak birçok yanıt sıralanabilir:
o

Sanatın yol göstericiliği kişiye dışa vurum olanağı vererek kişinin ruh sağaltımına
yardım etmek için,

o

Kişinin duygu, düşünce, heyecanlarına biçim vermek için

o

Kişide her alanda kullanabileceği yaratıcı davranışı geliştirmek için

o

Kişinin kimliğini bulmasına olanak tanımak ve kendini kanıtlamasını sağlamak
için
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o

Kişinin sanat yaparak bir üretici olarak ve sanatı izleyerek de bir tüketici olarak
içinde yaşadığı kültüre katkısını sağlamak için

o

Kişide estetik ve pratik yargı gücünün geliştirilmesi için

o

Sanatsal yaratıcılığı geliştirmek için, …gibi ve daha birçok yanıtı ekleyebiliriz.

Böyle bir gerici zihniyete, toplumların kendi kültürel değerlerini koruyup yeni değişimlerle
sentezleyip dünya yapısı içerisinde yer alabilmeleri sanat eğitimine önem vermeleri ve bu
doğrultuda bireylerini yetiştirmeleri ile mümkün olabileceğini anlatmamız gerekmektedir.
Sanat eğitimi verdiğimiz öğrencilerimizin, çoklu düşünmelerine, yaratıcı olmalarına, sentez
ve analiz yapabilmelerine, var olanı değerlendirip problemleri çözebilmelerine, olanakları
hayal güçleri ile zorlamalarına, hem eleştirel hem de yapıcı olmalarına ve en önemlisi de
olaylara karşı duyarlı olmalarına olanak sağlıyoruz. Yine böyle gerici zihniyete, sanat
eğitimi alan bireyin keşfetmesinde yol gösterici olduğunu ve bu keşfetmenin bireyin sadece
sanat alanında değil diğer alanlarda da (tıp, matematik, biyoloji, fen, kimyada, vb.
alanlarda) keşfedici ve araştırıcı olmasını da kapsayabildiğini de anlatmamız
gerekmektedir.
Sanat eğitiminin yalnızca; sanat eğitimini arzulayan, yetenekli ya da sanatsal faaliyette
bulunmak isteyen bireyler için değil; toplumdaki bütün bireyler için gerekli olan bir olgu
olduğu bilincindeyiz.
Engelli bireyler için güzel sanatlar eğitimi, özel gereksinimli bireyin sahip olduğu özel
durumu daha iyi bir konuma getirebilmek için oluşturulmuş güzel sanatlar (resim-iş /
plastik sanatlar) içerikli etkinlikler ve çalışmalardır. Bu bireylerin, cesaretinin ve güvenin
arttırılması, sosyal yaşama uyumunun sağlanması, bireysel kimlik kazanması, el-göz ve elgöz -beyin koordinasyonun sağlanması, duygusal yapısının geliştirilmesi ve düzenlenmesi,
ifade gücünün geliştirilmesi, büyük kas ve küçük kas becerilerinin artırılması, kıyaslamalar
ve benzetmeler yapabilmesinin sağlanması, algılama düzeyinin artırılması, yaratıcılık
oluşumunun geliştirilmesi, estetik beğeni ve haz duygusunun geliştirilmesi ve diğer
akademik alanlardaki (Türkçe, yazı, matematik, günlük yaşam becerileri vb.) bilgi ve
becerilerin öğretiminin ya da genellemesinin yapılabilmesi ve başarı ve başarı duygusunu
tatması için gereklidir.
Engelli birey nasıl bir özel duruma sahip olursa olsun, görsel sanatlar içerisindeki birçok
yoldan biri ile ona başarı duygusu tattırılabilmektedir. Engelli bir bireyin başarı duygusunu
yaşayabilmesi için o işin tamamını kendisinin yapmasına gerek yoktur. İşin yapılış
sürecinde, sürecin içerisine dahil olması bile başarı duygusunu yaşamasında yeterli
olmaktadır. Çünkü bu bireylerin toplumsal kabul görebilmeleri için; başarı duygusuna
normal gelişim gösteren bireylerden daha fazla ihtiyaç duyabilmektedirler.( Salderay, B.
(2010)
İzmir Engelsiz Sanat Derneği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak
birçok çalışmaya katılıyoruz. Bu çalışmaların en güzelleri arasında engelli bireyleri de dahil
ettiğimiz 4-11 Mayıs 2011 tarihlerindeki I.Uluslararası İzmir Sanat Bianeli ve 30 Nisan5Mayıs 2013 tarihlerindeki II.Uluslararası İzmir Sanat Bianeli’ndeki performanslarımızı
gösterebilirim. Fakültenin birçok öğretim elemanının üyesi olduğu İzmir
Engelsiz Sanat Derneği; öncelikle sanatı ve sanatın eğitici yoluyla insanı geliştiren, böylece
çağdaş topluma ulaşmak için gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür. Uluslararası
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alanlarda faaliyet organizasyonlarına katılmak, sanata uzak olan kesimlerin sanatla
buluşmasını sağlamayı kolaylaştırmak derneğin amacıdır. Bu bakış açısı ile dernek Başkanı
Tamer Özşeker’in ( Tiyatro sanatçısı) Küratörlüğünde Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet
Konservatuarı Öğretim elemanlarıyla misyonuna uygun bir performansla bianellere katıldı.
I.Uluslararası İzmir Sanat Bianeli’nde “Sözcüksüz” adlı performansımızda beden dili ile
sözsüz iletişim kurmayı ve yaratıcılığı arttırmayı, kelimeler olmaksızın, diyalog
kurabilmeyi, duygu, düşünce, renk ve kavramları ifade edebilmek üzerine çeşitli tekniklerle
çalışmayı hedefledik. İlk gün “Olumsuz” teması, ikinci gün “Nötr” , üçüncü gün ise
“Olumlu” temasındaki duygular üzerine bilgi verilerek duvarlara yerleştirilen bezlere
fırçalarla resim yapmaları istendi. Zemin, obje ve figür çalışmaları aynı anda yapıldı. Obje
ve figürler üst üste gelip renkli bir karmaşa yarattıysa da, herkes kendine yer buldu.
Yazarlarımız yapılan resimlere bakarak algıladıkları duygu ve düşünceleri sözcüklere
döktüler. Dökülen sözcükler ve müzik eşliğinde oyuncularımız beden dillerini kullanarak
seyircilere yeni bir deneyim kazandırdılar. Tüm performans boyunca izlediğimiz en ilginç
olan şey; güne yüklediğimiz anlamı resimlerde vurgulamak istememize rağmen tüm
katılımcıların kendi ruh hallerini resme yansıtması oldu. Çalışmaların hepsinde olumsuz
duygu nerede ise hiç işlenmedi. Tuval paylaşımında o anki ruh hallerinin yansımasını
yaşadılar. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı bu etkinlik aslında küçük bir laboratuar
çalışmasıydı. Resimlerin fon oluşturduğu, müzisyen, oyuncu ve yazarın dâhil olduğu
performanslar izleyenlerin takdirini topladı.

I.Uluslararası İzmir Sanat Bianeli’nde “Sözcüksüz” Adlı Performansımız
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Katılan engelli bireylerle sanatçı dostlarımızın farklı bakış açısıyla anlatımlarının bizi
izleyenlere yeni kapılar araladığına inanıyoruz. Baştan beri söylediğimiz “Sanat yaşamın
yansımasıdır” tanımı, yaptığımız çalışma ile bir kez daha vurgulanmış oldu. Bu
vurgulamada bizimle paylaşılan duygular, sözcükler kullanılmadan, kendi ortak lisanımız
yaratıldı.
Bu yüzden bu oyun başlarken “Sözcüksüz”dü.
Bittiğinde, ortak bir yaratıya dönüştü.
Dünya üzerinde insanların anlaşabileceği tek ortak dil olan sanat dilini paylaştık.
II. Uluslararası İzmir Sanat Bianeli’ndeki “Göz ve His” temalı performansımızda ise
festivalin teması olan “Farkındalık”tan yola çıkıldı. İlk gün, kumaşı 3 eşit parçaya ayırarak
ilk gelecek grup olan karma engelliler için yere serdik. Performansın sorumlusu ressam
Nilay Atsız ve Küratörü tarafından gruba boyalar ve fırçalar gösterilerek ellerini istedikleri
renge boyayıp kumaşa bastırmaları söylendi. Çocuklar tek elini kullanabildiği için her
birine bir kişi ellerini boyamada yardım etti. Ellerinin rengârenk şekilleri kumaşa çıktıkça
yüzlerinin güldüğünü fark ettik. Boyayı hissedip anlık duygularını kocaman kumaşa
resmettiler.

II. Uluslararası İzmir Sanat Bianeli’ndeki “Göz ve His” Adlı Performansımız
İkinci grup öğrencilerin yüzlerini, üçüncü grubun da ayak tabanlarını boyayıp kumaşa
bastırarak resimlerimizi oluşturduk. Eller, yüzler ve ayaklardan oluşan resimlere bakarak
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hem öğrencilerin hem de kendisinin neler hissetiğini ressamımız kelimelere döktü.
”Sevgi”,”Beden”,”Duygu”,”Dokunuş”,”Temas”,”Benlik”,”Aşk” ve “Farkındalık”, eller
resmimizin kelimeleriydi. Yüzler resmi, “Ben”, ”Bakış”, ”Sen”, ”Aynı”, ”İfade”, ”Hüzün”,
”Kimlik”, ”Oyun”, ”Düşün”, ”Düş”, ”Düşüş” kelimelerini çağrıştırdı. Ayaklar resminin
kelimeleri ise, “Uzak”,”İstikrar”,”Hareket”,”Yakın”,”Yeni” idi. İkinci gün yapılan
resimlerin kuruması ve sergilenmesi günüydü.

Üçüncü gün, proje koordinatörü Tamer Özşeker, küratör ve sahne tasarımı asistanlarından
oluşan ekip, performansa katılacak öğrencilere ince kumaş parçalarını döndürerek ipler
yaptırdılar. Uzun kumaşların üstünde olan resmimiz 5 parçaya kesildi. Diğer küçük parçalar
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ve iplerle kumaşı o anda resimlerden algıladıkları hislerle tiyatro kostümlerine
dönüştürüverdiler.

Hep birlikte farkındalıklarımızla oynayarak “Şu anda ne yaşıyorum?” sorusunun yanıtını
yapılan yaratılarla yanıtlamaya çalıştık. Mankenlerin üzerindeki tiyatral kostümler, “eller”,
”yüzler” ve “ayaklar” resimlerinden oluşan “göz ve his ya da farkındalıklarımızla
oynamak” sergimizi günün sonunda alana kurguladık.
Zihinsel engellilerin yaşamında da öğrenciyi tıpkı yukarıda verdiğim örneklerdeki gibi
malzeme ile düşünce arasında çeşitli bağıntılar kurmaya teşvik ederseniz işte böylesine
güzel buluşlarla karşılaşırsınız. Elleriyle, ayaklarıyla ve yüzleriyle dokunarak, hissederek
boyadıkları kumaşları kostüm haline dönüştürerek sanat eseri oluşturmanın mutluluğu
yüzlerinden okunuyordu. Ülkelerin medeniyetlerinde yüzyıllardan beri böyle özgün ve
yaratıcı sanat eserleri vitrinlerini süslemiştir. Sanat alanında ve her alanda toplum bilincini
oluşturmamız gerekmektedir. Bu bilinç Mustafa kemal Atatürk tarafından 17 Şubat
1923’te, İzmir İktisat Kongresi’ni açarken oluşturulmuştur ve eğitimin mutlaka uygulamalı
olarak yapılmasını emretmiştir:

146

“Çocuklarımıza öyle bir eğitim, öğretim, ilim ve irfan vermeliyiz ki, ticaret, tarım, sanat
alanlarında yararlı, etkin, faal uygulayıcı olsunlar. İlk ve ortaöğretim bu esasa göre
düzenlenmelidir” (Karagözoğlu, 1985).
21.yüzyılda her devletin bir sanat ve eğitim politikası var. Eğitim faktörünü bir eğitimci
olarak yadsımamamız gerektiğini, yeni gençliğin yetişmesinde bizlerin rolünün çok önemli
olduğunu savunuyorum.
Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri de ışığımız olsun:
“Öğretmenler! Yeni nesli, Cumhuriyet’in fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler
yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve
fedakârlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet fikren, ilmen, fennen, bedenen
kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette
yetiştirmek sizin elinizdedir” (Kocatürk, 1999).

Referanslar
ANONİM: Otistik Çocuklar Eğitim Programı, T.C. M.E.B. Özel Eğitim Rehberlik ve
Danışma Hiz. Gen. Müd., Ankara, 2000.
Arıkan, Çiğdem. Türkiye’de Görme Özürlü Kadınlar: Sorunlar, Beklentiler, Çözüm
Önerileri, Körler Federasyonu Yayın No:3, Ankara, 2001.
Erkan, Gönül. ”Oyun ve Özürlü Çocuklar” Koşar, Nesrin G.; Duyan, Veli(Ed.)Yaşam
Boyu Sosyal Hizmet. Prof. Dr. Sema Kut’a Armağan. Ankara: Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yay. No:4 1999
Karagözoğlu, G. “Atatürk’ün Eğitim Savaşı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/ 4,
1985.
Kocatürk, U. Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1999.
Küçükkaraca, Nilgün. “Sosyal Kişisel Çalışmada Çocuk ve Oyun”. Duyan, Veli; Aktaş,
Aliye(Ed.)Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları. Prof. Dr. Nihal Turan’
a Armağan, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yay. No:8, Ankara,
2001
Özsoy, Vedat. Görsel Sanatlar Eğitimi Resim İş Eğitiminin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri,
Ankara, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2003.
Salderay, B., Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi. ÖZ-VERİ, 2010.
Türkdoğan, Galip. Sanat Eğitimi Yöntemleri, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1981.
Ünver, Erdem. Sanat Eğitimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2002.
http://www.ttb.org.tr/STED/sted0900/4.html

147

Kaynaştırma Uygulamasında Otizmli Çocukların Sosyal
Kabul Sorunları ve Çözüm Önerileri
Psikolog Dr. Semra ÖZTÜRK ÖZGÖNENEL
Işık Özel Eğitim Merkezi

Özet: Otizm spekturum grubunda yer alan çocuklar, kaynaştırma için uygun koşullar
sağlandığında ve yaşıtları tarafından kabul gördüklerinde kaynaştırma uygulamasından en
fazla yarar sağlayabilecek gruplardan biridir. Ülkemizde, 1983 yılından bu yana uygulanan
kaynaştırma uygulamalarına katılan özel gereksinimli öğrencilerin sayısı hızla artmaktadır.
Kaynaştırma uygulaması ile ilgili araştırmalar, kaynaştırma öğrencilerinin akranları
tarafından sosyal kabulünü arttırmak amacıyla özel gereksinimli öğrencilerin hem
akademik becerilerinin hem sosyal becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini, aynı zamanda
yalnızca özel gereksinimli öğrencilerle yapılacak çalışmaların sosyal kabul için yeterli
olmadığını, kaynaştırma öğrencisinin sınıf arkadaşlarının empati becerilerinin geliştirilmesi
gerektiğini de vurgulamaktadır (Batu, Kırcali-İftar, 2006). Özellikle ilköğretim çağındaki
kaynaştırma öğrencilerinin oyun arkadaşı olarak tercih edilmediklerine, reddedildiklerine,
zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinde olumsuz etkiye yol açabilen düşük bir statüde
algılandıklarına ilişkin pek çok araştırma bulgusu vardır (Attwood, 2000; Aktaş ve
Küçüker, 2002; Bauminger & Kasari, 2000; Vuran, 2005). Araştırmalar normal gelişim
gösteren öğrencilerin özel gereksinimli bireylere yönelik olumsuz tutumlarının
değiştirilmesinde, sosyal kabulün ve etkileşimin artırılmasında bilgilendirme, canlandırma
ve kendini özel gereksinimli bireylerin yerine koyarak yaşantı sağlama gibi çalışmaların
etkili olduğunu göstermektedir (Akfırat, 2004; Aktaş ve Küçüker, 2002; Civelek, 1990;
Çiftçi, 2001; Şahbaz, 2007; Uçar, 2008). Ülkemizde, sınırlı sayıda olmasına rağmen yapılan
çalışmaların sonuçları otizmli öğrencilerin sosyal becerilerindeki yetersizlikleri nedeniyle
arkadaşları tarafından dışlanma, yalnız kalma gibi sorunlarla karşılaşabildiklerini
göstermektedir (Girli ve Atasoy, 2012; Uçar, 2008). Bu sunumda, ilköğretim okullarında
birinci kademede kaynaştırma uygulaması kapsamında eğitim alan otizm tanılı
öğrencilerinin akranlarıyla ilişkilerini, okula uyumlarını ve sosyal kabullerini artırmak için
yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verilecektir.
(Tam bildiri metni gönderilmemiştir)
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Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerde Bilişimin Önemi
Burak Karabey1, Alev Girli2
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Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, burak.karabey@deu.edu.tr
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Özet: Ülkemizde tablet bilgisayar kullanımı ile teknoloji destekli eğitim her alanda ciddi
bir şekilde artış göstermektedir. Benzer şekilde özel eğitim son yıllarda alt alanları ile
birlikte ülkemizde de dikkatle incelenmekte ve farklı alanlarda geliştirilmeye ve gelişmeye
çalışan bireyler için farklı yardımcı etkinlikler ve araçlar kullanılmaktadır. Son 10 yılda
teknolojinin hızlı gelişimi ile eğitim ve eğitime yardımcı teknolojilerin gelişimleri de hız
kazanmıştır. Bu bağlamda özel eğitime gereksinimi bulunan bireylere yönelik yardımcı
teknolojiler hızla gelişmiştir. Özel Eğitime yönelik farklı teknolojiler ile eğitim sürecinin
başarısı arttırılmaya çalışılmış ve yüksek oranda başarı da sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Yardımcı Teknoloji, Bilişim

Giriş
Teknolojinin 2000’li yıllarda ilerleme hızı neredeyse takip edilemez boyutlara ulaşmıştır.
Bu hızda gelişen, ilerleyen teknoloji ve teknoloji araçlarının özellikle birçok farklı alanda
etkin olarak kullanımı yaygın hale gelmiştir.
Eğitim ve teknoloji insan yaşamını kolaylaştırmada önemli rolü olan iki temel parçadır. Her
iki parça insanın yaşamını kolaylaştırma, çevresiyle iletişim kurma ve çevresine egemen
olmasında temel oluşturmuştur. Eğitim, insanın doğuştan kazandığı gizil güçlerin ve
yeteneklerin açığa çıkarılmasına, onun daha güçlü, daha olgun, yaratıcı ve yapıcı bir varlık
olarak gelişip büyümesine hizmet etmiştir. Teknoloji ise, insanoğlunun eğitim yoluyla
kazandığı bilgi ve becerilerden daha etken, daha verimli biçimde yararlanabilmesinde,
onları daha sistemli ve bilinçli olarak uygulayabilmesinde yardımcı olmuştur (Alkan,
Tekedere ve Genç,2003). Bilim ve teknoloji, her alanda insan yaşamını ve toplumun
sosyoekonomik yapısını etkilemekte; pek çok konuda yanıltısı daha az, yeterli ve nitelikli
bilgiye sahip olan birey gereksinimi giderek artmaktadır (Erişen ve Çeliköz 2007).
Teknoloji ve eğitim arasındaki yakın ilişki sayesinde son yıllarda birçok kaynak, ders
anlatımı, uygulama örneklerine yazılı ulaşmak yerine çevirim içi ulaşmak bir alışkanlık
haline dönüşmüş, artık birçok kitap ve kaynak e-kitap olarak ulaşılabilir hale gelmiştir.
Schunck ve Nielsson (2001) tarafından teknoloji destekli eğitim modeli geçmiş, günümüz
ve gelecek (e-öğrenme) olarak 3 farklı zamansal paradigma olarak tasarlanmış ve şema ile
modellenmiştir. Bu modellerden ilki Şekil 1’de gösterilmiştir. Bu model öğretmenden
doğrudan doğruya öğrenciye aktarım olarak modellenmiştir. Bu modeli Sözlü Aktarım
Paradigması olarak adlandırmış ve geçmişteki eğitim modeli olarak belirtmişlerdir. Sözlü
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aktarım paradigmasın da öğretmen merkezde ve öğrenme sürecinin en önemli öğesi olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Deneyim

Bilgi

Öğretmen

Öğrenci

Şekil 1 Sözlü Aktarım Paradigması
Schunck ve Nielsson (2001) tarafından oluşturulan paradigmalardan ikincisi ise günümüz
paradigması olarak tasvir edilen ve öğretmen merkezli sınıf paradigması olarak
adlandırmışlardır. Bu paradigmada (Şekil-2) iletişim iki yönlü olarak öğretmen-öğrenci
arasında olduğu gibi öğrenciler arasında da ortaya çıkmaktadır. Bunların yanında
öğretmenin halen eğitim modelinin merkezinde temel bilgi kaynağı olarak görüldüğü
söylenebilir.

Deneyim

Bilgi

Öğretmen

Öğrenci

Deneyim

Öğrenci

Bilgi

Deneyim

Bilgi

Şekil 2. Öğretmen Merkezli Sınıf Paradigması

152

Schunck ve Nielsson (2001) üçüncü olarak e-öğrenme paradigması olarak tanımladıkları
tasarıyı ortaya atmışlardır. Bu paradigmada diğer ikisinden farklı olarak temel bilgi
merkezde yer almaktadır. Bu modelde öğretmen bir mentör, yol gösterici veya rehber
olarak görev yaparak öğrencinin doğru bilgi ve deneyime ulaşmasını sağlamak için
çalışmaktadır. Öğrencinin teknoloji destekli paradigmanın öğrenme sürecinde sorumluluğu
bilgiyi almaktan ziyade araştırmaktan oluşmaktadır.

Deneyim

Bilgi

Öğretmen

Temel
Bilgi
Öğrenci

Deneyim

Öğrenci

Bilgi

Deneyim

Bilgi

Şekil 3. E-Öğrenme Paradigması
Geçmişten geleceğe doğru düşünüldüğünde Schunck ve Nielsson (2001) tarafından
geliştirilen modellerin eğitim açısından bir tarihsel doküman sırasında olduğu söylenebilir.
Teknoloji destekli eğitimin, günümüz eğitim modelinin en önemli parçası haline geldiği,
gelmek üzere olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Teknoloji ve eğitim arasındaki bu ilişki gün
geçtikçe kuvvetlenmekte özellikle farklı alanlarda yeni çalışmalar olarak ortaya
çıkmaktadır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, bireysel farklılıkların oldukça önemli olduğu özel eğitim
alanında da etkili bir şekilde kullanımı ve bu kullanımın yaygınlaştırılması eğitim
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sistemimiz açısından oldukça önemli bir noktadır. Bu doğrultuda, özel eğitim gören
bireylerin öğretimini kolaylaştırmada önemli bir potansiyele sahip bilgisayar, tablet,
yazılım ve internet teknolojisinin etkili bir eğitimcinin elinde kullanılması önemli
hedeflerden biri olmalıdır. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin gereksinimlerine yanıt
verecek bir öğrenme ortamı oluşturulmasını kolaylaşacaktır. Ayrıca bu teknolojiler özel
gereksinime ihtiyaç duyan bireylerin günlük yaşamlarında karşılarına çıkacak problemlerin
de çözülmesinde etkili olacaktır (Brodin ve Lindstrand, 2003).Son 30 yıl içerisinde yapılan
birçok çalışma eğitimin teknoloji ile desteklenmesinin çok etkili sonuçları olduğunu
göstermiştir (Adam ve Tatnall, 2008). Ayrıca özel öğrenme güçlüğü bulunan öğrencilerde
teknoloji destekli eğitimin kullanılmasının son derecede etkili olduğu gözlemlenmiştir
(Adam ve Tatnall, 2008). Bu bağlamda özel eğitim alanında da kullanımı gün geçtikçe
artmaktadır. Özellikle özel eğitimde görme-işitme-bedensel yetersizliği, özel öğrenme
güçlüğü, zihinsel yetersizliği ve otizmli bireylerin yaşamlarını ve eğitimlerini
kolaylaştırmak amaçlı birçok teknolojik yenilik, teknoloji destekli eğitim araçları ortaya
çıkmıştır.

Özel Eğitime Gereksinimi olan Bireylerin Eğitimi ve Teknoloji
Teknoloji destekli eğitim sayesinde öğrenme güçlüğü-zihinsel yetersiz ve otizmli bireylerin
farklı alanlarda ilerleme kaydetmeleri daha kolay hale getirilmeye çalışılmakta ve belli bir
oranda ilerleme kaydedilmektedir. Bu bölümde öğrenme güçlüğü-zihinsel yetersiz ve
otizmli bireylerin, bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak kullanılabilecek, okuma,
yazma ve artimetik becerilerinin gelişimleri için kullanılan teknoloji araçları açıklanmaya
çalışılmıştır.
Teknolojik gelişmeler ile birlikte okuma eğitiminde, bireylerin öğrenmelerini kolaylaştırıcı
birçok farklı araç kullanılmaktadır. Bu araçların genel olarak okuma ve yazma desteği
sağlayan araçlar olduğu söylenebilir. Özel eğitime gereksinimi bulunan bulunan bireylere
yönelik kullanılan araçlara yardımcı teknoloji araçları adını veriyoruz.
Bu araçlar yapıları ve görevleri gereği farklılıklar göstermektedir. Bu araçlardan ilki okuma
gelişimini desteklemek amaçlı çocuklar ve yetişkinler için kullanılan “Okuma Kalemi”
yardımcı teknolojisidir. Okuma kalemi standart bir büyüklükte yazılmış sayfada yer alan
kelime ve cümleleri sesli hale dönüştüren bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda bu teknoloji eş
anlamlı kelimeleri de destekleyerek okuyucuya anlam karmaşasından kurtulma imkânı
vermektedir. Farklı dil seçenekleri olması dil öğrenimi açısından önemli bir destek
sağlamaktadır.

Resim 1 Okuma kalemi teknolojisi son yıllarda oldukça gelişmiştir.
Source: http://www.aatechpro.com/images/Readingpencollegedictionsmall.jpg?101
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Özel eğitime gereksinimi bulunan bireylerin son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte
internet kullanımları kolaylaşmıştır. Birçok internet sayfası görme engeli bulunan bireyler
için sesli sayfa okuyucu programları ile okuma gelişimi gereken bireyler içinde çok faydalı
bir araç olarak kullanılmaktadır. Ayrıca okuma, özel eğitime gereksinimi bulunan bireyler
için geliştirilen taşınabilir okuyucular, sayfa okuyucular, heceleme programları ve ekran
okuyucular bulunmaktadır. Özel eğitime gereksinimi bulunan bireylerin eğitiminde
yardımcı teknolojinin kullanımının bireylerin gelişimini olumlu yönde etkilediğini gösteren
çalışmalar bulunmaktadır (Adam ve Tatnall, 2002; 2006; 2007; 2008; ABS, 1994).

Resim 2 Sesli Okuma Aracı (Dahili Harddisk)
Source: http://www.dyslexia-reading-well.com/images/Intel_Reader.jpg
Özel gereksinimi bulunan bireylerin okuma öğretimi için kullanılan bir diğer yardımcı
teknoloji ise sesli kitaplardır. Özellikle internet üzerinden indirilerek bir ses dosyası olarak
çalışan bu teknoloji yardımıyla özel gereksinimi bulunan bireylerin kitap okuma ihtiyaçları
karşılanmaktadır. Son yıllarda ülkemizde gelişen bir teknoloji olarak kullanılan telefon
desteği ile kitap okuma yaygın bir kullanıma sahiptir.
Yazma öğretiminde, özel gereksinimi olan bireyler için bilgisayar destekli eğitim etkili
olmaktadır. Bireylerin bilgisayar kullanımını desteklemek için özellikle klavye kullanımını
kolaylaştıran ve öğreten basit öğretim programları çok sık kullanılmaktadır. Bu tür
programlar ile yazma konusunda sıkıntı çeken bireylerin klavye kullanımı konusunda
gelişimleri sağlanarak yazma konusunda yardımcı bir teknoloji ile çözüm bulunulmaya
çalışılmıştır. Yazma öğretiminde, özel gereksinimi bulunan bireylerde yazma sırasında
anlamlı ve düzgün dilbilgisi kontrolü yapılmasını sağlayan, eş zamanlı çalışan yazma
sırasında yardımcı programlar mevcuttur. Örneğin Microsoft Office Word veya Google’da
kullanılan kelime düzeltici gibi yardımcı programlar, yazma öğretiminde özel gereksinimi
bireyler için oldukça kullanışlıdır.
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Resim 3 Yazma Güçlüğü bulunan bireyler için tasarlamış bir eş yazıcı
Source: https://c1.staticflickr.com/1/167/441059857_23eb23bbac_z.jpg
Ayrıca yazma öğretiminde özel gereksinimi bulunan bireylerin yazım sırasında doğru harf
kullanımı, heceleme ve kelimelerin yazımında yardımcı olabilecek “Eş Yazıcı” (Resim 3)
olarak adlandırılan taşınabilir araçlar bulunmaktadır. Bu araçlar sayesinde yazma sorunları
olan bireylerin yazma sırasında kullanmak istedikleri olası tüm kelimeleri gösteren bir
ekran ve tuşlardan oluşmaktadır.
Yazma, bir süreçten oluştuğundan bu alanlara yönelik bilgisayar programları
oluşturulmuştur. Bunlardan ilginç olanlardan biri yazım arkadaşı olarak tanımlanan
programlardır. Bu program türü en çok karıştırılabilen kelimeleri bir araya getiren, yazma
sırasında anlam sıkıntısı oluşturacak veya yanlış yazılan kelimeyi belirleyen bir programdır.
Öneriler sesli olarak gelmekte böylece yazma ve okuma sorunları aynı anda bulunan
bireyler için alternatif oluşturmaktadır.
Yazma sırasında yardımcı teknoloji olarak en faydalı araçlardan biri ise sesli komutları
yazılı hale dönüştürebilen sesten yazıya (speech to write) isimli programlardır. Bu
programlar sayesinde yazma sorunları olan bireylerin konuşmaları doğrudan bilgisayar
yardımıyla yazıya dönüştürülmekte böylece ciddi bir kolaylık sağlanmaktadır. Farklı dil
destekleri mevcut olan bu yazılımların Türkçe olanları henüz geliştirilmemiştir.

Resim 4 Bir Akıllı Kalem
Source: https://i.ytimg.com/vi/Lg5QQHlepF0/hqdefault.jpg
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Bir diğer önemli yardımcı teknoloji ise akıllı kalemlerdir. Bu kalemler hazırlanmış kağıt
sayfalar ile birlikte yazma sorunları bulunan bireylerin eş zamanlı dinledikleri bir ders,
konferans ya da toplantı sırasında not almaları güç olduğunda, ek özellikleri ile kolaylıklar
sağlayan bir teknolojidir. Bu araç aynı zamanda ses kaydı yapabilmekte böylece
anlatılanların yazım sırasında kaybolmasını engellemektedir. Yazılanları okuma ve farklı
dillere çevirebilme özelliği bulunan aracın öğrenme güçlüğü-zihinsel yetersizliği-otizmi
bulunan bireyler için tam anlamıyla bir destek ürün olduğu söylenebilir.
Matematik öğretiminde, özel gereksinimi bulunan bireyler için çok uzun yıllardır kullanılan
teknoloji araçları olduğu söylenebilir. Aritmetik-hesaplama-sembolize etme sorunları
bulunan özel gereksinimli bireyler için en ünlü araç “abaküs” tür. Abaküs yaklaşık 3000
yıllık bir geçmişe sahip, halen etkili olarak kullanılmakta olan bir hesaplama aracı veya
hesaplamada yardımcı araç olarak görülmektedir. Bu bireyler için abaküs çok etkili bir
hesaplama ve öğrenme aracıdır. Halen ilköğretim birinci kademe öğrencilerinde etkili
olarak kullanılan bu araç aynı zamanda çok üst düzeyde işlem yapabilme yeteneği bulunan
bireylere de yardımcı olmaktadır. Ayrıca abaküs kullanarak sayma, işlem yapma ve
denklem çözme desteği sağlayabilen çevirim içi programlar bulunmaktadır.

Resim 5 Abaküs
Source:
https://d3tixod1wp885b.cloudfront.net/77/70b75650a514da59b563aee2282b00/abacus.jpg

Aritmetik-hesaplama-sembolize etmede öğrenme sorunları bulunan bireyler için
kullanılabilecek ve ulaşımı en kolay araçlardan bir diğeri ise hesap makineleridir. Hesap
makineleri sayesinde özel gereksiniöi bulunan bireylerin işlem yapma kabiliyetleri,
yaptıkları işlemleri kontrol edebilmeleri kolaylıkla sağlanabilir. Hesap makineleri
taşınabilir olmaları açısından oldukça kullanışlıdır. Ayrıca özel gereksinimi bulunan
bireylerin anlama ve işlemlerin yapılışlarını daha iyi kavrayabilmeleri için sesli hesap
makineleri üretilmiştir. Yapılan işlemleri, sonuçları sesli hale dönüştüren hesap makineleri
özellikle görme güçlüğü veya diğer yetersizlikleri bulunan bireylerin aritmetik işlemlerini
geliştirmeleri için önemli bir fırsattır.
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Resim 6 Sesli Hesap Makinesi
Source: http://cdn.lssproducts.com/images/large/6638.jpg

Resim 7 Bir Elektronik Çalışma Sayfası Görüntüsü
Elektronik olarak tasarlanmış matematik çalışma yaprakları (Elektronic Mathematics
Worksheets) son zamanlarda işlevselliğini arttırmıştır. Bu çalışma yaprakları bir program
sayesinde oluşturulmuş aynı zamanda konuşma ile yazım desteği mevcuttur. Özel eğitime
gereksinimi olan bireyler için fazladan özelliklere sahiptir. Elektronik çalışma
yapraklarında var olan yazım program tarafından okunabildiği gibi, öğrencinin yazmak
istediği bir denklem veya cebirsel ifade, bir mikrofon yardımıyla komutlar verilerek
programa yazdırılabilir. Elektronik çalışma yaprakları hazır olarak verileceği gibi öğrenme
güçlüğü bulunan birey kendi çalışmalarını da boş bir sayfa üzerinden yapabilmektedir.
Bedensel yetersizliği bulunan bireylere yönelik yardımcı teknolojilerin de benzer şekilde
son yıllarda hızla gelişmiştir. Bireylerin farklı yetersizliklerine gore geliştirilen ve
eğitimlerinde önemli yer tutan yardımcı teknolojiler aynı zamanda farklı tartışmaları da
beraberinde getirmektedir.
Son yıllarda Dünya Atletizm Federasyonu (IAAF) bedensel olarak yetersizliği bulunan
bireylerin protez kullanarak normal gelişim gösteren bireylerle olimpiyatlarda
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yarışabileceğini mahkeme kararı sonrası kabul etmiş ve bu noktadan sonra tartışmalar
artmıştır.

Resim 8 Protez Bacakları ile Yarışan Bir Atlet
Source: http://www.sporx.com/img/2012/07/28/PISTORIUSREUTERS_2278710b.jpg
Bu noktada teknoloji o kadar ilerlemiştir ki tartışmaların temeli, protez bacaklı bireylerin
protezlerinin kendilerine aerodinamik ve fiziksel açından bir avantaj sağlayıp sağlamadığı
tartışılmaktadır. Protez teknolojisinin ilerlemesi ile özel eğitime gereksinimi bulunan
bireylerin spor akademisinde eğitim almalarının önü açılmıştır.
Bedensel yetersizliği bulunan bireylere yönelik bilişim teknolojilerinde ilerlemeler
doğrultusunda özellikle PUF (Physical unclonable function) teknolojisi dikkat
çekmektedir. Bu teknoloji ile hiçbir kasını hareket ettirememesine ragmen bireyin
bilgisayar kullanımı ya da motorlu tekerlekli sandalyesini kullanımı ya da diğer bireylerle
iletişime geçmesi sağlanmaktadır.

Resim 9 PUF Yardımcı Teknolojisi-Stephen Hawking
Source: http://images.christianpost.com/blog/full/27028/stephenhawking.jpg?w=378&h=273
PUF Teknolojisi sayesinde bireylerin iletişim kurması, eğitim almaları, iş olanakları
sağlanması mümkün olmaktadır. Özellikle PUF teknolojisi ile bilgisayarların kullanılması
bireylerin uzaktan eğitim açısından avantajlarını arttırmıştır. Stephen Hawking dünyanın en
tanınmış fizikçilerinden biri olup uzun yıllardır PUF Teknolojisini kullanarak iletişim
sağlamakta ve bilim dünyasında önemli buluşlara imza atmaktadır. PUF teknolojisi ile ilgili
gelişmelerin artması teknolojiye erişimi kolaylaştırmış ve önceki yıllara göre daha az
maliyetli olmasını sağlamıştır.
Bilişim, her alanda olduğu gibi özel eğitime gereksinimi olan bireyler için de önemli bir yer
tutmaya başlamıştır. Bu alanda yapılan çalışmaların yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de
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sayısının artması önem arz etmektedir. Bilişimin daha etkili kullanılabilir olmasının
sağlanması çok önemli olmakla birlikte maliyetlerin yüksekliği bireylerin yardımcı
teknolojilere ulaşımını zorlaştırmaktadır. Ulusal ya da uluslararası çapta yapılacak olan
projeler ve etkinliklerle yardımcı teknolojilerin görece daha erişilebilir ve düşük maliyetli
olması sağlanmalıdır. Diğer öenmli bir noktada eğitmenlerin yardımcı teknolojiler hakkında
bilgi ve deneyimlerinin arttırılmasını sağlamaktır. Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin
eğitmenlerinin bilişim ve yardımcı teknoloji bilgilerinin arttırılması bireylerin iletişim,
okuma, yazma gibi temel eğitimlerinin yanı sıra iş becerilerinin arttırılmasını sağlayacak
önemli bir etmendir. Bu anlamda ulusal ve uluslarası çapta yapılacak olan eğitmen
eğitimleri de önem arz etmektedir.
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Özet: Her bireye; bedensel yetersizlikleri dikkate alınmadan eşit hak ve olanakların
sunularak, toplum yaşamının tüm alanlarına tam katılımlarının sağlanması çağdaş toplum
ve sosyal devlet olmanın öncelikli gereğidir. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesinde,
engellilerin kent mekânlarını kullanırken ve kent içi yolculuklarında karşılaştıkları fiziksel,
psikolojik ve ekonomik engellerin kaldırılması, büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda
“herkes için erişilebilir” bir kent tasarımı geliştirilmelidir. Bursa ülkemizin büyük,
sanayileşmiş ve gelişmiş bir kentidir. Bununla birlikte Bursa’da engellilerin toplum
yaşamına tam katılımlarının önündeki engellerin tümüyle kaldırıldığını söylemek, ne yazık
ki mümkün değildir. Üç bölümden oluşan çalışmanın ilk iki bölümünde, Avrupa Kentsel
Şartı’nın kentlerdeki engellilere yönelik ilkeleri ve engellilerin kent mekânlarını
kullanırken ve kent içi yolculuklarında karşılaştıkları engeller üzerinde durulmuş, üçüncü
bölümde ise, Bursa Engelliler Meclisi üyeleri tarafından Bursa’da 205 kamu kurum ve
kuruluşu üzerinde yapılan incelenme ve izleme raporu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Engelliler, Erişilebilirlik, Avrupa Kentsel Şartı, Kentli Hakları, Bursa

The Principles Of European Urban Charter Aimed At Handicapped
And Socioeconomically Disabled In The Cities And The Accessibility To
State Institutions And Organisations
Abstract: Providing full participation of every individual into all grounds of community
life by giving them equal rights and opportunities regardless of their physical inabilities is
the prior requirement of being a modern society and a social state. It is of crucial
importance to remove the physical, psychological and economical obstacles disabled people
face while using urban areas and means of local transportation. In this context, a city plan
which is ‘accessible for every person’ should be developed. Bursa is a big, industrialized
and developed city of our country. Nevertheless, unfortunately, it is not possible to say that
all the obstacles for the full participation of the disabled into community life in Bursa are
removed. In my study, which is of three parts, principles aimed at the disabled in the cities
and the difficulties disabled people have while using urban areas and in local transportation
are emphasized in the first two parts and the survey and follow up report done on 205
public institutions and corporations in Bursa by Bursa Council of Disabled People is
presented in the third part.
Keywords: Disabled People, Accessibility, European Urban Charter, Urban Rights, Bursa
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GİRİŞ
Her bireye; bedensel yetersizlikleri dikkate alınmadan eşit hak ve olanakların sunularak,
toplum yaşamının tüm alanlarına tam katılımlarının sağlanması çağdaş toplum ve sosyal
devlet olmanın öncelikli gereğidir. Günümüzde hizmet yürütümünde kaynak darlığı ilkesi
üzerinden çoğunluğun gereksinimlerine öncelik vermek anlayışı, ilkel bir yaklaşım olarak
değerlendirilmektedir (FIRAT, 2008: 100). Bu yaklaşım çerçevesinde, özellikle özürlülerin
kent mekânlarını kullanırken ve kent içi yolculuklarında karşılaştıkları fiziksel, psikolojik
ve ekonomik engellerin kaldırılması, büyük önem taşımaktadır. Çünkü soyso-politik model
ekseninde özürlülük, bireyin belirli aktivitelerini yerine getirmesini ve sosyal yaşamdaki
rollerini oynayabilmesini sağlayan “ideal normal” kapasitenin dışında olmak biçiminde
tanımlanmakta (BURCU, 2007: 7) ve “inşa edilmiş çevrenin” özürlülüğe sebep olduğu
düşünülmektedir (KOLAT, 2010: 12). Bu doğrultuda “herkes için erişilebilir” bir kent
tasarımı geliştirilmesine yönelik çabalar artarak sürmektedir.
Kentlerin, herkesin her mekâna erişebilirliğini sağlayabilecek şekilde tasarlanması ve kentli
hakları alanında en önemli bölgesel belge Avrupa Konseyi’nce 18 Mart 1992 tarihinde
kabul ve ilan edilen Avrupa Kentsel Şartı, European Urban Charter’dır (PALABIYIK,
2004: 201). Şart’a göre, her kentlinin en temel hakkı; kentteki tüm sosyal aktivite ve
olanaklara, yaş, ırk, bedensel ve zihinsel kabiliyetlerine, bakılmaksızın, kendi özgür
iradesiyle, erişebilme hakkıdır (ÖKMEN ve PARLAK, 2008: 505).
Bursa ülkemizin büyük, sanayileşmiş ve gelişmiş bir kentidir. Bununla birlikte Bursa’da
özürlülerin toplum yaşamına tam katılımlarının önündeki engellerin tümüyle kaldırıldığını
söylemek, ne yazık ki mümkün değildir. Çalışma ile Bursa’da yaşayan özürlülerin toplum
yaşamına tam katılımlarının önündeki engellerin kaldırılmasında önceliklerin
belirlenmesine yardımcı olacak ipuçlarını bulmak amaçlanmıştır. Üç bölümden oluşan
çalışmanın ilk iki bölümünde, Avrupa Kentsel Şartı’nın kentlerdeki özürlülere yönelik
ilkeleri ve özürlülerin kent mekânlarını kullanırken ve kent içi yolculukları sırasında
karşılaştıkları engeller hakkında bilgi verilmiştir. Son bölümde ise, Bursa Engelliler Meclisi
üyeleri tarafından Bursa’da, 2011 yılında, 205 kamu kurum ve kuruluşu üzerinde yapılan
incelenme ve izleme raporu sunulmuştur.

Avrupa Kentsel Şartı’nın Kentlerdeki Özürlü ve Sosyo-Ekonomik
Bakimdan Engellilere Yönelik İlkeleri
Kentlerin, herkesin her mekâna erişebilirliğini sağlayabilecek şekilde tasarlanması ve kentli
hakları alanında en önemli bölgesel belge Avrupa Konseyi’nce 18 Mart 1992 tarihinde
kabul ve ilan edilen Avrupa Kentsel Şartı, European Urban Charter’dır (PALABIYIK,
2004: 201). Avrupa Kentsel Şartı, hükümetlerin değil yerel yönetimlerin imzasına açılmıştır
(FIRAT, 2009: 61). Bu şart; şiddetten, her türlü kirlilikten, bozuk ve çarpık kent
çevrelerinden arınma hakkı; yaşadığı kent çevresini demokratik koşullarda kontrol
edebilme hakkı; insanca konut edinme, sağlık, kültür hizmetlerinden yararlanma, dolaşım
özgürlüğü gibi temel kentli hakları olduğu inancını esas kabul eder. Ayrıca şart; söz konusu
hakların, yaş, cinsiyet, ırk, inanç, milliyet, sosyoekonomik ve politik statü, ruhsal ve
bedensel özür gözetmeksizin, tüm insanlara eşit koşullarda uygulanmasını savunur
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(ÖKMEN ve PARLAK, 2008: 489–490). Kentsel gelişmenin niceliksel yönü yerine
niteliksel yönlerinin önemini ortaya çıkarmayı hedefler (GÖKTÜRK, 1997: 80).
Avrupa Kentsel Şartı, yapı olarak kentsel gelişmenin farklı boyutlarına ilişkin, açıklamalı
paragraflarla desteklenen, bir dizi kısa ve açık ilkeden oluşur (ÖKMEN ve PARLAK, 2008:
490). Özürlülerle ilgili olarak, Avrupa Kentsel Şartı’nın “Kentlerdeki Özürlü ve SosyoEkonomik Bakımdan Engelliler” başlığı altında yer alan ilkeleri şunlardır (İçişleri
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 1996):
•
•
•
•
•

Kentlerin, herkesin her yere erişebilirliğini sağlayabilecek şekilde tasarlanması
Özürlü ve engellilere ilişkin politikaların, hedef gruplar için aşırı himayeci değil,
toplumla bütünleştirici olması
Özürlüler ve azınlıkları temsil eden derneklerin kendi aralarındaki işbirliği ve
dayanışması
Evler ve işyerlerinin özürlü ve engellilere uyarlanabilir biçimde tasarlanması
Seyahat, iletişim ve kamu ulaşımının tüm insanlar için erişilebilir olması

Kentlerin, Herkesin Her Yere Erişebilirliğini Sağlayabilecek Şekilde
Tasarlanması
Yapılaşmış çevre, bina iç mekanlarından kentsel dış mekanlara hatta kenti çevreleyen doğa
parçalarına kadar zincirleme bir yapı göstermektedir. Bu yapı içinde yer alan her türlü
mekanın işlevini yerine getirebilmesi, kullanıcılarına yönelik tasarlanmasının yanı sıra
erişilebilir, kullanılabilir ve yaşanabilir olmasına bağlıdır (II. Özürlüler Şurası Yerel
Yönetimler ve Özürlüler Komisyon Raporları ve Genel Kurul Görüşmeleri, 2005: 7). Keza
kentsel mekana yönelik olarak yapılacak tasarımlarda tüm özürlülük gruplarının ihtiyaç ve
sorunlarının net olarak bilinmesi ve özürlülerin, ayrı bir grup olarak ele alınmaması da
gerekmektedir (BULDURUR ve YAVAŞ, 2007: 925).

Özürlü ve Engellilere İlişkin Politikaların, Hedef Gruplar İçin Aşırı
Himayeci Değil, Toplumla Bütünleştirici Olması
Özürlü ve engellilerin insan haysiyetine ve onuruna yaraşır biçimde toplum ile iç içe ve
barış içinde yaşayabilmeleri için, mümkün mertebe özürlü ve engelli olan ile olmayanlara
yönelik ortak uygulamalar gerçekleştirilmelidir (SEYYAR, 2005: 21-24). Bu doğrultuda
özürlülerin, özürlü olmayanlardan farklı düzenlemeler isteme koşullarının ortadan
kaldırıldığı, toplumsal düzenlemelerin tamamının herkese yönelik ve herkes için eşit
olduğu bir sistemin kurulması yönünde çabalar sürdürülmelidir (OKUR, 2001: 149).
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Özürlüler ve Azınlıkları Temsil Eden Derneklerin Kendi Aralarındaki
İşbirliği ve Dayanışması
Dernekler özürlüler veya azınlıkları temsilde, haklarını korumada ve onların toplumla
bütünleşmesini teşvik etmede olumlu bir rol oynarlar. Derneklerin gerek kendi aralarında,
gerekse kent planlama, sosyo-kültürel, politik konulardan sorumlu diğer kurumlarla ve her
grubun birbirleriyle olan fikir alışverişleri, belirli aralıklarla ve sürekli devam etmelidir
(ÖKMEN ve PARLAK, 2008: 506).

Evler ve İşyerlerinin Özürlü ve Engellilere Uyarlanabilir Biçimde
Tasarlanması
Tüm alanlar herkes için kolayca erişilebilir olmalı, yaşı, sağlık durumu ne olursa olsun her
fert, işinde ve evinde olabildiğince güvende ve rahat hissedebilmelidir. Böylelikle her
kentli, aktivitelerini sonuna kadar geliştirecek olanağa kavuşmalıdır(ÖKMEN ve PARLAK,
2008: 506).

Seyahat, İletişim ve Kamu Ulaşımının Tüm İnsanlar İçin Erişilebilir
Olması
Teknolojik gelişmelere paralel olarak özürlü ve yaşlıların kent içi ulaşımda, özgürce
hareket edebilecekleri ve rahatça kullanabilecekleri yöntemler, araçlar ve ödeme şekilleri
seçilmeli, uygulanmalı ve bu yönde standartlar geliştirilmelidir. (II. Özürlüler Şurası Yerel
Yönetimler ve Özürlüler Komisyon Raporları ve Genel Kurul Görüşmeleri, 2005: 35 – 38).
Çünkü her tür ayrımcılıktan uzak ve bireysel farklılıkların toplumsal bütünleşmeye
dönüştüğü bir toplumda ulaşılabilirlik düzeyi aynı zamanda bir gelişmişlik kriteridir
(ÖZNANECİ, 2008: 4). Keza, yerel yönetimler ve kentsel hizmet veren kamu kurumları
bilgisayar teknolojilerini kullanarak bilgi ve hizmet sunumlarını hızlandıracak önlemler
almalıdır ve alternatif bilgi verme şekilleri geliştirmelidir. Yerel yönetimlerde bilgilendirme
ve çağrı merkezleri kurularak özürlülerin telefon veya bilgisayar hatları aracılığı ile
erişimlerinin sağlanması mümkün hale getirilmelidir (II. Özürlüler Şurası Yerel Yönetimler
ve Özürlüler Komisyon Raporları ve Genel Kurul Görüşmeleri, 2005: 35 - 38).

Türkiye’de Özürlülerin Kent Mekânlarını Kullanırken Ve Kent Içi
Yolculukları Sırasında Karşılaştıkları Engeller
Türkiye’de nüfusun %12,29’unu oluşturan özürlü vatandaşlarımızın Anayasa’mız başta
olmak üzere 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ve uluslararası sözleşmelerde eşit, özgür ve onurlu
yaşama hakları güvence altına alınmıştır. Herkes için insan onuruna uygun bir hayat
standardının sağlanmasının temel koşulu, hizmet ve bilgi sunumunun ulaşılabilirliği ve
erişilebilirliği olduğundan, ülkemizde yapılı çevrenin herkes için erişilebilir olmasını
sağlamak amacı ile yasal* düzenlemeler yapılmış, standartlar hazırlanmış ve bu
*

Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve bina içi bina yakın çevresi ve açık alanları kapsayan standartlar
belirlenmiştir. Bu standartlar yanında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca hazırlanan imar yasası ve 1999 yılında
değiştirilen yönetmeliklerine ve Büyükşehir belediyelerinin imar yönetmeliklerine fiziksel çevre düzenlemelerine
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düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde en büyük görev ve sorumluluk yerel yönetimlere
verilmiştir (Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabı,2010:
Sunuş). Ancak, bu konuya ilişkin tüm kanun ve yönetmelik hükümlerine rağmen, pek çok
kentimizde yeterli ve doğru uygulama yapılmamakta, yapılan düzenlemelerin pek çoğunda
ilgili TSE standartları dikkate alınmamaktadır. Doğru olmayan ve yetersiz uygulamaların
nedenleri arasında ilgili standartların yeterince incelenmemesi, bu standartların
uygulanmasında çalışan teknik personelin konuya ilişkin teknik bilgi düzeyinin düşük
olması sayılabilir (Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El
Kitabı,2010: 4). Özürlüler kent mekânlarını kullanırken ve kent içi yolculukları sırasında
fiziksel, psikolojik ve ekonomik engellerle karşılaşabilmektedirler. Erişilebilirlik ve hareket
gereksinimi bağlamında özürlülerin karşılaştığı fiziksel engeller standart iş görebilen
insanın karşılaştığından ve düşündüğünden çok daha fazladır (KAPLAN ve ULVİ, 2009:
1483). Çünkü yaşanılan konuttan tüm kamusal yaşam alanlarına ve ulaşım araçlarına kadar
tüm çevresel unsurlar, “ortalama” insana göre tasarlanmış, hareket yeteneği sınırlı insanlar
dikkate alınmamıştır (YILMAZ, 2001: 9).
Özürlüler, kentsel yaşamda hareketlerinde kaldırım ve yaya yollarında, yaya geçitlerinde,
bina girişlerinde, kamu binaları, iş yerleri ve okullarda, sinema, tiyatro gösteri merkezi v.b.
alanlarda sayısız engelle karşılaşmaktadır. Bunun yanında şehir mobilyaları, sembol ve
işaretler ile toplu taşıma araçları ve özel araçları kullanırken zorlanmaktadır (BULDURUR
ve YAVAŞ, 2007: 911). Bu durum, birçok özürlüyü, günlük aktivitelerini yerine getirirken,
başkalarına tam bağımlı yada yarı bağımlı hale getirmekte, (Türkiye Özürlüler Araştırması
2002) kültürel, mesleki ve sosyal yaşama katılımlarını olumsuz yönde etkilemektedir (CAN
ve KİTİŞ, 2009: 1363).

BURSA KENTİNDEKİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ
ENGELLİLERE UYUMU
Bursa ülkemizin büyük, sanayileşmiş ve gelişmiş bir kentidir. Bununla birlikte Bursa’da
özürlülerin toplum yaşamına tam katılımlarının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla

yönelik maddeler eklenmiştir. Yerel yönetimlerle ilgili çeşitli kanun ve yönetmeliklerde de engellilere ilişkin
olarak yer alan hususlar bulunmaktadır. 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunu’nun geçici 2. maddesinde, kamu kurum ve
kuruluşlarına ait mevcut resmi yapıların, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları
ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet
veren her türlü yapıların özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirileceği; geçici 3. maddesinde de,
Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin,şehir içinde kendilerince sunulan veya denetimlerinden gerçekleştirilen
toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin kullanımına uygunluğunu sağlayacağı hükmü altına alınmıştır. Bu
uygulamaların gerçekleştirilmesi için tanınan 7 yıllık süre Temmuz 2005 tarihinde başlamış ve süre Temmuz
2012’de tamamlanmıştır. (II. Özürlüler Şurası Yerel Yönetimler ve Özürlüler Komisyon Raporları ve Genel Kurul
Görüşmeleri, 2005: 11 – 12). Belirlenen sürede eksiklikler tümüyle tamamlanamadığından, 7 artı 1 yıl opsiyonlu
yasal süre içinde, başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, yasa gereği zorunlu olan bu yöndeki
çalışmalarını sürdürmektedir (http://www.pirsushaber.com/yasal-sure-doldu-engelliler-sosyal-hayata-donus-yapti829341n.html , 19.07.2013).
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yürütülen uygulamaların beklenilen hızla gerçekleştiğini ve fiziksel çevrenin tam erişilebilir
niteliğe kavuştuğunu söylemek mümkün değildir.
Devletin öncü ve yol gösterici misyonu çerçevesinde Bursa’daki kamu kurum ve
kuruluşlarının yapmış oldukları ve yapmaya başladıkları çalışmaları yerinde incelemek ve
izlemek amacıyla Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından 17 – 31 Aralık 2010 ve
14 – 31 Mart 2011 tarihleri arasında inceleme ve izleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda toplam 205* kamu kurum ve kuruluşunda inceleme ve izleme yapılmıştır.
Çalışmada Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (o zamanki ismi ile T.C.
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı), Gazi Üniversitesi ve Türk Standartları Enstitüsü
katkılarıyla 2010 yılında yayımlanan “Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler
Teknik El Kitabı” baz alınmış, araştırma kapsamındaki tüm kamu kurumlarına aşağıda
sıralanan 11 ayrı kategoride 119 soru yöneltilmiş ve elde edilen sonuçlar üzerinden
yüzdesel değerler tespit edilmiştir.
Kategoriler;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engellemeler Kategorisi
İşaretlemeler Kategorisi
Sokak Mobilyaları Kategorisi
İzler – Güzergâh Kategorisi
Yaya Geçitlerindeki Rampalar Kategorisi
Yaya Geçidi Kategorisi
Parketme Kategorisi
Rampalar Kategorisi
Asansörler Kategorisi
Girişler Kategorisi
Lavabolar Kategorisi

*

İnceleme ve izleme yapılan 205 kamu kurum ve kuruluşlarının listesi, alfabetik olarak ekte
bulunmaktadır.
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Sorular ve yüzdesel değerlendirme sonuçları Tablo. 1’de sunulmuştur (Bursa Kent Konseyi
Engelliler Meclisi, 2011: 3-8).
Tablo: 1
SORULAR
1.

KURUM
EVET HAYIR
SAYISI

ENGELLEMELER

1.1.

Güzergâhtaki çıkıntılı (engelleyici) nesnelerin
bulunabilmesi kolay mı?

128

% 42

% 58

1.2.

Tüm asılı (baş üstü) engeller 2 m’ nin üzerinde mi?

158

% 65

% 35

1.3.

Güzergâhtaki engellemeler kısmi görme engelli
tarafından ayırt edilebiliyor mu?

181

%6

% 94

175

%7

% 93

172

% 69

% 31

2.
2.1.
2.2.

İŞARETLEMELER
Erişilebilir boşluklar uluslararası sembollerle
tanımlı mı?
Haritalar bilgilendirme panoları, duvar üstü
işaretler 90 cm’nin üzerinde mi?

2.3.

İşaretler basit açık kolay okunabilir mi?

181

% 29

% 71

2.4.

İşaretin rengi net ayırt edilebiliyor mu?

167

% 75

% 25

170

% 25

% 75

185

%1

% 99

171

% 27

% 73

168

% 22

% 78

203

% 51

% 49

154

%6

% 94

3.2.3. Banklar 45-50 cm yükseklikte mi?

100

% 66

% 34

3.2.4. Masaların üst noktası 90 cm mi?

141

% 64

% 36

141

%7

% 93

2.5.
2.6.
2.7.
3.

İşaretlerin uygulandığı yüzey parlamayı önleyici
mi?
Görme engellilere yönelik yazı biçimi
bilgilendirmeye uygun mu?
Harf büyüklükleri uzaklıkla orantılı mı?
SOKAK MOBİLYALARI

3.1.

Yayaların rahat geçişine engel olan sokak
mobilyası var mı?

3.2.

Dinlenme Olanakları

Düzenli aralıklarla dinlenme donatıları sağlanmış
mı?
Oturma grupları ve bankların yanında tekerlekli
3.2.2.
sandalye için bitişik alan var mı?
3.2.1.

3.2.5.
3.3.

Masada diz boşlukları 70 cm yükseklik, 85 cm
genişlik ve 60 cm derinlikte mi?
Dinlenme Olanakları
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SORULAR
En az bir telefon tekerlekli sandalye kullanıcısı için
erişilebilir mi?
En az bir telefon işitme engelliler için donatılmış
3.3.2.
mı?
Telefonlarda dokunarak anlamayı sağlayan
3.3.3.
kabartılmış numaralar var mı?
Telefonların kart girişleri 120-140 cm yükseklikte
3.3.4.
mi yer alıyor?
3.3.1.

KURUM
EVET HAYIR
SAYISI
19

% 11

% 89

24

% 25

% 75

24

% 25

% 75

24

% 33

% 67

3.3.5. Erişilebilir donatılar tanımlanmış mı?

15

% 40

% 60

3.3.6. Posta kutuları

126

%1

% 99

122

%2

% 98

3.3.8. Çeşmeler ve Sebiller

3

% 33

% 67

3.3.9. Sebil yüksekliği en fazla 90 cm yükseklikte mi?

3

% 33

% 67

4

%0

% 100

3.3.7.

3.3.10.
4.

Posta kutularının girişi 120-140 cm yükseklikte mi
yer alıyor?

Kontrol paneli bir kez basarak kapatma kolaylığı
sağlıyor mu?
İZLER-GÜZERGÂH

4.1.

Güzergâh engellerden arındırılmış mı?

59

% 37

% 63

4.2.

Güzergâhta merdiven ya da basamaklar var mı?

103

% 89

% 11

4.3.

Güzergâh kolay fark edilir bir şekilde mi?

74

% 82

% 18

4.4.

Güzergâh en az 90 cm genişlikte mi?

82

% 88

% 12

4.5.

Yüzey düz, pürüzsüz ve kaygan mı?

102

% 78

% 22

4.6.

Altyapı galeri girişleri yaya yürüyüş güzergâhı
dışında mı?

33

% 73

% 27

4.7.

Güzergâhta ızgara yer alıyor mu?

40

% 20

% 80

4.8.

Izgarada boşlukları dar ve 13 mm’den küçük mü?

29

% 14

% 86

4.9.

Güzergâhı bitkilendirilmiş alandan havuzlar ve
diğer peyzaj elemanlarından ayıran bariyerler var
mı?

6

% 67

% 33

4.10.

Yükseltilmiş güzergâhın kenarları korumalı mı?

24

% 25

% 75

4.11.

Kullanılan bitki çeşitlerinin yerleşimi güzergâha
engel oluyor mu?

35

% 37

% 63

4.12.

Kullanılan bitki çeşitleri zararlı mı?

24

%0

% 100
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SORULAR
4.13.
5.

5.1.

5.2.
5.3.

Kullanılan bitki çeşitleri güzergâh yüzeyine zararlı
mı?

KURUM
EVET HAYIR
SAYISI
24

Yaya geçidi rampaları (ygr), yaya geçitlerinde;
daralan bölgelerde; ulaşılabilir park alanlarında;
bina girişlerinde yol yüzeyi ve kaldırım seviyesi
arasındaki farkı aşabilecek şekilde düzenlenmiş
mi?
Yaya geçidi rampaları sokakların kesiştiği
köşelerde bulunuyor mu?
Yaya geçidi rampaları sokağın karşı tarafındaki ygr
ile karşı karşıya mı?

1

5.5.

Yaya geçidi rampaları kaldırım akışının alışılmış
çizgileri dışında yer alıyor mu?

0

5.6.

Yaya geçidi rampaları eğimi 1:12 mi?

0

6.3.
6.4.
6.5.

YAYA GEÇİDİ
Yaya geçidi yol yüzeyi engebesiz ve kaymayı
önleyici nitelikte mi?
Yol yüzeyinde yaya geçidi kolay algılanabiliyor
mu?
Yaya trafik lambası kurulu mu?
Trafik lambalarında işitilebilir ve görülebilir sinyal
var mı?
En kısa zaman aralığı yavaş bir insanın geçmesine
uygun mu?

0
0
0
0
0

6.6.

Basma düğmesi yüksekliği en fazla 120 cm mi?

0

6.7.

Trafik adaları yol yüzey kaldırımlarını bölüyor mu?

0

6.8.

En az bölme genişliği 150 cm mi?

0

7.

%0

0
0

6.2.

% 100

0

Yaya geçidi rampaları kolay algılanabiliyor mu?

6.1.

% 100

YAYA GEÇİTLERİNDEKİ RAMPALAR*

5.4.

6.

%0

PARKETME

7.1.

Erişilebilir park hizmeti var mı?

198

% 31

% 69

7.2.

Erişilebilir park alanı sayısı yeterli mi?

63

% 63

% 37

7.3.

Belirtilen alan genişliği yeterli mi?

50

% 50

% 50

7.4.

Kapalı park alanlarında erişilebilir asansör var mı?

17

% 24

% 76
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SORULAR

KURUM
EVET HAYIR
SAYISI

7.5.

Erişilebilir park alanları bina girişlerine 50 m
yakınlıkta mı?

42

% 98

%2

7.6.

Kapalı parkta en az yükseklik 240 cm mi?

3

%0

% 100

9

% 11

% 89

7

% 29

% 71

64

% 34

% 66

50

% 12

% 88

26

% 15

% 85

27

% 44

% 56

50

%2

% 98

7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.

Kkt rampaları ile erişilebilir park alanları kenar taşı
rampası ile ilişkili mi?
Kkt yoksa park alanları yaya yolundan
farklılaştırılmış mı?
Erişilebilir park yerleri uluslararası erişilebilirlik
işaretleri ile işaretlenmiş mi?
Erişilebilir park yerlerinin yanlış ya da engelli
olmayan kişiler tarafından kullanılmaması için
yaptırımlar var mı?
Erişilebilir girişin 30 m uzağına kadar 3.60 m
genişlikli iniş yeri var mı?
İniş yerinde kaldırım varsa kaldırım rampası yaya
yoluna bağlanmış mı?
Eğer iniş yerinde kaldırım yoksa görme engelliler
için uyarı işareti var mı?

7.14.

İniş alanı işaretlenmiş mi?

43

% 28

% 72

7.15.

İniş yerinden ana girişe kadar erişilebilir yol var
mı?

39

% 54

% 46

8.

RAMPALAR

8.1.

Merdiven ya da basamakların yanında bütünleyici
rampalı yol var mı?

196

% 38

% 62

8.2.

Rampa eğimi %5 ten büyük mü?

78

% 79

% 21

8.3.

Rampa koşula/gereksinime uyuyor mu?

79

% 23

% 77

8.4.

Rampalar 45 cm ye yükseliyor mu ya da her iki
tarafı korunaklı mı?

67

% 15

% 85

8.5.

Geniş rampalarda ara trabzan sağlanmış mı?

16

% 25

% 75

8.6.

Rampanın genişliği en az 90 cm mi?

74

% 80

% 20

8.7.

Rampa kaygan olmayan bir yüzeye sahip mi?

70

% 26

% 74

8.8.

Rampa engellerden arındırılmış bir yüzeye sahip
mi?

29

% 59

% 41

8.9.

Rampanın konumu kolayca algılanabiliyor mu?

55

% 58

% 42

9.

ASANSÖRLER
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SORULAR

KURUM
EVET HAYIR
SAYISI

9.1.

Binada asansör var mı?

187

% 29

% 71

9.2.

Asansöre bağlanan bir geçiş yolu var mı?

57

% 75

% 25

9.3.

Kapı açıklığı net 80 cm den daha fazla mı?

59

% 56

% 44

9.4.

Asansör kabininin 3 tarafında tutamak var mı?

58

% 17

% 83

9.5.

Tutamak yüksekliği 80-85 cm mi?

43

% 28

% 72

9.6.

Durma açıklığı için en fazla tolerans 20 mm mi?

43

% 53

% 47

57

% 40

% 60

59

% 34

% 66

59

% 39

% 61

54

% 80

% 20

56

% 16

% 84

58

% 19

% 81

9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.

Kontrol paneli 90-120 cm arası yükseklikte monte
edilmiş mi?
Kontrol düğmesinde geniş ve kabartılmış düğmeler
sağlanmış mı?
Çağırma düğmesi 90-120 cm yükseklikte yer alıyor
mu?
Asansör kapısı kolay algılanabiliyor mu?
Acil iletişim sistemi sesli iletişim dışında
kullanılabiliyor mu?
İletişim sistemindeki bilgiler engelliler tarafından
kullanılabiliyor mu?

9.13.

Kabartma yazı var mı?

58

% 16

% 84

9.14.

Kapı açılma kapanma aralığı yeteri kadar uzun mu?

48

% 60

% 40

10.

GİRİŞLER

10.1.

Binalara ilk girişler erişilebilir mi?

189

% 11

% 89

10.2.

Basamaksız ve merdivensiz girişler sağlanmış mı?

182

% 34

% 66

76

% 14

% 86

150

% 17

% 83

160

% 69

% 31

164

% 11

% 89

164

% 78

% 22

158

% 86

% 14

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.

Çok bölümlü binalarda erişilebilir girişler asansöre
erişime izin veriyor mu?
Erişilebilir girişler net bir şekilde algılanabiliyor
mu?
Giriş alanının boyutları yeterli mi?
Giriş yüzeyi kaygan olmayan ve düz bir malzeme
ile mi kaplı?
Giriş kapıları birbirinden bağımsız çalışabiliyor
mu?
Kapının net genişliği en az 90 cm mi?
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SORULAR
Girişlerde lift asansör (düğmesi sürekli basılı
tutularak mı, kapısı otomatik mi, vb) var mı?
Bina içerisinde taban takip (yön bulma) taşı var mı
10.10.
?
10.9.

KURUM
EVET HAYIR
SAYISI
183

%3

% 97

200

%0

% 100

10.11. Kurumda Türk İşaret Dili tercümanı var mı?

201

%2

% 98

10.12. Bina girişinde tekerlekli sandalye var mı?

195

%4

% 96

11.

LAVABOLAR

11.1.

Binada engelli lavabosu var mı ?

189

% 10

% 90

11.2.

Tuvalet kapısı dışa doğru açılıyor mu?

28

% 29

% 71

11.3.

Kapı kilidi dışarıdan açılacak gibi mi?

27

% 15

% 85

11.4.

Kapı üzerinde engelli işareti var mı?

27

% 56

% 44

11.5.

Kapı yanında yazılı ışıklı ve sesli bilgilendirme
butonu var mı?

27

%0

% 100

11.6.

Ses sinyali kapı üzerinde görülebilir yerde mi?

25

%8

% 92

11.7.

Acil yardım butonu var mı?

27

% 19

% 81

11.8.

Lavabo yüksekliği 76-90 cm mi?

21

% 48

% 52

11.9.

Lavabo altı boşluğu 23+20 cm mi?

23

% 57

% 43

11.10. Su içme bölümlerinin yüksekliği 85 cm mi?

19

% 26

% 74

11.11. Tuvalet en ve boy 2,25 cm mi?

22

%9

% 91

11.12. Lavabo 30x50 cm mi?

15

% 40

% 60

11.13. Sifon klozet uzunluğu 75 cm mi?

24

% 29

% 71

26

%8

% 92

26

% 12

% 88

11.16. Hareketli çift küpeşte (Tutunma Barı) 70 cm mi?

23

%9

% 91

GENEL ORTALAMA

205

% 34

% 66

Hareketli çift küpeşte (Tutunma Barı) uzunluğu 90
cm mi?
Hareketli çift küpeşte (Tutunma Barı) yüksekliği
11.15.
90 cm mi?
11.14.

Kaynak: Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 2011: 32-36.
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Tablo 1’de görüldüğü gibi inceleme ve izleme çalışmaları sonucunda genel olarak kamu
kurum ve kuruluşlarının % 34’ünün bu standartlara uygun olduğu, % 66’sının ise
uygun olmadığı tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile Bursa’da kamu kurum ve
kuruluşlarının yarısından fazlası erişilebilir değildir. Kategoriler bazında dikkat çeken
fiziksel engellerden bazıları şu şekildedir.
•
•
•

•
•
•

•
•

Engellemeler kategorisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının tamamına yakınında
(%94) güzergâhtaki engellemelerin kısmi görme engelli tarafından ayırt
edilmediği tespit edilmiştir.
İşaretlemeler kategorisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının yarısından fazlasında
(%71) işaretler; basit, açık, kolay okunamamaktadır.
Sokak mobilyaları kategorisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının tamamına
yakınında oturma grupları ve bankların yanında tekerlekli sandalye için bitişik
alan olmadığı (%94) ve tekerlekli sandalye kullanıcısı için en az bir erişilebilir
telefonun bulunmadığı (%89) tespit edilmiştir.
Parketme kategorisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının tamamına yakınında (%88)
erişilebilir park yerlerinin yanlış ya da engelli olmayan kişiler tarafından
kullanılmaması için yaptırımların olmadığı tespit edilmiştir.
Rampalar kategorisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının yarısından fazlasında
merdiven ya da basamakların yanında bütünleyici rampalı yol yoktur (%62) ve
mevcut rampaların çoğunluğu kaygan olmayan bir yüzeye sahiptir (% 74)).
Asansör kategorisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının çoğunluğunda asansör yoktur
(%71) ve mevcut asansörlerin çoğunluğunda (% 81). İletişim sistemindeki bilgiler
engelliler tarafından kullanılamamaktadır
Girişler kategorisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının çoğunluğunda ilk girişler
erişilebilir değildir (%89) ve bina girişlerinin çoğunluğunda (% 96) tekerlekli
sandalye yoktur.
Lavabolar kategorisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının çoğunluğunda engelli
lavabosu yoktur (%90).

Elde edilen bulguların da ortaya koyduğu gibi kamu kurum ve kuruluşları açısından Bursa
kentinin herkes için erişilebilir bir kent olduğunu söylemek oldukça güçtür. Bursa’da birçok
kamu kurum ve kuruluşu fiziksel standartlarını sağlamanın çok uzağındadır.

SONUÇ
Avrupa Kentsel Şartı hükümlerine göre; her kentliye kentteki tüm sosyal aktivite ve
olanaklara, kendi özgür iradesiyle, erişebilme hakkının tanınması en temel haktır. Üstelik
bu hakka, yaş, ırk, bedensel ve zihinsel kabiliyet gözetmeksizin herkese sahiptir, Bu çağdaş
toplum ve sosyal devlet olmanın öncelikli gereğidir ve bunun sağlanmasında başta devlet
olmak üzere herkes üzerine düşen sorumluluğu üstlenmelidir.
Avrupa Kentsel Şartı’nın özürlülere ve sosyoekonomik bakımdan engellilere yönelik
ilkeleri çerçevesinde Türkiye’ye bakıldığında, ülkemizde kamu kamu ve kuruluşlarının
çoğunluğunun belirlenen erişilebilirlik standartlarını taşımadıkları görülmektedir. Bursa
Engelliler Meclisi üyeleri tarafından Bursa’da, 2011 yılında, 205 kamu kurum ve kuruluşu
üzerinde yapılan incelenme ve izleme raporu sonuçları da Bursa için bu durumu kanıtlar
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niteliktedir. Başka bir ifade ile Bursa’da kamu kurum ve kuruluşları ’Yerel Yönetimler İçin
Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabı’nda’ belirlenen standartların çok
uzağındadır ve Bursa kentinin herkes için erişilebilir bir kent olduğunu söylemek oldukça
güçtür. Bursa’da kamu kurum ve kuruluşlarının erişilebilirlik açısından yetersizlikleri, diğer
mekanların durumuna yönelik merak, ilgi ve endişeyi artırmaktadır. Çünkü toplumdaki
dezavantajlı gruplara karşı duyarlı, öncü ve yol gösterici misyon üstlenen devlet kurum ve
kuruluşlarının öncelikle belirlenen standartları taşıması önemli ve zorunlu bir gerekliliktir.
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Özet: Sosyal sorumluluk konusu günümüzde devlet idareleri ve sivil toplum örgütlerinin
yanında kamu kurumlarının ve kar amacı güden özel kurum ve kuruluşlarında üzerinde
önemle durdukları bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal sorumluluk
çalışmalarını toplumsal fayda ve kültür anlamında geniş bir çerçeveden değerlendirmek
gerekmektedir. Günümüz Türkiye'sinde gelişen sosyal sorumluluk çalışmalarının bir çok
alanda gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu çalışmaların bilinçlendirme, yönlendirme,
toplumsal fayda sağlama ve toplumsal kültürü geliştirmek gibi işlevleri üstelendiğini ifade
etmek mümkündür.
Bu kapsamda hazırlanan çalışmanın birinci bölümünde sosyal sorumluluk çalışmaları ve bu
çalışmaların toplumsal fayda yaratma işlevi üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın araştrıma
bölümünde ise Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Konuşan
Kitaplar Projesi literatür paralelinde örnek olay incelmesi olarak ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk, Projelendirme, Konuşan Kitaplar Projesi

1. Giriş
Sosyal sorumluluk günümüzde toplumun tüm birey ve kurumları açısından önem kazanan
bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal sorumluluk açısından özellikle kurumlar
tarafından yürütülen projelerin etkili bir stratejik planlamaya sahip olması, daha geniş
hedef kitlelere yayılması ve sonuçlarının daha başarılı olmasında oldukça etkilidir. Bu
kapsamda hazırlanan çalışmada öncelikle sosyal sorumluluk kavramı üzerinde durulmuş,
sosyal sorumluluk alanları ve toplumsal etkileri konusuna değinilmiş ve sosyal sorumluluk
porjlerinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken unsurlar ele alınmıştır. Örnek olay
incelmesi ile bu sürecin pratik alanda nasıl yönetileceği aktarılmaya çalışılmıştır.

2. Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Gelişimi
Sosyal sorumluluk kavramı en basit tanımı ile bir birey kurum ya da kuruluşun topluma
fayda sağlamak amacıyla bulunduğu girişimler olarak tanımlanabilir. Sosyal sorumluluk
kavramı ile ilgili kurumsal açıdan yapılan tanımlamalara bakıldığında "sosyal sorumluluk;
bir kurumun kaynaklarını toplum yararına olacak şekilde kullanmasıdır" (Grigsby,1997:4),
"bir kurumun ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlakına, kurum içi ve çevresindeki kişi ve
kurumların beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi ve politikası gütmesidir”
(Eren,2000:99) şeklinde tanımlamalar karşımıza çıkmaktadır.

Philiph Kotler ve Nancy Lee'ye göre (2000: 201); sosyal sorumluluk uygulamaları,
kurumun benimsediği ve yürüttüğü toplumun refahını iyileştirme ve çevreyi koruma,
sosyal konularını destekleyen isteğe bağlı iş uygulamaları ve yatırımlarıdır. Buradaki en
önemli unsur ise sosyal sorumluluk çalışmalrı ile kurumlar tarafından kural ve
yönetmeliklerle emredilenlere değil isteğe bağlı faaliyetler üzerine odaklanılmasıdır.
Sosyal sorumluluk alanı toplum kavramı içerisinde kurum çalışanlarını, tedarikçileri,
dağıtıcıları, kâr amacı gütmeyenler ve kamu sektör ortaklarının yanı sıra genel toplum
üyelerini içermektedir. Aynı zamanda sosyal sorumluluk uygulamaları refah, sağlık ve
emniyetin yanı sıra psikolojik ve duygusal ihtiyaçlara da gönderme yapmaktadır (Kotler,
Lee, 2006:201).
Tarihin en eski dönemlerinden beri toplumsal yaşam içerisinde var olan sosyal sorumluluk
çalışmaları, özelikle ticaret ve sanayinin gelişmesi ile birlikte birey ve devlet idaresi görevi
olmanın yanında kurumlarında görevi haline gelmiştir. Tam olarak sosyal sorumluluk
kavramının ortaya çıkışı ve kurumlar için bir odak noktası hailen gelişi ise sanayi devrimi
dönemine dayanmaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısından günümüze ise bu alandaki
çalışmalar gelişmekte ve 21.yüzyılda artık kurumların özel bir çalışma alanı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Sosyal sorumluluk çalışmalarının ortaya çıkmasında ve
gelişmesinde etkili olan unsurları şu şekilde sıralamak mümkündür (Ataç,2007:5-6):
•
•
•
•

•

Devletin ekonomik yaşama müdahalesinin artması ve bu müdahalelerin sonucu
olarak, iş adamının karşısına çıkan sınırlamalar,
Bireyin çeşitli örgütlerin üyesi olması ile örgütsel gücün artması,
Nüfusun ve nüfus yoğunluğunun artması, insanlar arasındaki ilişkileri sıklaşması
ve işsizlik sorununun gündeme gelmesi,
Demokratikleşme ve hümanizm eğilimlerinin giderek güçlenmesi sonucu, bireyin
daha güçlü bir varlık haline gelmesi, İnsan Hakları Beyannamesi ile bireyin
siyasal ve toplumsal gücü artması,
Hızlı küreselleşme ve bölgesel entegrasyon nedeniyle uluslararası ekonomik ve
siyasi rekabetin beslenmesi, uluslar ve kurumların yönetiminde ortaya çıkan
değişimler.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken sosyal sorumluluğun kimin sorumluluğu olduğu konusunda
bir çok farklı yaklaşım öne sürülmüştür. Bu yaklaşımları gizli el yaklaşımı, devletçi
yaklaşım ve yönetimci yaklaşım olarak ya da kurumu esas alan ve çevreyi esas alan
yaklaşımlar olarak sıralamak mümkündür. Bu görüşlerde çoğunlukla sosyal sorumluluğun
devletin mi yoksa kar amacı güden kurum ve kuruluşların mı sorumluluğu olduğu
tartışılmaktadır. Ancak 21. yüzyıla geldiğimizde günümüzde bireyden başlayan devlet
idaresinği, kamu kurumları, sivil toplum örgütlerini ve kar amacı güden kurumları da içine
alan bir sosyal sorumluluk alanı karşımıza çıkmaktadır. Kurumlar açısından yapılan bir
diğer değerlendirme ise sosyal sorumlulukları açısından çevre ile olan etkileşimleri
konusundadır. Bu bağlamda dört farklı strateji ortaya çıkmaktadır (Torlak,2001:41-42).
Bunlar aktif olmayan strateji, reaktif strateji, proaktif strateji ve interaktif stratejidir. Aktif
olamayan strateji, çevre değişse bile kurumun değişmeyeceğini ortaya koymakta iken
reaktif stratejide kurumun çevrede yaşanan değişimlere önce direneceği daha sonra da
değişime tepki vereceği görüşünü ileri sürülmekte, proaktif strateji de ise kurumun çevresel
değişimi başlatacağı görüşü öne sürerülürken modern strateji olarak da değerlendirilen
interaktif strateji de kurum ve çevrenin etkileşim içinde olduğu ve aynı anda aynı yönde
değişeceği görüşü savunulmaktadır. Günümüzde ise kurumlar sosyal sorumluluk

uygulamlarında interaktif stratejiyi benimsemekte ve çalışmalarını bu kapsamda
gerçekleştirmektedir.

3. Sosyal Sorumluluk Alanları
Günümüde kurumla bir çok alanda sosyal sorumluluk kampanyaları yürütmekte ve aynı
zamnda bu çalışmaları raporlayarak dünyadaki ve Türkiye'deki sosyal sorumluluk örgütleri
ile paylaşmaktadırlar. Sosyal sorumluluk alanları genel olarak incelendiğinde karşımıza
öncelikli olarak hükümetlerin, bir kısım uluslararası organizasyonların, özel sektör
kuruluşlarının ve hükümet dışı organizasyonların (Aktan, Vural:2008:3-4) başlattığı
girişimlere değinmekte yarar vardır. Bu girişimler sosyal sorumluluk çalışmalarının
kapsamını reporlanma biçimini kapsamakta ve çalışmalar yürütülmesi beklenen sosyal
sorumluluk alanlarına ilişkin bilgiler sunmaktadır.
Uluslararası Organizasyonlar
Tarafından Başlatılan ve Sürdürülen Başlıca Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimleri; ILO
Çokuluslu Şirketler ve Sosyal Politika İle İlgili İlkeler Üçlü Bildirgesi, OECD Uluslararası
Yatırımlar ve Çokuluslu İşletmeler Bildirgesi, Birleşmiş Milletler - Küresel Sözleşme
(Global Compact), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) - Finans Girişimi (Mali
Kurumlarda Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınmaya İlişkin UNEP Deklarasyonu), Avrupa
Birliği Avrupa Toplulukları Komisyonu “Green Paper” (Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile
İlgili Bir Avrupa Çerçevesinin Geliştirilmesi) olarak sıralanmaktadır. Sivil Toplum
Örgütleri / Hükümet Dışı Organizasyonlar Tarafından Başlatılan ve Sürdürülen Başlıca
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimleri CERES İlkeleri, Caux İlkeleri, Küresel Sullivan
İlkeleri, Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative), SA8000,
AccountAbility 1000, Dünya Ekonomik Forumu: Küresel Kurumsal Vatandaşlık
Deklarasyonu, FTSE4Good İndeksi’dir(Aktan, Vural:2008:12). Bu girişimler
incelendiğinde karşımıza çıkan sosyal sorumluluk alanlarını çalışanlar-iş görenler,
müşteriler, toplum (çevre, eğitim, sağlık, kültür sanat, bölgesel kalkınma), uluslararası
toplum, yatırımcılar, tedarikçiler, rakipler, meslek odaları ve diğer sivil toplum örgütleri,
devlet ve yerel yönetimler olarak sıralamak mümkündür.
Yukarıda yer alan sosyal sorumluluk alanları incelendiğinde kurumların toplumsal
kampanyalar yürütmenin yanında bir çok farklı sosyal sorumluluk alanına da sahip olduğu
görülmektedir. Özellikle her alana yönelik yerine getirilmesi gereken sorumluluklar dünya
üzerindeki sosyal sorumluluk raporlama sistemlerinde yerini almakta ve kurumlardan bu
alanlarda da gerçekleştirdikleri çalışmaları raporlamaları beklenmektedir.

4. Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Toplumsal Etkileri
Sosyal sorumluluk alanları, sosyal sorumluluk çalışmalarının bir çok sahada
gerçekleştirilebileceğini ve toplumsal etkilerine daha geniş bir çerçeveden bakılması
gerekliliği ortaya koymaktadır. Sosyal sorumluluk konusu, bir kurum ya da bireyin
toplumsal faydayı sadece yapılan işin maddi çıktılarına bakarak değerlendirmesinin
ötesinde ele alınmalıdır. Bu kapsamda özellikle kurumlar tarafından yürütülen
kampanyaları toplumsal etkileri kapsamında bilinçenme, konuya ilişkin toplumsal fayda
sağlama, yönlendirme ve toplumsal kültürü şekillendirme başlıkları altında ele almak
mümkündür:

•

Konuya ilişkin toplumsal fayda sağlama: Sosyal sorumluluk projeleri öncelikli
olarak çıktılarının maddi boyutu kapsamında değerlendirilebilir. Örneğin hali
hazırda Türkiye genelinde yürütülen "Mavi Kapak Kampanyası" toplanan plastik
kapaklar ile engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye kazandırmayı
amaçlamaktadır. Projenin çıktılarında toplanan kapaklar ile ne kadar sandalye
sağlandığı bir başarı göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ya da "Organ
Bağaşı Kampanyası" için en temel sayısal çıktı organ bağışında artan gönüllü
sayısı ve bunun ne kadar oranda hayata geçirildiğidir.

•

Bilinçlenme: Sosyal sorumluluk projelerinin bir diğer işlevi ise toplumu belirli
konularda biliçlendirmektir. Aynı kampanya örneklerinden yola çıkacak olursak
yukarıda örnek olarak sunulan kampanya ya da projelerin geri dönüşünün çok
daha üstünde bir biliçlendirme niteliği taşıdığını ifade etmek mümkündür. Mavi
Kapak Toplama kampanyasının ana amacı bu kapakların toplanması iken ikincil
amacı ise bu kampanyaya katılan insanların engelliler konusunda daha bilinçli
davranmasını ve empati kuarabilmesini teşvik etmektir. Bu kapsamda kampanya
ya ilişkin gerçekleştirilen tanıtım çalışmaları kapak geri dönüşlerinin çok daha
üstünde bir hedef kitleye ulaşmakta ve toplumun bu konuda bilinçlenmesine
destek sağlamaktadır.

•

Yönlendirme: Sosyal sorumluluk projeleri kişilerin analiz becerisini
geliştirilirken, bireysel bilinçlenme ile birlikte toplumda yapılabilecek daha fazla
sosyal sorumluluk faaliyet alanı olduğu ortaya konulmaktadır. Bilinçlenen birey
bu doğrultruda farklı alanlarda ya da aynı alanda ama farklı projelerle destek
toplumsal fayda sağlamak için harekete geçmektedir.

•

Toplumsal kültürü şekillendirme: Sosyal sorumluluk kampanyalarının en önemli
işlevlerinden bir diğeride toplumsal kültürü yeniden şekillendirme ya da var olan
yardımseverlik ya da hayırseverlik anlayışını güçlendirme özelliğidir. Özellike
günümüzde sanal ortamların yaygın kullanımı bu kampanyaların daha geniş
alanlara yayılmasına olanak sağlayan bir avantaj yaratırken, toplumsal kültürümüz
içerisinde özellikle bu ortama geçiş yaşayan erken Z kuşağı ya da geç Y kuşağı
olarak adlandırabileceğimiz nesli asosyalleşme ve sanal bir dünya içerisinde var
olmaya doğru itmektedir. Bu durum toplumsal açıdan değerlendirildiğinde ciddi
sorunların da temellendirebilmektedir. Bu alanların sosyal hayat paralellinde
kullanılması ise toplum güçlendirebilmektedir. Bu sebeple sosyal yaşamın,
yüzyüze iletişimin ve bunlarla beraber sanal ortamın yaşam içerisindeki yerini
almasının toplumsal kültürü daha da güçelndireceği unutlmamalıdır. Sosyal
sorumluluk alanı da toplum olma özelliğini vurgulayan en önemli alanlarda birisi
olarak karşımıza çıkmaktadır.

5. Sosyal Sorumluluk Çalışmalarında Projelendirme
Kurumlar ya da bireysel girişimle ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin
başarıya ulaşmasında ve etkin bir biçimde gerçekleştirilmesinde projelendirme süreci
önemli bir yere sahiptir. Yukarıda da değinilen sosyal sorumluluk kampanyalarının
toplumsal etkilerinin her birini yönetebilmek ancak stratejik olarak planlanmış ve
uygulamaya konulmuş sosyal sorumluluk projeleri ile mümkün olabilmektedir. Bu

bağlamda sosyal sorumluluk projeleri için stratejik yönetim ilkeleri uygulanmalıdır.
Projelendirme sürecinde izlenecek basamaklar ise günümüzde en yaygın uygulama şekliyle
araştırma (durum saptama), planlama, uygulama(aksiyon ve iletişim) ve değerlendirme
basamaklarından oluşmaktadır(Cutlip, Center, Broom, 2000:200).
1. Araştırma (Durum Saptama) Aşaması: Araştırma aşaması projelendirme sürecinin en
önemli basamağı olup projenin temellerini oluşturmaktadır. Bu süreçte özellikle
gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projesi ile ilgili tüm detaylar araştırmalı ve bir durum
analizi yapılmalıdır. Bu aşamada gerçekleştirilmesi düşünülen sosyal sorumluluk projesine
ilişkin olarak daha önce benzer bir projenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine,
gerçekleştirilmiş ise o projenin detaylarının ne olduğu, gerçekleştirilme şekli ve sonuçları
araştırılmalıdır. Benzer bir konuda yapılacak bir projede farkındalık yaratabilmek ve dikkat
çekebilmek ancak farklı uygulamalar ile mümkün olabilmektedir. Bu sebeple daha önce
gerçekleşen projenin başarılı ve başarısız yönleri yapılması planlanan proje için bir veri
oluşturacaktır. Ayrıca projenin gerçekleştirileceği bölgenin ihtiyaçları, kültürel, ekonomik
ve sosyolojik durumu, algı yaratılmak istenen hedef kitlenin özellikleri, konuya ilişkin
basın yansımaları, bütçe ve kaynak imkanları, varsa sosyal paydaş olabilecek kurumların
araştırılması, aynı konuda çalışan sivil toplum örgütleri vb. bir çok detay bu aşamada ele
alınmalıdır. Bu kapsamda toplanan veriler ile gerçekleştirilmek istenen projenin güçlü ve
zayıf yönleri, yararlanılabilecek çevresel fırsatlar ve etki edebilecek çevresel tehditler
belirlenmeli (SWOT Analizi) ve bu analiz sonucunda ortaya çıkan veriler planlama
basamağında kullanılmalıdır. Projelendirme aşamasında güçlü yönler ve fırsatlardan yola
çıkılarak, zayıf yönlerin giderilmesi ve tehditlerin en aza indirilmesi sağlanmalıdır.
2. Planlama Aşaması: Planlama aşamasının başarısı etkin bir araştırma sürecinden
geçmektedir. Sosyal sorumluluk projelerinin planlama basamağında ele alınacak konuları
proje amaçlarının, hedeflerinin, hedef kitlelerinin belirlenmesi, yaratıcı stratejinin
oluşturulması, medya ve tekniklerin belirlenmesi, kampanya planının hazırlanması, temel
mesaj ve alt mesajların belirlenmesi, bütçe ve faaliyet takvminin hazırlanması olarak
sıralamak mümkündür.
3. Uygulama (Aksiyon ve İletişim) Aşaması: Uygulama aşaması projenin birebir
uygulandığı süreci ifade etmektedir. Projelendirme sürecinde proje kapsamında
gerçekleştirilecek tüm faaliyet ve medya tekniklerinin yani kampanya planının detayları
yazıya geçirilmekte, uygulama tüm detayları ile ortaya konulmaktadır. Bu durum proje
uygulama sürecinde herhangi bir kriz ortamı ile karşılaşmamak için proaktif bir yaklaşım
sağlamaktadır. Proje hayata geçirilirken de bu bilgiler düzenlenerek etkinlik detayları
yenilenmeli, etkinlikte kullanılan materyallerin ve etkinlik esnasında çekilen fotoğrafların
bulunduğu ayrı bir uygulama raporu hazırlanmalıdır.
4. Değerlendirme Aşaması : Değerlendirme aşaması ise gerçekleştirilen projenin
ölçümleme sonuçlarının ortaya koyulduğu bir süreçtir. Bu aşamada, projenin planlama
aşamasında belirlenen amaç ve hedeflere ne oranda ulaşıldığı görülmektedir.
Değerlendirme sonuçları bir sonraki proje döneminin araştırma verileri olarak da
değerlendirilebilmektedir. Sosyal sorumluluk projeleri açısından bakıldığında ne kadar geri
dönüş alındığı, hedef kitlenin ne kadarına ulaşıldığı, medyanın konuya olan ilgisi, projeye
destek veren paydaşların oranı vb. unsurlar değerlendirme aşamasında ele alınabilmektedir.

Projelendirme sürecinde katı bir şablondan bahsetmek mümkün değildir. Her kurumun
kendine göre iş dinamikleri olduğundan bu durum sürecin oluşumuna da etkide
bulunmaktadır. Ancak bir projeye başlamadan çoğunlukla her kurumun tespitte bulunması
gereken bazı noktaları ise şu şekilde sıralamak mümkündür(Başok, Coşkun: 2008:21):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projenin yapılış amacı,
Projede nelerin ortaya konulacağı,
Projenin kuruma kazandıracakları,
Projenin ne zaman başlayacağı ve zaman grafiği,
Paydaşlar olacaksa kimler olacağı,
Başlangıç ve bitiş tarihleri,
Kurumun projeyi yürütecek insan kaynağının yeterli olup olmadığı,
Risklerin neler olabileceği,
Bütçeleme,
Kaynakların çıkarılacak bütçe için yeterli olup olmadığı,
Projede varılmak istenen sonucun ne olduğu.

6. Örnek Olay İncelmesi: Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak
Konuşan Kitaplar Projesi
Örnek Olay çalışması olarak ele alınan "Konuşan Kitaplar Projesi" 2011-2013 yılları
arasında üç yıl üst üste Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen bir
projedir. Proje üç yıllık bir süreci kapsaması ve geniş hedef kitlelere ulaşması sebebiyle
başarılı bir örnek olay niteliği taşımaktadır. Proje görme engelliler için sesli kitapların
arttırılması amacını taşımakta ve tamamen bu amaç üzerine odaklanmaktadır.

6.1. Örnek Olay İncelemesinin Amacı
"Konuşan Kitaplar Projesi"nin örnek olay olarak ele alınması ve incelenmesinin birincil
sebebi engellilere yönelik gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir proje olmasıdır.
Araştrıma kapsamında, projede ortaya konulan çalışmalar incelenilerek, engellilere yönelik
gerçekleştirilmesi düşünülen projelere ilişkin fayda yaratmak amaçlanmaktadır.

6.2. Örnek Olay İncelmesinin Yöntemi
Örnek olay, çalışmanın birinci bölümünde sunulan projelendirme süreci kapsamında
değerlendirilmektedir. Projenin her bir aşaması detayları ile ele alınmakta ve projelendirme
sürecinde gerçekleştirilen uygulamalar sürecin alt başlıklarındaki her bir unsura göre
incelenmektedir.

6.3. Araştırmanın Kısıtlılıkları
Proje örnek olayının tek bir örnek üzerinden ele alınması araştırmanın kıstlılığını
oluşturmaktadır.

6.4. Örnek Olay İncelemesinin Bulguları
6.4.1. Projenin Araştırma Aşaması:
Projenin araştırma basamağı konunun belirlenmesi, ihtiyacın tespiti, farklı kurumlar
tarafından konu ile ilgili gerçekleştirilen diğer projeler, konuya katkı sağlayacak
paydaşların araştrılmasından oluşmaktadır. Bu süreçler üç yıl için ayrı ayrı ele alınarak
incelenmiştir.
Konunun Belirlenmesi: Projenin ortaya çıkış sürecinde yapılan araştırma sonucunda üç
yıllık planın temelinin "Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Genel Başkanı
Yardımcısı Mehmet Yüksel'in yaptığı bir açıklamaya dayandığı görülmektedir. Bu
açıklamada Türkiye’de yaklaşık 700 bin görme engelli olduğunu ifade edilmiştir." Görme
duyusunun kaybından ileri gelen en önemli sorunlardan birisi, görme engelli kişilerin
başkalarına muhtaç olmadan normal yazılı kaynaklardan yararlanmamasıdır. Bu fikir
projenin temelini oluşturmuştur. Proje, bu sorunun çeşitli yöntemler ve teknolojiler
kullanılarak çözülmedikçe görme engellilerin; eğitimde, iş yaşamlarında ve kültürel
gelişimlerinde karşı karşıya kaldıkları çok çetin sorunların doyurucu bir çözüme
kavuşturulması olanağı olmadığı görüşünden hareketle ortaya çıkmıştır.
İhtiyacın Tespiti: Proje kapsamında bu konuda çalışan kurumlar tespit edilmiştir. Türkiye
Görme Özürlüler Kitaplığı, Getem Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Kütüphanesi,
Milli Kütüphane Konuşan Kitalık Bölümü başta olmak üzere bu alanda çalışmalar yürüten
üniversitelerin, dernek ve vakıfların olduğu tespit edilmiştir. Ancak henüz seslendirilen
kitap sayısının, yeni çıkan kitaplara oranla sınırlı olduğu görülmüştür. Buradan hareketle
proje kapsamında daha önce seslendirilmemiş kitaplar öncelikli olarak ele alınmıştır.
Konuya Katkı Sağlayacak Paydaşlar: Projelendirme aşamasında öncelikle konu
kapsamındaki tüm vakıf, dernek ve kurumlar araştırılmış, kimlerden ne tür konularda
destek alınabileceği konusunda bir öngürü oluşturulmuştur. Nitekin bu kapsamda her yıl
proje hedefi yükseltilerek daha fazla paydaşla ortak çalışmalar yürütülmesi amaçlanmıştır.

6.4.2. Projenin Planlama Aşması:
Planlama aşamasında proje amacı, hedefi, hedef kitleleri, yaratıcı strateji, kampanya planı,
bütçe planı ve faaliyet planı bağlamında ele alınmaktadır.
Proje Amacı: Proje amacının, yaşamda sınırlılıklar içine hapsolmuş engelli vatandaşların
hayatını kolaylaştırmak ve onları toplumsal yaşama istedikleri şekilde dahil edebilmek
olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda özellikle kişisel gelişim, eğitim, toplumsal var
olmanın temeli olan kitap okuma imkanının sesli kitaplar yoluya görme engellilere
sağlanması amaçlanmıştır.
Hedefi:Proje hedefi projenin sürekli kılınması ve her yıl bir öncekinden daha fazla sayıda
kitap seslendirilmesi, bilnçlenme düzeyinin ve projeye katkı sağlayan kurum ve
kuruluşların arttırılması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hedef Kitleleri: Hedef kitleler üç farklı yılda gelişim düzeyine göre ele alınmıştır. Bu
kapsamda yıllara göre hedef kitleler şu şekilde sıralanmaktadır:
2011 yılı hedef kitleleri görme engelli yetişkinler, görme engelli çocuklar, Ege Üniversitesi
İletişim Fakültesi öğrencileri, özel ilköğretim okulları, Türgök, medya olarak sıralanırken
2012 yılında bu hedef kitleler içerisinde Ankara Milli Kütüphane konuşan kitaplık
kullanıcıları, televizyon ve radyo sanatcı ve çalışanları, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
akademisyenleri dahil olmuş ve 2013 yılında bu hedef kitle grubu daha geniş bir alana
yayılarak diğer üniversitelerin iletişim fakülteleri, sanatçılar, yayın evleri de hedef kitle
gurubuna dahil edilmiştir.
Proje sürecinde her yıl yapılan değerlendirmelerin bu gelişme acısından önemli olduğu
sonucuna ulaşılmaktadır.
Yaratıcı Stratejisi: Proje yaratıcı stratejisi temelde "ses olmak" üzerine odaklanmaktadır.
Ancak yapılan değerlendirmede bu sürecinde yıllar içerisinde değişim gösterdiği
görülmektedir. Proje logosunda yaşanan değişim, proje sloganının yenilenmesi bu
sürecinde kendi içerinde her yıl bir önceki yılın verilerinden yola çıkılarak güncellendiğini
göstermektedir.
İlk yıl projenin kendine ait bir logosu bulunmazken ana tema kitap görseli ve bir ağız
imgesi üzerine odaklamakta ana slogan ise "Konuşan Kitaplar Engelsiz Bir Yaşam İçin
Herkesi Buluşturuyor" olarak kullanılmaktadır. Projenin ikinci yılı olan 2012 yılında ise
ana slogan "Duyuyor musun? Kitaplar Konuşuyor" iken alt mesaj "Görme engelli
vatandaşlarımız için güncel kitapları okuduk, kelimelerin sesi olduk. Şimdi sesismizle
hayat bulan kitaplar onların hayal dünyasına ışık tutacak" olarak belirlenmiştir. 2012
yılında ve 2013 yılında kullanılan proje logosunda ise birinci yıla uygun olarak kitap
imgesi üzerinden gidilmiştir.

2012-2013 yılı proje logosu
2013 yılı proje ana sloganı ise "Kitaplar Ses Bulyor Hayal Dünyaları Aydınlanıyor" alt
mesajı ise "görme engelli vatandaşlarımız için kitap okuduk, kelimelerin sesi olduk şimdi
hayat bulan kitaplar, onların hayal dünyasına ışık tutacak" olarak kullanılmıştır.

Projenin üç yıl boyunca gerek slogan gerekse logo konusunda tutarlılık sağladığı
görülmektedir.
Kampanya ve Faaliyet Planı: Yıllar içerisinde projenin kampanya ve faaliyet planının
projeye dahil olan hedef kitle grupları ile paralel olarak değiştiği gözlenmektedir. Her yıl
proje bitiminde gerçekleştirilen bir engelliler haftası özel etkinliği ile projede o yıl emeği
gecenlere teşekkürleri sunulmakta ve proje hakkındaki gelişmeler basın ile
paylaşılmaktadır. Uygulama basamağı incelenirken proje faaliyet planı detaylı olarak
aşağıda ele alınmıştır.
Bütçe Planı: Projenin bütçe planında, uygulayıcı kurumun bir üniversite olması nedeniyle
sponsorluk ve paydaşlar üzerinden hazırlandığı görülmektedir. Sponsor ve paydaş
sayısındaki artış, projenin gerçekleştirilmesinde her geçen yıl daha fazla bütçeye ihtiyaç
duyulduğunu, bu durumda maliyetin ötesinde projenin giderek daha fazla bir etki alanına
sahip olduğunu göstermektedir.

6.4.3. Projenin Uygulama Aşaması
Projenin uygulama aşaması yıllar bazında yapılan işlerle değerlendirilmektedir.
2011 Yılı Konuşan Kitaplar Proje Uygulama Aşaması: 2011 yılında proje kapsamında
hazırlanan sesli kitaplar yetişkinlere yönelik olan ve küçük görme engellilere yönelik olan
kitaplar olarak gruplandırılmıştır. Yetişkinlere yönelik 5 adet sesli kitap hazırlanmıştır.
Küçük görme engelli okurlar için Türk Alman Kültür ve Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu
Küçük Yazarlar Kulübü ile iletişime geçilmiş burada bulunan öğrencilerin küçük görme
engelli okurlar için kendi yazdıkları öyküleri seslendirilmeleri konusunda ortak bir proje
planlanmış ve uygulanmıştır. Bu doğrultuda 1 adet sesli öykü kitabı hazırlanmıştır.
Sesli kitapların hazırlanması konusunda TÜRGÖK’ten destek alınmıştır. TAKEV Minik
Yazarlar Kulübü seslendirmeleri için TÜRGÖK seslendirme stüdyosu kullanılmıştır. Diğer
5 kitap ise fakülte seslendirme stüdyosunda iletişim fakültesi öğrencileri tarafından
hazırlanmıştır. Kitapları seslendiren proje gruplarında 1 öğretim üyesi, 1 öğretim elemanı,
2 uzman, 10 TAKEV İ.Ö.O. öğrencisi ve 2 öğretmen, 10 üniversite öğrencisi olmak üzere
toplam 26 kişi çalışmıştır.Fakülte tarafından bulunan bir sponsor aracılığı ile hazırlanan 6
sesli kitap toplam 3000 adet çoğaltılmıştır. TÜRGÖK aracılığı ile Türkiye ve Dünyadaki
görme engellilere dağıtılmıştır.
10 Mayıs -16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dekanlığı öğrencileri ile birlikte 11 Mayıs 2011 tarihinde Ege Üniversitesi 50. Yıl Spor
Salonu’nunda engellilere yönelik bir dizi etkinliğe imza atmıştır. Sesli kitaplar 11 Mayıs
2011 tarihinde düzenlenen “Engelliler Haftası Özel Etkinliği”nde Türkiye Görme Özürlüler
Kitaplığı temsilcilerine takdim edilmiştir. Sesli kitap projesi kapsamında ayrıca Türk
Alman Kültür ve Eğitim Vakfı (TAKEV) İlköğretim Okulu Minik Yazarlar Kulubü
tarafından Hazırlanan öykü kitapları temsili olarak etkinlikte İzmir Bornova’da bulunan
Aşık Veysel Görme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencilerine takdim edilmiştir.
Hazırlanan sesli kitaplar Türkiye’deki diğer illere ve yurt dışındaki görme engellilere
ulaştırılmak üzere TÜRGÖK’e teslim edilmiştir. Etkinlikte ayrıca Balçova Salih Dede
Lisesi kaynaştırma öğrencisi küçük bir Yan Flüt Resitali vermiş, Çağdaş Görmeyenler Spor

Kulubü (ÇAGÖR) ile Görmeyen Aydınlar Spor Kulubü arasında “Mini Goalball Gösteri
Maçı” gerçekleştirilmiş, görme engelliler satranç turnuvası düzenlenmiştir. Etkinlik Ege
Üniversitesi’nin öğretim üyelerinden oluşan Ege Üniversitesi Akademisyenler Orkestrası
Konseri ve kokteyl ile son bulmuştur. Etkinliğe 250-300 kişi izleyici olarak katılmıştır.
2012 Yılı Konuşan Kitaplar Proje Uygulama Aşaması: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
olarak 2012 yılında ikincisi hayata geçirilen “Konuşan Kitaplar” projesi kapsamında görme
engelliler için 14 adet kitabın seslendirilmesi sağlanmıştır. Kitapların 8 tanesi öğrenciler, 2
tanesi Fakülte öğretim elemanları, 4 tanesi de profesyoneller tarafından seslendirilmiştir.
Kitap seslendirenler arasında TRT spikeri Didem Tolunay, Ege TV spikeri İlkay Öztürk,
Radyo Kampüs Ege Yayın Direktörü Misket Dikmen ve dublaj sanatçısı Açelya Çıra
bulunmaktadır. 1 öykü kitabı da 15 kadın öğretim elemanı tarafından seslendirilmiştir. Bu
proje fakülteye bağışcı yoluyla 1 adet seslendirme stüdyo kazandırmıştır. Ege Üniversitesi
İletişim Fakültesi Konuşan Kitaplar projesi kapsamında seslendirilen 10 kitap Milli
Kütüphane temsilcisine tüm görme engellilere Milli Kütüphane üzerinden ulaştırılması için
takdim edilmiştir. Ayrıca 2012 yılındaki projede Diş Hekimliği Fakültesi'nin de desteğiyle
3 diş sağlığı kitabı seslendirilmiş ve seslendirilen kitaplar Diş Hekimliği Fakültesi
tarafından Aşık Veysel Görme Engeliler İlköğretim Okulu’na iletilmiştir.
10 Mayıs 2012, Perşembe Günü MÖTBE Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Engelliler
Haftası Özel Etkinliği'nde Sosyal Bilgiler öğretmeni Selim Gölge “Susuyorum Karşında”
isimli kitabından şiirler seslendirmiştir. Şair bu etkinlik çerçevesinde imza günü
düzenleyerek yapılan satışların gelirini “Çağdaş Görmeyenler Spor Klubü’ne aktarmıştır.
Etkinliğe ve konuşan kitaplar projesine destek veren Manga Grubu üyeleri İbrahim Ferman
Akgül, Özgür Can Öney ve Yağmur Sarıgül o güne özel mini akustik bir konser
gerçekleştirerek sevenleriyle buluşmuştur. 2012 yılında gerçekleştirilen projede tüm kurum
dışı destekçiler ve fakültemiz öğrenci, öğretim üyesi ve çalışanları dahil 160 kişi ve 16
kurum ve kuruluş görev almıştır.
2013 Yılı Konuşan Kitaplar Proje Uygulama Aşaması: 2013 yılında 130 kişi tarafından
kitap seslendirmeleri yapılmıştır. 50’ye yakın kişi tarafından kitap seslendirmelerinin kayıt
alımları gerçekleştirilmiştir.Projenin organizasyon süreçlerinin sürdürülmesinde yaklaşık
50 kişi görev almıştır. Ayrıca 2013 yılında projenin gerçekleştirilmesine 15 kurum paydaş
olarak destek vermiştir. 2013 yılında yetişkinlere yönelik olarak 26 adet kitap
seslendirilmiştir. Yine iki tanesi daha önceki yıllarda olduğu gibi ilk öğretim okulları
tarafından hazırlanan kitaplar olmak üzere toplam 11 adet kitap da küçük görme engellilere
yönelik olarak hazırlanmıştır. Hali hazırda 86 ünlü tarafından Tudem çocuk öyküleri
seslendirilmektedir. Ancak kitap seslendirmek isteyen ünlü sayıları giderek artış
göstermektedir. Proje devam ettiği için rakamlar yaklaşık olarak belirtilmiştir. 2013 yılında
projeye destek veren paydaşlar Anadolu Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi İstanbul Aydın
Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Bahçeşehir Koleji, Türk Alman Kültür ve Eğitim
Vakfı Okulları (TAKEV), Trt, Radyo Kampüs Ege, Ege Üniversitesi Televizyonu,
Konuşan Kitaplık, E.Ü. İletişim Fakültesi PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu, Ege
Üniversitesi Çevre Merkezi , TUDEM, Virgin Radio iken sponsor kurumların sayısı 14'tür.
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak 2013 yılında üçüncüsü hayata geçirilen konuşan
kitaplar projesi Engelliler Haftası Özel Etkinliği 13 Mayıs 2013, Pazartesi Günü MÖTBE
Kültür Merkezi'nde gerçekleşmiştir.

2011 Yılı Proje Afişi

2012 Yılı Proje Afişi

2013 Yılı Proje Afişi

6.4.1. Projenin Değerlendirme Aşaması
Uygulama aşamasında da görüldüğü üzere proje giderek artan bir ilgi ile büyüme
göstermiştir. Projede görev alan kişi sayısındaki artış, seslendirilen kitaplardaki artış,
üniversite içerisinden Türkiye'ye yayılmış olması, ünlü isimlerin ve yayın evlerinin desteği,
artan paydaş ve sponsor sayıları, proje etkinliklerine katılımda 200-250 kişiden başlayarak
artan ve 800 kişiye ulaşan izleyici sayıları, projenin basında yer alma oranındaki artış proje
değerlendirme aşamasında üzerinde durulan konular arasında yer almaktadır.

7. Sonuç
Sosyal sorumluluk kampanyaları planlanırken en etkin biçimde hedef kitlelere nasıl
ulaşılacağı göz ardı edilmemelidir. Çalışma kapsamında ele alınan projelendirme süreci ve
örnek olay çalışması bu bağlamda önem taşımaktadır. Projenin bir soruna çözüm üretmek
bağlamında sağladığı toplumsal fayda dışında, bu sorunla birebir yüz yüze kalmayan ve
projeye fayda sağlamak yönünde katıda bulanan hedef kitleleri bilinçlendirme özelliği
olduğu da unutulmamalıdır. Proje aşamasında paydaş ya da sponsor olarak katılan ya da
projeye destek veren her bir hedef kitle grubu ayrı bir öneme sahiptir. Bu sebeple hedef
kitle grupları ile olan iletişim sürekli kılımalı ve desteğin arttılmasına yönelik çalışmalar da
yürütülmelidir. Bu ise ancak planlı ve birbirini takip eden stratejik süreçlerle mümkün
olmaktadır. Bu doğrultuda bir sosyal sorumluluk kampanyası için araştırma, planlama,
uygulama ve ölçme değerlendirme basamakları göz ardı edilmemelidir. İhtiyaç tespitinin
doğru yapılmasına, hedef ve amaçların ölçülebilir nitelik taşımasına dikkat edilmelidir.
Projelerin süreklilik arz etmesi ise bir diğer önemli usur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Süreklilik arz eden projeler daha geniş hedef kitleleri etki alanına almaktadır. Günümüzde
sosyal sorumluluk alanında yeni iş alanlarının bulunduğunu, bu konuda uzman kişilerin
kurumlar tarafından istihdam edildiğini görmekteyiz. Bu durum sürecin daha profesyonelce

değerlendirildiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca ana sınıfı çağından
başlayarak üniversite eğitimi bitimine kadar pek çok seviyede sosyal sorumluluk projeleri
ve bu alana ilişkin derslerinde bulunduğu görülmektedir. Toplumsal açıdan sosyal
sorumluluk ruhu yaratmak ve bireysel gelişim aşamasında bu algıyı geliştirmek açısından
eğitim sistemlerindeki bu şekillenme de büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda
kurumların gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerine bilinçli katılım sağlayan
bireylerin yetişmesi ve bireysel bilinçlenme ile yaratılan küçük projeler sayesinde de
toplumsal fayda yaratılması mümkün kılınmaktadır.
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Mehmet Deniz Demircioğlu
Uludağ Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İngilizce Bölümü, ELT Okutmanı, Bursa
Özet: Digital Dünyamızda, elektronik gelişimin dünyamızı küçülttüğü, iletişimin son
derece kolaylaştığı çağımızda, kişinin kendisini sözlü olarak ifade etmenin kaçınılmaz
gerekliliği hala önemini korumakta ve insanlar bir arada yaşadıkları sürece de önemini ve
ağırlığını koruyacaktır. Ne yazık ki, konuşma zorluğu ve engeli olan kişiler sözlü iletişimin
güzelliğinden ve işini kendi başına halledebilme mutluluğundan, fiziksel olarak görünürde
herhangi bir eksiklik olmamasına rağmen, mahrum kalmaktadırlar. Bu durum onların iç
dünyasında kendine güvenme konusunda da gittikçe artan erozyon oluşturmakta ve hayatla
bağlarının giderek kopmasına neden olmaktadır. İnsanoğlunun yaşama tutunma nedeni olan
umut olgusu bu kişilerde önemini tamamen yitirmektedir. Her geçen gün gittikçe artan
“kekemelik artık sorun olmaktan çıktı” reklam ve ilanları kişilere içsel güdülemeyi
veremediği için onların sayesinde bu işle uğraşan kurumların sadece pazar payını
arttırmaktadır. Doğru seçilen profesyonel yardımın önemi tabi ki yadsınamaz. Kişinin iç
dinamiklerini harekete geçiremiyorsa çözümün bir parçası olmaktan tamamen uzaktır.
Kekemeliğe çözüm bir değil bir den fazla tekniğin bir kombinasyonudur. Doğru seçilen
profesyonel yardım bu çözüm sürecindeki kilometre taşlarından sadece bir tanesidir. Bu
sorunun çözümünde, her konuda olduğu gibi, vazgeçmeyen bir benlik ve sarsılmaz bir
irade vücudumuzdaki kan kadar önemlidir. Kekemeliğe çözüm bulmanın yaşı olmadığı
gibi, kaderciliğe de yer yoktur. Konuşamamanın verdiği eziklik zaman içinde beyinsel
faaliyetleri de durdurmaktadır.
Anahtar kelimeler: kekemelik, ses telleri, diyafram, iletişim, toplum, teknikler, antispazm.

Interaction Based On Speaking Is The Reflection Of Intellectual Mind
Abstract: In our modern, digital world, the steps rapidly taken in electronic development
have incredibly made communication among people easy, and made the world on which
we live smaller. Besides those, the inevitable necessity of expressing oneself orally has
kept its significance and will keep its striking importance so long as human beings keep
living together. Unfortunately, people who have aphasia, and speech block (stammering)
miss out the beauty of verbal communication, and the happiness to overcome a problem
based on speech by themselves although they have no disability in sight. This situation
constitutes ever-increasing erosion in self-confidence of their own interior world, and
causes to decline in their cling to life. The hope phenomenon that is the reason to live has
gradually made lose its importance to those people. The advertisements and notices such
as “ stammering is no longer a problem “ are beyond solving the issue of stammering as
they have no intrinsic motivation to those suffering from this problem. On the other hand,
the advertisements and notices have increased the market shares for institutions and people
who call themselves as specialists in this field by giving false hope to those people.
The importance of accurately selected professional aid cannot obviously be ignored. Yet, if
this professional aid cannot motivate the internal dynamics of those individuals, it is far

beyond being an important part of the solution. The key solution to stammering is a
combination of accurately selected analytic solutions. An accurately selected aid is only
one of the mile stones during a solution period. In solving this problem, tenacious
personality and steady (strong) will are as important as blood running in our bodies. It is
possible to find a solution to stammering at every age. Predestinarianism is only a barrier
for this issue.
Keywords: stammering; vocal cords; phrenic muscle; communication; community;
techniques; antispasmodic.

GİRİŞ
Digital dünyamızda, elektronik gelişimin dünyamızı küçülttüğü, iletişimin son derece
kolaylaştığı çağımızda, kişinin kendisini sözlü olarak ifade etmenin kaçınılmaz gerekliliği
hala önemini korumakta ve insanlar bir arada yaşadıkları sürece de önemini ve ağırlığını
koruyacaktır. Ne yazık ki, konuşma zorluğu ve engeli olan kişiler sözlü iletişimin
güzelliğinden ve işini kendi başına halledebilme mutluluğundan, fiziksel olarak görünürde
herhangi bir eksiklik olmamasına rağmen, mahrum kalmaktadırlar.
Bu durum onların iç dünyasında kendine güvenme konusunda da gittikçe artan erozyon
oluşturmakta ve hayatla bağlarının giderek kopmasına neden olmaktadır. İnsanoğlunun
yaşama tutunma nedeni olan umut olgusu bu kişilerde önemini tamamen yitirmektedir.
Mücadeleci bir yapıya sahip olan kişilerde bu teslimiyet kendini hemen göstermez. Olayları
kabullenen kişilerde de umutsuzluk ve teslimiyet ağırlıklı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Peki bu mücadele edebilen ruh yapısı doğuştan gelen bir kadercilik midir yoksa, kişinin
kısmen de olsa kendi elinde midir? Eğer kendi elinde ise nasıl oluşur ya da oluşturulur.
İnsan konuşamasa da sesi çıkmasa da dış dünyaya karşı ilgili olabilir, öğrenerek, okuyarak,
araştırıcı bir yapıya sahip olabilir. Bu durum, kişiye gittikçe artan bir potansiyel ve
özgüven kazandırır. Belirli bir süre sonra bahar yağmurları ile gittikçe su seviyesi artan
baraj suyunun barajın kapaklarını zorlamaya başladığı gibi bir çıkış noktası aramaya neden
olur. Alınan profesyonel yardımın yanında birey kendi tekniklerini de aramaya ve bulmaya
gayret gösterir. Asıl süreç bundan sonra başlar. Yıllarca süren konuşma bozukluğunun kısa
bir sürede geçmesini beklemek hayalcilikten başka bir şey değildir. Bireyin edindiği
teknikler ile yaptığı çalışmaların boşa gitmesi hatta sonuç alamaması başarısızlık olarak
algılanmamalıdır. Unutulmamalıdır ki, başarısızlık diye bir şey yoktur. Çünkü, her
başarısızlık diye adlandırdığımız, aslında başarıya giden yolun başlangıcı, eksik olan
noktaların tespiti ve tekrar yürürlüğe koyma sürecidir.
Her odanın kendi penceresi büyüklüğünde güneş ışığı aldığını unutmamamız gerekir.
1) Kekemelik nedir?
Kekemelik, hepimizin de bildiği gibi, konuşmada akıcılığı bozan, konuşmanın
tümünü etkileyen, kasılma ile oluşan yüz, el, kol ve mimik hareketlerinin de devreye
girdiği, kişinin öz güvenini kısa bir sürede alıp götüren tekrar başladığı yere dönen, kendi
haline bırakıldığında kesinlikle ilerleme kaydetmeyen, aksine olumsuz yönde gittikçe artan,
ve engellenemeyen bir kısır döngüdür.
2) Kekemeliği arttıran durumlar nelerdir?

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

Telefona cevap vermek zorunda kalması, (konuşma ön planda olduğu için)
Kendince önemli gördüğü kişi ile konuşmak zorunda kalmak. (heyecan
sonucunda nefesini hemen hemen hiç kullanamaması ve nefesini tüketerek
zorla söylenmiş birkaç kelime sonrasında konuşmasını bitirmek zorunda
kalması),
Kendi adını söylemesi gerektiğinde oldukça zorlanması. ( sınıf ortamında
herkes kendini teker teker tanıttığı durumlarda sıra kendine geldiği zaman
adını söylerken çok zorlanması yada (merkezi kilitleme sistemi gibi)
konuşmanın tamamen bloke olması.
Sınıf ortamında dikkat çekmeyecek bir şekilde arka sıralara oturmak,
öğretmen soru sorduğunda arkadaşlarının karşısında mahcup olurum endişesi
ile bildiği cevabı dahi bilmiyormuş gibi davranması,( tembel gibi görünmeyi
konuşamamaya tercih etmesi),
Kendisini anlamayan öğretmeninin karşısında, ya da sınıfa yeni gelen
öğretmeninin önünde (merkezi kilitleme) kendisini zorlasa dahi ses dahi
çıkaramaması.
Arkadaşlarının kendisine, konuşamadığı anlaşıldıktan sonra, özürlü gibi
davranmaları ya da kendisiyle alay etmeleri.[ O’na sanki bedensel özürlüymüş
gibi konuşma gerektirmeyen oyunlarda dahi yer vermemeleri. (bu
küçümsemekten yada ona acımaktan kaynaklanmaktadır.) ]
Eğitimcilikle ilgisi olmayan bazı hocaların tamamen konuşan öğrenciler
üzerine eğilmesi, (parmak kaldırsa dahi zaman kaybı olur düşüncesi ile onun
bu girişimini tamamen görmemezlikten gelmesi.)
Yakını hastalandığında o’nu hastaneye götürüp (hastaneye götürecek
ambulans veya taksi bir komşusu tarafından çağrıldığı durumlarda dahi)
sorunu ilgili doktora anlatmakta aciz kalması ve yatış işlemleri için ilgili
yerde yakınının adını adresini söylerken düştüğü zorluğu yaşaması,
Kekemelik problemi yaşayan kişinin morali daima bozuk olduğu için, bindiği
toplu taşım aracında (minibüs, dolmuş gibi-belediye otobüsü hariç) ineceği
yere geldiğinde ineceğini söyleyememesi ve dolmuşta bulunanlar ile (arkada
oturuyorsa) son durağa kadar gidebilme şansızlığının olması,
Evlenme yaşına kadar konuşmasını düzeltemeyen kişilerin, evlendiklerinde
“koca ailenin direğidir, dolayısıyla başta karısının ve çocuklarının her türlü
sorununu çözer” beklentilerinin çoğunu karşılayamayıp, karısını arkasına
saklanarak ondan konuşma konusunda medet umması ve yavaş yavaş başta
karısının ve çocuklarının gözünde koca ve baba olmanın önemini kaybetmeye
başlamasının oluşturduğu psikolojik erozyon ve travmalar yaşaması,
Ailesinin içinde dahi fikri sorulmayan ve fikrine önem verilmeyen bir
görünmez kişilik haline gelmesi,
Karısının ön planda olduğu, kendisinin arka planda yer aldığı “olmasa da
olur” konumuna düştüğü ya da düştüğünü kuvvetle hissettiği anlar yada
durumları yaşaması,
Kekemeliği arttıran hatta maksimum boyuta taşıyan durumlardır.

3) Kekemelerin kesinlikle yapamayacağını sandığı, yapabileceğini hayal dahi
edemediği durumlar nelerdir?

•
•
•
•

•
•

•
•

•

Telefonda konuşmak zorunda olduğu kişi ile yeterince konuşmak ve gerekirse
detaylı bilgi verebilmek.
Sadece kendisinin değil, toplumun gerçekten önemli gördüğü kişi ile
konuşmak.
Kendini tanıtırken akıcı bir şekilde konuşmak ve yeri geldiğinde espri
yapmak.
Sınıf ortamında ya da bir programa katılma zorunda kaldığında, sıranın
kendisine geldiğinde özgüven içinde söylemesi gerekenleri söyleyebilmek. (
bazı durumlarda sırasını bekleyen idam mahkumunun sıra az sonra bana
geliyor diyerek panik durumunun gittikçe artması gibi)
Sınıf ortamında verdiği cevaplar ile öğretmenlerinin ve arkadaşlarının göz
bebeği olmak.
İş çıkısında oldukça kalabalık bir ortamda çoğu kişinin gideceği yeri aracın
sürücüsüne kelime yarışması yapar gibi hızlı bir şekilde sorduğu ve kendisini
adeta araca atar gibi bindiği durumlarda gideceği yere onu götürecek
dolmuşun yada minibüsün sürücüsüne normal konuşanlar gibi hızlı bir şekilde
“………dan geçiyor musun? Eğer geçiyorsan beni, ……….da bırakabilir
misin?” diye sorabilmesi.
Rahatsızlanan yakınının eli ayağı olmak, “ iyi ki varsın !” sözünü
duyabilmek.
Karısının ve çocuklarının yapamadığı işlerde onlara öncü, yönlendirici
olabilmek.
Sosyal ortamlarda eşini ve çocuklarını, yani ailesini temsil edebilmek, ona
aile reisi olarak bir soru yöneltildiğinde gerekli cevabı verebilmek ve ailenin
bir ferdi olarak fikrini ve görüşünü söyleyebilmek.
Yerine göre ailesinin içinde önemli olmak ve önemini koruyabilmek.
Kekemelik sorununu çözememiş kişilerin yapamayacağı, yapmayı düşünse
dahi gerçekleştiremeyeceklerini zannettikleri durumlardır.

4) Profesyonel yardım almak gerekli midir, nasıl seçilip karar verilmelidir?
Şüphesiz, profesyonel yardım ve tedavi gereklidir. Ancak, seçici olmak
zorundadır ve bu seçicilik gereklidir. Seçici olurken hangi noktalar göz önünde
bulundurulmalıdır:
1) İlgili uzmanın uluslar arası deneyiminin olup olmadığı, yurt dışında
düzenlenen konferanslara kendini yenilemek için katılıp katılmadığı,
bildiri sunup sunmadığı, bu konuda kabul edilmiş makalesinin veya
makalelerinin olup olmadığı,
2) Uzmanın kendisinin ya da ailesinden her hangi bir yakınının
kekemelik probleminin olup olmadığı, bu problemi kendisinin ne
kadar çözdüğü,
3) İyileştirdiği hastalarını toplum önünde en az 20 dakikalık bir sunuma
çıkartıp çıkartmadığı,
4) Bu işi uzun süre yapan uzman veya hekimlerin iyileştirdiği
hastalarının konuşma ile ilgili hangi konularda başarı sağladığı. (tabi

ki burada hastanın verilen egzersizlere ne kadar uyduğu ve ne
kadarını tam yapıp yapmadığı önemlidir.)
5) Uzman veya hekimin hastanın karakterini, yaşını, konumunu,
mesleğini dikkate alarak kişiye özel tedavi programı uygulayıp
uygulamadığı,
6) Onlarca yıl süren kekemeliği on ya da yirmi gün gibi kısa sürede
nasıl iyileştirdiği,
Tedavi olacak hasta tarafından araştırılması manevi ve maddi açıdan
kendi yararına olacaktır.
5) Ben ne yaptım, hangi teknikleri kendimce kullandım, profesyonel yardım ne
kadar aldım, başarısız olduğumda nasıl bir yol izledim.
Liseye gelinceye kadar, ailemin beni götürmediği doktor ve klinik kalmadı.
Beni götürdükleri doktorlardan aldığım yardımlardan kesinlikle hiçbir fayda
görmedim. Bana verdikleri ilaçların olumlu yönde bir faydası olmadığı gibi,
durumumda herhangi bir düzelme olmayınca umutsuzluğum arttı ve geleceğe
yönelik hiçbir beklentimde kalmadı.
Ben konuşma problemimin konuşma sırasında oluştuğunu zannediyordum.
Problemin, konuşma öncesi beynin sağ ve sol loblarında oluştuğu konusunu
daha sonra ki süreçlerde öğrendim. Beynimde olumsuz bir şeylerin olduğunu
kendimi “kafası hiçbir şeye çalışmayan aptal” gibi hissetmemden anlıyordum.
Adeta konuşmaya başlamadan kısa bir süre önce konuşma potansiyelimin
tamamen yok olduğunu hissediyor ve konuşma sürecince takıldığım
kelimeleri çıkarmaya çalışıyordum. Çoğu zaman da, kendimce merkezi
kilitleme (central locking) diye adlandırdığım durumu yaşıyordum.
Konuşmaya başlamak için tek bir kelime dahi söyleyemiyordum.
6) Aşağıdaki tablo normal olarak konuşan kişi ile konuşamayan kişinin beyinlerinin
sol ve sağ loblarındaki değişikliği göstermektedir.

TABLO 1:
Primary motor ağız bölgesindeki kasılmalara neden olan beynin sol ve sağ
loblarında oluşan motor hareketlerini kekemelerde olumsuz yönde etkileyen
farklılıklar: (www.lingua.web.tr , BENGİSU Serkan). Konuşmada kullanılan
kasların kontrol edildiği bu bölgedeki aktivite akıcı konuşma sırasında sol
yarıkürede daha fazla. Kekeleme anında ise her iki yarı kürede de eşit aktivite
var. Bu da kekemelerin (% 95’inde) konuşma sırasında sol yarıküreyi kontrol
edemediklerini gösteriyor.

7) TABLO 2:
Normal konuşanların beyinlerinin bu bölgesinde zayıf bir aktivasyon
gözlenirken, kekemelerde bu aktivasyonun çok güçlü olduğu aşağıdaki beyin
grafiklerinde gözlenmektedir. Bu bölge çok ve kuvvetli bir şekilde tekrar eden
bir kısır döngü halinde devamlı olarak tetiklenmektedir.

7.1. HAREKETİN TETİKLENMESİ:
Harekete ilişkin programların tetiklendiği bölgedir. Normal konuşmada bu bölgede zayıf
bir aktivasyon gözlenirken kekemelerde çok güçlüdür. Bu bölgenin tekrar tekrar
tetiklendiği görülmektedir.
7.2. HAREKETE HAZIRLIK :
Programlanan vücut hareketlerinin gerçekleşmesinden sorumlu olan bu bölgenin akıcı
konuşmadaki işlevi minimaldir. Kekemelerde sol yarım küre ile birlikte sağ yarım kürede
de önemli bir etkinlik söz konusudur.
Lisede yıllarında söylemekte zorluk çektiğim kelimelerin eş anlamlarını kullanmaya
başlayarak kolay söyleyebildiğim kelimeler üzerinde alıştırmalar yaptım. Kendimce
uygulamaya çalıştığım bu yöntem en azından merkezi kilitlenme diye isimlendirdiğim
durumun karanlığını biraz aralamaya başlamıştı.
(örneğin; bir ay diyemiyorsam, otuz
gün, onu da diyemiyorsam dört hafta, onu da söyleyemediğim zaman 28, 30 gün diyerek
tam olmasa bile yaklaşık anlamını vermeye çalışıyordum.)
Herkes bir işini halletmeye giderken ne söyleyeceğini düşünür, ben söylemek istediklerim
yanında söyleyeceğim cümleleri “zorluk çekmeden nasıl söyleyeceğim?” in telaşına
düşerdim. Bazen söyleyemediğim kelimenin eş anlamlısını ya bilmiyordum, ya da
gerginliğin yarattığı heyecandan dolayı aklıma gelmiyordu. Bu kısır döngünün içinden
çıkamıyordum. Çok sık olmasa da yaşama isteğim bile kayboluyordu. Ankara’da bulunan
bir doktorun adını gazetede gördüm. Yakınlarım bu doktorla bağlantı kurup, randevu
aldılar. Bursa’dan Ankara’ya her hafta 20 dakikalık seans için cumartesi günleri gidip
geliyordum. Bu yaklaşık sekiz- dokuz ay sürdü. Bu süreçlerde verilen egzersizleri eksiksiz
yapıyordum. Seanslar sırasında çıkaramadığım seslerin içerdiği cümlelerden oluşan
paragrafı okurken takıldığım zaman ses tellerime elektrikli akupunktur cihazında elektrik
gönderilerek spazm açılıyordu. Bazen bunun da işe yaramadığı durumlarda diyaframa
elektrik verilip onun spazmı gideriliyordu.
Gözle görülür bir iyileşme başladığını görmek beni hem cesaretlendirdi hem de yaşama
bakış açımı olumlu yönde etkiledi. Bu seviyeden sonra, Ankara’ya iki haftada bir gitmeye
başladım. Bu süreçte yaklaşık bir yıl sürdü. % 60 oranında bir iyileşme olması kendime
olan güvenimi giderek arttırmaya başladı. Lise bitinceye kadar verilen egzersizlere
kesinlikle ara vermedim. “ şu anda işim var, yarın yaparım ” düşüncesine dahi yer
vermedim. Üniversiteye başladığım ilk yılın sonunda üç aylığına İngiltere, Norwich’e
İngilizceme katkısı olsun diye gittim. Orada verilen bir konferans akupunktur ile ilgiliydi.
Kekemelik problemini de çözmede kullanıldığını duyunca konferans veren doktorla
tanışarak iki hafta sürecek olan akupunktur tedavisine başladım. Bu tedavinin katkısı da %
20 civarında oldu. Genel anlamda % 80 oranında bir başarıya, ya da rahatlamaya ulaştım.
Konuşmamın rahatlamasında doğru seçilen profesyonel yardımların desteğini kesinlikle
yadsıyamam. Ama İngilizcenin artikülasyona yaptığı olumlu katkılardan da bahsetmem
yerinde olur. Türkçe de bulunmayan Diphthongs (iki sesliler) ların telaffuzunun damak ve
dilin hareketliliğine yaptığı olumlu katkıyı herkes deneyerek görebilir. Kekemelik
süresince tembelleşen dilin hareket etmesini sağladığı olumlu etki kesinlikle tarif edilemez.
Bunun yanında İngilizce de olan bizim dilimizde olmayan sesli ve sessiz “ TH” seslerin
çıkartılmasındaki süreç iki seslilerin oluşturduğu sürece olumlu tarafıyla da katkıda
bulunuyor.

Beynin sol lobunun kekemelerde kontrol edilememesini İngilizce de bulunan, fakat bizim
dilimizde bulunmayan sesleri çıkartarak kontrol altına alabildiğimi zannediyorum. Bu
başarıyı sağlamam bana gecikmeli de olsa mesleğimde bir çok kapıyı açtı ve hala açmakta.
Unutmayalım, başarı başarıyı getirir.
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Özet: Bu çalışmada kaynaştırma eğitiminin özelliklerinden, Türkiye’de nasıl
uygulandığından, öz-yeterlik kavramından, öğretmen öz-yeterliğinden, kaynaştırma
öğrencisi olan öğretmenlerin öz-yeterliğinden, tükenmişlikten, öğretmen tükenmişliğinden,
kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenlerin tükenmişliğinden ve sonuç olarak öz-yeterliğin
kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenlerin tükenmişliğine etkisinden bahsedilecektir.
Çalışmada yabancı ve yerli alan yazın incelenerek, kaynaştırma eğitiminin Türkiye’de
gerektiği gibi yapılmadığı, destek hizmetlerin sağlanamadığı ve kaynaştırma öğrencisi olan
öğretmenlerin öz-yetkinlik inançlarının düşük olduğu için tükenmişliklerinin fazla olduğu
saptanmıştır.
Anahtar sözcükler: Kaynaştırma, öz-yeterlik, tükenmişlik

Giriş
Bu çalışmada alan yazın incelenerek öğretmen yeterliği, kaynaştırma eğitimi, öğretmen
tükenmişliği, kaynaştırma eğitiminin tükenmişliğe etkisi ve yeterlik-tükenmişlik arasındaki
ilişki incelenmiştir.

1. KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ
Kaynaştırma son yıllarda eğitimle ve özellikle de özel eğitimle ilgili olarak en fazla
kullanılan terimlerin başında gelmektedir Ancak kaynaştırma teriminin sıklıkla
kullanılması, anlamının bilinerek doğru yerlerde kullanılması anlamına gelmemektedir
Kaynaştırma, "Gerektiğinde özel gereksinimli öğrenciye ve/veya sınıf öğretmenine destek
özel eğitim hizmetleri sağlanması koşulu ile, özel gereksinimli öğrencinin normal eğitim
ortamında eğitilmesidir" (Kırcaalı-Iftar, 1992,s 45) şeklinde tanımlanmaktadır.
Tanımda da görüldüğü gibi, kaynaştırmada esas olan, destek hizmet sağlanmasıdır. Özel
eğitim destek hizmetleri sağlanmadan gerçekleştirilen kaynaştırma ise, özel gereksinimli
öğrenciyi sadece normal eğitim sınıfına yerleştirmekten ibarettir. Oysaki ancak
gerektiğinde özel gereksinimli öğrenciye ve/veya sınıf öğretmenine destek sağlanarak
kaynaştırma uygulaması gerçekleştirildiğinde, kaynaştırmanın tam anlamıyla uygulandığı
söylenebilmektedir.

1.1.

Kaynaştırma Destek Hizmetleri

Destek hizmet denildiğinde, iki ya da daha fazla bireyin bir arada çalışması söz konusu
olmaktadır. Bir projenin tamamlanması, bir amacın gerçekleştirilmesi, bir ürün ortaya

çıkarmak ya da bir probleme çözüm bulmak için bir arada çalışmak, destek hizmetler
sınırları içerisinde gerçekleşebilir. (Meyen, Vergason ve Whelan, 1996) Bireyler bir arada
çalışırlarken aynı amaca yönelik çalışma yaparlar ve her bir katılımcının eşit katılımı
beklenir. Okullarda bir arada çalışma, öğretmenlerin birlikte plan hazırlamalarını, ekip
olarak öğretim yapmalarını ve bir öğrenci için öğretimin uyarlanmasını içerebilir.
İşbirliği içinde çalışmak, özel gereksinimli öğrencilerin normal sınıflara yerleştirilmesini de
kolaylaştıracağı için tercih edilen bir yöntem olmalıdır Özel eğitim destek hizmetleri,
öğretmenlerin uzmanlarla bir arada, işbirliği içinde çalışmasını gerektirmekte ve eğer
sağlıklı bir şekilde uygulanabilirse kaynaştırmayı kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Özel
eğitim destek hizmetleri uç şekilde sağlanabilir. Bunlar;

1.1.1. Kaynak Oda Eğitimi
Normal sınıfta eğitim görmekte olan özel gereksinimli öğrenciler, önemli derecede eksiklik
gösterdikleri derslerde veya ek çalışmaya gereksinim duydukları alanlarda (örneğin,
iletişim becerileri) normal sınıftan çıkarılarak kaynak odaya alınırlar Kaynak odada,
kaynak öğretmen (örneğin, özel eğitim öğretmeni) veya uzman (örneğin, konuşma
terapisti) özel gereksinimli öğrenciye bireysel ya da küçük grup eğitimi sağlar (KırcaalıIftar, 1998)
Kaynak oda eğitimi Amerika Birleşik Devletlerinde en fazla kullanılagelen destek hizmet
turudur. (Smıth, Polloway, Patton ve Dowdy, 1995) Bu hizmet türü normal sınıfa
yerleştirilmiş ancak yalnızca kaynak oda desteği ile başarılı olabilecek bireyler için
geliştirilmiş bir sistemdir. Ancak her ne kadar kaynak oda desteğinde öğrenci sınıf dışına
çıkartmıyorsa da, öğrenciye verilecek olan destek, sınıftaki derse paralellik gösterecek ya
da öğrencinin dersle ilgili eksiğini kapatacak nitelikte olmalıdır.

1.1.2. Sınıf İçi Yardım
Bu destek hizmet türünde destek hizmet uzmanı sınıf öğretmenine çeşitli şekillerde
yardımcı olabilir. Ancak destek hizmet uzmanı ve sınıf öğretmeni aynı zamanlarda aynı
sınıf içinde olacaklarından, çok iyi eşgüdüm içinde çalışmaları, aynı dili konuşuyor
olmaları gerekmektedir. Sınıf-içi yardım sağlayacak olan destek hizmet uzmanı, konuşma
terapisti, özel eğitim öğretmeni veya öğrencinin gereksinimine bağlı olarak başka bir
uzman olabilir (Salend, 1998).
Sınıf-içi yardım uygulanırken, destek hizmet uzmanı ve sınıf öğretmeni, öğretim
sorumluluğunu, plan yapma ışını, değerlendirme ışını ve sınıf kontrolünü paylaşırlar. Sınıfiçi yardımda öğrenciyi destek hizmet sağlamak için sınıf dışına çıkarmak yerine, destek
hizmeti öğrenci için sınıf içine almak söz konusudur. Sınıf öğretmeni ve destek hizmet
uzmanı görev paylaşımını doğru yaparlarsa, sınıf-içi yardımda kaynaştırma öğrencisinin
kendisini ayrıcalıklı hissetme olasılığı da kaynak oda eğitimine kıyasla daha az olacaktır.
Ayrıca, destek hizmetin sınıf içinde sağlanması, öğretmenler arasındaki iletişim
kopukluğunu ve zamanı planlama zorluğunu da ortadan kaldıracaktır (Salend, 1998).

1.1.3. Özel Eğitim Danışmanlığı
Diğer destek hizmet türlerinden farklı olarak özel eğitim danışmanlığı, dolaylı bir hizmet
biçimidir ve üç temel öğeden oluşmaktadır. Bu uç öğe, danışman, danışan ve hakkında
danışılandır. Özel eğitim danışmanlığında, danışan, hakkında danışılana yardımcı olmak
için danışmana başvurur. Örneğin, sınıf öğretmeni, kaynaştırılmış özel gereksinimli
öğrenciye daha iyi hizmet verebilmek için özel eğitim danışmanına başvurur. Özel eğitim
danışmanı, danışmanlık konusunda bilgi ve beceri sahibi özel eğitim öğretmeni ya da
rehber öğretmen olabilir. Özel eğitim danışmanına başvuru nedenleri arasında, davranış
sorunlarını gidermek, belli derslerdeki güçlüklen yenmek, bireysel eğitim programı
hazırlamak ya da eğitsel değerlendirme konusunda destek almak sayılabilir.
Özel eğitim destek hizmetlerinin Türkiye'de sağlanabilmesi için, her bir destek türüne
uygun kadrolaşmanın olması, üniversitelerin Özel Eğitim Bölümlerinden mezun olan özel
eğitim öğretmenlerinin bu kadrolarda görevlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Kaynaştırmanın başarıyla uygulanabilmesi için sadece kaynaştırma başladıktan sonra
sağlanacak destek hizmetler yeterli görünmemektedir. Kaynaştırma uygulaması
başlatılmadan önce, yapılması gereken hazırlık çalışmaları da diğer bir önemli noktadır.

2. ÖZ-YETERLİK
Bandura’ya göre öz yeterlilik, bireyin belli bir performansı göstermesi için gerekli
etkinlikleri düzenleyip başarılı bir biçimde gerçekleştirme kapasitesi hakkında kendine
ilişkin yargısıdır. (Lee, 2005:490). Daha genel bir anlatımla ifade etmek gerekirse, öz
yeterlilik bireyin yapabildikleri hakkında sahip olduğu inançlardır. Öz yeterlilik genellikle,
özel bir alan için kullanılır ki bu alan bireyin yapabildiği diğer alanlara ilişkin
inançlarından biraz farklıdır.
Örneğin bir 1.sınıf öğrencisi daha basit düzeydeki dört işleme ilişkin matematik
problemlerini çözmeye karşın yüksek bir öz yeterliliği varken karmaşık problemleri
çözmeye karşı öz yeterliliği düşük olabilir.
Çeşitli kaynaklara göre öz yeterlilik kavramı nedir ne değildir olarak incelendiğinde öz
yeterlilik kavramı ile ilgili şunlar söylenebilir:
1- Öz yeterlilik, algılanan, gözlenen bir beceri değildir. Bazı şartlar altında bireyin
becerileri ile “ne yapabilirim” sorusuna verdiği cevap ile ilgili duyduğu içsel inançtır.
(Snyder&Lopez,2002: 278). Öz yeterlilik bir tür beceri algısı da değildir. (Donald, 2003:
219).
2- Öz yeterlilik, kapasite, özel performans hakkındaki inançlarla ilgili değildir. Ancak
durumlarla mücadele etmede ve bunu değiştirmede, yeteneklerini ve becerilerini koordine
etmek için bireyin yapabilecekleri hakkındaki inancıdır.(Snyder&Lopez,2002: 278).
3- Öz yeterlilik, bir tür yetenek değildir.(Donald, 2003: 219) Yetenekler, insanların dünya
hakkında ne bildiği, dünyada neyi nasıl yapacaklarını bildikleri şeylerdir. Yetenek, bilişsel
yapıların aralığını ve kalitesini yani bireysel kapasiteyi içine alır. Öz yeterlilik inancı,

inançlardır ve belli alanlarda, durumlardaki bireyin yeteneklerini deneyerek
yapabilecekleridir. Donald’a göre öz yeterliliği ifade etmede kullanılan anahtar kelime “ bu
işi başarabilir miyim” sorusu ile başlayan cümlelerdir. (Donald, 2003: 219) Öyle ki özyeterliği güçlü olan bireyler zor bir görevle karşı karşıya kaldıklarında bu durumdan
kaçmak yerine üstesinden gelinmesi gereken bir iş olarak yaklaşmaktadırlar (Hazır
Bıkmaz, 2004). Öz yeterliliği düşük olan öğrenciler ise öğrenme durumundan, görevden
kendilerini alıkoyarlar. (Schunk, 2000:109)

2.1.

Öz-yeterlik Kaynakları

Öz yeterlilik, zamanla, deneyimler aracılığıyla gelişen bir inançtır. Bireylerin ne
yapabilecekleri konusunda öz yeterliliklerini doğrudan deneyim, diğer insanları
gözlemlemeleri ya da başkalarının yorumlarını dinleme yoluyla geliştirebilirler. (Lee,
2005:490) Bireyin öz kavramı, zamanla değişebilen bir kavramdır ve bireyin yetenekli
olduğu alanlara özgüdür. Örneğin matematik alanında bir bireyin öz kavramı yüksek
olabilirken fen alanında öz kavramı düşük olabilir(Lee,2005:490). Öz yeterliliğin gelişimi,
Bandıra’nın Sosyal Öğrenme Kuramının özellikleriyle ilgilidir. Bu kurama göre, öz yeterlik
inancı, kendini yansıtma ve kendini gözlemlemede, ilişkilerin neden sonuçlarını anlamada
kullanılan sembolik dil yoluyla etkilenir. Ek olarak bu bilişsel özellikler, bir bireyin öz
yeterlik gelişimini çevreden aldığı sosyal tepkiler doğrudan etkiler (Lee, 2005:490).
Bandura, öz yeterlik inançlarının dört temel kaynağı olduğunu belirtmektedir. Bunlar tam
ve doğru deneyimler, sosyal modeller tarafından sağlanan dolaylı yaşantılar, sözel ikna ve
bireyin fiziksel ve duygusal durumudur (Snyder&Lopez,2002:279). Birbiri ile etkileşim
halinde olan başlıca bu dört bilgi kaynağını kısaca açıklamak gerekirse (Yılmaz, Köseoğlu,
2004:261) :
1. Performans Başarıları (Yapılan işler ve Erişilen Hedefler): Bireyin giriştiği işlerde
gösterdiği başarı onun daha sonra benzer işlerde başarılı olacağının göstergesidir.
Dolayısıyla yaşanan başarı ödül etkisi yapmakta ve bireyi gelecekte de benzer davranışlara
güdülemektedir.
2. Dolaylı Yaşantılar (Başkalarının deneyimleri): Pek çok beklenti diğer kişilerin
deneyimlerinden kaynaklanır. Başka kişilerin başarılarını gözlemek, kişinin başarılı
olabileceği beklentisine girmesini sağlayabilir.
3. Sözel İkna: Bir davranışın başarıyla yapılabileceğine ilişkin teşvik ve öğütlerle bireyin
cesaretlendirilmesi, öz-yeterlik beklentilerinin değişmesine neden olabilir.
4. Duygusal Durum: Bireyin davranışa girişeceği sırada bedensel ve duygusal olarak iyi
durumda olması girişimde bulunma olasılığını arttırır.

2.2.

Öz-yeterlik Tipleri

Araştırmalara göre, öz yeterliliğin iki tipi vardır; (Donald, 2003: 221). Birincisi, belli bir
alandaki davranışı ortaya koymak için algılanan yapabilme becerisidir.Kirsch buna
“akademik öz yeterlilik” (task self-efficacy) adını vermiştir. Kirsch’in akademik öz

yeterlilik kavramı, Bandura’nın sosyal öğrenme kuramında belirttiği öz yeterlilik kavramı
ile hemen hemen aynıdır.
Bir diğeri ise potansiyel zorluklarla mücadele etmek için gösterilen performanstır ki bu
kavrama Kirsch “mücadeleci öz yeterlilik” (coping self-efficacy) adını vermiştir.

2.3.

Öğretmen Yeterliği

Eğitimde, öğrencilerin istenilen seviyeye gelebilmeleri için öğretmenlerin bazı alanlarda
yeterliliklere sahip olmaları gerekmektedir. Son zamanlarda sıkça kullanılan öğretmen
yeterlilik kavramı, bu alanda öğrenimini tamamlamış bir öğretmen adayının becerilerini
açıkça ortaya koyması açısından çoğu eğitimci tarafından benimsenen bir kavramdır.
MEB’e göre yeterlilik kavramı, bir işi veya görevi yapabilme gücü demektir. Öğretmen
yeterliliği ise öğretmenin her bir ana görev kapsamında, işlem karakterinde, kendi içinde
bütünlüğü olan, meslek içinde tekrarlanan, daha alt işlem basamaklarına ayrılabilen,
başkalarıyla bir araya gelerek farklı görevlerin yapılmasını sağlayan, süresi tam olarak
belirlenmese de dakikalarla sınırlı bir zaman diliminde yapılabilen, gerektiğinde bir
başkasına devredilebilir nitelikte olan alt görevleri anlatacak şekilde belirlenmiştir.
Öğretme/öğretmen öz-yeterliği, öz-yeterlik çalışmalarının eğitimle ilişkili bir alanıdır
(Henson, 2001: 4). Öğretme/öğretmen yeterliği ile ilgili çalışmalar 1980’lerde başlamış ve
biri Rotter’ın (1966) denetim odağı (locus of control) kuramı, diğeri Bandura’nın (1977)
sosyal öğrenme kuramı olmak üzere iki kuramın etkisi altında kalmıştır. Araştırmacıların
bu kuramları yorumlama farklılıkları öğretmen yeterliği ve öğretmen yeterliğinin ölçümü
konularında bazı karışıklıklara neden olmakla birlikte öğretmen yeterliği eğitim
araştırmalarında önemli bir alan olarak varlığını korumaktadır. (Woolfolk ve Hoy, 1990:
81)

3. TÜKENMİŞLİK
Tükenmişlikle ilgili literatür incelendiğinde, araştırmacıların tükenmişliğin psikolojik bir
durum olduğu konusunda fikir birliğinde oldukları ancak tükenmişliğin tanımlanması
konusunda ortak bir fikre varamadıkları görülmektedir. Tükenmişlik kavramı ilk olarak
Freudenberger tarafından tanımlanmış ve son 30 yıldır farklı meslek alanları ile ilgili olarak
üzerinde yoğun bir şekilde çalışılmıştır. Tükenmişlik, kısaca kişinin kendisine büyük
hedefler koyup daha sonra istediklerini elde edemeyip hayal kırıklığına uğrayarak,
yorulduğunu ve enerjisinin tükendiğini hissetmesi, bedensel veduygusal olarak işinin
gereklerini yerine getiremeyecek hale gelmesi olarak açıklanabilir. Tükenmişliğin yapılan
birçok tanımı vardır. Bunların bazıları aşağıda sunulmuştur.
Freudenberger’e (1974) göre tükenmişlik; enerji ve güç kaynaklarında aşırı isteklerde
bulunulması sonucunda yaşanan başarısızlık, aşınma ve bitkinlik duygularının toplamıdır.
(Akt. Vızlı, 2005:10).
Santinello’ya göre tükenmişlik; kişiler arası ilişkilerde mesafeyi, duyarsızlığı ve ilgsizliği
içeren psikolojik bir sorundur (Pedrabissi ve Santinello, 1993:530).
Edelwich ve Brodsky (1980) tükenmişliği; iş koşullarına bağlı olarak enerjinin ve amacın
giderek yitirilmesi, Pines, Aranson ve Kafry (1981) ise duygusal yükü ağır işlerde uzun

süre çalışma sonucunda fiziksel, ruhsal ve zihinsel tükenme olarak tanımlamaktadır. (Akt.
Aslan, 1996:39)

3.1.

Tükenmişliğin Nedenleri

Tükenmişliğe etki eden faktörler incelendiğinde birçok nedenden söz edildiği görülmüştür.
Bu nedenlerden bir kısmı kişisel, bir kısmı ise örgütseldir. Burada tükenmişliğin bütün
nedenlerini incelemek mümkün olamayacağından, tükenmişliği etkileyen bazı kişisel ve
örgütsel nedenlere yer verilmiştir.
Çam (1995), tükenmişliğin nedenlerini kişisel ve çevresel nedenler olarak ele almıştır. Yaş,
medeni durum, çocuk sayısı, işe aşırı bağlılık, kişisel beklentiler, motivasyon, kişilik,
performans, kişisel yaşamdaki stresler, mesleki doyum, informal destek, üstlerinden
gördüğü destek gibi birçok kişisel özellik tükenmişlikle ilgili araştırmalarda karşılaşılan ve
tükenmişlik ile ilgili görülen özelliklerin başında gelmektedir.
İşin niteliği, çalışılan kurumun tipi, haftalık çalışma süresi, kurumun özellikleri, iş yükü, iş
gerilimi, rol belirsizliği, rol çatışması, yönetimle ilgili işlerde geçirilen zaman miktarı,
kişinin eğitim durumu, eğitim işi için yeterli veya yetersiz oluşu, önemli kararlara
katılamama, örgütsel işleyişteki kusurlar, adalet yokluğu, kontrol eksikliği, işin yüksek
performans gerektirmesi, hizmet verilen insanlarla ilişkiler, yetersiz personel, yetersiz araç,
örgütün havası, örgüt ortamı, ekonomik ve toplumsal nedenler gibi birçok etken ise
tükenmenin örgütsel nedenleri olarak kabul edilmiş ve araştırmalara konu olmuştur.

3.2. Tükenmişliğin Belirtileri
Tükenmişlik verilen hizmetin niteliğinde ve niceliğinde bozulmaya yol açtığı gibi hizmeti
veren bireylerin sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Tükenmişliğin belirtileri
araştırıldığında, çok çeşitli belirtilerle ortaya çıktığı görülmektedir. Tükenmişlik sendromu
fiziksel, davranışsal ve psikolojik-duygusal belirtiler göstermektedir. Tükenmişliğin
belirtileri üç başlık altında şöyle sıralanabilir. (Çam, 1991; Deckard, Meterko, Field, 1994;
Çam, 1995; Girgin, 1995; Sabuncuoğlu, 1996; Işıkhan, 2004; Izgar, 2000; Izgar, 2001;
Dursun, 2000; Tümkaya, 1996; Sılığ, 2003; Baysal, 1995).
Fiziksel Belirtileri
Davranışsal Belirtileri
Psikolojik-Duygusal Belirtileri

3.3. Tükenmişliğin Evreleri
Birçok araştırmacı tükenmişliği farklı evrelere ayırmışlardır. Bu farklılığın nedeni
bireylerin durum ve koşullara hoşgörü düzeylerinin farklı olmasıdır. Edelwich ve Brodsky
(Akt. Sever, 1997; Girgin, 1995) aşama aşama yaşanan bir süreç olarak belirtilen
tükenmişliği dört bölümde incelemektedirler;
1)Şevk ve Coşku Dönemi: Bu dönemin başlangıcında umut, enerjide artma ve mesleki
idealler vardır. Ancak iş ortamındaki önyargı, uygulama sorunları, sık eleştirilme, kendine

ve yaşamın diğer yönlerine zaman ve enerji ayıramayışına karşı uyum sağlama çabası
görülmekte ise de bunlarla baş edememe sonucunda yavaş yavaş durgunlaşma
başlamaktadır. Bu dönem bu koşulların varlığında, çalışmaya başlandıktan yaklaşık bir yıl
sonra ortaya çıkar.
2)Durgunluk Dönemi: Bu evrede istek ve umutlulukta bir azalma vardır. Başlangıçtaki
motivasyon azalır. Beklentilerin gerçekleşmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşanır. İşinin
dışındaki ilgiler daha önemli hale gelir. İşten alınan doyum kişisel gereksinimler kadar
önemli görülmemektedir.
3)Engellenme Dönemi: Birey bu döneme girdiğinde mesleğini sürdürüp
sürdüremeyeceğine dair ciddi endişeleri vardır. Bu dönemde kişi kendi değeri ve anlamıyla
ilgili sorular sormaya, işi sürdürüp sürdürmemeyi sorgulamaya başlar. İşin sınırlılıklarını,
yaptığı işin amaçlarını gerçekleştirmede tehdit edici olarak görülür. Duygusal, davranışsal
ve fiziksel sorunlar ortaya çıkmaya başlar.
4) Umursamazlık Dönemi: Bu dönemde birey yüksek düzeyde umutsuzluk, ilgisizlik ve
doyumsuzluk yaşamaya başlayarak mesleği ile ilgili inançlarını yitirir. İş iştir düşüncesiyle
işi için çok az zaman harcar. İlgisizliğin en yoğun yaşandığı dönemdir. İşe geç gelme,
duyarsız davranma, rutinlerin dışında bir iş yapmama ve sürekli işinden yakınma vardır. Bu
devrede derin bir umutsuzluk gözlenmektedir. Mesleğini ekonomik ve sosyal güvence için
sürdürme söz konusudur.

3.4. Tükenmişliğin Sonuçları
Tükenmişliğin sonuçlarının neler olduğu araştırıldığında, çeşitli bilgilerle karşılaşılmıştır.
Tükenmişliğin belirtileri olarak ifade edilen çeşitli faktörler tükenmişliğin sonuçları olarak
da ifade edilmektedirler.Tükenmişliğin bireylerde fiziksel, duygusal ve iş yaşamını
etkileyen bazı sonuçları olduğu görülmüştür. Tükenmişlik yaşayan insanların çok karmaşık
duygular yaşadığı bunun sonucu olarak birçok davranış bozukluğu gösterdiği saptanmıştır.
(Dilsiz, 2006). Bu kapsamda, işi savsaklama, aksatma, hastalık nedeniyle işe gelmemede
artış, işe geç gelmedeki artış, işi bırakma eğilimi ya da niyetindeki artış, insan ilişkilerinde
uyumsuzluk, eş ve aile bireylerinden uzaklaşma şeklindeki sonuçlardan söz edildiği
görülmüştür (Çam,1995).
Tükenmişlik geniş bir sosyo-ekonomik etkiye sahiptir. Birçok meslek sahibi tükenmişlik
nedeniyle mesleklerinden erken bir şekilde emekli olmaktadırlar. Tükenmişlik sonucunda
iş günü kayıpları ve üretimde azalma belirgindir. Ayrıca bireyin kişiler arası ve aile
ilişkilerinde zararlı etkiler yaratabilir ve yaşama karşı olumsuz tavırgeliştirmesine neden
olabilir (Iacovides, 2003). Tükenmişliğin birey için önemli sonuçlarından birisi de zararlı
alışkanlıklara yol açmasıdır. Sorunları aşmak isteyen birey sigara, içki, sakinleştirici ilaç
gibi zararlı maddelerin kullanımını arttırmakta ve zamanla bağımlı hale gelebilmektedir
(Izgar,2001).

3.5. Öğretmenlerde Tükenmişlik
Tükenmişlik yaşadıkları belirlenen önemli bir grup da öğretmenlerdir. Öğretmen
tükenmişliği, sadece öğretmenleri değil öğrencileri ve işveren örgütü de etkileyen bir

eğitim sorunudur. Öğretmenlerin yaşadıkları stres ve tükenmişlik ailelerin, yöneticilerin,
öğrencilerin ve velilerin yani tüm toplumun üzerinde anlamlı etkilere sahiptir ve doğrudan
ya da dolaylı olarak tüm topluma yansımaktadır (Friedman ve Farber, 1992). Öğretmen
tükenmişliği fiziksel, duygusal ve davranışsal yorgunlukla tanımlanan uzun süreli stresten
kaynaklanan bir sendromdur. Davranışsal yorgunlukta öğretmenler işlerine karşı daha az
tutku ve doyum yaşarlar. İşleri ayrıca daha fazla çaba ve zaman gerektiriyorsa öğretmen
isteksizleşir ve öğrencilerin çalışmalarına karşı ilgisizleşebilir. Duygusal yorgunlukta
öğretmen bir iş gününde pozitif bir duygu beslemeyi çok zor bulur. Ağır bir vazgeçme
duygusu baskındır. Yaşanan ana duygu depresyondur. Üçüncü öğe olan fiziksel
yorgunlukta öğretmen kendini okulda çoğu zaman fiziksel olarak yorgun hisseder (
Kyriacou, 2000).
Son yıllarda öğretmen tükenmişliği üzerinde yapılan çalışmalar birey, okul ve sosyal
temeldeki kökleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Yapılan çalışmalardan yola çıkarak;
ilköğretimin ikinci kademesinde ya da lisede çalışan, 40 yaşın altında, işinde idealist,
olaylardan çabuk etkilenen bekar öğretmenlerin tükenmeye eğilimli öğretmenler olduğunu
söyleyebiliriz.
Öğretmenlerin yaşadığı dikkate değer stres kaynakları ise kırtasiyecilik, kalabalık sınıflar,
olumsuz öğrenci davranışlarıdır. Öğretmenlerdeki stresle ilgili olgunun gelişmesini
sağlayan okul tipleri ise kalabalık sınıflarıyla büyük kent okulları, yönetim takımları
olmayan aşırı bürokratik okullar, öğretmenler ve öğretmen-yönetici arasında desteğin
olmadığı okullardır (Farber, 2000).

3.6. Öğretmen Tükenmişliğinin Nedenleri
Öğretmen tükenmişliği öğrenciler ve aileleriyle olan ilişkilerini kapsayan ya da okulların
örgüt kültürleri ile ilgili birçok faktörden etkilenir. Tükenmişliği etkileyen kişiler arası
faktörlerden biri kişinin ilişkilerindeki eşitsizliktir. Öğretmenler öğrencilerine,
arkadaşlarına ve okullarına yaptıkları yatırımın yani verdiklerinin aldıklarından daha fazla
olduğunu düşündüğünde duygusal, psikolojik ve mesleki açıdan problemler yaşarlar ve iş
ne kadar talep kar olarak algılanırsa problem o kadar büyük olur (Mearns ve Cain, 2003).
Diğer mesleklerde olduğu gibi öğretmenlerde de tükenmişliği ortaya çıkartan değişkenler
kişisel ve örgütsel değişkenler olarak iki grupta ele alınmaktadır. Örgütsel etkenleri;
örgütten kaynaklanan baskı, idari desteğin eksikliği, öğrencinin ilgisizliği tembelliği veya
olumsuz davranışları, bazı meslektaşların olumsuz tutumları, okul aile işbirliğinin eksikliği,
iş açısından ilerleme fırsatlarının azlığı ve kişi başına düşen işin fazlalığıdır. Kişisel
etkenler ise; demografik özelliklerin yanı sıra bireyin kişilik özellikleri (kaygı düzeyi,
denetim odağı, dayanıklılık, gereksinimler, kapasite, vb.), fiziksel sağlık, beceri ve
deneyim, duygusal durum, sosyal destek, olumlu ve gerçekçi tutumlar olarak sıralanabilir
(Başaran, 1999; Tümkaya,1996).
Öğretmenlik öğrencilerle yakın ilişki anlamına gelmektedir. Öğretmen ve öğrencisi
arasındaki ilişkinin kalitesi öğretmenlik mesleğinin en ödüllendirici öğesinden biri olabilir
ama aynı zamanda duygusal olarak tükenmenin de kaynağı olabilir. (Huberman ve
Vanderberghe, 1999). Öğretmenlerin belirttiğine göre tükenmişliğin en önemli

nedenlerinden biri öğrencilerin kötü davranışlarıdır. Bunu izleyen diğer faktörler gürültü,
kalabalık sınıflar, disiplin problemleri, motivasyon eksikliği, derse karşı kayıtsızlıktır.

3.7. Kaynaştırma Öğrencisi Olan Öğretmenlerin Tükenmişlikleri
Kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenlerde tükenmişliğin ortaya çıkmasında, çalışılan
çocukların özellikleri, öğretmenlerin çocukları kontrol etmesinde güçlüklerin olması,
öğretmenlerin çalıştığı alanda konuların öğretilmesinin zor oluşu, öğretmenlerin öğretim
sürecinde doyum sağlayamaması vb. tükenmişliğe yol açmaktadır. Söz konusu olan özel
eğitim olduğunda çalışılan çocukların özellikleri diğer gruplardan farklı bir değişken olarak
düşünülmelidir. Engelli çocukların gereksinimleri ve özelliklerinin farklı oluşu
öğretmenlerin tükenmişliklerine katkıda bulunabilir. Bu özellikler arasında; çocuğun özür
türü, problem davranışları olup olmaması gibi durumlar sayılabilirken; öğretmenlerin sınıf
yönetimi tekniklerini kullanıp kullanmama durumu, yardımcı öğretmenin bulunup
bulunmaması, öğretmen tutumları gibi değişkenler de sayılabilir.

3.8. Öğretmen Tükenmişliğini Önleme
Wood ve MacCarty (2002)’e göre, öğretmen tükenmişliğinin sendrom gelişmeden
tanımlanması ve yok edilmesi, oluştuktan sonra tedavi edilmesinden daha iyidir. Bunu
gerçekleştirmek için üç aşamalı bir strateji önermektedir. İlk aşama tükenmişliğe neden
olan koşulları ortadan kaldırmayı kapsar. İkinci aşamada belirtilerin erken teşhisi ve
tedavisi üzerinde yoğunlaşılır. Son aşamada ise, tükenen öğretmenin işe devam etmeyi
isteyip istemediğine karar vermesinin gerekliliği belirtilir.
Farber (2000)’e göre tükenmişliği tedavi etmenin en etkili yolu okulun doğasını ve
işleyişini değiştirmektir. Okulları öğrenciler için olduğu kadar öğretmenler için de sıcak
ortamlar haline getirerek tükenmişliğin oluşmasını önlemek ya da en azından oluşum
yoğunluğunu ve sıklığını azaltmak için faydalı olacaktır.

4. KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ OLAN ÖĞRETMENLERİN ÖZYETERLİĞİ VE TÜKENMİŞLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Pajares ve Schunk, (2004)’göre yeterlik duygusu ne kadar fazla olursa, bireyin çabası,
engeller karsısındaki direnci de o kadar fazla olur. Bu açıdan bakıldığında normal
akranlarına göre eğitimlerinin daha fazla sabır ve özveri gerektirdiği, daha zorlayıcı
olabildiği engelli çocuklarla çalışan öğretmenlerde tükenmişlik duygusu ve öz-yeterlik
kavramı daha bir önem kazanmaktadır. Eğitimcinin öğretime ve öğrencilere yönelik pozitif
bir tutuma sahip olması ve kendilerini daha yeterli hissetmesi yani öz-yeterlik algısının
yüksek olması tükenmişlikle baş etmesinde önemli rol oynamaktadır (Sürgevil, 2006).
Araştırmalar sonucunda, kaynaştırma öğrencisi olan eğitimcilerin tükenmişlik düzeylerinin
cinsiyetlerine, eğitim düzeylerine, çalışmakta oldukları alana, meslekte çalışma sürelerine
ve çalıştıkları kurum türüne göre farklılaştığı, öz-yeterlik algılarının ise belirtilen
değişkenlere göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı bulunmuştur. Ayrıca eğitimcilerin özyeterlik algıları ile tükenmişliğin alt ölçekleri olan duygusal tükenme ve duyarsızlaşma
arasında negatif, kişisel başarı ile pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Yöntem
Bu araştırma bir derleme çalışmasıdır. Alan yazın incelenerek konuyla iligili daha önceden
yapılan çalışmalara ulaşılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Sonuçlar
Türkiye’de kaynaştırma eğitiminin gerektiği gibi uygulanamadığı, özel eğitim destek
hizmetlerinin sağlanamadığı görülmüştür. Bu nedenle bütün yük tek başına omuzlarına
binen kaynaştırma öğrencisi olan sınıf öğretmenlerinde tükenmişlik artmaktadır.
Bu durum öğretmenlerin öz-yetkinliğini de olumsuz etkilemektedir. Her şeyle tek başına
uğraşmak zorunda kalan kaynaştırma öğrencisi olan öğretmen zamanla özel eğitme ihtiyacı
olan bireylerin ihtiyaçlarını göz ardı edebilmektedir.
Öz-yetkinlik inancı ile tükenmişlik arasında ise güçlü yönde ters orantılı bir ilişki vardır.
Öz-yetkinliği yüksek öğretmenlerin bahsettiğimiz destek hizmetler sağlanmadığında dahi
tükenmişliklerinin düşük olduğu; ancak öz-yetkinliği düşük öğretmenlerin bu hizmetler
sağlansa dahi tükenmişliklerinin yüksek olduğu görülmektedir. Yapılması gerekenler ise
kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenlerin bu destek hizmetlerinden faydalanmasını
sağlayacak yasal düzenlemeler yapmak ve bunları uygulamaktır. Ayrıca tükenmişliğe
neden olan etmenler detaylı bir şekilde analiz edilmeli ve bunların ortadan kaldırılması için
gerekli önlemler alınmalıdır. Kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenlerin öz-yetkinlik
inançlarını artırmak için meslekleri ile ilgili hizmet-içi eğitimler düzenlenmelidir.

Tartışma ve/veya sonuç
Daha önce yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar çıktığı örneklerde görülmektedir.
Örnek 1: Özel Eğitim Okullarında Çalışan Eğitimcilerin Öz-Yeterlik Algılarının ve
Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi (Şükriye Karahan, Gülden Uyanık Balat)
Özel eğitim alanında çalışan eğitimcilerin özyeterlik algıları ile tükenmişlik düzeylerinin
incelendiği bu araştırmadan elde edilen sonuç düşünüldüğünde, beklenildiği gibi özel
eğitim alanında çalışan eğitimcilerin öz-yeterlik algısı arttıkça tükenmişlik düzeyi
azalmaktadır.
Örnek 2: Öğretmenlerin Mesleki Yetkinlik, Mesleki Sosyal Destek ve Tükenmişlik
İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi (Begümhan YELLİCE YÜKSEL, Sema
KANER, Cem Oktay GÜZELLER)
Özel eğitim ve genel eğitim öğretmenlerinin mesleki yetkinlik inançlarının, mesleki
tükenmişlik düzeylerini olumsuz yönde ve orta düzeyde etkilediğidir. Friedman (2003),
yetkinliğin, tükenmişliği yordayan en önemli psikolojik mekanizma olduğunu ifade
etmiştir. Alan yazın da bireyin öz-yetkinliği ile ilgili şüphelerinin, tükenmişlik sürecinin
başlamasında önemli etkiye sahip olduğunu (Brouwers ve Tomic, 2000; Friedman, 2002;
Leiter, 1992), gerekli mesleki becerilere sahip olduğuna inanan, bir başka deyişle
öğrencilerinin başarılarını önemli ölçüde etkileyebileceklerine ve sınıf yönetiminde başarılı
olacaklarına inanan öğretmenlerin düşük tükenmişlik yaşadıklarını (Greenwood ve ark.,
1990), buna bağlı olarak da mesleklerini bırakmaya daha az eğilimli olduklarını
göstermektedir. Benzer çalışmalarda göstermektedir ki tükenmişlik ile yeterlik arasında

güçlü ve ters yönde bir ilişki vardır. Yine çalışmlar göstermektedir ki kaynaştırma eğitimi
ülkemizde gerekli gibi yapılamadığından öğretmenlerin tükenmişliğini arttırmakta
dolayısıyla yeterliğini düşürmektedir.
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Türkiye’de Multiple Sklerozlu Olmak
Şebnem OKTAY
İzmir Multiple Skleroz Derneği, İzmir, Türkiye, sebnemo89@yahoo.com

Merhaba ben Şebnem Oktay,
Uranüs’ten geldim. Ben her yerde vardım. Bir gece yarısı Fokai’de deniz kızları denizcileri
sürüklemek isterken kayalıklara, ben yakalandım ağlara. Birdenbire ve sessizce geldi.
Tanışmak değildi niyetim. Ama hiç sormadı fikrimi. Gençtim, neşeliydim, sonsuz bir
enerjim ve hedeflerim vardı, sanki hayat bensiz olmazdı. Arthur Ashe, diyor ki
“Mutluluk insanı tatlı yapar. Başarı ışıltılı… Zorluklar güçlü… Hastalık çaresiz, ama
umutlu. Hüzün insanı insan yapar .”
Tanrı’ya asla ‘Neden ben?’ diye sormadım. Bu kendinizi yıpratmaktan başka hiç bir işe
yaramaz. Multipl skleroz, bilgiyle, akılla, özenle savaşılacak hastalıklardan biridir.

Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelip gönlümün kıyısına vursa da, ben varım,
inanıyorum ki ben hala her yerde olmalıyım ve hayat bensiz olmaz.

Ben, Türkiye'de tanı aldığı düşünülen 35 - 40 000 MS'liden biriyim.
1997'de iyi eğitim aldığına inanan oysa daha önce hiç MS'i tanımayan 27 yaşında bir Türk
kadınıydım, bugün 43 yaşındayım bir MS'linin yaşayabileceği pek çok zor anı yaşadım,
iyisiyle kötüsüyle MS'le 16 yıldır birlikteyim.
Öncelikle ellerimde karıncalanmalarla başlayan, kuşak tarzı his kayıpları ile devam eden,
bacaklarımda hissizliğe eşlik eden tıpkı bir bebek gibi tuvaletimi tutamayarak ya da
yapamayarak, yollarda sarhoş gibi yürümek yetmezmiş gibi bir de sol gözümde mozaik

görmenin ardından artık kontrol edilmeyen bir kulak suyu dengem ile guatr değerlerim için
sorgulanan MR sonucunda hani neredeyse vuslata erdim sayılır.
Her bir sorun yaratan bölge ilgili hekime danışıp sabırla tedavi önerilerini uygulamıştım.
Ellerdeki uyuşukluk için vitamin takviyesi, yorgunluk, his kayıplarım için meslek hastalığı,
tuvaletimi tıpkı bir bebek gibi tutamadığım için kadın hastalığı doktorlarının tedavi
önerilerini, kan değerlerindeki eksikler için ilgili destekler, çay, nescafe, çukulata, colayı
minimuma indirmek, bir gözümde mozaik gördüğüm için o sıralar çok bilgisayar
kullandığımdan şüphelenmek...
MR sonuçlarım ve daha sonra öğrendiğim o sıralar yaşadığım sorunların bir MS atağı
olması nedeni ile hayatımda ilk kez hastaneye yattım. O gün ilkti oysa şimdi hastane
neredeyse evimin bir odası, hayatımın doğal bir yaşam alanı gibi. Hiç unutmam ilk
hastaneye yattığımda odam çiçeklerle dolmuştu oysa daha sonra bu sıradan bir durum
halini aldı, nasılsa her MS atağı er ya da geç normale dönüyor, ve yaşam neredeyse olduğu
yerden devam ediyordu.
Doğrusu yıllar önce ilk teşhis konduğunda bir an için sevinmiştim en azından naz
yapmadığımı veya hastalık hastası olmadığımı öğrenmiştim, çünkü MS olduğumu
öğrenmeden önce pek çok ayrı doktordan derman aramıştım.
Şükür ki Ms tanısı almam geç oldu oldu güç oldu ama en azından kesin MS tanısı aldığıma
inanılarak başlandı tedavime.
Ben de MS tanısı aldıktan sonra tüm MS'liler gibi önce hastalığı tanımaya çalıştım ve
büyük ihtimalle pek çok MS'li ve MS'li yakının düşündüğü ve araştırdığı gibi yurt içinde ve
yurt dışında tedavilerin karşılaştırmalarını yaptım.
Örneğin ben önce hastalık tanısı almanın rahatlığı ile önce MS'i hiç de ciddiye almadım ve
önerilen tedavi süreci ve raporun ardından hemen bir an olsun koşuşturmanın eksik
olmadığı iş yaşamında buldum kendimi ama sonra neee oldu, kısa sürede sol tarafım felç,
elimin ve ayağımın hareketlerine hakim olamayan, tuvalet sorunları yaşayan bir durumda
hastanede buldum kendimi. Bir süre yemeğimi annem yedirdi, banyomu kardeşim yaptırdı,
tuvalete eşim götürdü, fizik tedavim için ailem seferber oldu, ben de elimden geldiğince
çalışkan ve uslu oldum normal hayata döndüm.
Günlerce hastane hastane dolaşmış MS tanısı aldığım gün tanımın konmuş olmasından
dolayı sevinçliydim. Artık doktordan doktora dolaşmalarım bitmiş ve ilk kortizon
tedavisini aldıktan sonra atak denilen tablom düzelmişti. Ancak MS denilen bu hastalıkla
ilgili bilgilerim birikmeye başlamıştı.
Yarın ne olacaktı?
Yeniden bir atak gelecek miydi?
Ne zaman?
Ne şekilde, ilk atağımdaki belirtilerle aynı mı, yoksa farklı mı olacaktı? Daha hafif, daha
ağır?
Yine düzelecek miydi? Yoksa tekrarladığında özürlülük kalacak mıydı?
İşim, eşim, ailem ne olacaktı?

Çok yeni evliydim, çocuğum olabilecek miydi? Ona bakabilecek ve ardından koşabilecek
onu koruyabilecek miydim?

Peş peşe ataklar geçirdim. Her atağımda kortizon, ikinci atağımdan sonra koruyucu tedavi
başlandı. Ancak atak aralarının uzaması bir çözüm değildi ve artık hastalığım ilerlemeye ve
bu zeminde zaman zaman ataklar yapmaya başladı.
Vazgeçmiştim düzelmekten. Yerinde duramaz mıydı? Beni ne bekliyordu?
KORKUYOR, KORKUYOR, KORKUYORDUM.
Yan etkileri de olan güçlü tedavilere geçildi. Ne ben ne doktorlarım yılmadı ama MS bize
meydan okuyordu. Bense artık tek destekle yürüyor, denge bozukluğum nedeniyle çok sık
düşüyor yara bere içinde kalıyordum. Bacaklarım kasılıyor, bazen toplum içinde bile idrar
kaçırıyordum. Ancak hiç yılmıyordum.
Yurt dışındaki birçok MS Derneği ile bağlantılarım vardı. İzmir MS Derneğini tanıtabilmek
için gerek yurtiçinde gerekse yurt dışında Avustralya dahil uzak ülkelere gidiyordum.
Beklenenler tek tek oluyordu. Önce işimi kaybettim ardından eşim tarafından terk edildim.
Ne mutlu ki ardımda çok güçlü, beni seven ve koruyan bir ailem vardı.
Bugün birçok engele karşın yaşama meydan okuya okuya var olan bir MS’liyim.
MS ile yaşamın bir parçası olan evlilik sorunları da elbet yaşamın değerli bir bölümüdür.
Kimimiz hiç ayrılmak istemeyiz, kimisi ise çok vefalı çıkar ömür boyu eşim ve
çocuklarımın da hayatını sık sık rahatsızlanarak etkilemeye hakkım yok diye düşünür.

Bence evlilik kurumu ve ms hiç sorun değil, yıllarca ms olarak evli olan da gördüm; tıpkı
dört çocuk sahibi olan ve MS Federasyon Başkanı daha sonra Avrupa MS Platformu
Başkanı olan John Golding de arkadaşım oldu.
Hatta şu an salonda eşleri ve çocukları ile birlikte bulunan MS’li arkadaşlarım bile
mevcuttur.
Hayır hayır MS ne evliliğe ne de çocuk sahibi olmaya engel değildir ya, bazı tecrübeler çok
acı verebiliyor…

Ben de, MS tanısı alır almaz ülkemizde ve yurt dışındaki bilgilere ulaşmaya hatta
öğrendiklerimi Türk toplumu ile paylaşmaya çalıştım.
İzmir'de yaşayan bir MS'li olarak şanslıydım çünkü Türkiye'nin MS konusunda kurulmuş
ilk sivil toplum kuruluşu İzmir'deydi. Önceleri başta öylesine yalnızca ziyaretçi olarak
gittiğim İzmir MS Derneğinden kısa bir sürede neredeyse çıkmaz olmuştum. İlk günler
hasta yakını sanıyordu dernekteki üyeler beni daha sonra benim de bir ms hastası
olduğumu öğrendiler.
Dernekte hem benim gibi aynı sorunları yaşayan arkadaşlar ile birlikte olabiliyor, hem de
fizik-tedavi uygulayabiliyor, hem psiko-terapiye katılabiliyor, hem de düzenlenen
konferanslarda MS konusunda gelişmeleri takip edebiliyordum. 1989’da kurulan Türkiye
MS Derneği,- ve ard arda gelen Ankara, Bursa, Elazığ, Gaziantep Dernekleri ile biz büyük
bir ailenin üyeleriyiz.
İzmir Multipl Skleroz Derneğinde fizyoterapi, psikoterapi, psikodrama, hidroterapi, yoga
çalışmaları, hasta- hekim bilgilendirme toplantıları, hemşirelik hizmetleri, resim kursu,
kitap okuma grubu, BOCCIA çalışmaları, piknikler gibi etkinlikler gerçekleşmektedir.

Ülkemizde ve yurt dışında bulanan MS Derneklerinde MS hastaları, yakınları ile MS
konusunda bilgilenmek isteyenlere hizmet verilmekte, toplumda MS konusunda farkındalık
yaratılmak için çalışılmaktadır
Her yıl Mayıs ayının 3. haftası Türkiye MS Haftası ve son Çarşamba günü, ‘’Dünya MS
Günü’’ olarak kutlanmaktadır
Multipl skleroz hastalığını kitlere duyurmak ve farkındalık yaratmak adına Londra'da
bulunan Uluslararası MS Federasyonu-MSIF (Multipl Sclerosis International Federation)
ve Dünya Sağlık Örgütünün --WHO- (World Health Organization) ortak kararları ile her
yılın Mayıs ayının son Çarşamba günü, 2009 yılından başlamak üzere ‘’Dünya MS Günü’’
olarak ilan edilmiştir.

Nöroloji dünyasının özel-güzel ve değerli hastaları olan MS'liler için ülkemizde özel dal
poliklinik günleri, fizik tedavi ve psikoterapi hizmetleri gerçekleşmektedir.
MS tanısı ve tedavisi pek çok tetkik ve araştırma gerektiren bir hastalıktır. Hastanelerin
nöroloji kliniklerinde MS hastalarına özel dal poliklinikleri olmasına karşın tanı ve
tetkikler in daha kolay ve sıklıkla gerçekleştirilmesi ve daha fazla hastaya hizmet
verilebilmesi için hastanelerde mümkünse MS Kliniği açılması halinde hastaların bir gün
değil her gün tedavi imkânları gerçekleşebilir.
Ülkemizde günümüzde mevcut bulunan pek çok özel dal hastaneleri gibi MS için de özel
dal hastaneleri kurulabilir, bunun benzer çalışmaları yurt dışında mevcuttur. Dönem dönem
ataklarla seyreden bir hastalık olan MS için ülkemizde hastalar tetkikler, tıbbı tedavi ve
rehabilitasyon hizmetleri için çok sıra beklemektedir.

Hastalığın doğal seyri dışında bir MS linin birçok sorunu vardır.
ü Atak olursa hastanede yatak bulunabilecek mi?
o Yatak olmadığı takdirde doktorların hastaların eline tutuşturdukları
günde 1 g gibi yüksek kortizon nerede uygulanacaktır? Yan etkileri ve
tehlikeleri yok mu?
o MS Atak tedavi merkezleri gibi hastanın güvenlik içinde tedavisini
yaptırabileceği gündüz hastaneleri kurulamaz mı?
ü Hastalık ilerlediği zaman ne yapacağız?
o Odama, tekerlekli sandalyeme ya da yatağıma mı bağlı kalacağım?
Bakımımı kim sağlayacak? Annem babam yaşlanıyor. Onların sağlık
sorunları başladığında ne yapacağım? Onların da dinlenmeye benim de
tatile, eğlenmeye hakkım olduğunu kim anlayacak?
ü Sokağa nasıl çıkarım?
o Yüksek kaldırımları nasıl aşar, otobüslere nasıl binerim? Bir engelli için
otobüse binmek mi yoksa inmek mi zor? Hiç düşündünüz mü? Batı
toplumlarında olduğu gibi otobüs merdivenleri alçalamaz ve güvenli bir
şekilde inemez miyiz?
ü Otoparklarda sorunlar yaşıyoruz.
Bazı arkadaşlarım akülü sandalye almak istiyor. “ÖZGÜRLÜK, AH ÖZGÜRLÜK” diye
haykırmak istiyoruz...
Ancak devlet başkalarının yardımına ihtiyaç duyduğumuz basit tekerlekli sandalyeler
veriyor. Onlarsa bu güç yaya yollarında çok kısa zamanda kırılıyorlar. Akülü bir sandalye
alabilmek kaç hasta için mümkün olabilir? Kim bu denli ağır ekonomik yükü
karşılayabilir?
Uçaklarda daha ciddi sorunlar yaşıyoruz. En arka sırada ve en dipteki koltuklara
oturtuluyoruz. Gerekçesi bir tehlike anında sağlıklı kişileri engellemememiz ve uçağın hızlı
tahliyesi. Önce ve hızla sağlıklı insanların güvenliği sağlanmalı. Oysa öncelikli tahliye
edilmesi gereken bizler değil miyiz?
Tüm engelliler için geçerli olan erişim konusu MS’liler için de sorun teşkil etmektedir.
Ulaşımda yaşanılan sorunlarda belediye araçlarının basamaklarında yaşanan sorunlar,
yollar, alış veriş merkezleri, hastaneler, okullar, turizm mekânlarında yaşanan asansör ve
engellinin kullanımına uygun olmayan mekânlar olarak belirtilebilir.
Ulaşımda engelliye yönelik indirimler mevcuttur. Kamu araçlarında otobüs-metro-trenvapur-uçaklarda mevcut olan engelli indirimlerinin mümkünse ambulans ve taxilerde de
belirli kurallar dahilinde geçerli olması imkanları değerlendirilebilir.
Yürüme ve denge bozukluğuma alışmıştım. Her an yaşamın içinde olmak istiyordum.
Sinemaya, tiyatroya, alış verişe semt pazarlarına gitmek istiyordum. Tatile gitmek
istiyordum. Çok az otelde engelliler için yaşamı kolaylaştırıcı olanaklar vardı.
Genellikle trafik kazası geçirdiğim sanılıyor. Onlara uzun uzun usanmaksızın MS
anlatıyorum.

Doktorlarım giderek ellerimin çok önemli olduğunu söylemeye başladılar. Bu ne demekti?
Kollarım güçsüzleşir, yazı yazamaz, yemek yiyemez olursam ne yapardım?
KORKUYOR, DAHA ÇOK KORKUYORDUM.
Hele geçen gün, oturduğum sandalyeden kalkamaz durumdaydım, bir an nutkum tutuldu,
annem-babam yanımda seslenemiyor, onları da üzeceğim diye yardım isteyemiyordum.
Tamam Şebnem tamam, kızım senin için artık MS’in sonuna geldin diye düşündüm bir
an!!! Fizik tedaviye rehabilitasyona ihtiyacım var. Devlet yılda 20 güne izin veriyor. Oysa
biz MS’liler için fizik tedavi ömür boyu düzenli olarak uygulanmalı.
Bazı arkadaşlarım ve benim alt bezlerine, bazılarımızın da yatakta ya da sandalyede
yardıma, bir bakıcıya ihtiyacı var.
Kalıcı olmayan sonda kullanmamız gerekiyor. Devlet ancak günde 3-6 adet sonda için
ödeme karşılanmasına izin veriyor.
Bütün bunlar yeni yeni başa çıkılmaz ekonomik yükler getiriyor.
TÜRKİYE’de engelli olmak başa çıkılmaz hale geliyor…

Ülkemizde pek çok birey gibi istihdam MS’lilerin de en büyük sorunlarından biridir. Tanı
almadan önce iş hayatına katılmış olan bir MS’li dönem içinde hastalık nedeni ile
gelişebilecek tıbbi-fiziksel-psikolojik sorunlar nedeni ile hizmetini gereğince yerine
getiremediği için işini kaybedebilmektedir. Hizmet aksaması nedeni ile çalışma engeli
yaşayan MS’liler için ise emeklilik süreci sancılı olabilmektedir.
Dönem dönem ataklarla seyreden bir hastalık olsa dahi MS’lilerin de toplumda tüm diğer
engelliler kapsamında çalışma hakkı olmalıdır. Örneğin iş kaybı veya işsizlik sorunları ile

İŞKUR’un düzenlediği kurslardan mezun olan MS’liler yine İŞKUR aracılığı ile engelli
kontenjanında elaman talep eden işletmelere başvurmaları halinde engel grubunun MS
olduğu belirtilmesi halinde “Üzgünüz iş yeri prosüdürümüz gereği MS hastalığı engelli
personeli kabul edilmemektedir” yanıtı ile karşılaşılmaktadır. Oysa ki MS’li bireylerin de
çalışabileceği engelli kadrolar mevcut olmalıdır unutulmamalıdır ki herkes bir gün engelli
olabilir.
Ülkemizde MS hastaları ve yakınlarının en büyük ihtiyaçlarında biri de MS bakım
evleridir. MS’lilerin belirli dönemlerde yatılı veya saatlik konaklayabilecekleri MS bakım
evleri hem MS’liler hem de yakınları için ihtiyaç duyulan mekânlardır. Yurt dışında
örneğin Avustralya Melbourne'da Belediye MS evleri mevcuttur. 30 Eylül - 5 Ekim
2001’de Avustralya Melbourne'da gerçekleşen Uluslararası Multiple Skleroz Federasyonu
Konferansı, sırasında ben de üç Belediye MS evi ziyaretinde bulunmuştum. Mevcut
mekânlarda şehir dışından hastaneye tetkik veya tedaviye gelen MS’liler ile yakınları ile
yaşayan ancak yakınlarının çeşitli işleri sırasında kendilerine eşlik edemeyen ms’li
arkadaşlarımız kalmaktaydılar.

Bence her birey toplumda yer almalıdır. Kişi engelli olsun veya olmasın toplumda yer
aldığı sürece mutlu olabilir ve çevresine yaşam sevinci verebilir. Örneğin ben MS
olduğumu öğrendikten kısa bir süre sonra İzmir MS Derneği ile tanıştım ve dernekte
uygulanan çalışmalarına katıldığım gibi MS konusunda toplumu bilgilendirmek,
farkındalık yaratmak için okullarda, öğrencilerle doktorlar ve MS’li arkadaşlarım eşliğinde
toplantılara katıldım. 1998’ de İzmir Amerikan Koleji’nde Türkiye’nin ilk MS Gençlik
Kulübünü kurdum.
Sokak Çocuklarını Koruma Çocuklar Geleceğimizdir Derneği yararına ve bir okulun
öğrencilerine burs imkânı tanımak için tiyatro çalışmalarına katıldım ve sahneye çıktım.
İzmir MS Derneği yararına oyun sahnelenmesi için çabaladım.

MS konusunda her yıl dünyanın bir ülkesinde doktorlar, ilaç firmaları, hasta, hasta
yakınları ve ilgili derneklerin katıldığı kongreler gerçekleşir. Bu kongrelerde MS
konusunda bilimsel çalışmalar, MS'in tanısı ve tedavi süreci ile ilgili gelişmeler
değerlendirilir. Ben de İstanbul, Bursa, Aydın, İsviçre, Basel, Cenevre ve Zürih'te; Fransa
Toulus'da; Avustralya Melbourne'da gerçekleşen kongrelerde İzmir MS Derneği'ni
temsilen katıldım.
2012’ye kadar yalnızca MS konusunda farkındalık çalışmalarına katılırken 2012 yılında
İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyesi olarak seçildim ve Uluslararası
Engelsizmir 2013 Kongresinde sosyal komite, spor komitesi, engelli aile komitesi, gençlik
komitesi ve kırmızı bayrak komitelerinde görev yapmaya başladım.
Engelli Meclisi ve Engelsizmir 2013 Kongresi çalışmalarında diğer engel gruplarından
arkadaşlar ve aileleri ile birlikte olmaktayım. Birlikte engellilik konusunda farkındalık
yaratmak için okul ziyaretleri gerçekleştiriyor, engelli bir spor dalı olan Boccia
antrenmanları, okul, alan ve merkezlerde Boccia gösterisi yapıyor, sazlı ve sözlü müzik
çalışmaları gerçekleştiriyor, tiyatro gösterileri hazırlıyor, işaret dili eğitimi alıyoruz.
Ben bir MS’linin yaşayabileceği pek çok zor dönemi aştım. Tekerlekli sandalye de
kullandım, yatalak da oldum, tekerlekli sandalye basketbol takımı ile lisanslı olarak sahaya
da çıktım, şimdi Boccia sporcusu olarak sahaya çıkmaktayım.
Her Allah’ın günü çookkk sağlıklı olmayabilirim, elbet zor anlarım olmakta ve sosyal
hayata katılmakta güçlükler yaşayabilirim ama elimden geldiğince öğrenmeye, üretmeye ve
paylaşmaya çalışmaktayım.
Çünkü bence nefes almak değildir yaşamak
İnsan dünyanın neresine giderse gitsin üç aşağı, beş yukarı aynı temel ihtiyaçlar için benzer
hizmetlere gereksinim duyar. Kaliteli yaşam ve sorunsuz hizmet anlayışına sahip her
mekânda elbet daha çok rahat eder.
Hepinize engelsiz günler diler, engelsiz yaşama can koymuş tüm emekçileri şapka
çıkararak kutlar ve teşekkür ederim, saygılarımla,
UNUTMAYALIM; KORUNMASI GEREKEN ENGELLİLER DEĞİL HAKLARIDIR.
Hayat yaşadıkça ve paylaştıkça güzel, yolunuz düşerse İzmir MS Derneğine uğrayıp güzel
bahçemizde zeytin ağaçlarının gölgesinde, mandalina ağaçlarının arasında dost çayımız ve
yorgunluk kahvesini içmeden gitmeyin :)))

EKLER: Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013
kayıtlarına göre değerlendirmeler ile MS
Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
34 Avrupa ülkesinde MS Rehabilitasyon bölgesi değerlendirmesine göre 24 ülkede :MS
Rehabilitasyon birimi mevcuttur.
Bunlar; Norveç
9
Lüksemburg
6
İsviçre
8
Danimarka
5
İngiltere
7
Almanya
5
Belçika
6
Hollanda
5
İrlanda
6
İsveç
5
İtalya
6
Estonya
4
Çekoslovakya
4
Finlandiya
4
Fransa
4
Slovakya
4
İspanya
4
Yunanistan
3
Türkiye
3
Slovenya
3
Litvanya
3
Romanya
2
Macaristan
1
İzlanda
1

Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
yalnızca Türkiye, İspanya, Belçika ve Litvanya’da MS tanısı alan bireylerin işlerini
kaybetmeleri mümkündür. Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği
üzere 2013 kayıtlarına göre MS tanısı alan bireylerin yalnızca %11 ‘nin işlerini
kaybetmeleri mümkündür.

Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
yalnızca İngiltere, İspanya, Belçika, Slovakya, Macaristan ve Yunanistan eğitim
mevzuatında MS ‘den söz edilmektedir.
Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
Avrupa’da eğitim mevzuatında MS ‘den %20 söz edilmektedir

Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
Avrupa’da İrlanda, Norveç, Almanya, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Slovakya,
Slovenya, Romanya, Arnavutluk, Yunanistan’da engelli hakları mevzuatında MS’den söz
edilmektedir.

Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
Avrupa’da engelli hakları mevzuatında MS ‘den % 37 söz edilmektedir.

Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
Avrupa’da İrlanda, Norveç, Hollanda, Almanya, İsviçre, Avusturya, Slovakya, Slovenya,
Hırvatistan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya Yugoslav Cumhuriyeti, Arnavutluk,
Yunanistan ve Romanya’da engelli hakları mevzuatında MS’ler para -tazminat (emeklilik
/indirimi) mevcuttur.
Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
MS’ler Avrupa’da engelli hakları mevzuatında %49 para -tazminat (emeklilik /indirimi)
hakkına sahiptir.

Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
Avrupa’da İrlanda, Norveç, Hollanda, Almanya, Avusturya, Slovakya, Hırvatistan, BosnaHersek, Bulgaristan, Makedonya Yugoslav Cumhuriyeti, Arnavutluk, Yunanistan ‘da
engelli hakları mevzuatında MS’ler için vergi düzenlemeleri (avantajları) mevcuttur.
Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
Avrupa’da engelli hakları mevzuatında MS’ler için %40 oranında vergi düzenlemeleri
(avantajları) mevcuttur.

Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
Avrupa’da İrlanda, Norveç, Almanya, İsviçre, Avusturya, Slovakya, Slovenya, BosnaHersek, Bulgaristan, Makedonya Yugoslav Cumhuriyeti, Arnavutluk, Yunanistan’da
Rehabilitasyon ve Sağlık için avantajlar mevcuttur
Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
Avrupa’da engelli hakları mevzuatında MS’ler için %46 Rehabilitasyon ve Sağlık
avantajları mevcuttur

Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
Avrupa’da İrlanda, Norveç, Belçika, Hollanda, Almanya, İsviçre, Avusturya, Slovakya,
Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya Yugoslav Cumhuriyeti,
Yunanistan’da MS’liler için çalışma ortamlarında engele yönelik adaptasyonlar, esnek
çalışma programı, hizmet aksaması nedeni ile çalışma engeli yaşayan MS’liler için ise
emeklilik sürecinde erken emeklilik avantajlar mevcuttur.
Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
Avrupa’da engelli hakları mevzuatında MS’ler için çalışma ortamlarında engele yönelik
adaptasyonlar, esnek çalışma programı, hizmet aksaması nedeni ile çalışma engeli yaşayan
MS’liler için ise emeklilik sürecinde erken emeklilik %43 oranında avantajlar mevcuttur.

Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
Avrupa’da İrlanda, Norveç, Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, Slovakya, Slovenya,
Hırvatistan, Bosna-Hersek, da MS’liler için ev ortamlarında engele yönelik adaptasyonlar,
yaşam alanlarında ev ve kişisel bakımları için, yardımcı avantajlar mevcuttur.
Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
Avrupa’da MS’liler için ev ortamlarında engele yönelik adaptasyonlar, yaşam alanlarında
ev ve kişisel bakımları için%34 oranında yardımcı avantajlar mevcuttur.

Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
Avrupa’da İrlanda, Norveç, Belçika, Hollanda, Almanya, İsviçre, Avusturya, Slovakya,
Hırvatistan, Bosna-Hersek, Romanya, Arnavutluk, Bulgaristan ve Yunanistan’da MS’liler
için engelli dostu konutlar, klinikler, eğitim, ulaşım ve erişime yönelik yardımcı avantajlar
ile indirimler mevcuttur.
Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
Avrupa’da MS’liler için %40 oranında engelli dostu konutlar, klinikler, eğitim, ulaşım ve
erişime yönelik yardımcı avantajlar ile indirimler mevcuttur.

Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
Avrupa’da İrlanda, İngiltere, Norveç, Belçika, Hollanda, Almanya, İsviçre, Slovakya,
İtalya, Danimarka, İsveç, İspanya, Litvanya, Latviya, Estonya, Portekiz, Avusturya,
Lüksemburg, Slovenya, Sırbistan, Romanya, Moldova, Bulgaristan, Arnavutluk, Fransa,
Finlandiya, Yunanistan ve Türkiye’de ayrımcılık karşıtı / eşitlik yasaları MS’li bireyleri
korumaktadır.
Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
Avrupa’da ayrımcılık karşıtı / eşitlik yasaları MS’li bireyleri % 89 oranında korumaktadır.

Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
Avrupa’da Almanya, Macaristan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Çek Cumhuriyeti ve
Makedonya Yugoslav Cumhuriyeti’nde genel mevzuatın bir parçası olarak MS’li bireyler
için engelli hakları mevcuttur.
Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
Avrupa’da genel mevzuatın bir parçası olarak MS ‘li bireyler için engelli hakları %86
oranında mevcuttur.

Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
Avrupa’da İrlanda, İngiltere, Norveç, Belçika, Hollanda, Almanya, İsviçre, Slovakya,
İtalya, Danimarka, İsveç, İspanya, Litvanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, ,
Fransa, Finlandiya, Yunanistan ve Türkiye’de MS’liler ve aileleri için bilgilendirme
imkânları mevcuttur.
Uluslararası MS Federasyonu Veri tabanı Atlasında belirtildiği üzere 2013 kayıtlarına göre
Avrupa’da MS’liler ve aileleri için % 71 oranında bilgilendirme imkânları mevcuttur.

Multiple Sklerozlu Annesi Olmak
Miray ÖZKESKİN
İzmir Multiple Skleroz Derneği, İzmir, Türkiye
1996 yılıydı, İstanbul’da yaşayan kızımla o sıralar telefonla çok daha sık görüşür olmuştuk.
Çünkü kızım ne olduğunu pek anlayamadığı sağlık sıkıntıları yaşadığını söylüyordu.
Doktora gitmiş ve ona çok spor yapıp, ardından bıraktığı için bel bağlarının zayıfladığı bu
nedenle fizik tedaviden destek alabileceği söylenmişti. Her öğle tatilinde işten çıkıp fizik
tedaviye gitmeye başlamıştı. Enfrarujla sıcak tedavi uyguluyormuş beline fizyoterapist. 15
gün kadar böyle geçirdi kızım. “Geleyim” dedim, istemedi, “geçer” dedi. Anlattığı
sıkıntıları daha da artıyordu bana göre. Sesinden biraz gergin olduğunu anlıyordum. Zor
yürüdüğünü, yorgun olduğunu ve idrarını zor tuttuğunu söylüyordu.
Tedavisini yürüten fizyoterapist “bu işte bir terslik var” diyerek nöroşirolog bir arkadaşına
muayene göndermiş kızımı o da muayeneden sonra nörolog Aksel Siva’ya. Mr süreci ve
hayatımıza giren demiyalizen bir hastalık ile plaklarımız. Teşhis: MS
Doktor arkadaşları hemen kortizon tedavisine başladılar, o sırada bende gitmiştim
İstanbul’a. Hastaneye yattık. Devam eden kortizon tedavisinin 4. Gününde ayağa kalktı ve
normal yürümeye başladı Nur. ” İşte bu hastalıkta bu kadarmış geldi ve geçti” diye
düşündük. Henüz hiçbir şeyi farkında değildik. 6 ay kadar böyle devam etti, bir atak daha
geldi. Atak gelmeden önce anlıyordum sanki. Sağ gözünde çok hafif bir küçülme oluyor ve
gözleri parlaklığını kaybediyordu.
Yılda ortalama en az 1 atak geçiriyordu kızım. Ve ben hep onunla oluyordum. Çok zordu,
bu süreç. Çok yoğun bir işi vardı, bir çok insanla birlikte iş yapıyordu. O kişilerin onu
anlayışla karşılaması, sakin davranmaları en büyük dileğim olmuştu hep. Neyse ki öyle de
oldu. En zor dönemlerimizden biri de hastalığın teşhisinden sonra geçen ilk 3 yıldı.
Kızımın kendi içinde yaşadığı ve “neden ben?” diye isyan ettiği dönem. Bir anne olarak en
çaresiz kaldığım ve cevap veremediğim soru.
Bunu durumu gittiği psikologlardan aldığı destekle çözdükten sonra gelen dönem ise “sen
olmazsan ben nasıl yaşarım?” dönemiydi. Özellikle yürüme zorluklarının arttığı, kolunu
kaldıracak hali olmadığı yani hayata yetemediği dönemlerde. Hep moralle destek olmaya
çalıştım kızıma, hep pozitif konuştum.
Elbette 17. yılına giren hastalık sürecinde çok güzel günlerimiz de oldu. Kızımın tek başına
güzel günleri de oldu. Fakat hep tedirgindi hastalığından dolayı, hep dikkatli. Hiçbir zaman
kapıp koyuveremedi kendini, salıveremedi. Ben de hep korktum yeniden atak geçirecek
diye. Ama hiç belli etmedim bu korkumu.
Şimdi de çok ender de olsa zor zamanlarımız oluyor. Ama artık ikimizde çok daha iyi
tanıyoruz bu zorunlu arkadaşımızı. Daha iyi geçiniyoruz onunla. Hatta arada bizi çok
güldürüyor bile..

ENGELLİ BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE
ENGELLİ SPORLARINDA FİZYOTERAPİNİN ROLÜ
Prof. Dr. Nevin ERGUN:
Oturum Başkanı, “Türkiye’de Engelli Profili ve Sporlarına Yaklaşım”, Hacettepe
Üniversitesi
Doç. Dr. Didem KARADİBAK:
“Engellilerde Koruyucu Fizyoterapi ve Fiziksel Aktivite”, Dokuz Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bahar ANAFOROĞLU:
“Engelli Sporcularında Değerlendirme ve Klasifikasyon”, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Akmer MUTLU:
“Çocuk ve Engelli Olmak”, Hacettepe Üniversitesi (Tam Bildiri Metni İletilmemiştir)

Türkiye’de Engelli Profili ve Engelli Sporlarına Yaklaşım
Prof. Dr. Nevin Ergun
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü, Ankara, Türkiye, nergun@hacettepe.edu.tr
Özet: Dünya’da yaklaşık 600 milyon engelli birey yaşadığı veya dünya nüfusunun %10
‘nun gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı belirtilmektedir. Engelli bireylerin aileleri
düşünüldüğünde dünyamızda insanların %25’i nüfus olarak direk etkilenmektedir.
Türkiye’deki veriler dünya gerçekleri ile paralellik göstermektedir. Türkiye’nin nüfusu
75.627.384 milyondur. Nüfusun %12.29'unu engelli bireyler oluşturmaktadır Bunun anlamı
9.294.605 milyon engellimiz olduğu gerçeğidir. Fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal
yönlerden gelişim geriliği gösteren bireylerde bu eksiklikler sosyo-emosyonel problemlere
neden olurken, özgüven ve benlik gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Gelişimin
tamamlanması için uygulanan kognitif ve akademik programlar olmasına rağmen tam bir
gelişim için oyun, hareket, motor beceri, fiziksel yeterlilik önemli bir ön şart sayılmaktadır.
Tüm bu özelliklerin kazandırılmasında en etkin yol spor ve rekreasyonel aktivitelerdir.
Spor, fiziksel ve ruhsal yapıya sağladığı destek yanında disiplin, güven, rekabet ve
arkadaşlık hislerini uyandırarak çocuğa sosyal rolünü de kazandırmış olacaktır. Engelli için
bu sosyal rolün evrensel dili “spor”dur. İlk kez The Stoke Mandeville Hospital ‘da , Sir
Ludwig Guttman tarafından organize edilen ve tekerlekli sandalye’ deki engellilerin
rehabilitasyonu için uygulanan çeşitli sportif aktiviteler, engelliler sporunun tarihsel
başlangıcı olmuşturr ön şart sayılmaktadır.Tüm bu özelliklerin kazandırılmasında en etkin
yol spor ve rekreasyonel aktivitelerdir. Türkiye’de 1990 yılında yapılan “Spor Şurasında”
alınan karar doğrultusunda T.C Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı
“Türkiye Özürlüler Spor Federasyonu” kurulmuştur. Kuruluşundan 2000 yılına kadar 4 ana
engel grubunun faaliyetlerini gerçekleştiren Federasyon, 2000 yılında 4 ayrı Federasyon
olarak ayrılmıştır. Türkiye’de Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan 4 Engelli
Federasyonunda toplam Sporcu sayımız: 26179 ‘dir. (Erkek: 2117, Kadın: 5008) Engelli
oranımız ve sahip olduğumuz sayı göz önüne alındığında sporcu sayımızın azlığı dikkat
çekicidir.Bu nedenle,toplumumuzda engelli bireylerin yeterlilikleri ve yetenekleri hakkında
farkındalık yaratmak ve bu konuda gerekli eğitimi sağlamak en önemli hedeflerimizden
biri olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Engelli, Engelilerde Spor

Türkiyede Engelli Profili
Dünya genelinde özellikle nüfus artışına paralel , trafik kazaları, iş kazaları, akraba
evlilikleri, kronik hastalıklar ,yaşlılık, yetersiz ve dengesiz beslenme, bulaşıcı hastalıklar,
çevre kirliliği, yoksulluk, savaşlar ,şiddet ve teröre bağlı nedenlerle Günümüzde engelli
bireylerin sayısında artış olduğu bildirilmekte ve edinilen bilgiler ışığında birçok ülkede ,
her 10 kişiden birinin fiziksel,mental veya duyusal engelli olduğu rapor edilmektedir.
(www.uno.org).

Dünya’da yaklaşık 600 milyon engelli birey yaşadığı veya dünya nüfusunun %10 ‘nun
gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı belirtilmektedir. Engelli bireylerin aileleride
düşünüldüğünde dünyamızda insanların %25’i direk olarak etkilenmektedir.
(www.who.int)
Türkiye’deki verilerde dünya gerçekleri ile paralellik göstermektedir. Başbakanlık
Özürlüler İdaresi Başkanlığı(BÖİB), Türkiye’de 2002 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü
(TÜİK) işbirliği ile “Türkiye Özürlüler Araştırması”nı gerçekleştirmiştir. Genel sonuçları
2003 yılı Aralık ayında açıklanan araştırmaya göre, Türkiye engeli nüfus oranı %12.29
olarak verilmiştir.(BÖİB-TÜİK, 2002).
Tablo 1. Genel Nüfus İçinde Engelli Nüfus Oranı-2002
Genel Nüfus

Engelli Nüfus

Oran

Toplam

68 622 559

8 431 937

12,29%

Erkek

34 069 984

3 783 197

11,10%

Kadın

34 552 575

4 648 740

13,45%

Kaynak: BÖİB-TÜİK Türkiye Özürlüler Araştırması İleri Analizleri–2002
Türkiye’nin nüfusu 75.627.384’dür. Nüfusun %12.29'unu engelli bireyler oluşturmaktadır.
Bunun anlamı 9.294.605 milyon engellimiz olduğu gerçeğidir.
Tablo 2. Engelli Nüfus Oranları-2002
Engelli Nüfus Oranları

Toplam

Erkek

Kadın

Ortopedik, Görme İşitme, Dil-Konuşma ve
Zihinsel Engelli Nüfus
Süreğen Hastalığa Sahip Olan Nüfus

2.58

3.05

2.12

9.70

8.50

11.33

Toplam Engelli Nüfus

12.29

11.10

13.45

Kaynak: BÖİB-TÜİK Türkiye Özürlüler Araştırması İleri Analizleri-2002
Bu oranları daha detaylı incelediğimizde en yüksek engellilik oranı ortopedik engellilerde
gözlenirken en düşük engellilik oranı işitme engellilerde gözlenmektedir. Yaşa göre
engellilik oranları incelendiğinde, ortopedik, görme ve işitme engellilerde yaşla birlikte
engellilik oranı da artmaktadır (BÖİB-TÜİK, 2002). TÜİK 2010

Tablo:3 - Kayıtlı olan özürlü bireylerin cinsiyet, yerleşim yeri, özür oranı, yaş
grubuna göre dağılımı

Kayıtlı olan özürlü bireylerin cinsiyet, yerleşim yeri, özür oranı, yaş
grubuna göre dağılımı
(%)

Toplam

Görme
özürlü

İşitme
özürlü

Dil ve
konuşma
özürlü

Ortopedik
özürlü

Zihinsel
özürlü

Ruhsal ve
duygusal
özürlü

Süreğen
hastalık

Çoklu
Özürlülük

100,0

8,4

5,9

0,2

8,8

29,2

3,9

25,6

18,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Erkek

58,6

67,0

57,5

67,0

56,2

61,1

67,9

56,2

53,5

Kadın

41,4

33,0

42,5

33,0

43,8

38,9

32,1

43,8

46,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Kent

62,4

59,2

67,1

70,6

59,8

61,1

61,0

64,6

62,8

Kır

37,6

40,8

32,9

29,4

40,2

38,9

39,0

35,4

37,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

15,2

28,3

16,6

52,3

33,8

6,7

12,3

17,1

10,8

42,4

28,1

78,8

37,1

49,4

43,3

25,8

40,0

39,5

42,4

43,6

4,6

10,5

16,9

50,0

61,9

43,0

49,7

Toplam
Cinsiyet
Toplam

Yerleşim yeri
Toplam

Özür oranı
Toplam
%20 %39
%40 %69
%70 ve
üstü
Yaş grubu
Toplam

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Tablo:4 Kayıtlı olan özürlü bireylerin özrün ortaya çıkış zamanı, özrün nedeni ve
özür türüne göre dağılımı, 2010
Kayıtlı olan özürlü bireylerin özrün ortaya çıkış zamanı, özrün nedeni
ve özür türüne göre dağılımı, 2010
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Kaynak: TÜİK, Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması, 2010

Ülkemizde 0-19 yaş grubunda toplam 440.385 engelli çocuk ve adolesan vardır. Bu çocuk
ve adolesanların engel tiplerine göre dağılımlarına bakıldığında sırasıyla; bedensel,
zihinsel, görme ve işitme engelinin geldiği görülmektedir. Omurilik yaralanmaları, çocuk
felci, amputasyonlar, nöromuskuler hastalıklar örneğin spina bifida, cerebral palsy ve
muskuler distrofi gibi fonksiyonel bozukluklar bedensel engele yol açan durumların
başında gelmektedir. Kaynak: TÜİK Özürlülerin sorun ve beklentilerinin araştırılması (
2010). Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde,
özürlüyü; “normal kişinin, kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendine yapması gereken
işleri, bedensel ve ruhsal kabiliyetlerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma noksanlık
sonucu yapamayan” olarak tanımlamıştır . BM tarafından engelli birey ise “yaşama eşit
katılım fırsatlarında azalma ya da kısıtlanma” başka bir deyişle “çevre ile engellinin karşı
karşıya kalması”
olarak tanımlanmıştır. (www.uno.org). Sağlığın Uluslararası
Sınıflandırılmasın (ICF) ‘e göre ise; tanımlar aşağıda belirtilmiştir.
•
•
•

•

Hastalık: Bir dizi bulgu ve belirtilerle ortaya çıkan patolojik durum.
Bozukluk: Psikolojik, fiziksel veya anatomik yapının veya fonksiyonun
anormalliği veya kaybı beceri problem.
Özür: Bozukluk sonucu bir aktiviteyi normal sınırlar içerisinde yapabilme
yeteneğindeki kayıp, kısıtlanma iş performansında bozulma (Aktivite
Limitasyonu).
Engellilik: Bozukluk ya da özür nedeniyle yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel
faktörlere bağlı olarak normal rolün yerine getirilememesi, kısıtlanması sosyal
rolde bozulma (kısıtlanma).

Dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de sakat, özürlü, engelli gibi çeşitli
ifadeler kullanılmıştır. En son yasal değişiklik olan 2005 Tarih ve 5378 Sayılı Özürlüler
Kanunu ile “özürlü” tanımı “doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel,
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle
toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve
korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi”
olarak yapılmıştır. Engelli bireyin profesyoneller tarafından desteklenmesi ve
yönlendirilmesi rehabilitasyon kavramı içinde yer almıştır. BM tarafından rehabilitasyon
terimini; “engellinin fiziksel, duyusal, zihinsel, psikolojik ve sosyal performansın gelişmesi
ile (ulaşması ile) en üst seviyede özgürce hayatını sürdürebilmesi” olarak tanımlamıştır.
Günümüzde ise medikal ve sosyal model ICF ile yeniden yorumlanmıştır. ICF’e göre
medikal modele baktığımızda, yetiyitimini, doğrudan bir hastalık, travma veya diğer sağlık
koşullarının yol açtığı, bir profesyonel tarafından bireysel tedavi şeklinde medikal bakım
gerektiren ve kişiye ait bir problem olarak görmektedir.
Rehabilitasyon kısaca kişinin anatomik, fizyolojik ve çevresel limitasyonları içerisinde
fiziksel, psikolojik, sosyal, mesleki ve meslek dışı eğitimsel potansiyelinin geliştirilmesidir.
Fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal yönlerden gelişim geriliği gösteren bireylerde bu
eksiklikler sosyo-emosyonel problemlere neden olurken, özgüven ve benlik gelişimini de
olumsuz yönde etkilemektedir.Oyun, motor aktivite ve fiziksel beceriler, bilişsel ve
entelektüel gelişim kişiliğin gelişiminde oldukça önemli yer tutar. Bunlardan yoksun
çocukların oyunlara katılmaması kişilik gelişimindeki antisosyal yapının temelini

atmaktadır. Gelişime bağlı ortaya çıkan performanstaki eksiklikler kişinin topluma
uyumunu bozmaktadır. Gelişimin tamamlanması için uygulanan kognitif ve akademik
programlar olmasına rağmen tam bir gelişim için oyun, hareket, motor beceri, fiziksel
yeterlilik önemli bir ön şart sayılmaktadır. Tüm bu özelliklerin kazandırılmasında en etkin
yol spor ve rekreasyonel aktivitelerdir. Spor, fiziksel ve ruhsal yapıya sağladığı destek
yanında disiplin, güven, rekabet ve arkadaşlık hislerini uyandırarak çocuğa sosyal rolünü
de kazandırmış olacaktır. Engelli için bu sosyal rolün evrensel dili “spor”dur.
Spor niçin önemlidir?
YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIR.
• Bu aktiviteler ile grup içi başarı ve mücadele azmi artar
• Kişiler arası destek ve paylaşım artar
• Kişiler arası iletişim artar
• Birbirlerinin ilgi ve ihtiyaçlarını öğrenirler
• Kimlik duyguları gelişir
• Kendilerine olan özgüvenleri artar
Ayrıca spora katılım, sosyal uyumu, kendini kabul etme, sosyal yeteneklerin gelişmesi
yanında engelli ve engelli olmayan çocukların kaynaşmasını sağlamaktadır. Çocukların
engelli arkadaşlarını tanıması ve farkındalıklarının artması ilerde toplumu oluşturacak bu
bireyler arasındaki engelleri kaldıracaktır.
Ülkemizde ve Dünyadaki bu konuda alınan kararlar incelendiğinde; 2005 Tarih ve 5378
Sayılı Özürlüler Kanunun Madde.33 ile 1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. Maddesine (n) bendinden sonra
gelmek üzere “Özürlü bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere;
spor tesislerinin özürlülerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim
programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile
ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları
yetiştirmek, özürlü bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği
yapmak” eklenmiştir .
BM Standart Kurallar’ından 10. Kural “Kültür”, 11. Kural “Eğlence ve Spor”, 12.Kural”
Din”, 18. Kural “Engelli Birey Organizasyonları” başlıklarında yapılması gerekenler ve
yükümlülüklerinin bir kısmı aktarılmaktadır. Bu maddelerdeki yükümlülükler şunlardır:
(Birleşmiş Milletler Bilimsel ve Kültürel Organizasyonu, UNESCO,1993)
11.Kural: Eğlence ve Spor başlığında “Ülkeler; engelli bireylerin eğlence ve spor
yapmalarında eşit fırsatlar sağlama konusunda önlemler alacaktır.”
Ayrıca (UN,1993):
• Ülkeler, engelli bireylerin katılımı için otel, plaj, spor sahaları, egzersiz salonları,
eğlence ve spor alanları yaratmayla ilgili önlemler başlatmalıdır. Bu önlemler,
eğlence ve spor programlarında yardımcı personel, katılım metotları
geliştirmelerde projeler, bilgilendirme ve eğitim programları ile desteklenmelidir.
• Turizm otoriteleri, seyahat acenteleri, oteller, gönüllü organizasyonlar, diğer eğlence
aktiviteleri yada seyahat fırsatları engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun avantajları
sunmayı tercih etmelidir. Uygun eğitim bu süreci desteklemeyi sağlayabilir.

• Engelli bireylerin spor aktiviteleriyle katılımda fırsatlarının geliştirilmesi
bakımından, spor organizasyonları cesaretlendirilmelidir. Bunun yanında, katılıma
dair önlemlerde katılım fırsatına yeterince açık olunmalıdır. Diğer yandan özel
düzenlemeler yada özel oyunlara ihtiyaç olacaktır. Ülkeler; ulusal ve uluslar arası
düzeyde engelli bireylerin katılımlarını desteklemelidir.
• Engelli bireylerin katıldığı spor aktiviteleri diğer katılımcılarla aynı kalitede eğitim
ve talimatlara sahip olmalıdırlar.
Spor ve eğlence organizatörleri, kendi bölümlerinde engelli bireylerle ilgili gelişmeler için
engelli bireylerin organizasyonlarına danışmalıdır.

Dünyada ve Türkiye’de Engellilerde Spor
İlk kez The Stoke Mandeville Hospital’da, Sir Ludwig Guttman tarafından organize edilen
ve tekerlekli sandalye’ deki engellilerin rehabilitasyonu için uygulanan çeşitli sportif
aktiviteler, engelliler sporunun tarihsel başlangıcı olmuştur. 1948’de düzenlenen ilk Stoke
Mandeville Oyunlarına 16 kişi tekerlekli sandalye basketbol, masa tenisi ve okçuluk
dallarında katılmıştır. Geleneksel hale gelen bu organizasyon başarılı bir şekilde devam
etmektedir. Engellilerin olimpiyat oyununa katılımı ilk defa 1960 Roma Olimpiyatlarında
olmuş ve Paralimpik Oyunlar adıyla bugün her dört yılda bir olimpiyatlarla birlikte
gerçekleştirilmektedir. İlk kış Paralimpik Oyunları ise, 1976 yılında Nordic ve Alpine
kayağında Ornskoldsvik, İsviçre’de yapılmıştır. Daha sonra Hız buz pateni, Oturarak
kayak, Kızak yarışları ve kızak hokeyi sporları ilave edilmiştir. Bunların yanında zihinsel
engelliler için ilk defa A.B.D’de Kennedy Vakfı tarafından 1968’de organize edilen
oyunlara “ Özel Olimpiyat Oyunları” denilmekte, dünyada her dört yılda bir ,ülkemizde her
iki yılda bir düzenlenmektedir.Tüm sporlara ait bu yarışlarda uluslar arası spor
federasyonlarının kuralları geçerlidir.
Türkiye’de 1990 yılında yapılan “Spor Şurasında” alınan karar doğrultusunda T.C
Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı “Türkiye Özürlüler Spor
Federasyonu” kurulmuştur. Kuruluşundan 2000 yılına kadar 4 ana engel grubunun
faaliyetlerini gerçekleştiren Federasyon, 2000 yılında 4 ayrı Federasyon olarak ayrılmıştır.
Bu grup ve Federasyonlar:
A) Bedensel Engelliler
B) Zihinsel Engelliler( Özel sporcular)
C) İşitme Engelliler
D) Görme Engelliler’dir.
Türkiye’de Gençlik ve Spor Bakanlığına bünyesinde bulunan 4 Engelli Federasyonunda
lisanslı kadın, erkek ve toplam sporcu sayısı aşağıdaki gibidir.
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu: (T:3641, E:3155, K:486)
Görme Engelliler Federasyonu :(T:3156, E:2488, K:668)
İşitme Engelliler Spor Federasyonu:(T:8314, E:7091, K:1223)
Özel Sporcular Federasyonu:(T:11068, E:8437, K:2631)
Toplam Sporcu: 26179 Erkek: 21171 Kadın: 5008

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi
2002 senesinde kurulmuştur. Paralimpik (engelli sporları) ruhun oluşması için çalışan ve
Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC )‘nin Türkiye temsilcisi olarak tanınan tek resmi
kuruluştur (www.tmpk.org.tr).

Paralimpik Oyunlar
1992 Barselona Paralimpik Oyunlarında ve 2000 Sydney Paralimpik Oyunlarında; Türkiye
sadece bir sporcu ile yüzme branşında temsil edilmiştir. Türkiye 2004 Atina Paralimpik
Oyunlarına, Atıcılık ,Atletizm,Masa Tenisi,Yüzme,Halter olmak üzere 5 dalda 8 sporcu ile
katılmıştır. Atıcılık dalında Korhan Yamaç ilk Paralimpik Altın ve Bronz madalyalarımızı
almamızı sağlamıştır. Çin’de başkent Pekin’de gerçekleştirilmiş olan 2008 Paralimpik
Oyunlarına; Türkiye toplam 16 sporcu ile; Atletizm, Atıcılık, Halter, Masa Tenisi,
Okçuluk, Tekerlekli Sandalye Tenis, ve Görme Engelliler Judo branşlarında katılmıştır.
Okçulukta Altın, Masa Tenisi’nde Bronz olmak üzere 2 madalya kazanılmıştır. 2012
Londra Paralimpik Oyunlarına ise; 21 kadın, 46 erkek toplam 67 sporcu ile en fazla sayıda
sporcu katılımı sağlanmıştır. Atıcılık( 5), Ağırlık kaldırma ( 6), Goalball ( 6), Judo (6),
Para-MasaTenisi (6), Okçuluk (11), Tekerlekli Sandalye Basketbol (12), Yüzme (2),
Görme Engelliler Futbol(8), Atletizm ( 5) olmak üzere toplam 10 spor branşında yarışmalar
gerçekleşmiştir. Türkiye Paralimpik Takımımız toplamda 10 madalya kazanmıştır. Bir altın
madalya Ağırlık kaldırma, 5 Gümüş Madalya Ağırlık kaldırma, masa Tenisi, Judo, Atıcılık,
4 Bronz madalya ise Goalball, Judo, Okçuluk ve Ağırlık kaldırmada kazanılmıştır.
Hedefler;
§

Toplumumuzda engelli bireylerin yeterlilikleri ve yetenekleri hakkında farkındalık
yaratmak ve bu konuda gerekli eğitimi sağlamak.

§

Aileleri bilinçlendirmek ve yönlendirmek.

§

Tüm kurum, kuruluş, yerel yönetimler, sivil toplum örgütlerinin entegrasyonunu
sağlayarak bir yapılanma içinde yakın uzak hedefleri gerçekleştirmede birlikte
hareket etmek.

§

Toplumumuzda engelli bireylerimizin eğlendirici ve destekleyici anlamda spora
katılımlarını %25–50 seviyelerine kadar artırmak

§

Türkiyede tüm engelli federasyonlarına bağlı spor kulüplerinin sayısını artırmak.
Bu anlamda engelli sporcu sayısını artırmak.

§

Rekreasyonel ve profesyonel sporların desteği ile bireylerin yaşam kalitelerini
artırmak.

§

Paralimpik oyunlara katılabilecek sporcu sayısını artırmak

§

Özellikle kadın sporcu, idareci ve antrenör sayısında artış sağlamak.

§

Her bir spor dalı için ulusal ve uluslar arası düzeyde, antrenör, hakem ve klasifiker
yetiştirmek ve uluslar arası kurullarda yer alacak temsilci sayısını artırmak.

Sonuç
Spor, tüm ülkeleri belli bir platformda toplayan, sosyal olgu olması yanında ülkelerin
gövde gösterisi ve politik arenaları olarak kabul edilen olimpiyat ve büyük
organizasyonlarla sıkça gündeme gelen bir ses, bir renk, bir heyecandır. Avrupa, Dünya
şampiyonaları ve Paralimpik oyunlarında ülkemiz çok sayıda sporcunun katılımı ile bu
evrensel gösteride yerini almalı, Türkiye adını sporcularının kazandığı başarılarla tüm
Dünya’ya duyurmalıdır. Bu amaç gerçekleştirilirken ülkemizin ihtiyacı ve hedefi olan
sporcular yetiştirilmiş olacaktır. Bu bireylerin kimliği engelli yerine sporcu olarak toplum
tarafından benimsenecek ve engelli engelsiz ayrımı ortadan kalkacak tüm bireylerin eşit
olduğu kavramı toplum olarak daha iyi algılanacak ve benimsenecektir.
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Özet: Engellilik, çevre ve insan arasında etkileşim sonucunda ortaya çıkan fiziksel,
zihinsel, duyusal, iletişimsel, psikolojik ya da gelişimsel farklılık ya da kronik hastalıktır.
Engelli ve sağlıklı bireylerin toplum içerisinde bir bütün olarak yaşamlarını sürdürmeleri
çok önemlidir. Doğru koruyucu fizyoterapi yaklaşımlar ile engelli kişinin toplum içindeki
değişik rollerini yerine getirmesi sağlanabilir. Fizyoterapinin en önemli amacı; Bazı
nedenlerle bir takım fonksiyonlarını yitirmiş kişilerin evde, iş ortamında ve sosyal
yaşamda mümkün olan en bağımsız düzeye ulaşmasını sağlamak ve yaşam kalitelerini
artırmaktır. Bunu; yaralanmaları önlemek, yetersizlikleri en aza indirmek, oluşmuş
yaralanma ve hastalıkları tedavi etmek için uygun fizyoterapi yaklaşımları ve enerji
koruma tekniklerini kullanarak ve aynı zamanda engellinin aktif yaşama ve sosyal ortama
geri dönmesini sağlamak için toplumu bilinçlendirerek ve fiziksel -çevresel düzenlemelere
destek vererek yapabilir. Düzenli fiziksel aktivite/egzersiz engelli insanların sağlıklı bir
yaşam sürmeleri açısından önem taşımaktadır. Fiziksel aktivite hem fiziksel hem de
psikolojik iyi olma halini geliştirmekte ve inaktiviteye bağlı hastalıkların riskini anlamlı
oranda azaltmaktadır. Bu hastalıklar arasında koroner arter hastalığı, obesite, tip II diabetes
mellitus, hipertansiyon, iskemik inme, osteoporoz, depresyon, uyku problemleri, kanser
sayılabilir.Bu problemler engelli bireylerin fiziksel kapasitelerini sınırlayabilmektedir.
Sonuç olarak, düzenli aktiviteler, grup egzersizleri ve Basketbol gibi takım oyunlarının
engelli bireyler için fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal olarak yararlar sağlamakta ve
toplum içinde daha iyi ilişkiler kurabilmelerine yol açmaktadır.
Anahtar Kelime: Engelli, Koruyucu Fizyoterapi, Fiziksel Aktivite

Giriş
Ülkelerin sağlık, eğitim ve ekonomik kalkınma göstergelerinde, engelli nüfusun yaşam
kalitesi ile engelli nüfusa verilen hizmetin kalitesi önemli bir yer tutmaktadır. Dünya
nüfusunun yaklaşık olarak %10’u engelli insanlardan oluşurken, Başbakanlık Devlet
İstatistik Enstitüsü’nün 2002’de yaptığı engelliler araştırmasına göre; Türkiye’de engelli
olan nüfusun, toplam nüfus içindeki oranı %12.29’dur. Bu oran çok yüksek olup, artan
nüfusla birlikte giderek yükselmektedir. Son yıllarda ,engelli nüfüsun artışına sebep olan
faktörleri ortadan kaldırmak veya var olan engelliği ile bireyin mümkün olan en bağımsız
düzeyde yaşamasını sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla koruyucu fizyoterapi
yaklaşımları önem kazanmıştır.

Yöntem

Bu derlemenin amacı engelli bireylerde koruyucu fizyoterapinin önemini ve düzenli
fiziksel aktivitenin sağlıklı bir yaşam sürmek açısından gerekliliğini vurgulamaktır.
En önemli sorunlardan biri kavram karmaşasıdır. Dünya sağlık örgütüne göre; Özürlülük,
bireyin fizyolojik, psikolojik, anatomik yapı ya da işlevlerindeki herhangi bir eksiklik ya da
anormallik olarak tanımlanmaktadır. Engellilik ise yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültürel
etkenlere bağlı olarak, özürlülük ve sakatlılık sonucu oluşan, o birey için normal olan bir

işlevin yerine getirilememesi, tamamlanamaması ya da eksik kalmasıdır. Eksik kalan işlev,
bir aktiviteyle sınırlı olmayıp yaşantıyı oluşturan rollerden biridir ve sonuçlarıyla o kişinin
yaşamını, toplumun bütününü etkiler. Sonuç olarak sorunumuz aslında özür değil, yarattığı
engellilik ve nasıl başa çıkılabileceğini bilmemektir. Bu rehabilitasyon çalısmaları ile
sağlanabilir. Rehabilitasyon engelli kişinin fizyolojik, anatomik ve çevresel limitasyonları
içerisinde mümkün olabilen en üst fonksiyonel, psiko-sosyal ve mesleki bağımsızlığa
ulaştırılması olarak tanımlanmaktadır. Engelli kişilerin rehabilitasyonu hekim,
fizyoterapist, hemşire, beslenme uzmanı, psikolog sosyal hizmet uzmanı gibi geniş bir
rehabilitasyon ekibi gerektirir. Aynı zamanda, rehabilitasyonun sağlıkla yapılabilmesi için
devlet, belediyeler gibi yerel kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin bu konudaki
politikaları ve stratejileride son derece önemlidir. Ülkemizde ekibi sayısı, engelli sayısı ve
bu kişilerin tibbi rehabilitasyona ihtiyaçları göz önüne alındığında engellilerin
rehabilitasyon hizmeti ya almadıkları ya da almak için çok uzun süre bekledikleri
görülmektedir.
Koruyucu fizyoterapinin amacı; fiziksel Yetersizlikleri en aza indirmek, oluşabilecek
semptomları(bulguları) önlemek, yardımcı araç ve cihazları belirlemek ve eğitim vermek,
fonksiyonel bağımsızlığa ulaştırmak ve yaşam kalitesini artırmaktır.

Tablo 1: Koruyucu Fizyoterapinin evreleri
•
•
•

Birincil önleme: yaralanmaları, oluşabilecek semptomları önleme,birey ve aile
eğitimi
İkincil önleme: gelişen yaralanma ve semptomları tedavi etme ve gelişen
problemleri en aza indirme
Üçüncül önleme: Gelişen komplikasyonlarla nasıl başa çıkabileceğini öğretme,
gerekli yardımcı araç ve cihazları belirleme, ergonomik ve çevresel düzenlemeler
yapma
Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması,
fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha
hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları,
hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran
önemli nedenlerden biri olmuştur. Kronik hastalıkların giderek artması; toplumda engelli
bireylerin artması ve toplumsal gelişimin giderek yavaşlaması anlamına gelmektedir.

Fiziksel aktivite terimi teknik olarak “dinlenme seviyesinin üzerinde
enerji harcanmasına sebep olan ve iskelet kasları tarafından oluşturulan
herhangi bir zorlama” olarak tanımlanmaktadır. Egzersiz ve sportif
aktiviteler kadar günlük yaşamdaki yürüme, bisiklet, dans, bahçe işleri ve
ev işleri de bu tanımın içinde yer almaktadır. Sağlığın ve fonksiyonel
kapasitenin yararına olan, zarar veya risk içermeyen her türlü aktivite bu
tanıma uymaktadır. Egzersizin, engelli bireylerin hareket etmekten haz
alma, eğlenme ve başarma gereksinimlerinin karşılanmasında önemli bir
araç olduğu ifade edilmektedir. Fiziksel aktivite, her yaşta sağlığa yararlıdır. Düzenli
fiziksel aktivite, çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde, istenmeyen
kötü alışkanlıklardan kurtulmada, sosyalleşmede, yetişkinlerin çeşitli kronik hastalıklardan
korunmasında veya bu hastalıkların tedavisinde veya tedavinin desteklenmesinde, Engelli

ve yaşlıların daha sağlıklı, aktif bir yaşam geçirmelerinin sağlanmasında bir başka deyişle
tüm hayat boyunca yaşam kalitesinin artırılmasında önemli farklar yaratabilmektedir.

Tablo 2: Engellilerde Fiziksel Aktivitenin Yararları
•
•
•
•
•
•
•

İnaktiviteye(hareketsizliğe) bağlı gelişebilecek kalp-dolaşım, kas-iskelet sistemi
problemlerini önlemek
Sağlığı geliştirmek
Fiziksel uygunluğu artırmak
Stres, endişe ve depresyonu azaltmak
Oksijen tüketimini artırmak
Kilo kontrolünü sağlamak
Özgüveni arttırmak ve daha iyi hissetmeyi sağlamak

Her engelli bireyin kendi durumuna uygun yapabileceği fiziksel
aktivite/egzersiz vardır. bu en iyi fizyoterapist gözetiminde detaylı bir
değerlendirme sonrasında bireye özgü hazırlanan egzersiz programlarıyla
başarılabilir.
Tablo 3: Fiziksel aktivite sırasında dikkat edilecek durumlar
•

Fiziksel aktive sıklık ve süresi zaman içinde dereceli olarak arttırılmalıdır.

•

Uygun ortamda, uygun ekipmanlarla, çevre güvenliği sağlanarak ve aktivite

•

kurallarına uygun gerçekleştirilmesi yaralanmaları ve istenmeyen etkileri
engelleyebilir.
Fiziksel aktivite yapmadan önce hekim kontrolünden geçmeli ve fizyoterapist
rehberliğinde uygun aktiviteler planlanmalıdır

Fiziksel aktivitenin şiddeti son derece önemlidir. Engelli bireyin
fonksiyonel düzeyine göre aktivite seçilir ve düşük düzeyden şiddetliye
doğru ilerlenir. Fiziksel aktivitenin şiddeti üç düzeyde sınıflanır; Düşük:
Nefes almanın ve kalp atım sayısının dinlenme değerinin biraz
üzerindeolduğu çok az çaba gerektiren günlük aktiviteleri niteleler. Yavaş
yürüyüş örnek olarak verilebilir. Orta: Nefes almanın ve kalp atım
sayısının normalden daha fazla olduğu,kasların zorlanmaya başladığı, orta
dereceli çaba gerektiren aktiviteleri ifade eder. Aktivite sırasında kişi
konuşabilir fakat, şarkı söyleyemez. Hızlı yürümek, düşük tempolu koşular,
dans etmek, ip atlamak, yüzmek, masa tenisi oynamak, yavaş tempoda
bisiklet sürmek .vb sayabiliriz Yüksek: Nefes almanın ve kalp atım
sayısının normalden çok daha fazla olduğu veya kasların daha fazla
zorlandığı, çok fazla çaba gerektiren aktiviteleri

tanımlar. Kişi, aktivite sırasında nefesi kesilmeden birkaç kelimeden
fazlasını konuşamaz. Tempolu koşu, basketbol, futbol, voleybol, hentbol ve
tenis oynamak, step-aerobik derslerine katılmak, tempolu dans etmek gibi.
Tartışma
Kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden birisi olan fiziksel
hareketsizlik, dünya genelinde, ölüme neden olan risk faktörleri
sıralamasında dördüncü sırada yer almaktadır (dünya genelindeki ölümlerin
%6’sı). Meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık %21-25’inin, diyabetin
%27’sinin ve iskemik kalp hastalığının %30’unun ana nedeninin fiziksel
hareketsizlik olduğu tahmin edilmektedir. Hareketsiz yaşam tarzının
yaygınlaşması, obezitenin artmasına neden olan önemli faktörlerden biridir.
Fiziksel in aktivite ülkemizde, tüm nedenlere bağlı ölümlerin %15’inden
sorumludur.
Fiziksel inaktivite, insan sağlığını olumsuz etkilediği için bireysel ve
toplumsal sağlık giderlerini de arttırmaktadır. Bireysel sağlığın ve
dolayısıyla toplumsal sağlığın, fiziksel aktivite alışkanlığı gibi eğlenceli,
düşük maliyetli ve yüksek verimli bir edinimle korunması, sağlık
harcamalarının azaltılmasında etkili bir araç olarak kullanılabilir. Aynı
zamanda fiziksel uygunluğun geliştirilmesi, düzenli aktivite/egzersiz
yapılmasında son derece önemlidir.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre “sosyal, mental ve fiziksel iyilik hali” fiziksel
uygunluk olarak tanımlanır. Bu bir kısır döngüdür. Hastalıklar, ağrı, engellilik bireyin daha
az hareket etmesine neden olacaktır. Daha az hareket fiziksel uygunluğun ve fonksiyonun
giderek azalmasına yol açacaktır. Bu nedenle engelli bireylerde fiziksel uygunluğun
geliştirilmesi son derece önemlidir. Fiziksel uygunluğun artırılması ise Kas kuvveti ve
dayanıklılığın (endurans), Kalp-damar dayanıklılığınını (Kalbin, akciğerlerin ve kan
damarlarının çalışan kaslara oksijen taşıma yeteneği),Esneklik ve Vücut kompozisyonunun
(vücut yağı) iyileştirilmesi ile mümkündür.

Yaralanmaları önlemek kasları, eklemleri, solunum ve dolaşım
sistemini aktif fiziksel aktivite ve/veya egzersiz için hazır hâle getirmek
amacıyla yapılan 5-10 dk’lık ısınma –esneme hareketleri ile başlanmalı,
kas ve kanda birikmiş olan laktik asidin daha çabuk normale dönmesi için
soğuma-nazik germe egzersizleri ile bitirilmelidir.
Engelli bireylerin yapabildikleri ölçüde, haftada en az 150 dakika
orta yoğunlukta ya da haftada 75 dakika yüksek yoğunlukta aerobik aktivite
yapabilirler. Ayrıca orta ve yüksek yoğunluğun birbirine eşit
kombinasyonunda aerobik aktivite yapılabilir. Aerobik aktivite her gün en
az 10 dakika yapılmalıdır. Orta ve yüksek şiddetteki kas kuvvetlendirme
aktivitelerini haftanın üst üste olmadan 2 gün ya da daha fazla

yapmalıdırlar. Sadece bu yeterli değildir. Devletin bu konuda duyarlı
olması, fiziksel aktivite yapmayı kolaylaştırıcı alanlar ve çevresel
düzenlemelere destek vermesi gerekir.
Tablo 4. Devlet, yerel kurum/kuruluşlar ve Sivil toplum
örgütleri nasıl yardımcı olabilir?
•
•
•

•
•

Engelli kişileri günlük yaşamlarına fiziksel aktivite katmaya teşvik etmeleri
konusunda cesaretlendirilmelidir
Toplumsal fiziksel aktivite programlarının planlama ve tasarlanmasının tüm
aşamalarında engelli kişilerin katılımı sağlanmalıdır
Çevre, engelli kişilerin fiziksel aktiviteleri (yürüme, tekerlekli sandalye aktiviteleri
gibi) güvenle ve kolaylıkla yapabilmeleri için düzenlenmeli, mimari engellerden
arındırılmalıdır
Engelli kişilerin gereksinimlerini karşılayacak toplum temelli programlar
geliştirilmelidir.
Okullarda ulaşılabilir fiziksel aktivite sınıfları düzenlenmelidir.

Sonuç
Düzenli Fiziksel aktivite yapılmasının sağlanması koruyucu
fizyoterapi ve rehabilitasyonun ilkelerinden biridir. Egzersiz alışkanlığın
kazandırılması herhangi bir aktivite kısıtlaması olan kişiler için sağlığı
koruyup geliştirmenin yanı sıra, hareketsizliğin yol açtığı hastalıkları da
önler. Fiziksel ve ruhsal sağlık için fiziksel aktivitenin günlük yaşam içine
adapte edilmesi ve davranış değişikliği ile bir yaşam biçimine
dönüştürülmesi gerekmektedir.
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Engelli Sporcularda Değerlendirme ve Sınıflandırma
Bahar Anaforoğlu
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm, Ankara, Türkiye, anaforoglu@baskent.edu.tr
Özet: Engelli sporcuların yer aldıkları branşta en iyi performans ile, diğer sporcularla eşit
koşullarda ve adil bir şekilde yarışabilmeleri için sporcuların değerlendirilmesi ve uygun
bir şekilde sınıflandırılması gerekmektedir. Engelli sporcuların değerlendirilmesi ve
sınıflandırılmasında farklı yöntemler izlenmekle beraber her bir engelli spor dalının
kendine özgü kuralları olan sınıflandırma protokolü vardır.
Anahtar Kelimeler:Engelli sporcu, engelli sporları, sınıflandırma, değerlendirme
Engelli sporculara özel, tüm yarışmalar için yapılan sınıflandırmalar, fiziksel kapasite ile
yarışabilirlik düzeyi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için yapılmaktadır. Bu
sınıflandırmaların geliştirilmesi yıllarca sürmüş, farklı ve aynı tip engeli olan kişilerin, aynı
yarışma disiplini içinde eşit şartlarda yer almasına imkân verilmiştir.
Sınıflandırma; sporcunun fonksiyonel kapasitesi, oyun içindeki performansı, tekniği ve
patolojisi dikkate alınarak yapılmaktadır. Sınıflandırma sistemleri ve yöntemleri yalnızca
engelin neden olduğu fonksiyonel kısıtlamaları ölçmelidir. Sınıflandırma ile sporcular
arasında denge ve fırsat eşitliği sağlanmaktadır. Engellilerde sporunun en önemli özelliği
sporcuların sahip olduğu engele ve fonksiyonel düzeylerine göre sınıflandırılmaları ve
burada aldıkları puana göre yarışmalara katılabilmeleridir. Spora özel fonksiyonel sınıflar
ve sınıflandırma kuralları, özel spor kurallarına göre ayrı ayrı tanımlanmalıdır.
Sınıflandırma tekerlekli sandalyeye bağımlı sporcular için daha da önemlidir. Çünkü
sınıflandırma sistemlerinin gelişmesi ile birlikte en ileri düzeyde engeli olan bir kişi bile
yarışma olanağına kavuşmuş olmaktadır. İyi ve zevkli bir yarışma için sınıflandırmanın
doğru yapılması ön koşuldur. Her bir spor dalı için sınıflandırma sistemi, sporun temel
hareketlerinin fonksiyonel performansına göre belirlenmelidir. Sınıflandırmanın amacı,
antrenman düzeyini ve beceri derecesini belirlemek değildir. Fonksiyonel beceri,
sporcunun antrenman veya beceri seviyesinden bağımsız olarak düşünülmelidir.
Her spor dalı için sınıf sayısı sporun yapılması için gereken özel ihtiyaçlara ve farklı
özürlere sahip sporcunun mümkün olan fonksiyonel kabiliyetine uygun olarak
tanımlanmalıdır. Bu sınıf sayısında bir değişikliğe ihtiyaç olduğu zaman performanstaki
fonksiyonel değişikler ve her bir sınıftaki sporcu sayısı temel alınarak sürekli gözden
geçirilmelidir.
Sınıflandırma kuralları her sporun teknik kuralları içinde yer alır. Bu nedenle
sınıflandırmacılar teknik üyeler ile eşit statüde kabul edilirler. Sınıflandırmacılar kendi
görevlerini “International Paralympic Commitee”nin (IPC) sınıflandırmacılara ait etik
kurallarına göre yerine getirirler. (IPC Handbook, 2007)

Sporcuların Sınıflandırılabilmeleri için Gerekli Uygunluk Kriterleri
•

Yarışmacı olmak için mutlaka kalıcı bir engele sahip olunmalıdır. Kalıcı bir engele
sahip olmayan diğer sporcular IPC programlarına sporcu olarak kabul edilemez.

•

Minimum engel, her bir spor dalı için fonksiyonel faktörler göz önüne alınarak
tanımlanmıştır. Bu nedenle sporcu, bir spor dalına uygun olurken, diğerine uygun
olmayabilir.

•

Sporcunun bir müsabakada yer alabilmesi için mutlaka o sporun kurallarına göre
sınıflandırılmış olması gerekir.

•

Sınıflandırma komitesinin fikrine göre; bir yarışmacının engelinde değişiklik varsa,
engel tanımlanamıyorsa veya sınıflandırma işlemi için sporcu koopere olamıyorsa;
sporcunun yarışmacı olmak için uygun olmadığı açıklanır.

•

Engelli sporcunun tıbbi dökümanı birçok spor dalı için fonksiyonel sınıflandırmada
temel unsurdur.

•

Farklı test metotları, sporun tipine, yarışmacının engeline bağlı olarak yapılabilir.

Paralimpik Oyunlar için “uygun” olarak tanımlanan temel engel grupları aşağıdaki gibidir.

Kas güçsüzlüğü
Bir kas veya kas grubunun kontraksiyonu sonucu açığa çıkan kuvvetteki azalma olarak
tanımlanır (örneğin ekstremitelerde, vücudun sağ veya sol tarafında ya da vücudun
yarısında). Bu kategoride yer alan hastalıklar parapleji, kuadripleji, müsküler distrofi, postpolio, spina bifida şeklindedir.

Hareket genişliğinde yetersizlik
Bir veya birden çok eklemin hareket genişliğinde kısıtlılık olabilir. Eklemlerin
hipermobilitesi, eklem instabilitesi (örneğin omuz dislokasyonu) ve hareket genişliğini
azaltan akut durumlar (örneğin artrit gibi) “uygunluk kriteleri” dışında bırakılır.

Ekstremite noksanlığı
Bir travma (travmatik amputasyon gibi), hastalık (kemik kanseri gibi) veya konjenital
ekstremite noksanlığı (dismelia gibi) sonucu kemik veya eklemlerin total veya kısmi
yokluğudur.

Bacak uzunluk farkı
Konjenital veya travmatik nedenlerle bir bacakta meydana gelen kemik kısalığıdır.

Boy kısalığı
Alt ve üst ekstremite veya gövde kemiklerinin anormal boyutta olması nedeniyle meydana
gelen boy kısalığıdır (Akondroplazi gibi).

Hipertonus
Kas geriliminde aşırı artış ve kasın germeye karşı gelme yeteneğinde azalma olarak
tanımlanır. Hipertoni kaza, hastalık veya merkezi sinir siteminin hasarını içeren herhangi
bir durum sonucunda gelişebilir (örneğin serebral palsi, multiple skleroz, inme veya travma
sonrası beyin hasarı durumlarında).

Ataksi
Ataksi, kassal hareketlerdeki koordinasyon eksikliğini içeren nörolojik işaret veya
semptomlardır.

Atetoz
Orta düzeyden ciddi düzeye kadar değişen motor disfonksiyondur. Denge kaybı, kas
tonusunun istemsiz hareketleri ve simetrik postürürn devamındaki güçlük ile karakterizedir.

Görme engeli
Göz yapısı, optik sinirler veya yolları veya merkezi sinir siteminin vizüel korteksinde
meydana gelen bozuklar sonucu görmenin olumsuz etkilenmesidir.

Zihinsel engel
Paralimpik Hareket zihinsel engeli “hem entelektüel fonksiyon hem de kavramsal, sosyal
ve uygulamalı beceriler olarak tanımlanan uyarlanabilir davranışlarda belirgin limitasyonla
karakterize bir engel” olarak tanımlamıştır. Bu engelin 18 yaşından önce ortaya çıktığı
belirtilmiştir ((American Association on Intellectual and Development Disability, 2010).
Zihinsel fonksiyon ve uyarlanabilir davranışların teşhisi INAS (Uluslararası Zihinsel
Engelliler Spor Federasyonu) tarafından tanınmış uluslararası geçerliliğe sahip ve
profesyonel olarak uygulanan ölçümler kullanılarak yapılmalıdır.
Paralimpik Hareket, WHO-ICF’in (Dünya Sağlık Örgütü- İlşevsellik, Yetiyitimi ve
Sağılığın Uluslararası Sınıflandırması) tanımladığı (2001, World Health Organization,
Geneva) uygun kısıtlılık tiplerini kabul etmiştir.
Her Paralimpik Spor branşı hangi engel gruplarına spor imkanı sağlayacaklarını açıkça
belirtmelidir. Bu, her bıranşın Sınıflandırma Kuralları içinde tanımlanmıştır. Bazı spor
dalları tüm engel tiplerini içerirken (atletizm, yüzme gibi) , diğer sporlar bazı engel
tipleriyle sınırlanmış (Goalball, Boccia gibi), bazılarıysa birkaç engel tipini bir arada
içermektedir (binicilik, bisiklet gibi).
Uygun engelin varlığı belirli bir Paralimpik Spora dahil olmanın ön koşuludur fakat yegane
kriteri değildir.

IPC Sınıflandırması – Adil ve Eşit Bir Yarış
Yarışmanın eşit ve adil olmasını sağlamak için, sağlıklı bireylerde de sporda başarıyı elde
etmek için gerekli olan yetenek, form, güç, endurans, taktiksel beceri ve zihinsel
odaklanma gibi aynı faktörler tüm Paralimpik sporlar için de geçerlidir.
Sınıflandırma olarak adlandırılan bu işlem engelin aktivite (spor disiplini) üzerine etkisini
minimale düşürmeyi hedefler. Bir engele sahip olmak yeterli değildir. Engelin spor üzerine
etkisi kanıtlanmalıdır. Her bir Paralimpik sporda engel sonucu oluşan aktivite kısıtlılığının
derecesi ile sporcuları gruplama kriterleri “Spor Sınıfları” olarak adlandırılır. Sınıflandırma
aracılığıyla, sporcuların bir spor dalında yarışabilmek için uygun olup olmadığı ve yarışma

için nasıl bir arada gruplanacakları belirlenir. Bu, sporcuları yaş, cinsiyet veya ağırlığa göre
gruplandırmaya benzerdir.
Sınıflandırma her bir spor bıranşı için ayrıdır, o bıranşa özgüdür. Çünkü bir engel farklı
sporlardaki performans yeteneğini farklı boyutlarda etkiler. Sonuç olarak bir sporcu bir
spor dalının kriterlerini karşılarken bir başkasını karşılamayabilir.

Sporcu Değerlendirmesi
Bir sporcu yarışmaya ilk başladığında yukarda ki kriterleri karşıladığının doğrulanması için
belli bir prosedür izlenir. Bir sporcunun sınıfına kara vermek için bir Spor Federasyonu
tarafından yetkilendirilmiş ve sertifikasyonu yapılmış bireylerden oluşan sınıflandırma
paneli tarafından bu prosedür gerçekleştirilir. Bu prosedür tipik olarak aşağıdakileri içerir:
• Bu spor için uygun engelin varlığının doğrulanması
• Aktivite kısıtlılığının derecesinin belirlenmesi, fiziksel ve teknik değerlendirme
• Bir sınıfa yerleştirme
• Yarışmada gözlem
Bir sporcu değerlendirildiğinde sadece bir spor dalının sınıfına yerleştirilir. Eğer bir sporcu
bir spor dalında yarışmak için uygun değilse bu gerçek bir engeli olmadığı anlamına
gelmez. Bunun anlamı:
• Sporcunun, bu spor dalında yarışmak için uygun primer engele sahip olmadığıdır.
• Engelin ciddiyetinin bu spor dalı için gerekli için aktiviteler üzerine belirgin bir
etkisi olmadığıdır.
Bazı engellerin ve onların belirli aktiviteler üzerine etkilerinin ilerleyici olması nedeniyle
sporcular kariyerleri boyunca birden çok kez sınıflandırılabilir. Bir sporcunun tıbbi durumu
değiştiğinde tekrar değerlendirilme talebinde bulunabilir.
Uluslararası seviyede yarışmak için bir sporcu Uluslararası Sınıflandırma Paneli tarafından
sınıflandırılmalıdır. Bu panelde alınan karar daha önceki ulusal düzeyde alınmış
sınıflandırma panelinin kararından üstündür.
Spor dallarına özel sınıflandırma sistemlerinin bir sonucu olarak her bıranş kendi
sınıflandırmacısına sahiptir. Mesela IPC Buz Hokeyi sınıflandırmacısı diğer spor dalları
için değil, sadece bu spor dalında yarışan sporcuları sınıflandırmak için yetkilendirilir.

Sınıflandırma Yönetmeliği
İlk olarak Kasım 2007’de yayımlanmıştır. IPC Sınıflandırma Yönetmeliği, doğru, güvenilir
ve tutarlı spor odaklı sınıflandırma sistemlerinin gelişmesi ve uygulanmasında destek ve
koordinasyona yardımcı olur. Tüm spor dallarında sınıflandırmanın politika ve
prosedürlerinin detaylandırılmasını sağlar.
Güçlü, adil ve şeffaf sınıflandırma süreçleri ile adil rekabet sağlayan Paralimpik Hareket’te
tüm sporcular ve spor dalları için kusursuzluğa katkıda bulunulacağına inanılmaktadır.
2003’te Paralimpik Hareket sınıflandırma sistemlerini analiz etmiş ve teorik bir model
altında Paralimpik sınıflandırmanın koordine edilmesine ihtiyaç duyulduğunu kabul
etmiştir. IPC Sınıflandırma Yönetmeliği bu sürecin sonucudur. Paralimpik Sporların
geleceği için önemli olan “sporcunun engelinin spor performansıyla ilgili olduğunu
göstermek” amacıyla sınıflama yapılmasıdır.

Yönetmelik sınıflama için teknik ve operasyonel gereksinimleri sağlayan Uluslararası
Standartlarla tamamlanmıştır. Uluslararası Standartlar’a bağlılık Yönetmelik’e uyum için
zorunludur. Üç Uluslararası Standart vardır:
• Sporcunun Değerlendirilmesi – sporcunun değerlendirilmesi ve uygun sınıfa
yerleştirilmesi için gerekli prosedürler
• Protesto ve Başvurular – protesto ve başvurularla ilgili sınıflamanın idaresi için
gerekli prosedürler
• Sınıflamacı Eğitimi ve Sertifikasyon – sınıflamacı eğitimi ve sertifikasyon
yönetimi
Yönetmelik, Paralimpik Hareket içinde tüm spor dallarına uygulanır. IPC Sınıflandırma
Yönetmelik’inin uygulanması ve bu yönetmelikle uyum IPC Sınıflandırma Komitesi
tarafından takip edilir.

Spora Özel Kanıta Dayalı Sınıflama
IPC Sınıflandırma Yönetmeliği tüm sınıflandırma sistemlerine ihtiyaç duyar:
1.
2.

Belirli spor dalları için uygun engelleri belirlemek
Sporcuların değerlendirilmesi için yöntemleri tanımlamak, böylece engelin
aktivite üzerine etkisi kanıtlanır. Bazı yöntemler “kanıta” dayalı olmalıdır.

IPC, Tweedy ve Vanlandewicjck’in ((British Journal of Sports Medicine, 2011, 45, 259269) “ IPC’nin pozisyonu- Paralimpik sporlarda sınıflandırma için arkaplan ve bilimsel
gerekçe” isimli araştırma makalesini kanıta dayalı sınıflandırma için standart kaynak olarak
kabul etmiştir. Spora özgü sınıflandırma sistemlerinin uygulanması bu yayında tanımlanan
prensipleri karşılamalıdır.

Paralimpik Yaz Sporlarının Sınıflandırma Sistemi İçin Bazı Örnekler
Okçuluk
Sadece fiziksel engelliler için uygundur. Üç sınıf mevcuttur.
• ARW 1: Gövde ve alt ekstremite fonksiyonu kayıp olduğu için tekerlekli
sandalyede yarışan sporcular bu sınıfta yer alır. Ayrıca kollarında kuvvet,
koordinasyon ve hareket açıklığında kayıp vardır. Tetrapileji durumu bu sınıfa
uyabilir.
• ARW2: ARW1 sınıfına benzer olarak bu sınıfta yer alan sporcuların gövde ve alt
ekstremitelerinde belirgin aktivite kısıtlılığı söz konusudur ve tekerlekli
sandalyede yarışırlar. Kollarında normal fonksiyon mevcuttur. Parapleji durumu
bu sınıfa uyabilir.
• ARST: Bu sınıfta yer alan sporcular ayakta yarışırlar. Zayıf dengeleri nedeniyle
ayakta durmak için desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu sınıftaki sporcularda bacak
uzunluk farkı, ektremite yetersizliği ve kol veya gövdeyi etkileyen kısıtlılıklar
olabilir.

Atletizm
Bu spor fiziksel, görme ve zihinsel engelliler için uygundur. Bu sporda yer alan sınıflar “T”
veya “F” harfleriyle başlar ve rakamlarla devam eder. “T” harfiyle başlayan sınıflar pistte
yapılan bıranşlar için, “F” harfiyle başlayan sınıflar sahada yapılan sporlar için kullanılır.
T/F 11-13: (Görme engelliler) Değişen derecelerde görme engeli olan sporcular bu
sınıflarda yer alır. Sınıf 11’deki sporcular en az görme kapasitesine sahip, sınıf 13’teki
sporcular minimum engel kriterlerini karşılayan en iyi görme kapasitesine sahiptir. T11
sınıfında yer alan sporcular gözleri bağlanarak bir kılavuzla koşarlar. T12 sınıfında yer alan
sporcular da bir kılavuzla koşmayı tercih edebilir.
T/F20: (Zihinsel engelliler) Bu sınıfta yer alan sporculara zihinsel engel teşhisi
konulmuştur. Bu sporcular 1500 m, uzun atlama veya gülle atışı için spora özel minimum
engel kriterlerini karşılamalıdır.
T32-38 ve F31-38: Atetoz, ataksi ve/veya hipertonusu olan sporcular bu sınıflarda yer alır.
Engel tipik olarak bacaklar, gövde, kollar ve ellere kontrol etme yeteneğini etkiler. En
düşük puan en belirgin aktivite kısıtlılığını gösterir.
31-34 arasında sınıflanan sporcular oturarak yarışırlar. Tam tersine, 35-38 arasında
sınıflanan sporcular daha iyi bacak fonksiyonu ve gövde kontrolüne sahip olduğu için
ayakta yarışırlar.
F40: Boy kısalığı olan sporcular bu sınıfta yer alır.
T/F 42-46: Bu sınıflar amputasyon gibi ekstremite yetersizlikleri içindir. 42-44 sınıflarında
yer alan sporcuların bacakları, 45-46 sınıflarındaki sporcuların kolları etkilenmiştir.
Örneğin tek taraflı diz üstü amputasyonu olan bir sporcu gülle atma sporu için F42
sınıfında yarışır. Bu sınıflarda sporcular ayakta yarışır.
T51-54 ve F51-58: Bu sınıflardaki sporcular sadece tekerlekli sandalyede yarışırlar. Düşük
sınıf yüksek aktivite kısıtlılığını gösterir. T51-54 sınıflarında tekerlekli sandalye yarışında
mücadele eden sporcuların sandalyeyi itmek için gerekli olan kol fonksiyonu değişen
derecelerde etkilenmiştir. Sınıf T51-52’de yer alan sporcuların örneğin tetrapleji nedeniyle
hem alt hem üst ekstremitelerinde aktivite kısıtlılığı vardır. Sınıf T54 ‘deki sporcular kısmi
gövde ve bacak fonksiyonuna sahiptirler.
F51-54 sınıfında yer alan sporcuların üst ekstremitelerinde değişen derecelerde fonksiyon
kısıtlılığı mevcutken, gövde ve alt ekstremitelerde fonksiyon yoktur. Bu sınıf profili
tetraplejik sporcularda görülür. F54 sınıfındaki sporcular normal el ve kol fonksiyonuna
sahiptir.

Boccia
Sadece fiziksel engelliler için uygundur. Bu spor sınıfları BC1-4 şeklindedir. Kas
koordinasyonu ve kontrol kaybı nedeniyle bacak fonksiyonunda ve gövde stabilitesindeki
kayıp nedeniyle tüm sporcular tekerlekli sandalyede yarışır.
BC1: Bu sınıfta yer alan sporcuların koordinasyon bozukluğu nedeniyle kol, bacak ve
gövdenin etkilendiği ciddi aktivite kısıtlılığı vardır. Topu kavrayıp fırlatabilirler fakat
yardımcı cihaz kullanmazlar. Bir miktar bacak kontrolüne sahip sporcuların topu
ayaklarıyla itmelerine izin verilir.
BC2: BC1 ve BC3 sınıflarında yarışan sporculardan daha iyi gövde kontrolü ve kol
fonksiyonuna sahiptirler. Çeşitli kavrama şekilleri kullanarak topu fırlatabilirler.
BC3: Serebral veya serebral olmayan nedenlerle kollarda ve bacaklarda belirgin fonksiyon
kaybı, gövde kontrolünün zayıf olması veya hiç olmaması, bu sınıfta yer alan sporcuların
özelliğidir. BC1 sporcularının tersine topu sahaya itemediklerinden topu yuvarlamak için

bir rampa kullanırlar. Sporcular topu düzgün bir şekilde kavrayıp fırlatamadıklarından topu
itmek için sıklıkla yardımcı cihaza ihtiyaç duyarlar.
BC4: Bu sınıfta yer alan sporcuların engeli serebral kaynaklı olmayıp, kas kuvveti ve
koordinasyonda belirgin kayba neden olur. Muhtemel nedenler arasında multiple skleroz ve
spina bifida yer alır. Bu sınıfta yarışan sporcular çok zayıf alt ekstremite ve gövde
fonksiyonuna sahipken topu kavrayabilir ve fırlatabilirler.

Bisiklet
Fiziksel ve görme engelliler için uygundur. Fiziksel engeli olan sporcular elle sürülen, üç
tekerlekli veya çift tekerlekli bisikletle yarışabilir. Görme engeli olan sporcular, engeli
olmayan bir “pilot” sürücüyle tandem bisiklette yarışır.
Elle kullanılan bisiklet için sınıf H1-4: Bu bıranş için 4 sınıf mevcuttur. En düşük puan en
ciddi aktivite kısıtlılığını gösterir. H1-3 sınıfları arasındaki bisikletçiler arkaya yaslanmış
pozisyonda yarışırlar. H1 sınıfında yer alan sporcuların spinal kord hasarı gibi nedenlerle
gövde ve bacak fonksiyonunda tam kayıp mevcutken ve kol fonksiyonları kısıtlanmıştır.
H3 sınıfındaki sporcuların bacak fonksiyonu olmamasına rağmen iyi bir gövde ve kol
fonksiyonuna sahiptirler. H4 sınıfındaki sporcular dizlerinin üzerine oturarak bisikleti
hızlandırmak için kollarını ve gövdelerini daha etkili bir şekilde kullanırlar. Bu sınıfta yer
alan sporcularda alt ekstremite amputasyonu, parapleji veya orta veya hafif düzeyde atetoz
veya ataksi mevcuttur.
Üç tekerlekli bisiklet için sınıf T1-2: Bu sınıflarda yer alan sporcular belirgin ciddi denge
ve koordinasyon nedeniyle çift tekerlekli bisiklete binemezler. T1 sınıfındaki sporcuların
koordinasyon problemi ve kuvvet kaybı T2 sınıfındaki sporculardan daha belirgindir.
İki tekerlekli bisiklet için sınıf C1-5: Standart bir bisiklet kullanabilecek kapasitedeki
sporcular sınıf 5’te yarışırlar. Bu sınıflarda yer alan sporcuların engel profili amputasyon,
kas kuvveti veya hareket açıklığında azalmaya neden olan engeller, ataksi veya atetoz gibi
koordinasyonu etkileyen engeller şeklindedir. C1 sınıfında yer alan sporcular en ciddi
aktivite kısıtlılığına sahipken, C5 sınıfındaki sporcular minimum engel kriterlerini karşılar.
Örneğin protez kullanan çift taraflı diz altı amputeler C3 sınıfında yarışırken, protez
kullanan tek taraflı diz altı amputeler C4 sınıfında yer alırlar.
Tandem bisikleti için TB: Görme engeli olan sporcular öne oturan görme engeli olmayan
bir bisikletçinin kılavuzluğunda tandem bisikletle yarışır.

Tekerlekli Sandalye Basketbol
Sadece fiziksel engelliler için uygundur. 1.0-4.5 puan arasında 8 sınıf yer almaktadır. Tüm
sporcular tekerlekli sandalyede yarışırlar. Çoğu sporcu normal üst ekstremite fonksiyonuna
sahiptir.
1.0: bu sınıfta yer alan oyuncuların gövde kontrolü yoktur. Topu yakalamak ve pas atmak
için öne veya yanlara eğilemez ve gövdelerini döndüremezler. Stabil pozisyonu sağlamak
için sandalyenin sırt desteği daha yüksektir sporcular sandalyeye bağlanmıştır.
2.0: Bu sınıfta yer alan sporcular bir miktar öne eğilerek gövdelerini her iki tarafa da
döndürebilirler. Sırt desteği yüksek sandalye kullanırlar. Gövde desteği için sandalyeye
bağlanırlar.
3.0: Bu sınıfta yer alan sporcular gövdelerini her iki tarafa tam olarak döndürebilir ve öne
tam olarak eğilebilirler. Fakat yanlara eğilemezler. Oturma desteğine ihtiyaç duymadıkları
için sandalyenin sırt desteği alçaktır.
4.0: Bu sınıfta yer alan sporcular gövdelerini her iki tarafa tam olarak döndürebilir ve tam
olarak öne ve bir miktarda yanlara eğilebilirler.

4.5: Bu sınıfta yer alan sporcular gövde rotasyonu, öne ve yanlara eğilmede her hangi bir
kısıtlılık yaşamazlar. Ayak amputasyonu veya bacaklar arasında 6 cm.lik kısalık farkı olan
sporcular bu sınıfta yer alır.
Ayrıca bu sınıflara uymayan sporcular 1.5, 2.5, 3.5 puanlık sınıflarda yer alır. Oyun
sırasında sahada yer alan her takımın beş oyuncusunun toplam puanı 14.0’ü
geçememelidir. Böylece iki takım arasında adalet sağlanmış olur.

Çocuk ve Engelli Olmak
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Özet: Doğduğu andan itibaren kendine has karakter, davranış, duygu, zeka ve görüntüye
sahip, ayrı ayrı yaratıcılık gücü, ilgi ve yeteneklerle donatılmış insan yavrusuna çocuk
denir. Çocuklar, yetişkinlerin minyatürü olmadıkları gibi yetişkinlerden bir diğer farkları,
büyüme ve gelişme sürecinde olmalarıdır. Engelli çocuk ise, uzun süreli fiziksel, zihinsel,
entelektüel veya duyusal nedenlere bağlı bozuklukları olan ve engelleri nedeniyle
fonksiyonları, toplumsal aktivite ve katılımlarında kısıtlılık görülen çocuklardır.
Çocuklarda farklı nedenlerle meydana gelen engel tablosuna ekip yaklaşımı gerekmektedir.
Rehabilitasyonun hedefi, mevcut yetenekleri geliştirerek maksimum bağımsızlık
kazandırmak olmalıdır. Ancak her çocuk için kişisel farklılıklar göz önüne alınmalıdır.
Çocuklarda engelin oluşmadan önlenmesi, önlenemediği durumlarda ise erken tanı,
müdahale ile birlikte çocuğun var olan yeteneklerini fark etmesi, yeni yetenekler kazanması
amacıyla rehabilitasyon sürecinin maksimum desteklenerek, toplumda mümkün olduğunca
bağımsızlıklarının sağlanması hedeflenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, engel
Doğduğu andan itibaren kendine has karakter, davranış, duygu, zeka ve görüntüye sahip,
ayrı ayrı yaratıcılık gücü, ilgi ve yeteneklerle donatılmış insan yavrusuna çocuk denir.
Çocuklar, yetişkinlerin minyatürü olmadıkları gibi yetişkinlerden bir diğer farkları, büyüme
ve gelişme sürecinde olmalarıdır. Engelli çocuk ise, uzun süreli fiziksel, zihinsel,
entelektüel veya duyusal nedenlere bağlı bozuklukları olan ve engelleri nedeniyle
fonksiyonları, toplumsal aktivite ve katılımlarında kısıtlılık görülen çocuklardır. Dünya
nüfusu içinde yaklaşık bir milyar insanın engelle yaşadığı ve bu sayının 93 milyonunu
engelli çocukların oluşturduğu belirtilmektedir. Çocuklarda engele sebep olan faktörlere
baktığımızda, doğuştan ya da edinsel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bazı çocuklar hastalık,
yaralanma veya az beslenme sonucu engelli olurken, bazıları engellilik yaratan sağlık
koşulları veya bozukluk ile dünyaya gelmektedir. Engelli çocuklar, serebral palsi, spina
bifida, musküler distrofi, travmatik omurilik hasarı, down sendromlu çocuklar veya işitme,
görme, fiziksel, iletişimsel ve entellektüel bozuklukları olan çocuklar gibi çok geniş bir
yelpazeyi barındırmaktadır. Bununla beraber, çocuğun genel sağlık durumu, bozukluk,
özür seviyesinin yanında çevresel ve kişisel faktörler arasındaki karmaşık etkileşim her
çocuğun engellilik deneyiminin farklı olduğu anlamına gelmektedir. Çocuklarda farklı
nedenlerle meydana gelen engel tablosuna ekip yaklaşımı gerekmektedir. Bizler, farklı
çocuk engel gruplarında, fizyoterapi ve rehabilitasyona mümkün olan en erken dönemde
başlamayı hedeflemekteyiz. Bu süre, doğumdan hemen sonra olabildiği gibi, bazı
durumlarda da ailenin bize ulaştığı en erken dönemde olabilmektedir. Rehabilitasyonun
hedefi mevcut yetenekleri geliştirerek maksimum bağımsızlık kazandırmak olmalıdır.
Ancak her çocuk için kişisel farklılıklar göz önüne alınmalıdır. Bununla beraber, tanı ile
hedef arasında doğru bağlantı kurulmalı, çocuğun kişiliği tedavide ön planda tutulmalı,
hedefe ulaşıp ulaşılamadığı aralıklarla değerlendirilerek kontrol edilmeli, oyun içerisinde
fonksiyon çıkararak fizyoterapi uygulamaları devam etmelidir. Çocuklarda engelin

oluşmadan önlenmesi, önlenemediği durumlarda ise erken tanı, müdahale ile birlikte
çocuğun var olan yeteneklerini fark etmesi, yeni yetenekler kazanması amacıyla
rehabilitasyon sürecinin maksimum desteklenerek, toplumda mümkün olduğunca
bağımsızlıklarının sağlanması hedeflenmelidir.
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Özet: Dünya sağlık örgütünün (WHO) verilerine göre ülkemiz nüfusunun %10-12 lik
dilimini engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. İzmir Büyük Şehir Belediyesi’ nin yaptığı
çalışmalara göre bu oranın yaklaşık% 5’ lik dilimi (350-400 bin zihinsel ve bedensel
engelli) izmir ilinde yaşayan engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Sayıları
azımsanamayacak kadar çok olan engelli vatandaşlarımızın kimi zaman toplumdan
dışlandığını hissetmesi, toplum içinde kendilerine yer bulamamaları, fiziki çevreye uyum
sağlayamamaları gibi ruhsal- fiziki- çevresel olumsuz tepkiler ile karşılaşılmaktadır.
Çevresel ve fiziki şartlarda karşılaştıkları bu olumsuz şartlar karşısında verdikleri tepkiler
de pekte haksız olmayan engelli vatandaşları topluma kazandırmak ve yaşamlarını daha
güzel şartlarda devam ettirebilmeleri için devletimizin yaptığı çalışmaları daha ön plana
çıkarması ve engelli vatandaşlarımızı istihdam ederek ekonomik açıdan da hayat
standartlarını yükseltmeleri gerekmektedir.
Bu bildirinin amacı; engelli vatandaşları istihdam edebilmek için İzmir Büyük Şehir
Belediyesinin yaptığı çalışmaları incelemek ve engelli vatandaşlarımızın fikirlerini de ele
alarak yeni yaklaşım ve sonuçlar ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Engellilerin İstihdam Edilmesi, Fiziki Koşullar, Çevresel Koşullar,
Engelliler İçin Çalışma Koşulları, Engelliler İçin Yaşam Koşulları

Giriş
İnsanoğlunun aya gitme fikri de bir dönem ütopya gibi görünsede, gerekli ekipmanlarla
insanoğlu önündeki aşılamazları ortadan kaldırılmış ve Ay'a ayak basmıştır. Böyle büyük
bir engelin aşılabilmesi "Neden engellilerin önündeki engellerin kaldırılmasında bu kadar
ağır ilerliyoruz?" sorusunu akla getirmektedir. Çünkü toplumsal yaşamda bazı gerçekleri
görmezden geliyoruz ve bu sorunları çözmek için yeteri kadar çalışmıyoruz, sesimizi yeteri
kadar çıkarmıyoruz. Öyleyse biraz çalışalım yarınımızı Mars' ın üzerine kurmaya
çalışmaktansa herkes için yaşanılır bir dünya kuralım dünyaya örnek olacak fikirler üretip
hayata geçirmeye çalışalım.
Unutmayalım ki hepimiz engellerle karşılaşabiliriz. Çalıştığımız iş yerinde bir kazaya
uğrayarak hayatını eksik bir uzuv ile idame ettirmek zorunda kalabiliriz. Doğdukları an
itibari ile ya da sonradan yaşadıkları herhangi bir elim kaza sonucu eksik bir şekilde
hayatını devam ettiren bir engelli yurttaşımız gibi hayatımızı sürdürmek zorunda olmak
karşımıza bir son ya da sonuç olarak çıkabilir. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını
toplumsal bir sorun olarak görmeli medeniyet yolunda ilerlerken engelli yurttaşlarımızı
geride bırakmamalıyız.

Bu bildirinin amacı iş görebilecek durumda olan fakat türlü sebeplerden ötürü istihdam
edilemeyen engelli vatandaşlarımızın üzerine yoğunlaşmak, sorunlarına değinmek ve
birkaç öneriyle katkıda bulunmaktır.

Engelli Vatandaşlarımızın İstihdamı İle İlgili Belirlenen Bazı Değerler
ve Karşılaştıkları Bazı Sorunlar
Her insanın yapabileceği bir iş vardır ve engelliler de fiziksel ve ruhsal işlevlerinde bir
bozulma ya da eksiklik olsa bile, onların bu niteliklerini dikkate alan uygun bir eğitim ve
rehabilitasyondan geçirildikleri zaman çalışabilirler, üretime katılabilirler. Çalışmanın,
kültürün önemli bir parçası sayıldığı toplumlarda, herkes gibi engelliler de
çalışmaya/üretmeye isteklidirler.
İşsizlik, çok yönlü neden ve sonuçlara sahip bir olgudur. Bu sorunu, yalnız engellilerin
değil tüm insanların gündeminde bir sorun olmaktan çıkarmak kuşkusuz en büyük amaç
olmalıdır. Genel olarak engellilerin istihdamı ile bağlantılı yaşanan sorunları beş noktada
ele almak olanaklıdır:
1- Bunlardan ilki ülkemizde, henüz engellileri de gözeten sistemli bir iş analizi ve meslek
tanımlaması çalışmasının yapılmamış olmasıdır. Bu gün engellilerin, sahip oldukları
engelden kaynaklanan özellikleri ve nitelikleri de dikkate alınarak, hangi işlerde
çalışabilecekleri konusunda, elde ciddi bir araştırma, bir çalışma bulunmamaktadır.
Engelliler çok sayıda işte, kendi kendilerine yaptıkları girişimlerle çalışma deneyimleri
yaratmaktadırlar. Oysa gelişmiş ülkelerde iş analizleri, meslek tanımları son derece
önemlidir. Engelliler hangi işleri yapabilir? Bu iş, bu meslek hangi eğitim sürecinden
geçildikten sonra yapılabilir? Bu eğitim sürecinin özellikleri ve aşamaları nelerdir? Bütün
bunların ayrıntılarının belirlenmesi gerekir. İş piyasası, eğer belirli niteliklerle donatılmış
bir iş gücüne gereksinme duymuyorsa, iş gücünü, bu niteliklerle donatmayı sürdürmek, bir
yandan boşa giden emek ve para, diğer yandan da bu niteliklere sahip işgücünün işsizliğine
kapı aralamaktır. Yani, her insanı olduğu gibi, engellileri de iş piyasasının özellikleri ve
gereksinimleri doğrultusunda eğitmek, özellik kazandırmak ve iş piyasasına hazırlamak
gerekir.
2- Engellilerin istihdamını güçleştiren sayısız neden arasında eğitim ve rehabilitasyon
konusundaki yetersizlikler büyük yer tutmaktadır Bu gün ülkemizde ne yazık ki engelliler
için yeterli eğitim ve rehabilitasyon (mesleki eğitim ve rehabilitasyon dahil) merkezi
bulunmamaktadır.
3- İçinde bulunduğumuz iktisadi yapının, engellileri de içerecek bir şekilde düzenlenmemiş
olması, işverenlerin engellileri çalıştırmak konusundaki çekingenlikleri ve ön yargıları da
istihdamın önündeki engeller arasındadır. Bazı işler vardır ki engelliler bunları gerçekten
diğer insanlardan daha iyi yapabilmektedir, bunlar kanıtlanmıştır. Toplum bu konuda
bilinçli değildir. Bu bilinç olmadığı için de özellikle, işveren kesimi, “acaba yapabilirler
mi” kaygısı içerisinde hareket etmektedirler. İşe alınan engellinin o iş ortamında başarılı
olabilmesi, üretken olabilmesi için de iş yerinde bazı düzenlemeler yapılmalı, önlemler
alınmalıdır. Bunlar yapılmadığı zaman da çalışan engellinin işe yaramadığı, üretken
olamadığı gibi bir kanaatin oluşmasına kapı aralanmakta; bu da henüz istihdam edilemeyen
insanların önüne yeni engeller çıkarmaktadır.

4- Bir başka güçlük de engelli istihdamını kolaylaştırmada kullanılan araçların yeterince
geliştirilmemiş olması ve uygulanmamasıdır. Dünyanın her yerinde engellilerin, istihdamı
ile ilgili bazı kolaylaştırıcı yollar aranmakta ve uygulanmaktadır.
Örneğin, kota rejimi başka koşullarda istihdamında güçlük bulunan nüfus kesimleri için
kullanılır. Ülkemizde işyerlerinde 1475 sayılı İş Kanunu gereğince %3 oranında engelli
istihdamını zorunlu kılan yasal düzenleme vardır. Ayrıca bu uygulama (istihdamda pozitif
ayrımcılık) eski hükümlüler, korunmaya muhtaç gençler ve terörle mücadele sırasında
yitirilen kamu görevlilerinin yakınları için de uygulanmaktadır. Bunun dışında korunmalı iş
yerleri uygulaması vardır. Zaman zaman bu uygulama eleştiri alsa da, halen bazı engelli
kümeleri (örneğin ağır zihinsel engelliler) için özellikle önerilmekte ve kullanılmaktadır.
Seçilmiş iş yöntemi, bazı işlerin yalnızca engelliler tarafından yapılması (örneğin santral
işletmenliğini yalnız görme engelliler tarafından yapılması gibi) için onlara tahsis
edilmesidir. Değişik esnek çalışma biçimlerinin (evde çalışma, evde üretim, yarım zamanlı
çalışma v.s.) engelliler için özellikle kullanılması da olanaklıdır.
5- Engellilerin istihdamla bağlantılı sorunları istihdam gerçekleştikten sonra da ortaya
çıkmakta ve iş yaşamı içinde de sürmektedir. Bu aşamada engelliler sahip oldukları kişisel
özellikleri ve nitelikleri ile bağlantılı pek çok sorunla karşılaşmaktadırlar. Bunlar, (bilgi
yelpazesi) olumsuz iş ve iş yeri koşullarından tutun da, çalıştığı işte karşılaştığı sosyal
güvenlik sorunları, yetersiz ücret, işinde ilerleyememe, erken emeklilik gibi sayısız
sorunları içeren geniş bir alana yayılmaktadır.
Standart kurallar, istihdam konusunda engelliler aleyhine var olan düzenleme ve
uygulamaların kaldırılarak engellilerin istihdamını kolaylaştırmayı öngörmektedir. Ortaya
konulan bu bulgular ve yapılan saptamalar ile engellilerinde fikirleri doğrultusunda engelli
istihdamını sağlayabilmek için diyebilirizki;
1.

İllere dağılan engelli nüfusu; tek bir çatı altında toplanıp tek bir vücut gibi
davranmasını engellemektedir.

2.

Yapılan istatistiklerin sadece başvurular doğrultusunda oluşturulmuş olması
gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır.

3.

İş görebilen engelli vatandaşlarımızın iş göremez olan engelli vatandaşlarımızdan
tam olarak ayrılamamış olması

4.

Geliştirilen projelerin sadece yardım amaçlı olması

5.

Çevresel şartların iyileştirilmesinin (yollar, wc’ ler vb) sadece beli başlı kurum
kuruluş ve bölgelerde yoğunlaşması

6.

Fiziksel engelli vatandaşlarımızın protezlerinin çok pahalı olması ve Devletimizin
fiziksel engelli vatandaşlarımıza takılan protezleri yeterince karşılayamaması.
Ayrıca çoğu engelli vatandaşlarımızın bu protezleri karşılayabilecek maddi
güçlerinin de bulunmaması

7.

Devletimizin konuyu yasalar ile özel sektörü üzerine yıkarak halletmeye çalışması
ve özel sektörün bu yasaları bir yük olarak görmesi sonucu engelli
vatandaşlarımızın kendilerini bu ortamlara ait olarak görememesi

8.

Üretime katkıda bulunabilecek engelli vatandaşların tam olarak tespit edilememesi
ve katılımın sağlanamaması

9.

İş ve işçi güvenliğinin ve çevresel şartların insanların uzuv kaybına sebebiyet
vermesi veya insanları çalışamamaz hale getirmesi (örneğin kot taşlama işlerinde
çalışan kişiler)

10. Sorunlara nokta atışı yapmak yerine genelleştirme yaparak oluşturulan yasal
politikalar örneğin çağrı merkezlerinde sadece işe uygun engelli vatandaşlar
yerleştirilebilir atölyelerde sağır vatandaşlarımız istihdam edilebilir adliyelerde
dilsiz engelliler yazıcılık yapabilir böylece yaptıkları işte kusurları önemsiz hale
gelebilecektir.
11. Sorun çözücü gerekli ekonomik ve psikolojik desteğin verilmemesi
12. Özel sektörün engelli vatandaşlarımızdan nasıl faydalanacağı konusunda bilgi
eksikliği.
13. Gibi sorunlar nedeni ile başarıya ulaşılamamakta ve engellilerin hayata katkısı tam
sağlanamamaktadır.

Türkiyede’ ki Engelli Vatandaşlarımızla İlgili Bazı İstatistikler

Şekil 1: Ulusal Engelliler Veritabanı Kayıtları
(http://www.sgkrehberi.com/haber/11037/)

Şekil 2: ÖZVERİ' de kayıtlı, adresi ve engel grubu bilgisi bilinen engelli kişilerin engel
gruplarına göre dağılımları
(http://www.eyh.gov.tr/upload/Node/7936/files/Engelli_Bireylere_Yonelik_Istatistik_Bulten
i_Mayis_2013.pdf )

Şekil 3: ÖZVERİ' de kayıtlı Engellilerin oranlara göre dağılımı
(http://www.eyh.gov.tr/upload/Node/7936/files/Engelli_Bireylere_Yonelik_Istatistik_Bulte
ni_Mayis_2013.pdf )

Şekil 4: ÖZVERİ' de kayıtlı Engellilerin yaşlara göre dağılımı
(http://www.eyh.gov.tr/upload/Node/7936/files/Engelli_Bireylere_Yonelik_Istatistik_Bulte
ni_Mayis_2013.pdf )
Görünen o ki, ekonomik ve psikolojik sebepler çok ağır basmaktadır. Fiziksel veya
ortopedik engelli olarak tanımlanan sadece bir uzvu olmadığı için ama normal bir insandan
hiçbir farkı olmayan bireylerin sadece parası olmadığı için alamadığı protezler yüzünden
hayata engellerle devam etmesi toplum tarafından dışlanması sonrasında da psikolojik
olarak çöküntüye uğraması onu yaratacağı katma değerden mahrum bırakmaktadır. Ve
topluma yük olarak kendi yaşamına devam etmek zorunda bırakmaktadır. Bu konuyu ele
alırken empati yapmanın çözüm getirmediği kanısındayım. Düşünsel yaklaşımın ancak
sorunlarımıza çözüm getireceğine yaptığım araştırmalar sonucu varmış bulunmaktayım.
İnsanoğlunun sahip olduğu teknolojik düzeyin iyi hazırlanmış sağlam bir organizasyonla
birleştirilerek bu soruna çözüm getireceğini düşünmekteyim.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Engelli Vatandaşlar İçin Yaptığı
Çalışmalar ve Sağladığı Kolaylıklar

Resim 1: İzmir B. B. internet sitesi
"Engelli Çağrı Merkezi İnşaatı".

Resim 2: İzmir B. B. İnternet sitesi
"Engelliler İçin Yapılan Projeler, Etkinlikler".

İnsanların hayat standartlarını daha iyi kılmak için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi
engellilerin eğitimi ve rehabilitasyon için gerçekleştirdiği çalışmalar ve engellilere verdiği
destekten ötürü, 2005 yılında Başbakanlık Özürlüler İdaresi tarafından "Engelli Dostu
Belediye" seçildi. Özellikle 2008 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından
engelli vatandaşlarımız için yapılan çalışmalar' a önem verilmiş, şehir düzenlemesi ve
ulaşım ile ilgili çalışmaların alt yapıları engelli vatandaşlarımızın daha rahat edebilmeleri
amaçlı oluşturulmuştur. 2010 yılını "Engelliler Yılı" ilan eden Belediye "İzmir Engelleri
Kaldırıyor" projesinide hayata geçirerek, 5378 sayılı yasanın öngördüğü, engellilerin kamu
hizmetlerine ve kamusal alanlara erişimlerini kolaylaştırıyor.

Resim 3: İzmir B. B. internet sitesi
"Engelli Hakları ile ilgili".

Resim 4: İzmir B. B. İnternet sitesi
"Engelli Dernekleri erişim bilgileri"

Belediye ayrıca gerçekleştirdiği şehir ölçeğindeki çalışmaların yanında engelli vatandaşlara
tekerlekli sandalye, beyaz baston, hasta yatağı gibi tıbbi araç ve aparat desteğindede
bulunmaktadır. Kendi internet sitesinde engelliler hakkında linki ile engellilerin
haklarından, onların gelişimi için gerçekleştirilen kurslara, programlara kadar birçok haberi
siteyi sürekli güncelleyerek duyuran İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca engelli
derneklerinide bu platformda destekleyerek İzmir şehri bünyesinde aktif olarak mevcut
bulunan 32 engelli derneğininde reklamını herhangi bir ücret talep etmeden yapmaktadır.

Sonuç
Bütün bu yapılan araştırmalar, çalışmalar maalesef engelli vatandaşların önündeki
engelleri tam olarak kaldırmamakta, engelli vatandaşların kendilerini farklı hissetmelerini
sağlamamakta, onlara sadece gönüllerini hoş tutmak amacı ile yapılan çalışmalar gibi
yansımaktadır. Başarıya ulaşmak için engelli ve engelsiz insanların birlikte çalışmaları bir
arada yaşayabilmeleri için çevresel şartların iyileştirilmesi ve her iki tarafında ciddi şekilde
bilinçlendirilmesi, engelli vatandaşların nispeten daha rahat yaşamalarını sağlayacaktır.
Ancak bu yol uzun ve meşakatli olmasının yanı sıra engelli vatandaşların topluma katacağı
katma değeri öteye itmekten başka bir işe yaramamıştır. Kaç kişi çalıştığı ortamda bulunan
engelli arkadaşının düşüncelerini paylaşmakta ya da kaçımız onların yerine kendimizi
koyup meslek hayatına devam etmektedir. Bu yüzden engelli vatandaşlarımız ile aramızda
ki şartları eşitlemek için biraz sonra bahsedeceğim projenin geç kalınmış bir çalışma
olduğunu düşünmekteyim. Engelliler için tasarlanmış bir hayat, bir kent ortamı. Tam
anlamıyla bir yaşam tarzı.

Döner sermaye mantığı ile işleyen bir kent yapısı. Kamu kuruluşları özel sektör ve devlet
desteği ile bir kereye mahsus üretilen bu kentler, nüfus yoğunluğuna göre beldeler, engelli
vatandaşlarımızın katma değeri yüksek ürünler üretmesine yaşamasına sosyalleşmesine
gelişimine uygun bir şekilde yaratılmalıdır. Engelli vatandaşımız yaşadığı alandan kendi
rızası ile bu kente ilk giriş yaptığında fiziksel engellerinin tam olarak ne olduğu saptanıp
hangi işlere daha uygun olduğu belirlenip bu iş için eğitilmeye başlar. Ve kişisel gelişimini
ömür boyu devam ettirecek olanaklar sağlanır. Maliyeti düşük fakat yüksek getirili ve
tamamiyle beyin faliyetleriyle yapabilecekleri, hakimlik avukatlık katiplik çağrı merkezi
moda tasarımı, bilgisayar yazılımı atölyeler eğitmenlik gibi bazı meslek dallarında engelli
vatandaşlarımızın engelsiz vatandaşlarımıza oranla çok daha başarılı olabileceğini aynı
zamanda yarattıkları katma değerin fiziksel engellerinin açığını kapatabileceği
kanısındayım. Ayrıca kendini geliştirmiş bu engelli vatandaşlarımızın pek fazla iş olanağı
bulunmadığından sahip oldukları bu mesleklerde ki istikrarının çok daha uzun ömürlü
olacağını düşünmekteyim. Bu kentlerde şehir meclisi tamamıyla engelli vatandaşlardan
oluşmalı ve şehrin engelli vatandaşların hayatlarını sürdürebileceği şekilde gelişimine
olanak sağlayacak şekilde yapılaşması ve vatandaşlarına iş imkânları sağlamalıdır. Bu
kentler engelli haklarını koruyan ve tüm derneklerin faaliyetlerini tekçatı altında toplayan
'tek vücut ' gibi davranan bir yapıda olmalıdır.
Her yaş gurubundan engelli vatandaşlarımızın eğitimine olanak sağlayacak seçim
yapmalarına fırsat verecek ilköğretim lise üniversite düzeyinde okullar kurulmalıdır.
Engelli vatandaşlarımızın sorunları hakkında uzmanlaşmış engelleri ortadan kaldırmış
engelli turizmine açık sağlık yapıları ve oteller kurulmalıdır. Bu kentler fiziksel engeli
olmayan insanlara da iş olanakları sağlayacak hale getirilmelidir. İş piyasasının böyle iyi
örgütlenmiş bir kente yatırım yapmasının teşvik edilmesi kolaylıklar sağlanmasının önü
açılmalıdır. İş piyasasında engelli vatandaşların bir yük olarak görülmesi sorunu ortadan
kaldırılıp farklılıklarının doğru yönetilirse bir üstünlük olabileceği ispatlanmalıdır.
Milyonlarca insanımızı ilgiendiren bu katma değer kaybı bir kazanıma dönüştürülmelidir.
Bir kere tahsis edilecek olan bu sistem engelli vatandaşların önündeki bu sorunu ortadan
kaldıracak ve bir lokomotif haline dönüştüreceğine inanmaktayım. Tek bir vücut gibi
davranan bu yeni yaşam alanında oluşacak tüketimi karşılamak için eğlence merkezleri,
plajlar, spor kompleksleri, sinemalar, tiyatrolar vb kurulmalıdır. Sanatsal ve sportif
faaliyetlerde bulunan engelli vatandaşlarımızda istihdam edilmelidir. Engelli bir
vatandaşımızın şarkılarını söyeleyebileceği bir bar, engelli vatandaşlarımızın rol alabileceği
tiyatro faaliyetleri kendi iç dünyalarını rahatlıkla konuşup, eğlenebilecekleri ortamlar tahsis
edilmelidir. İç ve dış engelli turizmine olanak sağlayacak faaliyetler desteklenmeli ve
engelli turizminin kentin döner sermayesine katkıda bulunması sağlanmalıdır. Bu
ortamlarda yine engelli olmayan vatandaşlarada iş olanakları sağlanmalıdır. Kendi
kazançları ile kendi hayatlarını sürdürüp, hizmet alabilecekleri, kendilerini birey olarak
hissedebilecekleri engellerin bir eksiklik olmadığı algısının yaratılabileceği kamuoyuna
gösterilebilir.
Her yaş gurubundan engelli vatandaşlarımızın kişisel gelişimlerini sağlayabilecekleri
ilköğretim, lise, üniversiteler kurulmalıdır ve yüksek katma değerli bilgin üretime teşvik
edilmelidir. Engelli vatandaşların sorunlarında uzmanlaşmış hastanelerin, bakım evlerinin
kurulması ve denetimin şehir meclisinde olması sağlanmalıdır. İşinde uzmanlaşan bu sağlık
kuruluşlarının, sağlık turizmi oluşturmasının önü açılmalıdır.
Bütün bu yapılacak olanlar ilerlediğimiz medeniyet yolunda engelli vatandaşlarımızın
önündeki engellerin kaldırılmasında önemli rol oynayacaktır.
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Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı
Özet: Engelli bireyler istihdam problemleriyle karşı karşıyadırlar. Bu ulusal ekonominin
ifadesinde insan kaynaklarının kaybolması anlamına gelmektedir. Son yıllarda engelli
bireylerin istihdamı ile ilgili yasal düzenlemelere gidilmiş olmasına karşın engelli bireyler
arasında işsizlik oranı oldukça yüksektir. İşverenlerin engelli bireylerin işe alınmasına ve
birlikte çalışmalarına yönelik olumsuz tutumları ve önyargıları da bu bireylerin işgücüne
katılmalarına önemli ölçüde etkili olmaktadır. Ülkemizde özürlülerin istihdamı konusunda
devlet ve gönüllü kuruluşlar aracılığı ile işverenlerin istihdam için özürlüleri de uygun aday
olarak görmelerini sağlamak gerekmektedir. Çünkü özürlülerin sağlam insanlara göre
istihdam edilmeye çok daha fazla ihtiyaç duyduklarıdır. Bu ihtiyacın karşılanması halinde,
her şeyden önce özürlünün bir biçimde toplumdan soyutlanması önlenebilmektedir. Diğer
bir deyişle, hem çalışarak kazandığı para ile başkasına muhtaç olmayan, hem de yetişkin
bir insan olarak üretime katılabilen özürlüye istihdamın, sosyal ve psikolojik olarak tedavi
edici bir etkisi olmaktadır. Üstelik özürlülerin istihdamı ile genellikle özürlülerin hesaba
katılmayan zekâ, yetenek ve diğer becerilerinin üretime sokulması sağlanabilir.
Yönetim ve toplum için pek bilinmeyen, ancak özürlüler için son derece önemli olan
istihdam konusunda odaklanılması gereken konu ise özürlülerin mesleki eğitimi
olmaktadır. Ülkemizde ve Denizli il sınırları içinde son yıllarda ekonomi ve teknolojide
yaşanan hareketlilik yeni iş imkânları yaratmıştır. Ancak, oluşan yeni iş imkânları iş
gücünün daha kalifiye olmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede işsizlik sorununun
çözümüne katkıda bulunmak ve piyasanın ihtiyaç duyduğu niteliklerde iş gücünün
yetiştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Ekonomisi büyük ölçüde tekstile dayalı olan
ilimizde bu proje ile giysi tasarım ve üretiminin gerçekleştirilmesinde ve üretimde
sürekliliğin sağlanmasında bedensel engellilere ürün-giysi tasarımı ve konfeksiyon, nakış
makineleri kullanım becerileri kazandırılarak sektörde istihdam olanaklarının arttırılması
amaçlanmıştır.
Çalışmada ayrıca; konfeksiyon üretim sürecinde tasarıma yönelik bilimsel ve teknik üretim
yöntemlerin uygulanması, uygulamalar sırasında iş kazalarından korunma önlemlerinin
alınması, verimliliği arttırıcı proses analizlerinin hazırlanması, verimli üretimin
gerçekleştirilmesi, fiziksel engellilere makine başında koordinasyonlu eğitimin
gerçekleştirilmesi, işyerinde çalışma disiplini ve iş ahlakını kazandırarak, eğitim ve üretim
aşamasında hedeflenen kalitenin yakalanması, hazır giyim sektöründe bedensel engellilerin
istihdamının sürekliliğinin sağlanarak kendi markalarını oluşturdukları üretim merkezini
kurarak bu bireylerin topluma kazandırılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bedensel Engelli, Eğitim, Üretim, İstihdam

Amaç
Bu çalışmada, işsizlik sorununun çözümüne katkıda bulunmak ve piyasanın ihtiyaç
duyduğu niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi için giysi tasarım ve üretiminin
gerçekleştirilmesinde ve üretimde sürekliliğin sağlanmasında bedensel engellilere ürüngiysi tasarımı, konfeksiyon ve nakış makineleri kullanım becerileri kazandırılarak sektörde
istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmıştır. Ayrıca; konfeksiyon üretim sürecinde
tasarıma yönelik bilimsel ve teknik üretim yöntemlerin uygulanması, uygulamalar sırasında
iş kazalarından korunma önlemlerinin alınması, verimliliği arttırıcı proses analizlerinin
hazırlanması, verimli üretimin gerçekleştirilmesi, fiziksel engellilere makine başında
koordinasyonlu eğitiminin gerçekleştirilmesi, işyerinde çalışma disiplini ve iş ahlakını
kazandırarak, eğitim ve üretim aşamasında hedeflenen kalitenin yakalanması, hazır giyim
sektöründe bedensel engellilerin istihdamının sürekliliğinin sağlanması ve engelli
bireylerin topluma kazandırılması amaçlanmıştır.

Yöntem
Denizli il sınırlarında ikamet eden, İŞKUR’a kayıtlı 5011 bedensel engellinin meslek
edinmeleri, yeteneklerini ortaya koymaları ve sektörün bu işgücünden optimum ölçüde
yararlanması amacıyla Konfeksiyon ve Moda Tasarımı sektöründe çalışan teknik
elemanlara, işini kaybetme tehlikesi altındaki işgörenler ile verimliliklerini artırmak isteyen
bedensel engelli pozisyondaki çalışanlara vasıf geliştirme (mesleki eğitim) kursları
düzenlenmesi düşünülmüştür. Daha önce konfeksiyon sektöründe çalışmış ve yine
çalışabilecek durumda olan en az ilköğretim mezunu 18 yaş ve üzeri bedensel engelliler
çalışma kapsamına alınmıştır. Denizli İŞKUR’a kayıtlı 5011 bedensel engellinin % 10’u
tesadüfî yöntemle seçilmiştir. Seçilen bedensel engelli bireyler özür gruplarına göre
sınıflandırılarak 60 bireylik eğitim grubu oluşturulması düşünülmüştür. Bu gruptan 10’ar
kişilik sınıflarda ürün-giysi tasarımı ve konfeksiyon ve nakış makineleri kullanım becerileri
kazandırma eğitimi verilmesi düşünülmektedir. Eğitimler sonucunda işletmelerde
istihdamları sağlanarak, kurslarda başarılı olan kursiyerlerin % 80’ni iş sahibi yapılacaktır.
Kurslarda başarılı olan kursiyerlerin yaklaşık % 15’lik bölümü ile merkezimizde üretim
bandı kurularak özgün tasarımlardan oluşan koleksiyon hazırlatılıp içlerinden seçilen
modellerde markalı üretim yapılması düşünülmektedir.

Giriş
Denizli ili sınırları içinde geçtiğimiz yıllarda yaşanan krizler nedeniyle işsizlik oranlarında
büyük bir artış olmuştur. Aradan geçen zaman içinde ekonomide yaşanan hareketlilik yeni
iş imkânları yaratmıştır. Ancak, oluşan yeni iş imkânları iş gücünün daha kalifiye olmasını
gerektirmektedir. Bu çerçevede işsizlik sorununun çözümüne katkıda bulunmak ve
piyasanın ihtiyaç duyduğu niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.
Ekonomisi büyük ölçüde tekstile dayalı olan ilimizde bu proje ile giysi tasarım ve
üretiminin gerçekleştirilmesinde ve üretimde sürekliliğin sağlanmasında bedensel
engellilere ürün-giysi tasarımı, konfeksiyon ve nakış makineleri kullanım becerileri
kazandırılarak sektörde istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmıştır. Ayrıca;
konfeksiyon üretim sürecinde tasarıma yönelik bilimsel ve teknik üretim yöntemlerin
uygulanması, uygulamalar sırasında iş kazalarından korunma önlemlerinin alınması,
verimliliği arttırıcı proses analizlerinin hazırlanması, verimli üretimin gerçekleştirilmesi,
fiziksel engellilere makine başında koordinasyonlu eğitiminin gerçekleştirilmesi, işyerinde

çalışma disiplini ve iş ahlakını kazandırarak, eğitim ve üretim aşamasında hedeflenen
kalitenin yakalanması, hazır giyim sektöründe bedensel engellilerin istihdamının
sürekliliğinin sağlanması ve engelli bireylerin topluma kazandırılması amaçlanmıştır.
Genel hedef grubu Denizli il sınırları dahilinde ikamet eden İŞKUR’a kayıtlı özürlülerin
meslek edinmeleri, yeteneklerini ortaya koymaları ve sektörün bu işgücünden optimum
ölçüde yararlanması amaçlanmaktadır.
Türkiye’de ''2012 Özel Eğitim Gerçeği'' raporlarından derlediği bilgilere göre 8,5 milyon
özürlü bulunduğu ve nüfus içindeki payının da %12,29 civarında yer aldığı bilinmektedir
(http://www.engelsizdostlar.com/forum/engelliler-ile-ilgili-haberler-1/turkiye'deki-engellisayisi-8-5-milyon/). Bunların çoğunluğu bedensel engelli, yani herhangi bir zihinsel engeli
olmayan, sektörde fiziki yeterliği ölçüsünde bir aktiviteyi gerçekleştirebilecek olanlardır.
Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinden alınan verilere göre; 2012 yılı Kasım ayı
itibari ile kamu kurumlarında ve özel sektörde engelli kotasında istihdam edilen 32.347
engelli işçi bulunmaktadır (http://www.sgkrehberi.com/haber/19430/). Bedensel
engellilerin yaklaşık % 60’ı erkek, % 40’ı ise kadındır. Hiç kimse engelli olmak istemez,
hiç kimse de yetersizlikleri nedeniyle toplumsal yaşama katılmada engellenmek istemez.
Hepimiz yaşamın herhangi bir kesitinde herhangi bir nedenle (kaza vb.) geçici de olsa
engelli konuma düşebiliriz. Unutulmamalı ki ortopedik özürler % 76 oranında sonradan
oluşuyor, doğuştan değil. Özürlülerin % 52.5'i herhangi bir sosyal güvenlik şemsiyesinden
yararlanamamaktadır. DİE tarafından yapılan özürlü araştırmasının en ilginç
saptamalarından biri kendisine iş bulunması konusunda yardım talep eden özürlü oranının
yalnızca % 9.5'de kalması. Bu sonuç iki şekilde açıklanabilir; Toplumdaki bireylerin özürlü
bireyle uğraşmaktansa onlara para veya iaşe desteği sağlayarak kendilerini tatmin etmeleri,
Özürlülerin de çalışmaktansa parasal destek veya yardım talebinde bulunarak yaşamı
kolaya alma alışkanlıkları edinmeleri olarak tanımlanabilir.

Kitle iletişim araçlarında özürlü kişilerle ilgili sıkça tekrarlanan
stereotipleri şu şekilde sınıflayabiliriz
•

Zavallı ve acınası kişiler olarak özürlüler,

•

Şiddet objesi olarak özürlüler,

•

Uğursuz ve günahkâr kişiler olarak özürlüler,

•

Konuyu destekleyici veya biblo olarak özürlü kişiler,

•

Süper yetenekli kişiler olarak özürlüler,

•

Alay objesi olarak özürlüler,

•

Kendine acıyan ve kendi kendinin düşmanı olan kişiler olarak özürlüler,

•

Yük olarak özürlüler,

•

Cinsel bakımdan anormal kişiler olarak özürlüler,

•

Toplum yaşamına tam katılımda yetersiz kişiler olarak özürlüler ve

•

Normal kişiler olarak özürlüler
(http://www.sosyalhizmetuzmani.org/engellitoplum.htm).

Engelli kavramının birçok tanımı bulunmakla birlikte, Birleşmiş Milletler Sakat Hakları
Bildirgesi’nde, “Kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri
(bedensel ya da sonradan olma) herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar” olarak
tanımlanmaktadır. Diğer bir değişle Engelli’ sözcüğü genelde hareket yeteneği sınırlanmış
bireyi çağrıştırmaktadır. Hareket yeteneğini sınırlayan nedenler ise doğuştan getirilen,
doğum sırasında karşılaşılan ya da sonradan yaşanan bir hastalık / kaza sonucu ortaya çıkan
işlev bozukluğundan kaynaklandığı bilinmektedir (http://www.musiad.org.tr/img/
arastirmalaryayin/pdf/turkiyede%20engelli%20gercegi.pdf. Bu bağlamda Dünya’da ve
Türkiye’de Bilinen En Yaygın Engel Türleri ise;
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ortopedik engelliler
Görme engelliler
İşitme ve konuşma engelliler
Zihinsel engelliler
Otistik engelliler (Otizm)
Süreğen hastalıklılar olarak belirlenmiştir.

Bedensel engel türleri içinde değerlendirilen gruplar;
Ortopedik Engelli: Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon kaybı olan
kişidir. El, kol, ayak, bacak, parmak ve omurgalarında, kısalık, eksiklik, fazlalık, yokluk,
hareket kısıtlığı, şekil bozukluğu, kas güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar, felçliler, serabral
palsi, spastikler ve sipina bifida olanlar bu gruba girmektedir.
Görme Engelli: Tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı veya bozukluğu olan
kişidir. Görme kaybıyla birlikte göz protezi kullananlar, renk körlüğü, gece körlüğü
(tavukkarası) olanlarda bu gruba girmektedirler.
İşitme Engelli: Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan ve işitme cihazı
kullanan kişilerdir.
Dil ve Konuşma Engelli: Herhangi bir nedenle konuşamayan veya konuşmanın hızında,
akıcılığında, ifadesinde bozukluk olan ve ses bozukluğu olan kişidir. Ayrıca işittiği halde
konuşamayan, gırtlağı alınanlar, konuşmak için alet kullananlar, kekemeler, afazi, dildudak-damak-çene yapısında bozukluk olanlar bu gruba girmektedir.
Süreğen Hastalık: Kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine neden
olan, sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklar (kan hastalıkları, kalp-damar
hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, idrar yolları ve üreme organı hastalıkları, cilt ve
deri hastalıkları, kanserler, endokrin ve metabolik hastalıklar, ruhsal davranış bozuklukları,
sinir sistemi hastalıkları, HIV) olarak tanımlanmaktadır.
Yetersizlik: Zedelenme ya da bazı sapmalar sonucu, bir insan için normal kabul edilen bir
etkinliğin ya da hareketliliğin, engellenme veya sınırlanması haline yetersizlik
denmektedir. Bacaklarının olmayışı ya da fiziksel özürlü oluşu, yürüyememe, yürüyerek

yapılacak etkinliklerde yetersiz hale gelmesine neden olduğu bilinmektedir (Öztürk M.
2012).

Engelli İstihdamının Önemi
Özürlülerin, üreten bireyler olarak toplumda yer edinememesi büyük bir sorun olmaktadır.
Bu durum, engellilerin toplumla bütünleşmesine büyük bir engel teşkil etmektedir.
Çalışma, bireylerin yalnızca bir gelir sahibi olmalarının ötesinde sosyal ilişkileri, kişisel
doyumu, mutluluğu ve aile ilişkileri gibi pek çok faktörü etkiler. İstihdamdaki en
dezavantajlı kesimlerden biri de hiç şüphe yok ki özürlülerdir. Özürlüler, çalışma
yaşamında birçok güçlükle karşılaşmaktadırlar (http://www.engelsizkariyer.com/
YaziYazdir.aspx?id=42). Toplumdaki acıma duygusu özürlünün özrünü ön plana
çıkartırken, sahip olduğu yetenek ve becerilerinin de ikinci plana atılmasına neden
olmaktadır. Eğitilerek topluma kazandırılan engelli, özelde aile ekonomisine, genelde de
ülke ekonomisine katkıda bulunur. Bu toplumsal barış adına da sağlıklı bir katılımdır.
Genel olarak engellilerin istihdamı ile çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bugün engellilerin,
sahip oldukları engelden kaynaklanan özellikleri ve nitelikleri de dikkate alınarak, hangi
işlerde çalışabilecekleri konusunda, elde ciddi bir araştırma ve çalışma bulunmamaktadır.
Oysa gelişmiş ülkelerde iş analizleri, meslek tanımları son derece önemli görülmektedir.
Yani, engellileri de iş piyasasının özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda eğitmek,
özellik kazandırmak ve iş piyasasına hazırlamak gerektiği düşünülmektedir
(http://www.musiad.org.tr/img/arastirmalaryayin/pdf/turkiyede%20engelli%20gercegi.pdf)
Engellilerin istihdamını güçleştiren sayısız neden arasında eğitim konusundaki
yetersizlikler büyük yer tutmaktadır. Bugün ülkemizde ne yazık ki engelliler için yeterli
mesleki ve teknik eğitim merkezi bulunmamaktadır (http://mebk12.meb.gov.tr/
meb_iys_dosyalar/02/06/964946/icerikler/zihinsel-engelli-bireylerin-toplumsallasmas-veistihdam_346253.html).
Özürlüler, yöneticilerin gözünde genellikle hukuki bir zorunluluk ya da özel bir nedenleri
olmadıkça çalıştırma eğiliminde değillerdir. Çünkü onlara göre, özürlüler çoğunlukla
deneyimsizdirler; kariyer ve mesleki eğitim açısından da işe uygun değillerdir. Bu yüzden,
diğer işsizlere göre şansları daha azdır (http://www.engelsizkariyer.com/Yazi.aspx?id=42).
Çoğu işveren yasal zorunluluklar nedeniyle işe aldığı özürlünün iş yerinde ne yapabileceği
konusunda bir bilgisi yoktur ve bu doğrultuda bir hazırlık da yapmamaktadır. Gerek yasal
zorlamalar nedeniyle gerekse başka, “bilinen yollarla” işe giren bir özürlü, öncelikle ön
yargılı bir sorunla karşılaşmaktadır. “Sen ne iş yaparsın?” Bu soru özürlünün gerçekten ne
iş yapabileceği konusundaki bilgisizliği yansıttığı gibi, bir şey yapamayacağı yönündeki ön
yargıları da yansıtmaktadır. Bu önyargılı yaklaşım, genellikle iki şekilde sonuçlanmaktadır.
Birincisi özürlüden 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
(http://www.eyh.gov.tr/tr/8273/Ozurlulerin-Calisma-Yasamina-Katilimi-IsverenlerIsverenler-Icin-Rehber).

Özürlü istihdamında, devlet engellilerin istihdamının önemine inanarak, birtakım
düzenlemelerle sorunu çözmek istemektedir. Tabii bu düzenlemelerin en önemlisi de
özürlü çalıştırma zorunluluğudur. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi, 50 ya da daha
fazla işçi çalıştıran işyerlerinin, işçilerinin toplamının özel sektörde % 3 oranında engelliyi,
kamu kuruluşlarında % 3 oranında engelliyi, mesleki, beden ve ruhi durumlarına uygun
işlerde çalıştırma zorunluluğu getirmektedir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işletmeler
çalıştırılmayan her engelli ve her ay için 1.357 TL para cezasına çarptırılır. Yine bildiğiniz
gibi zorunlu engelli istihdamı ile ilgili yasaları uygulama yetkisi İŞKUR’a aittir. İŞKUR 50
ya da daha fazla işçi çalıştıran işyerlerini tespit ederek bu işletmelerde zorunlu engelli
istihdamını sağlamaya çalışıyor (http://okul.selyam.net/docs/index-84655.html?page=3).
İşletmeler açısından olaya baktığımızda, bugün birçok işletmenin engelli istihdam
yükümlülüğüne tam uymadığı görülmektedir. Bazı işletmeler ise bu yükümlülüklerini
yerine getirmemekte ve yükümlülükten kurtulmak için istihdamını belirli sayılar içinde
tutmanın ve denetimden kaçmanın arayışı içindedirler. Örneğin; pek çok işyeri, engellileri
çalıştırmak yerine, yalnızca denetim dönemlerinde cezalardan kurtulmak için engelli
istihdam ediyormuş gibi görünerek 3-4 ay boyunca asgari ücretle onları işe alıp, denetleme
geçtikten sonra da bu insanları işten çıkarmaktadır. Bu davranış biçimi, aynı zamanda
çalışarak üretime katılmak isteyen engellileri de yıpratmaktadır. Bu saptamaları yaptıktan
sonra işveren ve engelli işçilerin istihdamındaki zorluklardan kısaca bahsetmekte fayda var.
İşverenler açısından; Zorunlu Engelli İstihdamı genellikle bir istihdam yükü olarak
algılanmaktadır. İşletmeler küresel rekabette verimli istihdam yapmak zorundalar ve
engellilerden yeterli verimi alamadıklarını, iş süreçlerinde engellileri değerlendirmede
ciddi zorluklarla karşılaştıklarını söylemektedirler. Meslek ve eğitim açısından işe uygun
engelli gönderilmediği gelen şikâyetler arasındadır. Hatta bazı işletmeler sırf cezadan
kurtulmak için engellileri işe alıp bu kişileri gerçekte hiç çalıştırmayıp yalnızca ücret
ödemeyi tercih etmektedirler. İşyerlerinin fiziki bakımdan engellilerin çalışması ve ulaşımı
açısından uygun olmaması diğer bir sorundur. Bazen de işverenler verim alabilecekleri
engel oranı düşük kişilerin yüksek ücret istediğinden yakınmaktadırlar.
(http://www.musiad.org.tr/img/arastirmalaryayin/pdf/turkiyede%20engelli%20gercegi.pdf)
.
Engelli İşçiler Açısından Zorluklar; Engelliler, kendilerine ve özür durumlarına uygun
işlerin teklif edilmediğini söylemektedirler. İşletmelerin işe alım süreçlerinde kendilerini
oyaladığını ve samimi olmadıklarından yakınmaktadırlar. Ayrıca, işyerinde ve ulaşımda
fiziki şartların kendilerine uygun olmamasından şikâyet etmektedirler. Bazı engelliler ise,
kendilerinin istihdamının kanuni bir zorunluluk olduğunu söyleyerek işyerinde üretime pek
katkı yapmadan istihdam edilmek istemektedir.
Ülkemizde Engelli İstihdamı; Engellilerin eğitim ve beceri seviyelerini yükselterek
istihdam edilebilirliklerini artırmak, engellilere mesleki ve teknik eğitim, hizmeti sağlamak,
özürlülerin kamusal alana erişimi ve orada var olmasını kolaylaştıracak fiziksel ve sosyal
imkânları sağlamak kolay değildir. Özürlülere eğitim imkânı sunmadan, meslek ve beceri
eğitimi vermeden onları işgücü piyasasına ve sosyal hayata hazırlamadan, yaşama
alanlarını özürlülerin rahat hareket edebilecekleri fiziksel imkânlara kavuşturmadan sadece
yasayla getirilen zorunlu istihdam hükmü, sorunu çözmemektedir. Eğitimli, meslekli ve
becerili
özürlülerin
çalışma
imkânı
şüphesiz
daha
fazladır
(http://engelliyonetmeligi.blogspot.com/2012/12/engelli-isciler-acsndan-zorluklar_28.html)

Ülkemiz için en önemli sektörlerin başında gelen tekstil sanayi, özellikle Denizli’de temel
iş kolu özelliğindedir. Bununla birlikte Denizli ve çevresinde olağan üstü bir yaygınlık
gösteren tekstil/konfeksiyon işletmelerinin kalifiye ve uzmanlık niteliklerine sahip iş gücü
ihtiyacı yeterince karşılanamamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan krizler, Denizli ve
bölgesindeki konfeksiyon işletmelerini olumsuz yönde etkilemiş, çok sayıda iş yerinin zor
duruma düşerek kapanmasına neden olmuştur. Kapanan işyerlerinin Denizli’nin
demografik yapısındaki en belirgin etkisi artan işsizlik olmuştur. Bunun yanı sıra Denizli
son yıllarda en fazla göç alan metropollerden bir tanesi haline gelmiştir. Bu bağlamda
şehrimizin göreceli gelişkin ekonomisine rağmen işsizlik sorunu daha da artmaktadır.
Şehrimizde ilköğretimini tamamlamış çok sayıda işsiz bulunmaktadır. Ancak bu işgücünün
mesleki bilgi ve becerileri konusunda pek çok eksiklik bulunmaktadır.
Ülkemizin ve Denizli’nin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayan küçük ve orta ölçekli
sanayi işletmelerinin son zamanlarda yaşanan ekonomik krizler ve hızla gelişen teknolojik
gelişmelere ayak uydurabilmesi son derece önemlidir. Konfeksiyon işletmelerinin
ekonomik ömürlerini sürdürebilmeleri istihdam oluşturulması ve bölgenin ekonomik
gelişkinliğine katkılarının devam ettirilmesi açısından kaçınılmazdır. İhtiyaç duyulan
niteliklerdeki iş gücünün yetiştirilmesi, mevcut işgününün vasıflarının geliştirilmesi ve
konfeksiyon sanayinin son dönemde artan rekabet karşısında yaratıcı çözümler üretmesine
fırsatlar tanımak amacıyla mesleki eğitim kurslarına ihtiyaç duyulmaktadır. Mesleki
eğitimler temel meslek becerilerinin geliştirilmesi ve uzmanlaşmalara yönelik üretim
yapmak olarak iki kategoride planlanması düşünülmektedir.

Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak, engelli bireyler istihdam problemleriyle karşı karşıyadırlar. Bu ulusal
ekonominin ifadesinde insan kaynaklarının kaybolması anlamına gelmektedir. Görüldüğü
gibi, engelli bireylerin istihdamına çok çeşitli faktörler etki etmektedir. Engelli bireylerin
istihdamı ile ilgili yasal düzenlemelere gidilmiş olmasına karşın engelli bireyler arasında
işsizlik oranı oldukça yüksektir. Bu konuda yasalardaki kavram kargaşası tek başına etkili
olmamakta, işverenlerin engelli bireylerin işe alınmasına ve birlikte çalışmalarına yönelik
olumsuz tutumları ve önyargıları da bu bireylerin işgücüne katılmalarına önemli ölçüde
etkili olmaktadır. Ülkemizde yapılan en büyük yanlışlıklardan biri de, engellilerin aldıkları
eğitimin dışında istihdam edilmeleridir. Kişilerin aldığı eğitimin dışında, istemedikleri bir
işte istihdam edilmeleri, iş görenin benlik bölünmesine de sebebiyet vermektedir. Bu da
onun başarısız ve mutsuz olması anlamına gelir.
Ülkemizde özürlülerin istihdamı konusunda öncelikle özürlülerin ve ailelerinin
bilinçlendirilmesi, daha sonra da devlet ve gönüllü kuruluşlar aracılığı ile işverenlerin
istihdam için özürlüleri de uygun aday olarak görmelerini sağlamak gerekir. Özürlülerin
sorunlarının çözümünde istihdamın çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Çünkü bu anlamda
öncelikle kabul edilmesi gereken konu, özürlülerin sağlam insanlara göre istihdam
edilmeye çok daha fazla ihtiyaç duyduklarıdır. Bu ihtiyacın karşılanması halinde, her
şeyden önce özürlünün bir biçimde toplumdan soyutlanması önlenebilmektedir. Diğer bir
deyişle, hem çalışarak kazandığı para ile başkasına muhtaç olmayan, hem de yetişkin bir
insan olarak üretime katılabilen özürlüye istihdamın, sosyal ve psikolojik olarak tedavi
edici bir etkisi olmaktadır.

Üstelik özürlülerin istihdamı ile genellikle özürlülerin hesaba katılmayan zekâ, yetenek ve
diğer becerilerinin üretime sokulması sağlayabilir. Yönetim ve toplum için pek bilinmeyen,
ancak özürlüler için son derece önemli olan istihdam konusunda odaklanılması gereken
konu ise özürlülerin mesleki iyileştirilmesi ve mesleki eğitimi olmaktadır. Bu bağlamda
hazırladığımız bedensel engellilerin Tekstil Sektöründe kalifiye elaman olarak tasarım,
kalıp hazırlama, sanayi makinelerini kullanabilme ve eğitim aldıkları konularda
uzmanlaşmalarına yardımcı olarak üretim yapabilecek konuma gelmelerine katkı sağlamak,
bu sektörde istihdamlarını sağlamak amacı ile hazırlanan çalışmamızla ciddi katkı
sağlamayı amaçlıyoruz.
Sonuç olarak özürlüleri eğitmek, meslek ve beceri sahibi yapmak, istihdam
edilebilirliklerini artırmak önemlidir. Ayrıca, işverenleri bu konuda teşvik etmek ve
“Zorunluluk” kavramından ziyade “sosyal sorumluluk” kavramını öne çıkarmalıyız.
Teşviklerin başında vergi ve sigorta prim indirimleri gelmektedir. 60. Hükümet, 1 Temmuz
2008’de yürürlüğe giren istihdam paketi ile bu konuda önemli bir adım atmıştır. Bu yeni
düzenlemeye göre, çalıştırılan her bir özürlünün asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren
SGK payını hazine ödeyecektir. Unutulmamalı ki bir işte çalışmanın, yalnızca gelir sahibi
olmanın ötesinde özürlü bireylerin; sosyal ilişkilerini, aile ilişkilerini, mutluluğunu ve
yaşam tatminini etkileyecektir. Bu olumlu sonuç toplumsal yaşama olumlu katkılar
sağlayacaktır.
- “Ben çalışmak istiyorum, üretmek istiyorum, topluma üreterek katkıda bulunmak
istiyorum, kendim için bir şeyler yapmak istiyorum” diyen özürlüye destek olmak
gerekmektedir.
- Engellilerin eğitilerek topluma kazandırılması; bu engellinin üreten insanlar olarak
toplumda saygın bir yer edinmesini sağlayacaktır.
- Toplumda özürlü bilincinin oluşturulması için eğitilmesi; engelliye karşı var olan
önyargıların ortadan kaldırılmasını ve de engelliyle hayatı paylaşmada engelleri ortadan
kaldıracaktır.
- Var olan özrün ilerlemesinin durdurulması ve olabilecek özürlerin engellenmesi için
insanlara bu konuda kapsamlı eğitim verilmelidir (Öztürk M. 2012).
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Engellilerin İstihdamı İle İlgili Sorunlar
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Özet: Çalışma Hakkı Anayasamızda temel hak ve özgürlükler arasında sayılmıştır.
Herkese çalışabileceği bir iş alanı bulmak devlet için bir ödev; bireyler için ise devletten
talep edilebilecek bir haktır. Üstelik Anayasamızın 2.maddesine göre devletin temel
niteliklerinden biri de “Sosyal Devlet”tir. Sosyal devlet anlayışında devletin görece daha
mağdur ve korunması gerekli kişileri korumak için aktif roller üstlenmesi, gerekirse
müdahalelerde bulunması gerekir. Bu bağlamda, Anayasamızın 50.maddesinde ise “Kimse,
yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile
bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar özel olarak korunurlar.” ifadesi yer almaktadır.
İşverenler, engellilerin istihdamı konusunda isteksiz davranmaktadırlar. Bu durumda hiç
değilse kamu işverenlerinin daha duyarlı olması beklenir. Ne yazık ki bazı kamu
işverenlerinin bile İş Yasası ile öngörülen engelli istihdamına ilişkin yükümlülüklere
uymadıkları görülmektedir. İş Yasası’nın en çok değişikliğe uğrayan maddesi engellilerin
istihdamı ile ilgili maddedir. Ancak yapılan düzenlemenin yine de yeterli olduğunu
söylemek pek mümkün değildir. Yasak savma kabilinden hükümlere yer
verilmiştir.Uygulanan yaptırımın caydırıcı niteliği düşük olduğu için işverenler genellikle,
engelli istihdamı yerine para cezasını ödemeyi tercih etmektedirler. Kaldı ki denetimin
yetersizliği yüzünden bu yaptırım da tam anlamıyla uygulanmamaktadır. Yalnızca yasal
düzenleme yapılarak sorunun çözümleneceği inancı yanlış bir yaklaşımdır. Aynı zamanda
yasanın uygulanmasını sağlayacak bir denetim mekanizması, yeterli sayıda denetim
elemanının olması ve yükümlülüklere uyulmaması halinde mutlaka caydırıcı yaptırımların
uygulanması gerekmektedir. Bu gerçek karşısında, engelli istihdamı konusunda özellikle
belediyelerden beklentiler artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Engelli, istihdam

Giriş
Sanayi Devrimini izleyen yıllarda uygulanan liberal politikalar, “bırakınız yapsınlar ,
bırakınız geçsinler (laissez-faire, laissez-passer)” anlayışı doğrultusunda devletin hiçbir
alana müdahale etmemesini, yalnızca jandarma devlet olarak asayişi sağlamayı
üstlenmesini öngörüyordu. Adam Smith’in Ulusların Zenginliği isimli kitabındaki
öngörülerine göre güya ‘dokunulmaz bir el’ her şeyi güllük gülistanlık edecekti. Ancak
karşılaşılan gerçek farklıydı. Bu öngörü herkesin eşit koşularda olması halinde doğru
olabilirdi. Oysa durum böyle değildi. İşçiler, engelliler, çocuklar, gençler, kadınlar, eski
hükümlüler çalışma yaşamında da işverenler karşısında eşit koşullar altında bulunmadıkları
için mağdur duruma düştüler. İş bulamadılar ya da bünyelerine göre ağır çalışma koşulları
altında ezildiler. Vahşi kapitalizm uygulamalarıyla içler acısı tablolar ortaya çıktı. Bu
durumdan rahatsız olanlar “sosyal devlet” anlayışını ortaya attılar. Bu anlayış, devletin
görece mağdur, korunmaya muhtaç kesimler lehine müdahalelerde bulunmasını
öngörmektedir. Bizde ilk kez 1961 Anayasası ile benimsenen ve devletin temel nitelikleri

arasında yer alan sosyal devlet ilkesi gereği olarak devlet, engelli istihdamına yönelik
sosyal politikalar uygulamak zorundadır.

1.Türkiye’nin Kabul Ettiği Uluslararası Mevzuat Hükümlerine Göre
Engelli İstihdamı
1948 Tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 2. Maddesinde “Herkesin ırk, renk,
cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet,
doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede
belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahip olduğu” 7.maddesinde “Herkesin yasa önünde
eşit olduğu ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı olduğu” ve “Bu
Bildirgeye aykırı herhangi bir ayrımcılığa ve ayrımcı kışkırtmalara karşı eşit korunma
hakkına sahip olduğu” ifade edilmektedir84. Bu temel esaslar ülkelerin engellilerle ilgili
olarak yapacakları düzenlemelerin temel dayanak ve gerekçesini oluşturmaktadır.
Türkiye ILO’nun 1Haziran 1983 tarih 159 sayılı Engellilerin Mesleki Rehabilitasyon ve
İstihdamı Hakkındaki Sözleşmeyi onaylamıştır. Sözleşmeye göre85 “Her üye, ulusal şart,
tatbikat ve imkanlarına göre, sakatlar için bir mesleki rehabilitasyon ve istihdam politikası
formüle eder, uygular ve periyodik olarak gözden geçirir”(m.2-3). Bu politikalar
engellilerle engelli olmayan işçiler arasında fırsat eşitliği ilkesine dayalı olmalı; aynı
şekilde engelli kadınlarla engelli erkekler arasında da ayrım gözetilmemelidir(m.4). Bu
politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında işçi ve işvereni temsil eden örgütlere,
engellilerin kendi örgütlerine ve onların yararına faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş
örgütlere de danışılması gerekmektedir(m.5). Bu bağlamda hazırlanan yasa ve
yönetmeliklerde engellilerin iş bulmaları, buldukları işi muhafaza etmeleri ve işlerinde
yükselmelerini temin etmek üzere mesleki rehberlik, mesleki eğitim, işe yerleştirme,
istihdam ve diğer ilgili hizmetlerin sağlanması ve değerlendirilmesine yönelik tedbirler
alınacak; genel işçi kitlesi için mevcut olan hizmetler mümkün ve müsait olan hallerde
gerekli değişiklikler yapılarak engelliler için de kullanılacaktır(m7). Kırsal alanlardaki ve
uzak yerleşim merkezlerindeki engellilerin de aynı olanaklara sahip olabilmeleri için ilgili
gerekli teşvik tedbirlerinin alınması, yapılacak mesleki rehabilitasyon ve istihdam
hizmetleri, bu hizmetlerde görevlendirilecek danışmanların ve diğer görevlilerin eğitimini
ve teminini devletin görevleri arasında sayılmıştır(m.8-9).
3.12.2008 tarihli ve 5825 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Engellilerin
Haklarına İlişkin Sözleşme’nin amacı, engellilerin tüm insan hak ve temel
özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmek ve insanlık
onurlarına saygıyı güçlendirmektir (m.1). Sözleşmenin girişinde bir kişinin engelli olduğu
için ayrımcılığa maruz kalmasının her bireyin doğuştan sahip olduğu insanlık onuru ve
değerinin de ihlal edilmesi anlamına geldiği, tüm engellilerin insan haklarının
güçlendirilmesi ve korunmasının gerektiğini ve engellilerin toplumun refah ve çeşitliliğine
yaptıkları ve yapabilecekleri olumlu katkıları ve engellileri insan haklarını ve temel
özgürlükleri tam kullanmaya ve topluma tam katılmaya teşvik etmenin onların toplumsal
aidiyetlerine, toplumun insani, sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasına ve yoksulluğun
azalmasına katkıda bulunacağı ifade edilmektedir.
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“İş ve İstihdam” başlığını taşıyan 27. Maddeye göre “taraf devletler, engelli kişilerin
başkaları ile eşit bir şekilde çalışma hakkına sahip olduklarını kabul etmektedirler. Bu hak,
engelli kişilere açık olan, onları dahil eden ve erişebildikleri bir işgücü piyasasında ve
çalışma ortamında serbestçe seçilen veya kabul edilen bir işte çalışarak geçimini sağlama
hakkını da içerir. Taraf devletler, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek amacıyla mevzuat
dahil olmak üzere gerekli adımları atarak istihdam sırasında sakatlananlar dahil olmak
üzere herkes için çalışma hakkının gerçekleşmesini teşvik edecek ve koruyacaklardır:
(a) İşe girme koşulları, işe alma ve istihdam etme, istihdamın devam etmesi, işte ilerleme
ve güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları dahil olmak üzere her türlü istihdam biçimlerine
ilişkin bütün konularda engellilik nedeniyle ayrımcılığın yasaklanması;
(b) Eşit değerdeki işler için eşit ücret ve eşit fırsatlar, tacize karşı korunma dahil olmak
üzere sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları ve haksızlıkların düzeltilmesi dahil olmak üzere
engelli kişilerin öteki kişilerle eşit bir biçimde adil ve elverişli çalışma haklarından
yararlanma haklarının korunması;
(c) Engelli kişilerin başkaları ile eşit bir şekilde işgücü ve sendikal haklarını
kullanabilmelerinin sağlanması;
(d) Engelli kişilerin, genel teknik ve mesleki yönlendirme programları, işe yerleştirme
hizmetleri ve mesleki ve sürekli eğitimden etkin şekilde yararlanabilmeleri;
(e) Engelli kişiler için işgücü piyasasında istihdam fırsatları ve işte ilerleme imkanlarının
teşvik edilmesi ve ayrıca iş bulma, işte çalışma ve işe dönme konusunda yardım
sağlanması;
(f) Serbest meslek, girişimcilik, kooperatifler kurulması ve kendi işini kurma fırsatlarının
yaratılması;
(g) Engelli kişilerin kamu sektöründe istihdam edilmesi;
(h) Olumlu eylem programları, teşvikler ve öteki önlemleri içerebilecek uygun politikalar
ve önlemler yoluyla engelli kişilerin özel sektörde istihdam edilmesinin teşvik edilmesi;
(i) İşyerinde engelli kişiler için makul imkanların bulunmasının sağlanması;
(j) Engelli kişilerin açık işgücü piyasasında iş deneyimi kazanmalarının teşvik edilmesi;
(k) Engelli kişiler için mesleki ve profesyonel rehabilitasyon, işte çalışma ve işe dönme
programlarının teşvik edilmesi;
Taraf Devletler, engelli kişilerin köle veya hizmetkar olarak kullanılmamalarını ve
başkaları ile eşit bir şekilde zorla veya zorunlu çalışmaya karşı korunmalarını
sağlayacaklardır”86
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2.Engelli İstihdamının Anayasal Dayanakları
Engellilerin istihdamı ile ilgili temel dayanak Anayasa’nın 2.maddesinde devletin temel
nitelikleri arasında sayılmış olan ‘Sosyal Devlet’ ilkesidir. 48.madde herkesin dilediği
alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahip olduğu vurgulanmaktadır. Sosyal Devlet
anlayışı, dezavantajlı durumda bulunanların toplumdaki diğer bireylerle eşit şanslara sahip
olabilmeleri için devletin önlemler alması öngörmektedir. Bu bağlamda 61.madde ile
‘sakatların korunmaları ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirlerin alınması’,
50.madde ile ‘bedeni ve ruhi yetersizlikleri olanların çalışma şartları bakımından özel
olarak korunmaları’ bireylerin sosyal ve ekonomik hakları arasında sayılırken devlet için
ise bunlar birer ödev sayılmıştır.87 61.Maddenin gerekçesinde engellilerin korunması ve
toplum hayatına intibakını sağlayıcı tedbirler olarak ‘sakatların çalıştırılmasını sağlamak,
bazı vergi muafiyetleri getirmek, sakatların rehabilitasyonu için gerekli önlemlerin
alınması’ vurgulanmıştır.
Engellileri ilgilendiren dolaylı hükümler 10. maddede zikredilen herkesin ayrım
gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu, 60.maddede düzenlenen herkesin sosyal
güvenlik hakkına sahip olduğu esaslarıdır. Bu bağlamda, toplumdaki herhangi bir birey ile
engelli bir birey arasında çalışma ve sosyal güvenlik hakkı bakımından hiçbir ayrım
gözetilmemesi devletin temel nitelikleri arasında sayılan sosyal devlet olma özelliğinin
gereğidir.

3.Engellilerle İlgili Temel Yasal Düzenlemeler
3.1 Engelliler Yasası
Engelliler ile ilgili temel yasal düzenleme 07.07.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış
olan ve kısaca “Engelliler Kanunu” adıyla anılan 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’dur. Kanun’un
14. Maddesinde
“İşe alımda; iş seçiminden, başvuru formları, seçim süreci, teknik
değerlendirme, önerilen çalışma süreleri ve şartlarına kadar olan safhaların hiçbirinde
özürlülerin aleyhine ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz.
Çalışan özürlülerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, özrüyle ilgili olarak diğer
kişilerden farklı muamelede bulunulamaz.
Çalışan veya iş başvurusunda bulunan özürlülerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri
azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alınması ve
işyerinde fiziksel düzenlemelerin bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan kurum
ve kuruluşlar ile işyerleri tarafından yapılması zorunludur. Özürlülük durumları sebebiyle
işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlülerin istihdamı, öncelikle korumalı
işyerleri aracılığıyla sağlanır.” hükümleri yer almaktadır. Bu kanunla Devlet Memurları
Kanunu’na bir ek madde eklenerek devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya
bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede özürlü olduğu sağlık kurulu raporu ile
tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel
eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim
değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve
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öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan
durumuna uygun boş bir kadroya atamasının yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Kanun engellilerin devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları ve
ayrıca korumalı işyerleri ile ilgili birer yönetmeliğin çıkarılmasını da öngörmüştür.

3.2 İş Yasası ve Devlet Memurları Yasası
Çalışma yaşamının temel yasası olan İş Yasası’nın en fazla değişikliğe uğrayan maddesi
engellilerin istihdamı ile ilgili otuzuncu maddedir. Sosyal Devlet ilkesinin gereği olarak bu
madde ile, elliden fazla işçi çalıştıran işverenlere iş bulmaları diğer bireylere göre oldukça
zor olan engellileri belli bir oranda istihdam etme zorunluluğu getirilmiştir. Bu oran özel
sektör işverenleri için %3; kamu sektörü işverenleri için ise %4‘tür. Bir işverenin aynı il
sınırları içinde birden fazla işyeri varsa bu işyerlerinde çalışmakta olan toplam işçi sayısı
baz alınacaktır.Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi istihdam edilemediğinden bu işlerde
çalışanlar hesaba dahil edilmez. Geçici iş ilişkisi sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan
işçiler de hesaba dahil edilmeyecektir. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar var ise
çalışma süreleri tam süreli çalışmaya dönüştürülerek hesaplama yapılır.
İlk bakışta yasanın öngördüğü engelli istihdamı zorunluluğunun işverenlere külfet
yüklediği akla getirilebilirse de aslında Türkiye’deki işletmelerin sadece %2’si engelli
istihdam etmek zorundadır. Çünkü elliden fazla işçi çalıştıran işyeri sayısı ancak bu
kadardır.
Engellilerin istihdamları kapı kapı dolaşarak merhamet dilenciliği yapma şeklinde değil,
Türkiye İş Kurumu aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Çalışmak isteyen engelliler Türkiye İş
Kurumu’na başvuracaklar; aynı şekilde engelli istihdam etmek isteyen işverenler de isterlerse istihdam etmek istedikleri işçilerin yaş, öğrenim vb. hususlardaki özelliklerini
bildirmek suretiyle- yine aynı şekilde Türkiye İş Kurumu’na başvuracaklardır (İş Kanunu
m.30). Eğer başvuranlar arasında istenilen özelliklere sahip olanlar varsa Türkiye İş
Kurumu işverene bu işçilerin isimlerini bildirecektir. Bir işyerinden malulen ayrılmak
zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe
alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer
varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe
almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma
yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret
tutarında tazminat öder (İş Yasası m.30/5).
Engelli işçi çalıştıran özel sektör işverenlerine prim açısından teşvik desteği sağlanmıştır.
Engelli işçi çalıştırma zorunluluğu kapsamında işçi istihdam eden özel sektör işverenlerinin
sigorta primlilerinin tamamı hazine tarafından karşılanacaktır. Kontenjan fazlası engelli
çalıştıran ya da engelli çalıştırma zorunluluğu yokken engelli çalıştıran özel sektör
işverenleri ise prime ait işveren hissesinin yarısını ödeyeceklerdir. Engelli işçi çalıştırma
yükümlülüğüne uymayan işverenlerden tahsil edilecek para cezaları Türkiye İş Kurumu
bütçesinin Maliye Bakanlığınca açılacak özel hesaba yatırılır. 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(İş Yasası m.30/7).
İşçilerle ilgili düzenlemeye paralel olarak Devlet Memurları Kanunu’nun 53. Maddesine
30.5.1997 tarihinde 2 ve 3. fıkralar eklenmiş ve kamu kurum ve kuruluşlarında %3
oranında engelli memur istihdamı zorunlu kılınmıştır. Bunun takip ve denetimi Devlet
Personel Başkanlığına bırakılmış olup engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir
sonraki yıl için alım yapacakları engelli talebini her yıl ekim ayının sonuna kadar Devlet

Personel Başkanlığına bildirmekle yükümlü kılınmışlardır. Engellilerin memur olarak işe
alınmaları için yapılacak merkezi sınavlara, kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere ilişkin
olarak Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma sınavları
Hakkında Yönetmelik 2004 yılında çıkarılmıştır.

3. Mevzuat Hükümlerinin Uygulanmasına Ait Sayısal Göstergeler
Tablolardaki sayısal veriler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2008-2012 yıllarına
ait Çalışma Hayatı İstatistiklerinden alınmıştır. Açılacak meslek edindirme kurslarının
engellilerin istihdamının sağlanmasında büyük önemi olduğu için İlk tabloda Türkiye İş
Kurumu’nun 2008-2012 yılları arasında açmış olduğu meslek edindirme kursları ile bu
kurslar arasında engellilere yönelik olanlar ve katılımcı sayıları karşılaştırılmıştır.
Rakamlar incelendiğinde engellilerin kurslardan yararlanma oranlarının kurs sayısında
artma olmasına rağmen giderek düştüğü dikkati çekmektedir. Buradan çıkarılacak sonuç,
ulaşım gibi diğer gereksinimler karşılanmadığı takdirde istihdam konusunda olumlu bir
gelişme sağlanamayacağı gerçeğidir.
Aşağıdaki tablolarda ise İş Yasası’nın 30.maddesi gereğince engelli işçi istihdam etmek
TÜRKİYE İŞ KURUMUNUN
AÇTIĞI
ENGELLİ KURSLARI
YIL

PROGRAM
SAYISI

ENGELLİ
KATILIMCI
SAYISI

2012
2011
2010
2009
2008

574
434
351
220
261

6272
4240
3638
2619
4177

AÇILAN TOPLAM KURS
VE KATILIMCI SAYISI
KURSLARA
KATILANLAR
ARASINDA
ENGELLİ
YÜZDESİ
%1,34
%1,70
%1.71
%12,26
%13,08

PROGRAM
SAYISI

KATILIMCI
SAYISI

27351
16594
11821
10113
1806

464645
250016
211627
21352
31927

zorunda olan işyeri ve bu işyerlerinde istihdam edilmesi zorunlu işçi sayıları ile fiilen
çalıştırılan engelli işçi sayıları karşılaştırılmaktadır. Yaptırımların caydırıcı olmaması ve
denetimlerin yetersizliği nedeniyle çok sayıda işveren yükümlülüklerini yerine getirmeye
gerek duymamaktadır. Ekonomik kaygılar ve mali sorunlar belki özel sektör işverenlerinin
bu konudaki tavırlarını açıklayabilir. Fakat bu tür kaygılardan uzak olan kamu kesimi
işverenlerinin ibret verici bir şekilde yasal yükümlülükleri yerine getirmemeleri ancak
toplumsal duyarsızlıkla açıklanabilir.

YIL
2012
2011
2010

ENGELLİ KONTENJANI
ENGELLİ ÇALIŞTIRMAKLA
İŞYERLERİNİN
YÜKÜMLÜ
ÇALIŞTIRMAKLA YÜKÜMLÜ
İŞYERİ SAYISI
OLDUĞU ENGELLİ SAYISI
KAMU
ÖZEL
KAMU
ÖZEL
979
16980
13289
102797
1004
15118
13511
91877
1084
14511
14466
84658

ENGELLİ KONTENJANININ KULLANIMI DURUMU
ENGELLİ ÇALIŞAN SAYISI
YIL
2012
2011
2010

KAMU
12358
12347
12603

ÖZEL
77547
71088
66359

ENGELLİ AÇIK KONTENJAN
SAYISI
KAMU
931
1164
1863

ÖZEL
25250
20789
18299

5.Mevzuatın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar
Yapılan düzenlemelerde engellilere genel bir yaklaşımda bulunulmaktadır. Oysa her bir
engellilik türünün ve engellinin kendine özgü sorunları bulunmaktadır. Bu bakımdan
gereksinimlerin saptanması, hizmet planlaması, yöntem ve araçların belirlenerek
uygulamaya geçilmesinde engellilik türü ve her bir engelli bireyin özelliklerinin göz
önünde bulundurulması gerekir88
Gelişmiş ülkelerde engellilerin istihdamı konusunda birbirlerini tamamlayarak bir bütün
oluşturan farklı yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin başlıcaları kota yöntemi,
korumalı işyerleri, engelli işçi istihdam eden işverenleri primden muaf tutmak veya mali
destek sağlamak gibi teşvik tedbirleri uygulanması, engellilere yönelik özel eğitim ve kurs
programlarının açılmasıdır89. Bu yöntemlerin uygulanmasında cezai yaptırımlara
başvurulması eğer denetimler yeterince yapılmazsa beklenen sonucu verememektedir.

Engellilerin eğitim ve ulaşımları ile ilgili sorunları giderilmeksizin engelli
istihdamının tam olarak sağlanabilmesi mümkün değildir. Bu da zorunlu
olarak birden fazla kurumun işbirliğini ve koordinasyon içinde çalışmalarını
gerektirmektedir. Bu sorunlar tam olarak çözülemediği için önemli sayıda
engelli aslında çalışmak istedikleri halde diğer zorlukları göze alamadıklarından
çalışma yaşamının dışında kalmaktadırlar. Kısa dönemde bu sorunların tamamıyla ortadan
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kaldırılabilmesi çok güç olduğu için tele çalışma modeli alternatif bir çözüm yolu olabilir90.
Avrupa’da yaygın olarak kullanılan bu çalışma yöntemine ne yazık ki ülkemizde gereken
önem verilmemektedir.
Özürlüler İdaresi Genel Müdürlüğünün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak
yaşlılara da hitap etmek üzere Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
dönüştürülmesi, hizmet ve enerji bölünmesine yol açtığı için engelliler için olumsuz
olmuştur.

Sonuç
Her şeyden önce engellilerin üretime katkılarının olmayacağı, ulusal ekonomi açısından bir
yük teşkil ettiklerine dair önyargıların ortadan kaldırılması gerekir. Yasak savma
kabilinden sadece hukuki düzenlemelerin yapılması yeterli olmamaktadır.
Engelli istihdamını sağlamak amacı ile İş Yasası’nın 30. Maddesi ile getirilmiş bulunan
zorunlu olarak engelli işçi çalıştırılması ile ilgili hükümlerin yaptırımları caydırıcı nitelikte
değildir. Bu yükümlülüğe uyulup uyulmadığı konusunda yeterli denetim de
yapılamamaktadır. Yaptırımların caydırıcılığı sağlayacak şekilde gözden geçirilmesi ve
denetimlerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ile istihdam konusunda olumlu gelişmeler
sağlanabilecektir.
Engellilerin eğitim ve ulaşımları ile ilgili sorunları giderilmeksizin engelli istihdamının tam
olarak sağlanabilmesi mümkün değildir. Bu da zorunlu olarak birden fazla kurumun
işbirliğini ve koordinasyon içinde çalışmalarını gerektirmektedir. Bu sorunlar tam olarak
çözülemediği için önemli sayıda engelli aslında çalışmak istedikleri halde diğer zorlukları
göze alamadıklarından çalışma yaşamının dışında kalmaktadırlar.
Uygulamalar, engellilerin engelli olmayanlarla bir arada çalıştırılmalarının daha olumlu
sonuçlar vereceğini göstermektedir.
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Özet: Engelli bireylerin cinsellik ve üreme sağlığı konularında engellilik çeşitleri
kapsamında sorunlarla karşılaşmaları beklendik bir durumdur. Fiziksel engel, bu engelin
çeşidi ve düzeyi veya zihinsel engel bazı durumlarda bireyin cinselliğini etkileyebilir.
Ancak, bu sorunlardan daha önemlisi toplumun ve engelli olmayan bireylerin engellilerin
cinselliği hakkındaki önyargılardır. Çoğu zaman toplumda engelli bireylerin cinsel
dürtüleri yok sayılmakta ve engellilerin cinselliği ve üreme sağlığı sorunlarını dile getirmek
tabu kabul edilmektedir. Oysa toplumda engelli olsun, olmasın her bireyin cinsel sağlık ve
üreme sağlığına ilişkin hakları vardır. Bu haklar göz ardı edilmeden haklara gereken saygı
ve özen gösterilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Engelli, Cinsellik, Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı

GİRİŞ
Engellilik, bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinden belirli bir oranda ve sürekli olarak
işlevi ve görüntü kaybına neden olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu bireyin
normal yaşam gereklerine uyamama durumu olarak tanımlanmaktadır (Funnell ve ark.
2008). Cinsellik ise insan yaşantısının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Üreme
organları, sosyal cinsiyet rolleri, fiziksel olgunlaşma, beden imajı ve sosyal ilişkiler gibi
birçok kavramı içinde barındıran geniş bir yelpazedir. Her birey normal ya da engelli
doğar ya da sonradan engelli olsa da bir cinsiyete sahiptir. Cinsiyet “dişi” veya “erkek”
olma şeklinde açıklanabilir; cinsel kimlik ise kişinin cinsiyetinden haberdar olması ve
cinsiyetine uygun davranışlar göstermesidir. Cinsellik, nasıl tanımlanırsa tanımlansın tüm
insanların cinsel dürtüleri, gereksinimleri, kendilerine özel tercihleri ve cinsel yaşamları
vardır. Bu bağlamda cinsellik engellilerin yaşamında da bir gereksinimdir ve yok
sayılamayacak denli önemlidir. Cinsellik konusunda kültürler ve dinler arasında görüş
farklılıkları toplumun cinselliği algılamasını etkilemektedir, bu durum engellilik durumda
daha da karmaşıklaşmakta ve engellinin tüm yaşamını etkilemektedir (Baxter 2008).
Bütün insanlar yaşama ve çoğalma gibi iki biyolojik gücün etkisi altındadırlar. Ancak hem
yaşamın pek çok yönünü etkileyen, hem de üremeyi sağlayan cinsel olaylar önemsenmekle
birlikte algılanışları nedeniyle dokunulmayan konular olmakta ve bireyler kulaktan dolma

bilgilerle yetinmek zorunda kalmaktadırlar. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan
toplumlarda cinsellik ve cinsel yaşam konuları büyük bir sessizliğin egemenliğindedir.
Özellikle akıl veya bedensel sorunların bulunduğu durumlarda cinsellik, cinsellik
konularının gizlenmesi ve bastırılması gerektiği düşünülmektedir. Ancak hem insan
yaşamının pek çok yönünü etkileyen hem de üremeyi sağlayan cinsel olayları yok kabul
etmek doğaya aykırıdır (Babacan 2003).

TARTIŞMA
Engelli bireylerin toplum içinde ya da bireysel olarak cinsellik ve üreme sağlığı
konularında engellilik çeşitleri kapsamında sorunlarla karşılaşmaları beklendik bir
durumdur. Ancak, bu sorunlar içerisinde en önemli, sorun toplumun ve engelli olmayan
bireylerin engellilerin cinselliği için barındırdığı önyargılardır. Çoğu zaman toplumda
engelli bireylerin cinsel dürtüleri yok sayılmakta ve engellilerin cinselliği ve üreme sağlığı
sorunlarını dile getirmek tabu kabul edilmektedir. Engeli olan bireylerin cinsel hayatlarında
pasif ya da isteksiz olabileceğini düşünmek, hatta engellilik ile cinselliği birlikte
düşünmemek pek çok kişinin yaptığı en büyük yanlışlardan biridir. Bu nedenle cinsellik,
engellilerin büyük sorunları arasında yer almakta ve görmezden gelinmektedir (Bonnia
2004).

1.FİZİKSEL ENGELLİLERDE CİNSELLİK
Fiziksel engelli bireylerin cinsel ilişkileriyle ilgili yapılmış çalışmalar kısıtlı sayıdadır.
Bedensel (fiziksel) engel, insan yapı ve biçiminde fiziksel yönden herhangi bir bozukluk
veya eksiklik oluşturarak kişinin bedensel yeteneklerini engelleyen ve/veya bütünüyle
ortadan kaldıran bozukluktur. Fiziksel engellilik türüne göre sınıflanabilir ve her bir
engelin kişiyi etkilemesi başka şekilde olur (Cumurcu ve ark. 2012).

1.1 Ortopedik Engelliler
Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedenle, kas ve
iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon kaybı olan ve bedensel yeteneklerini
çeşitli derecelerde kaybeden kişilere ortopedik engelli denir. El, kol, ayak, bacak, parmak
ve omurgalarında, kısalık, eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıtlığı, şekil bozukluğu, kas
güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar, felçliler, serabral palsi, spastikler ve sipina bifida
olanlar bu gruba girmektedir (Öztürk 2011). Ortopedik engelli kişiler toplumsal yaşama
uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlük çekebilirler. Ortopedik
engelli kişilerdeki bozukluklar; iskelet bozuklukları ve özürleri, kas bozuklukları ve
zayıflıkları, eklem bozuklukları, sinir sistemindeki bozukluklar ve yetersizlikler ile
devimsel bozukluklar ve yetersizlikler şeklinde olabilir ve bu sorunlar cinsel sağlık üreme
sağlığı durumlarını da etkiler (Cumurcu ve ark. 2012).
Yapılan araştırmalarda fiziksel engelli kişilerin cinsel ilişkide bir takım güçlükler
yaşadıklarını göstermektedir. Bu güçlükler, toplumun fiziksel engellilere olan tutumu, aşırı
koruyucu aile, yalnız kalamama, bakım için başkalarına muhtaç olma, ev ve buluşma
mekanlarının yetersizliği gibi nedenlerin yanı sıra fiziksel engellin durumuna bağlı olarak
cinsel ilişkide bazı hareketleri yapamama olarak sıralanmaktadır (Class ve Soni 1999).

Fiziksel engellilerin cinsel yaşamları ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda fiziksel engelli
kişilerin aktif cinsel hayat sürdürebildikleri, bazılarında ise cinsel ilişkiyi kurmakta
yaşadıkları fiziksel güçlükler ve sorunlar olduğu vurgulanmaktadır (Wiegerink ve ark.
2006, Cumurcu ve ark. 2012).
Fiziksel engelli kişilerde Spinal musküler atrofi, diğer nöromusküler durumlar,
hareketlilikteki azalma, kas spazmları, katılık, esneklik ve hareketlilikle ilgili sorunlar
kişinin cinsel isteğini ve ilişkiye girmesini etkileyebilmektedir (Taleporos ve McCabe
2001, Nusbaum 2003). Fiziksel engelli kişilerin yaşadıkları cinsel sorunlardan biri de
iskelet sistemindeki kusurlardan dolayı ortaya çıkabilen sakatlıkların bazı duruş ve
hareketlerin yapılmasını olanaksız hale getirmesidir. Engellilerde bazen cinsellikle ilgili
sorunların nedeni doğrudan cinsel organların işleviyle ilgili olmayıp dolaylı bir biçimde
ortaya çıkan sorunlar olabilir. Belli hareketler kişiye acı verebilir ve engelliliği belli
hareketleri yapmasını zorlaştırabilir. Felçli kişilerde omurilikten cinsel organlara giden
sinirlerin tümüyle ya da kısmen zarar görmesi de organların işlevlerinde bütünsel ya da
kısmi bir olumsuz etki yaratır. Bu durum gerek engelli kişiyi, gerekse eşini etkiler,
libidonun azalması, cinsel işlev bozuklukları gibi sorunlar görülebilir (Korpelainen ve ark.
1999, Calabrò ve ark. 2011). Serebral palsi ya da felçli kişilerde kontrol altına alınamayan
istek dışı kas kasılmalarının olması cinsel birleşmeyi engelleyebilir. Cinsel birleşme
sırasında nefes almakta zorlanmaları, aşırı heyecanlanmaları ve taşikardi yaşamaları ya da
epilepsi nöbetinin başlaması gibi sorunlar cinsel ilişkiyi zorlaştırabilir ( Glass ve Soni
1999).
Fiziksel engelli kişilerde cinsel uyarı oluşumunda da sorunlar görülebilir. Cinsel uyarı
mesajları cinsel organlardaki sinir sistemi tarafından alınıp omurilik aracılığı ile santral
sinir sistemine kadar taşınır. Parasempatik sinir sisteminin uyarılması ile erkekte sertleşme,
kadında vajinal lubrikasyon meydana gelir. Parasempatik sinir sistemi hasarı bu durumun
oluşmasını önleyebilir. Beyin ve spinal kord yaralanmalarında ise, cinsel mesajların
iletilmesi engellenebildiği için cinsel işlevlerin işleyişleri kısmen ya da tamamen
kaybolabilir, (Glass ve Soni 1999)
Bireyin engel türüne bağlı olarak bazı duruşlar ya da bazı hareketler olanaksızlaşabilir.
Ancak fiziksel bir engeli olan kişilerin engellerinin tüm cinsel birleşme duruşlarını
olanaksızlaştırdığına pek ender olarak rastlanır. Genellikle söz konusu duruşlardan biri ya
da bazıları kişinin özel durumuna uygundur (Cumurcu ve ark. 2012).
Fiziksel engelli olan kişiler, fiziksel bozulmayla ilişkili birçok cinsel zorluklar
yaşamaktadır, bunun yanı sıra psikolojik sorunlarla da karşılaşılmaktadır. Örneğin, Spinal
kord yaralanması ve multiple skleroz, spina bifida, transvers myelit gibi durumlarda
ereksiyon başarısında değişiklik, vaginal lubrikasyonda azalma, duyu, cinsel haz ve
orgazmda azalmaya gibi cinsel sorunlar gözlenebilir (Taleporos ve McCabe 2001).
Engellilik düzeyine göre günlük yaşamlarında yardıma ihtiyaç duyan engelli bireylerin
cinsellik yaşamak için sosyal engellerle de mücadele ettikleri görülmektedir (Taleporos
2001). Bu durum, engelli kişilerin engelli olmayan kişilere göre daha düşük cinsel doyum
düzeylerine, cinsel işlevlerle ilgili olumsuz duygulara sahip olmalarına, cinsel işlev
bozuklukları yaşamalarına neden olmaktadır ( Silvers 1996, Korpelainen ve ark. 1999,
Calabrò ve ark. 2011, McCabe ve Taleporos 2003).

Fiziksel engelli kişilerde infertilite ile ilgili sorunlar da %70 gibi yüksek oranlarda
görülmektedir. Engelli erkeklerde erektil disfonksiyon ve ejakulasyon sorunları, kadınlarda
ovulasyon ve hormon salınımlarından kaynaklanan infertilite durumu görülebilir (Glass ve
Soni 1999).

1.2. Görme, İşitme ve Konuşma Engelliler
Tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı veya bozukluğu olan kişi görme
engellidir. Görme kaybıyla birlikte göz protezi kullananlar, renk körlüğü, gece körlüğü
(tavuk karası) olanlar bu gruba girer. Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı
olan kişi işitme engelli olarak tanımlanmaktadır. İşitme cihazı kullananlar da bu gruba
girmektedir. Konuşma engelli kişin ise, herhangi bir nedenle konuşamayan veya
konuşmanın hızında, akıcılığında, ifadesinde bozukluk olan ve ses bozukluğu olan kişidir.
İşittiği halde konuşamayan, gırtlağı alınanlar, konuşmak için alet kullananlar, kekemeler,
afazi, dil-dudak-damak-çene yapısında bozukluk olanlar bu gruba girmektedir (Öztürk
2011).
Görme, işitme ve konuşma engellilerde görülebilecek cinsel sağlık üreme sağlığı sorunları
ortopedik engellilerden daha farklıdır. Bu tür engeli olan kişilerde sorun, daha çok kişisel
iletişimin olanaksızlığından kaynaklanır.
Görme engelliler karşısındaki kişinin yüz ifadesini görememek, cinsel iletişim açısından
eksiklik yaratır, görme engelliler dış dünya ile iletişimlerinde genellikle aracılık eden
kişilere ihtiyaç duyarlar. Cinsellikte dış görünüş ve görsel uyarı ile istek ve uyarılma evresi
görme engellilerde gerçekleşemez. Bu durumlar dışında görme engellilerde cinsellikle ilgili
sorunlar ortopedik engellilere göre daha az düzeyde yaşanır ( Bezerra ve Pacliuca 2010).
İşitme ve konuşma engelliler için başkalarıyla anlaşmak oldukça güç olmaktadır. İşitme
engellilerin kullandıkları işaret dilinde henüz cinsellikle ilgili kavramlar için resmen
belirlenmiş işaretler de yoktur (Cumurcu ve ark. 2012).
Engellilerde bedensel sorunlar bir takım duygusal ya da ruhsal sorunlara da neden olarak
cinsel sorunların gelişmesinde de etkili olabilir. Bedensel özürleri yüzünden kendilerine
güvenemeyen engelli kişiler dolayısıyla cinsel ilişki kurma konusunda başarısız
olabileceklerdir.

1.3. Zihinsel Engellilerde Cinsellik
Çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişiler zihinsel engelli olarak tanımlanır. Zekâ
geriliği olanlar (mental retardasyon), Down Sendromu, Fenilketonüri (zeka geriliğine yol
açmışsa) bu gruba girer (Öztürk 2011).
Toplumda zihinsel engelli bireylerin genellikle toplumdan soyutlanan, sosyal ortamların
dışında kalan ve yaşamları birine bağımlı olan kişiler oldukları düşünülmektedir. Bununla
birlikte zihinsel engelli bireylerin cinsel fonksiyonlarının ve olgunlaşmanın
gerçekleşemediği görüşü ile aseksüel olmaları beklenmektedir. Zihinsel engellilerin her
zaman çocuk olarak kalacakları yönünde yaklaşımlar bulunmaktadır. Öte yandan zihinsel

engellilerin genelde yaşıtlarından daha fazla cinsel ilgilerinin olduğu, daha fazla cinsel
içerikli davranışlar sergilediği de düşünülmektedir. Oysa zihinsel engelliler, cinsel içerikli
davranışların nerede, ne zaman, hangi durumlarda uygun olup olmadığını bilemedikleri
için, yani cinsel içerikli davranışlarını kontrol edemedikleri için böyle algılanmaktadırlar.
Yapılan araştırmalara göre erkek zihinsel engelli çocukların kız çocuklarına nazaran
cinselliğe ilgilerinin daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca zihinsel engelli çocuklarda,
yaşam kalitesi, yanlış yönlendirme, cinsel istismar, iş sahibi olamama, ifade edemedikleri
ve bu nedenle yardım alamadıkları cinsel dürtü ve sorunları nedeniyle cinsel sapmaların
daha sık görüldüğü belirlenmiştir (Bilge ve Baykal 2008, Bilge ve ark. 2013).
Bir araştırmada; zihinsel engellilerin bakıcı, anne-baba, eğitmen veya öğretmenlerinin,
bireyin cinsel davranışlarını baskılamaya çalıştığı saptanmıştır. Ayrıca bu çalışmada
zihinsel engelli bireylerin, cinsel istismara uğradıkları, evlilikte sorunlarının olduğu,
kısırlaştırma müdahalelerine maruz kaldıkları, gebelik bakımı ve doğum yardımı alma
gereksinimleri olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun paralelinde jinekolojik yardım, cinsel
eğitim, ruhsal değerlendirme, grup ve/veya bireysel cinsel danışmanlıkların önemi bir kez
daha bu çalışmayla vurgulanmıştır. Sonuçlar göstermektedir ki; zihinsel engelliler, istense
de istenmese de cinsel olarak aktiftir, düzenli takip ve eğitimle; hem ruhsal, hem de sosyal
olarak gelişim gösterebilmekte ve topluma uyumu mümkün olabilmektedir (Murphy and
Elias, 2006; Bilge ve ark. 2013).
Toplumda öğretmenlerin, anne ve babaların, engellilerin cinselliğine olumsuz tavır
takınmaları, zihinsel engellilerde cinsellikle ilgili sorunların daha fazla yaşanmasına neden
olmaktadır (Murphy, 2006). Normal bireylerde olduğu gibi zihinsel engelli bireylerde de,
kendini tatmin (mastürbasyon) sıklıkla görülmektedir. Bu kişilerde cinsel tatmin ihtiyacı,
aileler tarafından farklı şekillerde giderilmeye çalışılmaktadır. Bunlar arasında karşı cins
ile ilişkiye girmesini sağlamak, cinsel isteklerini ortadan kaldırmayı denemek, ameliyat,
ilaç, evlendirmek yer almaktadır (Bilge ve ark 2003).
Özetle, engellilerde cinselliği yok saymak ya da yalnızca fizyolojik bir gereksinim olarak
değerlendirmek yanlıştır. Cinsel sağlık üreme sağlığı kavramını engelli bireylerde de
haklar ve özgürlükler kapsamında ele almak gerekli ve önemlidir.

2. ENGELLİLERDE CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI
HAKLARI
Üreme hakları, cinsel haklar ve özgürlükler, toplumda yaşayan tüm bireyleri gibi
engellileri de de ilgilendiren haklar ve özgürlüklerdir. Son yıllarda tüm dünyada kadın ve
çocuk hakları başta olmak üzere, insan hakları konuları gündemde olmuş, sosyal yaşamın
sorunlarının çözümüne yönelik bireysel hakları içeren uluslararası bildirgeler
yayımlanmıştır.
Bunlardan
biri
de
1995
yılında Uluslarası
Aile Planlı
Ebeveynlik Federasyonu tarafından yayımlanan “Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
Hakları” Bildirgesidir (IPPF 1997, Özcan 2007).
Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu'nun Üreme Hakları ve Cinsel Haklar
Bildirgesi'ne göre bu haklar aşağıda sıralanmıştır ve tüm haklar engelliler için de geçerlidir
(IPPF 1997). Türk hukuk sistemi içinde, cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin hukuki
düzenlenmeler; Anayasa başta olmak üzere çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yer

almış ve hak ihlallerine karşı cezai hükümler getirilmiştir. Üreme Hakları ve Cinsel Haklar
Bildirgesi'nde tanımlanan haklardan yaşama, özgürlük ve düşünce özgürlüğü hakları
Anayasamızda tanımlanmıştır. Diğer haklar ise Türk Hukuku’ndaki karşılıkları ile aşağıda
sıralanmıştır (IPPF 1997, Özcan 2007).

1.1.

Evlenme Hakkı:

Bildirgede bu hak “Tüm bireylerin tam, özgür ve bilinçli olurları dışında evlendirilmekten
korunma hakkı vardır” şeklinde tanımlanmıştır. İç hukukumuzda bu hakkın karşılığı olarak
Türk Medeni Kanunu’nda evlenme yaşı 18 olarak belirlenmiş, ayırt etme gücüne sahip
olmayanların evlenemeyecekleri belirtilmiştir; ancak on yedi yaşını dolduranların ana, baba
veya vasi izni, mahkeme kararı ile evlenmelerine cevaz verilmiştir. Küçükler ve kısıtlıların
yasal temsilcilerinin izni olmadan evlenemeyecekleri, hısımların evlenemeyecekleri
bildirilmiş, akıl hastalarının ise evlenebileceklerine dair sağlık kurulu raporu getirmeleri
şart koşulmuştur (MK. Madde 11. 12, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133). Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu Evlenmeden önce muayeneyi şart koştuğu gibi, cinsel yolla bulaşan
hastalıkları bulunanların, tedavi edilmedikçe, bulaşma tehlikesi geçmedikçe evlenmelerini
yasaklamıştır. Bunların dışında engellilerin evlenemeyeceğine dair bir madde yer
almamaktadır.

1.2.

Çocuk Sahibi Olup Olmaya Karar Verme Hakkı

Bildirgede bu hak; “Tüm bireylerin çocuk sahibi olup olmamaya ve ne zaman çocuk sahibi
olacağına karar verme hakkı vardır.” şeklinde ifade edilmiştir. Nüfus Planlaması Hakkında
Kanun; bireylerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi olmaları için devletin
bireyleri eğitme ve uygulanmasını takip görevi olduğunu bildirmektedir (IPPF 1997, Özcan
2007). Bu hak engelliler için de geçerlidir. Ancak zihinsel engellilik durumunda kişisel hak
ve özgürlükler kapsamında engel düzeyine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

1.3.

Sağlık Bakımı Alma ve Sağlığın Korunması Hakkı

Bildirgede bu hak ”Tüm bireylerin güvenli, mahremiyete ve gizlilik ilkesine saygılı, insan
onuruna yakışır, kaliteli sağlık hizmetlerine ve bilgisine ulaşabilme hakkı vardır” şeklinde
tanımlanmıştır. T.C. Anayasası’nın 41. ve 56. maddelerine göre, “bireyin hayatını beden ve
ruh sağlığı içinde sürdürülmesini sağlama görevi” devletindir (IPPF 1997, Özcan 2007).
Engelliler de bu kapsamda haklarından yararlanmalıdır.

1.4.

Bilgilendirme ve Eğitim Hakkı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, eğitimi öncelikli mesele olarak addetmiş ve pek çok hukuki
düzenlemede eğitim öncelikle yer almıştır. Diğer konuların yanı sıra sağlık eğitimine de
özel önem verilmiştir (IPPF 1997, Özcan 2007). Bu kapsamda engellilere cinsel sağlık ve
üreme sağlığı eğitimi vermenin gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

1.5.

Mahremiyet Hakkı

Bildirgede mahremiyet hakkı; “Her bireyin üreme sağlığı ve cinsel sağlık hizmetlerinde
mahremiyetine saygı gösterilme hakkı vardır” şeklinde ifade edilmiştir. Anayasamızın 20.

maddesi; özel hayatın gizliliği başlığı altında “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı
gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine
dokunulamaz.” hükmünü getirmiştir (IPPF 1997, Özcan 2007). Bu hak engelliler için de
son derece önemlidir.

1.6.

Eşitlik Hakkı

Bildirgede eşitlik hakkı, hiçbir birey cinsel ve üreme yaşamında ayrımcılığa tabii tutulamaz
şeklinde tanımlanmıştır. Eşitlik hakkının karşılığı Anayasamızın 10. maddesinde yer
almıştır. Buna göre; “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet benzeri sebeplerle ayrım
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür (IPPF 1997, Özcan 2007). Bu eşit
hakka en çok ihtiyaç duyan gruplardan birisi de engellilerdir.

1.7.

Bilimsel Gelişmelerden Yararlanma Hakkı

Bildirgede “ Üreme sağlığı ve cinsel sağlık hizmetlerine başvuran herkesin güvenli ve
kabul edilebilir yeni teknolojilerde yararlanma” hakkı bulunduğu bildirilmiştir (IPPF
1997). Engellik kapsamında önemli haklardan birdir.

1.8.

Toplanma Özgürlüğü ve Siyasete Katılma Hakkı

Bildirgede tüm bireylerin cinsel sağlık, üreme sağlığı ve haklarını savunma hakkına sahip
oldukları bildirilmekte, toplanma özgürlüğü hakkından söz edilmekte; bireylerin bu
konudaki haklarını savunma, haklarına öncelik tanınması için hükümetleri etkileme ve
birlik oluşturma hakları bulunduğu ifade edilmektedir (IPPF 1997, Özcan 2007).
Engellilerin de bu kapsamda kendilerini ve haklarını ifade etmeleri önemlidir.

1.9.

İşkence ve Kötü Muameleden Özgür Olma Hakkı

Bildirgede “Bireylerin, işkence ve acımasız, insanlık dışı ya da aşağılayıcı davranış ya da
cezalardan, ayrıca özgür iradesi ve bilgisi dışında uygulanan tıbbi veya bilimsel
işlemlerden özgür olma hakkı bulunduğu” vurgulanmaktadır (IPPF 1997). Özellikle
engellilerde yapılacak her türlü uygulamada bu maddeye hassasiyetle uyulması gereklidir.

SONUÇ
Engellilik çeşidine göre cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin sorunlar yaşanabilir.
Önemli olan engellilerin de tüm toplumdaki bireylerin sahip olduğu haklara ve
özgürlüklere sahip olduğunun bilinmesi ve kabulüdür. Bu hak ve özgürlükler cinsel sağlık
ve üreme sağlığı için de geçerlidir. Bu konuda toplumun ve engellilerin bilgi, tutumlarının
olumlu hale getirilmesi ve haklara saygı duyulması gereklidir.
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Özet: Cinsellik yaş, cinsiyet veya gelişim düzeyi ne olursa olsun önemli bir insan hakkıdır.
Zihinsel ve fiziksel engeli olan bireyler cinsel yaşamı olan bireylerdir. Genellikle
engellilerin aile üyeleri çocuklarının özründen dolayı çocuklarını yaşamları boyunca
kendileri tarafından korunması gereken birey olarak görürler ve cinsel yaşamları,
yaşayabilecekleri istenmeyen gebelik gibi durumlardan dolayı korkutur.
Sonuç olarak; zihinsel ve fiziksel engeli olan bireylerin cinsel yaşamı ile diğer bireylerin
cinsel yaşamı benzerdir, ancak engelli bireyler özel durumlarından dolayı diğerlerine
bağımlı olabilirler. Bu nedenle cinselliğin sağlıklı sürdürülmesi için yeterli cinsel eğitim
verilmelidir.
Anahtar kelimeler: Cinsellik, Engeli Olan Birey, Engelli Ailesi, Cinsel Eğitim.

Engelli Cinsel Sağlığı ve Sorunları
Engellilik, çeşidi ne olursa olsun, bireyin içinde ve dışında yaşadığı duygu, düşünce ve
davranışların geçici veya kalıcı olarak dur(ması)durulmasıdır.
Günümüzde dünya nüfusunun %10’unu engelli nüfusu oluşturmaktadır, dünyada yaklaşık
650 milyon kişinin engelli olduğu bilinmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve
OECD ülkelerinde kadın engelli oranının erkeklerden daha fazla olduğu görülmektedir.
Ülkemizde engelliler ile ilgili yapılan ulusal son çalışma olan Türkiye Özürlüler
Araştırması’nın 2002 yılı sonuçlarına göre; ülkemizdeki engelli nüfusun, toplam nüfus
içindeki oranı %12.29’dur. Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel
engellilerin oranı %2.58 iken, süreğen hastalığı olanların oranı ise % 9.70’dir.
Engelli nüfusun medeni durumu incelendiğinde, hiç evlenmemişlerin oranı ortopedik,
görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engellilerde %34.41 iken, süreğen hastalığı
olanlarda %7.43, toplam nüfusta ise %26.28’dır. Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma
ile zihinsel engelli nüfusta hiç evlenmemiş olanların oranı, hem toplam nüfustan hem de
süreğen hastalığı olanların oranından daha yüksektir. Evli-ayrı yaşıyor ile boşanmış
olanların oranı ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engelli olanlarda
(%2.14), süreğen hastalığı olanlardan (%1.92) daha yüksektir. Süreğen hastalığı olanlarda
eşi ölmüş olanların oranı (%13.95), ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel
engelli olanların oranından (%9.31) daha yüksektir.

Engelliler yaşam durumlarına bağlı olarak ek biçimde bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlar
yaşarlar. Yukarıda belirtilen verilerden de anlaşılacağı gibi cinsel yaşam ile ilgili sorunlar
bunlardan biridir.
Engelli olan bireyler cinsel yaşamı olan, ancak cinselliği yaşarken engellilik durumlarına
bağlı olarak çeşitli sorunlar da yaşayan bireylerdir. Geçmişte cinsel sağlık ve üreme sağlığı
kavramları tabu olarak görülmüş, engellilerin cinselliği ise tamamen konuşulması
yasaklanmış bir konu olarak algılanmıştır. Toplumların kültürlerine göre değişiklik
gösterse de 1960’lara kadar engellilerin cinsel sağlık, üreme sağlığına ilişkin tamamen
baskıcı ve olumsuz tutumlar gözlenirken, daha sonraki zamanlarda engellilerin de cinsel
yaşam ve cinsel eğitim alma hakları olduğu konusu önem kazanmıştır. Son 15 yıl içinde ise
cinsel taciz konusunun ve AIDS tehlikesinin gündeme gelmesiyle birlikte, sağlıklı cinsel
eğitim programlarının hazırlanması gerekliliği vurgulanmıştır.
Engellilerde cinsel sağlığın geliştirilmesi ve gelişebilecek sorunların önlenmesinde cinsel
sağlık eğitimi büyük önem taşımaktadır.
Özellikle cinsel sağlık eğitiminin amacı ‘engellilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı
haklarının olduğunun kabulü ve cinsellik konusunda bireyin, ailenin, toplumun
aydınlatılması’ olmalıdır. Çoğu zaman zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin cinsel hakları
olduğu unutulmakta, cinsel konulardaki bilgi gereksinimleri, cinsellikle ilgili duygu ve
düşünceleri göz ardı edilmektedir. Cinsel eğitim denince kişilerin aklına ilk gelen
cinsellikle ilgili vücut kısımlarının isimleri, fonksiyonları, üreme ve bununla ilgili konular
olmaktadır. Oysa cinsel eğitim bundan çok daha kapsamlı ve anlamlı olmalıdır. Cinsel
eğitim bireyin fiziksel, duygusal ve cinsel gelişimini anlaması, olumlu bir kişilik kavramı
geliştirmesi, insan cinselliğine karşı, başkalarının haklarına, görüş ve davranışlarına saygılı
bir bakış açısı edinmesi ve olumlu davranış biçimleri ve değer yargıları geliştirmesi
eğitimidir.
Engellilerde cinsellik ile ilgili verilecek eğitimin bir amacı da ‘toplumsal yaşam içinde
çıkabilecek problemleri önleme ve aynı zamanda yaşam kalitesini daha iyi bir düzeye
getirmek’ olmalıdır. Özellikle engelli çocuklara cinsel eğitim verirken bazı zorluklarla
karşılaşılmaktadır. Örneğin bazı çocuklarla göz kontağı kurmada güçlük çekilebilir;
bazıları konuşma problemi nedeni ile soru soramaz veya sorulan soruları cevaplayamazlar.
Ayrıca özrün tipi ve derecesine göre çok tekrar gerekebilir. Bunların yanında bir konuya da
dikkat edilmelidir. Bu çocuklara cinsel konularda eğitim verirken üstü kapalı bir anlatım,
gizli kelimeler, yapmacık benzetmeler kullanılmamalıdır. Somut, açık, net, onların yanlış
yorumlamasına izin vermeyecek bir anlatım kullanılmalıdır.
Ülkemizde son yıllarda engellilerde cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitimlerinin yaşama
geçmesi sevindirici bir gelişmedir. Engellilerin cinsellikle ilgili yaşadıkları sorunlara
çözüm üretmek, engellilerin üreme sağlığı haklarını dile getirmek, çaresiz ailelere yol
göstermek, konuyla ilgili bilimsel verilere ve istatistiklere sahip olmak için ÖZEV (2007)
ve Bilge ve ark. (2013)’nın gerçekleştirdiği gibi çalışmalar ve projeler devam etmektedir.
Projelerin her yaş, cinsiyet, sosyal statüde olan engellileri, dolaylı olarak bu bireylerin
ailelerini, arkadaşlarını, işverenlerini kapsaması gereklidir. Zihinsel ve fiziksel engelli
başta olmak üzere bütün engel gruplarına hitap edilmesi anlamlı olacaktır.

SONUÇ
Engellilere, yakınlarına ve kısaca topluma fiziksel engelin türüne veya zihinsel engelin
derecesine göre yaşanan cinsel sorunlar kapsamında cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitimi
verilmesi toplum sağlığını korumak için anlamlı olacaktır.
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Engelliler ve Spor
Necmiye Ün Yıldırım
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Özet: Spor, oyun ve fiziksel aktiviteye katılım büyüme ve gelişme ile yakından ilişkilidir
ve çocukluk ve ergenlik döneminde düzenli olarak çeşitli fiziksel aktivitelere katılımın
fizyolojik ve psikolojik olarak birçok yararları vardır. Sedanter yaşama bağlı olarak ileri
yaşlarda ortaya çıkacak kronik hastalıkların önlenmesinde, fiziksel ve emosyonel sağlığın
kazanılmasında ve korunmasında rol oynayan önemli bir komponent olarak kabul
edilmektedir. Son yıllarda engelli bireylerin sportif aktivitelere katılımları artmasına
rağmen engelli olmayan bireylerle karşılaştırıldığında katılımın daha az olduğu
görülmektedir. Engelli bireylerin sportif aktivitelere katılımları birçok faktör tarafından
etkilenmekle birlikte ailesel ve çevresel faktörler en önemli sınırlayıcılar sayılabilir. Engelli
bireylerin güvenli bir şekilde sportif aktivitelere katılmaları için doktor, fizyoterapist,
antrenör ve diğer sağlık personeli tarafından tıbbi, fonksiyonel ve uygun spor dalının
seçimi açısından detaylı bir değerlendirme yapılmalı ve fonksiyonel yeteneklerine bağlı
olarak çocuklar uygun sporlara yönlendirilmelidir. Bedensel, zihinsel, işitsel ve görme
engelli bireylerin yapabileceği spor dalları vardır. Engelli bireylerin engellerinin
oluşturduğu limitasyonları en aza indirecek, sahip olduğu beceri ve yeteneklerini ortaya
çıkartacak, onun hoşlanacağı ve zevk alabileceği alanlar seçilerek fiziksel aktivite ve spora
yönlendirilmesi, onlar için pozitif bir motivasyon sağlayacak, engeline bağlı ortaya
çıkabilecek komplikasyonları azaltacak ve yaşam kalitesini arttıracaktır.
Anahtar Kelimeler: Engelli, spor, fiziksel aktivite

1. Tarihçe
Engelliler için spor 19. yüzyılın sonlarına doğru başlamıştır. İlk kez Sir Dr.Ludwig
Guttmann’ın girişimi ile çalışmaları başlayan ve 1948’de Stoke Mandeville’de
paraplejikler için tekerlekli sandalyede gerçekleştirilen spor ve oyunlar organize edilmiş,
engellilerin olimpiyat oyununa katılımı ilk defa 1960 Roma Olimpiyatlarında olmuştur.
Sportif oyunlara katılmak isteyen engelli bireyler için uluslararası iki büyük organizasyon
mevcuttur. Bunlardan birincisi, İlk defa A.B.D’de Kennedy Vakfı tarafından 1968’de
organize edilen Özel Olimpiyat Oyunları’dır; Dünyada her dört yılda bir, ülkemizde her iki
yılda bir düzenlenmektedir, spor yapmak isteyen 8 yaş üzeri tüm zihinsel engelli sporculara
açıktır. Tüm sporlara ait bu yarışlarda uluslararası spor federasyonlarının kuralları
geçerlidir. Bu organizasyonda rekabete ve fiziksel performansa dayalı yarışma yerine, iyi
vakit geçirme ve entegrasyon hedeflenir.

Diğer organizasyon ise Paralimpik Oyunlardır ve olimpik kuralların öngördüğü şekilde
düzenlenir, her 4 yılda bir Olimpiyatlardan 15 gün sonra aynı yerde gerçekleştirilir. Amaç,
sporu spor için yapmak, fiziksel performansın sınırlarını zorlamak ve diğer sporcularla
rekabet ederek kazanmaya çalışmaktır (Block & Davis, 1996).

2. Engelliler için spor hizmet ettiği alana göre dört grupta incelenebilir.
2.1. Rehabilitasyon amaçlı
Buradaki çalışmalar daha çok rehabilitasyon ünitesi ve merkezlerinde yapılmaktadır.
Fizyoterapist tarafından seçilecek olan spor türü engelli çocuğun ve adolesanın kapasitesine
uygun olmalı yetersizliklerini fazla zorlamamalı ve iyileşmesine yardım etmeli, yetenekleri
ve ilgisi doğrultusunda olmalıdır.

2.2. Boş zamanlarını değerlendirme ve eğlence amaçlı (Rekreasyonel)
Bazı kulüpler ve merkezler engellilere boş zamanları değerlendirme ve eğlence amaçlı spor
imkanı sağlamaktadır. Bu hizmetler çocuk ve yetişkinlere ayrı programlar şeklinde
uygulanmaktadır. Rekreasyonel amaçlı hareketin kullanımında bugün dünyadaki en
popüler yaklaşım “yaratıcı dans” çalışmalarıdır.

2.3. Yarışma disiplini içinde
Yarışma disiplini içinde engelliler için yapılan sportif oyunların esas amaçlı engelli
olmayan kişilerle aynıdır. Bu da bedensel çalışmaların mücadele, başarma ve kişisel grup
dinamizmi ile birleşerek sınırlı kurallar içinde yarışma şekline dönüşmesidir (Karaduman
& Tunc, 2010).

2.4. Özel okullarda ve okulların eğitim programları içinde
Bu okullar personel ve araç yönünden donatılmalı ve spor aktiviteleri yönünden de
bilgilendirilmelidir. Ayrıca bu amaç için ayrılan saatlerde son derece önemlidir. Bu tür
okullarda “Adapte Edilmiş Fiziksel Eğitim” uygulanmaktadır. Bu uygulamalarda en
önemli rolü okul fizyoterapistleri, eğitimciler ve beden eğitimi öğretmenleri oynamaktadır.
Adaptif fiziksel eğitimin amacı: Çocukları koordinasyon, kuvvet, süre, denge, postür,
lokomotor beceriler ve kişilik gelişimleri yönlerinden geliştirmek ve potansiyellerini
arttırmaktır. Tüm bu çalışmalar eğlence ve yarışma unsurlarını kapsamalı, çocukları spor
oyunlarına hazırlayarak yönlendirmelidir (Block & Davis, 1996).

2. Engelli Bireylerin Spora Katılımını Neler Kısıtlar?
Spor, kişinin fonksiyonel kapasitesini artırır, çevreye uyumunu olumlu yönde etkileyerek
yaşamdan zevk almasını sağlar. Engelli bireylerin yaşam kalitesinin arttırılmasında fiziksel
aktivite ve spor en iyi araçtır. Tüm bu yararlarına rağmen engelli bireylerin fiziksel aktivite
ve spora katılımları oldukça sınırlıdır.
Bunun nedenleri arasında;

-Fonksiyonel limitasyonları,
-Yüksek maliyet ve pahalı ekipmanlar,
-Motivasyonun olmaması ve güvensizlik,
-Aile ve arkadaş desteğini olmaması,
-Transfer problemleri,
-İmkanlar konusunda bilgi yokluğu,
-Uygun programların ve uyarıların olmayışı,
-Zaman,
-İnaktif rol modeli,
-Uygun olmayan çevre sayılabilir (King et al., 2003; Wilson & Clayton, 2010).
Engelli çocukların spor ve fiziksel aktivitelere katılımını kısıtlayan en önemli faktörler
arasında çevresel ve ailesel faktörler gelir (King et al., 2003). Toplumun engelli çocuklara
bakış açısı, düşük performans beklentisi, yaralanma korkusu, sosyal ayırımcılık gibi
tutumsal engeller de katılımı etkilemektedir (King et al., 2003; Frey, Stanish & Temple,
2008). Engelli çocuk ve yetişkinlerde, okul temelli fiziksel aktiviteye katılım oldukça azdır.
Engelli olmayan çocuklar sokakta, okul bahçesinde spor ve fiziksel aktivite yapma
imkanına sahipken engelli çocukların aynı fırsatlara sahip olmaması onları inaktif
yapmaktadır (Rimmer & Rowland, 2008) Engelli çocuklara “yapamazsın” mesajından
ziyade, “yapabilirsin” mesajını vermek onları cesaretlendirmek ve motivasyonunu
arttırmak açısından önem arz etmektedir (Wilson, 2002).

3. Katılım Öncesi Değerlendirme
Engellilere uygun bir spor dalı seçmeden ve spor eğitimi vermeden önce iyi bir kontrol ve
değerlendirmeden geçirmek gerekir. Bu yolla fiziksel ve mental yetenek sınırlarını
öğrenmek psikolojik ve sosyal yönden eksiklikleri belirlemek, kısaca çocuğu çok iyi
tanımak önemlidir. Bu belirlemeler engelliye uygulanacak olan programın ona zarar
vermesini önlemek kendine olan güvenini arttırmak için yapılmalıdır.
Büyümenin en hızlı olduğu çocukluk döneminde insan vücudu en fazla değişken yapıya
sahiptir. Nörogelişimsel olgulaşma karmaşık ve devam eden bir süreçtir. Çocukların bir
sportif aktiviteye katılırken fiziksel, nöromotor, kognitif, algı-motor ve psikolojik
olgunlaşması mutlaka değerlendirilerek göz önünde bulundurulmalıdır (Patel, Pratt &
Greydanus, 2002). Engelli sporcular için düzenlenmiş özel bir değerlendirme formu yoktur.
Genel yaklaşım engelli olmayan sporcular için kullanılan değerlendirme yönteminin bu
sporcular için de kullanılmasıdır. Engelli sporcular değerlendirilirken toplu bir
değerlendirilmeden kaçınılmalıdır. Değerlendirme yapacak kişinin sporcunun engeline
ilişkin konular hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Değerlendirmede hikaye, fiziksel ve
fonksiyonel muayenede aktif ve pasif eklem hareket alanı, eklem instabilitesi, kas kuvveti,
kas tonusu, derin ve yüzeyel duyu, koordinasyon değerlendirilir. Fonksiyonel muayenede
sporcunun ayaktan ya da tekerlekli sandalyeden transferi, mat üzerinde pozisyon
değişiklikleri, tekerlekli sandalye kullanma becerisi, merdiven inme ve çıkma, koşma ve
atlama (mobil sporcular için) değerlendirilir. Daha sonra kardiorespiratuar ve fiziksel
uygunluk değerlenmesi yapılır. Bu değerlendirmedeki temel amaç, kardiorespiratuar
riskleri ekarte etmektir. Antropometrik ölçümler (boy uzunluğu, vücut ağırlığı, skinfold
ölçümleri), kan basıncı, kalp hızı EKG değerlendirmesi yapılır (Jacop & Hutzler, 1998).
Bunlara ilaveten, protezi, ortezi, yardımcı araçların uygun ve yeterli olup olmadığı
konusunda da bir değerlendirme yapılmalıdır (Patel, 2002). Engelli bireylerin spor ve
fiziksel aktiviteye katılmadan önce, son zamanlardaki sağlık durumu, yarışma seviyesi,

katılacağı özel sporlar ve pozisyonlar, koruyucu ve adaptif ekipmanlar, koruyucu
ekipmanlar, çocuğun yeteneği ve riskler iyi belirlenmelidir. Katılım öncesi değerlendirme
tek bir ofis ziyaretinden ziyade belli bir zaman dilimine yayılarak, doktor, fizyoterapist,
antrenör, iş uğraşı terapisti ve gerekli olan personel tarafından yapılmalıdır (Patel, 2002).
Engelli sporcuların sadece katılmadan önce değil belirli aralıklarla değerlendirilip, bu
değerlendirme sonuçlarına göre eğitim ve antrenman programlarının verilmesi sporcunun
hem yaralanma riskini azaltacak hem de performanslarını olumlu yönde etkileyecektir
(Darilgen & Ün Yıldırım, 2008).

4. Spor ve fiziksel aktivitenin yararları
Engelli bireyler sağlıklı bireyler ile karşılaştırıldığında onlara göre daha sedanter oldukları
görülmüştür. Sedanter olmaları obezite riskini ve diğer sağlık problemlerini beraberinde
getirmektedir (Fragal–Pinkham, Haley, Rabin, Kharasch, 2005). Ayrıca engelli çocuklarda,
kardiopulmoner endurans düşük, kas atrofisi, eklem kontraktürleri riski fazladır. Engelli
çocukların fiziksel aktivite ve sportif programlara katılımındaki primer amaç, mobilite
bozukluğuna sekonder gelişen durumları düzeltmek, fiziksel fonksiyonları optimize etmek
ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamaktır (Durstine et al., 2003).
Spor, engellinin rehabilitasyonuna önemli katkılar sağlar. Engellinin kuvvetinin,
dengesinin, koordinasyonunun, enduransının eğitimine kısaca fiziksel uygunluğunun
artmasına yardım eder. Engelli çocukların onlar için düzenlenen özel programlara katılması
yararlı olmasına rağmen, diğer çocuklarla katılacağı aktiviteler sosyal engellerin ortadan
kalkması açısından önemlidir.
Ayrıca spora katılım, sosyal entegrasyonu, kendini kabul etme, sosyal yeteneklerin
gelişmesi yanında engelli ve engelli olmayan çocukların kaynaşmasını sağlar. Çocukların
engelli arkadaşlarını tanıması ve farkındalıklarının artması ilerde toplumu oluşturacak bu
bireyler arasındaki engelleri kaldıracaktır (Lai, Stanish, Stanish, 2000; Murphy &
Carbone, 2008; Yanardag, Yılmaz, Ergun N, 2008).

5. Engelliler Hangi Sporları Yapabilirler?
Pek çok spor dalını seçebilirler, ancak seçilecek olan spor türü engellinin kapasitesine
uygun olmalı, yetersizliklerini fazla zorlamamalı ve engelin fonksiyonel iyileşmesine
yardım etmelidir. Seçilen spor dalı engellinin yetenekleri ve ilgisi doğrultusunda olmalıdır.
Omurilik yaralanmaları, çocuk felci, amputasyonlar, kas hastalığı gibi fonksiyonel
bozukluklar bedensel engele yol açan durumların başında gelmektedir. Bu fonksiyonel
bozukluklara sahip pek çok birey Tekerlekli Sandalyeye (TS) bağımlı olarak yaşamlarını
sürdürmektedir. Bedensel engelli bireylerin topluma ve sosyal yaşantıya katılmalarını
sağlamak yaşam kalitesinin artırılmasında sporun önemi tartışılmaz bir gerçektir. Bedensel
Engelli bireylerin yapabileceği pek çok spor dalı bulunmaktadır (Tekerlekli Sandalye
kullanarak ya da doğrudan katılabileceği). Bu spor dallarına bakacak olursak;

Paralimpik Oyunlar
Yaz oyunlarında yer alan sporlar:
• Atletizm
• Atıcılık
• Tekerlekli Sandalye Basketbol
• Binicilik

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bisiklet
Boccia
Judo
Eskrim
Futbol
Goalball
Halter
Masa tenisi
Okçuluk
Tekerlekli Sandalye Rugby
Tekerlekli Sandalye Tenis
Voleybol
Yelkencilik
Yüzme

Kış oyunlarında yer alan branşlar:
• Alp kayağı
• Kuzey kayağı
• Buz pateni hız yarışı
• Tekerlekli sandalye Curling

5.1.

Tekerlekli sandalyeli sporcular

Omurilik yaralanmaları, çocuk felci, amputasyonlar, kas hastalığı gibi engellere sahip
çocuklar tekerlekli sandalye ile okçuluk, atletizm, bisiklet, ağırlık kaldırma, yüzme, masa
tenisi, basketbol sporu yapabilirler.

5.2.

Ampute Sporcular

Birçok ampute rutin olarak sportif aktivitelere katılmaktadırlar. Gelişen teknoloji bu
katılımı daha da kolaylaştırmaktadır. Ampute sporcularda protez ve ortezler yaygın olarak
kullanılmaktadır. Kullanılan bu ekipmanlar uygun sağlamlık ve hafiflikte olmalıdır ve
çocuk veya adelosanın fiziksel büyüme ilerleyişine göre düzenli olarak ayarlanmalıdır.
Futbol, bilek güreşi, basebol içeren çoğu sporda sporculara bu araçları kullanmaya izin
verilmektedir. Protezler lokal deri basıncını artırabilir ve aşınma, su toplaması ve deri
pişiklerine neden olabilir. Diz altı amputelerde prepatellar, infrapatellar ve pretibial soket
irritasyonları meydana gelebilir. Bu sporcularda kompanse edici mekanizmalardan dolayı
bel ağrısı şikayeti sıkça karşımıza çıkar.

5.3.

Görme Engelli Sporcular

Visüel yetersizlik hem parsiyel görmeyi hem de total körlüğü işaret eden genel bir terimdir.
Kısmi görmesi olan bir kişi sadece geniş baskı ve uygun büyütmeleri kullanarak
okuyabilmektedir. Büyütmeyle bile geniş baskıları okuyamayan bir kişi kör olarak sayılır,
total körlüğü olan bir kişi gözlerinin içine direk olarak güçlü bir ışığı alamamaktadır. Yasal
körlük 20/200 vizüel keskinliği veya düzeltmeyle bile daha iyi gözdeki kaybı veya görüş
alanının iyice daraldığı bir bölgeyi vermektedir (Lockette & Keyes, 1994).
Visüel yetersizlik zorunlu olarak kendiliğinden motor yetersizliğe sebep olmaz, daha çok
spesifik motor becerilerin kazanılması veya gelişimini geciktiren veya limitleyen fiziksel

aktivitelerde deneyim eksikliğidir (Lai, Stanish, Stanish, 2000). Böylece spora (oyunlara)
katılım motor beceri ve hareketleri geliştirme ve öğrenmede visüel olarak yetersizlik için
önemli bir deneyimdir.
Visüel yetersizliği olan sporcular kayak, atletizm, bilek güreşi, yüzme, iki kişilik bisiklete
binme, halter, golbol, judo, cimnastik, koşu, bisiklete binme, basebol, golf ve bowling gibi
değişik sporlarda yarışabilirler. Sporlara katılım visüel yetersizliğin derecesine göre bir
kişiyi kılavuz olarak kullanmak, ip veya kılavuz tel veya ses kaynağı gibi kılavuz kullanımı
ile kolaylaştırılır (Auxter & Pyeer, 1995).

5.4.

İşitme Engelli Sporcular

İşitme kayıpları hafiften ileri derecede işitme kaybı olarak sınıflandırılır. 25-40 dB çok
hafif, 40-55 orta, 55-70 dB orta-ileri, 70-90 ileri, 90 dB ve üzeri çok ileri işitme kaybı
olarak sınıflandırılmaktadır (Auxter & Pyeer, 1995). Bir çocuk dil gelişiminden önce
(prelingual sağırlık) doğumdan itibaren sağır olabilir veya sağırlık dil gelişiminin ardından
çocukluk çağından sonra gelişebilir (postlingual sağırlık, çoğunlukla yaşamın ilk 3 yılından
sonra). Sağır sporcular potansiyel olarak sağırlığı olmayan sporcularla tüm sporlara
katılırlar. Bazen, unilateral sağırlığı olanlar için bazı minimal ek işaretler yardımcı olabilir.
Tek taraflı ve çift taraflı sağırlığı olan sporcular takım sporlarında daha dezavantajlıdır,
çünkü takım arkadaşlarından sesli yönlendirmeleri alamazlar. Özellikle antrenörler bu
sorunun farkında olmalıdır. Ülkemizde işitme engelliler, futbol, basketbol, voleybol,
hentbol, masa tenisi, satranç, güreş, kayak, yüzme, atletizm, bowling, badminton, halk
oyunları, tenis gibi spor branşlarında mücadele etmektedirler.

5.5.

Mental Retardasyon ve Spor

Mental retardasyon 18 yaşından önce meydana gelen hem zihinsel fonksiyonlarda hem de
uyumsal davranışlarda önemli derecede yetersizlikle karakterize bir durumdur (AAMR,
2002). Mental retarde çocuklar, engelli çocuklar arasında en sık karşılaşılan gruptur.
Mental retarde çocukların bir kısmı fiziksel yönden normal çocuklara çok benzerlik
gösterirler ve onlar kadar yeteneklidirler. Mental retarde çocuklar da normal gelişim
gösteren diğer çocuklar gibi birçok spor branşında başarılı olurlar (AAPPS, 1987). MR
çocukların su sporu, atletizm, basketbol, bowling, cimnastik, voleybol, kayak, buz hokeyi,
masa tenis gibi özel olimpiyatlara dahil edilen bir çok sporu yapabildikleri
vurgulanmaktadır. MR çocuklar bireysel sporlarda daha başarılı olmalarına rağmen,
basketbol gibi sporlarında çocuklar arası etkileşim sağladığı ve oyunculara başarıyı
hissetme ve memnun olma şansı verdiği bir gerçektir.
Sportif aktivitelere ve yarışmalara katılım çocuğun kas kuvveti ve koordinasyonu gibi
fiziksel uygunluk düzeylerini arttırmasının yanı sıra, MR çocuklar için teşvik edici ve
motivasyonu arttırıcı bir ortam sağlar. Ayrıca spor bu çocukların motor gelişimine katkıda
bulunur, topluma integrasyonunu sağlar ve yaşam kalitesini arttırır. Bu çocuklar için
yapılacak organizasyon ve aktivitelerde çocuğun gelişim seviyesi, emosyonel durumu,
dikkati, oyun kurallarını anlayıp anlamayacağı dikkate alınmalıdır. Çocuğun kronolojik
yaşından ziyade mental yaşı önemlidir (Frey et al., 2008; Ün, Erbahçeci , Ergun, 2004; Ün
& Çoknaz, 2003; Ozmen, Yıldırım, Yüktaşır, Beets, 2007; Pitetti, Beets, Combs, 2009).
MR çocukların dikkat süreleri oldukça kısadır ve öğrendiklerin unuturlar. Bu çocukların bir
şeyleri öğrenmesi için sık tekrar ve pratiğe ihtiyaç vardır. MR çocuklara teorik eğitim
vermek yerine, çocukların zevk aldıkları spor gibi aktivitelere yönlendirerek eğitim vermek
daha fazla yarar sağlayacaktır (Ün & Erbahçeci, 2001). Fiziksel aktivite ve egzersiz
programları mental retarde çocukların mental düzeylerinde herhangi bir değişiklik

yapmamasına rağmen bu çocukların topluma entegrasyonunda önemli bir yere sahiptir (Ün
& Yılmaz, 2004; Blandul, 2009; Yılmaz et al., 2009).

6. Sonuç ve Öneriler
Engelli çocukların ve yetişkinlerin topluma kazandırılmasında ve yaşam kalitesinin
arttırılmasında fiziksel aktivite ve sporun önemi büyüktür. Ülkemizde engelli birey sayısı
oldukça fazladır. Engel tiplerine göre dağılımlarına bakıldığında sırasıyla; bedensel,
zihinsel, görme ve işitme engelinin geldiği görülmektedir. Ülkemizde engellilik ile yapılan
istatistiklere bakıldığında genellikle, eğitim durumu, tedavi hizmetleri, engellilik gibi
nedenlerin araştırıldığı görülmüş; Spor ve fiziksel aktiviteye katılım, bunun için uygun
ortamların varlığı veya katılımlar ile ilgili bariyerler konusunda sağlıklı bir bilgiye
ulaşılamamıştır. Bu nedenle problemi belirlemeden çözüm üretmek bu noktada yetersiz
kalacaktır.
Ülkemizde engelli bireylerin fiziksel aktivite ve spora katılımları daha çok rehabilitasyon
amaçlı olarak gerçekleşmektedir. Sonra bazı kulüpler ve federasyonlar bünyesinde engelli
bireyler yapma imkanı bulmaktadırlar.
Engelli çocukları daha aktif hale getirmek için; okul çevresinin, parkların spor salonlarının
onların da yararlanabileceği şekilde düzenlenmesi, doğru yönlendirme ve uygun spor
branşı için eğitimli uzman kişilerin görev alması, adapte edilmiş fiziksel eğitim
programlarının okulda uygulanmasına olanak sağlanması, engelinin getirdiği bir takım
sorunlarla baş edebilmeleri için okullarda, takımlarda bir fizyoterapistin görev alması
uygun olacaktır.
Kısa vadeli hedeflerin belirlenmesi, çeşitli ve hoşlanılan aktivitelerin seçilmesi, ilerlemenin
çok iyi kaydedilerek pozitif güçlendirici olarak kullanılması engelli çocukların fiziksel
aktivite ve spora katılımları için kalıcı motivasyon sağlayacaktır.
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Özet: Birçok kuramcı tarafından toplumun en temel yapısı olarak tanımlanan aile
için,engelli bir çocuğa sahip olmak farklı ve çoğu kez zorlu bir süreci kapsamaktadır.
Çocukla ilgili sorunun süreğen olması, aile işlevlerini etkilemektedir. Ailelerin öncelikle
karşılaştıkları problem alanlarının başında duygusal problemler, ailenin etkinlik ve
hedeflerindeki zorunlu değişiklikler, bireysel ve sosyal planlamalardaki değişiklikler,
çocuğa yönelik tedavi ve özel eğitim hizmetlerinin düzenlenmesi sayılabilir. Bu çalışmada
ülkemizde son yıllarda engelli çocuğa sahip ailelere ilişkin yapılmış olan bazı çalışmalar
sonuçları ile ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Engelli bireyler, Aile, Özel eğitim

Giriş
Farklı özelliklere sahip bir çocuğun anne-babası olmak, bu anne babalar için çoğu zaman
beklenmedik ve ailenin kendi yaşam döngüsünü etkileyecek bir süreci kapsamaktadır.
Engelli çocuğa sahip olan aileler, aile işleyişinin değişiminden dolayı bireysel rollerindeki
değişime uyum sağlamakta güçlük çekebilirler. Özel gereksinimli çocukla ilgilenmek aile
üyelerinde farklı tutum,davranış ve algılamalara yol açabilir.Özel eğitim alanında aileye
yönelik yapılan çalışmalar da aile özel gereksinimli bireyin gelişim aşamalarını etkileyen
önemli bir belirleyici olarak ele alınabildiği gibi bireyin farklılığından etkilenen durumunda
da ele alınabilir. Türkiye ÖzürlülerAraştırması (2002) sonucuna göre zihinsel engelli
bireylerin %87,7.si ise aile rehberliği ve danışmanlık
hizmetlerinden
yararlanamamaktadır.Özel gereksinimli bireye yönelik tüm çalışma alanlarının
da(akademik, sosyal, duygusal vb. )aile önemli bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ailelere Yönelik Çalışmalar
Bir çocuğun doğması, ailenin yaşamında bir çocuğun doğması yeni bir dönüm noktası
oluşturur, anne- babalara yeni roller yükler ve bireysel yaşam hedeflerinde , günlük
süreçlerinde bazı
değişiklikleri yapmalarını gerektirir. Normal gelişen çocukların
ailelerinde çocukların bakımla ilgili gereksinimlerinin çeşitli düzeylerde stres
yaratabileceği, çatışmalara yol açabileceği bilinmektedir. Çocuk engelli olduğunda ise,
anne-babalar aile süreçlerinde,bireysel alanlarda ve sosyal alanlarda ek zorluklarla karşı
karşıya kalabilmektedirler. Aşağıda son yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen bazı

çalışmalardan örnekler verilerek ve yurtdışında yapılan çalışmalarında bir kısmı eklenerek
bu konu ele alınmaya çalışılmıştır.
Özel gereksinimli çocuğa sahip olan ailelerin yaşadıkları sorunlar nedeniyle yaşadıkları
stres düzeyi, çocuklarının engel türüne ve davranış problemlerine göre farklılık
göstermektedir(Lecavalier, Leone ve Wiltz 2006).
Öztürk (2008) yapmış olduğu araştırmasında, otizmli çocuk sahibi anne babalar ile normal
gelişim gösteren çocuğa sahip anne-babaları psikiyatrik ve psikolojik özellikleri açısından
karşılaştırmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, otizmli çocuklu anne babalar, normal gelişim
sahibi anne babalara göre, daha yoğun stres ve depresyon düzeyi ve obsesif kompulsif
davranışlar göstermektedir. Yapılan başka bir araştırmada otizmli çocuğa sahip anneler,
zihinsel engelli ve normal çocuğa sahip annelere göre depresyon, anksiyete, somatik
yakınma boyutlarında daha yüksek puan almışlardır
Gülaldı (2010) yaptığı bir araştırmada, serebral palsili çocuğa sahip anneler ile otizmli
çocuklu annelerin ebeveynlik stres düzeylerinin yaşam doyumları ile ilişkisini incelemiştir.
Annelerin ebeveynlik stresi; ebeveyn sıkıntısı, ebeveyn-çocuk ilişkisinde bozulma ve zor
çocuk alt gruplarında incelenmiş ve engel durumuna bağlı olarak ebeveynlik stresine ve
yaşam doyumuna etkisi araştırılmıştır. İstanbul’da yürütülen bu araştırmaya 50 Serebral
Palsi tanısı almış, 48 otizm tanısı almış çocukların anneleri katılmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre, Annelerin deneyimledikleri ebeveynlik stresi arttıkça yaşam doyum
düzeyleri azalmakta olduğu ortaya çıkmıştır.
Farklı engel gruplarında çocuğu olan anneler ve otizmli anneler, annelerin sağlığı ve
çocukların davranış problemleri açısından karşılaştırılan bir çalışmada, Down sendromlu,
otizmli ve karışık nedenlerden zihinsel bozukluğu olan çocuklu anneler, çocuklarının yaşı,
cinsiyet, ve iletişim becerilerine göre eşleştirilmiştir. Her gruptaki 19 anne, çocukların
uyum ve problem davranışlarını, kendi ebeveynlik streslerini ve çocuklarıyla ilgili olumlu
algılarını değerlendirmişlerdir. Otizmli çocukların anneleri diğer gruptaki çocuklu annelere
göre çocuklarının daha düşük sosyal beceri sahibi olduğunu ve daha sık problem davranış
gösterdiğini belirtmişlerdir. Otizmli çocuğa sahip anneler, down sendromlu ve karışık
nedenlerden zihinsel bozukluğu olan çocuklu annelerle kıyaslandığında, otizmli çocuğa
sahip annelerin çocuklarıyla ilgili pozitif algıları daha düşük düzeyde, stres düzeyleri de
oldukça yüksek bulunmuştur. Katılımcılar arasında anksiyete, depresyon, evlilik doyumu,
olumlu duygular ve genel yaşam doyumu arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (Grififth,
Hastings, Nash & Hill, 2010).Otizmli çocuğun otizmine özgü özelliklerinin (davranış
bozukluğu, sosyaliletişim bozukluğu, toplumdan izole edilme, uygun tedavi ve terapinin
bulunmasında zorluk, eşlik eden medikal sorunlar, maddi yükler vb.) aile üyelerinde stresin
artmasına sebep olduğu gibi bu özelliklerin büyükanne ve büyükbabalar üzerinde de strese
neden olabilir. Büyükanne ve büyükbabalar otizmli torunları olduğunda birincisi kendi
çocukları etkilendiği için, ikincisi torunları etkilendiğinden iki kere hayal kırıklığı
yaşamaktadırlar, çünkü beklentilerindeki gibi bir torun ilişkisi sürdüremeyeceklerdir
(McCandless, 2003, akt. Hillman,2007; Mitchell, 2006). Büyükanne ve büyükbabanın
varlığının otizmli çocuklu ailelere etkisini inceleyen araştırmalarda, büyükanne ve/veya
büyükbabaların otizmli çocuklu ailelere duygusal destekleyici uğraşılar (örneğin, çocuğu
dinlemek, empati kurmak ve arkadaşça davranmak), ve yararlı uğraşlar (anne veya baba
yokken çocuğun bakımı ile ilgilenmek, maddi destek, ulaşım, doktorla randevuya eşlik

etmek, bir problem davranışla baş ederken yardımcı olmak, ev temizliğine yardımcı olmak
vb.) gibi konularda yardımcı olabildiği görülmüştür (Hillman, 2007).
Tayvan’da yapılan bir araştırmada, 151 otizmli çocuğu olan aile ile 113 normal gelişim
gösteren çocuklu aile, anne-babaların psikopatolojik durumları, evlilik uyumu ve aile
işlevselliği açısından karşılaştırılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki, anneler kontrol gruptaki
anneler ile karşılaştırıldığında fobi hariç bütün psikopatoloji düzeylerinde (depresyon,
kaygı, obsesyon, somatizasyon, kişilerarası duyarlılık, düşmanlık, paranoya) yüksek
puanlar almışlardır. Bir diğer önemli nokta, otizmli çocuğa sahip babalar, normal gelişim
gösteren çocuğa sahip babalara göre obsesyon, kişilerarası duyarlık, düşmanlık ve paranoya
alt ölçeklerinde anlamlı ölçüde yüksek puan almışlardır. Evlilik uyumları ölçeklerinde,
otizmli çocuğa sahip anne ve babalar kontrol gruba göre daha düşük düzeyde evlilik uyumu
belirtmişlerdir. Evlilik doyumunda anne ve babalar arasındaki farklılıklara bakıldığında,
otizmli çocuklu anneler otizmli çocuklu babalara göre, ikili ilişkilerdedaha az doyum ve
sevgi gösterimi olduğunu belirtmişlerdir. Aile işlevselliği incelendiğinde, otistik çocuğa
sahip anneler kontrol grubundaki annelerle kıyaslandıklarında, daha düşük aile uyumu,
aile bağlılığı görülmüştür (Gau vd., 2011).
Avusturalya’da yapılan bir araştırmada (Higgins, vd.2005) , otizmli çocuklara ve
ebeveynlerine çocuğun otizm özellikleri ile aile fonksiyonu ve baş etme yöntemleri
arasındaki ilişki incelemek için, 52 aile ile çalışmış, otizmli çocuğun ebeveynleri,
evliliklerinde daha az mutlu olduklarını, yine düşük düzeyde aile uyumu ve bağlılığı
belirtmişler, öz saygıları normal düzeyde çıkmıştır. Ebeveynlerin kullandığı baş etme
yöntemleri evlilik veya aile uyumu ile ilişkili bulunmamıştır.
Ülkemizde yapılan bir çalışmada; otistik çocuğu olan annelerin algıladığı sosyal destek
düzeyi ile umutsuzluk düzeyi arasındaki ilişkiyi incelenmiş. 100 anne ile çalışılmıştır.
Araştırma sonucunda, otistik çocuğu olan annelerin algıladığı sosyal destek düzeyi ile
umutsuzluk düzeyi ilişkili bulunmuştur. Annelerin algıladığı sosyal destek arttıkça
umutsuzluk düzeylerinin azalmakta olduğu görülmüştür(Akmaniş,2010)
Sencar (2007)172 ebeveyn ile yaptığı çalışmasında, Otistik çocuğa sahip anne-babaların
eğitim düzeyleri yükseldikçe stres düzeylerinin düştüğü, sosyal destekten
memnuniyetlerinin ve sosyal destek genişliklerinin arttığı bulunmuştur. Anne-babaların
yaşları ile sosyal destek genişlikleri,sosyal destekten memnuniyet düzeyleri ve stres
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık saptanamamıştır.
Trabzonda otizm tanısı ile eğitim gören çocukların ailelerinde stres, tükenmişlik düzeyi ve
yaşam kalitesinin değerlendirilmesi araştırılmış, Otistik çocuğa sahip ailelerin sağlıklı
çocuğa sahip ailelere göre daha fazla stres ve tükenmişlik yaşadığı ve daha düşük yaşam
kalitesine sahip oldukları bulunmuştur(Altıntaş,2011).
0-8 yaş arası engelli çocuğu olan annelerin yakınlarından aldığı desteği algılamaları ilişkin
bir çalışma 151 anne ile yapılmıştır. Annelerin kendi anne-babalarından algıladığı destek
düzeyi, eşlerinin anne babalarından algıladığı desteğe göre daha yüksek bulunmuştur.
Çocuğun yaşı ile ebeveynlerden algılanan destek arasında ilişki bulunmamıştır. Cinsiyet
değişkenine göre sadece eşin babası için ,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur.
Engelli çocuğun erkek çocuk olması durumunda eşinin babasından daha fazla destek
algılanmaktadır. Çocuğun aldığı tanı değişkenine göre anlamlı bir fark çıkmamıştır.
Ebeveynlerin aynı evde veya aynı apartmanda oturma değişkeni dikkate alındığında
annelerin sadece kendi annesinden algıladığı destekte aynı evde veya aynı apartmanda

oturanlar lehine anlamlı bir fark çıkmıştır. Aynı ya da ayrı şehirde olmak algılanan destek
düzeyinde fark yaratmamıştır(Kavak,2007).
Engelli çocuğa sahip anne babalarda görülen ruhsal belirtilerin bazı değişkenler göre
farklılaşmasını ve ebeveynlerin psikolojik belirtilerinin yaşam doyumu açıklama
düzeylerini inceleyen araştırmadagrubu İzmir’in farklı yerleşim birimlerinde yaşamakta
olan, engelli çocuğa sahip, özel eğitim desteği alabilen ve gönüllü %73,5’si anne,
%26,50’si ise baba olmak üzere toplam 113 ebeveyn ile çalışılmış ve bu ebeveynlerde
görülen depresyon,olumsuz benlik ve somatizasyon belirtilerinin yaşam doyumunu azatlığı
sonucuna ulaşılmıştır(Kabasakal,Girli,Totan ve Aysan, 2012)
İlköğretim okullarında uygulanan kaynaştırma programlarıyla ilgili anne-babaların
görüşlerinin alındığı bir çalışmada ise anne-babaların; çocuklarının toplum içinde,
arkadaşları ile birlikte olduğu, sosyalleştiği için kaynaştırma eğitiminden memnun
oldukları ve beklentilerinin çocuğunun geleceğe hazırlanması, toplumsallaşması, daha iyi
bir eğitim alması; çocuğa ek çalışma ve ilgi gösterilmesi yönünde olduğu bulunmuştur.
Anne-babaların diğer beklentileri; sınıf mevcutlarının azaltılması, öğretmenlerin aileleri
yönlendirmesi ve bilgilendirmesi üzerinedir(Yiğen,2008)
Kaynaştırma süreciyle diğer bir çalışma, Kaynaştırma uygulamasının yapıldığı sınıflarda
öğretmen, normal gelişim gösteren öğrenci ve engelli öğrenci velilerinin kaynaştırmaya
yönelik tutumlarının karşılaştırılmasıyla ilgilidir. Araştırma, öğretmenlerin kaynaştırma ve
özel eğitim konusunda bilgilerinin ve deneyimlerinin yeterli olmadığı, kaynaştırma
eğitimine yeterli zaman ayıramadıkları, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı'nı tam olarak
uygulamadıkları ancak veli ile işbirliği yaptıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.Kaynaştırma
öğrencilerinin sınıflarından alınmasını isteyen öğretmenlerin tutumu, istemeyen
öğretmenlerin tutumuna göre daha olumsuz çıkmıştır. Araştırmaya katılan veliler, diğer
velilerle iletişim kurmadıklarını, sınıf öğretmeni ve diğer velileri çocuklarının engel
durumu hakkında tam olarak ya da hiç bilgilendirmediklerini belirtmiştir. Velilerin büyük
çoğunluğu veli toplantılarına katıldığını, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı toplantılarına
ise katılmadıklarını saptanmıştır(Ünal,2010).
Bu alanda az çalışılan konulardan birinin de
engelli çoçuğu redetme
olduğu
görülmektedir. Normal çocuk anneleri ile engelli çocuk annelerin reddetme davranışları
inceleyen araştırma 221 engelli, 106 normal çocuk annesi ile yapılmıştır. Araştırma
sonucunda, engelli çocuk annelerinin normal çocuk annelerinegöre daha fazla reddetme
davranışı gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır Engelli çocuk annelerinin eğitim düzeyleri,
çalışma durumları ve algıladıkları sosyoekonomikdüzeyin reddetme davranışı üzerinde
anlamlı farklılığa neden olduğu görülmüştür. Annelerin eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyi
yükseldikçe reddetme davranışının da arttığı, çalışan ve doğumdan sonra
işten çıkan
annelerin hiç çalışmayan ve emekli olan annelere göre daha fazla reddetme davranışı
gösterdikleri bulunmuştur(Delitay,2009).
Engelli çocuğa sahip ailelerin gereksinimlerinin ve aile yükünün belirlenmesi amacı ile 202
engelli çocuğun annesi ile yapılan çalışmada annelerin, gereksinimleri arttıkça algıladıkları
yükünde arttığı, ekonomik durumu, mesleği ve çocuğunun engel türüne göre
gereksinimlerinin ve yükünün de farklılaştığı sonucuna varılmıştır(Öztürk,2011).
Zihinsel engelli çocuğu olan anne ve babaların psikolojik belirtileri, sosyal destek algıları
ve stresle başa çıkma tarzları bakımından karşılaştırılmasının yapıldığı çalışmaya 105 annebaba katılmıştır. Anne babaların genel psikolojik belirti düzeyleri, stresle başa çıkma

tarzları ve algıladıkları sosyal destek ile demografik özellikleri arasında istatistiksel açıdan
anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir(Can-Arslan,2010).
Şardağ(2010) Zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin stresle başaçıkma tarzları ve aile
sosyal desteğinin evlilik uyumlarını yordaması üzerine yaptığı tezinde 261 zihinsel engelli
çocuğa sahip anne ile çalışmıştır. Araştırma bulguları zihinsel engelli çocuğa sahip
annelerin evlilik uyumlarının en önemli yordayıcısının yakın ilişki desteği olduğunu, bunu
ikinci önemli yordayıcı olarak iyimser yaklaşımın ve son olarak ta duygusal desteğin yer
aldığını göstermiştir.
Engelli çocuğa sahip olan annelerin engelli çocuklarını kabullenme veya reddetme
davranışlarına ait algısına ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelendiği çalışma
42 otistik, 52 down sendromlu öğrenci annesi ile yapılmıştır. ; annenin engelli çocuğunu
kabullenme veya reddetme davranışına ait algısı çocuğun yaşı, cinsiyeti, ailedeki çocuk
sayısı, ailenin gelir düzeyi, annenin yaşı ve annenin eğitim durumu değişkenlerine göre
farklılaşmadığı; fakat çocuğun engel grubuna göre farklılaştığı bulunmuştur. Otistik çocuğa
sahip annelerin reddetme ve saldırganlık puanları daha yüksek çıkmıştır. Engelli çocuğu
olan annelerin kabullenme veya reddetme davranışına ait algısı ve umutsuzluk düzeyi
arasında doğrusal bir ilişki bulunmuştur. Annenin çocuğu reddetmesi durumunda daha
umutsuz olduğu, kabullenme davranışı arttıkça umutsuzluk düzeyinin azaldığı görülmüştür
(Yıldız,2009).
Bu alanda yapılan çalışmalara bakıldığında az sayıda aile eğitim grupları uygulamalarına
ilişkin çalışmalarında yer aldığı görülmektedir. Engeli olan bir çocuğu anne babalara,
ebeveynler arası dayanışmayı ve olumlu başa çıkma yöntemlerini önemseyen, olumlu
ebeveynliği öğreten, farklı formlarda oluşturulmuş psiko-eğitsel grup rehberliğinin, ailenin
yaşadığı ebeveynlik stresinin, duygusal acının ve kaygının azaltılabildiğini göstermiştir
(Küçüker, 1993; Risdal ve Singer, 2004).
Tatar-Yüksel (2008) Neuman'ın sistemler modelinin kavramlarını kullanarak, engelli
çocuğa sahip ebeveynlerin yaşantılarını ve güçlüklerini tanımlamak ve engelli çocuğa sahip
ebeveynlerin sorunları ile baş etmelerini güçlendirmede Ebeveyn Destek Grubu (EDG)
çalışmasının etkinliğini değerlendirmek amacıyla bir çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışma
grubuna 40 ebeveyn katılmıştır. Ebeveyn destek grubunun
engelli çocuğu olan
ebeveynlerin iyilik durumuna katkıda bulunduğu saptanmıştır.
Otizmli çocuğa sahip olan ailelere uygulanan aile eğitim programının, ailenin aile içi
ilişkilerine, problem çözme becerilerine ve otizmli çocuklarıyla ilgili algılarına etkisini
incelemek amacıyla yapılan çalışmada 10 oturumluk bilişsel temelli bir aile eğitim
programı uygulanmış ve eğitim programının annelerin aile içi iletişimini, evlilik uyumunu
ve problem çözme becerilerinin önemli düzeyde arttırdığı bulunmuştur. Ayrıca, verilen
eğitim programının otizmli çocuklu annelerin çocukların gösterdiği bazı semptomlara
yönelik stres belirtilerini düşürdüğü saptanmıştır (Vardarcı, 2011).
Görüldüğü gibi ailelere yönelik çalışmaların bir kısmı aile üyelerinde görülebilen
özellikleri, tutumları, davranışları incelemeye çalışırken, daha az bir kısmı da aile
üyelerine verilen eğitimler yoluyla engelli bireyin eğitimine destek olmak ya da aile
bireylerinin öznel iyi oluş düzeylerini arttırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Her iki
durumda da aile engelli bireylere yönelik çalışmalarda etkili ve önemli bir faktör olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu kapsamdaki çalışmaların arttırılması yararlı olacağı
düşünülmektedir.
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Engelli Kardeşi Olan Bireylerin Evliliğe Bakış Açıları
Hüseyin MUTLU
Özel Eğitim Uzmanı Psikolog Hüseyin Mutlu
Bu araştırmada, engelli kardeşe sahip olan bireylerin evliliğe yönelik tutumlarının bazı
değişkenler ile olan ilişkisini incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, engelli bir kardeşe
sahip olan, 18-30 yaş arasında, evli olmayan, normal gelişim gösteren, 65 kadın ve 55
erkek bireyden -toplam 120 katılımcı- oluşturulmuştur. Veriler, Ertuğrul (2008) tarafından
geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olan “Evliliğe Yönelik Tutum
Ölçeği” ile bazı değişkenler hakkında bilgi toplanması amacıyla araştırmacı tarafından
hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak toplanmıştır. Sonuçlar, evliliğe yönelik
tutum ile cinsiyet, engelli kardeşin yetersizlik derecesi, kardeşler arası doğum sırası, engelli
kardeşin bakımı ile ilgilenme ve engelli kardeşin eğitimi ile ilgilenme arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Otizmli ve zihinsel yetersiz kardeşi olan
abi-ablaların evliliğe yönelik düşüncelerinin hangi değişkenlerden etkilendiği ilgili literatür
ışında tartışılacak ve kardeşlere yönelik rehberlik ve danışmanlık çalışmaları, kardeş eğitim
programları, ülkemizdeki durum, çözüm önerileri kongrede sunulacaktır.
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Deaf Students: A Linguistic Minority in Higher Education
Carol Sanderson-MacNicholl
University of Utah, Salt Lake City, United States of America, cmacnicholl@sa.utah.edu
Abstract: This paper combines research with my experiences at the University of Utah as a
Deaf student in the Department of Educational Leadership and Policy master’s program,
which places an emphasis on the profession of student affairs. My experience is voiced
alongside research that highlights Deaf students as a linguistic minority group in higher
education (Lane, 1992) and how student affairs professionals often forget about Deaf
student's academic and social engagement barriers of language, culture, knowledge,
interaction, and experience (Nichols and Quaye, 2009). A historical overview, Deaf
Identity Development (Glickman, 1993), Critical Race Theory (Yosso, 2005; Delgado &
Stefancic, 2001; Solórzano, 1997, 1998; Solorzano, Ceja, & Yosso, 2000), retention (Tinto,
1993), and best practices are also discussed. The topic is crucial because it impacts Deaf
students’ access to and success in higher education.
Keywords: Deaf, Deaf Identity Development, Critical Race Theory, Retention.

1. Introduction
An historical overview is necessary to understand the context of my personal experience as
a linguistic minority graduate student. I am one of a few Deaf students who have enrolled
in the Masters of Education (M.Ed.) Educational Leadership and Policy (ELP) program at
the University of Utah. Despite my language and culture challenges, I decided to enroll in
the ELP program. Often during the program, I wanted to give up, but my support system
believed in me, which caused me to believe in myself. I would not have been able to persist
in the graduate program if it was not for my support system: The staff at the Women’s
Resource Center, The Writing Center, The Center for Disability Services, The Student
Affairs Council, my friends, professors, and cohort members, as well Ph.D. students in the
program. We have laughed and talked together. My favorite quote is an African proverb:
"It takes a village to raise a child" by Igbo and Yoruba (quotes.net, website). I have always
felt that I was raised by the village. Since I was raised in a boarding school for the Deaf
(where school is taught in American Sign Language(ASL), attended several different
higher education institutions, and have been surrounded by many great mentors, teachers,
leaders, and friends: they are my village. I see these educational institutions as the village
and practitioners helping students along their educational journeys.
As I go through my journey from a graduate student to a future student affairs practitioner,
I want to educate student affairs practitioners about Deaf students and my experiences. The
learning outcomes of the ELP program state students will be: (a) change agents committed
to implementing social justice ideas into their practice; (b) experienced practitioners and
educational leaders; (c) aware and sensitive of themselves and others; (d) student affairs
scholars; and (e) reflective and critical thinking skills (www.utah.edu). These skills are
crucial for student affairs practitioners as they prepare to work with Deaf students.

My journey as graduate student has caused me to explore Deaf student issues from identity
development to graduation rates. As a result of the lack of literature about Deaf students in
higher education, I will share my experiences throughout the paper. For this paper, I use a
capital “D” for Deaf instead of a lower case “d” to make the word “deaf” a proper noun to
connote respect for a specific group of people who use American Sign Language (ASL) as
their primary language of communication and are involved in the Deaf community (Lane,
p. xi). The capital “H” for “Hearing” refers to mainstreamed society which is primarily
comprised of people who can hear and a lower case “h” for “hearing” meaning audiological
ability (Senghas & Monagahan, p. 72).

2. Reference
Student affairs practitioners often forgot about Deaf students and their unique needs.
Nichols and Quaye (2009) stated, “Students with disabilities [and Deaf students] encounter
specific barriers that impede their academic and social engagement; however their needs
are often overlooked in comparison to other student populations. These students are
sometimes thought of as a ‘forgotten minority’ of student affairs practice in higher
education” (as cited S. R. Harper & S. J. Quaye, p. 263). Deaf students are a linguistic
minority group because they have their own language:American Sign Language (ASL) and
their own culture (Lane, 1992). Lane (1992) quoted, “In the revolution of thought,
deafness-as-disability is increasingly replaced by Deaf as linguistic minority” (p. xv). The
paper will entail three sections. First, academic classes influencing the topic; then, second,
a literature review of the Deaf Identity Development, Critical Race Theory, and retention is
presented. Lastly, I will touch on best practices for the ELP program and student affairs
practitioners working with Deaf students. As a Deaf person, my classes: Multicultural and
Diversity, Student Development Theory, and Retention Theory have led me to be curious
about Deaf students, even though there is lack of discussion about Deaf students in the
classroom. To counter the lack of discussion, I tried to add my experience as a Deaf person
when the circumstances permitted.

2.1 Multicultural and Diversity
In my Multicultural and Diversity class, I learned about racism but audism was not
discussed. A definition and brief explanation of racism will be examined first in order to
understand audism. Solórzano (1997) and Solórzano, Ceja, and Yosso (2000) discuss
racism. Racism occurs when people act or talk in a manner that implies that they are
looking down on people because of their skin color and racism exists when the system is
oppression at all levels-individual, institutional, and metaphysical. Humphries (1975)
“offers this dictionary-like definition: Audism: (O ˆ dizm) and the notion that one is
superior based on one’s ability to hear or behave in the manner of one who hears” (as cited
in Dirksen & Bauman, 2004, p.240). Audism is the term that is used to refer to the existing
systematic oppression of Deaf people that works on individual, institutional, and
metaphysical levels. Often, people hear the terms racism, sexism, ablism, but not audism,
which is what Deaf students face in higher education institutions and in society in general.
Throughout history, some Hearing people have discriminated against Deaf people. Some
examples include the right to own property and to have children based on their hearing
ability (Lane, 1992). It is a sign of oppression; therefore, audism is framed for the
individual and system because the system is based on a Hearing environment (Humphries,
1975 as cited in Bauman and Dirksen, 2004). Furthermore, some Hearing people think

Deaf people cannot do the same things as they do like drive a car, operate a machine, or
talk on the phone. Some Hearing people’s minds are framed to be oppressive toward Deaf
people without thinking about it. Humphries (1975) in Bauman and Dirksen (2004) talks
about if the educational institutions were based on a visual-centered paradigm and how that
would change the physical space, curriculum, assessment, and campus environment for
Deaf students: deaf students would experience equal access with Hearing peers.

2.2 Student Development Theory
In the Student Development Theory class, Asian American Identity, bicultural models,
Black Identity Theory, Chickering’s Seven Vectors of Student Development, Chickering
and Reisser’s Theory of Development, and Critical Race Theory (CRT) were discussed.
My teacher allowed me to research Deaf Identity Development (Glickman, 1993) and teach
it to the class. Deaf student’s development is different than Hearing student’s development
because of their language and culture. A discussion of Deaf Identity Development
(Glickman, 1993) will be in the literature review section. Another theory called,
“Chickering’s Seven Vectors of Student Development” (Chickering,1969) discusses
competence, emotions, moving through autonomy toward interdependence, mature
interpersonal relationships, identity, purpose, and integrity (Evans et al., 2009). Deaf
students go through some type of development during higher education. Since Deaf
students are a linguistic minority group, they have different ways of how to communicate
and navigate in higher education

2.3 Retention Theory
In the Retention Theory class, the class examined Astin’s Theory of Involvement,
Schlossberg’s Transition Theory, and Tinto’s model of college student
persistence/withdrawal. Astin’s Theory of Involvement discuss that if students are
involved with activities on campus, they are likely to graduate. Schlossberg’s Transition
Theory talks about moving in, moving through, and moving out with rating of transition for
three S’s: situation, self, and support. Students decide how serious the situation is then the
student’s coping skills to the situation by their experience and outlook then students look
for support from people, agencies, and financial capability. Tinto’s model of college
student persistence/withdrawal states about student’s integration into the social and
academic system of the institutions which can impact retention and graduation.
For higher education, becoming involved with activities on campus, healthy transition,
support system, and social and academic engagement are crucial for retention. Deaf
students in social and academic settings need have people to share their culture with and
use ASL as communication which can impact their persistence in higher education. Think
about Deaf students on campus when looking at mainstreamed institutions compared to
partial or/and primarily ASL institutions. In mainstreamed institutions, Deaf students
communicate through ASL interpreters if Hearing person do not know ASL. ASL
interpreters interpret the information from English to ASL and vice versa. Some Deaf
students use Real Time Captioning (RTC) which converts sounds to text on laptop. Often
there are low numbers of Deaf students in mainstreamed institutions but rarely have good
number of Deaf students in order to have social and academic engagement where they can
use ASL. Deaf students can support each other as well faculties, staff, and students who
know ASL. How many do people on campus use ASL for Deaf students to feel they belong
on campus? If there are only few people using ASL on campus, Deaf students face less

social and academic integration from Tinto’s model. For example, Gallaudet University is
the only university in the world where ASL is the primarily language from classes to
residential hall according to Gallaudet university website. CSUN and NTID offer partial
direct communication access for their classes and programs (www.csun.edu,
www.ntid.rit.edu). Personally, I have experienced loneliness in the classroom because no
one knew enough ASL to have conversations with me; I mostly talked with the interpreters.
I received few gestures or communication from my peers, but I saw other students chatting
with each other so easily. The feeling of belonging is the key to persistence, and I did not
experience a sense of belonging in my classes with Hearing students (Weidman, 1989). As
mentioned earlier, what about retention for Deaf students?
Retention and graduation is important in higher education. Deaf students are at risk for not
persisting through college as noted earlier, but many mainstream institutions do not keep
records of the Deaf student graduation rates, so the scope of the problem is unknown. In the
state of Utah, many institutions (Dixie State University, Westminster College, Utah Valley
University, Salt Lake Community College [SLCC]) do not keep data on the retention rates
of Deaf students according to Acosta, Kinner, DeWitt, Wahabu, personal communication,
March 2011. However, according to Jodi Kinner, SLCC reports that in the past, graduation
rates are lower for Deaf students (Acosta, Kinner, DeWitt, Wahabu, personal
communication, March 2011). This is a shocking fact because there is no accountability for
mainstream institutions except for Gallaudet University, the National Technology Institute
for the Deaf (NTID) under the Rochester Institute for Technology (RIT), California State
University of Northridge (CSUN), that are required to report institutional graduation rates
due
to
receiving
federal
funding
(www.gallaudet.edu,
www.ntid.rit.edu,
www.csun.edu).Both communication access for social and academic engagement and low
retention rates indicates red flag for institutions to pay attention to the needs of Deaf
Students as linguistic minority group. The next section, the literature review, will continue
to integrate the classroom concepts while expanding on the concepts and theories of the
leading literature.
All of the aforementioned courses have caused me to want to further my research on
Deaf students: a linguistic minority group, Deaf Identity Development, Critical Race
Theory, and retention are the main themes for the review of related literature.

2.4 Deaf Identity Development
An ethnic or cultural identity model can provide an understanding of individual differences
(Torres, 2010). Student affairs practitioners can best understand the background of students
with cultural differences, sexual orientations, and major and minor groups by using ethnic
or cultural identity models. The Deaf Identity Development Scale (DIDS) by Glickman
(1993) defines four identity stages: hearing, marginal, immersion, and bicultural. First is
the dominant (hearing) stage. Deaf students stay with dominant (hearing) culture’s attitudes
and beliefs about Deaf students. Second, culturally marginal Deaf students shift their
attitudes and beliefs between the deaf and hearing worlds: their relationship is both to deaf
and hearing worlds. Third, immersion identity focuses on only the Deaf-only world.
Fourth, bicultural deaf people have accepted their Deaf pride into both Deaf and hearing
world. The DIDS was done in both English and ASL to measure Deaf cultural identity. I
accepted myself as a bicultural Deaf person because I can navigate in both worlds as long
there is no oppression or communication barriers. Smith (1996) states that practitioners
and students can have communication gaps due to varying backgrounds such as racial,

ethnic or social groups, and the lack of knowledge about differences and similarities in
identity development where one’s social group identity impacts interaction. If Deaf
students are not comfortable with their identity, how can they focus on their academics if
student affairs practitioners do not know the stages of Deaf Identity Development?
Deaf people do not consider themselves disabled according to Lane (1992), “Deaf
world is a linguistic and cultural minority not like disability” (xiii). The social justice
perspective is presented even if the American Disability Act (ADA) law that was passed in
1990 views Deafness as a disability. The ADA is a federal law that mandates public places
provide equal access to everyone by providing accommodations. For example, if a Deaf
student wants to interview for a job on campus and he or she requests ASL interpreters, the
institution cannot decline due to ADA law. Higher education institutions have centers for
people with disabilities to provide accommodations. Deaf students might not feel
comfortable walking in an office that has labeled them “student with disability.” Some
Deaf people view the word, “Disability” as having a negative connotation. In 1998 during
students’ protest at Gallaudet University about appointing a deaf president, which is better
known as, “Deaf President Now” a student said, “There is more of an ethnic difference
than a handicap difference between us and hearing people” (Lane, Xii).
Lang (1992) explained that having an identity comes from social norms. It is
important that there is correct amount of critical mass of Deaf faculty, Deaf staff and Deaf
students on campus for the development of identity. Deaf Studies program (Lane, 1992)
often has Deaf faculties, Deaf staff, and Deaf students and Hearing students who know
ASL for social norms. Only a few universities have an undergraduate major focusing on
the Deaf population called, “Deaf Studies” as outlined in Utah Valley University from
www.uvu.edu, California State University, Northridge from www.csun.edu and
Sacramento from www.csus.edu, Gallaudet University from www.gallaudet.edu, Lamar
University from www.lamar.edu. “Deaf Studies in the United States was born out of a
movement in the 1960s and 1970s when linguistic scholars struggled to prove that ASL is a
language and that Deaf people have culture, history, and educational practices that are
important to learn about” (Myers and Fernades, p. 30). Some Deaf Studies courses offered
at these univeristes are American Deaf culture, Deaf history, and ASL with different
concentrations: ASL/English Interpreting, ASL and ASL Literature, Pre-Deaf Education,
Deaf Community Services, and Deaf Cultural Studies (www.csun.edu).
American Sign Language (ASL) classes are part of the curriculum in Deaf studies
programs. ASL is connected to Deaf student’s development and identity. ASL is a spatial
language, which is visual according to Lane (1992). ASL is like a spoken language with its
own phonology, morphology, semantics, syntax and pragmatics (Lane, 1992). ASL is an
important sociocultural study of Deaf people (Senghas & Monaghan). ASL plays an
important role in access and interaction on campuses not only for Deaf students but for
Hearing students as well. This makes campuses more linguistically accessible. According
to the Modern Language Association of America website, “Spanish, French, and German
lead as the three most studied languages, followed by American Sign Language (ASL),
fourth in the survey since 2006” (Furman, Goldberg, & Lusin, 2010, p. 3). ASL is
recognized as a foreign language in some universities and colleges including the University
of Utah and can be used for foreign language substitute according to some institution’s
general education requirements. Some ASL and Deaf studies teachers are required to be
members of American Sign Language Teachers Association (ASLTA). This organization
has its own membership requirements, professional development, and workshop series
according to www.aslta.org.

2.5 Critical Race Theory
Critical Race Theory (CRT) (Yosso, 2002) is an application of critical theory,
which provides analysis of race, law, and power. CRT views education as a tool to
eliminate all forms of subordination and empowers underrepresented groups to help change
society. Also, one of the CRT tenets focuses on curriculum with a focus on the
commitment to social justice to omit oppression like that from audists, as well as
empowering Deaf students (Solórzano, 1997, 1998).. The Critical Race Theory discusses
the different lenses of cultural capital. Yosso (2005) explained that capital is obtained from
cultural wealth, which I elaborate in this section. Cultural wealth is aspirational, cultural,
navigational, social, linguistic, resistant, and familial. Cultural capital focuses on different
elements to help people understand its culture meaning such as culture, knowledge, skills,
abilities, and contacts with marginalized groups. By using CRT, I examine if Deaf students
have cultural capitals on educational institutions and in the community.
Aspirational capital means one is capable to have hope for the future with the
realization that there will be stumbling blocks. Deaf students value the Deaf community
because Deaf leaders give back to their community. Deaf adults are role models to Deaf
children (Lane, 1992) and Deaf students. Deaf children and students learn how to navigate
in the hearing world from Deaf adults. Navigational capital means how to navigate in the
hearing world. Deaf students who see Deaf adults complete their education and hold jobs in
a Deaf, hearing, or bi-cultural environment will help them develop aspirational capital.
Gallaudet University has a big impact on the Deaf population because of its rich history,
future, community, and legacy; Deaf students could often be considered as familial capital.
The needs and demographics of college students have changed but most universities and
colleges are still set up for White students to succeed (Taylor, 2000). Institutions need to be
considerate of cultural capitals available to Deaf students who are a linguistic minority
group.
Linguistic capital overlaps with other capitals. For example, Deaf students can
communicate with each other through ASL without any communication barriers or through
ASL interpreters when communicating with Hearing people. For instance, my parents
learned American Sign Language to communicate with me, and I had Deaf adult role
models at the residential school I attended. I was in a Deaf space most of my younger
years. Deaf space is where Deaf students meet. I noticed that my self-esteem is higher
when I have more access to cultural capitals. In a classroom environment with more people
who know ASL, I feel more comfortable to talk. Yosso et al. (2006) mentioned the
American Council on Education (ACE) and talked about white space but not Deaf space on
campuses. Institutions must consider deaf space as a way for Deaf students to feel more
comfortable, explore culture, and use ASL on campuses, which could help with retention.
Senghas and Monoghan mentioned that there has been a long history of Deaf place, i.e.
clubs (2002, p.79). During my employment at the Center for Disabilities office, I meet with
Deaf students and often they expressed loneliness, the need for other Deaf students to
socialize with, frustration with hearing professors, and the reality of Deaf-friendly campus.
I recall few students who would just stop by regularly to chat with me pretty much about
anything.
Another cultural capital is navigational. In my classes, my cohort evolved to learn
about Deaf culture, how to use the interpreter, and how to communicate with me. Milem,
Chang, and Antonio (2005) stated that if universities are inclusive and make space more
friendly to diverse populations, it will benefit the entire institutional community. One of the

lenses is cultural capital which one looks at what knowledge they bring home and
communities into classroom.
Next is resistant capital which means the ability to cope any difficult situations.
Students who have resistant capital are more likely to cope with audism. Then, familial
capital means common knowledge with shared culture. Deaf students whose parents are
Hearing will learn Hearing culture from their Hearing parents. On the other hand, if Deaf
students are bicultural, they will have both Deaf and Hearing, which creates two families.
Cultural capitals come from cultural wealth community so what about Deaf
community? The Deaf population develops their Deaf identity from interacting with other
Deaf people; despite the fact that nine out of ten deaf children have hearing parents
(Woodcock, Rohan, & Cambell, 2007; Lane, 1992; Glickman, 1993). Deaf students as a
linguistic minority group share common language, culture, and are involved in the Deaf
community and Deaf role model are found in the Deaf community. For example, nine out
of ten in the American Deaf community marry other Deaf people according to Lane (1992).
As I have discussed Deaf Identity Development and CRT, education is a way for
everyone to learn about people that can stop oppression and empower people with
knowledge which they have choices for their actions. If Hearing people do not have
experience of working with Deaf Students or knowledge about Deaf people, they are likely
to become audist. Smith et al. (2006) discussed that people of color, faculty and students,
often have lower self-esteem and social withdrawal. A faculty of color stated that there is a
need to be cognizant of the needs and interests of minorities, acknowledgment of racism
(and I add audism), eliminate inequality of sexism, (and I add, not put Deaf under
disability). (Anonymous, personal communication, November, 2011). Also, I refer to
audism as a form of a racist psychological disorder that must be minimized. Student affairs
practitioners need to be aware of emotions caused by Audism and be prepared to provide
coping strategies to Deaf students.
When it comes to communication between Deaf and Hearing people, I find myself
through the stages in the developmental of the supervisory relationship which were:
Induction, Acclimation, Application, and Closure (Cooper, Saunders, Winston Jr., Hirt,
Creamer, & Janosik, 2002); however, I felt it could apply the internship stages to Deaf
students when they first meet their Hearing teacher, students, boss, colleagues, or any
Hearing person and vice versa they plan to have relationship with. The word, “Induction”
means becoming acquainted with the environment that an intern (or student) must
experience acclimation. The definition of “Acclimation” means knowing the way around
the environment; in application this means understanding the history of the site, knowing
all the people’s personalities and seeing the site’s weaknesses and strengths. The stages
help us to overcome any fears including communication barriers which affect relationship
focus on relationship. Last, “Closure” means knowing what needs to be learned in terms of
relationships and self (Cooper, Saunders, Winston Jr., Hirt, Creamer, & Janosik, 2002).
Again with CRT, Yosso, 2002, recommended people to have education about different
things including Deaf students who are a linguistic minority group. In the communities,
organizations provide services and advocate for civil rights for minority groups like the
Deaf population. The National Association for the Deaf (N.A.D.) is the largest organization
in the United States advocate for Deaf people’s rights for communication access, equal
services, “the nation's premier civil rights organization of, by and for deaf and hard of
hearing individuals in the United States of America according to website” (www.nad.org),
and most states have their own associations to focus on access and equal rights

2.6 Retention
Deaf students have 70 percent drop-out rates according to Boutin (2008), Bowe
(2003), and Lang (1992). There are several reasons why graduation rates are low, and
practitioners need to be aware so student affairs practitioners can improve programs and
services to help Deaf students succeed. I discovered that the difference between the Deaf
and Hearing populations is the faculty’s awareness about the needs of Deaf students has a
huge impact on persistence (Boutin, 2008). Awareness and doing something about it is
powerful. It will benefit Deaf students greatly. Tinto (1993) said students will develop
social and intellectual coping skills to persist by socializing with faculty, students, and
staff. In my classes, I find myself more comfortable with Hearing people of color than
Hearing white students. I felt like I had to work harder to be accepted by white Hearing
students. I felt comfortable identifying myself as minority group, which included students
of color. I remember a student of color and I discussed graduation rates for our own
population and how the issue was the same. At the last day of class, a student of color gave
me a hug and it made me feel that she understood my population in some ways. I will never
forget that precious moment.
Woodcock et al. (2007) discussed fundamental barriers in getting qualifications.
She talks about Deaf scholars from undergraduate to doctoral level using ASL interpreters
or CART (Court Aided Real Time), which provides speech to text format. Communication
obstacles usually increase from undergraduate to doctoral-level programs with the quality
of interpreters or CART who are familiar with the context of the program Deaf students are
enrolled. Students must also find practitioners who do not have negative attitudes toward
deafness (Woodcock et al., 2007). Deaf students learn that it requires extra preparation time
in graduate school in order to master the technical language and jargon of the field. I try to
get the same interpreters for my classes because they are already familiar as the context
builds up from class to class throughout the program. I often have to prepare my
presentation with the interpreters to make sure we are on the same page how to say it from
American Sign Language to English. It takes extra time and preparation.
When Deaf students overcome obstacles and graduate, usually more obstacles are
in store for them when it comes to finding employment in their field. They must convince
employers of their qualifications and their ability to do the job (Woodcock et al., 2007).
This indicates that Deaf students do experience fatigue, Audism, and barriers not only in
Hearing educational settings but in Hearing workplace settings. I experience fatique,
audism, and barriers in the work environment, and I have to educate employees to reduce
them. I recall I had to remind my former boss who knows how to sign to sign when I was
in the room. At times, it can be annoying. For jobs, I had to explain to a prospective boss
how to communicate with me and I that I am still capable of doing the duties.
Deaf students who graduate with doctoral degrees and who are applying for
faculty positions in departments other than ASL would need to request ASL interpreters
through the Human Resource office. The Human resource office will need to be aware of
the cost of ASL interpreters. It is possible for employers not to provide accommodations if
the cost is an “undue” or “unjustifiable” hardship according to Woodcock et al. (2007).
Deaf students can be viewed as another cost rather than an attitude or prejudice; however,
attitude can occur at the workplace according to Woodcock et al. (2007). When Dr. I. King
Jordan, the first deaf President of Gallaudet University, spoke to university presidents he
received a compliment from his counterpart on his speech due to his enunciation. Overall,
institutions need to prepare Deaf students graduate for when they might face fatigue,
audism, and barriers.

The more student affairs practitioners are familiar with ASL, the greater the
impact to the campus diversity climate. As cited in Hurtado et al. (1998), Loo and Rolison
(1986) concluded that sufficient racial/ethnic enrollments can give potential recruits the
impression that the campus is hospitable: "No matter how outstanding the academic
institution, ethnic minority students can feel alienated if their ethnic representation on
campus is small (p. 72)”. Hurtado et al. (1998) mentioned that those institutions wanting to
diversify the campus climate will aim at increasing ethnic/racial students, to which I add
Deaf students in the primarily Hearing institutions. Student affairs practitioners who make
the campus a more Deaf-friendly environment will be helpful: they can do this by making
an effort to have more people know ASL, or by creating a Deaf Studies program, adding
more Deaf students on campus, creating a deaf space, and conducting workshops about
Audism.
At primarily Hearing institutions, as cited in Harper et al. (2009), Nichols and
Quaye mentioned that if someone has some type of disability that is visual, people really do
not know how to approach or talk to you. Accommodation(s) from the Center for Disability
Services can help some of the communication barriers where an ASL/English interpreter
can facilitate communication for both Deaf and Hearing students. However, at hearing
institutions, it will not always be 100 percent accessible for Deaf students; they have to
request for an ASL interpreter, and ASL interpreters cannot be with Deaf students all day
for everything.
Lang (1992) said that factors of persistence are academic preparation, challenges
of learning through support services, leave of absence, program lengths, difficulty in
carrying full loads, dissatisfaction with social life, and changes in major, to which Boutin
(2008) adds communication skills. “Support services” in this instance mean interpreters.
Hearing students who do not have disabilities will not have to deal with support services,
but it is an additional item on the plate of Deaf students during college.
For college settings, Senghas & Monaghan (2002) say that language barriers make
it difficult for Deaf students to communicate when interacting with hearing students and
professors. My support system was the key to persistence in the ELP program. I had to
cope with and use what I had, which were ASL interpreters, even though I talked to them a
lot before or after class. I would talk to a professor if I felt I need to as long I was
comfortable.
I had a colleague who told me:
Be persistent when there are things you don’t understand, ask
and keeping asking until you get it I know that might seem
obnoxious but the reality of it is that this is your education and
you have to take charge also, I’d say don’t be overly critical of
yourself it’s so easy to get down on yourself but resist that
temptation—you’re a superstar and don’t let anybody tell you
differently!
I printed it out and put by my computer to look it at often. My other cohort would check on
me to see how I was doing and often study together. I want to thank my cohort who shared
their notes with me. It is hard for me to take notes and watch the interpreters at the same
time.
Weidman (1989) mentioned that one factor for persistence is faculty members
who can influence student’s educational goals. I am thankful for my support system of
faculty members in ELP program who took the time to talk to me and guide me through the
classes. The other reason I have persisted to finish the program was because of the faculty
in the ELP program who took the time to talk to me and advised me whenever I asked. I

recall one faculty told me, “Invite me to your graduation.” It makes me feel like I owed it
to her that I have come this far because she cared about me.
ELP faculty members often are member of organization(s) to continue their
learning in their field. There are organizations and conferences that focus on the Deaf
population, which will be discussed. The Deaf Studies Today conference at Utah Valley
University according to www.uvu.edu focuses on the exchange of information about any
issues in the Deaf community. The conference is also an important Deaf space where Deaf
people meet to create, renew, and maintain relationships. Second, the Convention of
American Instructors (CAI) of the Deaf is a conference for not just for teachers,
educational interpreters, but counselors or other professionals who work with deaf and hard
of hearing students. The Southwest College Institute for the Deaf (SWID) and the National
Technical Institute for the Deaf (NTID) under the Rochester Institute of Technology (RIT)
are the two higher education institutions that sponsor the CAI conference. Third, the Center
for ASL/English Bilingual Education and Research (CaSEBER) has a mission to provide a
bilingual professional development service that fosters informed educational mentorship
and leadership, as well as provide collaborative opportunities for educators that implement
and administer ASL/English bilingual professional development utilizing school-based
language planning strategies. Practitioners and faculties should take advantage and attend
these conferences to learn more about the Deaf population.
On the other hand, NASPA’s National Advising for Student mission statement
states, “To be the principal source for leadership, scholarship, professional development,
and advocacy for student affairs.” according to www.naspa.org. NASPA has 12,000
student affairs professionals who oversee knowledge communities: Asian Pacific Islanders
Concern, Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender Issues, Disability, and other groups, but
none for the Deaf population. NASPA groups Deaf students within the community of those
with disabilities, and Deaf students should be considered separate in student development.
Practitioners and higher education programs must recognize Deaf population as a linguistic
minority group who uses American Sign Language and has their own culture: Deaf culture
(Lane, 1992).

3. Discussion
If the Educational, Leadership, and Policy program and professional associations
discuss Deaf students and apply the best practices, it could impact the Deaf student’s
retention rates. Below are my recommendations based on personal experience, classwork,
and a review of relevant literature:
•

There is a lack of discussion about Deaf Identity Development (Glickman, 1993)
and Deaf space for Deaf students (Bowe, 2003, Lane, 1992) in the both ELP
program and higher education. Students come from communities to higher
education and they want to feel at home on campus, and I suggest institutions to
set up a Deaf space (Senghas and Monoghan, 2002) Deaf students can socialize in
ASL and Hearing people who are learning or know ASL are welcome to come.
Deaf space will show people that Deaf students are a linguistic minority group
where they can share their Deaf culture with other people and not be viewed as a
disability group. Deaf students will feel good about themselves and their identity
as a group.

•

The statistics of race and ethnic from American Council of Education and NASPA
has no information regarding Deaf students. NASPA is mentioned earlier and
ACE is an organization that focuses on higher education, which was established
back in 1918, and its member institutions serve 80 percent of today’s college
students. ACE has some information about students with disabilities from 1999
and was most recently about Latino students and other race minority groups. Deaf
students should be considered part of the minority group in the diversity
population in the ACE and NASPA organization: ACE need to add Deaf students
as a linguistic minority group in their statistics.

•

There is a need for student affairs graduate programs to examine how they prepare
future practitioners to be aware of the best practices that meet the needs of Deaf
students. Deaf Identity Development, American Sign Language, Deaf culture,
Audism, Cultural capitals, Deaf space, and retention rates should be discussed in
ELP and other programs as well.
Institutions should monitor of Deaf student retention and graduation rates since
their national level graduation and retention rates are lower than their Hearing
peers (Boutin, 2008, Bowe 2003, Lang, 1992). Each institutions needs to identify
why graduation and retention is low and then develop a program to change the
graduation and retention rates (Reason, 2009, Tinto, 1993). There is a need for
research regarding the statistics of low graduation rates for Deaf students.

•

•

Institutions need to consider the capital value of Deaf Studies program (Fernades
& Myers, 2010) to enhance their university’s diversity climate (Milem, Chang and
Antonio, 2005). The more people know ASL language, the more welcoming
environment it is for Deaf students. Academic affairs and student affairs
practitioners can work together to justify the need for Deaf Studies program on
campus, just like any other ethnic studies programs.

Student affairs practitioners need to prepare Deaf students to graduate. Career
services practitioners need to be aware of Deaf students’ needs by attending workshops like
Deaf Studies Today and by partnering with the disability office. Student affairs
practitioners need to be aware of the needs of Deaf Students in higher education. Deaf
students should not be ignored. Deaf students are a linguistic minority group and they need
different types of cultural capital on campuses because a feeling of belonging is the key to
persistence (Weidman, 1989). Deaf students are at high risk for persistence; yet, there is no
data rate from mainstream institutions. Accountability is needed. Student Affairs
practitioners must be aware of stages in relationship, Deaf student’s identity development,
communication barriers in social and academic settings, Audism, Deaf space, and create
cultural wealth community on campuses for Deaf students which can impact their retention
and graduation rates. In the meantime, organizations and conferences will be Student
Affairs practitioners’ tool to education about Deaf Students. Again, as linguistic minority
group, language is the primary differences between Hearing people who can hear and have
easier time to navigate through higher education.
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Farklı Engel Gruplarında Fizyoterapinin Rolü Ergen,
Erişkin ve Engelli Olmak
Prof. Dr. Fzt. Bilge KARA
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Özet: Ergenlik; insanda bedence, boyca büyümenin hormonal, cinsel, sosyal, duygusal,
kişisel, zihinsel değişme ve gelişmelerin olduğu, buluğla başlayan ve bedence büyümenin
sona ermesi ile sonlandığı düşünülen özel bir evredir. Ergenlik döneminde olan engellilik
yaratan sorunlar ortopedik yada nörolojik hastalıklar nedeniyle olmaktadır. Trafik kazaları
nedeniyle ortaya çıkan engellilik yaratan sorunlar ayrı bir grup olarak değerlendirilmekle
birlikte, nörolojik problemler olarak en düşük yaş grubu ile epilepsiler ilk sırada yer
almaktadır. Bunu yaş ortalaması az olandan çok olana doğru myopatiler, medulla spinalis
yaralanmaları, serebrovasküler hastalıklar, polio sekelleri ve multipl sklerozla ortaya çıkan
engellilik durumları izlemektedir. Günümüzde sağlık alanında kaydedilen gelişmelerle
birlikte süregelen hastalıklarda artışlar olmaktadır. Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal
yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki
kısıtlılıklar sonucu yapamayanlar engelli olarak tanımlanmaktadır. Birçok kişi, bedensel
veya ruhsal sağlık sorunları nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinde ve sosyal yaşama
katılımda çeşitli düzeyde sınırlılıklar içinde yaşamını sürdürmektedir. Dünya Sağlık
Örgütünün verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık % 10’u yetilerini yitirmiştir.
Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise, farklı bölgelerde bu oranın % 2,5– 11,3 arasında
değiştiği bildirilmektedir. Ülkemizde, engelli bireylerin, eğitim ve rehabilitasyonlarında,
mesleki eğitim ve istihdamlarında, yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilmelerinde,
toplumla bütünleşmelerinde ve yaşam kalitelerinin artırılmasında fizyoterapi çok önemli
bir yer tutmaktadır. Fizyoterapi uygulamalarında etkili sonuçlara ulaşabilmek için uygun
değerlendirmeler yapmak gereklidir. Fizyoterapi değerlendirmelerinde öncelikle hastaların
ihtiyaçları belirlenmelidir. Uzun, orta ve kısa vadeli hedefler oluşturulmalıdır. Kişinin
içinde yaşadığı fiziksel, sosyal ve düşünsel çevre dikkate alınmalıdır. Oluşturulan
fizyoterapi programları hedeflere ulaşmaya yardımcı olmalıdır ve kişiye özel olmalıdır.
Tedavi programlarını uygularken ortaya çıkabilecek komplikasyonlara ayrıca dikkat
edilmelidir. Fizyoterapide amaç kişinin günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık
düzeyini, yaşam kalitesini arttırmaktır. Bu konuda engelli kişiye önerilecek yardımcı araç
gereç seçimi de çok önemlidir. Uygulanan fizyoterapi programlarıyla kişi tekrar topluma
kazandırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Ergen, Engelli, Fizyoterapi
(Tam bildiri metni gönderilmemiştir).

Kanser ve Engelli Olmak
Naciye Vardar Yağlı
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
naciyevardar@yahoo.com
Özet: Kanser, yüksek morbidite ve mortalitesi ile tüm dünyada önemli bir sağlık
sorunudur. Kansere yakalanan kişi sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. Kanser
tedavisinde kullanılan cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemlerle daha uzun süreli
yaşam süresi elde edilmesine rağmen bu tedavi yöntemlerinin hastada sebep olduğu önemli
fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları sadece tedavi süresince değil aynı zamanda tedavi sonrası
dönemde de kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Kanser hastalarının yaşam
kalitesini belirlemeye yönelik yapılan bir çalışmada; hastaların en sık yaşadıkları sorunların
ağrı ve halsizlik olduğu, bunların dışında bulantı, iştahsızlık, alopesi, dispne, kusma,
diyare, uykusuzluk, mide yanması, sindirim problemleri, görme kaybı ve baş ağrısından
yakındıkları gözlenmiştir. Tedavinin yan etkileri ile birlikte, kanserin de neden olduğu
rahatsızlıklar sonucu hastalar; anksiyete, depresyon, ağrı, seksüel fonksiyon bozukluğu,
yorgunluk, benlik kavramında değişme gibi semptomlar yaşarlar, olağan uyum
mekanizmaları sarsılır, geleceğe yönelik beklenti ve planları bozulur. Kronik hastalığı olan
bireylerde fiziksel gereksinimlerin karşılanması son derece önemlidir. Özellikle, günlük
yaşam aktivitelerinin bozulması ve fiziksel aktivitenin sınırlanması bu hastalarda en fazla
rahatsızlığa neden olan durumdur. Fonksiyon kişinin sosyal sistem içerisinde normal bir
kişi olarak katılım göstermesidir. Fonksiyonlar fiziksel, mental, emosyonel ve sosyal
fonksiyon olmak üzere temelde dört başlıkta incelenir. Bununla birlikte günlük yaşam
aktiviteleri temel (mobilite, kendine bakım aktiviteleri) ve yardımcı günlük yaşam
aktiviteleri (yemek hazırlama, taşıt kullanma, alışveriş, işe gitme gibi aktiviteler) şeklinde
iki temel alt gruba ayrılmıştır. Kanser tanısı ile birlikte kişiler günlük yaşam aktivitelerinde
farklı düzeylerde engeller yaşayabilir. Yetersizlik; zihinsel, fiziksel, davranışsal ya da duyu
organlarının zedelenmeye bağlı olarak tüm ya da kısmen işlevlerinde gözlenen kayıpların
ortaya çıkardığı durumu ifade eder. Engel ise yetersizliği olan bireyin çevreyle
etkileşiminde karşılaştığı problemi tanımlamaktadır. Şiddetli semptomlar yaşayan kanser
hastalarının bir kısmı kendi rol sorumluklarına- normal yaşamlarına dönebilirken, bir kısmı
geçici bir kısmı ise kalıcı düzeyde engellilik yaşamaktadır. Sonuç olarak hayatı tehdit eden
boyutta ciddi yan etki ve komplikasyon yaşayan kanserli bireylerin bir kısmı kanser
tedavisi sonrası kendi rol ve sorumluklarına, normal yaşamlarına dönebilirken, bir kısmı
geçici ya da kalıcı düzeyde yetersizlik/ engellilik yaşamaktadır. Bu nedenle rehabilitasyon
programları planlanırken sadece semptom kontrolüne değil aynı zamanda kanser tedavisi
sonrası ortaya çıkabilecek yetersizlik/engellilik durumuna da odaklanmalı ve yaşam
kalitesinin de artırılmasına katkı sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kanser, Yaşam kalitesi, Engellilik, Başa çıkma

Kanser son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en önemli toplumsal sağlık
problemlerinden biri olmuştur. Tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan

kanserin, 2030 yılına kadar hızla artarak birinci sıraya yerleşeceği öngörülmektedir (Tuncer
M, Olcayto EÖ, Gültekin M, 2011).
Kanser rehabilitasyonu; bireye, hastalığın ve tedavisinin neden olduğu sorunları restore
etmek, fiziksel, sosyal, psikolojik ve mesleki fonksiyonları maksimumda tutmak için
yapılan yardımlar şeklinde tanımlanır (Stubblefield, M.D., O'dell M.W. 2009).
Rehabilitasyonda fizyoterapistin rolü;
•

Toplumu erken tanı konusunda bilinçlendirmek

•

Hasta aile ve tüm sağlık çalışanlarını rehabilitasyon konusunda eğitmek

•

Solunum, nörolojik, lenfatik, ortopedik, kas iskelet sitemi ve hastalık
semptomlarına yönelik tedavi yöntemlerini uygulamak

•

Bireye özgü gerçekçi hedefleri olan fonksiyonel ve güvenli rehabilitasyon
programını takip etme

•

Yaşam kalitesini artıma yaklaşımları uygulama

•

Tedavinin yan etkilerini azaltabilmek için bilinçlendirme

•

Hastaya psikososyal rehabilitasyon yaklaşımları ile destek olmaktır (Stubblefield,
M.D., O'dell M.W. 2009).

Son 20 yılda egzersizin kanser önleme ve kontrolünde hayati role sahip olduğu açıklık
kazanmıştır. Courneya ve Friedenreich kanser sürecinin özel evreleri için egzersizin
oynadığı rolü aydınlatan Fiziksel Aktivite ve Kanser Kontrol Çerçevesi çalışmasını
planlamışlardır (Şekil 1). Her bir evredeki egzersiz programı için tanı öncesi iki ve tanı
sonrası dört bağımsız dönem ortaya koymuşlardır (Courneya, K.S.,Friedenreich, C.M.
2001).

Şekil 1. Fiziksel aktivite ve kanser kontrol çerçevesi
Kaynak: Courneya, K.S.,Friedenreich, C.M. (2001) Framework PEACE: an organizational
model for examining physical exercise across the cancer experience. Ann Behav Med, 23
(4), 263-272..
Kanser tedavilerinin uzun sürmesi ve tedavinin yan etkileri fonksiyonel kapasitede
azalmaya, özellikle aerobik kapasitenin azalması kas kuvveti, esneklik ve vücut
kompozisyonunu etkileyerek sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi parametrelerinde azalmaya yol
açar ( Galvao, D.A., Newton, R.U. 2005, Fong, D.Y., Ho, J.W., 2012).

Kanser Rehabilitasyonunda Evreler
Koruyucu Evrede amaç hasta Eğitiminin sağlanması, beklenen sorunlar ve fonksiyon
kaybı olmadan koruyucu önlemler ve hastanın fonksiyonel kapasitesini artırmaya yönelik
egzersiz programı oluşturmaktır.
Restoratif Evrede hastanın yaşı, mental durumu, motivasyonu, fiziksel sorunları,
psikolojik adaptasyon sorunları gözönünde bulundurularak, kanser veya tedavi sonucu
oluşan sorunların aşılması, hastalık öncesi fonksiyonel, fiziksel, psikososyal düzeye ve
kişinin elde edebileceği maksimum kapasiteye ulaşılması hedeflenir.
Destekleyici Evrede var olan yetersizliklerle baş etmeye yönelik hasta eğitimi, hastalığın
ve tedavi gereksiniminin devam etmesi, fonksiyonel kapasitenin iyileştirilmesi ve
fonksiyonel yetersizliklerinin azaltılması üzerinde durulur.
Palyatif Evrede Hasta ve ailesi için olası en iyi yaşam kalitesinin sağlanması, hastalığın
terminal döneminde görülebilecek problemlere ve hastanın fonksiyonel beklentilerine
odaklanılmalıdır. Komplikasyonların azaltılması, ağrı kontrolü, evde bakım konusunda aile
eğitimi, hasta ve ailesine psikolojik destek sağlanması önemlidir (Stubblefield, M.D.,
O'dell M.W. 2009) .
Kanser; fiziksel yetersizlikleri, psikolojik ve ruhsal sorunları içeren, iyileşme ve
şiddetlenme dönemleri olan, kısa ve uzun süreli uyum zorlukları yaratan, kronik bir
hastalık olarak algılanmaktadır (Schneider, C.M., Dennehy, C.A., 2003, Lemieux, J.,
Goodwin, P.J., 2011)
Kanser sağkalanlarının tam olarak % 33’ü aralıklı olarak belirgin yaşam kalitesi
bozulmasına neden olan sebebi bilinmeyen yorgunluk yaşamaktadır (Irwin, M.L. 2009).
Meme kanserli kadınlar yaşam kalitesini etkileyen kanserle ilişkili fiziksel ve psikolojik
sekeller yaşarlar (Pinto, B.M.,Ciccolo, J.T. 2011).
Kanser tanısı ile izlenen 100 hastada yapılan bir çalışmada kişilerin özellikle eğitim,
rekreasyonal alan ve iş gibi faaliyetlerde engellerle karşılaştıkları belirtilmiş ve iletişim,
kişisel bakım ve kişilerarası ilişkilerde yetersizlikleri olduğu vurgulanmıştır (Djurdjevic A,
Nikolic S. 2009). Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaşam kalitesi, 1993 yılında ayrıntılı bir
şekilde; bireyin kültürel dokusunun, yaşamındaki değer sistemlerinin ve amaçlarının,
beklentilerinin, standartlarının, ilgisinin algısı olarak belirtilmiştir. Kişinin fiziksel sağlığı,
psikolojik durumu, bağımsızlık seviyesi, sosyal ilişkileri ve çevresindeki dış faktörlerle
ilişkileri tarafından etkilenen karmaşık bir kavramdır (Group, W. 1993). 1989 yılında,
Moinpour ve arkadaşları ‘rekürrens riski taşıyan hastalar için adjuvan tedavi kullanan
protokoller, aşırı kötü hastalık prognozu olan alanlar, farklı modalitelerin birleştirilerek
kullanıldığı protokoller, farklı yoğunlukta ve/veya sürede tedavilerin birleştirildiği
protokoller ve sağkalım oranı eşit ancak yaşam kalitesi beklentisi fark gösteren protokoller’
gibi durumlarda randomize klinik çalışmalarda yaşam kalitesinin ulaşılabilecek son nokta
olarak dahil edilmesi gerektiğini bildirmişlerdir (Moinpour, C.M., Feigl, P., Metch, B,
1989).

Fiziksel iyilik hali
Bulantı
Konstipasyon
İştah
Menstrüel değişiklik/Fertilite
Uyku
Ağrı/Acı
Yorgunluk

Psikosoyal iyilik hali
Fayda
Mutluluk/doyum
Başa çıkma
Anksiyete/ depresyon
Odaklanma/Ağrı hafızası
Rekürens korkusu/ testler
Yaşam kalitesi genel algısı
Tanı ve tedavi stresi

Yaşam kalitesi

Sosyal iyilik hali
Aile sıkıntıları
Kişisel ilişkiler
Destek
İş/ mali yük
Ev aktiviteleri
İzolasyon
Cinsellik

Spiritüel iyilik hali
Umutsuzluk
Yaşama amacı
Olumlu /Spirütüel değişiklik
Din / Spirütüel aktivite
Belirsizlik

Şekil 2. Kanserde yaşam kalitesi uygulama modeli (Ferrell, B.R., Dow, K.H., 1995,
Chopra, I.,Kamal, K.M. 2012).
Kaynak: Chopra, I.,Kamal, K.M. (2012) A systematic review of quality of life instruments
in long-term breast cancer survivors. Health Qual Life Outcomes, 10, 14.
Meme kanseri tedavisi ve süreç nedeniyle yaşananlar kişi için karmaşıktır. Ferrel kanser
sağkalanları için yaşam kalitesi uygulama modeli önermiştir (Şekil 2) (Ferrell, B.R., Dow,
K.H., 1995, Chopra, I.,Kamal, K.M. 2012). Bu model fiziksel, psikososyal, spritüel ve
sosyal olmak üzere 4 ana başlık içerir. Kanser tanısının ve tedavisinin uzun dönem

etkilerini daha iyi anlayabilmek farklı iyilik hallerini değerlendirme ile anlaşılabilir. Aynı
zamanda kişinin yaşı, cinsiyeti, deneyimleri ve sağlık hikayeside sağlık algısı ve
beklentileri için önem taşır (Lemieux, J., Goodwin, P.J., 2011).
Kemoterapi ve radyoterapi yan etkilerinden olan; saçların dökülmesi, cilt renginde
değişiklikler, vajinal ağrı ve kuruluk, cinsel isteksizlik ve yorgunluk gibi nedenler de
psikososyal sorunları ve cinsel işlev bozukluklarını arttırabilmektedir (Kızılcı, S. 1999).
Yetersizlik, zihinsel, fiziksel, davranışsal ya da duyu organlarının zedelenmeye bağlı olarak
tüm ya da kısmen işlevlerinde gözlenen kayıpların ortaya çıkardığı durumu ifade eder
(Yıldırım Sarı H, Yılmaz M, Kantar M. 2012). Engel ise yetersizliği olan bireyin çevreyle
etkileşiminde karşılaştığı problemi tanımlamaktadır. Son yıllarda kanser tanısından sonra
ortaya çıkan bu yetersizlik/engellilik durumuna dikkat çekilmeye başlanmıştır. Kanserin
hasta ve ailesinde neden olduğu fiziksel, ruhsal ve sosyal değişiklikler, kanserli bireylerin
uzun yaşamasından ziyade kaliteli yaşamaları gerektiği gerçeğini gündeme getirmiştir.
Kanserli bireylerin fonksiyonel yetersizlikleri ve algıladıkları sosyal desteğin belirlenmesi
bu hastalara verilecek bakımın planlanması, ailenin bakıma dahil edilmesi ve katılımının
sağlanması, hasta ve ailesinin yaşam kalitesinin arttırılmasını böylelikle de bakımın
kalitesinin artmasını sağlayacaktır (Yıldırım Sarı H, Yılmaz M, Kantar M. 2012, Ruland
CM, Hamilton GA, 2009). Kanserli bireylerde tedavi yöntemleri, semptom kontrolü,
fizyolojik, psikolojik ve sosyal iyilik halinin sürdürülmesi, hastalık ve tedavi nedeni ile
ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi ve sorunlarla baş etme, olumlu sağlık
davranışı geliştirme, öz bakım gücünü arttırma, sosyal destek aşını kuvvetlendirme,
danışmanlık ve eğitim verme gibi konularda yaklaşımın kullanılabilmesi için, bu hastaların
fonksiyonel durumları ve algıladıkları sosyal desteğin belirlenmesi gerekmektedir
(Yıldırım Sarı H, Yılmaz M, Kantar M. 2012).
Sağlıklı yetişkinlerde ve kronik hastalığı olan kişilerde sosyal desteğin fiziksel aktivitenin
pozitif belirleyicisi olduğu gösterilmiştir. Sosyal destek ve fiziksel aktivite üzerine çok
sayıda araştırma olmasına rağmen yetişkin kanser hastalarında sosyal desteğin fiziksel
aktiviteye yardımcı olması konusundaki bilgiler yetersizdir (Barber, F.D. 2012). Sosyal
desteğin pek çok yöntemi vardır. Örnek olarak, sosyal ağlar (örneğin arkadaşlar, aile, iş
arkadaşları, komşular, sağlık bakım profesyonelleri), emosyonel davranışlar (örneğin
hislerin ve bakımın ifade edilmesi), yardımcı ekipmanlar (örneğin somut destek, malzeme
veya hizmet sağlanması), bilgilendirici yaklaşımlar (örneğin öneri ve kılavuzluk sağlama),
değer verme (örneğin durum veya aksiyonlarda onaylama), ait olma (örneğin paylaşılan
sosyal aktiviteler) ve çevresel destek (örneğin toplum, komşuluk) verilebilir Sosyal destek
faydalı olarak veya stresli ve karmaşık olarak algılanabilir (Barber, F.D. 2012). Tersine
sosyal destek olmaması veya desteğin yanlış zamanda verilmesi olumsuz sonuçlara veya
sağlıksız davranışlara neden olabilir (Barber, F.D. 2012, Becker, H., Kang,
S.J.,Stuifbergen, A. 2012).
Yorgunluk, kanser hastalarının en sık yaşadığı semptomdur. Kanser hastalarında yorgunluk
% 70 – 100 oranında rapor edilmekte ve kemoterapi alan hastalarda bu oranın % 80-100
olduğu belirtilmektedir. Amerikan Ulusal Kanser Ağı kanserle ilişkili yorgunluğu “kanser
ya da kanser tedavisine bağlı olarak ortaya çıkan, bireyin foksiyonlarını engelleyen,
alışılmamış, ilerleyici ve subjektif bir bitkinlik hissi” olarak tanımlamıştır (Mock, V.,
Atkinson, A., Barsevick, A.M., 2007).
Bir araştırmada 379 kanser hastası tedavinin beklenmeyen yan etkileri için sorgulanmıştır.
Meme kanseri olan 250 kişiden tedavi öncesi %75’i ve tedavi sonrası %80’i yorgunluğu

önemli bir problem olarak bildirmiştir (Fillion, L., Gagnon, P., Leblond, F. 2008). Bir
başka çalışmada meme kanserli kadınlar yorgunluğu dayanılmaz derecede, sürekli,
dinlenmekle geçmeyen, günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayan ve genel aktivite paternlerini
değiştiren bir durum olarak tanımlamışlardır (Stubblefield, M.D., O'dell M.W. 2009,
Fillion, L., Gagnon, P., Leblond, F. 2008)
Meme kanserli hastalarda vücut imajının bozulması da araştırılan önemli bir sorundur ve
bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir (Campbell, K.L., Pusic, A.L., 2012).
Kanser tedavisinden kaynaklanan fiziksel değişikliklere bakıldığında, vücut imajı ile ilgili
sorunların arttığı ve sonuç olarak duygusal sağlığın ve psikolojik durumun bozulduğu
bildirilmiştir. Çalışmalar genellikle fiziksel aktivitenin birçok vücut imaj bileşeni (tatmin,
güven, fiziksel durum algısı, görünüm algısı, endişe) ile bağlantılı olduğunu göstermiştir.
Pinto ve Trunzo’nun yaptıkları çalışmada fiziksel aktiviteye katılan meme kanseri
sağkalanlarında sedanter kadınlara kıyasla fiziksel durum ve cinsel çekicilik için daha fazla
olumlu davranış bildirmişlerdir (Pinto, B.M.,Trunzo, J.J. 2004). Aerobik ve kuvvet
eğitimini içeren çalışmalarında ve geleneksel olmayan aktivite türlerinde (örneğin Tai Chi
Chuan, yoga) vücut imajı için iyileşmeler bildirilmiştir (Sabiston, C.M., Brunet, J. 2012).
Mevcut kanıtlara dayanarak gastrointestinal, akciğer kanseri, meme kolon ve diğer birçok
kanser sağkalanında haftada 3-5 kez yapılan düşük-orta şiddette fiziksel aktivite (daha çok
yürüme ve bisiklet sürme) artmış fiziksel performans ve aerobik uygunluk ile
ilişkilendirilmiştir (Stubblefield, M.D., O'dell M.W. 2009). Fiziksel aktivitenin yaşam
kalitesi üzerine hem genel populasyonda hem kanser sağkalanlarında kalıcı olumlu etkileri
vardır. En güçlü etkiler fiziksel sağlık (semptomların kontrolü/iyileşmesi, sağlığın biyolojik
ve psikolojik göstergelerinde iyileşme veya sağlama, komorbiditeler), fonksiyonel sağlık
(fonksiyonun sağlanması ve bağımsızlık, denge) ve mental sağlık (duygusal zorluklar,
rekürrens ve ölüm korkusu, vücut imajı ve öz saygı gibi bilişsel ve duygusal yönler)
açılarından bildirilmiştir (Schmitz, K.H., Courneya, K.S., 2010). Fiziksel aktivitenin diğer
faydaları meme ve prostat kanseri sağkalanlarında sıklıkla bildirilen kemik kaybından
koruma, seksüel fonksiyonda iyileşme, inkontinansta azalma, uykuda iyileşme, ağrıda
azalma, dengede artma ve sağlıklı kan basıncı ve kalp hızıdır (Stubblefield, M.D., O'dell
M.W. 2009, Schmitz, K.H., Courneya, K.S., 2010).
Kanser ve tedavisi çocuğun vücut işlevlerini ve yapılarını, fiziksel fonksiyon ve yaşam
kalitesini değişik derecelerde etkilemektedir. Bu etkilerin bir kısmı çocukta farklı
düzeylerde yetersizliğe/engele yol açmaktadır. Yetersizlik; zihinsel, fiziksel, davranışsal ya
da duyu organlarının zedelenmeye bağlı olarak tüm ya da kısmen işlevlerinde gözlenen
kayıpların ortaya çıkardığı durumu ifade eder. Şiddetli semptomlar yaşayan kanser
hastalarının bir kısmı kendi rol sorumluklarına- normal yaşamlarına dönebilirken, bir kısmı
geçici bir kısmı ise kalıcı düzeyde yetersizlik yaşamaktadır. Kanser tedavisi biten
hastalarda kalıcı yetersizlik oranının toplumun genelinden yüksek olduğu saptanmıştır
(Yıldırım Sarı H, Yılmaz M, Kantar M. 2012, Schmitz, K.H., Courneya, K.S., 2010)
Kanser tedavisi biten hastaların %7,6’sında kalıcı yetersizlik geliştiği ve bu oranın
toplumun genelinden yüksek düzeyde olduğu saptanmış, beyin tümörleri, solid tümörler,
lösemi ve lenfomanın kalıcı yetersizliğe yol açtığı belirtilmiştir ().
Kanser tedavisi sırasında ağrı başta olmak üzere ortaya çıkan karmaşık sorunlarda çocukta
yetersizliğe yol açmaktadır. Kanserle ilgili ağrı yaşayan hastalarda 12 aydan uzun süren
yetersizliğin görüldüğü, ancak etkili ağrı yönetimi ile yetersizliğin azaltılacağı

belirtilmiştir. Kanserin kendisi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar özellikle sinir sistemi
üzerine olan etkileriyle zihinsel yetersizliğe yol açabilmektedirler. Zihinsel ya da bilişsel
yetersizlik, zihinsel işleme süreci, hafıza, görsel-uzamsal yetenekler, dikkat-konsantrasyon,
sözel olmayan hafıza ve somatosensoryal fonksiyonlarda yetersizlikler görülmektedir
(Yıldırım Sarı H, Yılmaz M, Kantar M. 2012).
Kanserin kendisinin ve tedavisinin fiziksel fonksiyonlar üzerine de önemli etkileri
bulunmakta ve çeşitli düzeyde yetersizliğe yol açmaktadır. Engellilik ile ilgili literatürde
yer alan ortopedik engellilik “doğum öncesi, sırası ve sonrası dönemde herhangi bir
nedenle, iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel
yeteneklerin çeşitli derecelerde kaybedilmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama
ve günlük gereksinimleri karşılamada güçlükler olması, korunma, bakım, rehabilitasyon,
danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyulması durumu” olarak tanımlanmaktadır.
Yaklaşık 10.000 bireyle yapılan araştırma sonuçlarına göre kanser tedavisi bitenlerin 2.7
kat aktivite sınırlılığı (taşıma, merdiven çıkma, yürüme, vb), 5. 2 kat fonksiyonel sınırlılık
(öz bakım becerilerine katılım, işe-okula gitmek gibi toplumsal hareketlilik) yaşadıkları
saptanmıştır. Yine yaklaşık 11,000 çocuk, ergen, yetişkin ve onların 4000’e yakın
kardeşinin katıldığı bir araştırmaya göre kanser tedavisi bitenlerin 4.7 kat kişisel bakım
ve/veya alışveriş-ev işleri gibi günlük rutinlerde kısıtlılık yaşadıkları saptanmıştır (Yıldırım
Sarı H, Yılmaz M, Kantar M. 2012).
Kemoterapi ve radyoterapi sonucunda işitme kaybı, sağırlık, konuşma geriliği, görme
engeli de ortaya çıkabilen yetersizlik durumlarındandır.
Yetersizliğin tanılanması ve sınıflandırılması oldukça karmaşıktır. En iyi bilinen ve
Türkiye’de kullanılmaya başlanan-önerilen sistemlerden biri ICF’tir (International
Classification of Functioning, Disability and Health). Dünya Sağlık Örgütü Tarafından ilki
1980 yılında yayınlanan, 2001 yılında geliştirilmiş hali ile kullanıma sunulan ICF İşlevsellik, Yeti Yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması; engelliliğin
sınıflandırılmasında kişinin bedensel, zihinsel, ruhsal, işitsel ve duyusal yetersizliği, kişinin
aktivitelerinin ve katılımının sınırlanması, kişisel ve çevresel faktörleri içine alan çok
boyutlu bir değerlendirme sistemidir. ICF sınıflaması “vücut işlevleri, vücut yapıları,
etkinlikler ve katılım, çevresel etmenler” olmak üzere dört başlıkta yapılmıştır. Vücut
işlevleri; Zihinsel işlevler, duyusal işlevler ve ağrı, ses ve konuşma işlevleri,
kardiovasküler, hematolojik, immünolojik ve solunum sistemi işlevleri, sindirim, metabolik
ve endokrin sistem işlevleri, genitoüriner ve üreme işlevleri, nöromüsküloskeletal ve
hareketle ilgili işlevler, deri ve ilişkili yapıların işlevleri bölümlerini kapsamaktadır. Vücut
yapıları; sinir sisteminin yapıları, göz, kulak ve ilişkili yapılar, ses ve konuşma ile ilgili
yapılar, kardiovasküler, immünolojik ve solunum sistemi yapıları, sindirim, metabolik ve
endokrin sistemlerle ilişkili yapılar, genitoüriner ve üreme sistemleriyle ilişkili yapılar,
hareketle ilişkili yapılar, deri ve ilişkili yapılar bölümlerini kapsamaktadır. Etkinlikler ve
katılım; öğrenme ve bilgiyi uygulama, genel görevler ve talepler, iletişim, yer değiştirme,
kendine bakım, ev yaşamı, kişilerarası etkileşimler ve ilişkiler, temel yaşam alanları,
toplum hayatı, sosyal hayat ve yurttaşlığı bölümlerini kapsamaktadır. Çevresel Etmenler;
ürünler ve teknoloji, doğal çevre ve çevrede insan yapımı değişiklikler, destek ve ilişkiler,
tutumlar, hizmetler, sistemler ve politikaları bölümlerini kapsamaktadır. Bu ana bölümler
altında her bir bölüme özgü alt bileşenler ICF’te ayrıntılı olarak listelenmiş ve
derecelendirilmiştir (Yıldırım Sarı H, Yılmaz M, Kantar M. 2012, Harris L, Fritsche H,
2007).

Dünya Sağlık Örgütünün uluslararası yetersizlik, özürlülük ve engellilik sınıflamasında bu
terimlerin tanımları şöyledir;
• Bozukluk : Psikolojik, fizyolojik veya anatomik yapının fonksiyon kaybıyla
da normalden sapması durumudur. Organ seviyesindeki bozuklukları ifade eder. Fizyolojik,
psikolojik veya anatomik yapı veya fonksiyonların kaybı veya normalden sapması olarak
tanımlanan bozukluk kalıcı veya geçici, fizyolojik veya psikolojik olabilir. Kişi
bozukluğun farkında olabilir veya olmayabilir. Bozukluğa örnek olarak kas kuvvetindeki
azalma ve eklem hareketindeki kısıtlılık verilebilir.
• Özürlülük: Sağlığın bozulması sonucu oluşan yetersizlikten dolayı herhangi
bir yeteneğin normal kabul edilen bir kişiye göre azalması veya kaybedilmesidir. Herhangi
bir bozukluk sonucunda, normal olarak kabul edilen sınırlar ve uyum içinde aktivitenin
yapılabilme yeteneğinin kısıtlanması veya yapılamamasıdır. Kişinin entegre ve kombine
bir şekilde, bir bütün olarak aktiviteyi yapabilme yeteneği etkilenir. Yürüme, yemek yeme
ve saç tarama gibi aktivitelerin yapılamaması örnek olarak verilebilir.
• Engellilik: Yetersizlik veya özürlülük nedeniyle, kişinin yaş, cinsiyet, sosyal
ve kültürel durumuna göre normal kabul edilen yaşantısını yerine getirememesi
durumudur. Bozukluk veya özürden kaynaklanarak yaş, cins, sosyal ve kültürel faktörlere
bağlı olarak kişinin fonksiyonlarını yerine getirmesinin limitlenmesi yani engellenmesi,
kişiye dezavantaj oluşturması engel olarak tanımlanmaktadır. Engel, bozukluk veya özrün
kişinin sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel uyumu ile etkileşimi içinde incelenir
(Kayıhan, H. 1999, Organization, World Health. International Classification of
Functioning, Disability, and Health 2001).
Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların toksik etkileri ve bu etkilere bağlı ortaya çıkan
komplikasyonlar, yaşanan semptomlar ICF alt boyutlarıyla yakından ilgilidir Yapılan
çalışmalarda ICF’in onkoloji hastalarında da kullanılmaya başlandığı görülmektedir.
Araştırmacılar baş ve boyun kanserlerinin hastada yarattığı fonksiyonel etkiyi
değerlendirmek üzere ICF’ten yararlanmışlardır (Rogers SN, Forgie S, Lowe D, 2010).
Sonuç olarak hayatı tehdit eden boyutta ciddi yan etki ve komplikasyon yaşayan kanserli
bireylerin bir kısmı kanser tedavisi sonrası kendi rol ve sorumluklarına, normal
yaşamlarına dönebilirken, bir kısmı geçici ya da kalıcı düzeyde yetersizlik/engellilik
yaşamaktadır. Bu nedenle kanserli bireylerde sadece semptom kontrolüne değil aynı
zamanda kanser tedavisi sonrası ortaya çıkabilecek yetersizlik/engellilik durumuna da
odaklanılmalıdır. Bu yolla kanserli kişilerin ve ailelerinin yaşam kalitesinin de artırılmasına
katkı sağlanacaktır.
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Özet: Engelli, “doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel,
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle
normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup; korunma, bakım, rehabilitasyon,
danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan kişi,” diye tanımlanmaktadır. Tanımda da
belirtildiği gibi “korunma, bakım, rehabilitasyon ve destek hizmetleri” merkezi
yönetimlerle birlikte, engellilerin yaşamlarını sürdürdükleri yerlerdeki yerel yönetimlerin
de görevleri arasındadır. Belediyeler Kanunu’nda bu görevlere vurgular yapılmış ve
belediyelerin hizmet sunumunda engellilerin durumuna uygun yöntemler uygulamaları
gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca belediyelerin giderleri sıralanırken, engelliler için yapılacak
sosyal hizmet ve yardımlar da sayılmıştır. Ayrıca yasada belediye başkanlarının görev ve
sorumlulukları belirtilirken de, engellilere yönelik hizmetlerin yürütülmesi ve engelliler
merkezinin oluşturulması bir yasal görev olarak ifade edilmiştir. Türkiye, Birleşmiş
Milletler tarafından yayınlanan Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’yi de imzalamıştır.
Bu uluslararası belge ise, toplumsal yaşamda engellilerin diğer bireylerlerle eşit
koşullarda yaşayabilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını öngörmektedir. Tüm bu yasal
düzenlemelerde engellilerin korunmasına yönelik politikalara ve uygulamalara vurgu
yapılmaktadır. Özellikle de yerel yönetimlerin bu bağlamda yerine getirmesi gereken pek
çok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu çalışmada genel olarak bu görev ve
sorumluluklar ortaya konmaya çalışılmakta ve özel olarak da Afyonkarahisar
Belediyesi’nin bu amaçla yapmış ve yapmakta olduğu çalışmaların analizi yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Politika, Engellilerin Korunması, Belediyelerin Görevleri,
Afyonkarahisar Belediyesi, Engelsiz Yaşam

Giriş
Yaşadığımız toplumun ayrılmaz bir parçası da engellilerdir. Her yaştaki engelli nüfusun
yaşamlarını diğer insanlar gibi kolaylıkla sürdürebilmeleri için gerekli önlemlerin alınması
ve düzenlemelerin yapılması merkezi yönetim gibi, yerel yönetimlerin de görevidir. Bu
görev sosyal devlet olmanın bir gereği olduğu kadar, aynı zamanda diğer insanlara oluğu
gibi engellilere de eşit ve insanca yaşama hakkı sağlama gereği ile ilgilidir. Evlerin
yapılmasından, cadde, sokak, kaldırım ve ortak mekanların düzenlenmesine kadar her
aşamada engelliler de düşünülmeli ve belediyeler hizmet önceliklerini belirlerken bu
duruma göre davranmalıdırlar.

Sosyal politika uygulamalarından biri de engellilere yönelik politikalardır. Engellilik bir
risk olduğuna göre hem bu riskle karşılaşılmaması, hem de bir şekilde böyle bir riskle karşı
karşıya kalanların yaşamlarının her alanda kolaylaştırılması için değişik çalışmalar
yapılması, politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. Engelli dostu şehirler oluşturmak için
çalışan belediyeler olduğu gibi, engellilere yönelik pek fazla proje geliştiremeyen
belediyeler de bulunmaktadır. Sadece kanunların kendilerine yüklediği görev ve
sorumlulukları yerine getirerek engelli dostu şehirler oluşturulamayacağından, bunun çok
daha ilerisinde, sosyal sorumluluk bilinci ile aktif çalışmalar yapılmalı ve uygulanmalıdır.

1. Bir Sosyal Politika Olarak Engelliler Politikası
Sosyal politikanın kapsamı değişen dünya ve gelişmelere bağlı olarak ilk ortaya
çıkışından itibaren sürekli genişlemektedir. Başlangıçta sadece işçilere ve işsizlere
yönelik politikalarla sınırlı olan sosyal politika, günümüzde kapsamına eğitim, kadın,
çocuk, sosyal güvenlik, konut, çevre, sağlık, yoksulluk ve engelliler gibi konuları da
dahil etmiştir. Sosyal politika; bir ülkede yaşayan tüm bireyler için, özellikle ayrıca
bakıma ve korunmaya gereksinimi olanlar için geliştirilen, koruyucu, güçlendirici,
sosyal adalet ve eşitliği sağlayıcı hizmetler bütünü (Kalkınma Bakanlığı,2012:12),
toplumu oluşturan bireylerin sosyal ihtiyaçlarını karşılama amacına yönelik
faaliyetleri içeren bir kavram ve sosyal adaletin ve sosyal eşitliğin sağlanmasına
yönelik tüm politikalar (Uçar, 2011:52) şeklinde tanımlanmaktadır.
Tanımlara bakıldığında engellilere yönelik çalışmaların da sosyal politika kapsamında
değerlendirilmesi gerektiği açıkça anlaşılmaktadır. Sosyal politika ekonomik ve sosyal
yapının sağlıklı işlemesi ve kurulu düzenin bozulmadan devam etmesi için önemli bir
araçtır ve bu aracın arzulanan şekilde işlemesini sağlayacak olan da toplumdaki
bireylerdir (Sarıipek, 2006:68). Sosyal politika aracını iyi kullanıp, istenilen sonuçları
alabilmenin yolu da tüm diğer kesimleri olduğu gibi engellileri de bu sistem içerisine
dahil ederek, onlara yönelik çalışmalara gereken önemi vermektir.
Engelli olmak bazen doğuştan gelen nedenlerle olduğu gibi, insan yaşamının ilerleyen
yıllarında yaşlılıktan kaynaklanan durumlardan dolayı ya da sonradan ortaya çıkan
çeşitli nedenlerden dolayı engelli olabilmektedir.Bu nedenle her insan, bir engelli
adayıdır denilebilir. Engelli kavramının farklı şekillerde tanımları bulunmaktadır.
Birleşmiş Milletler, engellileri “kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine
yapması gereken işleri (bedensel ya da sonradan olma) herhangi bir noksanlık sonucu
yapamayanlar” olarak tanımlamaktadır (Öztürk, 2011:17). Engelliliği “bedensel
fonksiyonlardaki hasarlar nedeniyle meydana gelen kayıpların yarattığı sosyal
dezavantajlar” olarak tanımlayanlar da bulunmaktadır. Tanımda ifade edilen sosyal
dezavantajların yol açtığı sosyal eşitsizliklerin de, engellileri yaşadıkları toplumun
marjinal gruplarından biri haline getirdiğini ileri savunanlar bulunmaktadır
(TÜBİTAK. 2006:15). Bir başka tanımda ise engelli, “vücut fonksiyonlarında
yetersizlik olan ve bundan dolayı çeşitli aktiviteleri yerine getirmede zorluk yaşayan,
tedaviye/bakıma ihtiyacı olan, aciz, acınacak ve korunmaya muhtaç durumda olan,
toplumda azınlık/farklı olan ve özrü dolayısıyla dışlanan ya da ayrımcılığa
uğrayan” kişi olarak tanımlanmakta, engellilik ise “ferdin zihinsel ve/veya bedensel

fonksiyonlarındaki kayıplar sonucu ortaya çıkan sınırlılıkları/kısıtlılıkları ifade etmek üzere
kullanılan bir kavram” olarak ifade edilmektedir (Erdugan,2010:5).
Engelli kavramıyla ilgili tanımlara bakıldığında, tüm ifadelerin sosyal politikanın
kapsamına giren konularla ilgili olduğu da anlaşılmaktadır. Bu nedenle sosyal politika bir
devlet politikası olduğundan, engellilere yönelik uygulama ve çalışmalar da kamu
kurumlarının görevidir.

2. Türkiye’de Engelli Sorunu ve Belediyelerin Engellilere Yönelik
Politikaları
Engelli nüfus tüm dünyada hiç de azımsanmayacak bir orana sahiptir. Bu nedenle hem
ulusal düzeyde, hem de uluslararası düzeyde engellilere yönelik düzenlemelere yer
verildiğini ve politikalar oluşturulduğunu görmekteyiz. Ülkelerin kalkınmaları, ekonomik
ve sosyal yönden gelişmeleri nüfusun genelini ilgilendiren bir olaydır. Engellileri hesaba
katmayan, onların da sosyo ekonomik gelişmeden yararlanmaları için çözüm üretmeyen
ulusal ve yerel stratejilerin gelişmişlik hedeflerine ulaşması beklenemez.
Dünyada ne yazık ki bir milyardan fazla insanın bir şekilde engelli oluğu tahmin
edilmektedir. Bir başka ifade ile engellilerin dünya nüfusuna oranı % 15 düzeylerindedir.
1970’lerde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu oranı % 10 olarak açıklamıştı. Engelli
sayısındaki artışın nedenlerin başında nüfusun yaşlanıyor olması ve dolayısı ile yaşa bağlı
olarak engellilik riskinin artması, ayrıca diyabet, kalp ve akıl hastalığı gibi kronik
hastalıkların yaygınlaşması gelmektedir (WHO, 2011:1,2). Ülkemizde de zaman zaman
engelli nüfusun belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kendi sistemlerine kayıtlı engelli sayısını Ağustos 2013 tarihi
itibari ile 1.691.969 kişi olarak açıklamıştır (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
,2013:20). Ancak bu sayı, ülkedeki toplam engelli sayısını göstermez. Zira bu sitemde
kayıtlı olanlar, engelli sağlık raporu alan ve resmi kurumlara başvuran engellilerdir.
Şüphesiz gerçek rakam bunun çok üzerindedir.
Devlet İstatistik Enstitüsü ((TÜİK) tarafından 2002 yılında yapılan Türkiye Özürlüler
Araştırması sonuçlarına göre, engelli nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12.29’dur
(DİE,2009:5). Bugün ülke nüfusunun 76 milyon olduğunu düşünürsek, bu oran sabit kalmış
olsa bile engelli sayımızın 10 milyon civarında olduğu tahmin edilebilir.
Bu araştırma sonuçlarına gore engellilerin % 68’i çevrelerinde kendilerine uygun bir
düzenlemenin olmadığını belirtmişlerdir. Yine konuşma engellilerin sadece yüzde 3,1,
bedensel engellilerin yüzde 3'ü, görme engellilerin yüzde 2,6'sı, işitme engellilerin yüzde
2,3'ü ve zihinsel engellilerin yüzde 1,8'i yaşadıkları bina, cadde, sokak ve yollarda engeline
uygun
olarak
bir
takım
düzenlemelerin
bulunduğunu
belirtmişlerdir
(http://www.hurriyet.com.tr/yasasinhayat/10497792.asp). Bu sonuçlar onbir yıl önceki
durumu yansıtsa bile bugün gelinen noktada bu olumsuz tabloyu çok fazla değiştirecek bir
şeylerin yapılıp yapılmadığı tartışmalıdır. Bu şikayetlerin önemli bir kısmının yerel
yönetimlerin görev alanına girmesi dikkat çekicidir.
Engelliler pek çok sorunla karşı karşıya kalmakta ve bu sorunları aşarak yaşamlarını diğer
bireylerle eşit koşullarda yaşamak durumundadırlar.Engelliler yoksulluk, eğitim, fiziksel

çevre, konut, ulaşım ve istihdam gibi temel sorunlarla kuşatılmış durumdadırlar (Koca,
2010:5) . Bu engellerle engellilerin tek başlarına mücadele etmeleri mümkün değildir.
Engellilere yönelik olarak gerek merkezi hükümet, gerekse yerel yönetimlerin son yıllarda
başarılı çalışmalar yaptıkları görülmektedir. Yasalarda yapılan değişiklikler, engellilere
sağlanan destekler, toplumda oluşturulmaya çalışılan bilinç ve belediyelerin
uygulamalarında engellileri de dikkate alan politikaları bunlara örnek olarak gösterilebilir.
Örneğin okula giden engelli sayısının 2006 yılına göre 2012 yılında devletin destekleri ile
altı kat artmış olması sevindirici bir gelişmedir. Bakanlık verilerine gore 2006 yılında 39
bin engelli öğrenci var iken, 2012 yılında bu sayı 239 bine yükselmiştir. Son yıllarda
merkezi hükümetin engellilere yönelik ciddi politika değişiklikleri gerçekleştirdiğini
görmekteyiz. Ayrıca engellilerin toplumda hiç bir engelle karşılaşmadan yaşayabileceği ve
pozitif ayrımcılıkla da desteklenen yeni uygulamalar geliştirilmesi de umut veren
gelişmelerdir.
Merkezi hükümet yanında pek çok yerel yönetim de engellileri engelsiz bir ortamda
yaşatmak için kendilerine verilen görevleri başarıyla gerçekleştirmektedirler. Belediyelere
yasaların engellilere yönelik hizmetler için yüklediği görev ve sorumlulukları şu şekilde
özetlemek mümkündür:
a. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, madde 13’te “Sosyal ve mesleki rehabilitasyon
hizmetleri belediyeler tarafından da verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu sırasında
gerekli gördüğü hallerde, halk eğitim ve çıraklık eğitim merkezleri ile işbirliği yapar.
Engellinin rehabilitasyon talebinin karşılanamaması halinde engelli, hizmeti en yakın
merkezden alır ve ilgili belediye her yıl bütçe talimatında belirlenen miktarı hizmetin satın
alındığı merkeze öder” hükmüne yer verilmiştir. Geçici madde 3’te ise “Büyükşehir
belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan
toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken
tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren sekiz yıl içinde engelliler için erişilebilir duruma getirilir… Denetim
sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her
türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri
tamamlaması için birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren iki yılı geçmemek
üzere ek süre verilebilir.” Ek fıkra 4’te de “Sürenin bitiminden itibaren öngörülen
yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen büyükşehir
belediyeleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı tarafından her bir tespit için beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına
kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para
cezasının tutarı beşyüz bin lirayı geçemez. Bu maddeye göre verilen idari para cezaları
tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir. Genel bütçeye gelir kaydedilen idari para
cezası tutarları dikkate alınarak erişilebilirlik konusundaki projelerde kullanılmak üzere
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinde ödenek öngörülür” hükmüne yer
verilmiştir.
b. 3194 sayılı İmar Kanunu Ek madde 1:” Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve
yaşanılabilir kılınması için, imar planları ile kentsel,sosyal,teknik altyapı alanlarında ve
yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uyulması zorunludur”.

c. İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik, madde 10:
“Planlarda, özürlülerin kentsel kullanımlar, sosyal ve teknik altyapı alanlarına ulaşımını
ve kullanımını sağlayıcı ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması amacıyla özürlülere yönelik
her türlü mevzuat ve Türk Standartları Enstitüsü standartları dikkate alınır.”
d. Öncesinde 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği
olan ve 2013’te önemli değişiklikler geçiren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde de
engellilerle ilgili belediyelere çeşitli yetki vegörevler yüklenmiştir (son değişiklik:8.9.2013
RG.28759). buna göre;
Madde 1’de, İlgili idare, mevzuat ve standartlarda (Değişik ibare:RG-8/9/201328759) engelliler konusunda getirilen hükümlere uymakla ve bunları uygulamakla
yükümlüdür. Ayrıca, ilgili idare yörenin koşullarını göz önünde bulundurarak mevzuat ve
standartlarda yer almayan hususlarda da engellilerle ilgili gerekli önlemleri almaya yetkili
ve sorumludur.
Madde 7’de, Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla engellilerle ilgili Türk
Standartları Enstitüsü standartlarına uyulması zorunludur.
Madde 9’da, (2013 değişikliği ile), İlgili idareler; tasarrufu altındaki yol, otopark, park,
yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi
için gerekli büfe, hela, trafo merkezi gibi tesisleri, ulaşım ve haberleşme noktaları,
sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve
panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanlarını Türk Standartları Enstitüsü
standartlarına da uymak koşuluyla yapar veya yaptırır.
Bunların ve her türlü altyapının yapımı ve kullanımı ile bakım ve onarımı sırasında yaya
sirkülasyonunun engellenmemesi, engellilerin erişiminin can ve mal güvenliğinin
sağlanması zorunludur.
Madde 10’da, mimari estetik komisyon çalışmaları ile ilgili olarak bu bu kuralların
engellilerin ulaşabilirliğini engelleyemeyeceği vurgulanmıştır.
Tanımların yapıldığı ikinci bölümün 14. Maddesinde ise, 13. Maddede geçen (1) ve (2)
numaralı bentlerde tanımlanan çalışma, sosyal ve kültürel altyapı alanlarında yapılacak
tüm yapı, tesis ve açık alan düzenlemelerinin, engellilerin de ulaşmasını ve kullanmasını
sağlayacak şekilde Türk Standardları Enstitüsü standartlarına uygun olarak yapılması
zorunludur. 1 ve 2 nolu bentte tanımlanan alanlar ise genel olarak kentsel tüm alanların
engellilere uygun hale getirilmesi gibi bir yükümlülük doğurmaktadır. (iş hanı, çarşı, çok
katlı mağaza, banka gibi kent merkezindeki çalışma alanları; sanayi bölgeleri, yeşil alanlar:
oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme, gezinti, piknik, eğlence, rekreasyon ve kıyı alanları
gibi sosyal kültürel yapı alanları, spor alanları, Kütüphane, sergi salonu, müze, sinema ve
tiyatro, kreş, anaokulu, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu gibi sosyal kültürel
tesisler, ibadet yerleri ve mezarlıklarda engellilerin ulaşımına imkan sağlayacak
standartlara uygun düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır. Bu alanlar ve mekanlar içindeki
sosyal donatıların da engelli kullanımına uygun olacağı ayrıca belirtilmiştir. Madde 16’da
yapı düzenine ait tanımlarda imar açısından bir engelli tanımlaması bile
yapılmıştır: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal,
duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın
gereklerine uyamama durumunda olup; bağımsız hareket edebilmesi için yapılarda ve açık
alanlarda özel fiziki düzenlemelere gereksinim duyan kişidir.

Bina girişleri ve rampalarını düzenleyen Madde 26’da binalarda ve girişlerinde
engellilerin erişimine yönelik TS 9111 Standardına uyulması zorunludur. Bina girişlerinde
engellilere yönelik ön bahçede parsel sınırına kadar giriş rampası yapılabilir veya
merdivene bitişik dar kenarı en az (0,90) m ve alanı en az (1,20) m² engelli asansörü yeri
bırakılır veya mekanik platform yapılır. Bakanlıktan uygun görüş alınmak suretiyle bunlar
dışında engellilerin kullanımı için daha farklı uygulama yapılabilir ifadesi kullanılmıştır.
Toprağa dayalı bodrum katlarla ilgili düzenleme getiren madde 32’de ticari alanlarda
yapılan binaların ticari amaçla kullanılan bodrum katlarında engellilerin dolaşımına
olanak sağlayan rampa, yürüyen bant ve bunlar gibi önlemler alınır
denilmektedir. Konutlarda bulunması gereken koridorlara ilişkin Madde 38’de bu alan
ölçülerinin engellilerin de kullanımını sağlayacak standartlara uygun olması gerektiği
vurgulanmaktadır. Kapı yükseklik ve genişliklerini düzenleyen Madde 41’de özellikle
engellileri yakından ilgilendiren bir husus olarak kapılarda eşik yapılamayacağı eşik
yapılması zorunlu hallerde ise engellilerin hareketini engellemeyecek önlemlerin
alınmasını şart koşmaktadır.
Merdivenleri düzenleyen Madde 43’te merdivenlerin her iki tarafında da engellilerle ilgili
Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca
sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da standartlara uyulması
zorunluluğu getirilmiştir.
Pasajları düzenleyen Madde 49’da pasaj giriş ve çıkışlarının merdivenle sağlanması
gerektiği hallerde pasaj giriş-çıkış kapılarından en az birinin engellinin giriş çıkışına ve
pasaj içine ulaşımına uygun olması gerektiği; birden fazla katlı olması halinde her bir kat
arasında engelli kullanımına uygun şartlarda merdiven olması gerektiği vurgulanmıştır.
Sıhhi tesisleri düzenleyen Madde 50’de işhanı, büro, alışveriş merkezi, çarşı, pasaj ve
mağaza gibi binalar ile otel ve benzerleri binalarda en az 1 kadın, 1 erkek olmak üzere
engellilerin kullanımına ve standardına uygun hela ayrılır denilmiştir.
Geçici 1. Maddede ilave veya tadilat ruhsatı taleplerinde bina içinde yapılacak tadilatlarla
asansör tesis edilememesi halinde engellilerin de erişiminin sağlanabilmesi için ön, yan ve
arka bahçe mesafeleri içinde parsel sınırına en az (1.50) m. mesafe bırakmak kaydıyla
asgari ölçülerde panoramik asansör veya ulaşılacak katın yüksekliğinin uygun olması
halinde mekanik platform yapılabilir denilmektedir.
e. Otopark Yönetmeliği : Madde 4/g: “Otoparkların giriş ve çıkışlarının yeterli olması, iç
ve dış trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmesi mecburidir. Otoparklarda, İmar
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyularak yangına karşı gereken önlemlerin alınması,
özürlülerin kullanımına dönük düzenlemelerin yapılması zorunludur. Ayrıca, özürlülere
ilişkin standartlarda dahil olmak üzere Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ilgili
tüm standartlara uyulur. Standartların bu Yönetmelikte belirlenen ölçü ve miktarlardan
daha az olması halinde Yönetmelik hükümleri geçerlidir. Bu düzenin sağlanmasından ve
yürütülmesinden belediyeler ve valilikler sorumludur.” Madde 4/ı: “Umumi bina ve bölge
otoparkları ile genel otoparkların giriş-çıkış ve asansörlerine en yakın yerlerinde birden az
olmamak şartıyla, her 20 park yerinden birinin özürlü işareti konularak özürlüler için
ayrılması zorunludur.” Geçici madde 7:” Mevcut umumi bina, bölge ve genel
otoparklarında bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde özürlüler için belirtilen şartlarda
otopark yeri ayrılır.”

f. 5393 Sayılı Belediye Kanunu: Madde 14’te belediyenin görev ve sorumlulukları
sayılırken: “...Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun
yöntemler uygulanır” hükmüne yer verilmiştir. Madde 37’de ise belediye başkanının
görev ve yetkileri sayılırken “Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak,
özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak” da yer almıştır.
Belediyelerin giderlerinin sıralandığı 60. maddede “Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve
kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar” başlığı da yer almıştır.
Diğer kuruluşlarla ilişkilerin nasıl olacağının açıklandığı 75. madde de ise “Kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve
vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve
Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirebilir” hükmü yer almaktadır. Madde 77 ise gönüllü çalışmaları
açıklamaktadır: “Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane,
park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve
düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak,
hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına
yönelik programlar uygular.Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usûl ve
esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
g. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinde (n bendi) “Gerektiğinde
sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve
kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını
yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak”, (v bendinde) ise “Sağlık merkezleri,
hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve
çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu
amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya
işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu
kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak” hükümlerine yer verilmiştir.
5216 sayılı kanununa 2005 yılında
5378 sayılı kanunla eklenen Ek madde 1 de”
Büyükşehir belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme,
danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere özürlü hizmet
birimleri oluşturulur. Bu birimler, faaliyetlerini özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf,
dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde sürdürürler” hükmüne yer
verilmiştir. Buna dayanarak da “Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri
Yönetmeliği” 16.08.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Engelliler için belediyelere verilen görev, yetki ve sorumluluklara bakıldığında
belediyelerin bu alanda da önemli fonksiyonları olduğu görülmektedir. Şehrin imarından,
çevre düzenlenmesine, verilecek ruhsatlaran, otopark sistemlerine, kaldırımlardan ortak
kullanım alanlarının dizaynına kadar pek çok konuda belediyelere görev ve sorumluluk
yüklenmiştir. Tüm bu yetki ve görevler, yasalar yoluyla kendilerine verildiğinden,
belediyelerin engellilerle ilgili düzenlemeleri, yararlananlar açısından bir hak olarak
görmeye başlaması ve hesap verme sorumluluğu taşımaları gerekmektedir. Keyfi
uygulamaların kurala bağlı hizmetlere dönüşebilmesi için sivil toplumun ve örgütlü engelli
insiyatifinin katkısı büyük olacaktır. İş dünyasının profitopolis (kar kentler) yaklaşımı
kamu gücüyle dengelenmelidir. Değişen ve gelişen katılımcı belediyecilik anlayışı da bu
anlayış değişimini zorunlu kılmaktadır. Oluşturulan Engelliler Meclisleri ve Engelliler

Komisyonları da belediyelerin bu görevleri yerine getirirken ve uygularken en önemli
yardımcıları ve destekçileri olmalıdır.
Belediyelerin kendisine verilen görevleri yerine getirirken, sunduğu hizmetleri evrensel
hizmet yükümlülüğü ve eşitlik ilkelerine uygun gerçekleştirmesi tüm vatandaşlar için doğal
olarak beklenmektedir. Ancak engelliler için ayrıca özel düzenlemelerin yapılması ve
hayata geçirilmesi önemlidir. Yasal düzenlemelere rağmen kentsel mekanlarda engelsiz
tasarım ve düzenlemeleri konusunda hala doğru olmayan, yetersiz uygulamalarla
karşılaşılmaktadır. Bunun temel nedeni, ilgili standartların yeterince incelenmemesi ve
görevli personelin konuyla ilgili teknik bilgi düzeylerinin düşük olması gösterilmektedir.
Bu nedenle engelsiz tasarım ilkeleri geliştirilmeli ve kentlerimiz için engelsiz tasarım
kılavuzları hazırlanmalıdır (Başbakanlık ÖİB, 2010:17). Bu gecikme ve yetersizliklerde
konut üreticilerinin maliyetleri düşürme çabaları da önemli yer tutmaktadır.

3. Afyonkarahisar Belediyesi’nin Engellilere Yönelik Çalışmaları:
Afyonkarahisar ili genelinde engelli sayısı 3090, evde bakım ücreti alan engelli sayısı 556,
2022 sayılı kanuna göre maaş alan engelli sayısı ise 1055 kişidir.
Belediye engellilere yönelik faaliyetlerini Kent Konseyi ve dernekler aracılığıyla
yürütmektedir. Bu kapsamda;
1. Kent içi ulaşım imar ve kentsel mimari gibi temel hususlarda engellilere yönelik çeşitli
düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin toplu taşımacılık alanında düzenlemelere yeni
başlanmıştır. Afyonkarahisar Belediyesi Toplu Taşıma hizmetini bizzat kendisi sunmayıp
özel sektör eliyle toplu taşımacılık yapılmaktadır. 360 minibüs ve 110 adet otobüs
mevcuttur. Otobüsler için yapılan ihale şartnamesine engelli rampaları ile ilgili hüküm
getirilmiştir. Otobüslerde engelli rampalarının yapımına başlanmış olup merkezi
arterlerdeki iki otobüs yönetmeliğe uygun hale getirilmiştir.
2. Belediyenin kendi binalarında, umumi helalarda ve Bilgi evlerinde engelli girişine uygun
mimari çalışma yapılmıştır.Ana bina girişlerinde engelli rampası yapımı için imar
komisyonu planlarda değişiklik yapmakla birlikte konut imal edenlerin yoğun bir
muhalefetiyle karşı karşıya kalınmıştır.
3. Belediye Meclisi’nin 03.03.2008 tarih ve 93 nolu kararı gereğince; Engelli
vatandaşlarımızın Özel Halk Otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanması konusunda
‘Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nca Özürlü Kimlik Kartına’ sahip özürlü
vatandaşlar ve refakatçisi ile birlikte özel halk otobüslerinden ücretsiz olarak
faydalanmaktadır.
4. İmar kanunundaki Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uyum sağlamak üzere
Belediye kendi imar yönetmelik taslağına 26. Maddesine aşağıda altı çizili kısmı
eklemiştir:
“Binalarda ve girişlerinde engellilerin erişimine yönelik TS 9111 Standardına uyulması
zorunludur. Bina girişlerinde engellilere yönelik ön bahçede parsel sınırına kadar giriş
rampası yapılabilir veya merdivene bitişik dar kenarı en az (0,90) m ve alanı en az (1,20)

m² engelli asansörü yeri bırakılır veya mekanik platform yapılır. Bakanlıktan uygun görüş
alınmak suretiyle bunlar dışında engellilerin kullanımı için daha farklı uygulama
yapılabilir.
Asansör ve asansör boşluğu bırakılması zorunlu olan binalarda engelli girişi asansör
sahanlığına ulaşılıncaya kadar düzenlenecektir.”
5. Kaldırımlar ve iz taşları: Belediyeye ait YÜNTAŞ A.Ş. bünyesinde kurulu bulunan
parke fabrikasında engelli kaldırımı olarak bilinen sarı iz taşları imal edilmektedir. Halen
süren yol çalışmaları kapsamında şehrin tamamındaki ana ve tali arterlerde iz taşları
döşenmeye devam etmektedir.
6. Park bahçelere engelli oyun grupları konulmaya devam edilmekte olup ayrı bir engelli
parkı yapımına henüz başlanmamıştır.
7. Mali destekler kapsamında ise çeşitli vergi ve ücretlerde indirimlerle gelir getirici bazı
faaliyet ve teşebbüslerin engellilere tahsisi gibi faaliyetler yer almaktadır. Su ücreti ile ilgili
bir yasal yönlendirme olmamasına karşın sadece kendi adlarına olan aboneliklerde
Belediye Meclisi’nin 2012 yılı Kasım ayı toplantısının 384 nolu kararına istinaden engelli
abonelere su tüketim bedelleri üzerinden % 50 oranında indirim uygulanmaktadır. Benzer
biçimde, 1319 Emlak Vergi Kanunu’nun 8. Maddesinin 2 fıkrasında yer alan düzenlemeye
istinaden birden fazla gayrimenkule sahip olmayan, 200 metrekareyi geçmeyen meskene
sahip engelli vatandaşlarımızdan Emlak Vergisi alınmamaktadır. Yine mali destek
kapsamında belediye tarafından yapılan Uydukent İş Merkezinde iki adet büro engelli
derneklerine tahsis edilmiştir. Ayrıca, yeşil alanlardaki ücretli helaların işletme hakkı,
sürekli gelir kaynağı olmak üzere engelli derneklerine bırakılmıştır. Van depremi
dolayısıyla illere gönderilen konteynerlerden birkaçı evsiz engellilere barınak olarak tahsis
edilmiştir.
8. Sosyal destek ve soysal yardım: Ortopedik engellilere 249 adet akülü araç dağıtımı
yapılmıştır. Buna ilave olarak şehrin merkezi bir caddesinde akü şarj dolum ünitesi
konulmuştur. Akülü araçların 26’sı Siirt’e gönderilmiştir. Halen 170 müracaat vardır.
Sosyal destek kapsamında 113 adet tekerlekli sandalye dağıtılmış olup halen 60 talep
mevcuttur. Bu araçların dağıtımında SOYBİS kayıtlarına bakılmamaktadır. Bağımsız
hareket kabiliyetini artırma açısından bu araçlara destek olarak konuşan saat ve beyaz
baston dağıtımı da yapılmıştır. Yine sosyal destek kapsamında yılda 4 defa gıda yardımı ya
da gıda çeki (50 TL), yılda bir kez 750 kg kömür yardımı yapılmaktadır (Valilik bütün
ihtiyaç sahiplerine iki ton kömür yardımı yapmakta belediye bu yardım dağıtıldıktan sonra
kendisi dağıtmaktadır.)
9. Eğitim ve kültür faaliyetleri: Kent konseyi bünyesinde çeşitli meslek edindirme kursları,
yemek, gezi ve konser organizasyonları ile Avrupa Birliği projeleri yürütülmekte olup
ayrıca engelli ebeveynlerin çocuklarına yılda bir kez kırtasiye yardımı yapılmaktadır. Bu
kapsamda;
Görme engelli bilgisayar kursu (50 kişi)
İşitme engelli bilgisayar kursu (8 kişi)
Tüm engelli gruplara yönelik İngilizce kursu (40 kişi)
Engelli memur alım sınavı hazırlık kursu (55 kişi)

Zihinsel engelli çocuk sahibi ailelere psiko-sosyal destek programı
İşitme engelli birey ailelerine işaret dili ve işitme cihazı eğitimi
Görme engelli bireylere bağımsız hareket eğitimi verilmiştir.
Ekonomik bağımsızlıklarını kazandırma ve motor yetenek gelişimine destek açısından
Afyonkarahisar El Sanatları ve Mesleki Eğitim Kursları (AFEMEK) bünyesinde Spastik
Engelli Derneği ile işbirliği yapılarak keçecilik kursu düzenlenmiştir.
10. Sağlık hizmetleri kapsamında Ege Ağız Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği desteği ile üç
yıl zarfında, 1000 engelli vatandaşımızın ağız taraması yapılmıştır.
11. Sportif faaliyetlere destek olarak goalball ve atletizm dallarında 10 engelli sporcuya;
bahçe ve futsal dallarında zihinsel engelli 35 sporcuya destek verilmiştir. Münevvere
Yılmaz adlı engelli sporcumuz, Down Sendromlular Dünya Atletizm Şampiyonası’nda
dünya üçüncüsü ve Dünya Avrupa Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa şampiyonu
olmuştur. Yine pek çok sporcumuz ulusal ve bölgesel yarışmalarda dereceler elde
etmektedir.
12. Özyönetim faaliyeti olarak ise engelli vatandaşlarımız belediye hizmetlerinden
yararlanırken her türlü vezne işleminde sıra beklemeden işlem yapabilmesi sağlanmıştır.

4. Sonuç:
Belediyelerin engelliler için yaptıkları çalışmaların nasıl ve ne şekilde olduğu konusuna
diğer kesimlerin katılımı ve bilgilenmesi çoğunlukla Kent Konseyleri yoluyla olmaktadır.
Merkezi hükümetin konuya ilişkin yaptıkları denetimlerde yukarıda belirtilen görev ve
sorumluluktan çok engellilerin istihdamına ilişkin kurala uyulup uyulmadığına bakılmakta,
diğer konular genelde denetime konu olmamaktadır.
Son yıllara engellilerin sokakta görünürlüğü artmış, mevzuatta engellilerin saygınlığına
önem verilmeye başlanmıştır. Onur kırıcı, aşağılayıcı söz ve ifadeler düzeltilmiştir.
Merhamet odaklı yaklaşımlar yerine temel insan hakkı bakış açısı egemen olmuş ve
“engelli hakları” olgusu gelişmiştir. Kısaca engellilere yönelik hizmetler, evrensel hizmet
yükümlülüğü, ulaşılabilirlik, insan hakları, siyasal katılım ve temsil, saygınlık (dignitiy)
odaklı üretilmeye başlanmıştır.
Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen belediyelerin engellilere yönelik hizmetleri
çoğunlukla sübjektif karakterli sosyal yardımlar şeklindedir. Mensubu olunan siyasal parti,
hizmetin doğasına ve rengine kendi karakterini yansıtabilmektedir. (sosyal demokrat ya da
piyasa odaklı sağ partilerin hizmetleri arasında fark olabilmektedir, sosyal hak ya da sosyal
yardım mantığı ayrımı gibi). Engelli hizmetleri, kategorik sosyal hak olarak henüz
benimsenmemiştir. Yasal düzenlemeler oldukça aşama kaydetmiş olsa dahi belediyelerin
kurumsal uyumu, verilen mühletlere ve yapılması gereken yatırımların zaman ve kaynak
gerektirmesine bağlı olarak henüz tatminkar düzeyde değildir.
Merkezi yönetimin özellikle veri paylaşımı konusunda belediyelere bakışaçısı ve
güvensizliği de belediyeleri engellilere ulaşmada zor durumda bırakmakta ve kendi veri

havuzlarını oluşturmada çok zaman kaybetmelerine ya da yetersiz bilgi bankaları
oluşmasına neden olmaktadır. Bu konuda en önemli veri bankası olan SOYBİS’in
kullanımı hala belediyelere kapalıdır. Merkezi idarenin, belediyeleri “siyasi kurumlar”
olarak görme eğilimi devam etmekte; engelliler konusunda merkezi idareye verilmiş
hizmetlerin, aynı şekilde belediyeler tarafından da üretildiği ve bunun yasal zorunluluk
olduğu gerçeği, merkezi idare (bürokrasi) tarafından göz ardı edilmektedir.
Belediyenin engellilerle ilgili hizmetlerinde bir başka sorun da kent vizyonu ve engelliler
konusunda yerel girişimcilerin maksimum kar güdüsüyle davranmalarıdır. Aynı aile ve
kesimlerin sürekli belediye meclislerini kontrol altında tutmaları, kentin geleceği
konusunda istenen adımların atılmasına engel teşkil etmektedir. Demokrasi, yerelde eşraf
demokrasisinden kurtulmalı, yeniden tüm halk kesimlerinin temsiline imkan tanımalıdır.
Belediyelerin hizmet tasarımında salt engelli ihtiyaçları göz önünde tutulmamalı,
bağımlılık düzeyi yüksek engellilerin, aile ve yakınlarının sosyal yaşamına etkileri de
hizmetler planlanırken dikkate alınmalıdır. En azından engelli ailelerinin iş ve mesleklerini
sürdürebilme, ev işlerini, pazar ihtiyaçlarını ya da kendi dinlenme ihtiyaçlarını giderecek,
engelliden bağımsız alan ve zamanlar üretmelerine fırsat sağlayacak hizmet türlerini de
belediyelerin planlaması gerekmektedir. Günün belli saatlerinde engelli yakınlarının
serbest zaman kullanma fırsatları olabilmelidir. Engellilerle ilgili merkezi idarenin
kurumsallaşmış köklü teşkilatı, uzman personeli, bütçesi, araç gereci mevcuttur.
Belediyelerin engelli hizmetleri konusunda en büyük katkısı hizmetlerin
“sosyalleştirilmesi” odaklı olmalıdır. Engellilerin toplumla kaynaşmasını, kendini rahat bir
biçimde toplumun eşit ve saygın bir üyesi olarak görmesini sağlayıcı fiziksel ve sosyal
altyapıyı hazırlanmalı, ayrıca engelli ailesinin de farklılaşan sosyalleşme ihtiyaçlarını çok
yönlü karşılayabilmelidir.
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Abstract: Undoubtlessly, our heterogeneous society requires an inclusive education to
offer students a training adapted to their needs. Students’ diversity asks for well-trained
teachers as well as for a school’s horizontal organization that favours the relationship
between different forms of learning. This will bestow students with strategies and
procedures to be trained in adulthood, to let them acquire a social inclusion, being active
citizens. But, more specifically, what else can be done in the education field? To show a
sample of how the necessary inclusive education can be developed in last Upper
Intermediate Secondary Education students, this article offers the results of a research
carried out with disabled students. The target point was identifying their specific education
needs. Onwards, we created specific strategies and procedures to be implemented in the
High School with the participation of all the education community through the
development of a project that, in fact, won the 2nd Award of Inclusive Education in Spain.
Surely, the analysis carried out points to the flourishing of several issues that must underlie
any education processes. As an example, the results note it is advisable a comfortable
social school environment, where learning takes place in a motivating way, accepting each
one individual differences. The assumption of a cooperative learning remains
unquestioned, following the stakeholders’ prescriptions, once the Education Act has been
taken on. Last but not least, the design of specific didactic strategies to help students
engage in urban life, in society.
Keywords: Disabled students, Education needs, School inclusion, Stakeholders, Citizenship
integration, didactic strategies

Introduction
The diversity that characterizes society, in general terms, and, more precisely, the school
context in the field of Education is constantly increasing. The incoming of new students,
the disabilities some of them may have, the huge amount of population lacking a basic
training and many other factors worries Pedagogists. For this reason, being more concerned
with disabled people, in this paper I am going to analyse how teachers can contribute to
improve their training in schools to help them engage in urban life. The main focus will be
addressed to the necessary strategies, procedures and resources we have to use when
teaching them to get the aim of inclusion.
Roughly speaking, it can be affirmed changes that occur after the implementation of new
education legislation tend to improve the training offered to students. Restricting my
attention to the field of Special Education, these changes allow the introduction of new
education measures to teach disabled students who need special attention in order to get
integrated in school and in society. The starting point to get these changes be implemented

is the prescriptions published in the current Education Acts. The next step is to provide
schools with all the necessary personal, social, human and material resources to attend
these students, making their best to be active citizens in everyday life. Following this line
of argument, in Spain, our current legislation in education, the Organic Act of Education,
approved on 3rd May 200691, attaches great importance to the teaching-learning processes
for disabled students. No doubt, with increasing frequency, we find in our Elementary and
Secondary School classrooms students with different disabilities and ethnic backgrounds.
As it was established by the United Nations Convention on the Rights of Children (1959),
in Article 28, children must have the right to get a basic school education based on equity
of opportunities, regardless of their cultural, social or ethnic backgrounds.
Dealing with disability, as it is defined in Turkey, that is to say, reaching those students
“who need prevention, care, rehabilitation, counselling and support services to achieve the
social role in result of lacking part of all of a limb or having a defective limb, organism or
mechanism of the body”, we must say, in the field of Education there is much to do. It is
not just concerned with taking care of them but also to raise them up helping them be
engaged in this on-going world. For this reason, schools have to work in a cooperative way,
training students on the necessary values to respect and accept individual differences. To be
successful when getting this aim, it is necessary the participation of all members of the
education community and the sharing of similar values. Thus, the institutional document
any school must have collects this information. Consequently, the School Education
Project is an indispensable tool that can lead to the achievement of an inclusive education.
It contains the values, aims and priorities of the education processes. It explains how the
school conceives education, how teachers are going to train their students, what values are
going to be transmitted, under what methodological principles they are going to learn, etc.
Indeed, Title 5 of this legislative document, entitled “Participation, Autonomy and
Government of Schools”, Chapter 2 “Autonomy of schools”, Article 121 “School
Education Project”, it is stated the curricular requirements determined by the Education
Administration will be specified in this document that the teaching staff will have to
approve. Even more, this project must be created considering the school’s social and
cultural background and its area. It should integrate the Attention to Diversity Plan and the
Tutorial Action Plan, following the principles of non-discrimination and inclusive
education. Somehow, it is like the school’s identity card. When parents school their
children they must share the principles the school has.
Arguing schools need to offer students an adequate training based on the principles of nondiscrimination, intercultural education, equity and inclusion92, it is fair saying the Spanish
Education System has introduced new valuable education measures to support and train
disabled students to help them be active participants in society, in urban life. The
development of the teaching-learning processes for disabled students needs to be based on
topics of their interest to get a meaningful, cooperative and experiential learning in the path
towards their life-long learning process. In this sense, the current Spanish legislation
provides particular attention to these students. Most of the decisions undertaken in schools
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Most of the times, these words are used in different speeches because they are part of the contents
of the Education Act of the time. In other words, they are legitimised by the stakeholders and later on
applied in schools by the teaching staff.

are adopted regarding the psycho-pedagogical assessment the counsellor performs. This
procedure implies an improvement on previous legislation concerning the disabled.
From a diachronic perspective, to provide a brief overview of how education for the
disabled has changed in the Spanish context, I must say regulations implemented in the
Spanish Education System, before 2006, have been four: General Act of Education (1970),
Organic Act Regulating the Right to Education (1985), Act for the General Organisation of
the Education System (1990) and Organic Act of Participation, Evaluation and Government
of Schools (1995). Though the current Act insists on offering students an individualized
attention and equips schools with more human, material and technical resources, there is
still much left to help disabled people integrate in society. Without a doubt whatsoever, the
starting point is the education they must get to be able to participate in the citizenship.
Firstly, the Act for the General Organisation of the Education System (1990) introduced the
expression students with specific education needs, including students who were not able to
follow the official curriculum because they had different situations to be schooled. The
following Acts extended the term including students who may exceptionally need some
educative support until the current Act (2006) was approved. It constitutes a change in the
training offered to disabled students. Under the labelling Students With Specific Need of
Education Support, there are those who require an individualized attention due to their
specific education needs; students who have been incorporated lately in the education
system; gifted students that according to the environment where they are grown up need a
different education (gypsy students); children who suffer family trauma, and those who
have adverse personal and familiar conditions (Article 71, Organic Act 2/2006, of 3rd May,
of Education). As it is defined in the Act, those students who “require for a short period of
their schooling, or apart from it, certain specific education support and care arising from
their disability or severe behavioural disorders93”. Considering the legislative prescriptions
and the needs disabled students may have, this paper analyses how inclusive education is
developed in a case study in a Secondary School. Thus, the results of this research will
show strategies and procedures to help disabled students be integrated in school and in life.

1. State of the art of inclusive education
The concepts of inclusion and integration have been taken into consideration in any
education discourse since long time ago. However, frequently, students with specific needs
are segregated from the rest of the class group, like when they do not participate in the
same activities their classmates do. The principles of inclusion, integration, normalization
and equity can be found in any pedagogy speeches and legislative education texts.
Focusing on the literature that exits about inclusive education, authors like Stainback,
Stainback and Jackson already showed in 1999 the conceptual change introduced in Spain
in 2006. It involved the replacement of the term integration with a more updated one:
inclusion. The reasons were several and varied. On the one hand, inclusion denotes more
precisely the need to include all students in different social and education tasks developed
in schools. On the other hand, integration created by the Act for the General Organisation
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of the Education System (1990) was implemented and involved the reinstatement of
students at school, accepting the previous exclusion who some had suffered.
Subsequently, the expression of inclusive schools was introduced, a concept that refers to
the consolidation of an education system, susceptible to include each and every student by
offering an individualised education support. In this sense, integration implies the need to
adapt to students who have been previously excluded, returning them to the average
groups. In inclusive education, responsibility lies within the professional development of
teachers in charge of disabled students in an attempt to satisfy their needs. Stainback,
Stainback and Jackson (1999) state the change created is not only verbal but also
conceptual. Under the expression inclusive schools there are other priority parameters, such
as facing the needs of all students, not just those diagnosed as children with specific
education needs or disabled students. The trends in the field of Education aim at creating a
sense of community, an awareness and mutual support to promote the success of all
students, by providing equal opportunities for all. There are other concerns in the
development of school inclusion. Gartner and Lipsky (1987) and Stainback and Stainback
(2001) show special interest in determining the type of work required to develop an
appropriate inclusion. They are the defenders of the ethical paradigm and are interested in
the issues required to offer an inclusive education. Their interest lies not in ensuring the
success of students with disabilities to participate in society having acquired a basic
training, but it is rather to ensure that all students are a part of a group class, regardless of
their abilities, interests, skills, attitudes, family origins, etc.
If schools really developed an inclusive education, the benefits would be for all the agents
involved in the education process (Bennett, 1997). Thus, learning communities would be
created in order to meet the students’ disabilities with appropriate education support.
Moreover, teachers’ resources would aim to assess education needs, such as adapting the
teaching-learning processes and providing the necessary support to students who request it.
Note that in inclusive schools all students are in the regular classroom during the school
day; they do not leave and go to a support education classroom. Rather, they get support
and individualized attention in the same classroom (Slavin, Leavey & Madden, 1984).
Stainback and Stainback (2001) also refer to the possibility of providing social and
education support to all students as far as inclusive school provides support, and promotes
student’s independence, mutual respect and responsibility. Faced with the definitions that
have extended on the inclusive school (Ardanaz, 2004, Gartner and Lipsky, 1987) we must
rather define in what issues it differs from traditional integration. We must start from the
conception commonly shared by the different education agents. The micro-political level
will condition the development the institution undertakes. It is not likely to identify issues
subject to differentiation, rather, the issues that intervene in the development of this
approach, which depend on the micro-political level.
What issues differentiate school integration from inclusion? Basically, the term integration
refers to the educational response that the school provides to pupils with special education
needs. That is, students with learning disabilities, aggressive behavior, mental disabilities,
sensory impairments or physical disabilities. In fact, special education needs often excludes
other students, like those who were socially, culturally, economically disadvantaged, who
had different ethnic backgrounds, etc. A key aspect of inclusion is the individual and
tailored attention provided to disabled students. The term special education needs was

already introduced in the Warnock Report (1978). But when offering inclusion, we should
avoid “avoiding the fact of having negative consequences in those systems that are not able
to develop the change it implies” (Bennett, 1997: 59).
What changes can be introduced to help disabled integrate? What do stakeholders propose
to face diversity? What values must be shared to reach an inclusive education? Firstly, it is
essential to use adequate human resources. Teachers must be constantly trained. Secondly,
the use of education materials tailored to the students’ needs. Thirdly, the introduction of
active and participatory methodology. Fourthly, the parents’ involvement in the education
processes, encouraging an active collaboration, supporting the teacher’s work and offering
advice. The reinforcement of the education processes in the familiar context is essential to
let students perceive their training makes sense, sharing values and conceptions. These
assumptions to reach an inclusive education should be based on a school consensus. From
the macro-political level, the Central Government in Spain (Ministry of Education, Culture
and Sports94), through the stakeholders, creates Education Acts. Then, the Autonomous
Communities, due to the education competences they have, adapt National Acts to the
reality of each Community. For instance, some of them introduce a co-official language, as
it happens in Catalonia or the Basque county. At this regard, an Autonomous Community,
through its Regional Government includes in the approved curriculum changes to the
national guidelines. Education inspectors, consultants and stakeholders, should share
values, attitudes and common purposes (Avramidis & Norwich, 2000). When this does not
happen, the resources to face diversity are not efficient. There can be many programmes,
but they may still be non-practical if they do not focus on students’ needs.
Legislative Acts implement specific measures and resources to develop inclusion but they
are no longer developed at schools. The other way round, when the stakeholders focus on
the achievement of those measures, students’ learning highly improves. They are made
legally through the adoption of autonomous curricula, but lack any efficiency:
STAKEHOLDERS OF INCLUSIVE EDUCATION
IN THE SPANISH EDUCATIONAL ADMINISTRATION

MACRO-POLITICAL LEVEL

Education policy

Education Administration

MICRO-POLITICAL LEVEL

Paradigms, models
Social construction (values,
attitudes, aims, purposes,
goals, etc.)

Education Acts

The curricula developed in the different Autonomous Communities in Spain are those
which the different Elementary and Secondary Schools assume in their didactic projects.
As they are prescribed by each Autonomous Administration, the teaching institutions must
meet the principles, contents, methodology and assessment criteria stated in those
regulations. However, if the arguments exposed in those texts do not take into account the
improvement of human and material resources provided to schools, teachers’ efforts
towards the development of inclusive education to face students’ diversity will be fruitless.
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On the other hand, the teacher’s work in the classroom, as mentioned above, depends not
only on his/her didactic performance, but also on the methodological line assumed by the
school. If the teaching staff is not able to develop the principles, values and aims proposed
by the stakeholders, if they do not share a common ground to develop their teachinglearning, if the values of the School Education Project are not shared, teaching is not
directed towards the same goal: to provide each student the support he/she requires.
In this sense, we cannot state that a real inclusive education is reached. Most of the times
what is prescribed by legislation is far from what schools need or what can be assumed in
the institution. Moreover, there is another issue that has to be considered. Multiculturalism
is one of the characteristics of our present-day society. As such, schools have a huge
variety of students coming from very different countries. Thus, teachers need specific tools
and resources. The school, as an integral part of society, must face these new socioeducational demands. The need to provide each student with the attention he/she requires is
a constant challenge for teachers. Diversity can be manifested in different orders:
unflattering family situations for the student's personal balance, mental/physical
disabilities, interests, preferences and learning rates, etc. To cope with this heterogeneity,
teachers have to undertake specific methodological principles that are not always
established by the stakeholders but need to be developed in the micro-political level as far
as those in charge of education are not especially concerned with them.
When a foreign student is schooled he/she has to share his/her values with his/her peers,
his/her culture, interest, knowledge with the aim of getting integrated in the group. Even
his/her abilities could be different from others. But it will be one of the teacher’s tasks to
try to encourage an appropriate social environment in the classroom. If the school system
does not know how to deal with these socio-educational demands, it can no longer provide
quality in education. To make a proper inclusion in mainstream schools, curricular,
pedagogical, didactic changes are required. This means that organisation changes must be
generated in accordance with the real possibilities and current needs. When this does not
happen, if there is not any suitable education management from the school, inclusion can
become a special education subsystem that only shares certain organizational and space
arrangements with the regular education.
The measures of attention to diversity that the current legislation implements through
different stakeholders (inspectors, education policy makers, school advisors, etc.) are
meaningless if limited to fragmentary interventions both at the Elementary and Secondary
education levels. The inclusion of disabled students has to be perceived as necessary in the
school, in the shaping of the micro-political level. If it is only prescribed by the macropolitical level and even not considered, schools are unprotected towards the new needs
society demands, such as providing an education to these students to help them engage in
urban life. Teachers should share common policy principles, goals to be addressed, and
also methodological guidelines related to students’ diversity.
On the other hand, parents have to participate and support the educational process.
Education policy should encourage this process of inclusion, not only as keywords that
govern the legislation texts, but by providing human and material resources. Many schools
need support from Administration, not only in terms of staff but also by considering
external resources in order to support the teaching-learning processes. Schools are mainly
characterised by a diverse education reality difficult to be assumed. They do not only need

more material resources, but often human resources are not sufficient or the most adequate
ones in such an increasingly diverse and multicultural environment as the current one.

1.1. Education actions to train disabled students in their path to
actively participate in society
Undoubtlessly, considering the theoretical framework provided and the needs society has,
schools have to undertake common principles to effectively manage the centre through a
coherent and coordinated action of all members of the education community. This view
must be shared by stakeholders in order to support education in each stage. In Spain,
specifically in Aragón region, the assumption of these common principles, values and
attitudes is usually reached in schools to offer the education required by each student.
However, even though sometimes they are stated in the legislative text and are orally
extended by the stakeholders, they use to remain as perfect words, legitimised vocabulary
teachers must use in their speeches.
As an example of how stakeholders’ prescriptions are reflected in official education
documents we necessarily have to mention the School Education Project. If designed
coherently on the basis of the schools’ needs and the stakeholders’ prescriptions, it will
favour the development of a real school inclusion. In fact, as defined above, the School
Education Project is a document that shows how the school conceives education, what
values, aims and structure it has and how education is developed. It is created in schools
following the stakeholders’ prescriptions. If the information reflected in this document
were truly assumed in schools, we would state that the stakeholders’ guidelines were
efficient and functional at schools. Unfortunately, this document does not always show the
real development of the education process. Even though the main aim of the guidelines
stated by the stakeholders is to improve education, by offering the right answer to all
students, the macro-political level is not always related to the micro-political level.
To give an example about how this document shows a coherent development of the
education assumed by the school staff, and prescribed by stakeholders, we should mention
the three fields it focuses on: a) the education field (how the school assumes the education
process, what values, attitudes and purposes it develops); b) the institutional field (school
management, organization, resources, etc.); and, finally, c) the administrative field
(teachers, specialists in Therapeutic Pedagogy, number of students, timetable, etc.). The
norms to create this official document are stated by the legislation implemented by the
stakeholders in the macro-political level. Furthermore, the development of this document
has to deal with the micro-political level, as it is going to be developed in each school.
First of all, if we focus on the education field, we may pay attention to the school
organization, cycle equipment, level staff, specific methodology, the assumption of
common criteria for students’ promotion, students’ grouping, evaluation, etc. Secondly, the
institutional field is conditioned by the school external relationships (relationship with the
Parents Association, Administration, etc.) and the internal relationship in the school
(government/management bodies, functions they assume, commissions, degrees of
participation, etc.). Last but not least, the administrative field related to school economic
management, accountability, uses of space, mass-media rooms, etc. Human resources and
interpersonal relationships (motivation, communication, conflicts), regulation of

coexistence, selection of teachers, etc. should never be overlooked. These aspects and the
actions involved in education policy hinder the effective management of the school. The
school needs tools to support the actions of the education community. The teacher who
teaches disabled students must be a facilitator of the didactic processes, favouring their
inclusion in the class-group. Thus, the development of the education practice starts from
the requirements of prevention and the settlement of students’ difficulties, understanding
that both conditions must be implemented as soon as possible in the school environment.
The attention to the classroom diversity must be assumed in terms of cognitive abilities and
cultural backgrounds. It is therefore imperative to understand that differences and
inequalities should be addressed through affirmative strategies and not by universal
solutions within the framework of an inclusive school. These actions will favour
citizenship education to let students acquire a life-long learning process.
Similarly, it is advisable to keep an adequate environment to favour coexistence in the
classroom and in the whole school as a prerequisite for the appropriate development of the
school work. We do not have to forget that it is necessary to help to reduce school
absenteeism and the subsequent students’ failure. Thus, we should also strengthen
cooperation with families and other social settings. Therefore, inclusive education needs to
establish links that extend and enhance the educational efforts beyond the school
environment. Finally, it is also convenient to enhance the process of education innovation,
further evaluation and investigation that should feed all innovative proposals. If schools
contribute to the development of inclusive education, the existing measures to address
disabled students increase as long as the learning processes are based on their interests and
this creates motivation in students. These principles not only sustain the so-called
"inclusive school" but also favour integration and inclusion of disabled students.
2.

Methodology

In Spain, after the implementation of the Organic Act 2/2006 of 3rd May of Education, the
attention to disabled students in the different schooling periods has changed. Nowadays,
schools have more available human, material and technical resources. However, they are
not enough as the students’ diversity is wide. More specifically, what worries teachers is
the need to offer them a training that will enable them to form part of the citizenship and
develop their role in urban life, in everyday life.
With the aim of analyzing how to address disabled students’ needs in last Upper
Intermediate Secondary Education year, which constitutes the last compulsory schooling
before if they want to be part of the world of work without continuing with higher
education studies, this article shows the results of a research developed with a case study
(Marcelo and Parrilla, 1991; Yin, 1994; Stake, 1998). The methodology assumed consisted
of quantitative and qualitative analysis with an eminent descriptive goal (Cohen and
Manion, 1990). The data were collected through the development of a questionnaire
(Cohen and Manion, 1990) and group discussion (Krueger, 1991 and Suárez, 2005). The
total amount of disabled students who participated in the research was 12.
As these students need a specific educative attention, different teaching-learning
procedures and strategies were designed to ease their learning and be able to apply it to
everyday life situations. This was considered essential to help them engage in the urban

life, acting as citizens, actively belonging to society. For this reason, the main goal of the
research focused on the analysis of their learning needs to progress on the acquisition of
personal, social and professional skills to improve their integration in society. The axis of
the research run along the identification of learning disabilities, the analysis of their skills
when facing up new situations, the discovery of their weaknesses, the provideness of
support to overcome their integration and the creation of didactic procedures and strategies
to help them develop their abilities, acquire others society demands and integrate in
citizenship, preferably when finishing their compulsory schooling period.

2.1. Case study: disabled Upper Intermediate students
The case study was developed in a public Secondary School in the Autonomous
Community of Aragón. The total amount of students enrolled in this inclusive education
Secondary School was of 280 students of which 12 were disabled students with different
disabilities and needs. They were attending the last year of this compulsory schooling
period, before getting incorporated to the world of work. What could be done to help them
participate in society as active citizens regardless of their disabilities?
On the one hand, analysing the macro-political level, we acknowledged there were new
educative measures to deal with students’ diversity. Stakeholders implemented in the
Organic Act 2/2006 of 3rd May of Education specific measures to promote an inclusive
education. In fact, the Education Administration provides more human, material and
technical resources to those schools that have disabled students. More specifically, these
measures are more required when they are finishing their compulsory schooling period, as
most of them engage the world of work and have to perform a job. On the other hand,
teachers of that Secondary School agreed in the assumption of inclusion, integration, equity
and quality in the teaching-learning processes. Thus, in the micro-political level, they share
the basics to build learning in the classroom. The School Education Project had a strong
sense of belonging to that specific inclusive education community.
Consequently, the measures implemented by the stakeholders in the macro-political level
and specified with values, conceptions, beliefs and action plans were developed in the
micro-political level. In this sense, to offer an inclusive education, along the research we
designed didactic strategies and procedures based on redressing education inequalities. We
developed an integral and integrating education work, sensitive to the needs disabled
students had, introducing new principles to guide the teaching-learning processes, based on
active methodological strategies to offer an inclusive education.
The sample of disabled students who participated in the research seemed to need
prevention and compensation practices. Thus, we started working with the promotion of
cognitive abilities some of them had and insisting on the acceptance of differences, mainly
addressed with the teacher’s support and with affirmative approaches. Due to this, we
proposed the curriculum diversification. In the micro-political level there was agreement on
the creation of two different teaching lines: the teaching line dealing with students who had
mental disorders and the one concerned with autism and speech impairments.
The development of the curriculum diversification was carried out with tasks created with
didactic procedures and strategies. One example is the activities designed through a

workshop to motivate students to express their feelings and emotions. We considered
essential to promote communication and group work to foster a cooperative learning. The
topics proposed dealt with students’ interests, typical of their age (almost being integrated
in the world of work). Thus, they were learning by doing, with experiential learning
situations to reinforce what they already know (previous knowledge level) and provide a
meaningful learning in their path towards a never-ending life-long learning process.
Groups were created fostering cooperation, endowing each student with a responsibility
(coordinator, secretary, student responsible for the material, etc.). This type of workshops,
of different learning situations can only be developed in the classroom if the school
assumes in its micro-political level a joint work, a widespread common culture and the
assumptions of specific values to deal with students’ diversity. Obviously, there has to be
coherent action with the educational line proposed by the Education Administration and
developed by the stakeholders in the macro-political level. To be able to state that a school
really develops an inclusive education, it must combine in its School Education Project, the
education policies established by the stakeholders and the creation of a school community
concerned with how to deal with students’ disabilities, diversity and heterogeneity. This is
only possible if teachers build the school reality from their daily interactions, sharing a
culture which will undergo changes over time, as actors also shift.
The school, therefore, is a social construction of its members but it is conditioned by the
ideological pressures that come from the macro-political level. These pressures are
generated by the stakeholders who implement new education activities, methodologies and
principles, stated in the legislation documents. But the common culture shared in a school
leads to bestowing values, attitudes and aims that must be related with those prescribed by
the stakeholders. Otherwise, these actions would make non-sense.

3. Discussion and results
An exhaustive and systematic observation to detect this Secondary school’s culture where
this case study was developed was conducted. This observation allowed us to affirm that
inclusive education, with all the issues it implies (values, principles of the didactic
processes, methodology, tutoring, etc.), is being implemented in an efficient way. Not only
by what is prescribed by stakeholders, but, rather, thanks to the collaboration of all staff
members in the assumption of a set of values that govern the teaching-learning processes
and that are made explicit in their School Education Project.
The methodology necessarily needs to be based on realism, close to the students’ interests
to increase their motivation and promote their autonomy in the development of school
tasks, to later on act as active citizens in society. It is unquestioned the school reality it
belongs to is in a constant interaction (life-long, meaningful and experiential learning). In
this way, the teacher has to know, seek and properly use the possibilities offered by the
environment, either in educational, social, cultural terms, tasks, resources, etc. This is
essential in the education processes, as it determines the effectiveness of our action and
may increase the students’ motivation, by improving education services or compelling with
the teaching-learning processes in real contexts, through a necessary meaningful learning.
Moreover, the didactic process must be based on globalization as an essential
methodological principle. The contents the disabled student works on must be closely

interrelated with other curricular areas. Consequently, his/her motivation increases while
his/her perception of integration in the class-group. Therefore, the tasks move towards
interdisciplinarity, being developed through workshops, specific programs, projects, roleplays and any other situation they can experience in real life, in urban life, in society.
Since the transmission of knowledge is conditioned by the students’ diversity, it is
necessary to promote the student’s socialization. The social dimension of learning
henceforth must be fostered by a cooperative learning, as it is a construction we do not
develop alone, rather interacting with others. Therefore, it has a social component. The
teacher, from the interpretation of his/her classroom reality, diversity and heterogeneity,
from his/her background, will decide what to do -mediational paradigm centered on the
teacher (Pérez Gómez, 1983)-. He/she is therefore a "reflective planner" (Ibid.: 118) of the
teaching-learning processes. He/she abandons the standard models –typical of the
traditional process-product paradigm– and understands the teaching-learning processes
have to be planned ahead with the aim of developing an initial assessment and provide
students with an adequate individualized attention.
Cooperative learning involves the development of cooperative skills in students that
encourage and improve communication styles, which are essential, especially for the
disabled as they enhance their socialization in their class-group (Suárez, 2010). This
learning methodology also involves the use of language as an instrument of dialogue and
communication, by building confidence in students when it comes to expressing their
opinions and minimizing the consequences that may pose conflict. At this regard, the
classroom space distribution needs to favour interaction and communication, promoting
cooperative skills and communication styles. In fact, the direct correlation that develops
between the tasks of instruction and classroom management (Doménecht, Traver, Odet &
Sales, 2006) brings new ways in the use of classroom spaces. The homogeneous or
heterogeneous students’ groupings condition the interaction in students, their cooperation
in learning and their socialization.
Assuming the classroom is a social space for exchanging experiences, culture, autonomy,
communication and socialization (Ibid.). Thus, the coexistence of students’ diversity must
be improved (Masip and Rigol, 2000). In this sense, this social space has to promote active
participation of all students, interaction, exchange, dialogue, etc. Attitudes of acceptance or
rejection may arise but it will be the teacher's task to ensure that these are transformed into
bonds, self-knowledge and mutual learning. Indeed, the development of guided learning
processes will determine the classroom social environment (Arnáiz, 2003). It is essential in
the establishment of didactic procedures and strategies.
The social classroom environment is an essential element in the establishment of
interactions and cooperation among students. While a number of factors are involved in its
configuration (such as the political-economic-administrative agents, social relationships,
communication, culture and architectural features, temporal sites, etc.), its marked
complexity provokes the generation of new instruments of mediation. These instruments
follow models of social relationships dependent on instructional tasks, on the teacher’s and
student’s roles, as well as on the classroom setting itself (Slavin, 1986). In this sense, the
relationships established in the classroom can be of cooperation, competitiveness, selfreliance, empathy, rejection, activity-passivity or equality-inequality (Ibid.). Proposed in a
dichotomic way, they always set undoubtedly the prevailing culture of the institution, its

beliefs and interpretations of learning. Therefore, the classroom is not an enclosed space,
but it is open to dialogue and interaction, in which knowledge is built from experience,
reality and students’ mediation-intervention. The teacher must foster a flexible social
classroom environment, open to students’ diversity, disabilities and needs. In other words,
it must promote interaction and cooperation among students as an essential element for
learning and as an essential step to get integrated in society. Only through this way they
could be active citizens, assume a role in urban life and apply skills to everyday situations.
The group distribution in the creation of the social classroom environment to develop
specific tasks will condition the social relationships among the students and thus promote
the inclusion or not of disabled students. If learning is the acquisition of new knowledge
from the establishment of social relationships, education experiences that are generated in
that social classroom environment are essential for the acquisition of concepts and the
integration of students in society and ultimately in public life (Gimeno, 2008).
The promotion of activity, being the student the main protagonist of his/her own learning,
intensifies his/her intense cognitive processing, as well as the motor or manipulative skills.
The student becomes an active element in the teaching-learning process. This implies the
teacher does not fulfil the role of transmitting knowledge, rather acts as a facilitator of the
student’s learning (Montero, 1991). The student then learns to learn. But to promote the
principle of activity in disabled, we have to select those tasks that arouse motivation, being
tailored to his/her skills, cognitive level and addressing towards self-learning (PerretClermont, 1988). Then, active and independent learning is promoted. In addition, if our
social classroom environment is adequate, and disabled students feel included in the classgroup, they can share and build knowledge together. Tasks involving classroom research,
experiments, interaction, debates, brain-storming are useful in this regard.
Besides promoting activity in students, an individualised attention is also required,
especially for disabled. Thus, we must start from their level of cognitive competence, their
previous knowledge, pace of work, etc. (zone of proximal development, Vygotsky, 1978).
This involves a system of reinforcements, rewards, incentives... to the achievement of the
learning aims that must be immediate and very tight to their interests. The didactic
processes need to be adapted to the characteristics of each student, as they are different and
have different cognitive processing abilities, strategies and skills.
At the same time, these didactic procedures and strategies designed for our 12 disabled
students to promote their autonomy and help them grow to integrate in society, requires the
use of different teaching resources, involving different languages (auditory, visual, audiovisual, body language, etc.). In this sense, we stimulate all students’ senses, not just
language. Especially at this age and, even more, due to the new socio-educative demands,
Information and Communication Technologies (ICT) as well as Virtual Learning
Environments (VLE) are really useful and motivating for them, while allow an
individualised learning pace.
So far, the results of this research show the need to create a comfortable school social
environment, a life-long learning process, fostering an active, cooperative, experiential and
meaningful learning, the globalization of the didactic processes, an interdisciplinary
approach, the promotion of socialization, suitable classroom space distribution to promote
communication and interaction and, among many other issues, different supporting
resources (auditory, visual, technological, etc.) in the didactic process for disabled students.

As long as we are able to offer them an education process adapted to their needs, providing
them the necessary procedures and strategies, they will be able to participate in urban life
as active citizens, perform their own roles and feel completely integrated in society.
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Özet: Eğitim programları ile uyumlu bir şekilde hazırlanmış fiziksel aktivitelerin,
zihinsel engellilerin ruhsal, sosyal ve fiziksel yönlerinin gelişimlerine olumlu katkılar
yaptığı bilinmektedir. Bu çalışma ile zihinsel engellilerin gelişimlerine olumlu katkılar
sağlayacak çeşitli performans testlerinin ölçüm ve değerlendirme esaslarının ortaya
koyulması ve bu programların öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.
Zihinsel engelli çocuklar, normal gelişim gösteren çocuklarla aynı gelişimsel aşamalardan
geçmesine rağmen birçok yönden çeşitli eksiklikler gösterebilmektedirler. Ancak özellikle
motor performans ve fiziksel uygunluk yönünden daha başarılı oldukları ve normal zekâya
sahip yaşıtları ile benzer başarılı performans örnekleri gösterebildikleri görülmüştür.
Gelişim süreci içinde genel zekâ fonksiyonlarının normalin altında olması, öğrenme ve
sosyal uyum sağlayıcı davranışlarda bozukluğun görülmesi gibi durumlar uyum sağlayıcı
davranış, yaş ve kültürel ortamla ilişkili olarak farklılık gösterebilmektedir. Bu bireylerin
yapabildikleri ve yapamadıkları ile ilgili ilerlemelerin görülebilmesi için performans
düzeyinin ortaya çıkarılması son derece önemlidir. Performans testleri aileye ve
eğitimcilere gelişimin nasıl ölçüleceği ve belirli beceri alanlarında bireyin var olan
durumuna ilişkin bilgiler sunmaktadır.
Sonuç olarak; normal bireylerin fiziksel performansının geliştirilmesine yönelik olarak
kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, tüm engel grupları için de geçerlidir. Ancak
engellilik sınıflandırmaları farklılıklar gösterdiğinden bazen bu yöntemler yetersiz
kalabilmektedir. Bunun için engelli bireylerin mevcut performanslarına uygun bazı
değişikliklerin yapılması söz konusu olmaktadır. Bu değişiklikler onların daha iyi bir
performans göstermelerine katkı sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Zihinsel Engel, Performans

1. Giriş
Zekâ engeli, gelişim süreci içinde genel zekâ fonksiyonlarının normalin altında olması,
öğrenme ve sosyal uyum sağlayıcı davranışlarda bozukluğun görülmesi durumunu ifade
eder. Genel zekâ fonksiyonlarının ortalamanın altında olması, bireyin standardize edilmiş
zekâ testleri ile yapılan değerlendirme sonucu aldığı puanın 70 veya daha altında olma
durumu olarak açıklanmaktadır. Uyum sağlayıcı davranış ise, bireyin kişisel bağımsızlık ve
sosyal sorumluluk yönünden kendi kültürel grubunun standartlarını karşılayabilmek
durumunda olması ile açıklanabilmektedir. Uyum sağlayıcı davranış, yaş ve kültürel
ortamla ilişkili olarak farklılık gösterebilmektedir (Seaman and Depauw, 1989).
Zihinsel engelli çocuklar, normal gelişim gösteren çocuklarla aynı gelişimsel aşamalarda
ilerlemelerine rağmen onları geriden izlemekte ve tam olarak onlar gibi

gelişememektedirler (Siedentop et al., 1986). Ayrıca bu çocukların, güç, dayanıklılık,
çeviklik, denge, koşu, esneklik, hız gibi fiziksel ve motor uygunluk unsurları yönünden de
yetersizlik gösterdikleri ve zayıf oldukları ancak motor performans ve fiziksel uygunluk
yönünden sınırda oldukları ve bu çocukların normal zekâya sahip yaşıtları ile başarılı
olarak yarışabildikleri belirtilmiştir (Özer, 2001).
Zihinsel yetersizliğe sahip çocuklar pek çok konuda öğrenim güçlüğü çekerler. Herhangi
bir konuyu sözel olarak söyleme yerine, olayı göstererek anlatması daha kolaydır. Bu
nedenle normal akranlarının seviyesinde öğrenebilmeleri için özel eğitime ihtiyaç duyarlar.
Özellikle seçici dikkat ile ilgili sorunları, dikkatlerini vermeleri gereken yere değil, kişinin
davranışlarına odaklanması ile kendisini gösterir (Ersoy ve ark., 2000). Ayrıca zihinsel
engelli çocukların dikkat süreleri kısa ve öğrenme yetenekleri oldukça azdır. Çeşitli fiziksel
aktiviteler, bu çocukların fiziksel uygunluk düzeylerini geliştirdiği gibi bu çocukların daha
dikkatli olmalarını ve öğrenme yeteneklerinin artmasını sağlamaktadır. Fiziksel aktiviteler
ve egzersiz programları zihinsel engelli çocukların zekâ düzeylerinde herhangi bir
değişiklik yapmamasına rağmen bu çocukların toplumla entegrasyonunda önemli yer tutan
adaptif davranışların gelişmesine ve sağlıklı yaşam düzeylerinin yükselmesine katkı
yapmaktadır (Savucu ve Biçer, 2009).
Beden eğitimi ve sporda birçok standardize edilmiş test kullanılmıştır. Bunlar altı genel
başlık altında toplanmıştır. Refleksler ve reaksiyonlar, tam gelişmemiş (rudimentar), temel
(fundamental), algısal-motor becerileri, fiziksel uygunluk ve özelleştirilmiş hareketleri
içeren spor becerileri, su aktiviteleri ve danstır. Zihinsel engelliler için de uygun fiziksel
etkinlikler ve çeşitli önerilerin oluşturulmasına olanak sağlayan pek çok test ve normlar
geliştirilmiştir. Bu testler zihinsel engellilerin fiziksel özelliklerini belirleyerek onlar
hakkında bir durum değerlendirmesi yapılmasına olanak sağlar. Ancak temel motor
beceriler, müzik eşliğinde hareket, bireysel ve grup oyunları gibi fiziksel ve motor
uygunlukları kapsayan beden eğitimi programlarının tüm boyutlarını ele alacak şekilde
ölçen bir test uygulaması oldukça zordur. Tek bir test bataryası, zihinsel bireyin fiziksel
yapısı ve mevcut performansının tam bir profilini ortaya çıkarmaz. Örneğin, orta düzeyde
zihinsel engele sahip bir Down Sendromlu bireye fiziksel uygunluk testi uygulanması,
bireyin fiziksel uygunluk yeteneğinin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Ama kişinin algısal
motor veya koordinasyon gibi becerilerde yaşayacağı zorlukları ortaya koyamayabilir. Bu
nedenle test seçimi sırasında fiziksel boyutunun önemi üzerinde durulmalıdır.
Uyarlanmış beden eğitiminde kullanılan testlerin seçimindeki problemler yaşanabilir.
Engelli popülasyonun motor değerlendirmesinde kullanılan 250 den fazla test olduğu
bilinmektedir. Test bataryalarının seçiminde aşağıdaki kriterler önem taşımalıdır:
ü Seçilen test hem zaman hem de para açısından ekonomik olmalıdır.
ü Testin geçerliliği olmalıdır.
ü Testin güvenirliliği olmalıdır.
ü Uygulayıcı testin ne olduğunu, kime ve ne amaçla yaptığını bilmelidir
Uyarlanmış beden eğitimindeki ölçümler, testlerin yönetimini içeren birçok yapıdan oluşur.
Norm-dayanıklı ve kriter-dayanıklı testler standart testleri oluşturur.
Norm-dayanıklı testler, bireyin performansını akran grubun performansı ile karşılaştırarak
ölçer. Avantajları; test verilerini toplamak kolaydır, anlaşılır ve çocukların akranlarına göre
nasıl bir performans gösterdiğini ortaya koyar. Dezavantajları; zihinsel engelliler için geniş

örneklemden oluşan normatif verilerin yetersiz olmasıdır. Ve bireysel eğitim programı
geliştirmede çok az yardım sağlar.
Kriter-dayanıklı testler, bireyin performansını önceden saptanmış performans değerleri ile
karşılaştırır. Avantajları; yorumlamak kolaydır. Zayıf performans üzerine odaklaşır ve
bireyin mevcut performansı hakkında bilgi verir. Dezavantajları; bireyleri karşılaştırmak
mümkün olmaz. Deneyimli bir kişiye ihtiyaç duyar ve birçok testin standardizesi yoktur,
sadece bölgesel kullanıma sahiptir (Davis, 1984), (Eichstaedt and Lavay, 1992), (Short,
1995).

1. 1. Kullanılan Testler
Motor Yeterlilik Testleri:
Zihinsel engelli bireylerin motor yeterliliğini ölçmeye yönelik testlerin, kuvvet, esneklik,
dayanıklılık, çeviklik, güç, denge, hız, görsel beceriler, göz/ayak-el koordinasyonu,
fırlatma, kinestetik farkına varış, bilateral kontrol, dokunsal ayırt etme, kaba motor
modeller, ritim, ince motor kontrol parametrelerini kapsadığı görülmektedir (Seaman and
Depauw, 1989).
Zihinsel engelli kişiler sosyalleşmekte zorluk çekiyor, toplum tarafından dışlanıyor ve
kendi dünyalarında yaşamak zorunda kalıyor. Aileler zaman zaman çocuklarının bu
sorununu toplumla paylaşamıyor. Zihinsel engelli çocuklarla birlikte aileleri de kendi
içlerine kapanıyor. Günümüzde engelliler sporunda kullanılan ve özellikle çocuklara
yönelik olarak geliştirilmiş standart ve alternatif testlerin çoğunun geçerlilik ve
güvenirlilikleri yapılmış ve yayınlanmıştır. Bu da bize standart norm tabloları bulunan,
karsılaştırmalı çalışmaları yapmakta kolaylık sağlayan testleri kullanma olanağı
vermektedir (Short, 2005; Skowronski, 2009).
Motor Beceri Testi (Test of Gross Motor Development-TGMD):
Engeli olan veya olmayan 3-10 yas arası çocukların temel motor hareketlerini
değerlendirmek üzere geliştirilmiş bir testtir (Palisano, 2000). Bu test hareketlerin yapılıp
yapılmadığını yıllık (12 ayda bir) test etmek üzere düzenlenmiştir. Lokomotor ve Nesne
Kontrol olmak üzere iki alt testten oluşan bu test ile 12 temel motor alanı incelenmektedir.
Lokomotor Test, koşma, gallop, atlama, sıçrama, horizontal atlama, kayma olmak üzere altı
ayrı beceriyi; Nesne Kontrol Testi ise, duran topa vurma, durarak top sürme, yakalama,
topa ayak ile vurma, fırlatma ve el ile yakalama olmak üzere yine altı beceriyi
incelemektedir. Her test üç kez yaptırılır ve iki kez iyi yapılan her beceri için bir (1) puan
ve bir kez veya hiç yapılamayan beceri için sıfır (0) verilir. Elde edilen puanların
ortalamaları alınarak toplanır ve her iki alt testin puanı belirlenir. Toplam puan motor
beceri testi puanı olarak anılır. Alt grup testlerin puanlarından oluşturulan TGMD-II Gross
Motor Quatient (GMQ) ile kişinin motor gelişimi hakkında tahmini bilgi vermektedir
(M=100, SD15). Geçerlilik ve güvenirliliği yüksek, yirmi dakika gibi kısa bir sürede
yapılabilecek bir testtir. Ulrich (2000), tarafından yeniden düzenlenen ve TGMD-II olarak
adlandırılan test ise çocukların altı ayda bir kontrole alınmasını ve erken yaşlardaki gelişim
değişikliklerinin kaçırılmadan daha kapsamlı bir şekilde takip edilmesini önermektedir.
Lokomotor testlerden atlama kaldırılmış ve nesne kontrol testlerine yerde yuvarlanma ilave
edilmiştir. Ayrıca test süresini kısaltmak adına, üç yerine iki tekrar yaptırılması ve
bunlardan birinde başarılı olanın bir (1) puan alması, başarılı olamayana da sıfır (0)
verilmesi önerilmiştir. Testin güvenirliliği arttırılmış ve cinslere göre farklı norm tabloları
geliştirilmiştir (www.apta.org; www.specialolympics.org.)

Brockport Fiziksel Fitness Testi:
10-17 yaş arasındaki engeli olan veya olmayan çocuk ve gençler için Amerika Birleşik
Devletlerinde geliştirilmiş bir testtir (Fragala-Pinkham, 2005). Yirmi yedi kısımdan oluşan
bu test, herhangi bir engeli olmayan çocuklar için de kullanılabilir. Ancak mental engeli,
omurilik yaralanması, beyin felci, doğuştan anomalisi, ampütasyonu veya görme engeli
olan kişilere yönelik olarak da dizayn edilebilecek çok çeşitli seçenekler sunmaktadır
(Winnick & Short, 1999).
Bu testte vücut kompozisyonu, aerobik fonksiyon ve kas-iskelet fonksiyonu (kas kuvveti,
dayanıklılık ve esneklik) değerlendirilmekte ve her bir kısımdan üç veya altı test
seçilmektedir. Farklı engel durumuna göre önerilen testler olmakla birlikte testi yapan
kişinin çocukların özel durumlarını göz önünde tutarak, testin açıklamalar bölümünde yer
alan “genel” ve “özel” fiziksel uygunluk standartlarına göre en uygun testleri seçmesi
mümkündür.
Ayrıca bu test, zihinsel veya hafif fiziksel engeli olan çocukların genel kas kuvvetini
ölçmek üzere sırt ve karın kaslarına yönelik iki testi zorunlu tutmaktadır. Aerobik
fonksiyon, vücut kompozisyonu ve kas-iskelet sistemi fonksiyonuna yönelik test grupları
arasından ise bazı testlerin seçilmesini önermektedir. Aerobik fonksiyon değerlendirilmesi
için önerilen üç testten biri seçilebilir. Özellikle 10 yaş altı çocuklar için TAMT tercih
edilebilir. Daha büyük çocuklar (10-12yaş) için ise 20 veya tercihen 16m PACER
uygulanabilir. Ancak vücut kompozisyonu için kolay ve fazla zaman almamaları nedeniyle
her iki test de yapılmasını önermektedir. Kas iskelet sistemi fonksiyonu, listedeki testlerin
üç veya altısı ile değerlendirilmesi uygun görülmektedir. Ancak bu testleri seçerken
çocukların gelişim durumları nedeniyle yasları da önem kazanmaktadır (Fragala-Pinkham,
2005).
Örnek 1: Zihinsel veya hafif fiziksel engeli olan çocuklar için testler:
Zorunlu olanlar:
Modifiye abdominal test
Gövde ekstansiyonu
Seçilmesi beklenen testler:
Aerobik fonksiyon: (1) TAMT (1.Seviye için), (2) 16 m PACER (10-12 yaşlar için) (2 ve
3. seviye).
Vücut Kompozisyonu: (1) Skinfold (triceps, calf / triceps, subscapular/triceps), (2) BMI.
Muskuloskeletal fonksiyon: (1) Kavrama kuvveti (10-17 yaslar), (2) Isometrik push-up
(10-12 yaslar), (3) Bench pres (13-17 yaslar), (4) Düz kol asılma (10-12 yaslar), (5) Bükülü
kol ile sallanma (13-17 yaslar), (6) Otur-eriş testi, (7) Omuz germe.
Eurofit Test Bataryası:
Her yaş grubunda ve fiziksel aktivite seviyesindeki kişide Avrupa Konseyi tarafından kabul
edilmiş ve 1988 yılından beri standart testler olarak kullanılmaktadır. Zihinsel engeli olan
çocuklara yönelik olarak geliştirilmiş olan Eurofit Test Bataryası, bu çocuklarda
konsantrasyon eksikliğinin olması, hareketlerin bazılarını yapmakta ve uzun süreli kuvvet
açığa çıkarmada zorlanmaları nedeniyle kolaylaştırılmış veya sadeleştirilmiştir
(Skowronski, et.al., 2009). Zihinsel engel düzeylerinin hafif, orta veya ağır olmasına göre

genel motor fonksiyonlarını değerlendirilecek şekilde kurgulanmıştır. Çocukların motorik
özelliklerini değerlendirmek üzere kullanılan bu testler dokuz ayrı kısımdan oluşmaktadır.
Eurofit Fiziksel Uygunluk Testleri antropometrik özelliklerin de üç ayrı test ile
değerlendirilmesi önerilmektedir. Kapalı ortamda ve kolaylıkla uygulanabilir olmaları
önemli bir özellikleridir (Eurofit, 1988). Vücut kompozisyonu, yüzde yağ (triceps ve calf)
Body mass indeks genişlik ağır düzey/10cm genişlik - hafif ve orta düzey zihinsel engelli
olanlar için- 30sn içinde yürüme), esneklik (otur-eriş) ve hız (25m koşu) testlerini
içermektedir (Skowroniski et.al. 2009).
Eurofit testleri kendi içinde çeşitli bölümlere ayrılır. Bunlar;
Genel Testler:
1- Flamingo Denge testi ( tek bacak denge testi)
2- Disklere dokunma testi (ekstremite hareketinin hızını ölçer)
3- Otur eriş testi (esneklik testi)
4- Durarak çift bacak öne sıçrama
5- Pençe el (statik kol kuvveti)
6- 30sn de mekik testi (gövde kuvveti)
7- Bükük kol tutunma (kas dayanıklılığı/ fonksiyonel kuvvet)
8- 10x5m Mekik Koşusu (Shuttle Run - koşu hızı ve çeviklik)
9- 20m dayanıklılık Mekik Koşusu (Shuttle Run - kardiyovaskular dayanıklılık)
Antropometrik Ölçümler:
10- Boy
11- Kilo
12- Vücut Kompozisyonu
Genel olarak tüm bu testlerin amacı;
1- Zihinsel engeli olan kişilerin, genel fiziksel uygunluk düzeyleri hakkında bilgi
sahibi olmak,
2- Yarışmalara hazırlanan kişilerin performanslarını belirlemek,
3- Başarabilecekleri en üst seviye hakkında tahminlerde bulunmak,
4- Elde edilen sonuçları diğer sporcularla veya sporcunun eski verileri ile
karsılaştırarak değerlendirmeler yapmaktır.
Bu şekilde beden eğitimi kapsamında, okullarda veya özel spor eğitimi kurslarında
çocukların büyüme gelişmelerinin, sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluklarının takip edilmesi,
kayıt altında tutulabilmesi de mümkün olmaktadır.

1.2. Zihinsel Engelli Öğrencileri Test Ederken Karşılaşılan Problemler
• Zihinsel yetenekleri sınırlı olduğundan ve kısa dikkat süresine sahip olduklarından test
direktifleri anlama ve izlemede güçlük çekerler.
• Zihinsel yetenekleri sınırlı olduğundan içten gelen motivasyonları düşüktür ve bu
nedenle en iyi performanslarını ortaya koymada güçlük çekerler.
• Test edilirken çevredeki araç ve gereçlerden rahatsız olurlar. Öğretmenler test sırasında
bu kişilerin kendilerini rahat hissetmeleri için yeterli sayıda deneme yapmalarına izin
vermeli ve çevre koşullarına alışmaları için olanak sağlamalıdır.
• Zihinsel engelli bireylere normal gelişim gösteren çocuklar için hazırlanmış testler
uygulanırken, direktifleri anlayıp anlamadıkları kontrol edilmelidir (Eichsteadt and Lavay,
1992).

Zihinsel engelli bireyler, çok heterojen bir grup oluşturmaktadırlar. İstenen tepkiyi
sağlamak için birçok eğitim tekniğini uygulamak gerekmektedir. Bu eğitim teknikleri şu
şekilde sıralanabilir;
1. Aktiviteler belirlenirken bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır.
2. Aktiviteler zihinsel engelli öğrencilerin gereksinimlerine göre belirlenmelidir.
3. Aktiviteler, öğrencilerin ilgi düzeyine uygun olmalıdır. Bir aktiviteye katılmak
istemeyen öğrenciyi serbest bırakmak önlem olarak düşünülebilmektedir. Zihinsel engelli
öğrenciler, bireysel çalışmalara daha fazla ilgi göstermektedirler.
4. Öğrencilerin yeteneğine uygun hedefler belirlenmelidir. Yeteneklerinin altında
değer biçmek kapasitelerini geliştirmelerini engellemektedir. Genellikle, öğretmenler,
düşük öğretim hedefleri belirlemeye eğilim göstermektedirler.
5. Diğer insanlarla bir araya gelmelerine yardımcı olacak algısal motor aktiviteler
planlanmalıdır.
6. Program, motor beceri gelişiminde öncelikli beceriler belirlenerek
hazırlanmalıdır. Aktivite seçimi yaparken zekâ yaşı ve kronolojik yaş temel alınmamalıdır.
7. Aktivitenin yapılacağı çevre, öğrencilerin hareketleri yaralanmaktan korkmadan
serbestçe yapabilecekleri şekilde düzenlenmelidir. Öğrencilere başarı dereceleri
verilmelidir.
8. Becerileri en iyi şekilde öğretmek için aktivitelerde bulunan motor işlemler
analiz edilmelidir.
9. Güvenli bir oyun çevresi yaratmakla beraber çocukların fiziksel güvenlik için
aşırı derecede bağlı olmalarına izin verilmemelidir.
10. Eğitim yöntemi olarak “fiziksel yardım” etkili öğretim tekniklerinden biridir.
Elle yönlendirme, küçük çocuklar ve ağır zihinsel engelli çocuklar için önemlidir.
11. Motor gelişimi desteklemek için, motor gelişim ölçeklerinde bulunan
becerileri geliştirici duyu-motor aktivitelere yer verilmelidir.
12. Zaman zaman saldırgan davranışlar ortaya çıkabilmektedir. Sistematik
gözlemlerle bu davranışların kuvveti ve sıklığı izlenebilmekte ve özel teknik ve stratejilerle
kontrol altına alınarak hafifletilebilmektedir.
13. Nörotik davranışların baskı altına alınmaması, buna karşın olumlu
davranışların ödüllendirilmesi izlenecek etkin yollardan biri olarak kabul edilmektedir.
Dikkatlice planlanmış program ve stratejilerle nörotik davranışlar azaltılabilmektedir.
Sonuç olarak; zihinsel engelli bireylerinde sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri için
düzenli sportif etkinliklerin içinde yer almaları gerekmektedir. Birçoğunun (çocuk,
yetişkin, adolesan) düzenli olarak bir fiziksel aktiviteye katılamamasından dolayı da
fiziksel aktivite eksikliğinin düşük dolaşım ve solunum uygunluğa neden olmakta ve çeşitli
rahatsızlıklar yaşadıkları görülmektedir (İnal et al., 2008).
Bu çalışma ile zihinsel engellilerin gelişimlerine olumlu katkılar sağlayacak çeşitli testler
ve beden eğitimi programlarının ölçüm ve değerlendirme esaslarının ortaya koyulması ve
bu programların öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.

2. Yöntem
Çalışmamızda veri toplama yöntemiyle literatür taraması yapılmış ve bu alandaki
çalışmalar bilimsel olarak derlenmiştir.

3. Tartışma ve Sonuç
Zihinsel engelli bireylerin toplum içinde sağlıklı ve mutlu bir yaşantı sürmeleri için
toplumun geri kalan fertleri ile bir entegrasyon içinde olmaları gerekmektedir. Bunu

sağlayacak en önemli araç sosyal ve sportif etkinliklerdir. Zihinsel engelli bireylerin
genellikle sporda diğer alanlara göre daha iyi oldukları ve akademik konulardan ziyade
beden eğitimi dersine daha ilgili oldukları ifade edilmektedir (Bruininks and Chavat, 1990).
Ancak dikkat ve motivasyon eksikliği ve öğrenme yetenekleri oldukça sınırlıdır. Beden
eğitimi programları bu insanların sağlıkla ilişkili fiziksel özelliklerini geliştirdiği ve
bunların daha dikkatli olmalarını ve öğrenme yeteneklerinin artmasını sağlar. Bunu
yaparken de belirli test ve ölçümlerin uygulanması ve çeşitli normlar geliştirilmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde bu insanların eksik yönleri ortaya konulmayacak ve bu
eksiklikler giderilemeyecektir. Normal insanlar için kullanılan standartlar ve ölçüm
teknikleri bu dezavantajlı grup üzerinde yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle bu insanların
yaşamlarını kolaylaştırmak ve sağlıklı bir birey olarak toplumda yaşamalarının sağlanması
için farklı türde ve standartlarda testler uyarlanmış ve uygulanmıştır.
Ayrıca çeşitli modifikasyonlar yapılmış aktivite programları engelli çocukların hareket
yeteneklerinin gelişmesine katkı yapmaktadır. Ancak engelli çocuklara adapte edilmiş bu
programlar, kronik hastalık veya onların sağlıklarını olumsuz etkilemeyecek ve
uygulayabilecekleri düzeyde olmalıdır. Literatürde hem terapi hem de bu çocukların
fiziksel uygunluklarının gelişimlerine katkı yapmak amacıyla yapılmış çok farklı uygulama
örneklerini görmekteyiz (Savucu ve ark., 2006), (Hodges, 1970), (Kaiser et al., 2006),
(Seif Eldin, 2005), (Fragala-Pinkham et al., 2009).
Çeşitli testlerin güvenirliliklerinin ortaya konulması açısından yapılan bir çalışmada,
motivasyon, hile, kaytarma, ilgi eksikliği gibi psikometrik durumların testin sonuçlarına
olumsuz bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Aynı çalışmada nesne kontrol
kategorisinde baş üstü vuruşların en zor ve tekme atmanın en kolay öğe olduğunu;
horizontal atlamanın en zor ve koşmanın da en kolay lokomotor kontrol kategorisinde
olduğunu ve sonuçlarının cinsler arasında bir fark yaratmadığı görülmüştür (Lee et. al.,
2005). Finli zihinsel engelli öğrenciler (7-10) üzerinde yapılan TGMD-II’nin temel motor
hareket becerilerini ölçmede güvenilir bir test olduğu sonucuna varılmıştır (r=0.92; r=0.88;
p<0.05). Genel olarak sosyo-kültürel açıdan gelişmiş çocuklara göre daha küçük yapıda
olmalarına karsın, Hong Kong’da Çinli çocuklara yapılan TGMD-II testi sonuçların da,
Ulrich tarafından önerilen normlara uygun olduğu rapor edilmiştir (Wong, 2007).
Roncesvalles (2007), aşırı kilolu veya obezite riski taşıyan yas ortalaması 9.87 olan
çocuklarda vücut kitle indeksi ile motor performans arasındaki ilişkiyi TGMD-II
kullanarak incelemiştir. Çocukların TGMD-II Kaba Motor Katsayısını (GMQ) normal
değerlerden (Ulrich, 2000; M=100, SD=15) düşük bulmuştur. VKI yüksek olanların düşük
Kaba Motor katsayısına (GMQ) sahip olduklarını saptamıştır (r (33) = -.540, p <.01). Bu
nedenle de obezite ile ilgili çalışmalarda motor becerilerin de değerlendirilmesini
önermiştir.
Yapılan incelemede uzun atlamada, otur eriş, 25m koşu, top atma, dengeli yürüyüş ve 30sn
içinde situp’lar cins ve cins x yaş ilişkisi anlamlı bulunmuştur. Zihinsel engel seviyesi ve
yaş gruplarına göre erkeklerin kızlardan daha başarılı oldukları saptanmıştır. Bunun yanı
sıra 30sn’deki sit-up’larda hafif düzeyde engeli olanlar başarılı olmuşlardır; ciddi zihinsel
engeli olanlar da en düşük düzey başarıyı göstermişlerdir. Aynı testte genç yetişkinler en
yüksek puanı alırken, çocuklar en düşük puanı almışlardır. Eurofit Fiziksel Uygunluk
Testleri veya Eurofit Özel’in uygulanması konusunda kurallar olmakla beraber, kişiye
uygun olması için bu testlerin birleşimi veya daha kısaltılmış şekilleri de kullanılabilir.

İstanbul’da bir zihinsel engelliler ilköğretim ve meslek okulunda yapılan bir çalışmada, yaş
ortalaması 11.2 (7-12) olan 30 zihinsel engelli öğrencinin üst ekstremite kuvveti olarak
pençe el kuvveti (erkeklerde 24.41±18.64, kızlarda 11.26±3.25 pound), esneklik için kulaç
uzunluğu (136.75±34.57cm), alt ekstremite kuvveti için sıçrama yüksekliği (1.91±0.20cm),
ayakta durma dengesi (3.64±3.47sn sag; 3.75±2.74sn sol) ve yürüme hızı (14.87±2.50sn)
olarak bulunmuştur (İnal et al., 2008).
Özel Olimpiyatlardaki sporcuların fiziksel uygunluk düzeylerini geliştirmeye, sağlık
durumlarını iyileştirmeye ve kontrol altında tutmaya yönelik bazı projelerde (FUN Fitness
Projesi gibi) gerçekleştirilmiştir. Araştırmamızda da konu edilmemiş pek çok test
bataryalarının uygulama metotları her zaman için eldeki imkânlar ve kişinin ihtiyaçları
doğrultusunda Modifiye edilerek uygulanabilmektedir.
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ENGELSİZ İZMİR KONGRESİ 2013 SONUÇ
BİLDİRGESİ
ENGELSİZ İZMİR 2013 “Uluslalararası Katılımlı Engellilerin Kentsel Sorunları
ve Çözümleri” Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2013 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından İZFAŞ organizatörlüğünde İzmir Enternasyonal Fuarı 1-2 ve 3 No’lu
hollerde gerçekleştirilmiştir.
Engellilerin kentsel yaşamın tüm boyutlarına katılıp katkıda bulunabilecekleri
engelsiz bir kenti oluşturmanın koşullarını İzmir örneğinde tartışmaya açma amacıyla yola
çıkmış olan Engelsiz İzmir 2013 Kongresi Bilimsel, Kültür-Sanat, Spor ve Ticari Sergi
alanlarıyla birlikte toplam 11.500 m2’lik bir alanda gerçekleştirildi. 4 gün boyunca 4 ayrı
salonda 22 oturum halinde, 18’i yabancı olmak üzere 110 konuşmacı bizlerle birlikteydi.
Katılımcı sayımız 5.918 idi. Tüm seminer ve panellerde konuşmacılarla birlikte işaret dili
uzmanları çeviri yaptı. Tüm seminer ve panel salonlarında işitme engelliler için İndüksiyon
Döngü sistemi kuruldu ve salonlarda bulunansahnelere standartlara uygun özel rulo
rampalar yaptırıldı. Kayıt masasında engelli vatandaşlar için refakatçiler hazır
bulunduruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşların Kongre alanına
rahat bir şekilde ulaşımı sağlandı ve Kongre alanının fuayesinde engelli vatandaşların
kullanımı için akülü tekerlekli sandalyeler hazır bulunduruldu. Kongre süresince 50’ye
yakın öğrenci gönüllü olarak görev aldı. Kongremizin sonucunda Engelsiz bir yaşamın
mümkün olduğunu hep birlikte gördük. Yine gördük ki, Engelsiz bir yaşamın yolu
HERKES İÇİN İZMİR düsturundan hareket eden düzenlemelerden geçiyor.
İzmir kentinin engelsiz hale getirilmesi sürecinde yapılması gerekenler:
•

•

•

Engelliler kendi haklarının farkında olmalıdır. Engelli haklarına yönelik bilinç ve
farkındalık çalışmaları yaygınlaştırılmalıdır. İlgili kurum ve kuruluşlarda, bugün
kendi başına bir mevzuat dalı haline gelen Engelli Hukuku alanında uzman kişiler
istihdam edilmelidir. Ayrımcılığın önüne geçmek üzere “Engelsiz Yaşam Bir
Hak’tır” sloganından hareketle Belediye, hastane, mahkeme, karakol, otel, spor
salonu, kültür mekanları vb. yerlerde farklı engel gruplarından kişilerle iletişim
kurulabilmesi mümkün olmalıdır.
Turizmin herkes için ulaşılabilir olması entegre bir yaklaşımı gerektirir. Turizm
konusundaki farkındalık eğitimleri tüm paydaşlara verilmelidir. Medya ile
işbirliğine gidilerek spotlar hazırlanabilir. Turizmin arz boyutunda işletmeler
denetlenerek eksiklikleri belirlenmeli ve bu eksikliklerin nasıl giderileceğine dair
raporlar hazırlanmalıdır. Ulaşılabilir turizmin arzı sağlanırken talep boyutu da
ihmal edilmemelidir. Talep boyutunda gelişmelerin yaşanması amacıyla, hem
fiziksel hem de beşeri alt yapının hazırlanması için belediyeler, üniversiteler,
STK’lar, ulaştırma firmaları, TÜRSAB, İZRO gibi kurum ve kuruluşlar ortak
çalışmalar yapmalıdır. Bu amaçla, İzmir’in turizm potansiyeline uygun olarak ilçe
belediyeleri ile örnek ulaşılabilir turizm modelleri hakkında ortak çalışmalar
yapılabilir.
Bir rehabilitasyon ve sosyalleşme alanı olarak kültür-sanat aktivitelerinin
engellilerin yaşamının ayrılmaz bir parçası olması için gerekli tedbirler
alınmalıdır. Engelli bireylerin sadece sahne/mikrofon arkasındaki değil sahnedeki
sanatçılar olarak yerlerini almaları gerekir.

•

•

•
•

•

•

•
•

Önümüzdeki günlerde İzmir’de hayata geçirilecek olan kentsel dönüşüm
alanlarında Kırmızı Bayrak olarak simgelendirdiğimiz evrensel dizayn ilkeleri ve
standartlarının hayata geçirilmesi Herkes İçin İzmir hedefine bizi yaklaştıracak
önemli bir araçtır.
Eğitimle ilgili olarak yasa ve yönetmeliklerde belirtilen uygulamaların hayata
geçirilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Engelli bireylerin bir temel hak olarak
eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanabilmeleri için kaynaştırmalı eğitim
uygulamaların denetlenmesi, okullarda verilen eğitimin özel eğitimcilerle
desteklenmesi, okulların engellilere uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde geçen yıl yapılan düzenleme ile 23 yaş üstü zihinsel engelli bireylerin
iş okullarından kayıtları silinmiştir. Oysa yaşam boyu öğrenme hakkının zihinsel
engellilere geri verilmesi gerekmektedir.
Bilgi İletişim Teknolojileri aracılığıyla engellilerin her türlü bilgi kaynağına
ulaşmalarının önü açılmalıdır.
Engellilerin sağlık konusunda hak kaybına neden olan düzenlemelerin yeniden
gözden geçirilerek (protez, ortez, ameliyat vb.) hakları geri verilmelidir. Sağlık
hizmetlerinin evde bakım gibi uygulamalarla iyileştirilerek engellinin ayağına
gitmesi sağlanmalıdır. Sağlık kuruluşlarının fiziksel, teknolojik ve teçhizat
donanımları farklı engel türlerine göre uyumlu hale getirilmelidir.
Yasal olarak kurumların engelli çalıştırma ile ilgili kotaları bulunmakla birlikte,
öncelikle bu kotaların yetersiz olduğunu gördük. Ayrıca, kurumlar söz konusu
kotaları kullanırken engellinin yetenek, beceri ve eğitimine uygun olmayan
alanlarda onları istihdam etmektedirler. Öncelikle engellilerin eğitim, yetenek ve
becerilerine göre istihdam edilmeleri sağlanırken, yeni istihdam alanlarının
oluşturulması amacıyla kurumların teşvik edilmesi, korumalı iş yeri projelerinin
yaygınlaştırılması önerilmektedir. Engelsiz istihdam konusunda merkezi idare,
yerel yönetimler ve üniversitelerin ortaklaşa projelerin geliştirilmesi, yasal
zorunluluk yanında sosyal sorumluluğun teşvik edilmesi, İŞKUR bünyesinde
engelli istihdam biriminin oluşturulması ve özel sektörün daha iyi denetlenmesi
gereği ortaya çıkmıştır.
Spor engellilerin sosyalleşmesini sağlayan en önemli araçlardan biridir. İzmir’de
kamu kurum ve kuruluşlarının denetimindeki tüm spor salonlarının engellilerin
hem izleyici hem de oyuncu olarak bu salonlardan yararlanmalarını sağlayacak
düzenlemeler hayata geçirilmelidir.
Engelli ve engelsiz bireylerin yaşayarak öğrenme yoluyla deneyim paylaşmalarını
mümkün kılacak, eğitim, spor, kültür-sanat vb. alanlarda bir araya gelmelerinin
olanakları hazırlanmalıdır.
Türkiye’de bir çocuğa engelli tanısı konulduktan sonra aile çocuğu ile baş başa
bırakılmakta. Ailelerin yaşadığı çaresizlik duygusunun ortadan kaldırılması için
aile ve çocuğu ayrı ayrı değerlendirecek mekanizmalar oluşturulmalıdır. Hem
engelli bireylerin hem de ailelerinin yararlanabileceği rehabilitasyon merkezleri
ile ailelerin yönlendirilmesi açısından engellilikle ilgili erken tanı ve danışma
merkezlerinin açılması gerekmektedir. Engelli bireylerin aileleri de engelli aile
haline gelmektedir. Engelli ailelerin gündelik yaşamda nefes almalarını
sağlayacak Gündüz Bakımevi gibi modellerin hayata geçirilmesi zorunludur.
Sorunun köklü çözümü engelli bireylerin kendi yaşamlarını bağımsız olarak
sürdürebilecek bireyler olmalarının sağlanmasıdır.

•

Engelsizmir 2013 Kongresi sürecinde Engelsiz Yaşam konusunda farkındalığın
erken yaşlarda oluşturulmasına katkıda bulunacak Engelliler Farkındalık ve
Eğitim Merkezi’ne duyulan ihtiyacın aciliyeti de ortaya çıkmıştır. Söz konusu
merkezin tamamlanması farkındalık yönünde atılacak en önemli adım olacaktır.

Engelsiz İzmir 2013 kongresi kapsamında hazırlanmış olan Engelsiz İzmir
Stratejik Planı, yukarıda belirtilen görüş ve öneriler doğrultusunda başta İzmir Büyükşehir
Belediyesi olmak üzere tüm merkezi ve yerel idare erklerine ve özel sektöre yol gösterici
ilkeler içermektedir. Böylece HERKES İÇİN İZMİR hedefinin somut olarak hayata
geçirilmesi sağlanacaktır.

