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İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hizmeti ihtiyaç sahibi 
herkese ulaştırmak azmiyle her zaman özürlü vatandaşlarımız ve aile
lerinin destekçisi olduk. 1994 yılından bugüne özürlülerin sorunlarını 
ve sıkıntılarını dinleyip çözüm getirmeye çalışıyoruz. Özürlü vatandaş
larımız ve ailelerinin destek talep ettikleri birçok alanda özgün çalışma
lar yapmak üzere projeler geliştirdik.

Günümüzde yerel yönetimler halkımızdan gelen talepler doğ
rultusunda ‘sosyal belediyecilik' anlayışına bağlı kalarak planlama 
yapmalıdırlar. Özellikle metropol yaşamında çeşitli alanlarda kurumsal 
desteğe ihtiyaç duyan ciddi bir nüfus bulunmaktadır. Gündelik hayatın 
içinde yoğun şehirleşme ve toplumsal yapımızın dönüşümü nedeniyle 
özürlü bireylerin aileleri temel insan hakları ilkelerine ve bilimsel disip
linlere bağlı, teknolojik yeniliklere açık, insan onur ve haysiyetini her 
şeyin üstünde tutan profesyonel ekiplerin sürekli desteğine ihtiyaç 
duyabilmektedirler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu anlayış ve bü
tüncül bir sosyal hizmet perspektifi ile özürlülerin ve ailelerinin bütün 
ihtiyaç alanlarını düşünerek hizmet üretmeği amaçlamaktadır.

Özürlüler için çalışmalar yapmaya başladığımız ilk günlerde 
ülkemizde kurumumuza örnek olabilecek ciddi çalışmalar maalesef 
yoktu. Oysa bugün itibariyle bu alanda hizmet üretmek isteyen yerel 
yönetimlerin önünde ciddi bir birikim oluşmuş durumdadır. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 17 yılı aşkın bir deneyimin sonuçlarını örnek 
olması amacıyla, kaynak niteliğinde ki bu eserle yerel yönetimlerin ve 
özürlülere hizmet veren tüm kurumların ilgisine sunmaktadır. Çalışma
larımızın sonucu olan bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen herke
se teşekkür eder, özürlüler için çalışma yapan bütün kurumlara ve 
ailelere yararlı olmasını dilerim.

Saygıdeğer Özürlü Dostları,
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Bu çalışmayı; uzun yıllar boyunca bize eşlik eden, İstanbul’un eri
şilebilirliği için özverili çalışmalar yürüten, yaşam deneyimi ve mesleki 
çalışmalarında edindiği birikimi karşılıksız b ir dostlukla bize aktaran ve 
personelimizin yetişmesi için gönüllü bir öğretmen gibi çalışan, 2011 yılın
da kaybettiğimiz değerli ağabeyimiz Mimar Şükrü Sürmen’ e itha f ediyoruz.
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ÖNSÖZ

Türkiye'nin aynası niteliğinde olan İstanbul, son yıllarda hemen her 
alanda olduğu gibi özürlüler alanında da büyük gelişmelere sahne 
olmuştur. Bundan onbeş-yirmi yıl öncesine kadar belki de farkında 
bile olunmayan bu konu hakkında ilk tohumlar atılmaya başlanmış 
ve gelişmeye son derece açık olduğu gözlenen pek çok hizmet 
alanı, birden herkesi şaşırtacak kadar hızlı ve kapsamlı büyümüş
tür. İstanbul'da ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temelleri 
atılan özürlülere hizmet alanı, daha sonra bütün Türkiye'ye yayıl
mış ve bu gelişmelere paralel oluşturulan yasal düzenlemelerle 
bugün, sosyal belediyecilik hizmetlerinin çok önemli bir boyutunu 
temsil eder hale gelmiştir.

Özürlüler alanında gerçekleştirilen çalışmalar esas itibariyle sosyal 
hizmet alanları olmakla birlikte, sağlık, psikoloji, fizyoterapi, eğitim, 
kültür, mimari, hukuk, sanat gibi pek çok bilim dalıyla ilişkili olun
ması gereken bir alandır. Bu nedenle, tek yönlü değil, 
multidisipliner bir çalışma anlayışını beraberinde getirmektedir. 
Kurumlar içi ve kurumlar arası ilişkilerin de son derece aktif olarak 
kullanıldığı bu sosyal hizmet alanında belki de en büyük problem, 
çok yönlü ve çok taraflı yürütülmesi gereken hizmetlerde uyumu ve 
paralelliği sağlamaktır.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın evde sağlık hiz
metleri, sosyal destek hizmetleri, Darülaceze hizmetleri gibi pek 
çok hizmet alanıyla iştirakli çalışan Özürlüler Müdürlüğü, kurulduğu 
yıllardan ve hatta kuruluş öncesi kat ettiği aşamalardan edindiği 
tecrübelerle bugün İstanbul genelinde 22 ayrı merkezde hizmet 
verir hale gelmiştir. Bu merkezlerde sadece özürlüler değil, özürlü 
yakınları ve özürlüler alanında bilgi edinmek isteyen herkese yöne
lik çalışmalar sürdürülmektedir. Bununla beraber erişilebilirliğin 
arttırılmasına yönelik bilgilendirme, izleme ve koordinasyon çalış
maları ile kamu ve özel kurum çalışanlarına yönelik bilinçlendirme
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çalışmaları yine bu müdürlüğün hizmet alanında yer almaktadır. 
Yerel düzeyde yürütülen çalışmaların ötesinde ulusal istişare ça
lışmaları ve uluslararası iletişim ve kapasite geliştirme çalışmaları 
da son yıllarda giderek yoğunlaşan hizmet alanlarının önemli bir 
bölümünü oluşturmaktadır.

Toplumun % 12'sinin özürlü olduğuna yönelik resmi istatistikleri 
göz önünde bulunduracak olursak, hizmet kitlesinin çok daha ge
nişleyebileceği aşikardır. Ancak, çok yönlü bir çalışmayı gerektirdi
ği kadar, çok katılımlı bir çalışmayı da gerektiren bu alanda sadece 
Büyükşehir Belediyesi hizmetleriyle hedef kitleye ulaşmak yeterli 
olamayacağından, bir soğan kabuğu gibi iç içe büyüyen çalışmalar
la edinilen tecrübeler bu kitapta toplanıp, alanda hizmet veren bü
tün kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir hale getirilmiştir. Herhangi 
bir ilde veya bölgede, o bölgenin imkanları doğrultusunda küçültü
lüp genişletilerek uygulanabilecek olan bu çalışmalar, özürlülere ve 
özürlü yakınlarına sunulacak hizmetleri büyük ölçüde kolaylaştıra
cak ve bir standart getirmiş olacaktır. Arzumuz, özürlülere yönelik 
hizmetlerde çalışmak üzere uzman yetiştiren eğitim kurumları için 
de faydalar sağlayacağına inandığımız bu yayının, ideal ve nihai 
bir kaynak değil, bir başlangıç olarak değerlendirilmesidir.

Dr. Muzaffer Saraç
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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GİRİŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1994 yılında yerel yönetimlerde bir ilki 
gerçekleştirerek, o dönemde Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürü
ten, Başbakanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla Özürlü
ler Koordinasyon Merkezi'ni kurdu ve özürlü vatandaşlara bu merkez 
üzerinden hizmetlerini ulaştırmaya başladı. 1994 yılında Saraçhane 
Binasında küçük bir Özürlü Hizmet Masası olarak faaliyetlerine başla
yan bu birim, çeşitlenen faaliyetleri ve büyüyen yapısı ile İstanbul'daki 
bütün özürlü ve ailelerine yerinde hizmet ulaştırmayı amaç edindi. 
2006 yılında yeni açılan şubeleri ve farklılaşan hizmet yapısıyla, İstan
bul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 
bünyesinde özürlüye hizmet noktasında tüm İstanbul'u kucaklayan bir 
Müdürlük haline geldi. Yeni projelerle sürekli gelişim ve yenilenme 
içinde olan İSÖM, özürlülük alanında Türkiye'ye getirdiği ve hayata 
geçirdiği tüm projelerle ülkemiz için bu alanda öncü bir kuruluş haline 
geldi. Öyle inanıyorum ki, özürlü bireylere hizmet konusunda tüm ku
rum ve kuruluşlar için model alınabilecek bu kitapla, hizmetlerin uz
manlığa ve amacına uygun verilebilmesi açısından büyük bir açık 
doldurulacak, önemli bir ihtiyaç karşılanacaktır.

Günümüz toplumları çok hızlı değişmekte, bilgi ve teknoloji bir enerji 
merkezi olarak dünyanın pek çok noktasına dağılmaktadır. Hızlı geli
şen toplumun değişmez gıdası olan bilgi ve teknoloji; bilginin payla
şılmasıyla ve paylaşımla artan uzmanlığın yeni bilgilere ulaşmasıyla 
kendi dinamizmini ortaya koymakta, toplumların gelişmesinde ve ya
şam konforunda temel ölçüt olmaktadır. İSÖM olarak biz bilginin ve 
uzmanlığın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Özürlüye hizmet 
konusunda 1994 yılından günümüze; spordan sanata, istihdamdan 
eğitim çalışmalarına değin profesyonelleşmiş ekibimiz ve uzmanlaş
mış bilgi birikimimizle İstanbul'umuza ve İstanbullu özürlü kardeşleri
mize mesai mefhumu tanımadan hizmet ulaştırdık ve büyük bir bilgi 
birikimine, uzmanlığa sahip olduk. İstiyoruz ki bu bilgi, deneyim, uz
manlık sadece bizde kalmasın, Türkiye'mizin her ilinde, ilçesinde,
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köyünde yaşayan özürlü kardeşlerimize bilgilerimiz, deneyimlerimiz 
ulaştırılsın ve onların da hayatı kolaylaşsın, sahip oldukları sıkıntılar 
giderilsin. Bu amaç doğrultusunda mütevazı bir ışık yakmak istedik ki 
inşallah, model uygulamalara bu alanda hizmet sağlayan kurum ve 
kuruluşlar duyarsız kalmayacak...

Günümüz dünyasında, insanın yeteneklerini ve yapabileceklerini ken
disi belirlemekle beraber çevresi de insanların ne yapabileceğini orta
ya koymakta ve bunun sınırlarını çizmektedir. Hepimiz özürlü doğabilir 
veya yaşantılarımız sonunda özürlü olabiliriz. Günümüzün hızlı gelişen 
teknolojisi sonucu otomasyonun her alanda kendini göstermesi, emek 
yoğunluğu çok olan iş gücüne ihtiyacı azaltmış yerine daha az hareket 
ihtiyacı olan ofis içi işleri ön plana çıkartmıştır. Emek gücüne ihtiyacın 
azaldığı yeni sosyoekonomik yaşamda bilgi ve uzmanlık ön plana 
çıkarken, fiziksel yeterlilik önemini yitirmeye başlamıştır. Hayatın fiziki 
anlamda kolaylaşması özürlü bireylere sosyal yaşama daha fazla 
katılım imkanı sunmuştur. Dolayısıyla bilişim teknolojileri üzerine kuru
lan yeni sosyal hayat, özürlü bireylerin önünde ki engelleri kaldırırken, 
özürlü kitleye hizmet noktasında da üstün bilgi, uzmanlık ve kaliteli 
uygulamaları temel bir insan hakkı olarak gündeme getirmiştir.

Ülkemiz, bugün itibarıyla bütün dünyada bilimden sanata, ekonomiden 
spora değin dikkat çeken bir ülke haline gelmiştir. Bu yönüyle Avrupa 
Birliği ve Amerika'dan sosyal hizmet uzmanları, ekonomistler ülkemizi 
ziyaret etmekte, bilgi birikimimiz ve uzmanlıklarımız noktasında dene
yimlerimizden faydalanmaktadırlar. Biz de Belediye Başkanımız Sayın 
Kadir Topbaş'ın dediği gibi; “bir şehrin medeniyet ölçüsü, o şehirde 
yaşayan vatandaşların yaşadıkları şehri kullanma oranına bağlıdır”, 
ilkesine sadık kalarak özürlü kardeşlerimizin yaşam konforunun art
masına, beceri ve yetkinliklerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Biliyo
ruz ki; bir toplumda yaşayan özürlü ne kadar sağlıklı ve mutlu ise o 
toplum o kadar sağlıklı ve mutludur. Bir toplumda yaşayan özürlü ne 
derece bilgili ve nitelikli ise o toplum o derece nitelikli ve kendini geliş
tirmiştir, medenidir. İSÖM olarak yaşadığımız toplumun gösterge taş
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larından birinde yer almaktayız. Bu vicdani ve insani sorumluluğun 
onurunu, kıvancını sahip olduğumuz gönülsel birliktelikle taşıyor, yeni 
projelerle özürlü kardeşlerimizin hem bedensel hem de zihinsel geli
şimlerini destekliyoruz, yetkinliklerinin artmasına yardım ediyoruz. 
Tabii ki bu temel amaçların gerçekleşmesinde öne çıkan olgu; doğru 
bilgi ve bilginin doğru bir şekilde kullanılması, amaca uygun çözüm 
üreten bir hizmet olarak özürlü vatandaşlarımıza sunulmasıdır. Özür
lüye hizmet noktasında bilgi kirliliğinin önlenmesi ve hizmetlerin planlı, 
ihtisaslaşmış bir şekilde özürlü bireye ulaşması için böyle bir kitabın 
gerekliliğini fark ettik, bu kitabı hizmetlerin uzmanlıkla standartlaşması 
ve uygulama hatalarına mahal vermemek için vatandaşımızın ve uz
manlarımızın bilgisine sunduk.

Özürlü Merkezleri; özürlü bireyin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi ama
cıyla çalışmalar yaptığı gibi özürlü bireyi sosyal hayata hazırlayan en 
önemli kurumlardandır. Hızla değişen ve gelişen toplum ve dünya 
karşısında, özürlü bireylerin asgari ihtiyaçlarına karşılık vererek bu 
bireyleri yetiştirmek ve topluma kazandırmak da bir bakıma Özürlü 
Merkezlerinin görev ve sorumluluğudur. Bu görev ve sorumluluğun 
yerine getirilmesi ancak profesyonel bilgi ve disiplinler arası uygulama
lar ile mevcut olmaktadır, olacaktır. Bu temel kriteri göz önünde bulun
durarak İSÖM, kurulduğu günden bugüne bünyesinde alanında uz
man psikologlar, sosyologlar, fizyoterapistler, spor eğitmenleri, avukat
lar, özel eğitimciler istihdam etmekte, personelin yetersiz kaldığı du
rumlarda ise üniversitelerden destek alarak üniversitelerle iş birliği 
yaparak uzmanlaşmış hizmeti özürlü bireye ulaştırmaktadır. Özürlü 
hizmetlerinde İSÖM Modeli de böyle bir uzmanlığın yansımasıdır.

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmetlerine 
başlayan ve değişik kurumsal yapı ile adlarla faaliyetlerini geliştirerek 
sürdüren İSÖM, özürlü bireye hizmet konusunda 17 yıllık birikime 
sahiptir. Öyle ki her hizmet dalı uzmanı, süreç içinde pek çok değişik 
ve çok yönlü uygulamanın tatbik edilmesiyle kendi özgün uygulamala
rını geliştirmiş bu alanda her yerden her kaynaktan edinilemeyecek bir
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birikime sahip olmuştur. Bu yönüyle İSÖM Modeli, yerel hizmetlerde 
kendi ekolünü oluşturarak, pek çok hizmet dalında ve uygulamasında 17 
yıllık özgün ve profesyonelleşmiş tecrübelerin paylaşımı olmaktadır.

Şunu çok iyi bilmekteyiz, bilgi ve uzmanlıklar paylaşıldıkça yeni uygu
lamalara yeni teknolojilere ulaşılabiliyor ve her yenilikte insan yaşamı 
biraz daha kolaylaştırılıyor, yaşamın biraz daha kalitesi arttırılıyor. Biz, 
bu kitapla uzmanlığımızı ve tecrübelerimizi kendi personelimizle sınırlı 
bırakmak istemedik. Biliyoruz ki söz uçucudur, kalıcı olan yazıdır. 
Uygarlığın bugüne kadar gelmesinde de itici güç gelişmelerin yazı ile 
kayıtlanması ve toplumsal hafızaya yerleşmesiyle olmuştur. Nesiller 
değişmiş ama yazılan hep aynı kalmıştır ve nesilden nesile ulaşmıştır. 
İSÖM Modeli de öyle umut ediyoruz ki Türkiye'nin dört bir yanından 
yerel idarelere ulaşacak ve özürlüye hizmet noktasında bu alanda bir 
ışık tutacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde özürlülere yönelik çalışma
ların derlendiği İSÖM Modeli, kendi alanında uzmanlaşmış bir ekibin 
birlikte çalışmasıyla ortaya koyulan bir kaynaktır. Kitabın derlenmesi 
sürecinde değerli bilgi birikimini bizden esirgemeyen mülga ÖZİDA'da 
görevli Özürlüler Uzmanı Şule ÜRKER'e, ASPB Özürlü ve Yaşlı Hiz
metleri Genel Müdürlüğünden Mustafa KAZKAYASI'na, eski mesai 
arkadaşımız Sosyal Hizmet Uzmanı Savaş SARlÖZÜM'e, bu kitabın 
yazım çalışmaları yürütülürken müdürlüğümüzde çalışan ancak daha 
sonra Ankara'da Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 
Başkanlığı'na geçen İ. Mansur ÖZDEMİR'e ve yine kitabın yayınlan
ması sürecinde Özürlüler Müdürlüğü'nü yürüten ancak daha sonraki 
süreçte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürü olan Dr. Aylin ÇİFTÇİ'ye değerli katkı ve desteklerin
den dolayı teşekkür ederiz.

Bekir Köksal
Özürlüler Müdürü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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1. BÖLÜM 

DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ 

(Bölüm Editörü: Zeynep ŞİŞKOLAR)
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Bir Kavramsal Kullanım Hakkında: Alanla ilgili yazılı kaynakları 
takip edenlerin göreceği gibi malul, sakat, özürlü, engelli kavramları 
aynı anlamı taşımak üzere birbirinin yerine kullanılabilmektedir. 
Konuyla ilgili ulusal kamu uygulamalarının çerçevesini oluşturmak 
üzere yapılandırılmış uluslararası metinlerde de benzer bir durum 
göze çarpmaktadır. Özellikle İngilizceden Türkçeye çevrilmiş kay
naklar ve hukuki metinlere bakıldığında; handicapped, impaired, 
disabled kavramlarının çevirilerinde de benzer bir karışıklık gözle
nebilmektedir. Bunun yanı sıra, gündelik hayat içinde karşılaştığı
mız birçok farklı kullanım bulunmaktadır. Ve daha önemlisi, bizim 
burada tercih ettiğimiz haliyle ‘özürlü' bireyler ve bu bireylerin oluş
turduğu toplulukların tanımlama tercihlerinde de farklılıklar bulun
maktadır. Bireysel karşılaşmalarda, genel olarak kişilerin kendilerini 
tanımladığı haliyle anılmalarının daha doğru bir tercih olduğunu 
düşünmekle beraber, bu çalışmada hâkim bir kavramsal tercihte 
bulunmamız gerekiyordu. Bu tercihte bulunurken, mevzu hukuku
muzun belirttiği haliyle ‘özürlü' kavramını kullanmayı uygun bulduk. 
Bir hukuki tanımlama olarak ‘özürlü' kavramı; aynı zamanda bu 
kitapta yer alan yazıların uygulama çerçevesini ve sınırlarını da 
belirlediği için bir bütünlük oluşturmaktadır.

Fakat bu tercih dışında, bazı metinlerde yazarların kendi kavramsal 
kullanımları, tercih ettikleri haliyle bırakılmıştır.
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PSİKO-SOSYAL SERVİS 
Zeynep ŞİŞKOLAR*

1. GİRİŞ

Sosyal Hizmetlerin önemli bir bölümü yerel yönetimler tara
fından yerine getirilmektedir. Bu noktada en belirgin rolü belediye
ler üstlenmektedir. Belediyelerin vereceği hizmetlerin bireylere, 
rasyonel bir yapılanma içinde en kısa sürede ve etkin bir şekilde 
ulaştırılmasının önemi büyüktür. Sosyal hizmetlerin büyük ölçüde 
muhatabı dezavantajlı kesimler olan yoksullar, yaşlılar, çocuklar ve 
özürlülerdir. Dezavantajlı grupların önemli bir bölümünü özürlüler 
oluşturmaktadır. Özürlüler, sınırlılıkları ve kısıtlılıkları nedeniyle 
yoksulluk ve yoksunluk gibi etkenlerin doğrudan etkilediği, başta 
sağlık olmak üzere ekonomik ve sosyal desteklere en çok ihtiyaç 
duyan toplumsal kesimdir.

İstanbul, nüfusu önemli ölçüde göçle artmış büyük bir met
ropoldür. Göçle gelen kesimlerin kentleşme, kentsel yaşama uyum, 
iş bulma, konut edinme, sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi da
ha pek çok alanda çeşitli güçlüklerle karşılaşması kaçınılmazdır. 
Göçle gelenlerle birlikte İstanbul nüfusunun %12'lik dilimini özürlü
ler oluşturmaktadır. Özürlüler, noksanlık, hastalık, sakatlık gibi 
sebeplerle fiziksel veya ruhsal açıdan karşılaştıkları engeller bir 
yana toplum içinde gündelik hayata katılma noktasında da sosyal 
engellilik hali yaşamaktadırlar. Özürlülerin diğer dezavantajlı ke
simlerde olduğu gibi, talepleri doğrultusunda desteklenmeye ihti
yaçları vardır. Özürlüler taleplerini karşılama noktasında kendileri
ne muhatap bulmakta zorlanmaktadırlar. Bu bağlamda Büyükşehir 
Belediyesi önemli bir misyonu yerine getirmektedir.

* Sosyolog
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, söz konusu ta
lepleri karşılama sorumluluğu, bünyesinde faaliyet gösteren Özür
lüler Müdürlüğü ve ona bağlı hizmet veren Özürlü Merkezlerine 
verilmiştir.

Özürlüler Müdürlüğü'nün, ilçelere dağılan Özürlü Merkezle
ri ile Özürlülere en kısa sürede ulaşma ve onların ihtiyaçlarını tespit 
edip gerekli desteği sağlamada etkin bir rolü vardır. Özürlü Merkez
leri, ilgili engellerin ortadan kaldırılması, özürlülere daha kolay ve 
sağlıklı ortamlar hazırlanması gibi hususlarda sürece müdahil ol
mada önemli bir işlev üstlenmektedir. Özürlüler Müdürlüğü'nün 
ulaşımdan sağlığa, sosyal aktiviteden eğitime kadar özürlü ve ya
kınına sunduğu hizmetlerinin başlangıç noktası psiko-sosyal servis 
hizmetleridir.

2. SOSYAL SERVİS HİZMETLERİ

Modern sosyal hayatta sosyal hizmetler, kişi, grup ve top
lulukların yapı ve şartlarından doğan ya da kendi denetimleri dışın
da meydana gelen bedenî, zihnî ve ruhî eksikliği, fakirlik ve eşitsiz
liği gidermek veya azaltmak, toplumun değişen şartlarından doğan 
sosyal sorunları çözümlemek, insan kaynaklarını geliştirmek, hayat 
standartlarını iyileştirmek ve yükseltmek, fertlerin birbirleriyle ve 
sosyal çevresi ile uyum sağlamasını kolaylaştırmak maksadıyla 
insan şeref ve haysiyetine yaraşır eğitim, danışmanlık, bakım, tıbbî 
ve psiko-sosyal rehabilitasyon alanlarında devlet veya gönüllü-özel 
kuruluşlar tarafından sistemli bir şekilde ifa edilen hizmet program
larının bütünüdür (Seyyar, 2002).

Bu tür hizmetler ise resmi ya da özel kurumların Psiko- 
Sosyal Servis departmanlarında sağlanır. Sosyal Servis veya 
Psiko-Sosyal Servis mevzuatımızda aşağıda belirtildiği şekliyle 
tanımlanmış ve ifade edilmiştir.

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin 
birinci fıkrasının c bendi uyarınca “sosyal servis” aşağıdaki şekilde 
tanımlanmıştır:
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Sosyal servis; çalışan özürlülerin evde, işyerinde ve sosyal 
çevrelerinde yaşadıkları sorunların çözümünde yardımcı olunarak 
işe ve işyerine uyumlarının sağlandığı bölümdür. Bu bölümde; 
özürlülerin resmi ve resmi olmayan kurumlarla etkin bir iletişim 
kurmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılır, bireysel ve grup 
programları ile danışmanlık hizmetleri verilir.

Ayrıca, mülga Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Tespiti, İncelenmesi, Bakım ve 
Rehabilitasyonuna Dair Yönetmeliğin 9. maddesinde “Psiko-Sosyal 
Servis” görevleriyle şu şekilde belirtilmiştir;

‘Madde 9- Merkezlerde uygulanacak programları koordine- 
li ve etkin bir şekilde yürütmek üzere bir sosyal çalışmacı, bir psiko
log ve bir çocuk gelişimcisinden oluşan bir Psiko-Sosyal Servis 
kurulur, müdür veya yardımcılarından birine bağlı olarak görevi 
yürütür.

a) Kuruluşa tertibi yapılan özürlü ile ilgili dosyayı değer
lendirme kuruluna intikal ettirmek,

b) Merkeze başvuran özürlü ailelerine gerekli danışman
lık ve rehberlik hizmetlerinde bulunmak,

c) Personelin ve özürlü ailelerinin alanla ilgili olarak eği
timlerini ve bilgilendirilmelerini sağlayıcı konferans, 
seminer, grup çalışması ve benzeri etkinliklerde bu
lunmak,

d) Özürlüler ve problemleri ile ilgili kamuoyu oluşturmak 
amacıyla ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde 
eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

e) Mesleki eğitim programlarında yeterli bilgi ve beceri 
sahibi olan özürlülerin işe yerleştirilmelerine yardımcı 
olmak,

f) Eğlence, gezi, spor ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,
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g) Rehabilitasyon programını tamamlayarak aile veya ya
kınlarına teslim edilen, işe yerleştirilen özürlülerin sos
yal uyumlarını izlemek,

h) Özürlülerin aileleri ve çevreleri tarafından kabullenil
mesi için gerekli mesleki çalışmaları yapmak, rehberlik 
etmek, (kuruluşun bulunduğu ilin dışında ikamet eden 
ailelerle yapılacak mesleki çalışmalar ailenin bulundu
ğu ildeki il sosyal hizmetler müdürlükleri ile yapılacak 
işbirliği ile sürdürülür.)

i) Merkezden ayrılan özürlülerin toplum içinde takibini 
sağlamak amacı ile il sosyal hizmetler müdürlüklerine 
gerekli bilgiyi vermek,

j) Özürlülerin rehabilitasyonu konusunda hizmet-içi eği
tim programlarının düzenlenmesinde ve uygulanma
sında görev almak, 

k) Merkezin çalışmalarından yararlanılmak üzere, mesle
ki araştırma ve inceleme çalışmalarına katılmak,

l) Genelge ve talimatlarla verilen diğer görevleri yapmak 
(SHÇEK Yönetmeliği, 1993).

Özürlüler Müdürlüğü'nün Psiko-Sosyal Servisinde çalışan 
personel ve sunduğu hizmetler ise şu şekildedir: Psiko-Sosyal Ser
vis özürlü ve yakınlarının özürlülük ile ilgili olarak ilk elden en doğru 
bilgiyi alabilecekleri servislerdir. Özürlünün ayrıntılı kaydının alın
ması, bilgilendirme, danışmanlık, kurum içi ve dışı departmanlara 
yönlendirme ve bu yönlendirmelerin takibi, bütüncül bir sosyal hiz
met sisteminin gerektirdiği şekilde bu serviste gerçekleştirilir. 
Psiko-Sosyal Serviste hizmet veren meslek elemanları; halkla ilişki
ler/kayıt elemanı, sosyal çalışmacı veya sosyolog, psikolog ve 
hemşiredir. Psiko-Sosyal Servis hizmetleri şu başlıklar altında ve
rilmektedir;
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2.1. Saha çalışması

Özürlülerin bir bölümünün hayatı ciddi oranda çeşitli ne
denlerle ev içinde geçmekte, dışarıdaki dünyadan uzak kalmakta
dırlar. Fiziksel özürlüler başta olmak üzere hareket güçlüğü sebebi 
ile büyük çoğunluk evlerinden dışarı çıkmamakta ya da çok az 
çıkmaktadır. Bu sebeple özürlülerin varlığından haberdar olmak bir 
yana sayılarının tespiti bile oldukça zordur. Özürlülerle ilgili kayıt 
sistemi çalışmaları kaymakamlıklar ve yerel belediyelerce şimdiye 
değin yapılagelmiştir. Ancak söz konusu veriler çoğunlukla eski 
olduğu gibi büyük oranda da eksiktir. Özürlünün tespiti ve takibi 
dinamik bir süreci içermektedir. Ölümler olabileceği gibi yeni do
ğumlar da dikkate alındığında özürlü sayısı sürekli değişmektedir. 
Ölenlerin kayıt sisteminden çıkarılması yeni doğanların da sisteme 
eklenmesi için özürlü kesimin yakın takibi gerekmektedir. Bu se
beplerle Özürlüler Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı Özürlü Merkezle
ri özürlünün tespiti ve sürecin takibi noktasında Saha Çalışması 
yürütmektedir.

Özürlüler merkezlerinin sorumluluk alanlarındaki özürlülere 
hizmet verebilmelerinin ilk aşaması bölgedeki özürlülerin kurumdan 
haberdar olmaları ve onlarla ilgili bilgiye ulaşmaktır. Bu aşamada 
saha çalışmaları birincil öneme sahiptir. Saha çalışması; kurum 
ziyaretleri, kurumlardan alınan verilerin düzenlenmesi ve özürlünün 
kaydının alınması bölümlerinden oluşur.

2.1.1.Kurum Ziyaretleri:

Sosyal Çalışmacı veya Sosyolog ile Birim Sorumlusu tara
fından gerçekleştirilen kurum ziyaretleri Özürlüler Merkezinin bölge 
halkı tarafından bilinmesi ve kurumların elinde bulunan özürlü veri
lerine ulaşılmasında önemli bir araçtır. Kurum ziyaretlerine dikey 
hiyerarşik kamu yönetim örgüsü gözetilerek öncelikle kaymakam
lıktan başlanmaktadır. Kaymakamlığın akreditasyonu ile başlan
ması, ilçelerde dinamik bir süreçle devam ettirilecek olan kurum
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ziyaretlerinde önemli bir avantaj sağlamaktadır. Kurum ziyaretleri 
Özürlüler Merkezinin sorumluluk alanı içinde bulunan bütün kamu 
kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını kapsamaktadır. Kurum ziya
retlerinin içeriği aşağıda sunulan konular üzerinden gerçekleştirilir;

1) Özürlüler Merkeziyle ilgili genel bilgilendirme yapılması.
2) Özürlülükle ilgili genel bilgilendirme yapılması (özellikle 

hangi durumlarda kişilerin özürlü kategorisinde değerlendi
rildiğinin bilgilendirilmesi).

3) Kurumun özürlülere yönelik hizmetleri varsa onlara yönelik 
takibinin yapılması.

4) Bölgedeki özürlülere yönelik nitelikli hizmet verilmesi ama
cıyla ortaklaşa gerçekleştirilebilecek çalışmaların görüşül
mesi.

5) Kurumların elindeki özürlü verilerinin paylaşılması.

Sosyal Çalışmacı / Sosyoloğun kurum ziyaretleri kapsa
mında görüşme gerçekleştirdiği resmi kurum ve kuruluşlar aşağıda 
çıkartılmıştır;

İlçe Kaymakamlığı
Mal Müdürlüğü
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Sağlık Grup Başkanlığı
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler 
Sağlık Ocakları 

İlçe Belediyesi
Özürlüler Masası 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
RAM
Özürlü Okulları

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü 
İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü 
İlçe Müftülüğü

26



Cami Görevlileri 
İBB Bünyesine Faaliyet Gösteren Kurum ve Kuruluşlar

İSMEK
Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi 

Muhtarlıklar
Sivil Toplum Kuruluşları 
Dernekler ve Vakıflar

Özürlü Dernekleri
Hemşerilik Dernekleri
Cami Dernekleri

2.1.2.Listelerin Karşılaştırılması: Birinci basamak kurum 
ziyaretleri tamamlandıktan sonra alınan listelerin veri tabanıyla 
karşılaştırmasının yapılması ve her mahalle üzerinden nitelikli liste
ler oluşturulması Kayıt Elemanı tarafından gerçekleştirilir.

2.1.3.Özürlü Kaydının Alınması ve Veritabanı O luştu
rulması:

2.1.3.1.Sahada kayıt:
i.Toplu kayıt:
Merkeze uzak mahallelerde, Sosyal Çalışmacı/Sosyoloğun 

planlaması dâhilinde o mahalleye yakın, kamu kurumu veya sivil 
toplum kuruluşları tarafından tahsis edilmiş toplu kayıt alımı için 
uygun bir mekânda (muhtarlık, kültür merkezi vb.), telefonla arana
rak çağrılmış olan özürlüler, Sosyal Çalışmacı/Sosyologun genel 
bilgilendirme ve gözetiminde, Hemşire veya Kayıt Elemanı tarafın
dan kayıt altına alınır.

ii.Evde kayıt:
1) Listelerde iletişim bilgileri olmasına rağmen çeşitli se

beplerden kayda gelemeyenlerin (öncelikle ağır özürlülerin) evleri
ne Kayıt Elemanı veya Hemşire ve Sosyal Çalışmacı/Sosyolog 
tarafından gidilip kaydıyla beraber, bütüncül sosyal hizmet kapsa
mında ayrıntılı Sosyal İncelemesi yapılır.
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2) Kayıtlarına hiçbir şekilde ulaşılamayan özürlülerin listesi 
tekrar kurum ziyaretlerine dönülerek, mahallelerde ki dernek, spor 
kulübü cami derneği dâhil her türlü kurum sürece katılarak, özürlü
lük hakkında genel bilgilendirme ve afiş çalışmalarıyla bölgede 
özürlü raporu alabileceğinden bile habersiz olan özürlülere evlerin
de ulaşarak, evde kayıt prosedürü uygulanır.

Saha çalışmasının özürlüye yönelik hizmetlerde etkin ola
rak kullanılabilmesi için, genel merkez hizmetlerinden özürlüye 
bahsedilip, Sosyal Çalışmacı/Sosyologa mutlaka yönlendirilmesi ve 
sahada alınan kayıtların eksiksiz ve nitelikli bir anamnez kullanıla
rak otomasyon sistemine ve ayrı bir Excel dosyasına girilmesi ge
rekmektedir.

2.1.3.2 Merkezde kayıt:

Özürlüler Müdürlüğünün yürüttüğü basın yayın çalışmaları, 
saha çalışmaları ve kurumlarla sürdürdüğü ortaklaşa çalışmalar 
üzerinden özürlü veya yakınlarının kurum hizmetlerinden haberdar 
olarak kuruma başvurmalarıyla ya da iletişim bilgileri olan özürlüle
re kurumda randevu verilmesiyle kurumda kayıt alınır. Müracaatçı
ya, ilk olarak Psiko-Sosyal Servis personelinden olan Halkla İlişki
ler/Kayıt Elemanı tarafından hizmet sunulur. Özürlünün öncelikle 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi özürlü otomasyon sisteminde kay
dının olup olmadığı kontrol edilir; eğer kaydı yoksa evrakları ( ika
metgah, nüfus cüzdan fotokopisi, sağlık kurulu raporu veya özürlü 
kimlik kartı) alınır ve özürlünün bütün yönleriyle tanınmasını ve 
ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlayan ayrıntılı bir form üzerinden 
otomasyon sistemine kaydı girilir. Özürlüler Müdürlüğü tarafından 
verilen hizmetler genel hatlarıyla tanıtılır; medikal malzeme, sosyal 
aktivite, yaz kampı, iş başvurusu, beyaz kart, kuaförlük hizmeti vb. 
talepleri, kaydedildikten sonra özürlüye mevcut veriler ışığında 
bütüncül bir sosyal destek verilmesi doğrultusunda Sosyal Çalış
macı/Sosyologa yönlendirilir.
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2.1.3.3. Veritabanı

Özürlülere yönelik politika üretimi, etkin ve sistemli bir hiz
met verilebilmesi için gerekliliklerin başında özürlüyle ilgili kurumla
rın elinde nitelikli bilginin bulunması gelir. Kayıt sistemleri gelişmiş 
olan ülkeler, özürlülere ilişkin bilgileri kurumlardaki kayıtlarından 
elde etmektedir. Türkiye'de özürlü nüfusa yönelik ulusal bir kayıt 
sistemi henüz hazırlık aşamasında olduğundan, özürlülerin nitelik 
ve nicelikleriyle ilgili büyük ölçüde bilgi eksikliği bulunmaktadır. 
Ülkemizdeki, özürlülerin sayısal büyüklükleri, sosyo-ekonomik nite
likleri, yaşadıkları sorunlar ve toplumdan beklentileri konusunda ilk 
çalışma Başbakanlık Özürlüler İdaresi, ve Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından gerçekleştirilen Türkiye Özürlülük Araştırmasıdır. Bu 
araştırmada özürlü nüfus oranları, yaş yapısı, eğitim durumu, işgü
cüne katılım, sağlık sosyal güvenlik, kurum ve kuruluşlardan bek
lentileri, özür oranı ve özrün ortaya çıkışı gibi parametrelerle ilgili 
olarak veri toplanmıştır.(Özürlülük Araştırması Temel Göstergeleri, 
2006).

Türkiye özürlü nüfusunun genel yapısı üzerine çok önemli 
bir bilgi sağlamış olan çalışmayla birlikte özürlülere hizmet veren 
kurumların elinde de hizmet verdikleri grubun verilerinin hizmet 
planlamalarına ve hizmetlerini etkin ve sistemli bir şekilde vermele
rini sağlayacak şekilde bulunması gerekmektedir. Ancak mevcut 
duruma bakıldığında bu alanda bir dağınıklığın olduğu gözlenmek
tedir. Kaynakların her kurumda farklı önceliklere göre farklı alanlar
da kullanıldığı gözlenmektedir( Yalova Çalıştay Raporu, 2008).

Özürlülere ilişkin kayıtların ve istatistikî bilgilerin bilimsel 
yöntemler ışığında standartlara uygun bir şekilde tutulması hizm e
tin etkinliğini artıracağı gibi mükerrerliğini de önleyecektir (age, 
2008). Özürlü Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kart 
Verilmesine Dair Yönetmelik bu ihtiyaç göz önünde bulundurularak 
çıkartılmıştır, ancak belediyeler özürlülere en yakın ve sürekli ilişki 
içinde bulunulan öncelikli kurumlar olmasına rağmen belediyelerin
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kullandıkları standart bir veritabanı formatı bulunmamaktadır. Veri- 
tabanında 101.000 kayıtlı özürlü bulunan İstanbul Büyükşehir Be
lediyesi Özürlüler Müdürlüğü de yerel yönetimlerle merkezi yöne
timlerin işbirliği içersinde çalışmasının önemini dikkate alarak stan
dart veritabanı oluşturulmasına yönelik çalışmalarına devam et
mektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü, özür
lülere etkin ve sistemli bir hizmet verebilmek için İstanbul genelin
deki her yaş ve her özür grubundan % 40 ve üzeri Özürlü Sağlık 
Kurulu Raporu olan kişilerin ayrıntılı bir soru formu üzerinden kay
dını almakta ve otomasyon programına kaydetmektedir. Müdürlük 
özürlülere yönelik hizmet planlamalarında, Ar-Ge çalışmalarında ve 
hizmet sunumunda otomasyon sistemindeki verileri kullanmaktadır. 
Mevcut kaynağın adaletli bir şekilde hedef kitleye ulaştırılmasında 
ve hizmet tekerrürünün önlenmesi amacıyla otomasyon kayıtlarına 
veri girişleri eksiksiz bir şekilde yapılmaktadır.

2.2. Sosyal Destek Hizmetleri:
Özürlülük karmaşıklığı, yoğunluğu ve çok boyutluluğu se

bebiyle ailelerin inanç sistemlerini zorlama potansiyeline sahiptir. 
Bu özellikler ailenin sadece değer sistemlerini sorgulamalarına 
sebep olmakla kalmayıp özürlülüğü sebebiyle farklı ihtiyaçları orta
ya çıkan ailenin özürlü ferdiyle ilgili yapısal değişiklikleri gerçekleş
tirmek durumunda kalmaktadır. Bu süreç genellikle kişisel ve ailevi 
stresin sebebi olmaktadır.( Power ve Dell Orto, 2004: 9).

Türkiye’de yapılan araştırmalar ve özürlülük konusundaki 
uzmanların görüşleri, özürlü ve ailelerinin yasal, sosyal haklarıyla 
ilgili olarak yetersiz bilgiye sahip oldukları ve özürlü ailesinin, özür
lünün eğitimi ve özrü ile baş etmesi konusunda bilgilendirmeye, 
sosyal desteğe ihtiyaçlarının olduğu yönündedir. (Özida, 2005:97). 
Caplan ve Killilea’ya göre sosyal destek “insanın stresli bir olaya 
egemen olmasını ve onunla başa çıkmasını kolaylaştıran sosyal 
çevreden gelen geri bildirim” dir. ( akt. Erkan, 2003). Sosyal des
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tek, Psiko-Sosyal Serviste meslek elemanı olarak çalışan, özürlü
lük alanında deneyimli Sosyal Çalışmacı veya Sosyologlar ile Psi
kologlar tarafından sağlanır. Bilgilendirme, yönlendirmenin yanı 
sıra özürlülerin sosyal hayata aktif katılımlarını ve potansiyellerini 
gerçekleştirmelerini sağlayacak sosyal ve mesleki rehabilitasyon 
çalışmaları yapılır. Özürlü kişinin ihtiyaç duyduğu desteğin türüne 
göre yardımcı olabilecek kurumlar araştırılır ve destek süreci plan
lanır. Özürlülerin yaşam standartlarının yükseltilmesi için aile üye
leri ve ebeveynlerin spesifik alanlarda eğitimi sağlanır. Özürlü kişi
nin yaşam boyu desteklenmesi için aile dayanışmasını güçlendire
cek ve sosyal çevre dinamiklerini aktifleştirecek çalışmalar yapılır. 
Özürlülerin toplum içinde hareketliliğini sağlayacak sosyal aktivite- 
ler düzenlenir.

Sosyal destek hizmetleri ise şu başlıklar altında verilmektedir;

2.2.1. Bilgilendirme, Yönlendirme, Danışmanlık hizmetleri:
Özürlülere yönelik yapılan mevzuat çalışmalarıyla özürlüle

rin insan haklarını ve temel özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle 
eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan yaralanmasını sağlaya
cak değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır. Özürlülerin sosyoe
konomik açıdan bilgiye ulaşım kaynaklarının sınırlılıkları göz önün
de bulundurulduğunda özürlüye verilen bilgilendirme, yönlendirme 
ve danışmanlık hizmetlerinin, özürlünün yaşam kalitesini arttırma 
ve topluma adaptasyonu sürecinde birincil rol oynadığı görülmek
tedir.

2012 yılı itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler 
Müdürlüğü bünyesinde Psiko-Sosyal Servis aracılığıyla özürlülere 
kurum içi ve kurum dışında verilen hizmetlere dair bilgilendirme ve 
yönlendirme başlıklarından bazıları şu şekildedir:

• Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile ilgili bilgilendirme ve ilgili
hastanelere yönlendirme

• 2022 maaşına yönelik bilgilendirme ve yönlendirme
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• Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 
sağlanan bakım ödeneğiyle ilgili bilgilendirme ve yönlen
dirme

• Özel Eğitim ve Rehabilitasyon hizmetleriyle ilgili bilgilen
dirme ve RAM'lara yönlendirme

• Ücretsiz toplu taşımayla ilgili bilgilendirme ve yönlendirme.
• Ayni nakdi yardımlarla ilgili bilgilendirme ve yönlendirme.
• İstihdamla ilgili bilgilendirme ve İş-Kur şubelerine yönlen

dirme.
• Sağlık hizmetleriyle ilgili bilgilendirme ve yönlendirme
• Sporla Rehabilitasyon ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme vb.

2.2.2. Sosyal İnceleme:
Kuruma kaydı alınan özürlülerin ihtiyaç duydukları hizmet

ler çok çeşitli olabilmektedir. Hakları konusunda bilgili, psikososyal 
açıdan herhangi bir desteğe ihtiyaç duymayıp hayatındaki önemli 
ihtiyaçlarını karşılayıp (iş, okul, ev, sosyal hayat) yüksek bir yaşam 
kalitesi yakalamış olup, sadece ücretsiz taşıma kartı için kuruma 
başvuran özürlüler olabildiği gibi hayatının birçok alanında destek
lenmeye ihtiyaç duyan özürlüler de kuruma kayıt olmaktadır. Özür
lüyle yapılan ilk görüşmenin ardından veya bir ihbar neticesinde 
özürlünün ayrıntılı sosyal desteğe ihtiyacı olduğu belirlenirse özür
lüye ve özürlünün sosyal çevresine yönelik sosyal inceleme yapılır.

Sosyal inceleme birçok bilgi kaynağını gerektirir, bireyin 
kendi sözleri kritik değere sahip olmakla birlikte özürlü ve ailesiyle 
ilgili etik sınırlar dahilinde bir çok kaynaktan bilgi toplanır. Özürlü ve 
ailesinin sorununu çözmeye yönelik psikolojik, sosyal, kültürel ve 
ekonomik kaynaklarının değerlendirmesi yapılır ve ona göre mü
dahale planı çıkartılır.

Sosyal incelemede öncelikle özürlünün kişisel alanıyla ilgili 
kaynakları değerlendirilir ve bunlar maddi durum, sağlık, psikolojik, 
manevi ve sosyal bakımdan iyi olma, kendi kararlarını verme...
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İkinci olarak, özürlünün eylem alanı değerlendirilir; işi, boş zaman 
aktiviteleri, kişisel gelişim aktiviteleri, kişilerarası iletişimi, eğitimi... 
Son olarak da özürlü bireyin çevresiyle ilgili durumu değerlendirilir; 
sosyal içerilmesi, hakları, sosyal güvenliği, toplumsal yönden iyi 
olması, ev hayatı, sosyal kaynakları...( Brown ve Brown, 2006). 
Örneğin ulaşılabilir olan geniş aile, komşular, destek grupları veya 
benzer kaynaklar özürlü ve ailesinin özürlülük tecrübesiyle baş 
etme şeklinde fark oluşturmaktadır. (Power ve Dell Orto, 2004).

Değerlendirme işleminden sonra müdahele aşaması gelir. 
Müdahale kişinin ya da müdahalecinin kasıtlı olarak başvurduğu 
eylem yada eylemler bütününe denir. Genellikle müdahale kişinin 
ihtiyacı tanımlandıktan sonra gerçekleştirilir. Sosyal Çalışma
cı/Sosyolog bazı temel değerlendirmeler gerçekleştirir ve pozitif 
sonuç verecek ve fizibilitesi olan eylem planını gerçekleştirir. Kişi
nin kendine veya başkalarına zarar vermesi durumu dışında mü
dahalenin desteklenecek kişiye danışılarak yapılması müdahale 
planının merkezinde yer alan bir özelliktir. (Brown ve Brown, 2006).

Özürlüler Müdürlüğü’nde yapılan sosyal incelemeler genel
likle özürlüye yapılacak medikal yardımlar ve Zihinsel Özürlüler 
Eğitim ve Beceri Kazandırma Merkezlerindeki kursiyerlerin eğitim 
planlamaları nedeniyle gerçekleştirilmiş olmakla beraber, planlama 
aşamasında olan aile destek projesi vb. projelerle kapsamı daha 
da genişleyecektir.

3. İSÖM İŞ AKIŞI

Özürlüler Müdürlüğü örneğinde özürlü hizmetleri iş akışı 
işleyişinin başlangıcı, saha çalışması sonucu ya da özürlü veya 
yakınının bizzat başvurusu üzerine sosyal servis personellerinden 
olan Kayıt Elemanı veya Hemşire tarafından özürlü veya yakınına 
İSÖM hizmetlerinin ön tanıtımı yapılması, özürlünün ayrıntılı bir
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form üzerinden kaydının alınması ve otomasyon sistemine girişinin 
yapılmasıdır. Özürlüye nitelikli hizmet planlamasında ve ulaştırıl
masında birinci basamak olan bu çalışmanın akabinde özürlü veya 
yakını Sosyolog veya Sosyal Çalışmacıya yönlendirilir. Özürlünün 
durumuna göre, kendisini ilgilendiren sosyal haklarıyla ilgili Sosyal 
Çalışmacı/Sosyolog tarafından bilgilendirme ve yönlendirme yapı
lır. Özürlünün toplum içinde özürlü olmayanlarla eşit bir şekilde var 
olabilmesine imkan sağlamayı hedef edinmiş, kurum içi ve kurum 
dışında özürlünün faydalanabileceği bütün destek mekanizmalarını 
göz önünde bulunduran, bütüncül bir sosyal destek planı hazırlanır. 
Hazırlanan bu destek planına göre, özürlü öncelikle Özürlüler Mü
dürlüğü bünyesinde hizmet veren departmanlara yönlendirilir ve 
yönlendirmelerin takibi sosyal servis tarafından yapılır. Örneğin, 
kuruma kayıt yaptırmış 17 yaşındaki hafif zihinsel özürlü olan bir 
bireyin öncelikle kaydı alınır, daha sonra ailesinin sosyoekonomik 
durumuna göre faydalanabileceği 2022 maaşına, Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmıyorsa RAM’a (Rehberlik 
Araştırma Merkezi) vb. kurumlara yönlendirilir. Kurum içi faydala
nabileceği hizmetlerden bir tanesi olan Zihinsel Özürlüler Eğitim ve 
Beceri Kazandırma Merkezine yönlendirilmeden önce Psikologa 
yönlendirilir, sosyal incelemesi yapılır ve uygun görülürse eğitimi 
başlar. Eğitimle birlikte spor hizmetlerinden, sosyal rehabilitasyon 
kapsamında sosyal aktivitelerden, ulaşım hizmetlerinden, iki yıllık 
eğitimin sonunda başarılı olursa istihdam hizmetleri vb. hizmetler
den faydalanması sağlanır. Yukarıda 17 yaşında hafif zihinsel 
özürlü bir birey için ana hatlarıyla bahsedilen hizmetler, her yaştan 
bütün özür grupları içi durumlarına göre planlamalarla yürütülmek
tedir.
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Şekil 1: İSÖM İş Akış Şeması (Kurum içi ve kurum dışına 
yönlendirme süreçleri)

Psiko -  Sosyal Servis

C------ \

Kayıt
Elemanı

v _______ y

Hemşire

36



KAYNAKÇA
1. Brown, I ve Brown, R. (2006). Q ua lity  o f L ife  and D isability .

Jessica Kingsley. London
2. Erkan, G. ( 2003) “ Özürlülere Sosyal Hizmet Uygulamaları” C.Ü. 

Tıp Fakültesi Dergisi

25 (4)
3. ÖZİDA. (2005). II. Ö zürlü le r Şurası: Yerel Y önetim ler ve Ö zür

lüler. Ankara
4. ÖZİDA. (2006). Türkiye Özürlülük Araştırması Temel Göstergele

ri.
5. http://www.ozida.gov.tr/ Erişim tarihi: 10.09.2009
6. ÖZİDA. (2008). Yalova Çalıştay Raporu.(Yayınlanmamış).
7. Power, P ve Dell Orto, A. (2004). Fam ilies L iv ing w ith  C hron ic 

İllness and
D isab ilities. Springer. A B D

8. Seyyar, A. (2002). Sosyal S iyaset Terim leri. Beta Yay. İstanbul.
9. Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik, 30.05.2006 tarih, 26183 

sayılı T.C Resmi Gazetesi
10. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 

Özürlülerin Tespiti, incelenmesi, bakım ve rehabilitasyonuna dair 
yönetmelik, 19.08.1993 tarih, 21673 sayılı T.C. Resmi Gazetesi

11. Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı 
verilmesine Dair Yönetmelik, 19.07.2008 tarih, 26941 sayılı T.C. 
Resmi Gazetesi

37

http://www.ozida.gov.tr/


38



PSİKOLOJİK DESTEK HİZMETLERİ 
Betül C. ARSLAN* - Feyzullah GÜRDAŞ**

1. GİRİŞ
Özürlü bireylerde yürütülen rehabilitasyon çalışmalarının 

temel hedefi fiziksel, ekonomik ve sosyal yönden olası tam bağım
sızlığın sağlanmasıdır. Tıbbi sosyal ve mesleki rehabilitasyonu 
içeren bu süreçte özürlünün evinde, işinde ve sosyal yaşamında 
kendine ve topluma yeterli olabilmesi, toplumla uyum sağlaması 
amaçlanır.

Tüm bu hedeflerin gerçekleşebilmesinde özürlü ve ailesinin 
ruhsal yönden desteklenmesi çok önemlidir. Psikoloji hizmetlerini 
barındırmayan rehabilitasyon çalışmaları yetersiz kalır. Özürlü ya 
da özürlü olmayan bir birey, hem hayatındaki önemli ihtiyaçlarını 
karşılayıp (iş, okul, ev, sosyal hayat) hem de hayatında başkaları
nın ya da kendisinin normatif beklentilerini karşılamışsa bu kişi 
yüksek bir yaşam kalitesi yakalamış demektir. Özürlülere yönelik 
planlanan psikolojik destek çalışmalarında da, yaşamdan tatmin 
olmak, pozitif bir benlik geliştirmek, kişisel anlamı ve hayatın birçok 
alanında var olmayı arttırmak, hayattan keyif almak, toplumsal ve 
çevresel şartları iyileştirmek, ihtiyaçlarını karşılamak amaçlanarak 
yaşam kalitesini arttırmak hedeflenir.

Yerel Yönetimler ve Özürlüler konulu II. Özürlüler Şura- 
sı'nda psikoloji hizmetleriyle ilgili olarak “Sosyal Hizmet ve Yardım
lar Eğitim, Sağlık ve Destek Hizmetleri “ bölümünde madde 4.3.4 
Psikolojik Destek başlığı altında şu ifadeler yer almaktadır:

Belediye özürlü birey ve ailelerine klinik psikolog ve uzman 
psikolojik danışmanlarla düzenli olarak gerek evlerinde gerekse 
destek merkezlerinde psikolojik destek sağlamalıdır.

* Psikolog, * *  Psikolog
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Özürlü bireyin ve ailesinin gereksinim duyduğu alanlarda 
(yalnızlık, stres, temel yaşam olayları, topluma dayalı uyum prob
lemleri, iletişim çatışmaları, aile problemleri vb.) psikolojik destek 
hizmetleri sunulmalıdır. Bunun yanı sıra belediyeler, bölgede bulu
nan rehberlik araştırma merkezleri (RAM) ile gerekli olan alanlarda 
işbirliği içerisinde çalışarak özürlü bireylerin sorunlarını çözmeye 
yönelik faaliyetleri yürütmelidir.

Büyükşehir Belediyesi Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeli
ğinde ise psikoloji hizmetleriyle ilgili olarak, İkinci Bölümde, Birim 
personelinin nitelik, görev, yetki ve sorumluluklarının anlatıldığı 
m.10/1 -  c ’de meslek elemanlarının görev ve yetkileri şu şekilde 
yer almaktadır:

“Psikolog veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı, 
alanında yüksek öğrenim görmüş olup, aşağıdaki görev, yetki ve 
sorumlulukları yerine getirir.

1) Özürlülük nedeniyle aile ve çevre ilişkilerinde ortaya 
çıkan psikolojik sorunları çözmek için özürlü ve ailelerine gerekli 
çalışmalarını yapmak

2 ) Özürlü ve ailelerine bilgilendirme ve bilinçlendirmeye 
yönelik faaliyetleri yapmak

3) Özürlülerin ihtiyaçlarını tespit etmek, ilgili yerlere yön
lendirmek

4) Birime başvuran özürlülerin yetenek ve ilgilerine göre 
çeşitli işlerle meşgul olmalarını sağlayacak etkinlikleri programla
mak ve uygulamak

5) Özürlülerin ve ailelerinin zihinsel, duygusal ve sosyal 
yönden üst düzeyde gelişmesine yardımcı olmak, kazandıkları bu 
bilgi birikimini, mesleki, sosyal ve özel yaşamlarında etkin bir şekil
de kullanmalarını sağlamak

6) Mesleki inceleme ve araştırmalar yapmak, hizmetlerin 
geliştirilmesini düzenleyerek incelemek”
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1. PSİKOLOJİ HİZMETLERİ:

2.1.Bireysel Hizmetler: 

2.1.1. Bilgilendirme -danışmanlık
Özürlü ve/veya özürlü ailesinin talep ve ihtiyaçları tespit 

edilerek kişisel gelişim, eğitimsel ve mesleki konularda, gerek du
yulduğunda pisko-sosyal servis bünyesindeki diğer meslek ele
manlarının da desteğini alarak gerekli bilgilendirme ve danışmanlık 
yapılır. Özürlü ailelerine, çocuklarının özür durumları, gelişim özel
likleri ve eğitim süreçleriyle ilgili danışmanlık hizmeti verilir.

2.1.2.Psikolojik danışmanlık ve terapi
Bireylerin ruhsal alanda yaşadığı sorunların çözümlenme

sinde yardımcı olmak ve ruhsal yapılarını desteklemek amacıyla 
mesleki teknik ve yöntemleri kullanarak, bireysel olarak psikolojik 
danışmanlık ve terapi hizmeti verilir. İlgili Yönetmelik maddeleri ve 
Şura kararlarına tekrar dönecek olursak, danışmanlık hizmetlerinin 
muhatapları olarak özürlü ve yakınlarının seçilmesi manidardır. 
Zira yapılan araştırmalarda özürlü çocuğu olan (özellikle zihinsel 
özürlü) ailelerde normal gelişim gösteren çocuğa sahip ailelere 
oranla ebeveynlik stresinin daha çok görüldüğü ortaya çıkmıştır ( 
Sarı, 2007). Yapılan bu ve benzeri araştırmaları destekler şekilde 
merkezlerimize yapılan danışmanlık müracaatlarının birçoğu ebe- 
veynlik stresiyle ilintili şikâyetler temelinde gerçekleşiyor. Diğer bir 
deyişle yoğun anksiyete ve depresyon, merkezlerimize başvuru 
nedenleri arasında ilk sıraları almaktadır. Bu sebeplerden, merkez
lerde görevli uzmanların özellikle depresyon ve anksiyete gibi top
lumda yaygın olarak görülen rahatsızlıklar konusunda uzmanlaşma
ları ve özürlü ailelerine yönelik yapılandıracakları bireysel terapi ve 
danışmanlık hizmetlerine ayrı bir önem vermeleri faydalı olacaktır.
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2.2.Grup Çalışmaları:

2.2.1. Psiko-Eğitim Grupları
Katılımcılara belli konularda bilgi ve beceri kazandırmayı 

amaçlayan grup faaliyetidir. Merkezlerimizde yapılan bu faaliyette 
özürlü ve özürlü ailelerinin ihtiyaç duydukları konular tespit edilerek 
farklı eğitim grupları düzenlenir. Kişi sayısı, değinilecek konular ve 
süreleri önceden belirlenen bu yapılandırılmış gruplarda, katılımcı
ların bireysel ve sosyal yaşamdaki becerilerini arttırmak amacıyla 
ağırlıklı olarak şu konular işlenir: İletişim becerileri, stresle başa 
çıkma, iş arama becerileri, özürlü ailelerinin çocuklarıyla ilgili karşı
laştıkları sorunlarda başa çıkma becerilerini arttıracak eğitim baş
lıkları.

Psiko-eğitim başlığı altında ruhsal duygusal özürlülere özel 
olarak değinmek yerinde olacaktır. Şizofreni gibi tedavisi ve takibi 
zor bir hastalıkta bu tip psiko-eğitimsel yaklaşımlar kritik bir önem 
taşıyor. Tüm uzmanların kabul edeceği gerçek şu ki, şizofreni te
davisinde psikiyatrik yaklaşımlar kadar psiko-sosyal yaklaşımlar da
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gerekmektedir. Bu doğrultuda ülkemizde psiko-sosyal rehabilitas
yon kapsamında gündüz hastaneleri kurulmuştur; fakat rahatlıkla 
iddia edilebilir ki, bu tip kurumların sayısı çok yetersiz kalmaktadır. 
Mevcut yetersizlikler göz önüne alındığında merkezlerimizde, “şi
zofreni hastalarının ve ailelerinin hastalığa ve tedaviye uyumlarını 
sağlayarak hastaneye yatışlarını azaltmak, hastaların yaşam bece
rilerini geliştirerek yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunmak 
ve hastaların topluma kazandırılmasını sağlamak” (Kılıçoğlu, 2008) 
amacıyla şizofreni hastalarına ve ailelerine ayrı ayrı psiko-eğitim 
verilmektedir. Bu hizmet verilirken hastaların ikamet ettikleri yere 
en yakın birimlerden faydalanmasına özen gösterilir; böylece hasta 
yaşadığı çevreden kopmadan hastane ortamının tedirgin ediciliğin
den uzak, rahat ve huzurlu bir ortamda hizmet almış olur.

2.2.2. Grupla psikolojik danışmanlık
Grupla psikolojik danışma; benzer sorunları yaşayan, belirli 

sayıda kişinin, deneyimli bir uzman liderliğinde kendilerine ve diğer 
katılımcılara yardım etmek üzere bir araya geldikleri bir danışma 
sürecidir (Patterson, 1971:182). Grup terapileri ilk kez 1940’larda 
ortaya çıkmış (Yalom, 1995) o günden bu yana da uygulamalarda

43



çeşitlilik göstererek popüler bir terapi çeşidi haline gelmiştir. Bu 
popülerlik boşuna değildir çünkü grup danışmanlığının kendine has 
birtakım avantajları vardır. Bu avantajların bir kısmını şöyle sırala
yabiliriz: Grup terapisi terapistin kaynakları daha etkin kullanmasını 
sağlar, çünkü terapist aynı anda bir çok kişiye yardımcı olabilir 
(http://www.egitimaileforum.com). Grupla psikolojik danışmada 
özellikle bilgi paylaşımı, grup birliği, desteği, kişinin, yaşantılarının 
kabul görmesi, kişiler arası bilgi edinme, kendini daha iyi tanıma, 
kendi davranışından dolayı başkalarının nasıl etkilendiğini keşfet
me, başkalarının kendisini nasıl etkilediğini öğrenme, kendi iç dün
yasının nasıl engeller oluşturduğunu ortaya çıkarma umut aşılama, 
hastalığından kurtulmak için motive olma, fedakarlık, başkasından 
öğrenme, yol gösterme, anlama ve açığa çıkarma (http//: 
www.panik-atak.com) gibi tedavi edici etmenler ön plana çıkmak
tadır.

Merkezlerimizde bireylerin problem alanları ve ihtiyaçları 
doğrultusunda farklı gruplar oluşturularak grupla psikolojik danış
manlık çalışmaları yürütülür. Grup çalışmaları; çocuk , ergen, ye
tişkin ve aile gruplarını içine alacak şekilde planlanır daha sonra 
ihtiyaca binaen alt gruplar oluşturularak daha spesifik konularda 
danışmanlık hizmeti verilir.

2.3.Eğitim hizmetleri:
Merkezlerimizde verilen bir diğer hizmet de eğitim seminer

leridir. 16 Ağustos 2006 tarihli ve 26261 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Yönetmeliğinin 
birimin görevleri alt başlığında bulunan sekizinci maddenin “ç” 
bendinde bu önemli hizmet şu şekilde tarif edilmiştir: “Birime baş
vuran özürlü ve ailelerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik 
hizmetleri vermek, özürlülükle ilgili konularda eğitilmelerini, bilgi
lendirilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayıcı, konferans, seminer, 
sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek.” Bu maddeye dayanılarak 
merkezlerde belirli bir program dahilinde periyodik olarak eğitim 
seminerleri düzenlenir. Seminerlerin konuları muhataplarına göre 
değişiklik arz eder. Eğitimlerin muhatapları, Yönetmelikçe belirtilen
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özürlü ve ailelerinin yanı sıra, toplumun geneli olarak( özellikle ilk 
ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler) düşünülmeli
dir. Özürlü ve yakınlarının dışında kalan bireylere de verilecek se
minerler sayesinde bireylerin özürlülükle ilgili konularda, bilgilen
meleri ve bilinçlenmeleri sağlanabilir böylece özürlülük olgusuyla 
ilgili toplumda oluşan ya da oluşabilecek önyargıların ve damgala
maların önüne geçilmesine katkıda bulunulmuş olunabilir.

Yukarıda belirtilen eğitim seminerlerine muhatap grupların 
dışında kurumda çalışan personele de hizmet içi eğitim kapsamın
da seminerler verilir. Her birimde mevcut olan psikologlar zaman 
zaman sosyal çalışmacı veya sosyologlarla işbirliği halinde kurum
da çalışan diğer personele özürlülük olgusu, özür grupları, stres ve 
iletişim becerileri gibi alanlarda ve mesleki formasyonlarına uygun 
daha birçok konuda eğitimler verirler.
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BÜTÜNCÜL SOSYAL DESTEK UYGULAMASI

Sinan KIZILKAYA* 

Çalışmanın Amacı:

Bütüncül Sosyal Destek uygulaması İSÖM'e bağlı Özürlü
ler Merkezlerinde Psiko-Sosyal Servislerde görevli meslek eleman
larının bugüne kadar yürüttükleri çalışmaların birbirini bütünleyen 
bir süreç olarak yapılandırılmasını öngörür. Sosyal Servislere gelen 
özürlü veya yakını ile kurulan ilişkide genel olarak gözetilmesi ge
reken süreci ve dinamikleri tespit eder ve aşamalandırır. Yine bu 
ilişkilerde duruma bağlı olarak ortaya çıkabilecek farklılıkların 
önemsenerek, spesifik ihtiyaç analizleri yapılmasını ve özürlü ya da 
yakını ile ortaklaşa oluşturulan bir periyotta uygulamaların yönetil
mesini amaçlar.

B ir Kamu Hizmeti Alanı Olarak Özürlü Hizmetleri ve 
Belediyeler:

Dünyada ve Türkiye'de merkezi yönetim -  yerel yönetim 
yapıları arasında görev ve sorumluluk dağılımı düzenlemeleri ve 
kamu hizmetleri algısının geçirdiği değişimler nedeniyle 2000'li 
yıllarda yerinden yönetim aygıtları olarak Belediye örgütlenmeleri
nin sosyal alanlarda hizmet kapasitesi mecburi bir büyüme göster
di. Toplumsal ihtiyaçların karşılığında anlam bulan bu eğilim planlı 
ve bütüncül bir perspektifle icraya sevk edildiğinde yerel yönetimle
rin esnek ve hızlı çözümler üretebilecek yapısı ile sosyal refah 
uygulamalarının kurumsallaşmasında ileri bir aşamaya varılmasını 
sağlayabilir.

* Sosyolog

47



5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ve 5393 sayılı Beledi
yeler Kanunu ile yerel yönetimler bu değişime paralel olarak geniş 
anlamda sosyal refah uygulamalarının yürütücüleri olmak yanında 
özel olarak özürlülük alanında hizmet üretmek üzere doğrudan 
görevlendirilmişlerdir.

Kamu yönetimi dikey örgütlenmesinin bir parçası olan 
Belediyeler bu hizmeti verirken ilgili kanun ve yönetmeliklerde ön
görülen özürlü hizmetlerinin tamamını doğru planlamak ve yürüt
mek ve aynı zamanda yine özürlülük alanına yönelik hizmet üreten 
diğer sorumlu kamu yönetimi bileşenleri ile eşgüdümlü ve işbirliği 
ile kaynak, birikim, enerjilerini maksimum düzeyde verimli kullana
bilmek için bütüncül bir perspektife ihtiyaç duymaktadırlar.

Anayasada belirtilen Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak 
Sosyal Güvenlik şemsiyesinin kapsayıcılığı ve bunun yanı sıra 
öngörülemeyen riskler nedeniyle devreye giren Sosyal Tazmin 
uygulamaları, koruyucu Sosyal Hizmetler, süreli Sosyal Yar
dım çalışmaları kanunlarca belirlenen dikey ve yatay kamu yöneti
mi bileşeni çeşitli kurumlar tarafından yürütülmekte- 
dir(Özdemir,2006: 92-5) .

Özürlü kişilerde birey ve aile durumuna göre Sosyal Gü
venlik, Sosyal Hizmet, Sosyal Yardım uygulamalarından ilgili ku
rumlar tarafından yararlandırılmaktadırlar. Özürlülere yönelik bilgi
lendirme, bilinçlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki 
rehabilitasyon çalışmaları yürütmek üzere kanun tarafından görev
lendirilmiş Belediyeler bu çalışmaları yürütürken “kurumlar arası 
rekabetle değil işbirliği ve koordinasyonla” (Özdemir,2006: 166) 
parçası olduğu dikey kamu örgütlenmesine operasyonel yeni bir 
model önermelidir. Belediyelerin halk ve kamu yönetimi arasında 
ara bir yerde konumlanması bütüncül bir perspektif eşliğinde bir 
avantaja dönüştürülmelidir.
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Sınırlı kamu kaynaklarının verimli ve etkili kullanımı için bir 
taraftan kendini kamu yönetimi dikey örgütlenmesi bileşeni olarak 
konumlayan bir taraftan da dezavantajlı grup ya da kişilerin destek
leyicisi olarak konumlayan Özürlü Hizmet Birimlerinin kamu yöne
timi ve toplumsal süreçlerin tamamına hakim bir perspektife ihtiyaç 
vardır. Özürlü Hizmet Birimleri Sosyal Servisleri bu bütünlüğün bir 
gereği olarak; bütün ilgili kamu kurumları ve hizmetlerini ilgi alanı
na dahil ederek, bütün imkanları ve toplumsal dinamikleri aynı an
da gören bir perspektifte konumlanarak, ilgili disiplinlerin koordi
nasyonunu sağlayarak etkin ve esnek çözümleri özürlü hizmetleri 
alanına taşımalıdır.

Sosyal Destek:

Özürlülere yönelik çeşitli sosyal hizmet uygulamalarını 
sınıflandıran Gönül Erkan ilgili yazısında bu uygulamaları;

1. Özürlü bireyler ve aileleri ile sosyal hizmet uygulama
ları,

2. Özürlü grupları ve aileleri ile sosyal hizmet uygulama
ları,

3. Özürlüler ve ailelerine yönelik toplum düzeyinde sos
yal hizmet uygulamaları şeklinde sınıflandırır.(Erkan, 2003)

Özürlü bireyler ve aileleri ile yürütülen uygulamaların “sos
yal destek'' yoğunluklu olduğunu söyleyen Erkan, bir sosyal çalış
ma pratiği olarak ortaya çıkan Sosyal Destek Sistemlerini a) Duy
gusal sosyal destek b) Bilgisel sosyal destek c) Elle tutulur sosyal 
destek olarak sınıflandırır.

Yine aynı yazıda Sosyal Destek “insanın stresli bir olaya 
egemen olmasını ve onunla başa çıkmasını kolaylaştıran sosyal 
çevreden gelen bir geri bildirim'' olarak tanımlanmaktadır ( Caplan 
ve Killilea,1976'dan aktaran Erkan, 2003;34)
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Başka bir çalışmada ise sosyal destek, ‘kişinin sevildiğine, 
değer verildiğine, önemsendiğine ve karşılıklı yükümlülüklerin ol
duğu bir sosyal ağın üyesi olduğuna inanmasını sağlayan bilgi’ 
olarak tanımlanmaktadır (Gökler, 2007: 90).

Belediye örgütlenmelerinin Özürlü Hizmet Birimleri, bu 
tanımlamalarda yer alan sosyal çevrenin / sosyal ağın temel bir 
bileşeni ve yeniden yapılandırıcı bir kamu hizmeti aktörü olarak, 
özürlüler ve aileleri için sosyal destek üreten bir işlevi üstlenme 
misyonu ile çalışmalarını yürütmelidirler.

Bütüncül Sosyal Destek Hizmeti Nedir?

Bütüncül Sosyal Destek Hizmeti; özürlüler ve ailelerine 
yardımcı olmak ve yaşam kalitelerini iyileştirmek için çalışan mes
lek elemanlarının dezavantajlı gruptan kişilerle, farkındalık oluş
turmak üzere toplum ve kurumlarla yapılan ve yapılabilecek çalış
maları düzenleyen, birbirine eklemleyen, aşamalandıran, amaca 
yönelik olarak (gerektiğinde risk öngörülerine bağlı olarak) yeniden 
yapılandıran, kaynak ve enerjilerin iktisatlı kullanımını hedefleyen 
bir mesleki perspektiftir.

Her düzeyde yapılan farklı çalışmaların kişisel ve genel 
ihtiyaç tespitine bağlı olarak bir diğerine eklemlenmesi gerekmek
tedir. Kişinin gerekli desteği alması ve toplumsal uyuma hazırlan
masının yanında toplumun ve çevrenin özürlü kişiye hazırlanması 
bir diğerinden ayrı düşünülemeyecek süreçlerdir. Bütüncül Sosyal 
Destek; özürlünün ve ailesinin sorunla baş edebilme potansiyelinin 
geliştirilmesini temel alan çalışmalar yanında sosyal çevrenin iyi
leştirilmesi, kamu hizmeti veren kurum ve aktörlerin yönlendirilmesi 
ve genel olarak toplumun bilinçlendirilmesi çalışmalarını eşzaman
lı düşünmeyi ve yürütmeyi sağlayacak bir mesleki perspektiftir.
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Aile bütünlüğünü merkeze alan bu perspektif özürlü bireyi 
ailesi ile beraber düşünerek, aile ve sosyal çevrenin dinamikleri 
üzerinden sorunları minimize etmeyi ve kendi yeterlilikleri ile 
baş edilebilir bir düzeye çekmeyi hedefler.

Ayrıca ülkemizde sosyal refah ve sosyal hizmet uygulama
larının idari ve hukuki yapısının parçalı olması nedeniyle farklı 
kurumların kaynakları, birikimleri ve enerjilerinin iktisatlı ve doğru 
kullanımını sağlayacak bir bütüncül perspektif ihtiyacı hissedilmek
tedir. Bütüncül sosyal destek bu nedenle kurumsal sosyal refah ve 
sosyal hizmet uygulamalarının her örnek olayda önce işleyişini 
gözetip bunun ardından örnek olayın gerektirdiği kurumsal destek
leri belirleyip birbirini bütünleyecek şekilde optimum verimlilikte 
kullanımı için planlama yapmayı sağlar.

Sosyal Destek Hizmetinin Aşamaları:

Özürlü ya da herhangi bir yakını yaşam alanında birçok 
sorunla karşılaşabilir. Bu sorunları her zaman kendi başına veya 
sosyal çevresinde yer alan imkanlarla aşamayabilir ya da bu im
kanların iç dinamiklerini yeterince verimli kullanamamaktan dolayı 
bir sınırlılıkla karşılaşabilir. Bu tür durumlarda bir uzman desteğine 
ya da kurumsal desteğe ihtiyaç duyabilir. Bununla beraber özürlü 
ya da yakını yardımcı kurumsal yapılardan habersiz ya da bu yar
dımcı kurumların işlevselliğine ilişkin umudu olmaması nedeniyle 
ilgisiz de olabilir.

Özürlü ya da yakını ile ilişki bundan dolayı kişinin müracaat 
ve talebi ile başlayabileceği gibi Psiko-Sosyal Servis meslek ele
manlarının tespiti ve müdahalesi ile de başlayabilir.

Psiko-Sosyal Servise gelen özürlü veya yakını ilişkinin 
başlangıcında belirli bir taleple müracaat edebileceği gibi tanım
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lanmış bir talep belirtmeden de kendisine uygun bir çalışma bul
mak ümidi ya da sadece merak saikıyla de gelebilir.

Psiko-Sosyal Serviste görevli meslek elemanı ile özürlü 
veya yakınının ilişkisinde temel alınması gereken asıl parametre 
güvendir. Müracaatçı güven duygusunun pekişmesine bağlı olarak 
kendi sorununu açıklıkla ortaya koyabilir ve sorunun tanımlaması 
ve çözümlenmesinde müracaat ettiği meslek elemanının müdaha
lesine izin verebilir.

Meslek elemanının müracaatçı ile kurmaya çalıştığı ilişkide 
sorunun tanımlanması, sosyal çevre dinamiklerinin araştırılması 
ve kişisel tavır ve tutumların sorgulaması yapılırken müracaatçının 
çeşitli karşı koymalar ve çekinceler göstermesi ihtimal dâhilindedir. 
Bu karşı koyma ve çekinceler, konunun farklı yönlerinin ve tarafla
rın farklı perspektiflerinin müracaatçıya açıklanması ve müracaat
çının iyi niyete ikna edilmesiyle aşılabilir.

Psiko-Sosyal Servisler bugüne kadar Sosyal Destek olarak 
kavramsallaştırabilecek birçok hizmet üretmişler ya da üretilen 
hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına aracılık etmişlerdir. 
Kişilerin sosyal çevreleri içinde stres üreten olayla baş etmelerinin 
mümkün olmadığı durumlarda Psiko-Sosyal Servisler kurumsal 
destek ya da uzman desteği sağlayarak sosyal çevrenin ve kişinin 
tavır ve tutumlarının yeniden yapılandırılmasını sağlamaya yönelik 
çalışmalar yürütmeli ve işlevselleşebilecek dinamikleri etkinleştir- 
melidirler.

Psiko-Sosyal Servislerimize gelen özürlü ve yakınlarının 
genel başvuru gerekçeleri şu başlıklar altında toplanabilir:

• Temel ihtiyaçların giderimi sıkıntısı ve sosyal yardım 
talepleri.

• Medikal yardım ve tıbbi destek talepleri .
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• Bakım talepleri .
• Yasal haklar, hukuki ve bürokratik işleyişe ilişkin bilgi 

talepleri.
• İstihdam yardımı talepleri .
• Dışlanmışlık, yalnızlık duygusu.
• Tükenmişlik, yetersizlik, çaresizlik duygusu.

Müracaatçının talebi ve durumuna bağlı olarak çoğu za
man farklı sosyal desteklerin birbirine eklemlenmiş bir şekilde su
nulmaları gerekebilir. Mesela bir müracaatçı sürekli bakım veya 
gözetim gerektiren bir özürlü aile bireyi nedeniyle yüksek düzeyde 
tükenmişlik duygusu ile başvuru yapabilir. Öncelikli olarak müraca
atçı aile bireyinin soluklanmasını sağlayacak bir bakım desteği ve 
duygusal sosyal destek yeterli görülebilir; fakat bazı durumlarda 
uzun vadeli bir planlama ile eğitim veya mesleki rehabilitasyon 
süreci iyi düşünüldüğünde, özürlü bireyin istihdam edilebilir düzeye 
çekilebileceğinin örnekleri de görülmektedir. Bu nedenle, Bakım -  
Psiko-sosyal destek -  Medikal destek -  Eğitim -  Rehabilitasyon - 
İstihdam desteği süreçleri her özürlü ve ailesi özelinde birbirini 
gerektirir ve tamamlar şekilde düşünülmelidir.

Sunulacak sosyal destekte hangi aşamanın takip edileceği, 
hangi işlemlerin önceleneceği, müracaatçının talebi ve meslek 
elemanının onunla ortak belirleyeceği ihtiyaç analizine bağlı olarak 
şekillendirilmelidir. Bazı durumlarda müracaatçı yalnızca bir konu, 
durum veya uygulamayla ilgili olarak bilgi talebi ile gelebilir ve bu 
bilgi talebinin ötesinde bir paylaşımdan kaçınabilir. Bu gibi durum
larda müracaatçının kararına bağlı olarak ilgili bilgiyi sosyal servis
lerin meslek elemanı müracaatçının kullanımına sunar ve bununla 
beraber özürlülük ile ilintili olarak yaşanabilecek her türlü sınırlılık 
ve sorunda hizmet üretmeye hazır bir kurumsallık imajını açığa 
vurur. Öyle ki müracaatçı ihtiyaç duyulduğunda rahatlıkla başvura
bileceği ve destek talep edebileceği bir kurumun yanı başında 
olduğundan emin kılınır.
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Müracaatçının talebine bağlı olarak verilen sosyal destek, 
Psiko-Sosyal Servis meslek elemanının perspektifinden tamamen 
bağımsız olarak yapılandırılamaz. Çünkü müracaatçı sorun algısı, 
ihtiyaç tespiti ve talebinde tek noktaya odaklanmış olabilir ve ba
zı sorunları doğallaştırıp üstünü örterek bu sorunların yaşamına 
etkisinin hangi boyutlarda olduğunu fark etmeyebilir. Müracaatçı 
yaşam alanının ve sosyal çevresinin sınırlarını ve çevresel faktörle
rin işleyişini doğal bir kabule indirgemiş ve değişmezlik ile tanım
lamış olabilir. Bu nedenle de tavır ve tutumlarını çaresizlik ve ye
tersizlik ekseninde süreklileştirmiş ve pekiştirmiş olabilir.

Müracaatçı bu yüzden talebine verilen karşılıkla beraber 
paylaşıma ikna edilmeye çalışılmalıdır. Psiko-Sosyal Servis meslek 
elemanı paylaşıma ikna edilen müracaatçının gündelik hayat ey
lemlerini, periyotlarını beraberce betimlemeye çalışır. Bununla 
beraber sosyal çevresinin dinamik unsurlarını ortaya çıkarır ve 
yaşam alanının sınırlarını tespite çalışır. Özürlünün ve yakınlarının 
karşılaştığı zorlukları, bu zorlukların kaynağını ve bu zorluklar kar
şısında takındığı tavır ve tutumları sorgulamaya açar. Zorlukların 
üstesinden gelebilmek için sosyal çevresinde yer alan ve sürece 
katılabilecek aktörleri ve devreye sokulabilecek enstrümanları tes
pite çalışır. Kişinin kendine yeterlik potansiyeline ikna edilmesi ve 
gerek duyulduğunda destek sunabilecek aktörlerin yardıma çağrıl
ması için denenebilecek iletişim taktikleri üzerinde düşünmeye 
teşvik edilir.

Psiko-Sosyal servise gelen müracaatçının bilgi talebine 
bağlı yönlendirildiği işlemin takibi de yapılmalı ve acil giderimi ge
reken ihtiyaçları dışında (bu ihtiyaç durumuna bağlı olarak verilen 
araçsal ve bilgisel desteğin dışında) kendine yeterlik potansiyelinin 
mümkün en iyi kullanımı için teşvik edilmeli, bu potansiyelin sürekli
lik arz eder şekilde işlevselleştirilme imkanları açığa çıkarılmalı ve 
bu imkanların kullanımı için gerekli destek unsurları öncelenmelidir. 
Müracaatçının tek noktaya odaklandığı durumların aşılma zorluğu
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iyi hesaplanarak kendine yeterlik potansiyeline ikna tutumu gerek
tiğinde sonraki görüşmelere, en iyi zamanı gözetmek üzere, ertele- 
nebilmelidir.

Sosyal Destek Hizmetini Yürüten Birimler:

İSÖM'e bağlı merkezler Büyükşehir Belediyesi Kanunu uya
rınca kurulan ve süreklilikleri yasayla öncelenmiş Özürlü Hizmet 
Birimleridir. Hizmet verdikleri bölgede özürlü nüfusun tamamını kayıt 
altına alma öncelikli görevleridir. Kayıt altına alma kendi başına bir 
amaç olmaktan ziyade hizmet yürütücünün süreklilik ve düzenliliğini 
sağlayacak veri tabanı ve bilgi kontrol ihtiyacına yönelik olmalıdır. Bu 
şekilde kayıt altına alma aynı zamanda kamu hizmetinin ulaştırılması 
gereken kesimlerin gecikme olmaksızın desteklenmesini sağlayarak 
rehabilite edici işlevin yanında önleyici işlevi de mümkün kılar.

İSÖM'e bağlı merkezlerin kalıcılık ve sürekliliği özürlü kişinin 
gerektiğinde hayat boyu izlenebilmesini sağlar. Merkezlerde görevli 
Psiko-Sosyal Servis elemanlarının kurumumuzdan herhangi bir tale
bi olan özürlü veya yakınına verdiği ilk karşılıkla beraber, özürlünün 
hayatının sonraki dönemlerinde de karşılaşacağı sorunları ve sınırlı
lıkları öngörerek erken müdahale ve yönlendirmeyi haber veren bir 
takip takvimi oluşturmalıdırlar. Yetişkinlerde takip takviminin soruna 
müdahaleci işlerliğinin nispeten düşük olabileceği düşünülebilse de, 
özellikle çocuklarda sorunu öngörücü ve erken müdahaleyi tasarla- 
yıcı bir takip takvimi önleyici bir bilgisel ve duyusal sosyal destek 
olacaktır. Örneğin, down sendromlu bir çocuğun muhtemel sağlık 
sorunları için aileden kimse merkeze uğramazken bile aileyi yılda bir 
kez arayıp durumu sorma, sağlık kontrolüne yönlendirme veya eği
tim çağına gelen bir özürlü çocuğun kendisine uygun eğitim modelle
ri için aileyi arayıp durumu sorma ve gerekiyorsa aile adına araştır
ma yapıp, tercihleri derleyip aileye sunma ve uygun olanını seçmele
rini sağlayacak süreci başlatmak gerekebilir.
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Öncelikli Risk Grupları:

Özürlü bireylerin bağımsız yaşamalarında aileler kritik işlevler 
görürler. Bazı aileler çok küçük bir sosyal destekle veya hiç destek 
almadan bütün imkanları kendi çabaları ile aktifleştirerek özürlü ço
cukları için doğumlarının hemen ertesinde başlayarak gerekli planla
mayı adım adım yapabilirler. Ailede ebeveynlerin kültürel temeli, va
tandaşlık haklarını kullanma yeteneği, sosyo-ekonomik durumu bunda 
belirleyici olabilmektedir. Bununla beraber risk grubu olarak tanımla
nabilecek durumdaki özürlü bireyler ve aileleri çoğu zaman sadece 
özürlülük olgusundan kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya değillerdir. 
Özürlülük olgusu daha çok yoksulluk, eğitimsizlik, dışlanmışlık, işsizlik, 
göç ve buna bağlı kültürel yabancılık, konut yetersizliği, hak ve imkan
lara erişim yoksunluğu ve suça yakınlık gibi olgularla birleştiğinde riskli 
ve öncelikli hizmet verilmesi gereken bir grubu oluşturmaktadır. Hatta 
bu sorunlar nedeniyle bazı durumlarda ailenin tamamının risk grubu 
içinde düşünülmesi gerektiği de söylenebilir. Özürlü Hizmet Birimleri 
bütün özürlü ve ailelerine ihtiyaçlarına göre hizmet vermekle yükümlü 
olmakla beraber öncelikli olarak riskli alandan kendi çabası, yeteneği 
ve imkanları ile çıkamayacak durumdaki aileleri Bütüncül Sosyal Des
tek uygulamasının odağına yerleştirmelidir.

Aile temel birim olarak sadece özürlülük olgusu nedeniyle 
değil, yukarıda belirtilen herhangi başka bir risk üretici olgu ile de yüz 
yüze ise bu durumda sadece özürlülük olgusunu hedefleyen çalışma
lar yapmanın bir anlamı olmayabilir. Çünkü iki veya daha fazla risk 
üretici olgunun bileşimi üzerinden risk alanına dâhil olmuş bir aile tek 
risk olgusunun etkisini giderme amaçlı bir müdahale ile risk alanından 
çıkarılamaz. Tek olguya amaçlı müdahaleler sonrasında etkisi gideri
lememiş risk unsurları kısa sürede aileyi bütün olarak tekrar kuşatabilir 
ve kısa süreli göreli iyileştirmeler sonrasında birbirini tetikleyen çeşitli 
risk unsurları ile beraber özürlülük olgusunun da sürekli dezavantaj 
ürettiği bir döngünün içine aile yeniden çekilebilir. Örneğin mecburi bir 
nedenle göç ederek şehre yerleşen, üretim ve kazanç araçlarından
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yoksun bir özürlü ailesi, geniş aile ilişkilerinden de mahrumsa, ilk dö
nemlerde muhtemelen konut yetersizliği, yabancılık, dışlanma ve iş
sizlik sorunları yaşayabilir. Yerleşme durumunda kaldığı bölge kriminal 
vakaların yoğunlaştığı bir yerleşim alanı ise bazı aile üyelerinin bu 
durumda suç işlemeye açık hale gelebileceğini de düşünebiliriz. Böyle 
bir aileyi riskli alandan çekip çıkaracak müdahale tarzı sadece özürlü
lük olgusu üzerinden düşünülemez. Bu ve benzeri durumlarda eğitim 
ve kültürel uyum, sosyal içerilme pratikleri, istihdam ve sağlık süreçleri 
ailenin tamamını kuşatacak şeklide düşünülmeli ve örgütlenmelidir. 
Elbette ki böylesine kapsamlı bir müdahaleyi bir Psiko-Sosyal Servisin 
kendi imkanları ile işletebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle bütüncül 
bir perspektifle ailenin temel birim olarak desteklenmesini hedefleyen 
sosyal hizmet pratiği ilgili bütün kurumların enerjileri, imkanları ve 
kaynaklarının senkronik işletimini gerekli kılar. Birbirini destekleyen ve 
etkilerini arttıran müdahale ve destek araçlarının dinamik örgütlenişi 
sürecinin yönetimi bu noktada Psiko-Sosyal Servislere düşen temel 
sorumluluktur.

Görüşme Formlarının Niteliği:

Yukarıda belirtilen herhangi bir talep veya durum üzerinden 
ilişki kurulmuş müracaatçı ile yapılan görüşmeler kısmi yapılandırılmış 
standart bir form üzerinde kayıt altına alınabilir. Müracaatçıyla ilişkinin 
ve işbirliğinin mahiyetine göre elde edilen bilgiler bazı durumlarda 
ayrıntılı olabileceği gibi bazı durumlarda da ilişkinin mahiyetine göre 
yüzeysel olabilir. Bunu belirleyecek olan müracaatçının ilişki kurduğu 
meslek elemanına duyduğu güvendir. Güven ortamının sağlanması 
ise ilk görüşmede her zaman beklenemez. Bunun için müracaatçıya 
zaman tanınmalı ve karşılıklı güven duygusunun pekişmesine bağlı 
olarak bazı sorular sonraki görüşmeye ertelenebilmelidir. Kişisel gö
rüşme formu bu nedenle müracaatçı ile meslek elemanı arasındaki 
ilişkinin sürecini gösteren bir arşiv kaydı ve müracaatçının gelişim ve 
farklılaşma çizgisini gösteren bir veri kaynağı da olmalıdır.
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Görüşme formları, dosyalamalar ve takip takvimi hayat 
boyu sürecin izlenebilmesini mümkün kılarken özürlünün hayatının 
farklı dönemlerinde desteğine en çok ihtiyaç duyacağı aile ve sos
yal çevre dinamiklerinin ve destek türünün tespitinde de yararlı 
olabilir. İzlenen özürlünün desteğine ihtiyaç duyacağı kişi ve dina
miğin tespiti ile beraber bu kişilerin sürece uygun bilgiyle ve moti
vasyonla desteklenmesi gerekebilir. Bu durumda bu kişi ve kişiler
de görüşmeye alınmalı, kendisinin belirleyiciliği ve öneminin 
ayırdına varması sağlanarak destekleyici aktör olarak sürece ek
lenmeye çalışılmalıdır. Sosyal çevre ve aile üyelerine gerektiğinde 
özürlüye destek olunması ve iş/stres yükü paylaşımı için ikna edile
rek etkide bulunulmaya çalışılmalıdır. Aile ile beraber sosyal çev
renin de şartlar zorlanarak özürlü bireye uygun olacak şekilde ye
niden yapılandırılması sağlanmalıdır.

Görüşme formları ve dosyalamalar kurum içi değişikliklere 
rağmen her merkeze kayıtlı kişilerin değişen meslek elemanları 
nedeniyle sekteye uğramadan takibinin yapılmasını sağlayacak, 
meslek elemanları arasında öncekinden sonrakine devri mümkün 
kılacak ve açıklayıcı rehber bilgiler olacak şekilde düzenlenmeli ve 
arşivlenmelidir.

Görüşme formları ve dosyalamalar amaçlı ve anlamlı gruplar 
oluşturulması için uygun sınıflamalar yapılmasını sağlayacak bir veri 
kaynağı da olabilir. Amacı saptanmış bir grubu oluşturmak için uy
gun olacak vasıf ve duyuş sahibi kişilerin tespiti ve bu kişilerin geçir
dikleri süreçlerin analizini mümkün kılan bilgi kaynağı olarak bu form
ların birbirilerinden etkileşime açık anlamlı gruplar oluşturulması
nı sağlayabilir. Bunun ötesinde kendi kendine yardımcı grupların 
oluşturulması için bir diğerini destekleyebilecek kişilerin tespiti, bu
luşmaları ve örgütlenmeleri amacına yönelik oluşumlar için görüşme 
formalarında biriken bilgiden yararlanılabilir.
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Sosyal Destek Hizmetini Planlayan Personel:

Psiko-Sosyal servislerimizde görevli iki temel meslek ele
manı bulunmaktadır;

1. Sosyal Çalışmacı veya Sosyolog
2. Psikolog

Müracaatçılar çoğu zaman ilk görüşmeyi bu iki meslek 
elemanından birinden kendileri talep etmektedirler. Yapılan görüş
me esnasında müracaatçının talebine bağlı olarak diğer meslek 
elemanına yönlendirilmesi de gerekebilir. Herhangi bir bilgi veya 
araçsal destek talebi ile gelen müracaatçı duygu durumuna bağ
lı olarak gerekiyorsa Sosyal Çalışmacı veya Sosyolog tarafından 
müracaatçının rızası gözetilerek veya ikna edilerek Psikologa yön
lendirilebilir. Ya da psikolojik danışma ve destek talebi ile gelen bir 
müracaatçının herhangi bir araçsal veya bilgi desteği ile duygu 
durumunda olumluya seyreden değişim ihtimali öngörülebiliyorsa; 
müracaatçının durumuna uygun destekleme şartları ve koşullarının 
açığa çıkarılması ve uygulanması üzere müracaatçı Psikolog tara
fından Sosyal Çalışmacı/Sosyologa yönlendirilir. Bu ve benzeri 
vaka aktarımı durumlarının tamamında iki meslek elemanının işbir
liği sürecin sorun çözücü işlevini belirleyici olacaktır. Aynı anda iki 
meslek elemanının müdahil olması gereken vakalarda mesleki 
formasyonlara bağlı olarak iki ayrı meslek alanının farklılığına, 
özgül tekniklerinin uygulayıcı özerkliğine dikkat edilmeli ve vaka 
yönetimi organizasyonunun kimin uhdesinde olacağına mesleki 
alanın nitelikleri göz önüne alınarak ortak karar alınmalıdır.

Müracaatçıların birden fazla destek türüne ihtiyacı tespit 
edildiğinde Sosyal Çalışmacı/Sosyolog bu destek süreçlerin planla
masını yapar. Kamu hizmeti veren ilgili kurumların ve alanla ilgili 
çeşitli disiplinlerden mesleki personelin enerji, kaynak ve birikimlerini 
özürlü ve ailesi için planlanan destek sürecine katmak üzere ailenin
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ve kurumların ilişki kurmasını yine Sosyal Çalışmacı/Sosyolog sağ
lar. Verilen bilgi desteğinin ötesinde gerektiğinde sürece refakat eder 
ve takibini yapar.

İlk görüşmenin sahada meslek elemanının tespiti veya bir 
ihbar sonucu ile gerçekleşmesi durumunda da kayıt ve kurumun 
tanıtımı ardından kişinin müracaatı beklenir. Fakat bazı durumlarda 
müracaat beklenmeden meslek elemanı sonraki görüşmeler ve 
yönlendirmeler için doğrudan girişimde bulunabilir. Her vaka öze
linde çeşitli uygulamalar ve telkinler karşısında kişinin muhtemel 
tepkileri ve sonuçların sezgisi ve bu öngörüye bağlı olarak meslek 
elemanının tutumlarının esnek fakat tutarlı şekillenişi müracaatçı -  
meslek elemanı ilişkisinin sürekliliği için elzemdir. Çün
kü müracaatçı uygulamada yanlışlanan bilgi ve yönlendirmelere 
bağlı olarak meslek elemanının bildiği varsayılan hâkim konumun
dan ümidini ve buna bağlı olarak ilişkisini kesebilir veya güveni 
sarsılabilir. Bu nedenle meslek elemanları bir kişinin muhatap ola
bileceği bütün sorun ve süreçler hakkında bilgi sahibi olmaya özen 
göstermeli, değişimleri öngörebilecek disiplinler arası kapsamlı bir 
birikime sahip olmalı ve mesleki tecrübelerin paylaşımı yoluyla 
kurumsal birikim oluşturmaya özen göstermelidir.

Sosyal Hizmetler alanının özgün tabiatından kaynaklanan 
hizmet yürütücü personelin tükeniş ihtimali de bu kurumsal birikim 
aracılığı ile sürekli olarak gözetilmeli ve duyarsızlaşma, yabancı
laşma, tükenme vb. risklerin sosyal destek hizmetinin kalitesini 
düşürme tehlikesi önlenmelidir.

Ulusal Sosyal Hizmet Sistemimizin Yeniden Örgütlen
mesi Hakkında Ek Not:

“Bütüncül Sosyal Destek Uygulaması'' başlıklı bu yazı, eli
nizde ki kitabın taslağı hazırlanırken 2009 yılının ilk yarısında ya
zılmıştı. O dönemde açıklıkla hissedildiği haliyle, çeşitli parçaları
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birbiri ile bütünleştirilmiş bir sosyal hizmet yapılanmasına ihtiyaç 
duyulmaktaydı. Elinizde ki yazı, özellikle bu ihtiyacın yerel düzeyde 
kısmen giderilmesine yönelik olarak, yasada tanımlanmış ismiyle 
Özürlü Hizmet Birimlerine, koşullardan kaynaklı bir görev yüklen
mesini amaçlamaktaydı. Bununla beraber bu makalenin, bugün 
için, ulusal sistemimizde ki değişim ve yeniden yapılanma çabala
rıyla uyumlu vizyoner bir yönelimi taşıdığı ve kolektif bir çabayı 
yansıttığı için kitapta kalmasının uygun olacağını düşündük.

08.06.2011 tarih ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulurken, aynı zaman
da ulusal sosyal hizmet sisteminin baştan aşağı yeniden yapılandı
rılmasına yönelik bir niyet ve çaba ile yüz yüzeyiz. Bugüne kadar, 
bu yazının üst kısımlarında anıldığı haliyle “ülkemizde sosyal refah 
ve sosyal hizmet uygulamalarının idari ve hukuki yapısının parçalı 
olması nedeniyle’’ birçok sosyal hizmet çalışanının / meslek ele
manının bütün iyi niyetlere rağmen sıkıntılar yaşadığına tanık olu
yorduk. Yetki, sorumluluk, bilgi, kaynak ve mesleki birikim dağılı
mının toplumsal sorunların/ihtiyaçların yapısına denk düşmeyen 
yapısı nedeniyle müdahale başarısızlıkları ve planlama zorlukları 
yaşanmaktaydı. Bu durum; ortaya çıkan her sorun karşısında mer
kezi yönetimin, farklı bir idari mekanizma içinde bir ek sorumluluk 
tanımlayarak müdahale etme yönünde ki eğiliminin uzun sürede 
biriktirdiği bir sonuçtu. Aynı olguya ve topluluğa yönelik sosyal re
fahı arttırma ve dönüştürme amaçlı olarak müdahale edebilecek 
kamu kurumlarının sayısı bazı durumlarda 5-6 olabiliyordu. Bu 
kurumların her birinin yetki, kaynak ve görev yapısının farklılığı, 
yasalarımızda öngörülmemiş bir koordinatörlüğün fiili durumda 
yokluğu nedeniyle bazı durumlarda bir kaosa neden olabiliyordu. 
Ayrıca yasaların görev yüklediği Belediyeler ve çözüme katkı sun
mağa niyetli olan sivil oluşumlar da bu parçalı yapıya eklenmek
teydi.
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Bugün itibariyle, Bakanlığın kuruluş kararnamesi ile farklı 
bir evreye girmiş durumdayız. Kararname ile mevcut durumda ki 
icracı kurumların ve koordinasyon sağlamakla yetkili kurumların 
birleştirilmesi, taşra teşkilatlarının yeniden düzenlenmesi ve bütün
leştirilmiş bir alt yapının kurulması öngörülmektedir. Yeni Bakanlık 
bu haliyle daha önce alanda çalışan bütün kamu kaynaklarını, yet
kileri, personeli, bilgi sistemlerini, koordinasyon görevlerini tek çatı 
altında toplayıp yeniden organize etmekle yükümlü kılınmıştır. Bu 
haliyle 2012 yılı içerisinde, merkez teşkilatı henüz yapılandırılmış 
Bakanlığın taşra teşkilatlarının yeniden oluşumunun da, Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri başlığı altında, tamamlanması 
beklenmektedir. Kararnamenin tamamı okunduğunda
(www.mevzuat.gov.tr) göze çarpan olgu, kurumsal yapılanmanın 
içeriğinde yeni bir model öngörüsü olduğudur. Yapılanmanın bitimi 
sonrasında uygulamanın ilk çıktıları alınınca, sonuçlara göre yeni
den değerlendirme yapılacaktır; fakat bugünkü haliyle ulusal sosyal 
hizmet sistemimizin daha bütüncül, bütün parçaları birbiri ile ilişki- 
lendirilmiş bir altyapıya kavuşturulmak üzere olduğunu söyleyebili
riz. Elbette ki bu oluşum hizmet kalitesinin içeriğine etki edecektir. 
Birden çok aktörün plansız müdahalesindense iyi yapılandırılmış 
tek kamu aktörü çatısı altında birleşmiş bir güç ve kaynağın, etkin 
ve aynı zamanda esnek müdahalesi daha verimli sonuçlar verebilir. 
Bununla beraber Belediyeler de sosyal örgütler olarak bu yeni ya
pılanmanın sonuçlarına göre çalışmalarını kontrol edebilme şansı 
bulacaklardır.
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EK -1: Kişisel Görüşme Formu Taslağı 

KİŞİSEL GÖRÜŞME FORMU

Görüşme Tarihi :

Görüşmeyi Yapan Kişi :

Müracaatçının İsmi -  Soy ismi :

Özürlüğe Yakınlık Durumu :

Görüşmenin Konusu : 

Günlük Yaşam Eylemleri

ve Yaşam Alanı :

Karşılaşılan Zorluklar ve Tutumlar :

Aile ve Sosyal Çevre İlişkileri :

Amaçlar, Kaygılar ve Beklentiler :

İhtiyaç Analizi :

Sosyal Destek Süreci :

..../..../.......

..../..../......
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ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ İSTİHDAM ÇALIŞMALARI

Sinan KIZILKAYA* -  İpek ÜNVER** 

1. Giriş

Özürlülerin toplumsal yaşama katılımları açısından çalış
maları ve üretken olmaları belirleyicidir. Bir iş veya meslek sahibi 
olmanın bireye sağladığı çeşitli faydalar vardır. Bunlar ekonomik 
yeterlilik, farklı aktivite ve sosyal ilişkilere katılım, toplum içinde 
geçerli statü ve kimlik sahibi olmak şeklinde sıralanabilir. Çalışma
nın bireye sağladığı en belirgin yarar, iş sahibine gelir sağlaması 
yanı sıra kişinin yaşam alanını genişletmek ve toplumsal hayata 
eşit şartlarda katılım imkanı oluşturmasıdır.

Çalışan ve üreten özürlüler, toplumsal hayata eşit ve ken
dini temsil etme yetkinliğine sahip bireyler olarak katılma şansı 
yakalarlar. Çünkü üretmek, hem küçük ölçekli bir sosyal evren 
olan aile ilişkilerinde hem de genel olarak bütün insan ilişkilerinde 
özgüvenli ve barışçı var oluşun önünü açar. Bu durum özürlü birey
lerin toplumla entegrasyonları ve kendilerini toplumun bir parçası 
olarak var etme çabalarında atlanamaz bir husustur.

Bununla beraber sosyal refah uygulamalarının bir gereği 
olarak kamu kaynakları kullanılarak desteklenen dezavantaj
lı kesimler uzun vadede üretim ve hizmet sektörlerine değer üreten 
bir grup olarak eklemlenemediğinde, bilhassa gelişmekte olan ülke
lerde, bu yöndeki harcamaların ulusal ekonomik sistemi zorladığı 
görülmektedir (Seyyar, 2001: 28).

* Sosyolog, ** İstihdam Uzmanı
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Ulusal gelirin artırılması yönündeki çabalarla paralellik kurularak, 
çalışabilir durumdaki özürlülerin değer üretici aktörler olarak eko
nomik sisteme katılımları sağlandığında ise sosyal refah uygulama
larının kısmen de olsa kendini finanse edebilir hale gelmesi sağla
nabilir.

Öncelikli olarak kişisel yeterliliklerin geliştirilmesini sağlaya
rak özsaygı duygusunun yükseltilmesi bütün sosyal hizmet çalış
malarının en temel amacıdır. İstihdam edilerek, üretici ve fail hale 
gelmek ise özsaygı duygusunun hem gerekli hem destekleyici 
öğesi olduğundan özürlülere yönelik sosyal hizmet uygulamalarının 
odağı haline getirilmelidir.

2. Özürlülerin İş gücüne Katılım ve İşsizlik Oranları:

Türkiye'de özürlülerle ilgili yapılmış tek kapsamlı niceliksel 
çalışma olan 2002 Türkiye Özürlüler Araştırmasının verilerine ba
karak özürlülerin işsizlik sorununun boyutlarını görebiliriz. Bu ça
lışma, (mülga) Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet İstatistik Ens
titüsü ortaklığı ile yürütülmüş olup Türkiye bütünlüğü
nü yansıtabilecek şekilde geniş bir örneklem üzerinden hane hal
kı birimi esas alınarak yürütülmüştür. Araştırmanın sonuçlarına 
göre dünya ortalamasına uyumlu şekilde Türkiye'de özürlü nüfusun 
genel nüfusa oranı % 12,9 olarak tespit edilmiştir.

2002 Özürlüler Araştırmasına göre referans dönem (2002 
Kasım) itibariyle;

Özürlülerin İşgücüne Katılım Oranı : % 21,71
Özürlü İşsizlik Oranı : % 15,46
İşgücüne Dâhil Olmayan Özürlü Nüfus Oranı : % 78, 29

olarak tespit edilmiştir. Bu oranlarda süreğen hastalıklar değerlen
dirme dışındadır. ( DİE, 2004; 15).
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Oysa aynı referans dönemde TUİK’in yaptığı Hanehalkı 
İşgücü Araştırmasına göre genel nüfusun işsizlik oranı % 10,6 
olarak tespit edilmiştir (http://www.tuik.gov.tr). Bu iki işsizlik oranı 
birbiriyle karşılaştırıldığında ilk anda arada büyük bir fark yokmuş 
gibi görünebilir; fakat Türkiye’de genel nüfusun işgücüne katılım 
oranının yine TUİK’in üçer aylık dönemsel araştırmalarına göre % 
45-50 aralığında olduğu hatırlanır ve bu oran özürlülerin işgücüne 
katılım oranı olan % 21,71 ile karşılaştırılırsa arada fahiş bir farkın 
olduğu görülür. Özürlülerin işgücüne katılım oranındaki bu düşük
lüğün nedenine bakıldığında, 2002 Özürlüler Araştırması İkincil 
Analizine göre “özürlü bireyin fiziksel ve bilişsel reddine’’ (Tufan ve 
Arun, 2006: 52) dayalı yapılanmaların etkin olduğu görülmektedir. 
“Çünkü, sadece % 15,4’ü için “çalışamaz’’ denmesine karşın gör
me özürlülerin sadece % 16,8’i çalışma imkanı bulabilmiştir. Bir 
başka deyişle, her 10 görme özürlüden 8’i iş görme imkanına sahip 
olmasına karşın, bir sosyal alan olarak iş yaşamına ulaşımları kısıt
lanmıştır.’’ (Tufan ve Arun, 2006: 31 ). Ayrıca, bu araştırmada orto
pedik, işitme-konuşma ve zihinsel özürlülere ilişkin elde edilen 
sayısal verilerin de görme özürlüler hakkında yukarıda yapılan 
yorumu doğruladığını ve bütün özür grupları için “iş yaşamına ula
şımın kısıtlanmışlığı’’ yorumunu araştırmada ki verilere dayanarak 
genelleyebileceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz.

Türkiye’de özürlülük meselesi genelde bir sağlık sorunu 
olarak düşünülmesine karşın bu veriler ışığında bakıldığında, sağ
lık sorunlarının değil sosyal ve kültürel alanın yapılanmasından 
kaynaklanan sorunların özürlülerin iş yaşamına katılımları
nı engellediği görülecektir. 2002 Türkiye Özürlülük Araştırması ve 
benzer niceliksel araştırmalarda bir özürlünün “işsiz’’ kabul edil
mesi için, son üç ay içerisinde en az bir kez formel veya enformel 
bir iş arama kanalını fiilen kullanmış olmasının temel kriter olarak 
kabul edildiği düşünülürse; aktif iş arayışından çeşitli nedenlerle 
vazgeçmiş büyük bir kesimin işsizlik oranının dışında bırakıldığı 
tahmin edilebilir. Dünya genelinde yapılan çeşitli araştırmalara göre
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“özürlüler arasında işsizlik oranı tahminleri, kullanılan özürlülük 
oranı ve ölçütlerine bağlı olarak değişmesine karşın, bu tahminlerin 
hepsinde işsizliğin özürlülerde 3 kat daha fazla olduğu onaylan
maktadır” (Thorton ve Lunt, 1994’ten aktaran Yılmaz, 2004: 194). 
Dünya genelinde ki bu geçerli eğilim temel alındığında, iş bulma 
ümidini yitirmiş veya iş arayışı sürecinde karşılaştığı tutumlar ne
deniyle iş arayışından vazgeçmiş özürlüleri de saptanmış işsizlik 
oranına dahil edersek, 2002 Aralık ayı itibariyle özürlü nüfusun 
işsizlik oranının Türkiye’de % 31,8 civarında olduğunu söyleyebili
riz. Bu oran aynı zamanda anılan araştırmanın referans dönemin
de, hakkında “çalışamaz’’ denilen ve gelir sahibi olması nedeniyle 
çalışmadığını söyleyen özürlülerin oranı ile de uyumlu bir total de
ğere ulaşılmasını sağlamaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle özürlülerin işsizlik 
oranlarını öğrenmek istediğimizde, 2002 sonrasında yapılmış ben
zer bir özürlülük araştırması olmadığından ancak karşılaştırmalar 
üzerinden tahmini sonuçlara varabiliriz. Bu karşılaştırmaları yapar
ken genel işsizlik oranlarını etkileyen değişkenlerin özürlü işsizliğini 
de aynı derecede etkilediğini varsaydığımızda, 2002 Aralık - 2011 
Ekim TUİK istatistik değerleri karşılaştırması yaparak 2011 Ekim 
Özürlü İşsizlik Oranının en az % 13,8 olduğunu tahmin edebiliriz ( 
aynı referans döneminde TUİK tarafından tespit edilen genel işsiz
lik oranı % 8,8’dir). Diğer taraftan Thorton ve Lunt’un belirttiği ge
nel eğilime bağlı kaldığımızda Özürlü İşsizlik Oranının % 26,4’e 
kadar yükseldiğini öngörebiliriz. % 13,8 ile % 26,4 olarak tahmin 
edilen iki oran arasındaki ciddi farklılığın nedeni, çalışabilir olduğu
nu belirtmesine rağmen aktif iş arayışından çeşitli nedenlerle vaz
geçen özürlü oranının yüksekliği ve bu grubun resmi işsizlik araş
tırmalarındaki “işsiz’’ tanımlamasına uygunsuzluğudur. 2002 Türki
ye Özürlüler Araştırmasında işgücüne dahil olmayan nüfus oranının 
(% 78,29) yüksek çıkmasının nedeninin sağlık ve yetersizlik durumu 
ile izah edilememesi de, iş arayışından vazgeçen/vazgeçirilen ciddi 
bir özürlü nüfus olduğunu teyit etmektedir.
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Bununla beraber Türkiye İş Kurumunun yayınladığı yıllık 
istatistiklere bakıldığında 2008 yılında 33 599 özürlü ilk kez kuruma 
başvuru yapmış ve bu yıl içinde 21 967 özürlü çeşitli açık pozisyon
larda işe yerleştirilmiştir. Buna karşın aynı dönemde kurumda aktif 
iş arayışı kaydı bulunan 96 533 aday bir işe yerleştirilmek için bek
lemektedir. 2008 sonu İŞ-KUR verilerine göre özürlü istihdam et
mek mecburiyetinde olan 14 394 işyerinde beklemede olan açık 22 
497 pozisyona yerleştirme yapılamamıştır (İŞ-KUR, 2009: 57-8). 
Açıklanan bu verilere bakıldığında, çok sayıda özürlünün 
iş arayışının resmi kanallardan devam etmesine ve yetkili kanallar
dan bu talebe denk düşen, tespit edilmiş açık iş pozisyonlarının 
varlığına rağmen özürlü istihdamı sürecinin çok ağır ilerlediği gö
rülmektedir. Türkiye İş Kurumuna iş başvurusu olan özürlülerin, 
yıllık istatistiklerde de görüldüğü gibi, yaklaşık % 80'inin bir yıldan 
daha uzun bir süre açık bir pozisyona yerleştirilmek üzere bekle
mesi çalışma süreçlerine katılma ümitlerini yitirmelerine ve aktif 
iş arayışından vazgeçmelerine neden olmaktadır.

3. Özürlü İstihdamının Yasal Temelleri:

Özürlülerin memur olarak istihdamı ile ilgili temel hukuk 
metni 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda özürlü istihdamını 
düzenleyen 53. maddedir. Bütün kamu kurumları bu Kanuna göre 
(taşra teşkilatları dahil olmak üzere) toplam personel sayılarının % 
3'ü oranında özürlü memur çalıştırmak zorundadırlar. Bu zorunlu
luğun takip ve denetimini Devlet Personel Başkanlığı yapar. Bu 
takiplere göre saptanan özürlü memur açığının alımı için yine Dev
let Personel Başkanlığı gerekli planlamayı yapar, ardından kamuo
yuna duyuru yapılır, merkezi olarak düzenlenecek sınav takvimi ile 
başvuru şartları açıkça belirtilir.

Türkiye'de işverenler ve iş akdine bağlı çalışanların çalış
ma düzeni ile ilgili bütün düzenlemelerin dayandığı temel hukuk 
metni ise 4857 sayılı İş Kanunudur. Bu Kanunda özürlülerin çalış
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ması, ayrı bir başlıkla belirtilmiş olan 30. madde ile düzenlenmek
tedir. İş Kanununun 30. maddesi uyarınca 50 ve üzeri işçi çalıştıran 
gerçek ve tüzel kişi ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş
lar, toplam işçi sayılarının en az % 3’ü kadar özürlü çalıştırmak 
zorundadırlar. Aynı maddeye göre kamu işyerlerinde ise özürlü işçi 
oranı % 4 olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme ile orta büyüklükteki 
bütün firma ve kurumların özürlü çalıştırması yasal bir zorunluluğa 
bağlanmaktadır. Dünyada birçok ülkede var olan ve “kota yöntemi’’ 
olarak adlandırılan bu zorunluluk, ayrımcılık veya verimlilik beklen
tileri nedeniyle iş hayatının dışında bırakılma tehlikesiyle yüz yüze 
olan özürlüler lehine bir pozitif ayrımcılık uygulamasıdır. Diğer ta
raftan kota yöntemi ile beraber yine İş Kanunu 30. maddesinde 
teşvik yöntemi de düzenlemeye dahil edilmiştir. Buna göre; “özel 
sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan ve koruma
lı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, prime esas kazanç alt 
sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin 
tamamı Hazine tarafından karşılanırken; kontenjan fazlası özürlü 
istihdam eden veya yükümlü olmadığı halde özürlü istihdam eden 
işverenler ise ödemeleri gereken sigorta priminin % 50’sini kendile
ri öder, bu primin diğer %50’si ise Hazine tarafından karşılanır.’’ 
(http://www.mevzuat.gov.tr ; erişim tarihi:05.01.2011)

Ayrıca ülkemizde özürlü istihdamının aciliyet hissettiren bir 
sorun olarak gündeme gelmesiyle beraber Başbakanlık tarafından 
03.12.2004 tarihinde “2005-2010 Özürlü İstihdamı Eylem Planı’’ 
hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur. Bu Eylem Planında 
kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, kurumlar arası koor
dinasyonun önemi vurgulanmış ve böylece bir “devlet politikası’’ 
olarak özürlü istihdamının önünde ki engellerin kaldırılması için 
bütün ilgili kurum ve taraflar işbirliğine davet edilmiştir 
(http://www.ozida.gov.tr/istihdam/eylemplani.htm ; erişim tarihi: 
05.01.2011).
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Bununla beraber, Kasım 2009’da dördüncüsü düzenlenen 
Özürlüler Şurası “İstihdam’’ meselesini tartışmak üzere toplanmış 
olup, bu alanda hissedilen sorunların tespiti yapılmış ve ilgili taraf
ların görüşlerini icra kurumunun zirvesine aktarması sağlandı. Şu
rada kararlaştırılan tavsiyeler ile özürlü istihdamında Devlet politi
kasının belirginleştirilmesi yönünde bir irade oluşmasını ile teşvik 
edildi. “Şura sonrası, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısının 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında yapı
lan bir değişiklik ile kamuda ilk defa işe alınacak özürlülerle ilgili 
istisnai düzenlemeye gidildi.’’ 2010 yılı içinde bunun sonucu olarak, 
kamu kurumlarında 9 bin civarı memur kadrosuna sınavlar sonra
sında atama yapıldı. Halen 25 bin civarı boş kadro için DPB tara
fından planlama yapılmakta olup, 2012-13 döneminde yerleştirme
lerin yapılması beklenmektedir.

4. Kurumsal Boşluk:

4857 sayılı İş Kanununun getirdiği yasal zorunluluk gereği 
orta büyüklükte firma ve kurumlar özürlü personel çalıştırmak mec
buriyetindedirler. İş Kanunu 30. maddede işverenlerin çalıştıracak
ları bu personeli Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlayacağı veya iş 
başlangıcı yapan personelin bilgisinin kuruma verilmesi gerektiği 
hükme bağlanmıştır. Bu hüküm nedeniyle firma ve kurumların 
özürlü personel çalıştırma işleminin takibi ve sorumluluğu Türkiye 
İş Kurumu’ndadır; fakat özürlü istihdamının rasyonelleştirilmesi ve 
bu rasyonelleşme sayesinde süreklileştirilmesi yönünde çalışmalar 
sadece yasal zorunluluk üzerine temellendirilemez. Özürlü istih
damı işverenler açısından da rasyonel, makul ve hatta tercih edile
bilir bir noktaya çekilmelidir. Bunu mümkün kılacak bir iş kültürü 
oluşturulması ise ilgili bütün kurum ve organizasyonların ortak bir 
perspektifle çalışmasını gerektirir.

Fiili durumda özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü olan 
birçok firma ve kurumun özürlü personel çalıştırmaya kar

71



şı önyargılı davrandığı veya tereddüt ettiği görülmektedir. İşveren 
bakışı açısından bunun gerekçelerini tespit etmek ve bu gerekçele
re karşı yasal zorlamalar ötesinde işverenlerin özürlü çalışması ve 
etkinliği ile ikna edilmesi gerekmektedir. Özürlülerin çalışma haya
tına katılımı bu nedenle kurumsal ve planlı bir organizasyon ile 
desteklenmelidir. Çoğu işverenin işin mahiyetine uygun özürlü per
sonel sağlamakta ciddi sıkıntılar yaşadığı ya da özürlü personelle 
çalışma kültürünün eksikliği nedeniyle rasyonel bir personel rejimi 
kuramaması da bu organizasyona ihtiyacı artırmaktadır.

Özürlüler dezavantajlı bir toplumsal grup olarak hayatın 
birçok alanında desteklenme ihtiyacı duymaktadırlar. Kişilerin özel 
durumlarına göre desteklenme ihtiyaçları farklılaşmaktadır. Eğitim, 
sağlık, bakım, istihdam gibi çeşitli başlıkların her birinde bireyin 
desteklenme düzeyinin gereksinimi farklı olabilir. Bazı alanlarda 
desteğe ihtiyacı yokken birden fazla alanda kombine bir desteğe 
ihtiyacı olabilir. Bu nedenle her bireyin özel durumunun farkında 
olan ve ihtiyaç analizini bireyin özel ve sosyal ortamına göre yapa
bilecek uzman disiplinlerle çalışan bir kurumsal organizasyon ön
görülmelidir.

Büyükşehir Belediyelerinin yasa yolu ile kurmakla yüküm
lü kılındıkları Özürlü Hizmet Birimleri yasada belirtilen işleri gör
mek üzere çalıştıkları her yerde yukarıda belirtilen kurumsal boşlu
ğu doldurmak yönünde bir işlev kazanmalıdır. Özürlüler ile ilgili 
alanlarda yetki sahibi çeşitli kurumların birbirinden kopukluğu ve 
koordinasyon çalışmalarını yürütecek kurumların eksikliği Özür
lü Hizmet Birimlerine fiili olarak çeşitli görevler yüklemektedir.

Özürlü Hizmet Birimleri, sahada özürlü ve ailesi ile yüz 
yüze olan bir organizasyon olması nedeniyle yaşanan bütün sorun
ları muhataplarından dinleme ve tanıma avantajna sahiptirler. 
Özürlü ve ailelerinin kamu kurumlarında ve toplumsal alanda karşı
laştıkları sorunları ve üstesinden gelemedikleri çözümsüzlükleri bu
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kişilerin perspektifinden görmektedirler. Diğer taraftan Kamu Yöne
timi Aygıtının bir parçası olan Özürlü Hizmet Birimleri çeşitli kamu 
kurumlarının perspektifiyle de tanışık olmakta, kamu yönetimi kül
türü ve verili hukuk sistemi açısından sorunların kaynağı ve çözüm 
imkanlarını bu perspektiften görebilme şansına da sahip olmakta
dır.

Farklı perspektifleri aynı anda kuşatabilecek ve istihdam 
alanı söz konusu olduğunda bağımsız piyasa aktörlerinin bakış 
açısını da meseleye dahil edebilecek bir konumda olan Özürlü 
Hizmet Birimleri, özürlü istihdamını bütün ilgili tarafların yararına bir 
organizasyonla yönlendirebilecek bir konumda bulunmaktadır. 
Özürlü istihdamı alanında çeşitli tarafların perspektiflerinin farkında 
olan, imkanları ve eksiklikleri aynı anda görebilecek bir kurum ola
rak Özürlü Hizmet Birimleri; işgücü piyasasında var olan personel 
açığı ve talebi karşısında ihtiyacı hissedilen rasyonel personel ar
zını sağlayacak kurumsal boşluğu fiili olarak doldurabilir.

Kurumsal boşluğu doldurmaya aday bir organizasyon ola
rak Özürlü Hizmet Biriminin istihdam alanında göz önüne alma
sı gereken temel olgular şunlardır:

a. İşveren perspektifi, tutumu, beklentileri ve iş organizas- 
yonu-yönetimi kültürü,

b. Özürlünün iş hayatına bakışı, beklentileri, vasıfları ve 
uyum becerisi,

c. İlgili kamu kurumlarının yasal sorumlulukları, imkanları, 
yetkileri ve perspektifleri,

d. İşgücü piyasasının bölgesel ve ulusal boyutta talep ya
pısı.
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5. Özürlülerin İstihdamında Temel Sorunlar :

İstihdam sorunu her zaman için bir makro-ekonomik mese
ledir. Bu nedenle tam istihdamın başarılamadığı bütün ulusal eko
nomik sistemlerde işsizlik sorunu kişilerin özel durumlarından ba
ğımsız bir yön taşımaktadır. “İşsizlik oranı azaldıkça ve tam istih
dama yakın bir ekonomik duruma yaklaşıldıkça, emek piyasası da 
sürekli olarak yeni işgücüne ihtiyaç duyacağı için çalışabilir özürlü
lerin istihdamı kolaylaşabilir.” (Seyyar, 2001: 28)

İşgücü talebinin nisbi darlığı gibi bu makro-sorun dışında 
özürlü istihdamının temel zorlaştırıcı üç bileşeni; özürlülerin orta
lama vasıflarından kaynaklanan sorunlar, işverenin önyargılı tutum
ları ve sorun çözücü bir üst perspektife sahip kurum eksikliğidir. 
Kurumsal boşluktan daha önce söz edildiği için burada diğer iki 
bileşen ele alınacaktır.

5.1. Özürlülerin Ortalama Vasıfları:

Özürlülerin eğitime katılımlarının ortalama süresinin genel 
nüfusun eğitime katılımının ortalama süresinden düşük olduğu 
rahatlıkla söylenebilir. 2002 Özürlüler Araştırması İkincil Analizi 
sonuçları da bunu doğrulamaktadır. (Tufan ve Arun, 2006: 22) İş 
talebinde bulunan özürlülerin önemli bir kısmının okuma yazma 
bilmemesi veya ilkokul mezunu olması; çalışabilir özürlülerin emek 
piyasasında karşılaştığı en büyük sorunun zannedildiği gibi fiziki 
veya benzer rahatsızlıklar değil, diğer birçok işsizde olduğu gibi 
yeterince kalifiye olamamaktan kaynaklandığı tezini haklı kılmakta
dır (Seyyar, 2001: 29). Ayrıca yeterince mesleki vasıf sahibi olma
mak tercih edilebilirliğe engel olmaktadır. Eğitim sistemimizde özel
leşmiş programları ile temel akademik beceriler kazandırma ve 
devamında istihdam odaklı mesleki rehabilitasyon çalışmalarının 
yetersizliği bu durumu beslemektedir (Algan, 2001: 75-79).
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Bu nedenle özürlülerin istihdamını kolaylaştırmak isteyen her prog
ram gerekli temel ve mesleki eğitim süreçleri ile bunu destekleme
lidir.

Bunun yanı sıra özürlülerin işsizlik sürelerinin genelde 
daha uzun olması istihdam süreçlerinde iş uyumunu zorlaştıran 
bir faktör olarak göz önüne alınmalıdır. İstihdam edilebilir duru m- 
daki özürlüler bu nedenle istihdam sürecinin öncesi ve sonrası n- 
da iş uyumunu kolaylaştırıcı bir psiko-sosyal desteğe de ihtiyaç 
duyarlar.

5.2. İşverenin Önyargılı Tutumları:

İşverenlerin çalışabilir özürlüleri işe uygun olduğunda dahi 
tercih etmedikleri sık rastlanabilen bir durumdur. Verimli iş kültürü 
açısından özürlülerin yeterince verimli çalışmayacağı ve iş orta
mında ortalama verimi düşüreceği, işletmeye ek maliyet getireceği, 
iş ortamının duygusal uyumunu bozabileceği veya diğer çalışanlara 
kötü örnek olabileceği varsayılmaktadır. Bu önyargılar çoğunlukla, 
sadece hukuki zorunluluğun gereği olarak ve iyi planlanmamış bir 
süreçle özürlü çalıştırma deneyimleri sonucunda ortaya çıkmış 
önyargılardır. Yaşanmış bazı örneklere dayanmasına rağmen ras
yonel bir temelde yürütülen ve iyi planlanan bir özürlü istihdamı 
deneyimi bu deneyimlerin karşıtı olan olumlu örnekler ortaya çı
karmaktadır. Olumlu örneklerin yoğunluğuna bağlı olarak işverenle
rin önyargılarının kırılması ve özürlülerin istihdamında destekleyici 
tavırlar almaya yönlendirilmeleri mümkündür. Özürlü istihdamına 
yönelik işverenler üzerinde yapılan bir alan çalışması da, özür
lü çalışanların verimliliğinin iyi bir planlama sonucunda kabul ettiri
lebileceğini göstermektedir. (Hasırcıoğlu, 2006: 111)
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Büyükşehir Belediyesi Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği 
başlığı ile 26261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, çalışma 
esasları ve görevleri belirleyen Yönetmelikte, bu birimlerin “mesleki 
rehabilitasyon hizmetleri’’ vermesi, bu çalışmaları koordine etmesi 
ve “özürlüleri nitelikli işgücü haline getirerek çalışma yaşamına 
katılımlarını sağlamak’’ ( Madde 8) görev olarak belirtilmiş- 
tir(OZİDA, 2008: 231).

Fakat bir Özürlü Hizmet Birimi her zaman için istihdam 
çalışmasının bütüncül organizasyonunu yürütebilecek düzeyde 
yapılandırılamayabilir. Özellikle bir şehirde birden fazla Özürlü 
Hizmet Biriminin çalışması gerekiyorsa istihdam çalışmalarının tek 
merkezden koordine edilmesi daha uygundur. Çünkü işgücü piya
sasının talep çeşitliliği karşısında anında cevap verilmesini sağla
yabilecek bir arz çeşitliliği ancak bütün bilgilerin toplandığı bir koor
dinasyon merkezi üzerinden karşılanabilir. Şehir içinde çeşitli nok
talarda birimlerde ve sahada çalışan servisler çalışabilir özürlüler 
hakkında topladıkları bilgi ve istihdam taleplerini merkezi bir bilgi 
havuzuna yönlendirerek, bu talebin daha kısa zamanda cevaplan- 
masının yolunu açarlar. Burada öngörülen kurumsal yapılanma, 
şehrin nüfus ve mekansal genişliğine bağlı olarak birden fazla nok
tada hizmet veren Özürlü Hizmet Birimlerinin Sosyal Servisleri ve 
bu birimlerin diğer çalışmalarıyla beraber istihdam çalışmalarının 
da koordine edildiği Koordinasyon Merkezi ve bu merkezde bulu
nan İstihdam Birimi şeklindedir.

6. İstihdam Biriminin Kurumsal Yapısı

76



Şekil: İstihdam Biriminin İşleyiş Modeli

İstihdam Biriminde çalışmalarını planlayan meslek eleman
ları, alanın yapısı itibariyle Sosyal Hizmetler, İnsan Kaynakları Yö
netimi, Endüstri/ Çalışma Psikolojisi ve Ergoterapi alanlarının 
disipliner bilgisine hâkim olmalı ya da ilgili meslek elemanlarının 
bilgi ve enerjisini bu çalışmalara ortak edecek bir şekilde istihdam 
süreçlerinin tamamını yönetmelidir.

7. İstihdam Birim i Temel Çalışma Başlıkları

İstihdam Birimi bütün çalışmalarında sahadan gelen bilgile
ri göz önüne almalı ve çalışmalarını istihdam talebi olan özürlülerin 
niteliğine göre yeniden yapılandırmalıdır. Özürlü Hizmet Birimleri 
ile koordineli şekilde çalışan İstihdam Biriminin temel çalışma baş
lıkları şunlar olmalıdır;

1. Özürlünün Özgeçmiş Formunu Düzenleme: Sosyal 
Servisin birimde veya sahada ya da İstihdam Biriminin 
merkezde görüştüğü iş talebi olan çalışabilir özürlünün
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özgeçmiş bilgilerini içeren CV'si standart bir formatta 
alınmalı ve arşivlenmelidir. Bu formda temel kişisel 
bilgiler, özür durumu bilgileri, vasıflar, yeterlilikler, iş 
tecrübeleri, ilgi alanları kaydedilir ve bu form kişiye 
uygun iş belirdiğinde işveren görüşmelerinde öneril
mek üzere arşivlenir.

2. İstihdam Süreçlerine Uyum Desteği: İstihdam tale
bini belirten her özürlünün çalışma süreçlerine hazır 
olduğu düşünülemeyeceğinden öncelikle kişinin iş 
arayışı sürecine pasif değil aktif katılımı sağlanır. İş
gücü piyasasının yapısı ve kişinin vasıf durumu göz 
önüne alınarak beklentiler makul bir düzeye çekilir ve 
kişi öngörülen mesleki eğitim süreçlerine hazırlanır. 
Bunun ötesinde özürlü kişi ve gerekli görüldüğünde ai
lesi istihdam sürecinin başlangıcı öncesinde psiko- 
sosyal destek yoluyla ikna edilir. Özürlünün ailesi sü
recin destekleyicisi olarak çalışmaya eklemlenir.

3. Firma Görüşmeleri: Elinde iş talebi ve özgeçmiş ar
şivi bulunan İstihdam Birimi piyasadaki firmalarla gö
rüşerek özürlülerin özelliklerine uygun işlerde çalışma
ları amacıyla firma yetkilileriyle görüşmeler yapar. Ay
nı zamanda firmaların özürlüye bakışını değiştirmek 
amacıyla firma bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmala
rı yürütür. Özürlü emeğini değerli ve verimli bulan bir 
iş kültürü oluşturmak için işverenleri bizzat özürlülerin 
çalışma pratikleri ile ikna etmeye çalışır. İş ortamının 
makul bir düzenleme ile özürlüye uygunlaştırılması 
için desteklenir, işveren beklentilerinin makul düzeye 
çekilmesi sağlanarak bizzat işveren özürlü personel ile 
çalışmaya hazırlanır.

4. Açık İş Pozisyonu Takibi: 4857 sayılı İş Kanunu ge
reği orta ve büyük ölçekli firmalar çeşitli pozisyonlarda 
özürlü çalıştırmak mecburiyetindedirler. Bu firmalar 
doldurmaları gereken kontenjanlara uygun personel
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yerleştirmek için işgücü piyasasına ilanlar bırakırlar. 
Çoğu zaman ise İstihdam Birimi İş-Kur İl Müdürlükleri 
vasıtasıyla açık pozisyon bilgisine ulaşabilir. Özürlüle
re yönelik bu açık iş pozisyonlarını takip eden İstih
dam Birimi firma ile iletişime geçip ilk bilgilendirme gö
rüşmelerini yaptıktan sonra firmanın özürlü personel 
çalıştırma niyetinin ciddiyetine göre açık pozisyon için 
uygun olan özürlü özgeçmişlerini yönlendirir.

5. Görüşme Süreci ve İstihdam Takibi: Özgeçmiş 
formlarının firmalara yönlendirilmesinin ardından, fir
malar ile mülakat sürecinin organizasyonu planlanır. 
Mülakat sürecinin bütün aşamalarında İstihdam Birimi 
firma ile bilgi alışverişi yapar ve gerektiğinde mülakat 
sürecine müdahale eder veya doğrudan eşlik eder. İs
tihdam Birimi firmaların personel rejimlerinin ve insan 
kaynakları yönetiminin farklılığı veya özürlülük olgusu 
hakkındaki bilgi eksikliğini göz önüne alarak bu süreci 
planlamalıdır. Mülakat süreci sonunda işe yerleştirilen 
özürlü için açık pozisyon takibi durdurulur ve istihdam 
izleme süreci başlatılır.

6. İstihdam İzleme Süreci / Çalışan Takibi: İstihdam 
Birimi aracılığı ile işe yerleştirilen özürlü personel orta
lama altı aylık periyotlarla takip edilir. Konuyla ilgili 
olarak gerek firmanın İnsan Kaynakları departmanın
dan gerekse özürlü personelden iş ortamı, uyumu ve 
memnuniyeti hakkında görüş alınır ve öneriler yapılır. 
İhtiyaç oluştuğunda ise altı aylık periyotlar beklenme
den özürlü personelin istihdamının sürekliliğini sağla
mak amacına yönelik görüşmeler yapılır ve gerekti
ğinde bütün istihdam süreci yeniden planlanır. İstih
dam izleme süreçleri gerektiğinde en yakında ki Özür
lü Hizmet Birimi Sosyal Servisi tarafından yürütülebilir, 
hatta hizmet verilen alanın büyüklüğüne göre istihdam
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izleme sürecinin doğrudan bu Sosyal Servislere dev
redilmesi bazen daha uygundur.

7. Mesleki Eğitimler: Çeşitli sektörlerde ve iş alanların
da kalifiye işgücü açığı tespiti çalışmaları yapılır. Açık 
tespit edilen alanlarda çalışabilecek özürlü işgücü ya
pısı saptanır ve bu özürlü işgücü yapısının yeterli do
nanıma kavuşması için ihtiyaç duyulan meslek edin
dirme kursları ve çalışmaları planlanır. Eğitim alanında 
yetkili kamu kurumları ile irtibata geçilerek geçerli ser
tifikalar ile eğitim belgelendirilir. Ayrıca imkanları, 
enerjisi ve birikimine ihtiyaç duyulan kamu kurumları, 
sosyal taraflar ve piyasa aktörlerinin desteği alınarak 
bu eğitimlerin doğrudan istihdam aşamasına geçişini 
sağlayacak şekilde süreç yönetilir. Bu çalışmalarla be
raber özürlülerin çeşitli kamu kurumlarınca düzenle
nen uygun meslek kurslarına yönlendirilmesi, kayıtları 
ve devamı da sağlanır.

8. Kariyer Planlama Desteği: İstihdam talebi bulunan 
özürlülerin eğitimi, birikimi, yeteneği ve işgücü piyasa
sının talep yapısı göz önüne alınarak kişinin durumu
na uygun bir kariyer planlaması yapılır. Bu planlama 
da özürlü kişi kendi geleceğine müdahil bir özne ola
rak sürece ortak edilmelidir. Planlamaya bağlı olarak 
gerekli eğitim çalışmaları başlatılır ve takibi yapılır.

9. Kamu Personel Alımı Duyuruları: Devlet Personel 
Başkanlığı tarafından yıllık periyotlarla ilanı verilen 
açık pozisyonların takibi yapılır ve bu pozisyonlar için 
uygun vasıf sahibi kişilere personel alımı duyurusu 
yapılır. Başvuru sürecinde özürlü bireylere gerekli da
nışmanlık hizmeti verilir ve gerektiğinde Sosyal Ser
vislerin bütün süreci takip etmesi yönünde planlama 
yapılır.

10. KPSS ve ÖMSS Hazırlık Kursları: 2012-2013 yılları 
içinde kamuda atanma süreçlerinin daha hızlı yürüye-
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ceği tahmin edilmektedir. Lise mezunu olan özürlü bi
reylerin KPSS ve ÖMSS (Özürlü Memur Seçme Sına
vı) sınavlarına hazırlıklı olması için bu bireylere ve ai
lelerine gerekli bilgiler verilir. Gerektiğinde, kurum 
içinde mesleki eğitim planlaması yapan birimle görü
şülerek erişim kolaylığı sağlayan uygun bölge ve mer
kezlerde bu sınavlara hazırlık eğitimleri düzenlenir. 
Eğitim verilen grupların sınava katılımı takip edilir.
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YASAL HAKLAR BİRİMİ ve ÖZÜRLÜLER HAKKINDA YASAL 
DÜZENLEMELER 

Adile ÜNAL*

İnsan hakları, var oluşumuzla kendiliğinden gelen haklar
dır; başkası tarafından verilen bir söze ya da teminata bağlı olarak 
ya da satın alarak elde ettiğimiz haklar değildir. İnsan hakları kişi
nin cinsiyeti, sınıfı, etnik kimliği ve bunun gibi nitelikler üzerinden 
tanımlanamaz. Azınlık hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve özür
lü hakları gibi alt dallara ayrılmadan bütünsel ve doğrudan bir hak 
algısıdır. İnsan hakları, insan olmamızın ve insan onurumuzun 
doğal bir sonucudur.

İnsan onuru ve eşitlik, insan hakları fikrinin merkezinde yer 
alan iki temel değerdir. Bütün insanların eşit olması, insan haklarını 
evrensel kılar. İnsan hakları dinamiktir. Yani günün koşullarına 
göre genişleyebilir. Zira insan hakları bireyi korumaktadır. Bireyin 
insanca yaşaması amacıyla, ön görülememiş yeni hakları da içer
mesi mümkündür. Fakat, geniş açıdan bakıldığında bu haklar yo
rumlanarak halihazırda var olan haklar içine kolaylıkla dahil edilebi
lir. Örnek verirsek zihinsel engelli bir kişinin kısırlaştırılması tartış
ması özel hayatın korunması, aile kurma hakkı, kişi dokunulmazlığı 
ilkeleri içine rahatlıkla alınabilir. Aynı şekilde sağlıklı bir çevrede 
yaşama hakkı da, yaşam hakkı veya haysiyet kırıcı muameleye 
uğrama yasağı bağlamında değerlendirilebilir. Fakat ülkemize ba
kıldığında yasaların tamamının genişletilerek tüm bireylerin fırsat 
eşitliği çerçevesinde yararlanabileceği yasal düzenlemeler yeterli 
görülmediğinden, dezavantajlı gruplara özel yasal düzenlemeler 
yapılmıştır. Bu bağlamda 5378 sayılı Özürlüler Kanunu olarak bili
nen düzenleme, durumlarından dolayı farklılıklar gösteren bir gru
bun mağdur olmasını engelleyici yasal tedbirler getirmiştir.

*  Avukat
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Özürlüler Müdürlüğü’nün Hukuki Dayanağı

Yasada işaret edildiği haliyle İstanbul Büyükşehir Beledi
yesi tarafından özürlülerin refahını sağlayıcı tedbirler almak, top
lumsal hayata aktif katılımlarını sağlamak, kendilerine olan güven
lerini pekiştirip özgüven eksikliklerini en aza indirgemek, mesleki 
eğitim ve beceri kazandırmak, çeşitli konularda kurslar düzenleye
rek iş gücü piyasasına kazandırmak, yasal ve sosyal hakları konu
sunda bilgilendirme toplantıları yaparak farkındalıklarını sağlamak 
amacıyla Özürlüler Müdürlüğü kurulmuştur.

Sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek İstanbul Bü- 
yükşehir Belediyesi ile yaptıkları görüşmeler sonucu sağlanan mu
tabakatla 2 Eylül 1994’te özürlülerin yerel yönetimlerden hizmet 
alabilmesi adına ilk olarak Özürlüler Koordinasyon Merkezi kurul
muş olup, bu merkez günümüze kadar gelişerek ve genişleyerek 
gelmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı bu hizmetleri, hali
hazırda, 10/7/2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanu
nuna göre ve bu Kanun uyarınca hazırlanmış Büyükşehir Belediye
leri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliğine göre yürütmektedir.

Yasal Haklar Birim inin Görevleri

Yasal Haklar Birimi 8 Mart 2004 tarihinde Özürlüler Merke
zi bünyesinde kurulmuş olup günümüze kadar özürlülere, özürlü 
yakınlarına, özürlülere hizmet veren kurumlara (Kaymakamlıklar, 
Özel Eğitim Merkezleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, 
Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri, Okullar, Yerel Yönetimler vs.) ve 
sivil toplum kuruluşlarına aşağıda ele alınacak konularda telefonla 
ya da birebir danışmanlık yapmak veya kurumlara ya da halka 
toplu seminerler düzenlemek suretiyle 2 avukat önderliğinde hiz
met vermektedir. Özürlüler ve özürlü ailelerini sahip olduğu hakla
rın neler olduğu konusunda telefonla, birebir görüşmeler yaparak 
bilgilendirmekte ve ailelerin hak arama esnasında kurumlarla ya
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şadıkları sorunların çözülmesine katkı sağlamaktadır. Birim, özürlü 
ve ailelerinin var olan özürlülükle ilgili yasal düzenlemeleri öğren
melerini sağlayıp, haklarını kullanırken ilgili kurumlarda yaşadıkları 
güçlükleri ortadan kaldırmak için özürlüye hizmet veren kurumlarla 
da iş birliği yaparak özürlü bireylerin var olan haklarını en iyi şekil
de kullanmasını sağlamayı hedefler.

Bunun sonucunda da eksiklikleri ve yaşanan olumsuzlukla
rı, uygulamalardaki çarpıklıkları tespit etmeyi ve bunlara çö
züm önerileri getirmeyi hedefler. Bugüne kadar yapılan uygulama
larda özürlü bireye hakları konusunda verilen danışmanlık hizmeti
nin sonunda, yönlendirilen kurumlarda özürlü bilincinin oluşmaması 
sebebiyle kurumlara başvuran özürlülerin ya fena muamelelere 
maruz kaldıkları ya da işlerini halledemeden haksız gerekçelerle 
geri çevrildikleri görülmüştür. İşte tüm bu nedenlerden dolayı önce 
özürlü aileleri, daha sonra da hizmet veren kurumlar gözden geçi
rilmelidir. Bu birim, özürlü ve özürlü yakınlarını yasal hakları konu
sunda bilgilendirerek haklarını kullanırken karşılaştıkları sorunlarla 
daha bilinçli mücadele etmeleri konusunda onlara yol göstermek 
amacıyla kurulmuştur.

Bunun yanı sıra Yasal Haklar Birimi, gerektiğinde özürlü ve 
ailelerinin çeşitli kurumlardan haklarını elde etmek için yaptıkları 
başvuru süreçlerini aile ile birlikte planlar ve başvurunun takibinde 
aileye destek verir. Özürlü ve ailelerine ve çeşitli kurumlara hak 
talebi süreçlerinde rehberlik yapacak dokümanlar sunar.

Özürlü Haklarının Tarihsel Gelişimi

“1950’li yıllardan itibaren toplumsal hareketlerin çoğalması, 
çeşitli dezavantajlı grupların bir araya gelerek örgütlenmesi ve bu 
sürece paralel şekilde 1948’de kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü
nün ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni ilan etmesi temel haklara 
ilişkin yeni bir algı zemini ortaya çıkardı. Bu bildirge, ‘Kişi Hak ve
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Temel Özgürlükleri'ni ki medeni ve siyasi haklar olarak da kavram
sallaştıran bu alan negatif haklar biçiminde, sosyo-ekonomik ve 
sosyo-kültürel haklar ki pozitif haklar şeklinde, 28 maddede belirti
len denetim ve düzenleme hakları olarak ifade edilenler ise kollektif 
haklar biçiminde özetlenecek haklar getirmiştir.'' (Gökmen, 2007)

“Özürlü bir kimsenin bağımsız olarak hayatını sürdürebil
mesi fiziki çevrenin yeteneklerini kısıtlamamasına bağlıdır. Bununla 
beraber geleneksel olarak özürlünün toplum içerisindeki ekonomik 
ve sosyal yaşamında içinde barındığı, evde vs. ulaşım hizmetinde 
birçok problemi vardır. Özürlülerin yaşadığı sorunlar anlamında 
önlem alınmadığında insan hakları ihlalini de beraberinde getir
mektedir. Eşitlik kavramı özellikle özürlülerde önemli bir anlam 
içermektedir. Yasal eşitlik yanında fırsat eşitliği ile de desteklenen 
demokratik eşitlik anlamlı olmaktadır. Öte yandan eşitlik ilkesi farklı 
olma hakkını da içerir.

Ancak bu noktada, farklı ihtiyaçları olanlara eşitlik anlayışı
nın ötesinde destek olunması gerektiği fikrinin yol açabileceği teh
likeleri de gözden kaçırmamak, özel sorunları özel yaklaşım gerek
tiren bireylerin toplumda ikinci sınıf bir konuma itilmelerini önleme
ye çalışmak da önemlidir. Bir insanı kendisinden farklı ihtiyaçla
rı olan diğer bir insanın acılarına duyarlı kılan empati duygusu, 
başkalarının merhamet duygularına bağımlı ikinci sınıf yaratma 
tehlikesini ortadan kaldırmak çok güçtür.

Özürlüler için insan haklarından sosyal ve ekonomik hakla
rın önemi gün be gün kanıtlanmıştır. Negatif haklardan yararlana
bilmek için pozitif hakların varlığı yaşamsaldır. Çoğunlukla gerçek
ten eşit olma durumunun sağlanması için, sakatlıklardan dolayı 
engellenen yurttaşlar için pozitif haklar öngörülür. Tüm yurttaşlar 
için geçerli olan seyahat özgürlüğü, eğitim hakkı, çalışma hakkı 
özürlüler için de tanınmıştır. Hukuken ve politik olarak diğer insan
larla eşit olmalarına rağmen gerçekte kamu binalarına giremez,
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toplu ulaşımdan yararlanamaz, eğitim alamaz duruma düşerek 
haklarından yoksun bırakılmaktadırlar. Çünkü var olan bütün dü
zenlemeler çoğunluk göz önüne alınarak yapılmış ve diğerleri yok 
sayılmıştır. Özürlülerin toplumsal alana entegre olmaları için “pozitif 
haklar’’ hayatidir. Tarihsel gelişimi içinde ikinci kuşak haklar olarak 
ortaya çıkan sosyal ve iktisadi haklar güçlü yatırım mekanizmala
rıyla güvencelenmedikleri için, pratikte negatif statü haklarının geri
sinde kalmıştır. Dünyada milyonlarca insanı tehdit eden yoksulluk 
sorunu varken, işgücü piyasasının dışında kalan, gelirleri düşük 
olan dezavantajlı gruplar için özelde de özürlüler için temel insan 
haklarının ve kişi haklarının kullanılması için sosyal ve ekonomik 
hakların gerekli koşul niteliğinde olduğu açıktır.

Aslında özürlülük bir insan hakları sorunudur. Bu durumda 
sorun özürlü kişinin kendisi değil fırsat eşitsizliği yaratan toplum
dur. Özürlülerle özürlü olmayan kimselerin aynı haklara ve yüküm
lülüklere sahip olduğu bir ortam oluşturmak da toplumun sorumlu
luğudur. Bu da insan hakları ihlallerine meydan verilmeyen bir or
tam sağlamak anlamına gelir”(Gökmen, 2007).

Aşağıda çeşitli yasal düzenlemeler ile özürlüler yararına 
kamu uygulamaları alanında yapılmış düzenlemeler hakkında ve 
özürlülerin yasal hakları hakkında bilgilere yer verilmiştir.

1. Özürlü Sağlık Kurulu Raporu

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş yetkili hastanele r- 
de görevli Özürlü Sağlık Kurulunca hazırlanan, kişilerin özür ve 
sağlık durumu ile kullanım amacını belirten belgeye denir.

A) Raporun alınışı:

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu alabilmek için, özürlülerin 
kamu kurum ve kuruluşlarından (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür
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lükleri, Defterdarlık, Türkiye İş Kurumu vb.) alacakları resmi yazılar 
ile ya da doğrudan raporu verecek olan hastanenin baştabipliğine 
müracaat etmeleri gerekir. Rapor düzenlenirken herhangi bir ücret 
talep edilemez.

B) Rapora itiraz:

Özürlü Sağlık Kurulu Raporuna; özürlü, velisi veya vasisi 
veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer 
itiraz dilekçesi ve ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulundu
ğu ilin Sağlık Müdürlüğü’ne başvurur. İl Sağlık Müdürlüğü’nce, rapor 
alacak kişi en yakın rapor vermeye yetkili hastaneye gönderilir.

İtiraz edilen rapor ile itiraz üzerine verilen rapordaki karar
lar aynı yönde ise rapor kesinleşir. Raporların farklı olması duru
munda, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, 
kişi yeniden muayene edilmesi ve rapor tanzim edilmesi amacıyla 
yine İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin 
Özürlü Sağlık Kurulunca verilen karar kesindir.

C) Raporun geçerlilik süresi :

Özürlü sağlık kurulu raporunun sürekli olup olmadığı ile 
süreli raporlarda kontrol süresi mutlaka belirtilir. Özürlü sağlık kuru
lunca kişinin özür durumunun sürekli olduğuna karar verilmesi du
rumunda, raporun ilgili bölümünde bu durum belirtilir. Ancak özür 
durumunun değişmesi halinde, kişinin talebi üzerine rapor ve buna 
bağlı kişinin özür oranı yeniden belirlenir.

Özürlü Sağlık Kurulunca özürlünün özür durumunun sürekli 
olmadığına karar verilmesi halinde de bu husus ilgili bölümde belir
lenerek raporun geçerlilik süresi belirtilir. Zaman içinde değişebilen 
veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın önceki raporu da 
kurula sunularak, özürlü sağlık kurulunun belirleyeceği süre içinde
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yeniden görüşülür ve karara bağlanır. Bu ilgili Yönetmelik hükümle
rine göre alınmış olan sürekli raporlar ile süreli raporların geçerlilik 
süresi dolmadan tekrar rapor istenmesi durumunda mükerrer rapor 
tanzimini önlemek maksadıyla, ilgililerin daha önce rapor alıp al
madıklarına ilişkin beyanı istenir.

İlgilinin beyanı üzerine veya bir başka şekilde, evvelce 
rapor verilmiş olduğunun tespiti halinde tekrar rapor verilmez. Kul
lanım amacına uygun olarak düzenlenmiş ve yürürlükteki amir 
Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlara sahip 
kişilerden kurumlarca yeniden rapor istenilmez.

2. Özürlü Maaşı :

A) Kimler Özürlü Maaşı A labilir ?

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeye
cek şekilde özürlü olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacak
ları Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve 
kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan özürlülerden; her 
ne ad altında olursa olsun gelirleri toplamının aylık ortalaması 107 
TL'nin altında olanlar.

Özürlü olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları 
Sağlık Kurulu Raporuyla kanıtlayan, 18 yaşını doldurmuş bulunan ve 
herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; kanunen bak
makla mükellef kimsesi bulunmayan ve her ne ad altında olursa 
olsun gelirleri toplamının aylık ortalaması 107 TL'nin altında olanlar.

Gelirlerinin toplamının aylık ortalaması 107 TL'den daha az 
olan, kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış 
ve fiilen bakımını gerçekleştirdiği özürlü yakını bulunanlar ( 107 TL 
gelir sınırı değerlendirmesi muhtaçlık sorgulamasında esas alına
cak olup; 2012 Ocak ayı itibariyle geçerlidir. İlgili yönetmelikte gelir
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sınırı memur maaşlarının değişimine endekslenmiş olduğundan; bu 
gelir sınırı her yılın Ocak ve Temmuz ayları itibariyle güncellen- 
mektedir ).

Sosyal güvenlik kurumlarından yetim olarak aylık veya gelir 
almakta olan çocuklardan, aldıkları aylık ya da gelir toplamı tutarla
rı özürlülük derecelerine göre ilgili yönetmelik kapsamında ödene
bilecek olan aylık tutarından düşük olanlara, yönetmelikle belirle
nen diğer şartlar aranmaksızın aradaki fark ödenir. Birden fazla 
sosyal güvenlik kurumundan aynı şekilde aylık veya gelir alanlara 
ise yalnızca tercih edecekleri bir aylık veya gelir için fark ödemesi 
yapılır. Bu şekilde fark ödemesinden yararlanabilmek için Sağlık 
Kurulu Raporu ile birlikte aylık veya gelir ödemesi yapılan sosyal 
güvenlik kurumuna kendileri veya kanuni temsilcileri tarafından 
başvuruda bulunulması gerekmektedir.

B) Aylık Başlangıcı :

Özürlü veya yakını, mahalli maliye teşkilatları olan Mal 
Müdürlükleri veya Defterdarlığa başvurarak Özürlü Maaşı için hak 
sahipliği incelemesini başlatabilirler. Aile ve Sosyal Politikalar Ba
kanlığının kuruluşu ile müracaatları değerlendirecek kurumsal ya
pıda bir değişiklik öngörülmektedir. Muhtaçlık kararı daha önce İl 
veya İlçe İdare Kurullarınca alınırken, artık İl veya İlçe Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca alınacaktır.

Yönetmelik hükümlerine göre aylık bağlanmasına karar 
verilenlere ödenecek aylığın başlangıcı, ilgililerin başvuru formları
nın mahalli maliye ( Mal Müdürlüğü veya Defterdarlık) teşkilatında 
kayda geçirildiği tarihi, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan 
malul olmaları nedeniyle yetim olarak aylık alanlar için ise ilgili sos
yal güvenlik kurumuna müracaat tarihini izleyen aybaşıdır.
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C) Bildirim  Yükümlülüğü

Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, kardeş, 
anne, baba, vasi, kayyum, veli veya vekilleri, aylıkların kesilmesini 
gerektiren durumları üç ay içinde kuruma bildirmekle yükümlüdür
ler. Bu bildirim yükümlülüğüne uymayan aylık sahipleri, vekil, vasi, 
veli ya da kayyumlar hakkında ilgili Yönetmeliğe göre, yersiz öde
nen aylıklar veya aylık farkları için kanuni faizi ile birlikte borç ta
hakkuk ettirilir.

3.Özel Eğitim Hizmetleri :

Özel Eğitim Hizmetlerinden Yararlanmak İçin;

Sağlık Bakanlığı’nca yetkilendirilen sağlık kurumlarından 
alınacak Özürlü Sağlık Kurulu Raporu (en az % 20 oranlı) ile eğit
sel tanılama ve değerlendirmenin yapılabilmesi için İl ya da İlçe 
Millî Eğitim Müdürlükleri Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne (RAM) 
başvurmak gerekir.

Özel Eğitim Hizmetlerinin Amacı :

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Türk milli eğitiminin 
genel amaçları ve genel ilkeleri doğrultusunda genel ve mesleki 
eğitim görme haklarından yararlanabilmeleri esastır.

Özel eğitim; toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başka
ları ile iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde çalışabilen, çevresine uyum 
sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini, 
toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir 
duruma gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmeleri
ni, uygun eğitim programları ile özel yöntem ve araç-gereç kullana
rak, eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını 
amaçlar.
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Özel Eğitimin Temel İlkeleri :

Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler; eğitim ihtiyaçları, 
ilgi, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim 
hizmetlerinden yararlandırılır.

• Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken 
yaşta başlanır.

• Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan birey
leri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu 
kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür.

• Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim performans
ları dikkate alınarak, amaç, içerik ve öğretim süreçle
rinde ve değerlendirmede uyarlamalar yapılarak ak
ranlarıyla birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.

• Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kade
medeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için 
rehabilitasyon hizmetlerini sağlayacak kurum ve kuru
luşlarla işbirliği yapılır.

• Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bireysel yeterlilik
leri ve tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akade
mik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri dikkate alınarak 
bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilir ve eğitim prog
ramları bireyselleştirilerek uygulanır.

• Ailelerin özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif ola
rak katılımları ve eğitimleri sağlanır.

• Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, üniversite
lerin ilgili bölümleri ve özel eğitime ihtiyacı olan birey
lere yönelik etkinlik gösteren sivil toplum kuruluşları ile 
iş birliği içinde çalışılır.

• Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan birey
lerin, toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama 
sürecini kapsayacak şekilde planlanır.
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4. Özürlü Kimlik Kartı

Özürlülük bilgisinin nüfus cüzdanına işletilmesini düzenle
yen 2005 yılında çıkarılan Yönetmeliğin, 19.07.2008 tarihinde yü
rürlüğe giren “Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere 
Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik’’ ile kaldırılmasından son
ra özürlülük bilgisi nüfus cüzdanlarına işletilemeyecek ve Özürlü 
Kimlik Kartı yeniden alınabilecektir. Özürlü Kimlik Kartına; daha 
önce bu karta sahip olmayan veya özürlülük bilgisi nüfus cüzda
nında yer almayan kişiler başvurabilirler.

TCDD, THY ve şehirlerarası otobüslerde uygulanan indi
rimlerde, Devlet Tiyatrolarında bilet fiyatlarında uygulanan indirim
lerde, yerel yönetimlerin sunduğu hak ve hizmetlerde özür
lü bireylere uygulanan indirimlerde, Belediye Meclisi Kararı ile kim
lik kartının kullanılacağının belirtildiği durumlarda ve kamu kurum 
ve kuruluşlarının hizmetleri ile ilgili aldıkları kararlar doğrultusunda 
özürlü kimlik kartının kullanılabileceğinin belirtildiği durumlarda 
özürlü kimlik kartı kullanılmakta ve özürlüler bu kimlik kartları ile 
belirtilen uygulamalardan yararlanabilmektedirler.

Kimlik kartı alıp almamak özürlünün isteğine bağlıdır. Kim
lik kartına sahip olmayan özürlüler, ilgili mevzuatla tanınan haklar
dan Özürlü Sağlık Kurulu Raporunu ibraz ederek faydalanabilir.

5. Beyaz Kart Uygulaması:

Beyaz Kart 1 Haziran 2006 tarihinden itibaren İETT Genel 
Müdürlüğü’nün İstanbul il sınırları içerisinde özürlülerin toplu taşı
ma araçlarından ücretsiz yararlanmasını sağlayan seyahat kartıdır. 
İstanbul’da Belediye Meclisinin kararıyla uygulamaya geçirilmiştir. 
Beyaz Kart için her özürlü birey, Özürlü Sağlık Kurulu Raporunu 
ibraz etmek suretiyle İETT’ye başvuru yapabilir.
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6. Özürlü Bakım Hizmetleri

Bakım hizmetlerinden yararlanabilmek için; özürlü ve aile
sinin sosyal güvencesi olsun veya olmasın, net asgari ücret tutarı
nın üçte ikisinin altında bir gelire sahip olmak kaydıyla, Sağlık Ba
kanlığı’nca yetkilendirilen sağlık kurumlarından alınacak ağır özür
lülük ibaresinin yer aldığı Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile ilgili ku
ruma başvuru yapılabilir.

2011 yılı sonuna kadar bu başvuru, İl Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü’ne yapılmaktaydı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı- 
ğı’nın kuruluşu ile beraber illerde ve ilçelerde Sosyal Hizmetler 
Müdürlükleri de 2012 yılı içinde yeniden düzenlemeye tabi tutula
caktır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri bakım hizmeti için 
başvuru ve uygulama süreçlerini devralacaklardır. Hâlihazırda ye
niden düzenleme tamamlanana kadar başvuru ve değerlendirme 
süreci mülga Sosyal Hizmetler İl/İlçe Müdürlüğü kadrolarınca de
vam ettirilmektedir.

İnceleme ve Tespit:

Bakıma muhtaç özürlülerin incelenmesi, İl/İlçe Sosyal Hiz
metler Müdürlükleri ve bu görevi devralacak Aile ve Sosyal Politika
lar Bakanlığı il/ilçe teşkilatlarının sorumluluğundadır (Bakım hizmeti 
ile ilgili bu bölümde, İl veya İlçede sorumlu birime atıf yapılırken 
İl/İlçe Müdürlüğü tanımlaması kullanılacaktır.).

İl/İlçe Müdürlüğüne bildirimi yapılan ve ilgili yönetmelikte 
belirtilen belgeleri tamamlanan özürlü ve ailesi hakkında, Bakım 
Hizmetleri Değerlendirme Heyeti, özürlüyü ve ailesini ikametgâhın
da, ikametgâh adresinde yaşamıyorlar ise fiilen yaşadıkları yerde 
ziyaret ederek, bakım raporunu hazırlar. Ayrıca, terk edilmiş ve 
kimsesiz özürlülerin yönetmeliğe göre belirtilen belgeleri tamamla-
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yamaması durumunda, İl/İlçe Müdürlüğü tarafından belgelerin ta
mamlanması için yardım sağlanır.

Bakım raporunun hazırlanması sürecinde, özürlüye ait 
veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre özürlüye düşen 
gelir ile özürlünün ve ailesinin fiziksel, zihinsel, duygusal, psiko - 
sosyal ve demografik özellikleri ve özgeçmişleri, özrü ve özürlüyü 
kabullenme durumu tespit edilerek özürlünün hakları, yararlanabi
leceği özel eğitim, mesleki rehabilitasyon, tıbbi tedavi ve rehabili
tasyon, sosyal yardımlar, koruyucu aile, evlat edindirme gibi hiz
metler hakkında değerlendirme yapılır, varsa kanaat ve teklif belirti
lir. Ayrıca gözlemlenen yaşam standardı ile beyan edilen gelir ara
sında farklılık görülmesi hâlinde, gelire ilişkin ilave bilgi ve belge 
istenir ve resmi veya özel kişi, kurum ve kuruluşların bilgilerinden 
yararlanılır. Bakmakla yükümlü olunan bireyler tanımında belirtilen 
tüm bireylerin gelirleri, toplam gelire dâhil edilir. Bakım raporunda 
özürlünün veya yasal temsilcisinin talebinin olumsuz olarak değer
lendirilmesi halinde;

a) İl Müdürlüğü tarafından, özürlünün veya yasal temsilci
sinin talebinin olumsuz değerlendirildiği, özürlüye veya yasal tem
silcisine 30 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

b) Özürlü veya yasal temsilcisi tebliğ tarihinden itibaren 30 
gün içinde bakım raporuna itiraz edebilir.

İtiraz talebi İl Müdürlüğü tarafından tekrar değerlendirilir, 
gerek görülmesi hâlinde yeniden bakım raporu hazırlanması için 
farklı personelden oluşan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti 
görevlendirilerek işlem yapılır. Yapılacak itirazlarda ikinci Bakım 
Hizmetleri Değerlendirme Heyetinin verdiği karar nihai karardır. 
Bakıma muhtaç özürlü veya yasal temsilcisi, bakmakla yükümlü 
birey sayısındaki ve özürlünün ve bireylerin gelirlerindeki değişikliği 
bir ay içinde İl Müdürlüğüne bildirmekle mükelleftir.
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Bakıma Muhtaç Özürlünün Bildirim i:

Mülki amirler, sağlık kuruluşları, köy muhtarları, genel kol
luk kuvvetleri ve belediye zabıta memurları, çevrelerinde bulunan 
bakıma muhtaç özürlüleri bakım hizmetlerinden yararlandırılma
sı amacıyla İl/İlçe Müdürlüğüne bildirebilirler. Ayrıca, diğer kamu 
kurum ve kuruluşları, vatandaşlar, özürlülerin kendileri veya akra
baları da bildirimde bulunabilirler.

Özürlünün bildirimini müteakiben özürlü veya talep edilen 
hizmetler hakkında bildirimde bulunan kişi ile İl/İlçe Müdürlüğünde 
ön görüşme yapılır. Bakıma muhtaç özürlünün bakım hizmeti talebi 
doğrultusunda bakım hizmetleri talep formu düzenlenir.

Bakım Hizmetlerinin Verilmesi:

Bakım hizmetleri, bakım raporu doğrultusunda; Özürlü ve 
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bakım ve rehabilitasyon 
merkezlerinde, Genel Müdürlüğün izni ile açılan diğer resmî kurum 
veya kuruluşlara ait merkezlerde, gerçek veya özel hukuk tüzel 
kişilerine ait özel bakım merkezlerinde veya bakıma muhtaç özür
lünün ikametgâhında verilir.

Bakım hizmetini verecek olan bakım merkezleri, bakım 
hizmetleri değerlendirme heyetince hazırlanan bakım raporu doğ
rultusunda bakıma muhtaç özürlünün bireysel özellikleri de dikkate 
alınarak bireysel bakım planını hazırlar.

Bakım hizmetinin özürlünün akrabaları tarafından verilmesi 
durumunda bakım hizmetleri değerlendirme heyeti bireysel bakım 
planının uygulanması konusunda bakım hizmetini verecek kişiye 
rehberlik eder.
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Bakım Türleri ve Ücret Ödeme Şekilleri:

Bakım türleri şunlardır;

Bakıma muhtaç özürlünün veya yasal temsilcisinin talep et
mesi ve kapasitenin uygun olması halinde, bakım hizmetleri Özürlü 
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bakım ve rehabilitas
yon merkezlerinden alınabilir.

Bakıma muhtaç özürlünün veya yasal temsilcisinin talep 
etmesi ve merkezin kabul etmesi halinde, bakım hizmeti Genel 
Müdürlüğün izni ile açılmış olan diğer resmî kurum ve kuruluşlara 
ait bakım merkezlerinden alınabilir. Bu durumda bakıma muhtaç 
özürlülere sunulan bakım hizmeti ücreti, söz konusu merkeze İl 
Müdürlüğü tarafından ödenir.

Bakıma muhtaç özürlünün veya yasal temsilcisinin talep 
etmesi ve özel bakım merkezinin kabul etmesi halinde, bakım hiz
meti Genel Müdürlüğün izni ile açılmış olan özel bakım merkezle
rinden alınabilir. Bu durumda özürlülere sunulan bakım hizmeti 
karşılığında, bakım ücreti merkeze İl Müdürlüğü tarafından aylık 
olarak ödenir.

Bakıma muhtaç özürlünün veya yasal temsilcisinin talep 
etmesi halinde, bakım hizmeti, Genel Müdürlüğün denetim ve reh
berliğinde özürlünün akrabaları veya bakıcı personel tarafından 
bakıma muhtaç özürlünün ikametgâhında verilebilir. Bu durumda 
özürlülere sunulan bakım hizmeti ücreti, bakıma muhtaç özürlünün 
akrabalarına veya bakıcı personeli istihdam eden özel bakım mer
kezine İl Müdürlüğü tarafından aylık olarak ödenir.
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Bakım Ücretleri:

Bakıma muhtaç özürlülere verilecek bakım hizmeti karşılı
ğında ödenecek ücret tutarları aşağıda belirtilmiştir;

a) Yatılı bakım merkezlerinden, günde yirmi dört saat sü
reyle bakım hizmeti alan özürlüler için iki aylık net asgari ücret 
tutarında,

b) Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde sekiz saat sü
reyle tam gün hizmet alan özürlüler için bir aylık net asgari ücret 
tutarında,

c) Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde dört saat sü
reyle yarım gün bakım hizmeti alan özürlüler için bir aylık net asga
ri ücretin yarısı tutarında,

ç) Gündüzlü veya yatılı bakım merkezlerinde istihdam edi
len bakıcı personel tarafından özürlünün ikametgâhında günde üç 
saat süreyle hizmet alan özürlüler için bakım merkezine bir aylık 
net asgari ücret tutarında,

d) Akrabaları tarafından günde yirmi dört saat süreyle 
bakılan özürlüler için bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme 
yapılır.

7. Özürlüler İçin İstihdam Düzenlemeleri : 

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları :

Özürlü bireylerin Devlet memuru olarak atanmalarına iliş
kin düzenlemelere temel teşkil eden kanun hükmü 13.02.2011 
tarihli ve 6111 sayılı yasa ile değiştirilmiştir. Yeni düzenlemede de 
% 3’ lük kadro oranı korunmuştur. Fakat daha önce personel ala-

98



cak her kamu kurumu kendisi seçme sınavını yaparken; yeni dü
zenlemede, ilk kez 2012'de uygulaması yapılacak olan merkezi bir 
sınav uygulaması getirilmiştir.

Buna göre; Devlet Personel Başkanlığınca ya da bu Baş
kanlıkça belirlenip, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın görüşü 
alınarak görevlendirilecek bir kurum tarafından yılda bir kez Özürlü 
Memur Seçim Sınavı (ÖMSS) yapılır. Ortaöğretim, önlisans ve 
lisans mezunu özürlü bireylerin yerleştirmesi ÖMSS esas alınarak 
yapılacak olup; ilkokul/ilköğretim mezunu özürlü bireyler ise kura 
usulü ile atama yapılacak kadrolara başvurabilecektir. ÖMSS'ye 
başvuran özürlü bireyler eğitim durumu ve özür grubu dikkate alı
narak hazırlanmış farklı soruları cevaplandıracaklardır.

Özürlü açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir son
raki yıl için alım yapacakları özürlülere ilişkin taleplerini her yılın 
Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığı'na (DPB) 
bildirmek zorundadır. DPB, kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, 
özürlü kontenjanlarına yerleştirme yapılması için ÖMSS'yi ulaşıla
bilirlik şartlarını gözeterek merkezi olarak yapmak veya yaptırmakla 
yükümlüdür.

Kamu kurum ve kuruluşlarının özürlü personel açığı göz 
önünde bulundurularak ÖMSS ve kuraların yapılacağı tarihler DPB 
tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın görüşü alınarak 
duyurulur. Sınav sonuçları iki yıl süreyle geçerli olacaktır. Sınav 
sonrasında DPB tarafından açıklanacak kadrolara, yayımlanacak 
tercih kılavuzunda belirtilen şartlar doğrultusunda özürlü bireyler 
başvuru yapacak ve öncelikle puan sıralaması esas alınarak mer
kezi olarak yerleştirme yapılacaktır.

ÖMSS sonuçlarına göre Devlet Memurluğuna ataması ya
pılmak üzere başvuracak özürlü bireyler Devlet Memurları Kanunu
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48. Maddede belirtilen Genel ve Özel şartları haiz olmak durumun
da olup, bu atamalarda üst yaş sınırı aranmayacaktır.

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Özürlülerin İşçi Olarak 
İstihdam Edilmesi:

Kamu kurum ve kuruluşları çalıştırmaları gereken ( % 4 
oranında) özürlü işçiler için boş pozisyonları Türkiye İş Kurumu’na 
bildirir ve bu kurum aracılığı ile özürlü işçi alırlar. İlköğretim ve da
ha alt eğitim düzeyinde istihdam edilecek işçiler için noter huzu
runda ve isteyen adayların da hazır bulunacağı bir şekilde kura 
çekimi yapılarak işe alınacaklar belirlenir. Kuraya tabi özür
lü taleplerine eğitim durumlarına bakılmaksızın zihinsel özürlüler de 
başvurabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak ortaöğretim ve 
daha yüksek eğitim düzeyindeki özürlü işçi adayları ise KPSS sı
navına girmiş olmalıdırlar. Yalnız bu adaylar için herhangi bir puan 
barajı aranmaz. Türkiye İş Kurumu’nun hazırlayacağı aday listesini 
alan kamu kuruluşu özür grupları ve ulaşılabilirlikleri göz önüne 
alarak uygun ortamda bir sınav düzenler. Sınav sonucunda başarı 
düzeyine göre istihdam edilecek işçiler ilan edilir.

Özel Sektör İşyerlerinde Özürlülerin İşçi Olarak İstih
dam Edilmesi :

Özel sektör işyerlerinde özürlü işçi olarak çalışabilmek için 
özürlü kişinin İş-Kur İl Müdürlüklerine Özürlü Sağlık Kurulu Rapo
runu ibraz ederek kayıt yaptırması gerekmektedir.

4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi uyarınca: İşveren
ler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde 
yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde 
iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun 
işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden

100



fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü 
olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş 
Kurumu aracılığı ile sağlarlar. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin 
nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işyerlerinde 
genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe 
yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çıkarılan yönetmeliğe 
göre düzenlenir. Yeraltı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz 
ve işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yeraltı ve su altı işlerinde 
çalışanlar hesaba katılmaz. Bir işyerinden malulen ayrılmak zo
runda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyer
lerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları 
eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşala
cak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe 
almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş söz
leşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma iste
ğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.

Özel sektör işverenlerince İş Kanunu 30. madde kapsa
mında çalıştırılan özürlü sigortalılar ile korumalı işyerlerinde çalıştı
rılan özürlü sigortalıların, sigorta primine ait işveren hisselerinin 
tamamı; kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları 
halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir 
özürlü için sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazi
ne tarafından karşılanmaktadır. Bu uygulama ile özel sektör işve
renlerinin özürlü istihdamı için teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

Kanunda belirtilen oranda özürlü personel çalıştırmayan 
işverenler veya işveren vekillerinden İş Kanununun 101. maddesi 
uyarınca tahsil edilecek cezalar, özürlülerin ve eski hükümlülerin 
kendi işini kurmaları, özürlünün iş bulmasını sağlayacak destek 
teknolojileri, özürlünün işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun
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sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların 
kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlü- 
ğü'nün koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurumları, işçi ve işveren 
temsilcileri ile en çok özürlüyü temsil eden üst kuruluşun temsilcile
rinden oluşan bir komisyon tarafından karara bağlanır.

Korumalı işyerleri

Korumalı işyeri, normal işgücü piyasasına kazandırılmala
rı güç olan özürlüler için mesleki rehabilitasyon ve istihdam oluş
turmak amacıyla, Devlet tarafından ilgili mevzuatta teknik donanı
mın sağlandığı ve mali yönden desteklendiği, çalışma ortamının 
özel olarak düzenlendiği işyerine denir.

Korumalı işyerleri hakkında ilk yasal düzenlemeler yapıl
mış olmakla beraber henüz uygulamasına geçilememiştir. Yakın 
dönemde uygulanmasına başlandığında önemli bir istihdam boşlu
ğu bu işyerleri aracılığı ile doldurulabilir. Bu işyerlerinde uzman 
personel yönetiminde ve eğitici personel rehberliğinde özürlüler 
çalıştırılacaktır. 30.05 2006 tarihli ve 26183 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik uyarınca bu 
işyerlerinde çalışacak özürlüler için şu şartlar konulmuştur;

a. En az %40 oranında zihinsel, ruhsal-duyusal ve davra
nışsal özürlü olmak veya diğer özür gruplarından ise 
%60 ve üzeri özürlü olmak.

b. Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olmak.
c. 15 yaşını bitirmiş olmak.

8. Gelir Vergisi İndirimi

Herhangi bir işte çalışan özürlüler illerde Defterdarlıklara 
veya bulunmuyorsa Vergi Dairesi Başkanlıklarına, bağımsız vergi 
dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüklerine, diğer ilçe
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lerde Mal Müdürlüklerine dilekçe ve Özürlü Sağlık Kurulu Raporu 
ile başvurarak gelir vergisi indirimi talebinde bulunurlar. Maliye 
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Merkez 
Sağlık Kurulu ibraz edilen raporu inceler. Gerektiğinde yeni bir 
rapor için hastaneye sevk edilir. İnceleme sonucunda kişinin vergi 
indirimine hak sahibi olup olmadığı karara bağlanır ve karar kişiye 
bildirilir.

9. Özürlülerde Emeklilik

Bilindiği gibi özürlüler, 2003 yılına kadar çalıştıkları kurum
lar ve özür dereceleri fark etmeksizin 3600 iş günü prim ödemek 
ve 15 yılını doldurmak koşuluyla emekli olabilmekte idiler. 2003 
yılında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda yapılan değişiklikle 
bu hüküm kaldırıldı.

Emekli Olabilmek İçin;

Birinci derece (%80 ve üzeri) özürlülerin 3600 iş günü prim 
ödemeleri ve 15 yılını doldurmaları, İkinci derece (%60-80 ara
sı) özürlülerin 4000 iş günü prim ödemeleri ve 18 yılı
nı doldurmaları, Üçüncü derece (%40-60 arası) özürlülerin 4400 
iş günü prim ödemeleri ve 20 yılını doldurmaları gerektiği şeklinde 
bir düzenleme yapılmıştı. Ancak 2009 yılından itibaren Sosyal Si
gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile tüm sosyal güvenlik 
kurumları birleştirildiğinden, emeklilik uygulamasında işçi ve me
mur fark etmeksizin yine kademelilik uygulanacak.

Yeni düzenlemeye göre;

% 60 ve üzeri özürlü olanlar 3960 gün prim ödemek ve 15 
yılını doldurmak,
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% 50-59 arası özürlü olanlar 4320 gün prim ödemek ve 16 
yılını doldurmak,

% 40-49 arası özürlü olanlar 4680 gün prim ödemek ve 18 
yılını doldurmak suretiyle

emeklilik için müracaat edebilirler. Emeklilik süresi ile ilgili değer
lendirmeyi yapmak ve başvuruyu sonuçlandırmak yetkisi Sosyal 
Güvenlik Kurumu’ndadır.

Malulen Emeklilik

Malulen emeklilikten çalışmakta iken çalışma gücünün 
%60’ını kaybeden kişiler yararlanabilir.

Buna göre:

a) Çalışmakta iken çalışma gücünün % 60’ını kaybettiğinin 
kurumca sevk edilen sağlık kuruluşlarından alınan Sağlık Kurulu 
Raporu ile belgelendirilmesi,

b) En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 
1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede 
malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 
gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

c) Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıl
dıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan 
yazılı istekte bulunması,

hallerinde malulen emeklilik değerlendirmesi yapılarak karara bağ
lanmaktadır.
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10. ÖTV İstisnalı Araç Alımı:

Özürlüleri ekonomik açıdan desteklemek, bu kişilerin ça
lışma ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak için alınan tedbirler 
içerisinde taşıt alımında sağlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) is
tisnası önem arz etmektedir. Bu uygulama, yaşamını rahat ve uy
gun koşullarda sürdürmek için bir taşıta gereksinim duyan ancak 
yeterli finansal gücü bulunmayan özürlüler için önemli bir fırsattır.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda, 5228 sayılı 
Kanun ile yapılan değişiklikle, özürlülere motorlu taşıt araçlarının 
yurt içinden satın alınması veya ithal edilmesi sırasında sağlanan 
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasının kapsamı 31.07.2004 tari
hinden itibaren geçerli olmak üzere genişletilmiştir. Buna göre;

a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü aşanlar 
hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü 
aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer 
alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla 
olan malûl ve özürlüler tarafından,

b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü aşanlar 
hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü 
aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer 
alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına 
uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl 
ve özürlüler tarafından,

c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü aşanlar 
hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü 
aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer 
alanların yukarıda (a) ve (b) kısmında belirtilen 
malul ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra 
deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu 
kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıka
rılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan
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malları hurdaya çıkaran malul ve engelliler tarafın
dan,

beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı Özel Tüketim 
Vergisinden istisnadır.
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EĞİTİM HİZMETLERİ

Tuba GÜLTEKİN* 

1.GİRİŞ

Eğitim tüm fertler için gerekli olan ve genel anlamda birey
lerin ve toplumların kendilerini geliştirmelerini sağlayan önemli bir 
araçtır. Ülkemizde eğitim kurumlarının ayırım gözetmeksizin her
kese açık olduğu kanunla güvence altına alınmıştır (1739 sayılı 
Milli Eğitim Temel Kanunu, m.4).

Eğitimin amacı; bireylerin temel yaşam becerilerini geliş
tirmek, öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, kültürel öğretileri yeni 
kuşaklara aktarmak, toplumsal uyumu sağlamak, mesleki beceri 
kazandırmak gibi bir dizi başlıklar olarak sıralanabilir. Her toplum 
farklı özelliklere sahip bedensel, zihinsel, duygusal vb. özellikleri 
sebebiyle özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere sahiptir. Tüm bireyle
rin eğitiminde olduğu gibi özürlülerin eğitimi de toplumsal kalkınma 
ve yaşam kalitesinin arttırılması açısından büyük önem taşır. Bu 
sebeple özürlü bireylere başkalarına bağımlı olmadan kendilerine 
yeterli olmalarını sağlayacak temel eğitimleri alabilme imkânlarının 
sunulması gerekir. Özürlülere verilen eğitimlerle; özbakım becerile
rinin geliştirilmesi, akademik becerilerinin geliştirilmesi, sosyal ve 
mesleki rehabilitasyonlarının sağlanması amaçlanır. Bu amaçlara 
ulaşılması ise özürlülerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak, ihti
yaçlarına uygun eğitimlerin ulaşılabilir ortamlarda sunulmasıyla 
mümkündür.

*Sosyolog
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Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü 
işbirliğinde 2002’de yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçla
rı incelendiğinde; okuma yazma bilmeyenlerin oranı toplam nüfus 
içerisinde yaklaşık %13 iken bu oran özürlülerde yaklaşık %36, 
süreğen hastalığı olanlarda yaklaşık %25 olarak gözlenmekte- 
dir(Tablo 1).

Tablo 1: Özürlü N üfusun Okum a Yazma Oranı(DİE,2002)

Ortopedik, görme, işitme, dil ve 
konuşma ile zihinsel özürlü nüfus

Süreğen hastalığa sahip olan nüfus

Okuma yazma 
bilmeyen

Okuma yazma 
bilen

Okuma yazma 
bilmeyen

Okuma yaz
ma bilen

Türkiye 36.33 63.67 24.81 75.19

Kent 29.58 70.42 20.49 79.51

Kır 43.44 56.56 32.85 67.15

Erkek 28.14 71.86 9.78 90.22

Kadın 48.01 51.99 35.04 64.96

Süreğen özre sahip olanların dışında yer alan özürlülerin 
yaklaşık % 41 ’i ilkokul mezunudur(Tablo 2). İlkokul sonrası eğitim 
durumunun çok düşük olduğu ve oranların kadın-erkek ve kır-kent 
ayrımı yapılarak incelendiğinde önemli farklılıklar taşıdığı görül
mektedir.
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Tablo 2: O rtopedik, Görme, İşitm e, D il-Konuşm a ve Z ih inse l Özürlü 
N üfusun Eğitim  Durumu(DİE,2002)

Okuma
yazma

bilmeyen

Okuma
yazma
bilen

Okuma yazma 
bilen fakat bir 
okul bitirme

yen

İlkokul

Ortaokul 
veya dengi 

meslek 
okulları

Lise veya 
dengi 

meslek 
okulları

Y üksek 
öğretim

Türkiye 36.37 63.62 7.69 40.97 5.64 6.90 2.42

Kent 27.40 72.58 6.85 42.75 8.00 10.62 4.36

Kır 45.36 54.64 8.54 39.17 3.31 3.16 0.47

Erkek 25.75 74.22 7.95 47.21 6.98 8.98 3.10

Kadın 51.26 48.74 7.32 32.22 3.78 3.97 1.45

Özürlüler bireysel farklılıkları sebebiyle özürlü olmayan ki
şilere göre standardize edilmiş ortamlarda eğitim yaşamına katıl
mayı zorlaştıran bir takım engellerle karşılaşırlar. Bu engellerin 
azalması ve eğitim imkânlarından faydalanmanın tüm özür grupları 
için yaygınlaşması özel eğitim hizmetlerinin nicelik ve niteliğinin 
arttırılması, ulaşılabilirliğin sağlanması, farklı engel gruplarına ait 
(görme, işitme, zihinsel) eğitim programlarının geliştirilmesi, des
teklenmesi ve yaygınlaştırılması gibi bir dizi çalışmanın yapılmasını 
gerekli kılmaktadır (Analiz Raporu,2006).

2.TARİHÇE

Ticaret Mektebi bünyesinde 1889 yılında İstanbul’da işitme 
ve görme özürlülere sınıfların açılması, özürlülerin eğitiminde baş
langıç olarak kabul edilmektedir(Sayı,2008:60).

1921 yılında İzmir’de “Özel İzmir Sağırlar ve Körler Mües- 
sesesi” adıyla bir okul açılmış ve bu okul Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı’na bağlı olarak 1924 yılından 1950 yılına kadar hizmet 
vermiştir. 1949-1950 öğretim yılı içinde işitme ve görme özürlü 
çocukların okulları ayrılmış, 1951 yılında çıkarılan 5822 sayılı ka-
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nunla okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiştir. Bu tarihten 
sonra özürlülerle ilgili hizmetler sadece sağlık hizmetleri içinde 
değil eğitim hizmetleri içinde de yer almaya başlamıştır. Özel eği
tim hizmetleri 1950 yılından başlayarak 1980 yılına kadar İlköğre
tim Genel Müdürlüğü bünyesinde bir şube müdürlüğü tarafından 
yürütülmüştür (I.Özürlüler Şurası,1999).

Özel eğitim alanında önemli sayılan bir diğer kanun olarak 
1983 yılında kabul edilen 2828 sayılı “Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanunu” kabul edilir. Bu kanunla okul çağındaki 
çocukların eğitim ve öğretimleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili ku- 
rumlarına ait okullarda gerçekleştirilmesi hükmüne bağlanmıştır. 
Bu kanun, özel gereksinimli çocuklar kapsamındaki korunmaya 
muhtaç çocukları, bunun yanı sıra bedensel, zihinsel, duygusal, 
problemleri olan muhtaç çocukları koruma altına almıştır. Yine 
1983 yılında 2916 sayılı “Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu” 
yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile özel eğitimle ilgili tanımlar, ilkeler, 
kurumlar ve görevleri, özel eğitime gereksinimi olan çocukların 
belirlenmeleri, yerleştirilmeleri, izlenmeleri ile ilgili tanımlar yapılmış 
ve ilgili yönetmelikler yayımlanmıştır. 1990 yılında düzenlenen XIII. 
Millî Eğitim Şûrasında özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin yaygın 
eğitim olanaklarından yararlanmalarını sağlayacak kararlar almıştır 
ve şura kararıyla 1991 tarihinde I. Özel Eğitim Konseyi toplanmış
tır. Konsey kaynaştırma programlarının yaygınlaştırılması, uzman 
yetiştirilmesi ve eğitimlerin uzmanlarca verilmesi, özürlünün ihtiya
cına uygun bireysel eğitim programının hazırlanması ve takip edil
mesi ile ilgili önemli kararlar almıştır.1992 yılında I. Özel Eğitim 
Kongresi düzenlenmiş, 1993 yılında ise Milli Eğitim Bakanlığı Özel 
Eğitim Yılı ilan ederek özürlülerle ilgili Özel Eğitim Rehberi hazır
lamıştır.

1997 yılında yürürlüğe giren 573 sayılı “Özel Eğitim Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname’’ ile özel eğitim alması gere
ken bireylerin, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri
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doğrultusunda, genel ve mesleki eğitim görme haklarını kullana
bilmelerini sağlamaya yönelik esaslar düzenlenerek tanılama, de
ğerlendirme ve yerleştirme süreçleri tanımlanmıştır.2000 yılında 
yürürlüğe giren Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile özel eğitime 
ihtiyacı olan bireylerin almaları gereken hizmetler yasal güvence 
altına alınmıştır.

2005 yılında Özürlüler Kanununda yapılan değişiklikler 
kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
başta olmak üzere belediyelere kadar birçok kurumun görev ve 
hizmet alanları genişletilerek; sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istih
dam gibi bir çok alanda özürlülerin hizmet alımını arttırmak ve ko
laylaştırmak üzere bir takım yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bunla
rın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitime ihtiyacı olan özürlü
ler için Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi hazırlayarak ilköğretim 
çağında olup sağlık durumu sebebiyle eğitim kurumlarından eğitim 
alamayan özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için verilecek hizmetin 
uygulama esaslarını yayınlamıştır (Akkuş,2007:20).

3. MEVCUT DURUM

Eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik da
nışma hizmetlerinin yürütülebilmesine ilişkin gerekli tüm çalışmalar 
ve özel eğitim gerektiren bireyleri tanılama, yerleştirilebilecekleri en 
uygun eğitim ortamı önerme ve bu bireylere rehberlik ve psikolojik 
danışma hizmetlerini Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak hizmet 
veren Rehberlik ve Araştırma Merkezleri sunmaktadır.

Genel olarak ülkemizdeki mevcut eğitim sistemi incelendi
ğinde; örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölüme ayrıl
maktadır. Örgün eğitim; okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim 
ve yükseköğretim kurumlarını, Yaygın eğitim; örgün eğitim yanında 
veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsamak
tadır.
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3.1. Örgün Eğitim

3.1.1. Okul Öncesi Eğitim

Mecburi ilköğrenim çağına gelmemiş çocukların beden, 
zihin ve duygu gelişmesini, iyi alışkanlıklar kazanmalarını ve ilköğ
retime hazırlanmalarını sağlamak amacıyla verilen eğitim dönemini 
kapsamaktadır.

Tanısı konulmuş özel eğitim gerektiren çocuklar için okul 
öncesi eğitim zorunludur. Bu eğitim özel eğitim okulları ile diğer 
okul öncesi eğitim kurumlarında verilir. Gelişim ve bireysel özellik
leri dikkate alınarak, özel eğitim gerektiren çocukların okul öncesi 
eğitim süreleri uzatılabilir. Okul öncesi eğitimini tamamlayan veya 
zorunlu ilköğretim çağına gelmiş özel eğitim gerektiren çocuklar 
hazırlık sınıflarında eğitim alabilirler. Hazırlık sınıflarının amacı, 
öğrencilerin gelişim ve bireysel özellikleri ile gereksinimleri doğrul
tusunda onları örgün eğitimi izleyebilecekleri duruma getirmektir( 
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu).

3.1.2. İlköğretim

6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. 
İlköğretim, kız ve erkek bütün ilköğretim çağındaki çocuklar için 
zorunludur ve devlet okullarında ücretsiz olarak alınır. İlköğretimin 
amacı; temel bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır.

Özel eğitim gerektiren bireyler, ilköğretimlerini özel eğitim 
okulları veya diğer ilköğretim okullarında sürdürürler. Özel Eğitim 
Rehberlik ve Danışma Genel Müdürlüğü’nün 2008-2009 öğretim 
yılına ait verilerine göre; 48 İşitme Engelliler İlköğretim Okulunda 
toplam 4.821, 15 Görme Engelliler İlköğretim Okulunda 1.354 
öğrenci, 3 Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulunda 461 öğrenci,
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53 Eğitilebilir Zihinsel Engelliler Okulunda 2.881 öğrenci eğitim 
almaktadır(Tablo 3).

3.1.3. Ortaöğretim

İlköğretime dayalı öğrenim veren genel, mesleki ve teknik 
öğretim kurumlarının tümünü kapsar. İlköğretimini tamamlayan ve 
ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci, ortaöğretime 
devam etmek ve ortaöğretim imkânlarından ilgi, ve kabiliyetleri 
ölçüsünde yararlanabilir. Orta öğretimin amacı; bütün öğrencilere 
ortaöğretim seviyesinde genel kültür vermek, öğrencileri, çeşitli 
program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğ
rultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem iş alanlarına 
hazırlamaktır.

Özel eğitim gerektiren bireyler, ortaöğretimlerini genel ve 
mesleki teknik ortaöğretim okullarında sürdürürler. Bunların yanı 
sıra diğer özel eğitim okullarında; İşitme Engelliler Meslek Lisesi, 
Ortopedik Engelliler Meslek Lisesi, Zihinsel Engelliler İş Okulu ve 
Eğitim Merkezlerinde mesleki eğitimler alma imkânına sahiptirler. 
Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetlerinin 2008-2009 verile
rine göre özürlü çocukların genel ve mesleki teknik öğretim okulla
rının dışında eğitim aldıkları kurum sayısı 227 olup bu kurumlardan 
hizmet alan toplam öğrenci sayısı 7744 olarak açıklanmıştır(Tablo 
3).
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Tablo 3: 2008- 2009 Yılı Özürlü Ö ğrenci ve Kurum  Sayıları
(http://www.meb.gov.tr/)

Okul / Kurum Türü
Okul

Sayısı
Öğrenci

Sayısı

İşitme Engelliler İlköğretim Okulu 48 4.821

İşitme Engelliler Meslek Liseleri 17 1.692

Görme Engeliler İlköğretim Okulları 15 1.354

Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları 3 461

Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri 2 118

Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulları 53 2.881

Eğitilebilir Zihinsel Engeliler İş Okulları 73 2.918

Öğretilebilir Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okul
ları

127 5.706

Öğretilebilir Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezleri 129 2.867

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri 27 580

Otistik Çocuklar İş Eğitim Merkezleri 5 149

Umut Çocukları Sosyal Reh. Merkezi Yatılı İ.O. 1 40

Görme Engelliler Basımevi ve Aksam Sanat Okulu 1 -

Özel Eğitim Ok. Bünyesinde Anasınıfı 65 513

TOPLAM 565 24.100

3.1.4. Yükseköğretim

Ortaöğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğrenim veren 
eğitim kurumlarının tümünü kapsar. Amaç ve görevleri, milli eğiti
min genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, öğrencileri 
kabiliyetleri ölçüsünde insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek; 
çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak; bilimsel, teknik ve 
kültürel sorunları çözmek için inceleme ve araştırmalarda bulun
maktır.
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Ülkemizde ortaöğretimden mezun olan öğrenciler ilgili sı
navlarda başarılı olma durumlarına göre yükseköğretim imkânın
dan faydalanırlar. Özürlü olan bireyler, sınav öncesinde durumları
nı raporla ispat etmek kaydıyla sınavda bir takım durumlarına uy
gun değişiklikler ve muafiyet haklarından faydalanabilmektedirler.

3.2. Yaygın Eğitim

Yaygın eğitimin özel amacı, milli eğitimin genel amaçlarına 
ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girm e
miş yahut herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden 
çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında; okuma- 
yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eği
tim imkânları hazırlamak, bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve 
kültürel gelişmelere uyumu arttırmak amacıyla eğitim imkânları 
hazırlamak, boş zamanları değerlendirme ve kullanma alışkanlık
ları kazandırmak, mesleğe ve işe hazırlamak veya çeşitli meslek
lerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişme
leri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamlayacak, 
gerektiğinde aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü 
imkânlarından yararlanacak biçimde bir bütünlük içinde düzenlenir. 
Yaygın eğitim, genel ve mesleki-teknik olmak üzere iki temel bö
lümden meydana gelir. Bu bölümler birbirini destekleyici biçimde 
hazırlanır (Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği,2006).

Yaygın eğitim, bireylere zorunlu eğitim yaşının dışında 
farklı dönemlerde öğrenme imkânı sağlayarak, bireylerin kişisel 
toplumsal bazda ekonomik ve sosyal gelişmesine imkân tanımak
tadır. Toplumsal gelişmenin yerelden başladığı dikkate alındığında, 
vatandaşa en yakın hizmet birimi olan belediyelerin konumu yerel 
ihtiyaçların karşılanmasında oynadığı etkin rol dolayısıyla çok daha 
fazla önemli hale gelmektedir. Yaygın eğitim hizmetleri ülkemizde
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çok sayıda özel ve resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yürütül
mektedir. Bu kuruluşlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR ve 
KOSGEB gibi resmi ve yarı resmi kuruluşlar, Mesleki Eğitim ve 
Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) gibi gönüllü kuruluşlar, 
özel eğitim kuruluşları ve belediyeler sayılabilir. Belediyelerin eği
timde yetki ve sorumluluk sahibi oldukları alan yaygın eğitim alanı
dır (Tepe,2007:3).

4.İBB ve ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK VERİLEN EĞİTİM 
HİZMETLERİ

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununu 7. maddesi 
(v) fıkrasında “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” ifadeleri yer alır. İlgili mad
deler belediyelerin eğitilebilir zihinsel özürlülerin eğitim alabileceği 
meslek ve beceri kazandırma kursları açabileceği yönünde yasal 
zemin oluşturmuştur (Seyyar, 2008).

İlgili kanundan hareketle örgün eğitim kurumlarının hizmet 
verdiği yaş aralığının dışında yer alan özürlülerin eğitim ihtiyacına 
cevap verebilmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim 
Daire Başkanlığına bağlı Sanat ve Meslek Edindirme Kurs Merkez
lerinde ve İstanbul Özürlüler Müdürlüğü’ne (İSÖM) bağlı hizmet 
veren 22 merkezde farklı özür gruplarına yönelik olarak sanatsal ve 
mesleki eğitim alanlarında hizmet sunulmaktadır.
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MESLEKİ EĞİTİM

Hanife BAYKAL* Talha YÜKSEL** Hakan MENTEŞE***

Eğitim ve öğrenme insan hayatının her dönemini kapsa
maktadır. Bu nedenle hayat boyu öğrenim; özürlü olsun ya da ol
masın kişilerin gerek topluma kazandırılmasında, gerek tüketimden 
üretime geçmesinde en önemli etkenlerdendir. Eğitimli ve kendisini 
yeni şartlara göre devamlı yenileyerek geliştirebilen bir işgücü, 
ülkelerin sahip olduğu en önemli rekabet unsurudur. İşgücünün 
kendisini devamlı yenileme ve geliştirmesi zorunluluğu, bu yeniliği 
sağlamanın en temel yöntemi olan yaygın eğitimin öneminin de her 
geçen gün artmasına yol açmaktadır.

Bireylere, hayatlarının her döneminde eğitim sunma ama
cını gerçekleştirmek için ortaya çıkmış olan yaygın eğitim ekono
mik ve sosyal gelişime de önemli ölçüde yardımcı olmaktadır.

Hız eksenli bir değişimin yaşandığı dünyamızda örgün 
eğitim sistemleri ne kadar etkin ve verimli olurlarsa olsunlar, eğiti
min sadece okullarla sınırlanması yanlış olacaktır. Günümüzde, 
kalkınmış ya da kalkınmakta olan hemen her ülkede, yaygın eğiti
min, artık eğitim sisteminin asli bir alt sistemi olduğu kabul edilmek
te; toplumun ve bireylerin hızla değişen eğitim ihtiyaçları
nı karşılama girişimlerinin yaygın eğitim alanında yoğunlaştığı; ülke 
nüfusunun genelini içine alacak ölçekte düzenlenmiş ve iyi destek
lenmiş eğitim hizmetleri sunulmasının bireysel, toplumsal ve eko
nomik olduğu kadar, kültürel nedenlerle de ulusal eğitim politikala
rının temel bir parçası haline geldiği; bu anlayışın giderek yaygın
laştığı görülmektedir.

*Karma Eğitim Koordinatörü, * * Eğitmen, ***E ğ itm en
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Ülkeler artık, sahip oldukları işgücünün sadece ne kadar 
eğitimli olduğuyla değil, küreselleşen dünyada rekabet edip ede
meyeceğiyle de ilgilenmek zorundadırlar. Eğitimli ve kendisini yeni 
şartlara göre devamlı yenileyerek geliştirebilen bir işgücü, ülkelerin 
sahip oldukları en önemli rekabet unsurudur. İşgücünün kendisini 
devamlı yenileme ve geliştirmesi zorunluluğu, bu yeniliği sağlama
nın en temel yöntemi olan yaygın eğitimin öneminin de her geçen 
gün artmasına yol açmaktadır (Tepe, 2007).

Belediyelerin de eğitimde yetki ve sorumluluk sahibi olduk
ları alan yaygın eğitimdir. Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim 
Kurumları Yönetmeliğinin 3. maddesinde mesleki eğitim kursla
rı yaygın eğitimin içerisinde şu şekilde yer almaktadır:

‘’Yaygın Eğitim; Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da 
herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış 
bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, top
lumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve 
düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim-öğretim, üretim, rehberlik ve 
uygulama etkinliklerinin tümünü kapsamaktadır.”

Yaygın eğitimin gerekliliği ve uygulama alanlarıyla ilgili 
birçok kaynağa ulaşabilmek mümkündür. Yaygın eğitim ile ilgili 
genel bir tanımlamanın ardından burada özürlülerin meslek eğiti
mine dair uygulama süreçleri ve genel bilgilendirme yapılacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü’nün 
(İSÖM) özürlülere yönelik yürüttüğü meslek eğitimler; ulaşım ve 
mekânın özürlüye uygun olmaması nedeni ile temel eğitime devam 
edemeyen ya da meslek edindirme kurslarına gidemeyen yetişkin 
özürlülerin hayata kazandırılması, beceri ve özür durumlarına göre 
çalışabilecekleri bir alanda istihdam edilmelerini sağlamak amacı 
ile düzenlenen kurslardır.

122



Ülkemizde, yaygın eğitime olan ihtiyaç önemli ölçüde ör
gün eğitim sisteminin eksiklerinden kaynaklanmaktadır. Okul bina 
ve eğitim ekipmanlarının yeterli seviyede olmaması, bazı yörelerde 
öğretmen yetersizliği, özürlülerin ulaşımda yaşadığı sıkıntılar, top
lumun özürlülere olan önyargıları gibi sebepler özürlü bireyi temel 
eğitim imkânlarından daha yoksun bırakmaktadır.

Özürlü bireyin değişen ve çeşitlenen toplumsal rollere, 
ekonomik ve teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni gereklilik
lere uyum sağlayabilmesi için, hayat boyu devam eden bir süreçte 
eğitilmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

1. Özürlülerde Mesleki Eğitim Süreci

Uluslararası Çalışma Konferansı’nın 1983 yılında Cenev
re’ de yapılan 69. toplantısında kabul edilen 159 sayılı sözleşmesin
de mesleki eğitimin gerekliliği kararı açıklanmaktadır. Sözleşme 1 
Ocak 1996 tarihine kadar aralarında Almanya, Fransa ve Hollanda 
gibi Batı Avrupa ülkelerinin de bulunduğu Uluslararası Çalışma Teş
kilatı üyesi 56 ülke tarafından onaylanmıştır. Sözleşmeye göre; milli 
koşullar ve imkânlara uygun olarak her devlet, özürlülerin mesleki 
uyumu ve istihdamı için bir program uygulayacak ve alınan önlemle
rin ilgili tüm özürlü gruplar için geçerli olmasını sağlayacaktır.

Sözleşme, özürlü kişilere gereken biçimde uyarlanmış 
mesleki rehberlik, mesleki eğitim, işe yerleştirme, istihdam ve ben
zeri hizmetlerin sağlanmasını öngörmektedir.

Sözleşme ile milli mevzuatımız ve uygulamalarımız karşı
laştırılarak yapılan değerlendirmede; “Uluslararası Çalışma Teşki- 
latı’nın (ILO) Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu istihdamına İliş
kin 159 Sayılı sözleşmesinin onaylanmasının milli mevzuatımız 
açısından bir olumsuzluk yaratmayacağı, anılan sözleşmenin onay
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lanmasının uygun ve yararlı olacağı düşünülmektedir” sonucuna 
varılmıştır. (Enç,1968).

Sözleşmede öngörülen hizmetlerin milli mevzuatlara uygun 
olması ve uygulamanın yararlı olduğu kanısına varılması önemli bir 
husustur. Ülkemiz uygulamasında ise mesleki rehberlik ve u ygula- 
ma süreci uluslararası düzeye henüz varamamıştır.

Birleşmiş Milletler, 1993 yılında özürlülük alanında büyük 
bir adım atmış ve “Özürlüler İçin Fırsat Eşitliği Konusunda Standart 
Kuralları” kabul etmiştir. Bu kurallar, politika yapıcıların; teknik ve 
insan hakları temelinde ülkeler, uluslar arası kuruluşlar ve hükümet 
kuruluşları arasında işbirliği yapabilecekleri bir araç olma özelliği 
taşımaktadır.
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Standart kurallar 22 maddeden oluşmakta olup bunların 
sekizi özürlülerin eğitim ve istihdamı ile ilgilidir. Özürlülerin eğitim 
hakkını düzenleyen altıncı maddeye göre devletler, özürlülere bir 
bütün halinde ve herkesle aynı haklara sahip olacak şekilde ilk, 
orta ve yüksek eğitim fırsatı verilmesi ilkesini kabul etmeli ve özür
lülerin eğitimi ulusal eğitimin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Özürlü
lerin istihdam hakkını düzenleyen maddelerde de, özürlülerin istih
dam alanında haklarını aramaları için güçlendirilmeleri, hem kırsal 
hem de kentsel alanlarda üretici ve gelir getirici bir işe sahip olma
ları konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanmıştır.

1961 yılında çalışanların temel haklarına yönelik onayla
nan Avrupa Sosyal Şartı’nın içeriği 1988 yılında eklenen bir proto
kolle genişlemiştir. Bu değişiklik sonucunda Şartın 10. Maddesi, 
özürlülerin mesleki eğitim hizmetlerinden yararlanma haklarının 
güvence altına alınması gerektiğini vurgulamıştır. Bu maddede; 
diğer bütün bireyler gibi özürlülerin teknik ve mesleki eğitim olanak
larından, çıraklık eğitimi programlarından yararlandırılmalarının 
güvence altına alınması gerektiği, bunu yaparken de mutlaka işve
ren ve çalışanların örgütleriyle işbirliği kurulması gerektiği vurgu
lanmıştır.

Avrupa Birliği tarafından, 1995 yılında “Özürlülerin Mesleki 
Değerlendirilmelerine İlişkin Şart”ı kabul edilmiştir. Bu Şartta özür
lülerin mesleki açıdan değerlendirmeye tabi tutulmalarının onların 
mesleki entegrasyon, bağımsız yaşam ve nihayetinde toplumsal 
yaşama tam katılımlarında çok önemli bir yere sahip olduğu vurgu
lanmıştır. AB’ye üye bütün ülkelerin bu doğrultuda gerekli önlemleri 
almaları istenmiştir.

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde, mesleki vasıf özürlülerin 
sürdürülebilir mesleki entegrasyonlarında temel araç olarak görül
mektedir. Buna bağlı olarak da AB’ye üye ülkeler, hem genel eğitim 
hem de genel mesleki eğitim sistemlerinde özürlülerin de yer alma
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ları için çeşitli düzenlemeler yapmaktadır. Bu ülkeler, özürlüler için 
özel mesleki eğitim programlarını normal eğitim sistemine katıla
mayanlara göre yapılandırmaktadır. Ayrıca, bazı ülkelerde mesleki 
eğitim alan özürlüler için bireysel yardım sistemleri geliştirilmiştir. 
Özürlüler, bireysel düzeyde mali ve teknik yardım almaktadır. Özel
likle bilgi teknolojisi gibi yeni teknolojiler hızla yayılmaktadır 
(Mutluoğlu, 2004).

1.2. Mesleki Eğitimi Kanunu ve Türkiye Süreci

Mesleki Eğitim ile ilgili mevzuatın gerek uygulayıcı kurumu 
gerekse eğitim alma hakkını elde etmeye çalışan bireyleri yakından 
ilgilendirmektedir. Özürlülerin Mesleki Eğitimleri; 07.07.2005 tari
hinde yayınlanan 5378 sayılı yasanın 13. maddesinde şu şekilde 
yer almaktadır:

“Özürlülerin yeteneklerine göre mesleğini seçme ve bu 
alanda eğitim alma hakkı kısıtlanamaz.”

Madde gereğince özürlü bireyler yetenekleri doğrultusunda 
yapabilecekleri bir işte eğitimi talep hakkına sahiptirler. İlgili kurum- 
ların görevi ise özürlülerin meslek sahibi olmalarını sağlayıcı me
kân ve eğitim branşları tahsis ederek istihdam alanında vasıflı ol
malarını sağlamaktır. Bireylerin ekonomik ve sosyal refahının sağ
lanması amacıyla meslekî rehabilitasyon hizmetlerinden yararlan
masının sağlanması esastır.

Ülkemizde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye 
İş Kurumu (İŞKUR), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Başbakanlığa 
bağlı mülga Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü (SHÇEK) bünyesinde çeşitli mesleki rehabilitasyon ve 
mesleki eğitim/meslek edindirme hizmetleri yürütülmektedir.
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Halen Türkiye’de bütün illerde ve 109 meslekte gerçekleşti
rilen çıraklık eğitiminin özürlüleri de içine alan bir yapıya kavuştu- 
rulmaması ve buna yönelik politikalar geliştirilmemesi özürlü işsiz
liğinin çözüm sağlayıcı bir biçimde ele alınmadığını göstermektedir.

Türkiye’de özürlü gençlerin çıraklık eğitiminden yararlandı
rılmalarında, 3308 sayılı Kanun ile getirilen işletme-okul işbirliğine 
dayalı ve işveren ağırlıklı çıraklık eğitiminin getirdiği bazı zorluklar 
vardır. Özürlü gençlere dönük çıraklık eğitiminin öncelikli olarak 
kamu kurumları tarafından verilmesi gerekmektedir.

1.3. Çıraklık (Meslek) Eğitim İstatistikleri

Meslek eğitimleri ile ilgili 3308 sayılı kanunun yürülüğe 
girdiği 1983 tarihi itibarı ile ilk kayıtlar 1997 yılı ve sonrasını kap
samaktadır. Mesleki eğitimlerin uygulama süreci yapılan istatistik
lerle şu şekilde belirtilmektedir:

1997-1998 öğretim yılında 62, 1998-1999 öğretim yılında 
133, 1999-2000 öğretim yılında 121, 2000-2001 öğretim yılında 
da 35 özürlü genç çıraklık eğitiminden yararlanmıştır.(MEB,2001). 
Bu sayılardan da görüleceği üzere özürlü gençler çıraklık eğitimin
den yok denecek kadar az sayıda yararlanmaktadır. Ayrıca, çırak
lık eğitiminden yararlanan özürlü gençler için herhangi bir destek 
hizmet sağlanmamakta ve bu gençler özel bir ilgi grubu olarak 
değerlendirilmemektedir (Osunluk, 2004).

Meslek eğitimlerinden faydalanabilen özürlü gençlerin sa
yısının yok denecek kadar az olmasının nedenleri arasında bilgi
lendirme, yönlendirme, özür durumuna uygun eğitim eksikliği, 
maddi yetersizlikler ve ulaşım nedenleri sayılabilir.
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1.4. Milli Eğitim Bakanlığı Meslek Edindirme Kursları

Türkiye İş Kurumu ve MEB Çıraklık Yaygın Eğitim Genel 
Müdürlüğü özürlülere yönelik meslek edindirme kursları düzenle
mektedir. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edin
dirme kurslarından yararlanabilmek için özürlünün;

a) 15 yaşından gün almış,
b) En az ilkokul mezunu (Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgeleri ile kalkınmada öncelikli illerde açılacak kurslara okuma- 
yazma bilenler de katılabilmektedir).

c) En az %40 oranında özürlü,

d) Yetiştirilecek mesleğe uygun özelliklere sahip,

e) Kuruma kayıtlı açık işsiz olması gerekmektedir.
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Özürlünün; Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim 
Genel Müdürlüğü’ nün illerde ve ilçelerde Halk Eğitimi Merkez
leri aracılığıyla düzenlemekte olduğu yaygın meslekî ve sosyal- 
kültürel kurslara katılabilmeleri il/ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerine 
başvurması gerekmektedir (Seyyar, 2001).

1.5. İş Meslek Analizi ve İstihdam İstatistikleri

İş ve meslek analizleri ile ilgili çalışmalar, Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı’ nın koordinatörlüğünde Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Meslek 
analizi ile istihdam istatistikî verileri, düzenlenen kursların yetersiz
liğini ortaya koymaktadır. Kursların yetersizliği işgücü piyasasında 
da kendini göstermektedir. İş hayatında yer almak isteyen özürlüle
rin eğitim düzeylerinin düşük olması ve herhangi bir mesleki bilgi 
ve beceriye sahip olmaması işverenlerin özürlü bireyleri işe alma 
konusunda isteksiz olmalarının en önemli nedenlerindendir. Bu 
durum, özürlü bireylerin istihdam edilebilmesindeki en büyük en
geldir.

Meslek sahibi olmak için Türkiye İş Kurumu’nda sıra 
bekleyen özürlülerin 2000 yılı itibarı ile tahsil durumları şu 
şekildedir:

% 4,68’i okuma yazma bilmeyen,
% 4,68’i okur-yazar,
% 46,70’i ilkokul mezunu,
% 17,29’u orta ve dengi okul mezunu,
% 24,33’ünün lise ve dengi okul,
% 2,32’sinin de yüksek okul ve fakülte mezunu oldukları 

görülmektedir.
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Yaş itibariyle dağılımına bakıldığında ise;
18-19 yaş % 11,43
20-24 yaş % 32,42
25-29 yaş % 25,01
30-34 yaş %15,45
35-39 yaş % 8,86
40-44 yaş % 4,01
45-55 yaş %2,82 oranındadır.

2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Hiz
metleri

Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel 
Müdürlüğü tarafınca düzenlenen meslek kursları ile Türkiye İş Ku- 
rumu’nca düzenlenen kursların mekân ve ulaşım olarak özürlüye 
uygun olmadığı istatistikî verilerde belirtilmektedir.

Okul öncesi eğitim kurumlarının yetersizliği ve kaynaştırma 
eğitiminde yaşanılan sıkıntılar ise temel eğitim sürecinde ve sonra
sında ciddi problemler oluşturmaktadır. Eğitimde yaşanılan prob
lemler, özürlülerin sosyal hayata uyum sağlamasını ve nitelikli 
meslek sahibi olmalarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Toplumsal kalkınmanın yerel kalkınmadan başladı
ğı gerçeği dikkate alındığında, vatandaşa en yakın hizmet birimi 
olan yerel yönetimlerin ve yerel ihtiyaçların karşılanmasında en 
etkin rolü oynayan yerel yönetim birimi olan belediyelerin özürlüle
rin meslek eğitim hizmetlerini arttırması gerekliği kendini göster
mektedir.

İnsanlara, hayatlarının her döneminde eğitim imkânı sun
ma amacını gerçekleştirmek için ortaya çıkmış olan yaygın eğitimi 
ve yaygın eğitim hizmetinin sunulmasında en etkin kurumlar hiç 
kuşkusuz belediyelerdir.
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Meslekler rehberine göre, seksenli yılların başında dünya
da 14.000 mesleğin varlığından söz edilirken, bugün 36.000 
mesleğin var olduğu belirtilmektedir. Yeni teknoloji ve değişimler 
özürlü bireyler için dezavantajı beraberinde getirmektedir. Deza
vantajların avantaja döndürülebilmesi, özürlülerin yeni mesleklere 
uyum sağlayabilmesi en önemlisi de her ilde, her ilçede ve her 
mahallede hizmetin götürülebilmesi için en önemli adres yerel yö
netimlerdir.

Yukarda belirtilen nedenlerden ve uygulama ihtiyacından 
dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Millî Eğitim Bakanlığı Çırak
lık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’ nün 3. maddesinde tanım
lanan yaygın eğitim programı kapsamında meslek edindirme ça
lışmalarını başlatmıştır.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki yetişkinlerin yaygın 
eğitim etkinliklerine katılıp katılmamalarını belirleyen başlıca değiş
kenler; sosyo-ekonomik statü, yaş ve eğitim düzeyidir. Bir yetişki
nin sosyo ekonomik düzeyi ve eğitim düzeyi yükseldikçe, onun 
yaygın eğitim etkinliklerine katılma olasılığı da yükselmektedir. Bu 
olasılık, yaş arttıkça düşmektedir. Önemli olan husus bir kimsenin 
çocukluk ve yetişkinlik döneminde gördüğü eğitimle, yetişkinlik 
dönemindeki eğitim istemi arasındaki ilişkidir. Bir kimse önceden 
ne kadar çok eğitim görmüşse, yetişkinlik döneminde eğitim görme 
isteği de o ölçüde artmaktadır. Ne kadar az eğitim görmüşse, eği
tim görme isteği o ölçüde az olmaktadır. Başka ifade ile insanlar 
yaygın eğitim programlarına ihtiyaçları ile ters orantılı olarak katıl
maktadırlar (Tepe, 2007).

2.1 Mesleki Eğitim Uygulama Süreci

Özürlülere yönelik düzenlenen meslek kurslarında üç hu
sus dikkate alınmaktadır:
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1. Mimari yapının özürlüye uygun olması.

2. Ulaşım sorunu için servis tahsis edilmesi.

3. Mesleki rehberlik uygulanması

Meslek edinme ve istihdam için başvuran her adayın; nite
liklerinin, yeteneklerinin belirlenmesi özrüne göre seçmesi gereken 
mesleki branşın saptanması amacı ile “Kursiyer Değerlendirme 
Formu” uygulanmaktadır.

Uygulama sonunda özürlü bireyin talep ettiği hizmet tü
rü uzman kişi tarafından değerlendirilerek birey en uygun eğitim 
branşına yönlendirilmektedir. Mesleki eğitim hizmeti alamayacak 
derecede ağır özrü bulunan bireyler ise ilgili kurumlara bildirilmek
tedir. Değerlendirme sonunda kişi; temel, mesleki ya da sosyal ve 
kültürel eğitim branşlarından en uygun olana yönlendirilir. Yönlen
dirilen eğitim branşları şu şekilde tanımlanabilir:

1. Temel Eğitim: Kişinin temel ihtiyacını karşılayabilmesi 
için okuma-yazma ve bağımsız hareket derslerini kap
samaktadır.

2. Mesleki Eğitim: İstihdam alanında vasıflı meslek sa
hibi olmaları için düzenlenen dönemlik kurslar ile 
branşlarında uzmanlıklarını tescil ettirebilecekleri res
mi belge almalarını sağlayan kursları kapsamaktadır.

3. Sosyal ve Kültürel Eğitim: Mekân ve ulaşım sorunu 
nedeni ile kültürel ve sosyal aktivitelere katılamayanlar 
için alternatif sanat dallarında kendilerini ifade edebi
lecekleri branşları kapsamaktadır.
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2.2. Önerilen Branşlar ve Uygulama Seansları

1

TEMEL EĞİTİMLER
Seans
Sayısı

t
Okuma - yazma (ortopedik engelliler) 120

t
Okuma - yazma (işitme engelliler) 120

t
Braille (Görme Özürlüler)

t
Bağımsız Hareket (Görme Özürlüler) 80

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMLER
t

Bilgisayar İşletmenliği/Kullanımı 160
t

Bilgisayar Teknik Servis Elemanı 1200
t

Web Tasarım 192
t

Grafikerlik ve Animasyon Tabanlı Web 160
t

Yönetici Asistanlığı 344
t

Yemek Pişirme ve Hazırlama Teknikleri 190
t

Servis Elemanı 60
t

Otopark Görevlisi 60
t

Bilgisayarlı Modelistlik 128
t

Dericilik
t

Gemi Maket Yapımı 250
t

Kat Şefi 120
t

Kasiyer Eğitimi 40
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Elektrikli Ev A letleri Bakımı 100
t

Oda Görevlisi 100
t

Ayakkabı Tamirciliği 318
t

Cilt Bakımı ve Makyaj 60
t

Kuaförlük 800
t

Peyzaj -  Bahçıvanlık 320
t

Fotoğrafçılık 235

EL SANATLARI
t

Resim - Yağlı Boya 250
t

Resim - Sulu Boya 150
t

Ebru 80
t

Takı Tasarım 210
t

Ahşap Boyama 200

DİL EĞİTİMLERİ
t

İngilizce -  1. Seviye 128
t

İngilizce -  2. Seviye 128

MÜZİK EĞİTİMLERİ
t

Bağlama 100
t

Halk Oyunları

TİYATRO
t

Çocuk ve Yetişkin Temel Eğitim ve Gösteri 150 -  200
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2.3. Müfredat Uygulama Yöntemleri:

• Tüm eğitimler Milli Eğitim Müfredatına uygun yapıl
maktadır. Bu nedenle Milli Eğitimin modül program 
güncellemeleri de takip edilmelidir.

• Kurs bitiminde devamlılık gösteren ve sınavda başarılı 
olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika 
verilmektedir.

• Eğitimciler alan mezunu ve usta öğretici niteliği taşı
maktadır.

• Alan mezunu usta öğreticilerin özür hakkında bilgi 
sahibi olmalarının sağlanması amacı ile “Eğitmen Eği
timi” başlığı altında kısa seminer almaları sağlanmak
tadır.

• Eğitim mekânı özürlülere uygundur.
• Uygulama gerektiren eğitimler profesyonel materyalle

rin bulunduğu ortamlarda yapılmaktadır.

Belirtilen eğitim hizmetlerinden;

• Örgün eğitim binaları ile meslek kurslarının fiziki yapı
sının uygun olmaması ve ulaşım sağlanamadığından 
dolayı eğitimi bırakmak zorunda kalan,

• Okuma-yazma bilmeyen, temel eğitim eksikliği olan,
• Örgün eğitime devam ederken, arta kalan boş zaman

larını değerlendirmek isteyen,
• Bir mesleğe sahip olamayan,
• Kendi işini kurmak isteyen,
• Özründen dolayı evinde yapabileceği mesleğe yönel

mek isteyen,
• Sonradan özürlü olma durumunda kalıp meslek değiş

tirmek isteyen,
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• Meslek sahibi olup, sosyal ve kültürel alanda etkinlik
lere katılmak isteyen,

• Aile, sosyal yaşam ve iş hayatında kendisini net ifade 
etmek isteyen tüm özür grupları yararlanmaktadır.

Bu eğitimler her ilçede bulunan Halk Eğitim Merkezle
ri tarafından içeriği belirlenmiş eğitimler olup sertifikalandırılabilen 
eğitimlerdir. Fakat bu eğitimler dışında da kişilerin istihdam edile
bilmesini sağlayabilecek nitelikte işgücü piyasasının ihtiyaçları göz 
önüne alınarak farklı eğitimler tasarlanabilir.

2.4. Zihinsel Özürlülere Yönelik Düzenlenen Atölye Ça
lışmaları:

Yukarıda belirtilen yaygın eğitim uygulamaları çoğunlukla 
zihinsel özürlülerin yararlanamadığı programlardır. Zihinsel özürlü
ler için şüphesiz ki daha farklı ve özelleşmiş eğitim programlarının 
hayata geçirilmesi gerekmektedir. İSÖM bünyesinde Milli Eğitim 
sistemimizin ilgi alanı dışına çıkmış fakat gerekli beceri ve yetenek
leri kazanamamış 17-30 yaş grubu zihinsel özürlüler, öz bakım 
becerilerini kazandıran bir eğitimden geçtikten sonra yapılan de
ğerlendirmelere göre atölye eğitimlerine yönlendirilebilmektedir. 
Yaygın eğitimler kapsamındaki bu atölye eğitimleri Milli Eğitim Ba
kanlığı İş Okulları müfredatı temel alınarak yürütülmeye çalışılmak
tadır. Bu müfredata göre düzenlenen atölye çalışmalarında ve eği
timlerde içerikler şu şekilde özetlenebilir.

İş Eğitimi ve Meslek Ahlakı:

İş Eğitimi ve Meslek Ahlâkı dersinde öğrencilere, işin ya
şamımızdaki önemini kavratmak, yeteneklerine uygun mesleği/işi 
seçebilmelerine yardımcı olmak, iş yerinde olumlu ilişkiler kurmala
rını sağlamak ve iş ahlâkı kazandırmak amaç edinilmiştir.
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Bu ders ile öğrencileri birer usta gibi yetiştirmek değil bilgi 
ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata hazırlamak esas alınmış
tır. Bunun için öğrencilerin seviyelerine uygun olarak atölyelerde iş 
öncesinde, iş sırasında ve iş sonrasında yapacağı davranışlar ka
zandırılmaya çalışılmalıdır.

İş Eğitimi ve Meslek Ahlâkı dersinde, öğrencilere meslekler 
tanıtılırken ve atölyeler oluşturulurken çevre imkânları dikkate 
alınmalıdır. Öğretmen öğrencilere iş/meslek seçiminde yardımcı 
olacak bilgi ve becerileri kazandırmaya çalışırken çevredeki iş 
alanlarını tanımaları için imkân sağlamalıdır. Öğrencilerin iş seçi
minde dikkat etmesi gereken en önemli nokta ilgi ve yeteneklerine 
uygun seçim yapabilmeleridir. Bu nedenle öğrencilere ilgi ve yete
nekleri fark ettirilerek seçilecek işin bütün yönleri ve iş yerinde 
uyulması gereken kuralların anlatılması önemlidir. İş Eğitimi der
sinde öğrencilere işte çalışmanın sorumluluğunu kazandırmak ve iş 
yeri kurallarına uymalarını sağlamak için okuldaki atölyeler bir iş 
yeri gibi düşünülmelidir (http://org. meb.gov.tr).

Resim Atölyesi:

Resim iş dersi duygu ve düşüncelerin ifade edildiği bir 
derstir. Çocuklar resim iş çalışmaları ile kendi iç dünyalarını doğal 
bir şekilde ifade ederken çevreyi algılama biçimlerini de ortaya 
koyarlar.

Çocuklar çizimi, boyamayı, karalamayı bir oyun olarak 
görürler. Resimde farklı çizgiler kullanmak, ileride harfleri, rakamla
rı, kelimeleri, işaretleri yazmaya ön hazırlık olacağı gibi diğer ders
ler ve etkinlikler ile de bağlantılı bir ifade yolu olacaktır. Çocuklar 
eğitildikçe çizdikleri resimler daha ayrıntılı, daha oranlı ve daha 
gerçekçi olur.
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Resim iş dersi plânlanırken çocukların gelişim özellikleri, 
bireysel yeterlilikleri ve bu evreler dikkate alınmalıdır.

Programda yer alan resim iş konuları ile çocukların ya
zı yazma ve diğer disiplin alanlarındaki amaçlara ulaşmada gere
ken becerileri kazanmalarına önem verilmiştir. Resim iş becerileri 
ile çocukların, dikkatlerini bir işe yoğunlaştırmaları, el göz koordi
nasyonunu geliştirmeleri, küçük kas becerileri ile fiziksel ve duygu
sal yönden gelişmeleri sağlanabilmektedir. Ayrıca, bu dersle ilgili 
etkinliklerle çocuklar sorumluluk alma, arkadaşlarıyla iş birliği yap
ma ve yardımlaşma alışkanlığı kazanırlar. Yine bu etkinliklerle, 
çocukların çalışmalarının olumlu sonuçlarını görmeleri özgüvenlerini 
artırır.

Öğretmen yapılan çalışmaları kontrol ederek, yaptıkları 
hakkında çocuklarla konuşmalıdır. Çocukların çalışmalarının sergi
lenmesinden haz duydukları göz önüne alınarak eserlerinin sergi
lenmesine önem verilmelidir.

Yapılacak etkinlikler çocukların yaşantıları ile ilgili ve yete
neklerini geliştirici nitelikte olmalıdır. Öğretmen etkinlikleri plânlar
ken kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru bir yol izlemelidir. 
Etkinlik seçiminde çocuklara da fırsat vererek onların etkinliğe karşı 
ilgi duymalarını ve motive olmalarını sağlar.

Resim iş dersinde etkinliklerle ilgili ortam düzenlemesinin 
yapılması, araç gereçlerin etkinliği ve çocukların özelliğine uygun 
olması, çocukların etkinlikleri başarıyla tamamlamalarını sağlar.

Bütün bu sistemli çalışmalar sonucunda çocuklar; temel 
iş alışkanlıklarının yanı sıra araç gereçleri ekonomik ve düzenli 
kullanma, etkinlikler sonrası araç gereçlerin ve ortamın temizliği ile 
ilgili alışkanlıkları da kazanmış olurlar.
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Resim iş dersi öğretim programının başında yer alan "re
sim iş dersinde kullanılan araç gereçler" bölümü, diğer ünitelerde 
yer alan amaç ve davranışlarla bağlantılıdır. Bu nedenle, her dersin 
plânlanması sırasında bu bölümün amaç ve davranışlarından uy
gun olanların öğretimine de yer verilmelidir. 
(http://orgm.meb.gov.tr/OzelEgitimProgramlar/meslekiegitimmerkpro 
g/isegitimi.htm)

Okuma -  Yazma Eğitimi:

Bireyler arasındaki bilgi alış verişini ana dilimizin dinleme, 
konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu olarak 
sınıflandırılan beş temel beceri alanı aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. 
Dinleme ve okuma ana dilimizde anlama gücüne yönelik beceriler
dir. Bu nedenle Türkçe öğretiminin temel amacı öğrencileri bu be
ceri alanlarında yetkinliğe ulaştırmaktır.

Zihinsel öğrenme yetersizliği olan bireylerin içinde bulun
dukları toplumla iletişim kurmaları, bilgi alış verişinde bulunmaları 
için anlama ve anlatma gücüne yönelik becerilerini geliştirecek 
etkinlikler planlanmalıdır. Bu şekilde söylenenleri, okuduklarını 
anlamaları, düşüncelerini, duygularını, gördüklerini, isteklerini söz
le, yazı ile ve görselleri kullanarak anlatmaları mümkün olabi
lir.

Öğretmen planlamayı yaparken öğrenci seviyelerini göz 
önünde bulundurmalı, eğitim ortamı ile ilgili düzenlemeler yapmalı, 
etkinlikleri iyi düzenlemelidir.

Bu kuruma gelen bazı öğrenciler, ilköğretimlerini tamam
lamış olmalarına rağmen çeşitli nedenlerle tam olarak okuma yaz
ma becerisi kazanmamış olabilirler. Öğretmen böyle bir durumda 
programda yer alan “İlk Okuma Yazma” bölümündeki amaçla
rın öğretimi ile işe başlamalıdır. Ancak çevresel koşullar düzenle
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nip, uygun yöntemler kullanılmasına rağmen okuma yazma çalış
malarında hiçbir ilerleme kaydedemeyen öğrencilere işlevsel oku
ma yazma becerileri kazandırılmaya çalışılmalıdır. Örneğin otobüs
lerin kenarlarında gittikleri semtleri belirten yazılar, gıda maddeleri 
üzerindeki yazılar, trafik işaretleri vb. yazılarla günlük yaşamlarında 
gereksinim duyabilecekleri okuma yazma becerileri görsel oku
ma/bütünsel okuma yöntemleri kullanılarak kazandırılmalıdır.

İlk okuma yazma öğretiminde amaç öğrenciye yaşamı 
boyunca ihtiyaç duyacağı okuma ve yazma becerisini kazandır
maktır.

Anlama başlığı altında dinleme ve izleme ile okuma bölüm
leri ele alınır.

Dinleme, konuşma ya da okuma yoluyla gönderilen bir 
bildirimin algılanıp kavranmasıdır. Dinleme aynı zamanda öğrenme 
yollarından biridir ve belli bir amaç için yapılır.

Bireysel ve toplumsal hayatta okuma, konuşma ve dinleme 
eş değerde önem taşır. Konuşma, okuma ve dinleme iletişim süre
cinde kişiler kimi zaman konuşan, kimi zaman okuyan, kimi zaman 
dinleyen konumundadır. Dinleme; anlama, bilgilenme ve beğen
menin yanı sıra bir görgü kuralıdır. Dinlemenin kendine özgü bilgi, 
beceri ve alışkanlıkları vardır. Öğrencilere bu bilgi, beceri ve alış
kanlığın kazandırılması ve dinleme yeteneklerinin geliştirilmesi 
gerekir.

Anlatım başlığı altında konuşma ve yazma ele alınır.

Konuşma; duygu, düşünce, bilgi ile görülen ve yaşananla
rın sözle aktarılması, anlatılması etkinliğidir. Yazma; duygu, dü
şünce, bilgi ile görülen ve yaşananların yazıyla aktarılması, anla
tılması etkinliğidir.
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Görsel Okuma ve Görsel Sunu yazılı metinlerin dışında 
kalan şekil, sembol, resim, grafik tablo, beden dili ve sosyal olaylar 
gibi görselleri okuma, anlama ve yorumlamayı kapsamaktadır. 
Öğrencilerin duygu, düşünce ve bilgilerini görseller aracılığıyla 
başkalarına aktarması da bu alan içinde ele alınmıştır.

Dilbilgisi; öğrencilerin ana dillerini sözlü ya da yazılı olarak 
doğru ve etkili bir biçimde kullanmaları için bir araçtır. Dilbilgisi 
öğretimi; okuma, yazma ve konuşma çalışmalarıyla paralel götü
rülmelidir.
(http://orgm.meb.gov.tr/OzelEgitimProgramlar/meslekiegitimmerkpr
og/isegitimi.htm)

Ağaç İşleri Atölyesi:

Öğrencilere günlük yaşamda ve süs eşyası olarak kullanı
labilen, ham maddesi ağaçtan olan, eşyalar üretme konusunda 
bilgi ve beceri kazandırılır. Günlük yaşamda kullanılan bütün el 
aletlerini kullanma becerisi kazanırlar. Öğrencinin iş hayatına uyu
mu sağlanır. Planlı çalışma ve zamanını iyi kullanma alışkanlığı 
kazanır.

Ağaç işleri atölyemizde öğrenciler gerekli tüm teknik bilgile
ri, kullanım amaçlarını ve kullanıldığı yerlerle ilgili bilgileri teorik ve 
pratik olarak öğrenmektedir. Burada öğrencilerimiz mesleki el alet
lerini, makineleri ve bu işte kullanılan sarf malzemelerini tanır ve 
öğretmen gözetiminde kullanır.

Öğrenciler sınıf içerisinde okul bünyesinde ihtiyaç duyulan 
ahşap malzemelerin (çerçeve, raf, biblo,sandık vb.) imalatını bire
bir uygulamalı olarak yapar. Aynı zamanda bir imalathanede uyul
ması gereken kurallar el aletlerinin ve kullanılan makinelerin bakı
mının uygulamalı eğitimini alır.
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Seramik Atölyesi

Öğrencilerin, el becerilerinin ve bağımsız iş yapabilme be
cerilerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan etkinliklerde; döküm ça
muru ile kalıptan ürünleri çıkarabilmeleri ve bulunduğu ortamı te- 
mizleyebilmeleri sağlanmaktadır.

Öğrenciler bu ders kapsamında seramik hammaddelerini 
tanır, çamurdan şekiller yapar, döküm çamuru hazırlar, döküm 
çamurunu farklı şekillerde şekillendirerek fırınlar, ürünleri süsler, 
ürünleri sırlar ve sırlanan ürünlere dekorlar yapar.

Matbaa Atölyesi:

İpek Baskı - Şablon Baskı - Elek Baskı diye de anılan se- 
rigrafi, tekstil sanayiinde, grafik sanatlarda ve baskı resim çalışm a- 
larında yaygın olarak kullanılan bir baskı tekniğidir. Bu teknikte; 
metal ya da ahşap çerçeveye gerilmiş ipek, plastik veya metal do
kumadan oluşan elek şeklindeki kalıp üzerinde baskı yapılacak 
yerler açık bırakılıp diğer yerler maskeleme, boyama ya da foto
mekanik yöntemlerle kapatılır. Sonra bu eleğin içine konulan baskı 
boyası (mürekkep) , bir sıyırıcı (rakle) ile sıyrılarak açık kalan yer
lerden kâğıt, cam, kumaş, vb. malzemeler üzerine geçirilir.

Bloknot, ciltli ve ciltsiz (kapaklı) defter yapımı, kitap ciltle
mesi çalışmaları yapılmaktadır. Spiral cilt, ısısal cilt, kimlik pres ve 
A4 boyutlu tek renk baskı çalışmaları uygulanmaktadır.

2008 yılında hizmete girmiş bulunan matbaa atölyemizde 
verilen teknik bilginin yanı sıra özellikle çocuklara verdiğimiz pratik 
bilgi sayesinde matbaayı ve matbaacılığı sevdirmeyi ve onlara 
yapabilecekleri kadarıyla bu mesleği öğretmeyi amaçlanmaktadır.
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Mum Atölyesi:

Mum atölyesinde öğrenciler mum yapmayı öğrenir. Piya
sada mum imalat atölyelerinde çalışabilecek düzeyde mum imala
tını ve çalışma disiplinin kazanırlar. Mumum hammaddesi olan 
parafin, jel mum, asit gibi temel maddeleri tanır. Mum eritme kaza
nı, mum yapma makinesini tanır. Parafin yâda jel mumu mum erit
me kazanında eriterek mum makinesine döker. Makinede mumun 
soğumasını bekleyip mumları makineden çıkarır ve rötuşlar. Bunun 
haricinde özel kalıplara da piyasa şartlarına uygun şekilde mum 
yapmayı öğrenirler. Yapılan mumlara koku ve renk kullanarak farklı 
renklerde ve kokularda mum yapmayı öğrenirler.

Öğrenciler yaptıkları mumların süsleme işlerini yaparlar. 
Mum üretimi esnasında süsleme de yaparlar. Örneğin jel (şeffaf) 
mum yaparken süsleme malzemelerini jelin içine yerleştirerek göze 
hitap eden süslü mumlar yapmayı öğrenirler. Aynı zamanda süs
leme işleri yapılan mumları paketleme de yapar.

Akşam yemeklerinin ve özel günlerin vazgeçilmez bir par
çası haline gelen mumun üretilmesinden satışa hazır hale gelme
sine kadar olan tüm aşamalar uygulamalı olarak gösterilmektedir.

Bu çalışmalar esnasında öğrenciler kendilerinin bir değer 
ürettiklerinin farkına vararak kendilerini mutlu hissederler. Birlikte 
çalışmayı öğrenirler. Bu süreçte sosyalleşmeleri sağlanır.

Galoş Atölyesi:

Galoş, lastiğin kalıba geçirilmiş naylona takılması ile olu
şan daha sonra yapıştırma makinesinde son hali verilen temizlik ve 
hijyen amaçlı kullanılan en yaygın ve pratik koruma aracıdır. Galoş 
kullanımı temizlik ve hijyen istenen iç ortamı; zararlı mikroorga
nizmalardan korumayı sağlar.
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Galoş imalat atölyesinde öğrenciler; sosyal tesislerde, 
hastanelerde, polikliniklerde, diş merkezlerinde, özel anaokulları, 
klinik vb. kullanılmak üzere;

6,5 mikron kalınlığında polietilen malzemeden;

1. Galoş kalıbı
2. Galoş lastiği
3. Galoş yapıştırma makinesi de kullanılarak seri olarak üre

tim yapılır.

Öğrenciler bu sayede atölye ortamında çalışma kuralları
nı öğrenirler.
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KÜLTÜREL VE SANATSAL EĞİTİMLER

Betül COŞKUN*

1. KÜLTÜR-SANAT VE ÖZÜRLÜ İLİŞKİSİ

İnsanlık, geçirdiği tarihsel evrimlerle, yaşam biçimlerini, 
yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını değiş
tirmiş, her dönemde ve her toplumda farklı görünümlerde ortaya 
çıkmıştır. Tüm değişimlere rağmen sanat, insanlık tarihinde yerini 
korumayı başarmış bir olgu olarak günümüze gelmiştir ve insanla
rın karşı karşıya kaldığı psiko-sosyal sorunlara çözüm olabilecek 
büyük bir alan oluşturmaktadır.

İşte bu yüzden toplumun bütününde olduğu gibi, özürlülerin 
de gelişiminde kültür ve sanatın etkisi şüphesiz çok büyüktür. Sa
nat, insanlarda estetik duygusunun gelişmesini sağlamasının yanı 
sıra, özgün düşünmeyi, üretmeyi, sosyalleşmeyi geliştirir ve bireyin 
sosyo-kültürel edinimlerini ve psikolojik özelliklerini çevresiyle pay
laşmasına olanak sağlar. Bu sebeple bireylerin ortaya koyduğu 
güzel sanat çalışmaları sadece teknik beceriyi değil, bilgisel akta
rımdaki beceriyi de açığa çıkarır. Özellikle özürlülerin ortaya koy
duğu çalışmalarda kendisine ait parçayı yansıtır, duygularını ortaya 
koyar. Çocukluk dönemimden erişkinliğe kadar güzel sanatlarla 
uğraşıyor olmak, insan duygusunun gelişiminde büyük farklılıklar 
yaratır. Bu durum esas konumuz olan özürlü çocukların gelişimi 
için de geçerlidir. Sanat, sağlıklı bireyde olduğu gibi özür
lü bireylerde de psikolojisinin, gelişiminin, becerilerinin bir göster
gesidir. Özellikle çocukluk döneminde otokontrol henüz tam geliş
mediğinden, çocuk, tüm düşüncelerini, hissettiklerini sanat aracılı
ğıyla ifade eder.

*Ebru Eğitmeni
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Bu ifade biçimi, iyi yorumlandığı takdirde özürlü bireyle iletişim 
aracı olarak bile kullanılabilir, özürlünün yaptığı çalışmaya bakıla
rak çevresi ve ebeveynleriyle olan sorunlarla ilgili ipuçları edinile
bilir. Klinik çalışmalarında özürlünün psikolojisini anlamaya yardım
cı olur. Yani sanat, özürlünün de hem psiko-sosyal hem de psiko- 
motor gelişimlerini gözlemleyebilmek için bir metot oluşturabilir.

Sanat eğitimi, okul öncesi, okul dönemi ve okul sonrası
nı da kapsayan aşamalı bir süreçtir. Bu sürecin ilk basamakların
dan başlayarak, özürlü birey sanatsal yaratıcı etkinlik içine girer. 
Özürlülerin algılama, düşünme, görsel, işitsel ve dokunsal eylemle
rinin de katıldığı bu süreç, değişik yöntemlerle sonuca ulaşır.

Osmanlı’dan bu yana sanat eğitimi (sanatsal faaliyetler) 
ruhsal ve zihinsel problemleri olan kişilerde başarıyla uygulanmış
tır. Darüşşifalarda, güzel sanatların her dalı kullanılmış, neticesinde 
olumlu sonuçları kanıtlanmıştır. Bizim amacımız ve düşüncemiz de 
sanata ve özürlüye verilen önemin artması ve bu iki olgunun kay
naştırılması üstüne çalışmaya başlanmasıdır.

2. SANAT EĞİTİMİNİN ÖZÜRLÜ HAYATINDAKİ ROLÜ

Herhangi bir şeyi model alan insan, o model ile bütünleşe
rek ondaki özellikleri kendi içinde hisseden ve bir bakıma onunla 
özdeşleşen empatik bir yetenek kazanır. Özürlülere verilmek iste
nen bu yetenek ise öncelikle sanat eğitiminden geçer. Özürlü birey 
bu eğitimle beraber yetenek kazanmaya başlarken bir yandan da 
kendi gibi olmayana karşı duyulan öfke ve korku, yerini kendini işe 
yarar hissetme ve güven duygusuna bırakmış olur.

Sanat, insan ile doğadaki nesnel gerçekler arasındaki este
tik ilişkidir. Hezel: “Sanatsal etkinliğin bilinçdışı bir etkinlik olup, bir 
ucu insana öteki ucu doğaya bağlıdır” şeklinde tanımlar. Schiller: 
“Sanat, insanın özgürlük dünyasının ortaya çıkmasını sağlayan
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önemli bir araçtır” derken, Herbert Read ise sanat için “Hayatın 
uygulanan bir mekanizmasıdır, onsuz varlıklar dengesini kaybeder, 
toplumsal, ruhsal bir karmaşıklık içine girerler” tanımını ya- 
par(Sözen,1996).

İşte tüm bu açıklamalar sanat eğitimi verme gerekliliğinin 
felsefi bir anlatımıdır. Amaç özürlülerimizin özgür dünyasını ortaya 
çıkarmak ve bu çıkarımı gerçekleştirirken de onu fiziksel ve ruhsal 
karmaşadan korumaktır.

Sanatı belirleyen bazı değerler vardır ki, aslında bunlar bir 
bakıma hayatı da belirler. Bu değerlerin başında duygu ve fikir 
gelir. Bu değerlerin gelişimi ferdin düşünsel ve zihinsel gelişimi ile 
doğrudan orantılıdır. Bu orantı gerek zihinsel gerekse fiziksel ye
tersizliği olan kişinin bu yetersizliğini geliştirip yeterli seviyeye ulaş
tırmada birinci şarttır.
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Sanatın insanlar arasında sağladığı iletişimi, dengeyi ve 
insanın kendisini tanıma ve yaşama bağlama görevini de unutmaz
sak, bu eğitimin özürlü hayatındaki vazgeçilmez rolünü de kısaca 
özetlemiş oluruz.

3.ÖZÜRLÜ BİREYLERDE SANAT EĞİTİMİ NEDİR ve 
NELERİ KAPSAR?

‘Sanat eğitimi’ özürlü olan veya olmayan tüm bireylerde 
başlı başına bir terapiyi ifade eder. Çünkü sanat duyuşsal ve dü
şünsel iyileşmenin adı ve anahtarı kabul edilir. Nörofizyologlara 
göre, sanat ve iyileşme vücutta aynı kaynaktan geliştirilir. Sanat ve 
iyileşmenin hepsi, beynin benzer dalga kalıplarıyla bağlantılıdır 
(Artut, 2004).

Dolayısıyla sanat yoluyla iyileştirme (tedavi); insan enerji
sini yüceltmenin, rehabilite etmenin, özelleştirmenin çağ
daş versiyonu olarak düşünülebilir.

Eğitim ve iyileştirme kavramları, eksik olanı tamamlama, 
yerine koyma, anlam ve vazifesini de taşıdığına göre, sanat ve 
eğitim özürlünün hayatının vazgeçilmezi olarak bariz bir şekilde 
karşımıza çıkmaktadır.

Özürlü öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerinde en 
yararlı etkinliklerin başında kuşkusuz sanat eğitimi gelir. Özellikle 
resim, heykel (form-inşa), el sanatları (takı tasarlama, cam-ahşap 
boyama), özürlü çocukların eğitiminde özel bir yer tutar.

Sanat eğitiminin kapsamına giren ve özürlü bireylerde sa
natsal ve fiziksel gelişimlerini iyileştirmede sanat terapisi kullanıl
maktadır.
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“Sanat terapisinin amacı; bireyin enerjisini-kendini gerçek
leştirmesini sağlayan sanat yapıtlarını yaratmasına odaklamaktır. 
Sanat tedavi uzmanları bireyin çatışmalarını, kişisel ilişkilerini se
zebilmek ve kişiliğini kabul etmek, cesaretini arttırmak için uygun 
koşullar oluşturabilmek amacıyla sanatı ve sanatın dallarını okul
larda kullanmaktadır”(Artut,1996: 287).

Sanat eğitimi ve alt kümeleri fertlerin kendini gerçekleştir
mesinde, kendini ifade etmesinde ve çevre ile uyumunda mükem
mel bir iyileştirme ve iletişim aracıdır.

4.ÖZÜRLÜ BİREYLERDE SANAT EĞİTİMİ NE
Yİ AMAÇLAR?

Olağan dışı veya engelli olma durumu; bireyin hayatta 
bulunduğu süre içerisinde yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel değerle
re bağlı olarak içinde yaşadığı grupta kendisine düşen görevleri 
yerine getirememesi halidir. Yani birey belli bir zamanda, belli bir 
durumda yapması istenenleri yetersizlik yüzünden yapamazsa özür 
engele dönüşür (Sarı, 2002).

Bu engelleri aşmakta bazı ilkeler, amaçlar doğrultusunda 
gerçekleşmektedir. Bu ilkelerin hedefine ulaşma gayreti bizi özür
lü çocukların eğitimindeki amaçların belirlenmesine götürecektir.

Özürlülerde sanat eğitiminin amacı sanatsal olana ulaşmak 
değildir. Sanatsal olana ulaşmak sanatın amacıdır. Sanat eğitimi
nin amacı bireye ulaşmaktır. Bu nedenle sanat eğitimi bireyin ihti
yacına cevap verecek nitelikte oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.

Özürlü bireyin ihtiyacına cevap verecek bir sanat eğitimi 
programının oluşturulması bireyi iyi tanımakla ve isteklerini bilmek
le ilintilidir. Bireyi tanımak ve isteklerini bilmek onun çevresini tan ı-
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mak ve bunlar hakkında bilgi edinmekle mümkündür 
(Salderay,2000).

Bu doğrultuda bireyin ihtiyaçları (eksikleri) ve beklentileri
nin belirlenmesi ve bunları giderecek bir sanat eğitimi programı ile 
kaynaştırılması bireyin mutluluğunu sağlayabilecektir. Mutluluğu 
sağlanan özürlü birey ise toplumda sağlıklı (bedensel-ruhsal vb. 
açısından) bir birey olabilecek ve bunun paralelinde toplumunda 
sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Üstelik bu birey diğerlerinden daha 
farklı özellikler gösteriyorsa bu amaçlar daha fazla ehemmiyet ka
zanacaktır.

Duygu ve düşüncelerin görsel şekilde ifade edilmesi olan 
sanat eğitimi; boyamadan, resim yapmaya, ebru ve batikten, çöm
lekçiliğe, cam işlerine kadar geniş alanda uygulanır. Bir anlamda 
tedavi amaçlı (rehabilite amaçlı) kullanılan bu uygulamalar, tarih 
boyunca da kullanılmıştır.
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Özellikle 20.yy başlarında psikiyatristler hastalarının ortaya koy
duğu sanat adına yapılmış aktiviteler ile ilgilenmeye ve onları yo
rumlamaya başlamışlardır.

Eğitim psikologları; güzel sanatların, sağlıklı ya da özürlü 
fertlerin kendini ifade etmede oynadığı rolü belirtirlerken sosyolog
lar ise cemiyetin yoğrulmasında güzel sanatların önemini ortaya 
koymuşlardır.

Amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek sanat eğitimi 
belki de özürlünün gelişimine her anda ve her alanda katkı sağla
yacak en birinci etken olacaktır. Bireyin motor becerilerine olumlu 
yönde katkıda bulunmak, el-göz koordinasyonunu arttırmak, ileti
şim kanallarını açık tutmak, kavram eğitimine destek vermek, be
cerilerini arttırmak sanat eğitiminin amaçları arasında- 
dır(http://www.muzikegitimcileri.net).

5.ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINA NEDEN İHTİYAÇ 
VARDIR?

Bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranla
rından farklılık gösteren birey özel eğitim gerektiren bireydir. Bu 
bireylerin eğitim ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için özel 
olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yön
temleri ile onların bireysel yeterliliklerine dayalı, gelişim özellikleri
ne uygun ortamlarda sürdürülen bir eğitim alması gereklidir.

Özel eğitim gerektiren bireylerin; toplum içindeki rollerini 
gerçekleştirebilen, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, işbirliği içinde 
çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir va
tandaş olarak yetişmeleri, kendi kendilerine yeterli bir duruma gel
meleri için temel yaşam becerilerini geliştirmelerini sağlamak gere
kir. Bunlar uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve 
araç gereç kullanarak ilgileri, gereksinimleri, yetenekleri ve yeterli
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likleri doğrultusunda, üst öğrenme, iş ve meslek alanlarına ve ya
şama hazırlanmaları için özel eğitim alabilecekleri özel eğitim ku- 
rumlarına ihtiyaç vardır.

6. İSÖM’DE SANAT EĞİTİMLERİ VE FAYDALARI:

İSÖM’deki özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bi
reyin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsa
yacak şekilde planlanmıştır.

Zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklarda yaşıtları gibi 
bir iş alma gereksinimi duyar, bedenen bir şeyler yapmaktan, orta
ya bir ürün çıkarmaktan çok hoşlanırlar. Bu çocuklardan bazıları 
sürekli, bazıları aralıklı kontrollerle ve bir kısmı da kendi başlarına 
toplumun ihtiyaç duyduğu işleri sürdürebilirler. Bu ihtiyaç duyduğu 
isteklerini eğitimle gerçekleştirilebilir.

Özel eğitim gerektiren bireylerde gerekli olan eğitimlerden 
biri de sanat eğitimidir. Sanat Eğitimi onların hayatlarını geliştirme
de (psiko-sosyal, psiko-motor gelişim) önemli yer tutar. Zihinsel 
öğrenme yetersizliği olan çocuklar başarılı olduklarında kendilerine 
olan güvenleri gelişir ve kendileri ile gurur duyarlar.

Özel eğitimdeki sanat eğitimi işte bu noktada ortaya çıkar 
ve ortaya bir şeyler çıkarabilmek için de çocuğa doğru metotlarla 
doğru aktarım gerekir. Bu da eğitim öğretim ile gerçekleşir.

Bu doğrultuda zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar
da farklı özelliklere sahip olmaları nedeniyle eğitsel gereksinimle
rinin karşılanabilmesi için bireyselleştirilmiş eğitim programları 
esas alınarak her çocuk için bireyselleştirilmiş eğitim programı 
hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.
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Güzel Sanatlar ferdin heyecanlarını inceltmeye, duyguları
nı yüceltmeye yaramakla kalmaz, cemiyetlerin de birlik ve bütün
lük içinde gelişmesine ve milli zevk etrafında toplanmasına vesile 
olur.

Sanat eğitimlerinin bazı hastalıklara şifa kaynağı olduğu 
bilimsel şekilde de kanıtlanmıştır. Sanat eğitimleri hastalara hem 
fiziksel hem ruhsal açıdan olumlu faydalar sağlamaktadır. Bu has
talıklardan bazıları:

Alzheimer: hastalıktan dolayı konuşma yeteneğini kaybet
miş olan hastalar için kendilerini ifade etmenin en iyi yolu sanat 
uğraşılarıdır.

Kanser; Northwestern (Chicago) ve Thomas Jefferson 
(Philadelphia) Üniversitesinde yapılan iki araştırmaya göre sanat 
ile ilgilenen kanser hastalarının, diğer kanser hastalarına oranla 
ağrılarını daha az hissettikleri tespit edilmiştir.

Travma hastalıklarında sanat terapinin başarılı olduğu 
alanlardan biridir. Çünkü insanlar başlarına beklenmedik olaylar, 
felaketler, geldiğinde olayın şoku ile birlikte ne yapacaklarını bile
memektedirler. Bazen bu olay o kadar yoğun yaşanır ki birey onun
la mücadele etmek için gerekli olan ego gücünü kaybeder. Bazen 
bu bilinçaltına atılmış olaylar sağlıklı ve güvenli bir yol olan psikote
rapi sırasında bile ortaya çıkmayabilir. Böyle durumlarda şekiller ve 
semboller devreye girer ve insanların konuşamadıkları hatıralarına 
bir köprü olurlar (http://www.mcaturk.com).
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Doğmak kararımız dışında gerçekledir.
Ve biz doğuşları birbirimizden farklıyladır.
Büyüdükçe farklılıklarımız daha da derinleşir 
Biivuruz ve öğreniriz «alında herke.in b .r ozr.ı olduğunu. 
Doğuştan yada sonradan kimi özürlct.r  kazanırız.
Ve büyüdükçe onlara alışmayı, oniarl.ı m 'Vi 'iğreniriz. 
Bazı özürler zamanla loplumd.ı 
Bazılarıysa vurgulanır, anornı
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Gelişim alanlarına göre sanat eğitiminin fiziksel gelişimde; 
büyük-küçük kas motor koordinasyonun gelişimine, el göz koordi
nasyonu gelişiminin desteklenmesine yardımcı olur.

Bilişsel gelişimde; kavram öğrenme, zıt kavramlar, mate
matikle ilgili beceriler, problem çözmeye yönelik becerilerinin geli
şiminin desteklenmesi, estetik ve artistik becerilerin gelişimine yar
dımcı olur.

Dil gelişiminde; alıcı ve ifade edici dil gelişiminin destek
lenmesine, sanatla ilgili kavramların adlandırılabilmesine yardımcı 
olur.

Sosyal gelişim alanında paylaşma, işbirliği kurma, sözel 
iletişim kurma, gruba uyum sağlama gibi becerilerin geliştirilmesine 
yardımcı olur.

Duygusal gelişim alanında ise kendi duygularını fark edip 
ifade edebilmesine, öz saygısının gelişimine, yeterli olma ve güven 
duygusunun gelişimine yardımcı olur.

Yani sanat eğitiminin birçok faydası kanıtlanmış olup, bu 
faydayı özürlüler üzerinde uygulamak gerekmektedir. Bu da özür
lüye verilecek eğitimle mümkündür.

İnsan eğitimi başlı başına bir sanattır. Onun herhangi bir 
sanat dalında eğitimi ise sanat içinde sanattır. Bu bakımdan insa
nın sanat dallarından birisinde eğitim alması çok hassas, ciddi ve 
önemli bir husustur.

Sanat eğitimi alan bireyler, bu el sanatları çalışmaları ile 
kendi iç dünyalarını doğal bir şekilde ifade ederken çevreyi algıla
ma biçimlerini de ortaya çıkarabilirler.
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Çocuklar çizimi, boyamayı, karalamayı bir oyun olarak 
görürüler. Resimde farklı çizgiler kullanmak, ileride diğer dallar 
içinde fayda sağlamaktadır. Bu branşlardan özürlü gelişiminde 
büyük katkı sağlayan sanatlardan bir tanesi Ebru sanatıdır.

Ebru sanatı; Orta Asya dillerinden Çağatayca’da ‘’hare 
gibi, damarlı’’anlamına gelen ‘Ebre’ kelimesi, Ebru sanatının bilinen 
ilk adıdır.

İpek Yolu ile İran’a gelen sanat, burada ’Abru’ (Su Yüzlü) 
veya ‘Ebri’ (bulutumsu, bulut gibi) olarak isimlendirilmiştir. Daha 
sonra Türklerle birlikte Anadolu’ya gelen bu sanatın adı ’Ebru’ ola
rak dilimize yerleşmiştir (Barutçugil, 2000: 228).

Günümüzde Avrupa’da ‘Marbling’ diye bilinen Ebru 
17.yüzyılda Avrupa’ya ‘Türk Kâğıdı’ adıyla gitmiştir. Ebru Türki
ye’de cilt sanatının yanı sıra, hat sanatında zemin ve pervaz olarak 
kullanılmıştır. Suya serpilen boyalarla oluşturulan desenin kâğıda 
aktarılmasına dayanan ebru, en önemli kâğıt süsleme sanatların
dan biri olmuştur

Ebru Sanatı; su ile yapılan bir sanat olması sebebiyle direk 
su ile temas içindedir. Su ise içinde gizli mesajlar ve kristaller ba
rındırır. Hareket eden su pozitif iyonlar yaydığından insanlar üze
rinde çok olumlu tesirler yapar.

Japon bilim adamı Prof. Dr. Masaru Emoto Su Kristalleri 
Kitabı’nda “Su cansız bir madde değil, canlı ve duyguları algılayan 
kristallerden oluşmaktadır. Su çevresinde pozitif ve negatif bilgileri 
alır ve ona göre tepki verir” demektedir(Barutçugil,1999: 287).

Ebru sanatı göze hoş gelen zarif bir görüntü olmasının ya
nı sıra, insan ruhundaki güzellikleri ortaya çıkaran terapi ve medi- 
tasyon özelliği de vardır.9. yy.dan beri varlığı bilinen Darüşşifalarda
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müziğin eşliğinde birçok sanat gibi ebruda kullanılmıştır. Bugün 
modern psikolojinin kabul ettiği arınma bu sanat sayesinde müm
kün olmaktadır.

Ebru; şafak vakti ve gün batımında gökyüzünün kırmızı, 
sarı, lacivert ve mavi renklerin çeşitli tonları ile bulutlardan oluşmuş 
sanat gibidir” (Barutçugil, 2001: 152).

Sanatkârlar her an değişen bu semavi güzellikleri yeryü
zünde ebru teknesinde yansıtarak ruh dinginliği ile icra ederler.

Ebru sanatı ile uğraşanlarda olumluluk, stres kontrolü, 
yaratıcılık, disiplin, özgüven, hilm (huylardan gelen yumuşaklık) ve 
motivasyon gibi kişisel özelliklerin geliştiğini yakından görmekteyiz.

Ebru icra eden kişide oto kontrol sistemi kendiliğinden geli
şir. Pragmatizm’den insanı uzaklaştırır, duygu ve düşüncelerini 
iyileştirerek renk ve desen bütünlüğü içinde vücut bulmasını sağlar.

Ebru yapan kişi aceleci bir o kadarda tekdüze dayatma
cı hayat düzeninin dışına çıkarak tevekkülü, tahammülü öğrenir.

Bu sanatın statik olmayışı bünyesinde barındırdığı hareket 
ve ahenk biraz daha özene ve ilgiye ihtiyacı olan zihinleri kırık dö
kük duygu dünyalarını her türlü endişe ve rahatsızlıktan uzaklaştı
rır, ruh ve beden bütünlüğe kavuşur.

İşte tüm bu özellikleri içinde barındıran Ebru Sanatı, özür
lülerin eğitiminde, rehabilitasyonunda kullanılmakta ve olumlu so
nuçlar alınmaktadır.

Özürlü bireylerimize Ebru sanatının öğretilmesi dışında 
yine tüm sanat branşlarının özürlü bireye sağladığı tüm faydaları 
içinde barındıran Takı Tasarım dersi, Cam Boyama-Makrome dersi
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ve Ahşap Boyama dersleri de büyük bir titizlikle ve özveriyle uygu
lanmaktadır.

Özürlü bireylere hangi branşta olursa olsun verilecek olan 
sanat eğitiminde özel eğitim teknikleri kullanılarak öğretim sağlan
malıdır. Tüm sanat branşlarımız da kendi içinde aşamalandırılmış, 
öğrenciye aktarımında uzun ve kısa vadeli hedefler oluşturularak 
özürlü bireyin daha kolay algılaması sağlanmıştır.

Tüm sanat branşlarımızda; özürlülerimiz bu eğitimler sonu
cunda ortaya çıkarttıkları ürünleri sergilemeleri sağlanır ve bu ser
gilerle özürlülerin kendileriyle gurur duymaları, diğer insanlara da 
onların neler yapacaklarını göstermek hedeflenir.

Netice itibariyle, verilen tüm sanat eğitimleri, beraberinde 
birçok gelişimi ve eğitimi getirmiştir. Şöyle ki Görsel Eğitim; görme 
becerisini ve tasarlama yetisini, Plastik Eğitim; dokunma, algılama 
ve tasarlama, Duyuşsal Eğitim; kulak-sesleri tanıma ve kulak eği
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timi, Ritmik Eğitim; dans, drama ve hareket becerisi, Bilişsel Eğitim; 
konuşma-düşünme yetisi ve kelime dağarcığının gelişimi, İş Eğiti
mi; üç boyut kavramı ve el becerilerinin gelişimini destekler.
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ÖZEL EĞİTİM 
Şenay BERBERCİOĞLU*

Özürlü çocuklar da diğer çocuklar gibi bir eğitim sürecin
den geçirilmelidirler. Bu eğitim normal insanlarda olduğu gibi okul 
öncesi, ilköğretim, ortaöğretim şeklindeki sırayı takip etmelidir. 
Ancak bu gibi çocuklar esnek bir eğitim sistemine ihtiyaç duyarlar. 
Bu sebeple onların eğitimlerinin özürlerine bağlı olarak ayrıcalıklı 
olacağı da doğaldır. Bu ayrıcalıklar, onlar için özel bir eğitimi z o
runlu kılmıştır.

Özürlülerin topluma kazandırılması için özellikle her insan 
gibi özgüvenini kazanması gereklidir. Bu sebeple devlet ve aile
ler, özel eğitime ihtiyacı olan bu çocukların eğitimleri konusunda 
bilinçli ve girişimci olmalıdır.

I.Özel Eğitimle İlg ili Temel Kavramlar

1.1 Zedelenme / Sapma: Bireyin, psikolojik, fizyolojik, 
anatomik özelliklerinde geçici ya da kalıcı türden bir kayıp, 
bir yapı ya da işleyiş bozukluğunun olması halidir. Bu d u
rum, vücudun bir parçasının olmaması, kollarının felçli o l- 
ması, parmaklarının tutmaması, iyi görememe ve işiteme
me gibi durumlar birer zedelenmedir. (Öztürk, 2005: 14)

1.2 Yetersizlik: Zedelenme ya da bazı sapmalar sonucu, 
bir insan için normal kabul edilen bir etkinliğin ya da yapı
mın önlenmesi, sınırlanması haline yetersizlik denir. 
(Özsoy vd. 2001: 5)

*Çocuk Gelişim Öğretmeni
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1.3 Özür / Engel: Bireyin yaşadığı sürece, yaş, cinsiyet, 
sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak oynaması gereken 
roller vardır. Birey yetersizlik yüzünden bu rolleri gereği gibi 
oynayamaz durumda kalırsa buna özür / engel denir 
(Özsoy vd. 2001: 5).

Eğer birey, belli bir zamanda, belli bir durumda yapılması 
istenilenleri yetersizlik yüzünden yapamazsa özürlü/engelliye 
dönüşür. Örneğin, işitememesinden dolayı yetersiz duruma dü
şen, buna bağlı olarak da konuşamayan çocuk, okulda, sınıfta, 
sosyal hayatta sözlü iletişime dayalı rolleri istediği gibi yerine 
getiremez. Yetersizliği, önüne engel olarak çıkar ya da çıkartılır. 
(Öztürk, 2005: 14)

1.4 Özel Eğitim: Özel eğitim için değişik tanımlar yapıl
maktadır. Bunlardan birkaçı şudur; bireylerin, akademik, 
iletişim, devim ve uyum alanlarında önemli eksiklik, kusur 
yaratan durumların önlenmesi, azaltılması ya da ortadan 
kaldırılmasıyla ilgili eğitsel değişkenlerin düzenlenmesi uğ
raşısına özel eğitim denir. (Özsoy vd. 2001:7)

MEB 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde ise özel 
eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel 
olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve 
yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sü r- 
dürülen eğitim olarak tanımlanır. (Cavkaytar ve Diken,2006:9).

Ataman(2003) ise bu tanımlara yeni eklemeler yaparak, 
çoğunluktan farklı ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün 
özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst 
düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi 
önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma ka y- 
naşmasını ve bağımsız üretici bireyler olmasını destekleyecek
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becerilerle donatan eğitim olarak tanımlamaktadır. (aktaran 
Cavkaytar ve Diken,2006: 9-10).

1.5 Özel Eğitim Gerektiren Birey: Çeşitli nedenlerle, bi
reysel özellikleri ve eğitim yeterlikleri açısından akranları n- 
dan beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi 
ifade etmektedir. Özel eğitim gerektiren birey terimi, özürlü 
ya da engelli olarak nitelendirilen çocukların yanı sıra üstün 
zekâlı ya da yetenekli olan çocukları kapsamamaktadır. 
(Cavkaytar ve Diken, 2006: 10).

2. Özel Eğitim Gerektiren Özür Grupları

• Zihinsel Özürlüler
• Görme Özürlüler
• İşitme Özürlüler
• Dil-Konuşma Özürlüler
• Bedensel Özürlüler

4. Özel Eğitim in Amacı

Özel eğitim gerektiren bireyler, zedelenme sonucunda o r- 
taya çıkan yetersizlikleri doğrultusunda gelişimlerinde olağanüstü 
farklılıklar gösterebilmektedir. Gelişimlerindeki bu farklılıklar ak
ranlarına göre daha ileri olabileceği gibi geri de olabilme ktedir. 
Bunun yanı sıra bu bireyler olağan gelişim gösteren akranlarının 
herhangi bir destek almaksızın öğrendiği pek çok beceriyi kendili
ğinden öğrenememektedirler. Dolayısıyla gelişimlerinin çeşitli 
dönemlerinde ve çeşitli gelişim alanlarında farklı gereksinimleri 
olabilmektedir. Özel eğitim gerektiren bireylerin kendi içlerinde 
farklı gruplara ayrılması ve her bir grubun da farklı özelliklere 
sahip olması ortak noktaların yakalanmasını güçleştirmektedir. 
Ancak buna rağmen özel eğitimin ortak bir amacını yazmak da 
mümkün olabilmektedir. Genel olarak ele alındığında özel eğiti
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min amacı, özel eğitim gerektiren bireylerin bağımsız yaşama 
hazırlanmalarına yardımcı olmaktır. (Cavkaytar ve Diken, 2006: 
11).

Özel eğitim, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel il
keleri doğrultusunda, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin;

a. Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile 
iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde çalışabilen, çevresine 
uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş ol a
rak yetişmelerini,

b. Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendile
rine yeterli bir duruma gelmelerine yönelik temel ya
şam becerilerini geliştirmelerini,

c. Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel 
ve araç-gereç kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilik
leri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş 
ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını 
amaçlar. (Kazkayası vd. 2006: 235)

4. Özel Eğitim in Önemi

Özel eğitimin amacı, özel eğitim gerektiren bireylere ya
pabildikleri doğrultusunda bağımsız yaşama becerileri kazandır
maktır. Bu amaçla sistemli ve programlı bir biçimde özel eğitim 
programları uygulanabilmektedir. Türkiye’de özel eğitim hizmetleri 
resmi anlamda ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 1950’li 
yıllarda başlamıştır, Ülkenin birçok yerinde açılan özel eğitim 
okullarıyla özürlü çocuklar da okula gitmeye başlamış, dolayısıyla 
özürlüler evden çıkmaya başlamıştır.

Özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması, toplumumu- 
zun çağdaşlaşmasının bir göstergesi sayılmalıdır. Dünyanın bi r- 
çok ülkesinde çağdaşlık, insanların tüm hizmetlerinden eşit ölçü
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de ve gereksinimleri doğrultusunda yararlanabilmelerine göre 
değerlendirilir.

Artık özel eğitim hizmetlerinin anlamı sadece engelli ço
cukların yetersizliklerine uygun ortamlarda eğitim vermek değil, 
onların özel eğitim gereksinimlerini karşılayacak en uygun orta m- 
larda eğitim vermek ve onları en az kısıtlayıcı ortamlarda eğitmek 
olarak algılanmalıdır. Bu toplumda yaşayan her bireyin gün gelip 
kendisi ya da bir yakını engelli duruma düşebilir. Engellileri eğite
rek topluma kazandırmak, onlara istihdam olanakları yaratmak ve 
gerek eğitim gerekse istihdamlarının sağlanmasına çeşitli biçim
lerde destek olmak her vatandaşın öncelikli insanlık görevi olarak 
algılanmalıdır. (Cavkaytar ve Diken, 2006: 11-12).

5. Özel Eğitim in Temel İlkeleri

Özel eğitimin başarıya ulaşması, özel eğitimdeki amaçl a
ra ulaşılabilmesi bazı ilkelerin dikkate alınması ve uygulanmasıyla 
mümkün olacaktır. Bu ilkelerin uygulanmasında başta anayas a- 
mız olmak üzere özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler ve ulusla
rarası sözleşmeler önemli dayanaklardır. (Cavkaytar ve Diken, 
2006: 12).

Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğru l- 
tusunda özel eğitimin ilkeleri şunlardır;

a. Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler; eğitim ihtiyaçları, 
ilgi, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsünde 
özel eğitim hizmetinden yararlandırılır.

b. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaşta 
başlanır.

c. Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri 
sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar 
ayırmadan planlanır ve yürütülür.
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d. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki 
eğitimlerinin kesintisiz sürdürebilmesi için, rehabilitasyon 
hizmetlerini sağlayacak kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapı
lır.

e. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bireysel yeterlilik leri 
ve tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin 
alanlarındaki yeterlilikleri dikkate alınarak, bireyselleştiril
miş eğitim planı geliştirilir ve eğitim programları bireyselleş
tirilerek uygulanır.

f. Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak 
katılımları ve eğitimleri sağlanır.

g. Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, üniversitelerin 
ilgili bölümleri ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yö
nelik etkinlik gösteren sivil toplum kuruluşları ile işbirliği 
içinde çalışılır.

h. Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyle
rin, toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sü
recini kapsayacak şekilde planlanır. (Kazkayası, vd. 
2006:235)

6. Özel Eğitim Gerektiren Çocukların Eğitim leri

Her çocuğun bir diğerinden farklı olduğu ve bu nedenle 
de eğitimin bireysel temelli olmasının gerekliliği, çağdaş eğitim 
anlayışının özünü oluşturmaktadır. Oysa yıllarca vurgulanan 
normal eğitim- özel eğitim gibi, temelde iyi niyetle yapılan bir ay
rım, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin normal bireyler ve 
özürlü bireyler diye iki kutba ayrılmasına neden olmuş ve zihi n- 
lerde bu iki grup çok farklı yerlere oturtulmuştur. Zihinsel, duyu
sal, iletişimle ilgili, duygusal, sosyal, fiziksel özellikleri nedeniyle 
normal eğitim süreci içerisinde daha özel hizmetlere gereksinim 
duyan bireyler için farklı eğitsel çabalara ihtiyaç vardır. Örneğin; 
daha özel müfredat oluşturma, özel materyal kullanımı, özel eğ i
tim uzmanlarından yararlanma, mekânlarda özel fiziksel düzen
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lemeler yapma gibi; fakat bunlar eğitim sürecinin içerisinde zaten 
var olması gereken unsurlardır. Özel gereksinimi olan çocuklar 
için özel eğitim anlayışı normaldir, fakat bunu yaparken çocukları 
etiketlemek yanlıştır. (Kulaksızoğlu, 2003: 57)

Özel eğitime gereksinimi olan çocukların gelişim düzeyleri 
dikkate alınarak bireysel, grup, kaynaştırma eğitim programları n- 
dan hangisine ihtiyacı olduğu uzman personel ve aile işbirliği ile 
karar verilir.

6.1. Bireysel Özel Eğitim

Özel eğitime gereksinimi olan çocukların gelişim özellikl e
ri dikkate alınarak gereksinimlerinin eğitimci tarafından çocuğa 
bireysel olarak verilmesidir. (Komisyon,2006: 33)

Bireysel eğitimler çocuk merkezlidir. Çocukların ihtiyacı 
olan alanlara göre genel hedefler çıkartılır ve aylık hedefler belir
lenir. Aylık hedefler doğrultusunda;

• Zihinsel gelişim ve kavram eğitimi
• Dil gelişimi ve konuşma eğitimi
• Okula destek amaçlı eğitim
• Okuma yazma ve matematiksel becerilere yönelik 

eğitim
• Motor gelişime yönelik eğitim
• Sosyalleşmeye yönelik eğitim
• Özbakım becerilerinin gelişimine yönelik eğitim
• Günlük yaşam becerilerine yönelik eğitim programları 

Günlük olarak hazırlanır ve uygulanır.

Bireysel eğitimin yararları;
• Çocuğun yapabilecekleri ve kapasitesi belirlenir.
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• Çocuğa uygun, kişiselleştirilmiş eğitim hizmeti sunu
lur.

• Çocuğun kendisi hakkında daha fazla sorumluluk 
alması sağlanır.

• Öğrenme süreci izlenir.
• İlerlemeler kayda alınır.
• Çocuğun bilgi ve beceri eksikliğinin nasıl giderileceği 

yönünde yol gösterir.
• Kavram becerileri (renk, sayı, şekil, zaman, yer) ka

zandırılır.
• Okuma yazmaya hazırlık becerileri öğretilir ve okuma 

yazma becerileri geliştirilir.
• Özbakım becerileri kazandırılır.
• Okuma, dinleme, izleme, anlatma becerileri öğretilir.
• Konuşma becerileri kazandırılır.
• Algı ve dikkat kontrolü sağlanır.
• Duyu -algı motor bütünlüğü sağlanır.
• İşitsel bellek desteklenir.

Bireysel eğitim sonunda çalışmaların değerlendirmesi yapılır. 
6 ayda bir gelişim değerlendirme formları tekrar uygulanır ve hedefler 
yeniden belirlenerek bireysel eğitim programı yürütülür.

6.2. Grupla Özel Eğitim

Beceri düzeyleri ve davranış özellikleri birbirine yakın en 
az 4, en fazla 8 çocuktan oluşan gruplarla yapılan eğitim şeklidir.

Grupla özel eğitim programları bir grup çocuğun sosyal 
bir ortam içinde ortak gereksinimlerinin karşılanması, sosyal h a- 
yata uyumun sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır 
(Komisyon,2006: 34). Grupla özel eğitim programlarında drama, 
müzik, sanat, jimnastik çalışmalarına ağırlık verilmektedir.
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Grupla özel eğitimin yararları;

• Zihinsel gelişimi ve algılamayı destekler.
• İnce motor hareketlerini geliştirir.
• Sözel olarak kendini ifade etmesini sağlar.
• Sosyal gelişimini destekler.
• Dil gelişimini destekler.
• Toplumsal kuralları öğrenir ve uygular.
• Yardımlaşma, paylaşma, sıra bekleme vb. davranış

ları kazanır.

Grup eğitim sayesinde çocuklar kendine güvenen, sosyal 
kurallara uyan, işbirliği yapabilen, iletişim kurabilen bireyler olarak 
yetişirler.

6.3. Kaynaştırma Eğitim i

Bireyin eğitiminde nihai amaç olan “sosyal bütünleşme
nin” gerçekleşebilmesi ve tüm bireylerin “eğitim hakkı” olduğu 
düşüncesinin oluşturulması ve yerleştirilme prensibiyle; özel ilgi 
ve eğitim gerektiren bireyler için akranlarıyla aynı sınıf içinde ya 
da önceden belirlenmiş derslerle veya belirli sürelerle çeşitli sos
yal etkinliklerle, yaşıtları ve toplumla birlikte olmalarının sağla n- 
ması gibi farklı düzenleme biçimleri olan bir özel eğitim planlama 
tekniğidir.

Kaynaştırma eğitiminin amacı; özel ilgi ve eğitim gerekt i
ren bireylerin önündeki tüm düşünsel, toplumsal, fiziki ve mevzuat 
engellerinin kaldırılarak veya mümkün olduğu kadar azaltılarak 
toplumla bütünleşmelerini sağlayarak, öğretim kademelerinin 
gerektirdiği davranışlarla birlikte, sosyal yaşam için uygun mode l- 
ler kazandırmaktır. (MEB,1997:2-3)
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7. Özel Eğitimde Çalışan Meslek Elemanları

• Özel eğitim öğretmeni
• Psikolog
• Çocuk gelişimi uzmanı
• Okul öncesi öğretmeni
• Konuşma terapisti
• Fizyoterapist
• Odyolog
• Sınıf öğretmenleri
• İş ve uğraşı terapistleri
• İş eğitim öğretmenleri
• Rehber öğretmenler
• Doktor
• Hemşire
• Usta öğreticiler

8. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Özel Eğitim Ç a
lışmaları

Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetme
liğinin 7. maddesinin 3. fıkrasında “Birim işleyişi kapsamında b i
rim ilgili kurum ve kuruluşlarla, üniversitelerle, meslek odalarıyla 
veya sivil toplum kuruluşlarıyla özürlülere yönelik yapılacak bilg i
lendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, eğitim, danışmanlık, b a
kım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri ile özürlülerin 
yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmaları koordine eder” ifadesi yer 
almaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü ilgili 
yönetmelikten hareketle zihinsel, bedensel ve görme özürlü bire y- 
lere özel eğitim hizmeti vermektedir.
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Özel eğitimin temel ilkeleri doğrultusunda, farklı yön tem
lerle farklı engel gruplarına ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda b e- 
lirlenen uygulamalarla özel eğitim çalışmaları yapar. Bu çalışm a- 
lar Beceri Kazandırma Merkezlerindeki öğrencilerin eğitimlerine 
destek, 0-6 yaş grubu çocuklara Küçük Adımlar Erken Eğitim 
Programı ve 0-15 yaş görme engelli çocuklara yönelik özel eğitim 
çalışmalarını kapsamaktadır.

Yapılmakta olan bu çalışmaların amacı özürlü bireylerin 
fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine destek vererek toplum 
içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duru
ma gelmelerini sağlayacak temel yaşam becerilerini geliştirmektir.
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BECERİ KAZANDIRMA VE MESLEKİ REHABİLİTASYON 
MERKEZLERİ 

H. Betül BOSTAN ÇABAR* 

1.GİRİŞ

“Herkes, eğitim hakkına sahiptir” ilkesi 1948’de kabul edi
len İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 26.maddesinde yer alır. 
Bildirgenin kabulünden bu güne kadar geçen zaman zarfında özür
lülerin eğitimi için çalışmalar ve planlamalar ülkemizde de bu anla
yış çerçevesinde şekillenmiştir.

Özür grupları içinde yer alan “Zihinsel Özürlüler” özel eği
time gereksinim duyan bireylerdendir. Özel eğitime gereksinim 
duyan bireyler, Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararna- 
me’de 573 nolu Kanunun 3.maddesinin ‘a’ bendinde “çeşitli ne
denlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akran
larından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey” ola
rak tanımlanır. Zihinsel özürlüler, aynı özelliklere sahip bireyler 
değildirler. Kendi içlerinde önemli bireysel farklılıklar gösterirler. Bu 
farklılık nedeniyle, sınıflandırılmasına ihtiyaç duyulmuş ve bilimsel 
çalışmalar sonucunda zeka düzeyine, öğrenme yetersizliğine ve 
zihinsel işlevlere göre çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. Özel Eği
tim Hizmetleri Yönetmeliği’nde zihinsel yetersizlik ve sınıflandırıl
masıyla ilgili tanımlar mevcuttur.

Zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler bakımından 
ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağ
lı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri 
ya da sınırlılıkları olan,

*Psikolog
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bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan 
ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir.

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlev
ler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzey
deki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine 
sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan bireydir.

Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel iş
levler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık 
nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kaza
nılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde 
ihtiyaç duyan bireydir.

Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlev
ler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri 
nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere 
yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun özel 
eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir.

Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Bireyin 
zihinsel yetersizliği yanında başka yetersizlikleri bulunması nede
niyle öz bakım, günlük yaşam ve temel akademik becerileri kaza
namaması nedeniyle yaşam boyu bakım ve gözetime ihtiyacı olan 
bireydir(Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde:4).

Erken eğitimin önemini vurgulayan “Ağaç yaş iken eğilir” 
sözünün karşılığı yine bu madde ile gelişen dünyamızda özel eği
timde yerini bulmuştur.

“Özel eğitime erken başlamak esastır.”

Bu ilke doğrultusunda ülkemizde özel eğitime ihtiyaç duyan 
bireyler için okul öncesinde eğitim hizmetleri verilmekte ve mecburi
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ilköğretim çağı olan 6-14 yaş aralığı yine bu bireyleri de kapsamak- 
tadır(İlköğretim ve Eğitim Kanunu, madde:3).

Özel eğitime gereksinim duyan çocukların yaşları ilerledik
çe aileler, çocuklarının gelecekleri hakkında daha fazla endişe 
duymaya başlarlar(Özel Eğitimde Aile Eğitimi Sempozyumu 2000: 
183).

Cinsiyet farkı gözetilmeksizin farklı düşünceler ve kaygılar 
taşıdıkları kendi ifadelerinde yer bulmakta ve yapılan araştırmalar 
da bu durumu destekler gözükmektedir (Üstüner, 2008).

Çocuğunun özürlü olduğunu farkeden aileyi çaresizliğe 
sürükleyen önemli etkenlerin biri, daha önce normal gelişim göste
ren bireylerden farklı olan ve özel durumdaki çocuklarına benzer 
bireylerle karşılaşmadıkları ve ne yapmaları gerektiği konusunda 
fikirleri olmamasıdır. Aileler zaman içinde, kendileri de eğitim süre
cinden faydalandıkça çaresizliklerinin üstesinden gelmenin çabası 
içerisinde olurlar.

“Yaşıtlarına benzemeyen çocuğun bilinen yöntemlerle 
yetiştirilemiyor olması aileyi kurumsal arayışlara iter” (Kulaksızoğlu, 
2003: 315).

Çocuğun yaşı ilerledikçe karşılaşılan durumların niteliği de 
değişecektir. Okul yaşamı, ergenlik, meslek edinimi vb. durumlarda 
özellikle zihinsel engelliler yaşam boyu desteğe ihtiyaç duyabilir- 
ler.Gereksinim duyan bireyler gerek kurum dahilinde gerekse ku
rum haricinde özel eğitimde süreklilik esasınca desteklenmelidir 
(Özsoy vd.1998) .

Zorunlu öğrenim döneminin ardından Özel Eğitim Hizmet
leri Yönetmeliği Madde 45‘te belirtilen özelliklere sahip zihinsel 
özürlü bireyler iş okullarına gidebilirler.
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Madde 45: İlköğretimlerini tamamlayan, genel ve mesleki 
ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 
21 yaşından gün almamış özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin temel 
yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, iş ve 
mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla resmî ve 
özel iş okulları açılır. Programın süresi 4 yıldır.

Ancak madde 45’te belirtilen özelliklere sahip olmayan yani 
daha önce örgün ya da yaygın eğitim sürecinde bulunmayan, yaşı 
21 ’i aşan vb. bireyler için durum ülkemizde varolan kurumsal hiz
metler göz önünde bulundurulduğunda güçleşmektedir. Bu bireyler 
için iş eğitim merkezleri madde 46’da gündeme gelir.

Madde 46: Zorunlu öğrenim çağı dışında kalan ve genel 
eğitim programlarından yararlanamayacak durumda olan özel eği
time ihtiyacı olan bireylerin; temel yaşam becerilerini geliştirmek, 
topluma uyumlarını sağlamak ve iş ve mesleğe yönelik beceriler 
kazandırmak amacıyla farklı konu ve sürelerde meslek kurslarının 
düzenlendiği resmî ve özel yaygın eğitim kurumları açılır. Kursların 
süresi, programın içeriğine göre en az bir en fazla üç öğretim yılı 
olarak belirlenir.

Maalesef Yetişkin Zihin Engelliler İş Eğitim Merkezleri 
ülkemizde 5 ilde olup merkez sayısı sadece 5’tir.

Madde 45-46 da belirtildiği gibi Zihinsel Özürlülerin erken 
yaşta başlayan ve çoğu zaman ömür boyu süreklilik gerektiren 
eğitimlerin amacı temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma 
uyumlarını sağlamak ve iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandır
maktır.

Maslow’un İhtiyaç Hiyerarşisi Teorisine göre Fizyolojik ve 
Emniyet İhtiyaçları sağlandıktan sonra Ait Olma ve Sevgi İhtiyaçları 
gelir. Bu noktada kişi ilişkilerinde sevginin bulunmasını, içinde bu
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lunduğu topluma ait olmayı ister. Bu basamakta ihtiyaçlarını gide
ren birey bir sonraki basamakta değer-saygı ihtiyaçları duyarak 
kendine güvenmek, kendisini önemli hissederek içinde bulunduğu 
toplum ve dünyada gerekli ve faydalı bir birey olma arzusunu taşı
yacaktır. Bu aşamayı da gerçekleştiren birey son basamaktaki 
ihtiyaçlarının tatmini için mücadelesini verir. Kendini Gerçekleştir
me İhtiyacı, yani kişinin “kendi potansiyellerini, kendine has özellik
lerini, kendi yeteneklerini harekete geçirme-gerçekleştirme arzu
sunu ifade eder”(Arık,1996:59).

Gerek normal gelişim gösteren bireylerin eğitiminde gerek
se özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitiminde temel amaç, 
ihtiyaç basamaklarından ilerleyerek Kendini Gerçekleştirme İhti
yacının duyulmasını ve tatminine yönelik çabayı sağlamaktır. Zi
hinsel özürlülerin eğitiminde hedeflenen yaşam işlevlerini geliştirir
ken zayıf yönlerini güçlendirip güçlü yönlerini pekiştirerek uyumsal 
becerilerini iyileştirip toplumla uyum içerisinde onları bağımsız kıl
maktır (Cavkaytar, 1998; Güzel, 2009).

Bu nedenle zihinsel özürlülerin eğitimleri Özel Eğitimin 
Temel İlkelerinden de olan özel eğitim hizmetleri, özel eğitim ge
rektiren bireylerin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama 
sürecini kapsayacak şekilde planlanır ifadesinde yer alır.

Yine Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Eğitimin 
Amaçlarında hedefler ifade olunur:

a) Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi 
ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine 
uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş ola
rak yetişmeleri,

b) Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendile
rine yeterli bir duruma gelmelerine yönelik temel ya
şam becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.
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Zihinsel özürlü bireylerin topluma uyum sağlayarak, sosyal 
kabullerinin gerçekleşmesi ve bağımsız yaşayabilmeleri için sosyal 
beceri öğrenimi önem kazanır. Karşılaşılan sorunların birçoğunun 
temelinde sosyal beceri eksikliğinin olduğu düşünülmektedir. Bu 
becerilerden bazıları selamlaşma, özür dileme, iş birliği ile çalışma, 
uygun şekilde oturma, suçlamalarla baş etme, kurallara uyma ola
rak sıralanabilir(Aile Eğitim Seti,2006).

2. İSÖM BECERİ KAZANDIRMA VE MESLEKİ REHABİ
LİTASYON MERKEZLERİ

Beceri Kazandırma Merkezlerimiz, 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu ek 1. maddesine dayanılarak hazırlanmış Özür
lü Hizmet Birimleri yönetmeliği gereğince ‘özürlülerle ilgili bilgilen
dirme, bilinçlendirme, yönlendirme , danışmanlık , bakım , sosyal 
ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerini vermek amacıyla özürlü hiz
met birimleri oluşturulur ’ hükmü kapsamında kurulmuştur.

Hizmet verdiğimiz özür grubu ve yaş aralığına yönelik ül
kemizde yeterli sayıda kamu ve özel kurum çalışmaları yetersiz 
olduğundan ve ailelerimizin kurumumuzdan hizmete yönelik talep
leri doğrultusunda Beceri Kazandırma Merkezlerimiz açılmıştır.

2.1. Beceri Kazandırma Merkezlerinde Yapılan Çalışma
larda Amaç:

Zihinsel özürlü bireylerin potansiyeli doğrultusunda, tüm 
gelişim alanlarında becerilerini geliştirerek bulundukları toplum 
içerisinde öz saygı ve güven duymalarını, sosyal hayata adaptas
yonlarını, akademik becerilerini bağımsız yaşam becerilerini ve 
duygusal yönden gelişimlerini amaçlamaktadır.
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2.2. Kimler Hizmet Alır ?

Hafif, orta ve ağır düzeyde zihinsel engeli olup beslenme 
ve tuvalet becerilerini desteksiz yapabilen 17-35 yaş aralığındaki 
bireylerdir. Bireylerin kendisine ve diğer bireylere zarar verici, alı
nan hizmeti engelleyici davranışlarının olmaması, acil tıbbi müda
hale gerektirebilecek önemli bir hastalığının olmaması gereklidir.

2.3. Beceri Kazandırma Merkezlerinde Verilen Dersler:

■ Okuma Yazma,
■ Resim,
■ Müzik,
■ Ebru ve Ahşap Boyama,
■ Takı Tasarımı,
■ Ev Ekonomisi ve Temizlik,
■ Bahçıvanlık,
■ Heykel,
■ Mozaik,
■ Makrome ve Cam Boyama,
■ Beden Eğitimi.

2.4. Beceri Kazandırma Merkezinde Çalışan Personel ve 
Görev Tanımları:

Merkez sorumlusu: Merkezin işleyişinin sağlıklı ve sürekli 
olmasını sağlayarak, merkezde faaliyet gösteren personeli amaçla
ra uygun görevlendirme ve takibini yapar.

Sosyal Çalışmacı veya Sosyolog: Merkezin özürlülere 
sağladığı hizmetlerle ilgili özürlüleri, ailelerini bilgilendirir. Merkezin 
hizmetlerinden faydalanmak isteyen kişilere yönlendirme yapar.
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Toplumun özürlüler ve özürlülük ile ilgili bilincinin gelişmesini sağ
layacak çalışmalar yürütür, gerektiğinde sosyal inceleme yapar, 
sosyal organizasyonlar tertipler, kurum tanıtımına katkıda bulunur. 
Eğitimin sonlandırılmasının ardından öğrenci için yapılacak olan 
planlama ve takip programında görev alır.

Psikolog: Merkeze gelen öğrencileri komisyon eşliğinde 
değerlendirerek eğitim için kabul edilen öğrencilerin merkezdeki 
eğitim programlarını yapmak ve takip etmek. Gerekli durumlarda 
öğrenci ve aileye psikolojik danışmanlık ve terapi hizmetleri ver
mektedir. Eğitimin sonlandırılmasının ardından öğrenci için yapıla
cak olan planlama ve takip programında görev alır.

Çocuk Gelişimci: Merkeze gelen öğrencileri komisyon 
eşliğinde değerlendirerek eğitim için kabul edilen öğrencilere ihti
yaçlarına göre bireysel veya grup eğitimleri verir.

Branş Eğitmenleri: Zihinsel özürlülere yönelik geliştirilen 
eğitim ve öğretim tekniklerini kullanarak; zihinsel özürlü öğrencilere 
sınıf ortamında ve idarenin belirlediği alanlarda eğitim ve öğretimin 
yapılmasını sağlar.

Sağlık Görevlisi (Hemşire, Sağlık Memuru ): Hemşireler 
mesleki sınırlar dâhilinde tıbbi müdahale yapar. Öğrencilerin sağlık 
sorunlarıyla ilgilenir, her öğrenci için sağlık dosyası oluşturur. Sınıf 
öğretmeniyle birlikte sağlık bilgisi dersi verir. Öğrencilerin sağlık 
durumlarıyla ilgili aileleriyle görüşür (kullanılan ilaçların takibi, has
talıklara göre düzenli olarak sağlık kuruluşlarından uzman takibinin 
izlenmesi, boy-kilo oranına bakılarak obezite takibi vs.).

Kayıt Personeli: Kayıt elemanı; özürlülerin her türlü kayıt 
işleminin yapılması, kayıt altına alınan evrakların dosyalanması, 
birimiyle ilgili yazışmaların yapılması, birimleriyle ilgili ön bilgilen

180



dirme işlemlerinin yapılması ve hizmetlerin özürlülere ulaştırılması 
gibi faaliyetlerin yürütülmesini sağlar.

Yardımcı Personel: Merkez bünyesinde yürütülen çalış
malarda diğer çalışanlara yardımcı olur. Yemek saatinde yemek 
dağıtımını, çay saatinde çay dağıtımını yapar. Gerekli zamanlarda 
Çocuk Gelişim Eğitmeni ve Hemşireye yardımcı olur.

Temizlik Personeli: Çalıştığı birimin genel temizlik işlerini 
periyodik olarak yapar.

Güvenlik Görevlisi: Merkezindeki öğrencilerin ve perso
nelin güvenliğini sağlar.

Servis Şoförleri: Şoför, gerekli hallerde amirinin kendisini 
görevlendirdiği ulaşım işlerini ve özürlü servis işlerini gerçekleştirir.

2.5. Beceri Kazandırma Merkezine Alınan Öğrencilerin 
Okula Başlayış ve Devam Süreci

Öğrenci değerlendirmeleri Psikolog tarafından yapılır.

Bu kriterlere uygun öğrenciler 15 günlük deneme süresine 
alınırlar. Bu süre boyunca psikolog ve öğretmenler tarafından izle
nen öğrenci hakkında karara varılır.

Merkeze kaydı kesinleşen öğrenciler için velilere eğitimin 2 
yıl ile sınırlı olduğuna dair ve okulun işleyişini belirten taahhütname 
imzalatılır.

Eğitim sürecinin başlamasının ardından psikolog, çocuk 
gelişim eğitmeni ve eğitmenlerin değerlendirmeleriyle öğrencilerin 
ihtiyaçları ve gelişimleri doğrultusunda uygun derslere yerleştirilm e
leri sağlanır. Her ders için öğrencinin takip edeceği program birey
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sel olarak hazırlanır.Eğitim süreci içinde tutulan kayıtlar psikolog 
denetiminde takip edilir.

Öğrencinin eğitiminin başlama ve devam ettiği süre zarfın
da ailelerin de sürece aktif katılımı sağlanır. Bu amaçla çocukları
nın eğitimleri ve gelişimleri konusunda bilgilendirilir, ihtiyaç duyul
duğunda bireysel ve grup çalışmalarıyla psikolojik destek sağlanır. 
Ailelerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen eğitim 
seminerleriyle çocukların gelişimini destekleyebilecekleri konularda 
bilgi ve becerileri arttırılarak eğitim süreci nitelikli hale getirilir.

İki yıllık eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından değer
lendirme komisyonunda yer alan uzmanlarca öğrencinin gelişim 
süreci değerlendirilerek eğitimin sonlandırılmasının ardından öğ
rencinin gelişimiyle ilgili yapılacak olan çalışmalara dair yeni plan
lamalar yapılır. Bu çalışmalar çocukların eğitimleri ve istihdamları 
konusunda bir üst basamak sayılacak farklı nitelikteki uygulamalar, 
sosyal, sportif, sanatsal etkinlikler olarak planlanır.
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MÜZİK EĞİTİMİ

Tansu ÖRÇEN* - İlter Burak KALAY** 

1.GİRİŞ

Müzik evrensel bir dildir. Her yaştan ve her kültürden insan 
müzik dinler, icra eder; müziği tüm canlı alemi sever. Müzikle terapi 
ise, asırlar boyu kendisini kanıtlamış ve günümüzde tıp dünyasının 
gündeminde baş köşeye oturmuş bir tedavi yöntemidir. Bu konuda 
yıllar boyu yapılan araştırmalar gösteriyor ki müzik evrensel bir dil 
oluşunun yanısıra, insana bu yönde de hizmet eden bir fenomen
dir.

2.MÜZİKLE TEDAVİ

Dünyada müzikle tedavi, tarihi bir perspektif içerisinde ele 
alınmış, günümüze kadar Türk medeniyetlerindeki gelişmeler üze
rinde inceleme ve araştırmalar yapılmıştır. Müzik, eski zamanlar
dan beri insanlar üzerinde önemli bir yer işgal etmiştir. İnsanlar 
üzüntülerini, sevinçlerini, kahramanlıklarını, heyecanlarını, sevgile
rini vb. duygularını, çoğunlukla müzik sanatını kullanarak ifade 
etmeye çalışmışlardır.

Müzik insanları bir hipnoz hali oluşturarak etkilemiş ve kit
lelere zaman zaman yön vermiştir. Özellikle müzik, duyguları yo
ğunlaştıran bir özelliğe sahip olduğundan, pek çok medeniyetlerde 
dini duyguların güçlenmesinde, hastalıkların tedavisinde oldukça 
yaygın bir yöntem olarak kullanılmıştır. Müzikle tedavi, tarihimizde 
Osmanlı’ya dayanan bir geçmişe sahiptir.

*M üzik Eğitmeni, **M üzik  Eğitmeni
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Özürlü ve ailesinin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak, 
özürlü bireylerin kendilerine yetebilen ve üretken bireyler olarak 
toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak, yaşam kalitelerini 
arttırmak,bunların yanı sıra kültürel ve sanatsal yönden hem özürlü 
bireylerin hem de ailelerinin gelişimini sağlamak, bu gelişimle birlik- 
te,sanatsal ve kültürel etkinliklerde bulunarak, özürlü ve ailesinin 
sosyal hayata etkin katılımlarını sağlamak; müzik derslerinin he
defleri arasında yer alır.

Özürlülerin yaşadığı sorunlar, yalnızca kendilerine ait so
runlar değildir. Kurumların, toplumun, ailelerinin, yakın çevrelerinin 
kısacası tüm insanlarımızı ilgilendiren ortak sorunlardır. Özürlülerin 
de hayatın her alanında olduğu gibi kültür ve sanat alanında da var 
olduklarını gösterebilmeleri, özürlü, ailesi ve hatta yakınları için 
kayda değer bir gelişmedir. Bu çocukların kültürel ve sosyal beceri
lerinin gelişmesi (diğer kişilerle iletişim kurma, arkadaş olma, grup 
halinde hareket edebilme) ve kendilerini idare etmeleri uzun zaman 
alır ve sabır gerektirir. Bu çocukların sevgi ve şefkate gereksinimle
ri olduğu gibi sanat alanında da gelişime ve aktiviteye ihtiyaçları 
vardır. Öğrenmek, okula gitmek, eğlenmek isterler. Gerekli eğitim 
ve destek aldıklarında, zihinsel özürlü olan çocuklar, iş sahibi olup, 
bağımsız yaşayabildiği gibi, müzik dersleri ve diğer sanatsal branş
lar sayesinde yeteneklerini ortaya çıkartabilmektedirler. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğüne (İSÖM) bağlı Özürlü
ler Merkezlerinde eğitim almakta olan özürlü öğrencilerden oluştu
rulmuş başarılı gösteri grupları bulunmaktadır. Bu merkezlerde 
oluşturulan İSÖM Zihinsel Özürlüler Gösteri Sanatları Topluluğu 
içerisinde, Mehter Grubu, Sıra Gecesi Ekibi, Karadeniz Folklor 
Ekibi gibi topluluklar yer almaktadır.
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3.TARİHÇE

3.1. Tarihin Bilinen İlk Devirlerinde Müzikle Tedavi:
Tarihin ilk dönemlerinde kabilelerde, şaman adı verilen ki

şilerin, kabilenin dini ve manevi hayatını yönlendirdiği, çok saygın 
bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Şamanlar ritim, müzik ve dan
sın etkisiyle insanları bir cezbe haline getirir, onları adeta hipnotize 
eder ve böylelikle topluluklara yön verirlerdi. O zaman ki insanlar 
sesleri tabiattaki ruhların sesi olarak nitelendirir, davul çalarak veya 
başka sesler çıkararak ruhlara ulaştıklarına inanırlardı. Şamanlar, 
bir nevi hastalık etkeni olarak düşündükleri kötü ruhların, hastaların 
bedenini terk etmesi için büyü yaparlardı. Hastalıkların tedavisinde 
söylenen şarkılar, çalınan müzik ritim ve yakılan tütsüler hep kötü 
ruhları kovmak içindi. Şamanların ilk ruh hekimi tipini sembolize 
etmeleri buradan gelmektedir(Çoban, 2005).

Özellikle hastaların kendine güveninin gelmesinde, sosyal 
ilişkilerinin gelişmesinde olumlu sonuçları hekimler tarafından da 
kabul edilen müzikle tedavinin Anadolu’da başlıca merkezleri var
dır. Anadolu’da kurulan medeniyetler içerisinde müzikle tedavi 
yöntemini en fazla uygulayan medeniyetler Selçuklu ve Osman
lı’dır. Ancak müzikle tedavi yöntemi Osmanlılar döneminde zirveye 
ulaşır. Başta Edirne olmak üzere Kayseri, Sivas, Amasya, Manisa 
ve Bursa’da tedavi merkezleri kurulmuştur. Sultan II. Bayezid’in, 
Edirne’de 1488 yılında yaptırdığı Darüşşifada hastalara su sesi ve 
müzikle tedavi yapılmasını emrettiği bilinir. Bu konuda ünlü seyyah 
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, ruh hastalarının darüşşifalarda 
müzikle nasıl tedavi edildiklerini yazar. Hastalara önce çeşitli müzik 
makamları dinletip, kalp atışlarının hızlanıp ya da yavaşladığına 
bakıldığına, hafıza ve hatırları güçlendirmede ısfahan; aşırı hare
ketli, heyecanlı hastaları sakinleştirmede rehavi; sıkıntılı, karamsar 
durgun ve neşesiz hastalara da kuçi makamının dinletildiğini ak
tarmaktadır.
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3.2. Türklerde Müzikle Tedavi:
Türklerde müzik, Türk tarihi kadar eskiye gitmektedir. Bazı 

tarih ve müzik bilim adamları en az 6000 yıldan beri devam eden 
bir Türk müziği tarihinden bahsetmektedir. Bu nedenle tarih sırası
na göre Türklerde müzik ve müzikle tedavi;

• Orta Asya Türk Kültüründe

• İslam Medeniyetinde

• Selçuklu ve Osmanlılarda olmak üzere üç başlık altın
da incelenmesi uygun görülmüştür.

Orta Asya Türk Kültüründe müzik, M.Ö. 1700 yıllarına ka
dar uzanan yaklaşık 6000 yıllık uzun bir süreyi içermekte- 
dir(Somakcı,2003).

Büyük İslam bilgini ve filozoflarından İbni Sina (980-1037), 
Farabi’nin eserlerinden çok yararlandığını ve hatta musikiyi de 
ondan öğrenerek tıp mesleğinde uyguladığını ifade eder. Tedavinin 
en iyi yollarından, en etkililerinden biri olarak hastanın aklî ve ruhî 
güçlerini arttırmak, ona hastalıkla daha iyi mücadele etmek için 
cesaret vermek, hastanın çevresini sevimli, hoşa gider hale getir
mek ona en iyi musikiyi dinletmek ve onu sevdiği insanlarla bir 
araya getirmek olduğunu düşünür.

Sonuç olarak, İslam medeniyeti döneminde, Er-Razi, 
Farabi, İbn Sina gibi Türk-İslam hekimleri, psikolojik hastalıkların 
tedavisinde; ilaç ve müzikle tedavi yöntemlerini kullanmışlar, bu 
yöntemler, gerek Selçuklu gerekse Osmanlı hekimleri tarafından 
tatbik edilerek 18. yüzyıla kadar geliştirilmiştir.

Müzik sadece bir takım hastalarda terapi aracı olarak kulla
nılmakla kalmayıp, koruyucu olarak da insanlara büyük faydalar 
sağlayabilir. Örneğin kent yaşantısındaki stresli insan tipi için, fab
rikada işçilerin iş üretim miktarını artırabilmek için ve hatta hayvan
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ların süt ve yumurta gibi üretimlerini arttırabilmek için seçilecek 
uygun müzik türleri, olumlu etkiler yaratan makamlar bulunmuştur. 
Eski Türk hekimlerinden Şuuri “Tadil-i Emzice” adlı kitabında, ilim 
ve fen adamlarının da desteğini alarak; musikinin bütün hastalık ve 
ağrılara iyi geldiğini beyan etmiştir(http://www.rehabilitasyon.com).

3.3. Türklerde Müzikle Tedavi Metotlarının Batıya Etkile
ri:

9.yüzyıldan 18. yüzyıla kadar, Türk hekimlerinin müzikle 
tedaviyi etkin bir şekilde kullandıkları bilinmektedir. İlk psikiyatri 
hastanesi Türkler tarafından Kahire’de açılmıştır.

Müzikle tedaviyi kliniğe sokmak isteyen ilk kişilerden biri 
tanınmış nörolog Phillipe Pinel’dir. Pinel, Bicetre Hastanesi’nde 
çalışırken moral tedavisinin içine müziğin de sokulmasını teklif 
etmiştir. Pinel’in ardından,19.yüzyılda çeşitli hekimler tarafından 
tıpta müzikle tedavi yönteminin kullanılması ileri sürülmüş ve savu
nulmuştur.

Amerika’da müzikle tedavide ilk adımı Dr.Willer Van der 
Wall atmıştır. İlk defa 1920 senesinde Pennsylvania ve New York 
eyaletlerinin hastane ve hapishanelerinde, müziğin insan ruhu üze
rindeki etkilerini araştırmış, yatıştırıcı ve uyarıcı etkileri olduğunu 
saptamıştır. Özellikle 1950’li yıllardan sonra Avrupa’da ve ABD’de 
müzikle tedavi hızla kliniklere girmeye başlamıştır.1947 yılında 
Altshuler isimli hekim, Michigan Devlet Hastanesi’nde müziği tedavi 
programına aldıktan sonra, araştırmalar birbirini izlemiş ve depres
yon, şizofreni, zekâ geriliği, alkol ve madde bağımlılığı gibi hasta
lıklarda müzik aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Bugün Avrupa’da ve ABD’de birçok müzikle tedavi okulu 
bulunmaktadır. Artık hemen hemen her psikiyatri kliniğinin irtibatta 
olduğu bir müzikle tedavi ekibi vardır. Her geçen gün konuyla ilgili
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araştırmalar çoğalmakta, daha ileri bir tedavi sağlamanın yolları 
aranmaktadır.

Tarihçi Kraft Ebing Avrupa’nın müzikle tedaviyi Türklerden 
öğrendiğini yazar. Bunda Farabi, Razi, İbni Sina ve Gevrekzade’nin 
katkısı büyüktür (Çoban, 2005: 58-61).

4. SESİN TEDAVİ EDİCİ YÖNÜ
İşitme ve dokunma uyarısı olarak müzik, dikkati kontrol 

edebilir ve kişiyi öğrenmeye teşvik edebilir. Özellikle ses uyaranları 
güzel, orijinal veya ilginç olarak algılanırsa müziğin dikkat topla
maya katkısı artar.Alışılagelmiş sözel anlatımlarla tepki almada 
zorlanılan hastalarda bile başlangıç tepkilerinin verilmesine imkan 
sağlayabilir.Birçok araştırmacı müziğin tedavi edici faydalarını 
onun yapısal özelliklerine bağlamıştır(Çoban, 2005).

İstanbul Özürlüler Müdürlüğü, Özürlüler merkezlerinde ve
rilen müzik eğitiminde özürlüler eğitim alırken aynı zamanda sesin 
tedavi edici yönünden de faydalanırlar. Özürlü öğrencilerimiz okul 
bünyesinde yapılan müzikle ilgili faaliyetlerle, müziğin dinlendirici 
ve tedavi edici yönünden faydalanmak için bir çok etkinliklere katı
lırlar.

Sonuç olarak temponun ve makamın değişmesi farklı duy
guların uyandırılmasına sebep olmaktadır.

5. İSÖM BÜNYESİNDE MÜZİK EĞİTİMİ
Müzik, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitiminde kul

lanılan, tüm gelişim alanlarını destekleyen en etkili ve önemli disip
linlerden biridir. Müzik, özürlü öğrencilerle iletişim kurmada yarar
lanılabilecek çok etkili bir tekniktir. İletişimde dinleme ve dikkatini 
yoğunlaştırabilme becerilerinin gelişimi büyük önem taşımaktadır. 
Bu becerilerin gelişiminde ritmik etkinliklerin çok önemli bir rolü 
vardır. Eğitim sayesinde öğrenciler ritim tutabilirler, işittikleri sesin
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ritmine uygun vuruş yapabilirler ya da vücut hareketleriyle işittikleri 
sesi yorumlayabilirler.

Özürlü bireylerin yaşamlarında müziğin önemli bir yeri var
dır. Müzik eğitiminde bireysel farklılıklar göz önünde bulundurula
rak her çocuğun yeteneği ve seviyesine uygun eğitim imkanları 
sağlanmaktadır.

Özürlüler Müdürlüğü’nün özürlüler merkezlerinde verilen 
müzik eğitiminde kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yön
temlerden bazıları; Rakamlamalı, harflemeli, renklemeli, 
grafiklemeli, merdivenlemeli, farklı nota biçimlemeli müzik eğitim ve 
öğretim yöntemlerinin içinde yer almaktadır. Özellikle kullanılan bu 
basit ama etkileyici yöntemler, bu bireylerin müzik eğitiminde etkili 
bir yöntemdir. Bu yöntem müziksel temel oluşturmaya ilişkin dav
ranışları, duyulan müzikleri ve alınan belirli müziksel etkileri ritmik, 
biçimli bedensel devinimlerle ifade ederek öğretme yoludur. Ritim, 
ezgi ve devinim eğitiminin birlikteliğine dayanır (Örneğin ritmik ko
nuşmalar, ritmik el çarpmalar, doğaçlama devinimler vb.). Bu bağ
lamda Zihinsel Özürlüler Gösteri Sanatları Topluluğu bünyesinde 
yer alan ekipler bu birliktelikle oluşturulmuştur.

Müzik yalnız ders içinde kalmaz. Diğer derslerle bütünlüğü 
sağlayacak biçimde verilir. Müzik dersi ile diğer dersler arasında 
devamlı ilişki kurulur. Müzik; işitme, görme, dokunma ve hareket 
duygularıyla ses organlarını toplu olarak çalıştıran bir etkinliktir. 
Buna göre merkezlerimizde verilen eğitimlerde, çocuğun bütün 
duyu organlarını çalıştıran bir yöntem izlenir. Müzik eğitimi bir 
bütün olarak kabul edilir, dersler bu bütünlüğe uyacak şekilde yürü
tülür. Müzik parçalarının öğretimi, kulak eğitimi, müzik dinletme 
etkinlikleri yaparak, birbirleriyle kaynaştırarak ve birbirlerine bağla
narak sağlanır.
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Çocuklar, ana dillerini nasıl konuşarak sonra da okuyup 
yazarak öğreniyorlarsa, müziği de tıpkı bunun gibi öğrenirler. Bu
nun için müzik eğitimine şarkılarla başlanır, bunlar önce hiçbir ku
ramsal bilgiye başvurulmaksızın kulaktan öğretilir. Şarkı söylemede 
yeterince beceriyi kazandıktan sonra öğretilen parçalarla ilgili ve 
kullanılabilir olmak şartıyla, çok basit kuramsal bilgiler ( porte, sol 
anahtarı, nota, ritim vb.) de verilmelidir. Şarkı ve türküler önce toplu 
olarak söyletilerek bireysel şarkı söylemeler sonraya bırakılır.

Öğretmen müzik çalışmaları yaparken bu çalışmanın süre
sini öğrencilerin ilgi ve dikkatlerine göre ayarlar. Dersin işlenişinde 
öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun bireysel eğitim planlarına 
(BEP) uygun etkinlikler belirlenir. Bu etkinlikler arasında ritim, ses 
çalışmaları, şarkı söyleme, dans ve oyunlar, müzikli öykü ve drama 
ile kavramların müzikle öğretimi yer alır.
Müzik dersinde öğretilecek şarkılar seçilirken;

a. Şarkılarda kullanılan dilin yalın ve anlaşılır olmasına,
b. Şarkıların öğretiminde basitten karmaşığa doğru bir yol 

izlenmesine,
c. Öğrenci düzeyine,
d. Şarkıların kültürel değerleri yansıtmasına ve eğitici nite

liğinin yüksek olmasına,
e. Öğrencilerin söyleyebileceği ses sınırına uygun şarkıla

rın seçilmesine dikkat edilir.

Müzik dersinde, müzik yapmadaki davranışların yanı sıra 
müzik dinleme alışkanlıklarının da verilmesi sağlanarak, öğrencile
re radyo, teyp, vcd, televizyon gibi müzik araçlarının nerede ve 
nasıl kullanılacağı öğretilir. Bu suretle öğrenciler boş zamanlarında 
bu araçlardan yaralanarak müzik kültür ve becerilerini geliştirirler, 
uygun biçimde eğlenme ve dinlenme imkanları bulurlar. Öğrenciler, 
okulda ve çevrede yapılan müzik etkinliklerine, konserlere götürüle
rek hem söyleyici hem de dinleyici olarak bu etkinliklere katılmaları 
sağlanır ve bu yolla sosyalleşmelerine yardımcı olunur. Yetenekli
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öğrencilere, yetenekleri doğrultusunda çalgı çalma, şarkı söyleme 
vb. becerilerde farklı eğitimler verilir. Bu eğitimler gerektiğinde öze
le indirilir.

5.1. Genel Amaçlar
a. Sesini doğru ve etkili kullanır.
b. Duygularını müzik yoluyla ifade etme becerisi kazanır.
c. Müziğin ritmik boyutundan yararlanarak ritmik hareket

lerini yönlendirir.
d. Müzik dağarcığını çalarak ve söyleyerek geliştirir.
e. Müzikle ilgili etkinliklere katılmaktan zevk alır.

5.2. Özel Amaçlar:
a. Gürültüyle müzik seslerini birbirinden ayırt eder.
b. Sesini doğru kullanır.
c. Şarkı seslendirir.
d. Grupla şarkı seslendirir.
e. Birlikte şarkı söylemeye istekli olur.
f. Bildiği ezgileri doğru seslendirir.
g. Müzik ve çevre sağlığı ilişkilerinin farkında olur.
h. Belirli gün, hafta ve ders konularına ilişkin şarkıları tanır.
i. Müziğimizdeki türleri tanır.
j. Dağarcığındaki müzikleri türlerine göre ayırt eder. 
k. Müziğimizdeki türlerden bildiği örnekleri seslendirir.
l. Çevresindeki çalgıları kullanış özelliklerine göre tanır. 
m. Çalgıları seslerine göre tanır. 
n. Ses ve çalgı kullanarak müzik yapar.
o. Şarkı, şiir ve tekerlemelerin temel hız basamaklarını 

ayırt eder.
p. Dağarcığındaki şarkı ve şiirleri hız basamaklarına uygun 

değerlendirir.
r. Ritim tutar.
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Hangi nedenle olursa olsun gelişiminde sorun olan çocuk
lar, müziğe olumlu tepki vermektedir. Dünyada da müzik eğitiminin 
çok çeşitli örneklerine rastlamak mümkündür. Özel eğitim uzmanla
rıyla yapılan değerlendirmelerde, bu çalışmaların "taklit ve konuş
ma" becerisine katkısı gözlemlenmiştir. Müzik derslerinde öğretilen 
enstrüman eğitimi, hem normal çocuklarda hem de özürlü çocuk
larda, gerek görsel gerekse iki eli aynı anda ayrı ayrı kullanarak 
beyin komutu ile bir bütün oluşturup kontrol mekanizmasını geliş
tirmektedir. Bu çalışmaların özellikle ilişki sürdürme, komut alma, 
başladığı bir aktiviteyi sonlandırma ve başarı duygusuna olumlu 
katkısı olduğu kabul edilmektedir. Burada amaç kişinin eğitimine 
destek vermek ve standardını yükseltmektir.

6. ÖZÜRLÜLÜK DURUMUNA GÖRE MÜZİKLE TEDAVİ

6.1. Zeka Geriliği Olan Çocuklarda Müzikle Tedavi:
Müzik bu çocuklarda ruhsal, duygusal, toplumsal gelişime 

katkıda bulunur. Ayrıca hareket ve duyu sistemleri ile ilgili yetersiz
liklerin giderilmesine, dikkat-konsantrasyon gibi zihinsel melekele
rin kuvvetlendirilmesine ve iletişim yeteneğinin gelişmesine yar
dımcı olur. Müzikle tedavi esnasında çocuk, bozulmuş olan zihinsel 
yeteneklerini yeniden şekillendirebilir. Birtakım davranış sorunları 
varsa bunları değiştirebilir. Müzikle tedavi bu değişim ve gelişimleri 
sağlarken çocuğa iki türlü haz duygusu yaşatır. Bunlardan birincisi 
sıkıntı verici ortamın dışına çıkabilme hazzıdır. Çocuk için bu haz 
hayata ve öğrenmeye yönlendiren bir ödül etkisi oluşturur. İkincisi 
ise müziğin farklı dünyalara, farklı duygulara açtığı kapıdan girme 
hazzıdır. Bu haz sayesinde çocuk kendi iç dünyasındaki keşfedil
memiş yerlere ulaşabilme ve bunları çevreye sunabilme imkânı 
yakalar (Çoban, 2005: 97).

Bu çocuklarda öğrenme güçlüğünün veya öğrenememenin 
sebebi organik olduğu kadar psiko-sosyaldir. Organik durumun 
tamamen düzeltilmesi henüz mümkün değildir. Ancak organik du
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rumun elverdiği en üst performansı yakalamak mümkündür.Bu 
noktada müzikle tedavi çok büyük önem arz etmektedir.

Ritmik aktiviteleri, şarkıları ve hareket aktivitelerini birlikte 
kullanan müzikle tedavi programları, sosyal davranışların öğrenile- 
bildiği bir ortam hazırlar. Mesela, bir ‘merhaba şarkısı’ ile grup üye
lerinin isimlerini öğrenme, tokalaşma gibi selamlaşma becerileri 
geliştirilebilir. Müzikal aktivitelere katılım çocuğun dikkatinin ve 
işbirliğinin arttırılmasında etkili olur. Müzikle tedavi uzmanı müzik 
aleti çalma, şarkı söyleme, müzik dinleme, dans etme gibi hoşnut
luk verici müzikal aktiviteleri, işbirliğine yönelik davranış aktivitele- 
riyle kombine edebilir.

Hareket aktiviteleri, bir ritme uygun baş sallama, ayakla 
vurma gibi basit hareketler veya bir folk dansındaki adımlama gibi 
karmaşık hareketler olabilir. Bunlar otomatik olarak bir çocuğun 
zorlanmadan beynindeki hareket merkezlerini uyarır. Bir folklor 
oyununda ‘’üç ileri, bir dur’’ gibi, ‘’üç geri, yana gitme, ayağı çapraz
lama, sağa sola gitme’’ gibi basit görünen ancak beyinde çok kar
maşık mekanizmaların aktive olmasını gerektiren hareketlerin an
laşılmasını, uygulanmasını, geliştirilmesini ve öğrenilmesini sağlar. 
Folklor oyunları bahsedilen etkilerinin yanında büyük hareketler 
olduğundan büyük kas gruplarını güçlendirir ayrıca dengenin, hızlı
lığın, uyumluluğun geliştirilmesine de yardımcı olur. Piyano, gitar 
gibi müzik aletlerinin çalınması, yazma ve çizme gibi aktivitelerin 
düzelmesini sağlayan ince hareket kabiliyetlerini geliştir.

Müzik, iletişimi öğrenmek için kullanılan ideal bir araçtır. 
Çünkü müzikle tedavi uzmanı, çocuğa söylenenleri takip edebilme 
becerisi kazandıran, karşısındakinin söylediklerini anlayabilmesini 
(algılatıcı) ve duygularını karşısındakine anlatabilmesini sağlayan 
(ifade edici) bir dil geliştirmek için ritim, melodi, tempo, ses perdele
ri ve şiirler kullanabilir. Ayrıca müzik faaliyetleri ses kalitesini arttırır 
ve sesin kalitesini tanımlama becerisi kazandırır.
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Müzikle tedavi seansında, çocuğun iletişim için gerekli olan 
önemli materyalleri hatırlamasını sağlayan, bunları sık sık tekrar 
eden sözler ve melodiler kullanılmalıdır. Mesela ‘’Bir dalda iki kiraz, 
biri al biri beyaz’’ türküsünü ele alalım. Burada geçen ” bir, iki, dal, 
kiraz, al, beyaz’’ gibi sözcükler çocuk için öğrenilmesi kolay temel 
kelimelerdir. Melodinin basit ve tekrar eder mahiyette olması çocu
ğun melodiyi çabuk öğrenmesini, dolayısıyla kelimelere daha çok 
dikkat verebilmesini sağlayıcı niteliktedir (Çoban, 2005).

6.2. O tistik Çocuklarda Müzikle Tedavi:
Bilimsel kaynaklarda otistik çocukların dikkat çekici bir bi

çimde müziğe karşı duyarlı ve dikkatli olduklarından bahsedilir. 
Sosyal ve iletişimsel eksikliklerinin aksine, müzikal uyarıları anlama 
süreçlerinde genellikle eksiklik göstermezler. Müzikle tedavi uygu
lamaları otistik çocuklarda şu alanlara odaklanır:

a. Kaba ve ince hareket yeteneğinin geliştirilmesi,
b. Dikkat süresinin arttırılması,
c. Beden farkındalığının geliştirilmesi,
d. Kendilik kavramının geliştirilmesi,
e. Sosyal becerilerin geliştirilmesi,
f. Sözel ve sözel olmayan iletişimin geliştirilmesi,
g.Okul öncesi ve temel eğitim kavramlarının öğreniminin 

kolaylaştırılması,
h. Törensel ve tekrarlayıcı davranışların değiştirilmesi ve 

ortadan kaldırılması,
i. Bunaltı, öfke davranışlarının ve aşırı hareketliliğin azal

tılması,
k. Görme, işitme, dokunma gibi duyuların algılanması ve 

bunların hareket sistemiyle irtibatının sağlanması.
Amaçlanan bu hedeflere ulaşılması için de şu teknikler 

kullanılır:
a. Seslendirme alıştırmaları(ünlü ve ünsüz harflerin birleşti

rilmesi, nefes desteği gibi)
b. Şarkı söyleme, sıklıkla bedenle eşlik etme
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c. Dans, ritmik alıştırmalar ve taklit(imitasyon) teknikleri
d. Müzikal oyunlar
e. Müzik aleti çalma
f. Müzik dinleme
Otistik çocuklarda müzikle tedavi sürecindeki basa

maklar ise şunlardır,
1. Dil gelişimi
2. Sosyal ve duygusal gelişim
3. Okul öncesi kavram gelişimi (zihinsel gelişim)
4. Duyusal ve hareketsel gelişim

6.3. Bedensel Özürlülerde Müzik Eğitimi:
Müzikle eğitim de diyebileceğimiz bu terapinin uygulanma 

amacı, müziği bir araç (iletişim aracı) olarak kullanarak çocuğun 
sosyal algılarını geliştirmektir. Diğer bir amacı ise fiziksel olarak 
çocukların motor becerilerini ince ve kalın kas gelişimlerini hızlan
dırmaktır.

Bütün bu çalışmaları yaparken onun mutlu olması, yaşadı
ğı anda ve ortamda gerçek duygularını ortaya koyması çok önem
lidir. Mutlu insanlar çabuk öğrenirler ve dikkat süreleri diğerlerine 
göre daha fazladır.

Müzikle yapılan terapi çalışmalarını amaçlarına göre farklı 
iki grupta toplayabiliriz:

1. Fiziksel kazanımlar sağlamak

2. Sosyal ve duygusal gelişimi başlatıp hızlandırmak

Bu amaca yönelik kullandığımız müzik aletleri daha çok 
davul çeşitleri, ziller, marakaslar ve ritim sopalarıdır. Ellerini sürekli 
olarak sallayan (sterotipik) çocuklarda bu hareketin azalması bir 
anlam kazandığında mümkün olur. Çünkü bu onun için bir ihtiyaçtır 
ve bu hareketi müzikle anlamlandırılır.
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Ellerini bir davula yönlendirebiliriz ya da ince kas gelişimi 
yetersiz ise kollarına bilezik ziller takabiliriz. O her kol salladığında 
ona gitarla eşlik edilir, zaman içinde eşliği geri çeker ve kontrolün 
eğitmene geçmesi sağlanır. Bu sayede ona “Ellerini sallama” de
mek için bir olumlu sebep yaratılmış olur.

İşte o noktadan sonra kollarını salladığında ona olumsuz
lukla değil yapıcı bir cümle ile ‘’Sadece müzik başladığında çalabi
lirsin’’ deme şansımız olur. Bu çok basite indirgenmiş bir örnektir. 
Parmak uçlarında yürüyen otistikler için kros davullar ve ziller kul
lanılıp pedallı davul ve zil). Ritmik yürüyüşler, rondlar ve şarkılı 
oyunlar hep bu terapinin içine yayılmıştır.

Burada en küçük sosyal iletişim grubundan başlayarak (te
rapist ve çocuk ikilisi) giderek sayıları artan bir grup oluşturulur. Bu 
tür beraberliklerde müzik aletleri ve yapılan müzik üzerinden etkile
şim başlatılır. Söylenen parçalar anlamlarına ve taşıdıkları duygu 
yüklerine göre yapılacak abartılı yüz mimikleri sayesinde çocuklara 
yansıtılır. Çocuk sayısı arttıkça grup içinde etkileşim de artar. Kimi 
zaman yaptığımız doğaçlamalar ile gergin olan çocukların rahatla
masını sağlayabilir ya da kullandığı ilaçların yan etkilerinden dolayı 
ağır hareket eden çocukların yaşam devinimlerini arttırabiliriz.

7. TÜRKİYE’DE GÜNÜMÜZDE UYGULANAN RİTİM TE
RAPİLERE ÖRNEKLER

7.1. Damacana ve Pet Şişelerle Yapılan Ritim Gösterisi:

Narlıdere Belediyesi Engelliler Eğitim Merkezi’ndeki çocuk
lar ile İzmir Ekonomi Üniversitesi(İEÜ) Ritim Kulübü öğrencileri, 
damacana ve pet şişelerden oluşturulan enstrümanlarla gösteri 
yapmaktadırlar.

Çocuklara ritim eğitimini veren Teoman Dalcı; damacana 
ve pet şişelerden oluşturulan enstrümanları çalan çocukların, hem
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ritim duygularını geliştirdiklerini hem de ekip çalışmasını öğrendik
lerini ifade etmektedir.

7.2. Deprem Terapi: Okay Temiz
Okay Temiz, ritim derslerini kimi zaman spastik çocuklara 

terapi, kimi zaman da ritim duygusunu küçük yaşlarda çocuklara 
tanıtmak şeklinde çok amaçlı olarak gerçekleştirmektedir.

Marmara bölgesini, özellikle İzmit çevresini çok derinden 
etkileyen depremden sonra psikolojik olarak yıpranan insanlar için 
bazı çalışmalar yapılmıştır. Çocuklara yönelik yapılan çalışmalar 
arasında Okay Temiz'in Deprem Terapi adı altında, Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı'nın da desteğiyle gerçekleştirdiği ritim terapi prog
ramları halen devam etmektedir. Temiz, çocuklara farklı aletleri 
tanıtıp, darbuka çalarak huzursuzluklarından ve korkuları n- 
dan sıyrılıp ritim duygusuyla hala hayatta olduklarını ve ya
şamayı sürdüreceklerini hissettiren çalışmalar yapmaktadır. 
(http://www.okaytemiz.com/terapi/terapi.htm).

7.3. Ruh Hastalarına Ritimle Tedavi: Evren Kasırga
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi 

Psikiyatr Dr. Ahmet Ayer’in önem verdiği rehabilitasyonda hastalar 
resim, müzik, dikiş, heykel, el sanatları, beden eğitimi, judo, folklor, 
müzik, kitap okuma ve sinemaya yönlendirilmektedirler. Hastane
nin müzik odasında psikologlar, rehber öğretmenler, hemşireler, 
sağlık memurları, beden eğitimi, dikiş, müzik, el sanatları ve heykel 
öğretmenleri ve doktorlar, Celal Bayar Üniversitesi Müzik Bölümü 
Öğretim Görevlisi Mustafa Demirci tarafından ritim dersi verilmiştir. 
Kurs sonrasında hemşireler ve psikologlar haftada iki ya da üç 
saat hastalara servislerde ritim öğretmeye başlamıştır. 
(http://www.milliyet.com.tr).
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7.4. Yaşama Bağlayan Ritimler, Perküsyon Sanatçısı: 
Yaşar Morpınar

Atölyede, katılımcıların dünyanın farklı kültürlerine ait ens
trümanları tanımaları, bu enstrümanlarla ritim tutmaları sağlanmak
tadır. Bu enstrümanlarla stresten arınma uygulamaları yapılmakta 
ve çalışmada katılımcıların kendi iç ritimleriyle uyumlu hale gelm e
leri hedeflenmektedir.

7.5. Stresten Arınma ve Motivasyon Dansı: Ayşe Moğol
Sesli harfler ile yapılacak enerji açma çalışmalarıyla başlayan 

atölyede, doğaçlama dans egzersizleri ile stresten arınma ve rahatlama 
metodları öğretilmektedir.
(http://www.gelisimatolyesi.com/yaşam-atolyesi/).
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RESİM EĞİTİMİ

Muhammet Ali ÇELİK* 

1.GİRİŞ

Yaşamın içerisinde nereye bakarsak bakalım imgelerle 
dolu bir dünya içerisinde buluruz kendimizi. Çağımızda insan her 
tür kitle iletişim araçları tarafından sürekli ve yoğun bir şekilde 
görüntü saldırısıyla karşı karşıya bulunmaktadır. 19. yüzyılın büyük 
ölçüde söz ve yazının egemen olduğu bir kültürel ortam olduğu 
düşünülecek olursa, hâlâ izlerini taşıdığımız yazıya dayalı bu kültü
rel yapı görselliğe dayanan bir kitle kültürüne dönüşmekte ve du
rum dolaylı olarak sanata da yansımaktadır.

Bütün bireylerin eğitiminde olduğu gibi özürlü bireylerin 
eğitiminde de onların ileride başkalarına bağımlı olmadan yaşamla
rını sürdürmeleri, kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri ve 
toplumla bütünleşmeleri amaçlanmaktadır. Özürlü bireylerin tam 
bağımsızlık kazanmaları ve toplumsal rolleri üstlenebilmeleri için, 
bireyin bireysel farklılıkları ile yapabildikleri dikkate alınarak eğitim 
gereksinimlerinin belirlenmesi ve gereksinimlerine uygun eğitim 
ortamlarının sunulması gerekir. Bu bağlamda günlük yaşantımızda 
insan tekiyle bu kadar iç içe olan resim sanatının, özürlülerin eğiti
minde iyileştirici, motivasyon arttıran, iç görü kazandıran, iletişim 
aracı, mutluluk ve üretkenlikle dolu çok amaçlı bir sanat eğitimi 
olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır.

*Resim Eğitmeni
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Özürlü bireylerin eğitim gereksinimleri onların bireysel özel
liklerine göre farklılaşabilmektedir. Diğer bireylerin kendi başlarına 
ya da çok az yardımla öğrendikleri birçok beceriyi özürlü bireyler 
kendi başlarına öğrenmede ya da az bir yardımla üstesinden gel
mede güçlük çekebilmektedirler. Özürlü bireylerin eğitim gereksi
nimlerinin belirlenebilmesi için, çok yönlü (aile, çocuk gelişimi ve 
eğitimci, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, doktor, fizyoterapist, özel 
eğitim öğretmeni gibi) bir yaklaşımla yapılacak bir değerlendirmeye 
ihtiyaç vardır(Aile Eğitim Rehberi, 2006:24).

2.ÖZÜRLÜLERDE RESİM EĞİTİM

2.1.Resim Eğitimi:

Duyuların eğitimi çerçevesinde resim eğitimi, derin anlatım, 
düş gücü içeren, özgür yaşam biçimi ile alan, kavram, tema odaklı, 
süreklilik ve ardıl etkinliklerin düzenlenmesi ile anlamlı bir yapıya 
kavuşmaktadır. Resim dersi eğitim sarmalı; duygu, düşün ve imge
yi bir bütün olarak ele alarak görmeyi öğrenen, yaygın, derin sağal
tıcı olguların, işlevsel, estetik, iletişimsel ve dinamik bir sistem için
de doğurgan bir biçimde yer almasıdır. Özürlülerde resim eğitimi, 
bireyin kendisini anlamlı bir bütünsellikle, iyileştirici ve dışavurumcu 
olarak anlatma tarzıdır. Duyuların eğitim uyumluluğu, özürlülerin 
görsel sanat eğitiminde ayrımsamaları gören, çözümlemeci, özle
diğimiz dinamik bir sistem anlayışı ile resim düzleminde üçüncü ve 
diğer boyutları yaratıp, renk, çizgi, doku ve formu bütünsellikle 
sürekli işleyebilme ve yaşamın derin anlamını sanatsal estetik bir 
yaratıcılıkla yeniden yoğurmaktır.

“Duyarsam unuturum, görürsem anımsarım, yaparsam 
öğrenirim” diyen Konfüçyüs el becerilerine dayanan üretken etkin
likler için öğrenmenin temel öğesi olduğunu göstermiştir. Çocuk en 
iyi öğrenmeyi, denemeyi görsel sanatlarda yapar. Resim eğitimi 
çocuğa duygu ve düşüncesini görselliğe dönüştürme şansı verir.
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Özellikle de öğretilebilir zihinsel özürlü çocukların düşüncelerini 
ortaya koymada resim yapmak önemli bir yer tutar. Çocuk resim 
dersiyle sosyal ve duygusal gelişimini tamamlar. Sanat eğitimi on
ları devamlı meşgul eden zararlı düşüncelerden de uzak tutar. Gizli 
güçlerinin ortaya çıkmasına yardım eder.

Resim için her türlü boyalar, kâğıtlar ve çeşitli materyaller 
kullanılabilir. Çocuklar bu çalışmaları zevkle yapar ve devam ettirir
ler. Bir taraftan sanatsal becerilerini geliştirirken diğer yönden de 
kendilerini en iyi şekilde ifade etme olanağı bularak durumlarını 
düzeltebilirler. Resim dersiyle kaygı, çekingenlik ve güvensizlik gibi 
sorunlarla başa çıkabilme becerisi gelişebilir(Ece ve Çelik,2008:4).

Bu ilkeler ışığında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlü
ler Müdürlüğü’ne bağlı merkezlerde özürlülere verilen resim eğiti
minin amaçları şöyle sıralanabilir;

2.2.Resim Eğitiminin Amaçları:

Özürlüler Müdürlüğü özürlülerin Resim eğitiminde sanatın 
birleştirici ve geliştirici gücünden faydalanarak özürlü bireyleri yara
tıcı ruhlu, özgüvenli, cesur ve kararlı bir ruh haliyle yetiştirmek 
özürlülerin ve toplumun sanatsal rehabilitasyonunda yeni oluşumlar 
ortaya koymak, özürlülerin ve özürlü ailelerinin sanatın iyileştirici 
gücünden maksimum ve mükemmel biçimde yararlanmasını sağ
lamayı amaçlar. Bununla birlikte, ülkeler arası oluşan çağdaş plat
formdaki eğitim yarışında yerini alarak, özürlülerin eğitiminin süre
ğen başarıları için; kişilik, çevre, verimli ve kaliteli çalışmanın 
yanısıra alanında kendini geliştirme isteği olan, aydın, çağdaş, 
donanımlı, yeniliklere açık eğiticilere ve çok yönlü entegre prog
ramlara önayak olmaktır.
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Büyükşehir Belediyesi Kanununda, Büyükşehir belediyeleri
nin görev ve sorumlulukları kapsamında özürlü birimlerinde, özürlü 
bireylere yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak, özürlülerle ilgili 
faaliyetlere destek olmak gibi yükümlülüklerin yanı sıra mesleki eği
tim ve beceri kursları açmak yükümlülüğü açıkça dile getirilmiştir.

İlgili kanundan hareketle Özürlüler Müdürlüğü İstanbul’un 
çeşitli ilçelerindeki merkezlerinde zihinsel özürlülere ağırlıklı olmak 
üzere sosyal ve mesleki rehabilitasyonu sağlamak amacıyla verdiği 
eğitimlerin içerisinde resim eğitimi önemli bir yer tutmaktadır.

Bilgi çağında, bütün sosyal sistemler etkinliklerini sürdüre
bilmek için kendilerini yenilemek, değişen koşul ve ihtiyaçlara kar
şılık vermek zorundadır. Değişen koşullara uyum sağlayamayan, 
gerekli yapılanmayı gerçekleştiremeyen kurumlar çökmeye mah
kûmdur. Çünkü sistemlerin işlevlerini yerine getirememesi onların 
varlık sebeplerini ortadan kaldırır. Ancak sosyal sistemler kendile
rini yenileyecek dinamizme sahiptirler. Her ülke, belli zaman dilim
lerinde köklü değişimler yaşar. Değişimi zorlayan nedenler ülkenin 
kendi koşullarından kaynaklanabileceği gibi uluslararası konjonktü
rün bir sonucu da olabilir. Değişim zamanlarında tüm ekonomik, 
sosyal ve kültürel kurumlar kendilerini yenilemek, değişen ihtiyaçla
ra ve yeni oluşan beklentilere karşılık vermek durumunda kalırlar 
(Özden, 1999).

Burada en kritik konumda olan ve özürlülerin eğitimlerinde 
geleceğin şekillenmesinde anahtar rolü üstlenen kurum ve kuruluş
lar, temelde eğitimcilerin, araştırmacıların ve uygulayıcıların eğitimi 
ile bilginin üretilmesi görevlerini üstlenmiş olan (akademik kuruluş
lar başta olmak üzere) eğitim kurum ve kuruluşlarıdır. Bireylerin 
daha etkili öğrenmeleri için var olan eğitim kurumları, bilgi çağının 
gerekleri doğrultusunda kendini yenileyebilmeli ve çağın dinamiz-

2.3. İSÖM ve Özürlülere Yönelik Resim Eğitimi:
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mine ayak uydurarak yeni gereksinimlere cevap verebilmelidir. Bu 
anlamda; öğrenme-öğretme etkinliklerinin yeniden düzenlenmesi 
ancak, bilginin doğasına ilişkin çağdaş yaklaşımların benimsenme
si ile gerçekleşebilir (Özden, 1999).

Modern eğitim yöntemi olarak birden fazla uzmanı bir ara
ya getiren Özürlüler Müdürlüğü temelde bir iş birliği sistemidir. Bu 
sistemin başarılı olarak çalışması, etkin ve verimli bir iletişim me
kanizması ile oluşturulmuştur. Özürlülerin Resim dersi eğitici ve 
yöneticileri, takım ruhu adı verilen bağlayıcı, kenetleyici etkenler ile 
özürlüyü ve toplumu birbirine kaynaştırarak, sosyal kalkınma süre
cinin gerektirdiği yeni birleşim ve zenginliklerin oluşturulmasına 
katkıda bulunmaktadır.

Sanatsal çalışmalardan resim eğitimi, son yıllarda özürlü 
olan olmayan tüm bireylerin eğitiminde gittikçe daha çok önem 
kazanmaktadır. Çünkü resim eğitimi tüm gelişim alanlarına önemli 
katkıda bulunmakta, daha sevgi dolu ve rahat bir ortamda öğren
meyi kolaylaştırmaktadır.

Birçok araştırmacı, resim eğitiminin iyileştirici doğasını 
vurgulayarak bu ifade sürecine ve bu süreçte kullanılan stratejilerin 
biricikliğine dikkat çeker. Resim eğitimi, özürlü bireyin kendini ve 
başkalarını daha iyi anlamasına, sorunlarıyla başa çıkmasına, yeni 
stratejiler geliştirmesine yardımcı olur; onların dünü, bugünü ve 
yarını arasında bağlantı kuran bir araç görevini üstlenir; kendi kül
tür ve geçmişlerinin güçlü yönlerini ifade etmelerini kolaylaştırır.

Resim sanatı, sanatın hemen tüm türlerinden beslenen bir 
disiplindir. İfade ediş biçimini insana yardım teknikleriyle bütünleşti
rerek özürlü bireylere üretken bir “yardım etme ortamı” sunmakta
dır. Eğitim kurumlarında resim eğitimi bireysel çalışmalar ve grup 
çalışmaları olarak iki şekilde sürdürülür.
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“Resim uygulamaları çocukların sürekli yüz yüze geldikleri 
eğlenceli bir alan olmuştur. Sanat eğitimi süreci ve sonrasında 
çocukların, yaşam biçimleri gelişmiş, her dönemde ve her toplum
da, farklı bakış açıları ve yaratıcı düşünceler ortaya çıkarmıştır. 
Sanat eğitimin temel amaçları arasında yaratıcı düşünebilen ve 
kendine yetebilen insan modeli hazırlamak vardır. Özel Eğitim de 
sanat eğitimi uygun şekilde hazırlandığında çocukların yaratıcılıkla
rını geliştiren büyük bir potansiyel olmaktadır. Duygularını dille ve 
programdaki diğer etkinliklerle ifade edemeyen çocuklar, sanat 
etkinlikleri ile kendilerini ifade etme imkanı oluşturarak doyuma 
ulaşmaktadırlar. Ayrıca çocukların sanat ürünleri onların duyguları 
ve düşünceleri hakkında eğitimcilere bilgiler verebilmektedir. Erken 
yıllarda çocukların neler düşündükleri, resimlerine bakılarak anlaşı
lamamaktadır. Ancak, resimler hakkında yapılan sohbetlerde bunu 
anlamamız mümkün olmaktadır. Çocukların sanat eğitimi sırasında 
makas, tutkal, boya ve fırçaları kullanması el-göz koordinasyonla
rının gelişmesini, kavramlar ve problemler hakkında düşünmelerini 
sağlamaktadır”(Eliasson ve Jenkins 1994:289).

Ancak günümüze değin resim eğitimi çalışmalarına bakıldı
ğında öğretmenlerin grup çalışmalarına yeteri kadar önem vermedi
ği, derslerin bireysel çalışma ağırlıklı işlendiği görülür. Oysa eğitimde 
çağdaş yaklaşımlar, her iki çalışma modelinin de bir zorunluluk oldu
ğunu ortaya koyar. Çünkü bireysel çalışmalarla bireyin kendi gelişimi 
hedeflenirken, grup çalışmaları yoluyla bireyin yaşadığı toplumun bir 
parçası olduğu bilincine varması ve sosyal bir varlık olarak yetişmesi 
hedeflenir. Kuşkusuz ki eğitim hedefleri öncelikle uygun bir yöntemin 
seçilmesiyle sağlanabilir(Yılmaz ve Ekim, 2007).
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2.4.Sanat Eğitim inin Yararları:

1. Temel iş alışkanlıkları kazanabilir.

2. Çeşitli araç ve gereçleri uygun ve ekonomik şekilde kul
lanma alışkanlıkları kazanabilir.

3. Üretici olmanın maddi ve manevi hazzını duyar.

4. Mahalli ilişkileri somut olarak kavrayabilir.

5. Kendi eserlerini iç ölçülerine vurarak değerlendirir.

6. Çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygu ve dü
şüncelerini resim çalışması ile anlatabilir.

7. Çevrelerindeki modellerin günlük yaşamda kullanılan ya
rarlı eşyalar yapımında değerlendirebilir.

8. Çeşitli etkinlikler içinde gizli kalmış güçlerini seçebilir.

9. Karşılaştığı sorunlara uygun çözüm yolları bulabilir.

10. Büyük ve küçük kaslarını geliştirebilir.

11. Yeni şeyler yapma ve etkin olma alışkanlığı kazanırlar.

12. Kendine güven kazanabilir.

13. Etkinliklerde tüm organlarının uygun bir biçimde katılı
mını sağlayabilir.

14. Çevrenin doğal güzelliklerinden yararlanarak şekil, 
renk, işle ilgili zevklerini geliştirebilir.

15. İçinde yaşadıkları çevrenin imkanlarından yararlanarak 
ihtiyaçlarını karşılayabilir.

16. Planlı çalışma gibi alışkanlıklar kazanır.

17. Duygu ve düşüncelerini resim, şekille dışa vurabilir.

Resim çalışmalarında konu serbest bırakıldığında veya çok 
genel konular verildiğinde, çocuğun ruhsal yapısını sembolik anla
tıma dönüştürebilmesi mümkün olur. Manzara, aile, okul gibi konu
lar bu çerçeveye örnektir. Üzerinde yorum yapılmak üzere çocuk
tan bir manzara, bir aile çizmesi isteneceği gibi, istediği herhangi
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bir konuda resim yapması da amaca hizmet eder. Eğer yırtılıp atı l- 
madıysa, çocuğun geçmişte yönlendirilmeden, kendiliğinden yap
mış olduğu resimler üzerinde de düşünülebilir. Hatta biraz daha 
uzman gözüyle bakıldığında, bazı ruhsal rahatsızlıkların ilk belirtile
rini (otizm, içe kapanma gibi) ve normal dışı eğilimleri çocuk resim
lerinden teşhis etmek mümkündür (İzci, 2000).

2.5.Gelişim Alanlarına Göre Resim Eğitim inin Yararları:

Fiziksel gelişimde; büyük-küçük kas motor koordinasyonun 
gelişimine, el-göz koordinasyonunun gelişiminin desteklenmesine 
yardımcı olur.

Bilişsel gelişimde; kavram öğrenme, zıt kavramlar, mate
matikle ilgili beceriler, problem çözmeye yönelik becerilerin gelişi
minin desteklenmesi, estetik ve artistik becerilerin gelişimine yar
dımcı olur.

Dil gelişiminde; alıcı ve ifade edici dil gelişiminin desteklen
mesine sanatla ilgili kavramların adlandırılabilmesine yardımcı olur.

Sosyal gelişim alanında; paylaşma, işbirliği kurma, birlikte 
plan kurma, sözel iletişim kurma, gruba uyum sağlama gibi beceri
lerin geliştirilmesine ve desteklenmesine yardımcı olur.

Duygusal gelişim alanında ise; kendi duygularını fark edip 
ifade edebilmesine, öz saygısının gelişimine, yeterli olma ve güven 
duygusunun gelişimine yardımcı olur. Çocukların kendilerini ifade 
etmelerinde ve psikolojik sorunlarının tespit edilmesinde başvuru
lacak öğe renklerdir. Çocuklar renklerle duygu ve düşüncelerini en 
uygun biçimde ifade ederler.
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2.6.Bir İletişim Aracı Olarak Resim:

Resim, psiko-pedagojik açıdan çocuğu bize tanıtmaya ya
rayan bir ölçüt olduğu gibi, onun zekâ, kişilik, yakın çevre özellikle
riyle iç dünyasını yansıtmaya yarayan bir ifade aracı olarak da 
büyük önem taşır.

Belirli bir kas olgunluğuna eriştikten sonra her çocuk, kağıt 
üzerinde birtakım çizgi ve figür denemelerinde bulunur. Bireysel 
zeka ve kişilik faktörlerinin yanı sıra, çocuğun çevre ile olan etkile
şimi ve günlük deneyimleri bir çocuğun çizgisini başka bir çocuğun 
çizgisinden farklı kılan başlıca etmenlerdir (Yavuzer, 1998:12).

2.7.Özürlülerin Resim Eğitiminde Renklerin Yeri:

Resim eğitimi genel eğitimin bütünü içersinde düşünülmek
le birlikte, kendine özgü eğitim yasaları ve yöntemleri olan sanatsal 
bir alandır.

Kendini evrenin merkezi olarak duyumsayan çocuk için ve 
yine özürlü bireyin dengeli, doyumlu, başarılı, duyarlı ve mutlu 
olması için resim dersi kendini dışa vurma, içinde yaşadığı ortamı 
tanıma, bir değer olduğunun bilincine vararak kişiliğini kanıtlama 
ortamı demektir.

“Resim bir yüzeyde anlamlı ve tutarlı bir bütün oluşturan 
görüntüler yaratmak için boya kullanma sanatıdır”(Gürtuna, 
2007:27).

Bireylerin kendilerini ifade etmelerinde ve psikolojik sorun
larının tespit edilmesinde başvurulacak öğe renklerdir. Çocuklar 
renklerle duygu ve düşüncelerini en uygun biçimde ifade ederler.
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Ortak bilinçaltının renge yüklediği anlamların varlığıyla 
birlikte yine de renk dünyası, estetik ve psikolojik değerlerin kişisel 
olarak biçimlendiği bir alan gibidir (Sözen 2003: 12).

Her rengin değişik varyasyonları, farklı oyunları vardır. 
Doğada üç ana renk vardır: kırmızı, sarı, mavi. Bunların karışımın
dan ara renkler oluşturulur. Örneğin mavi ile sarının karışımından 
yeşili, kırmızı ile sarının karışımından turuncuyu, mavi ile kırmızının 
karışımından ise mor renk elde edilir. Birbirine uymayan zıt renkle
re kontrast renkler denir. Bunlar mavi ile turuncu, mor ile sarı, yeşil 
ile kırmızıdır. Bazı renkler ise insanlar üzerinde yarattıkları etkileri 
bakımından sıcak ve soğuk olmak üzere sınıflandırılır. Örneğin 
sıcak renkler insanlara canlılık, neşe, hareket ve rahatlık etkisi 
bırakabilir. Bunlar: kırmızı, turuncu ve sarı renklerdir. Soğuk renkle
rin ise rahatlık ve dinlendirici etkisi vardır. Bunlar: mavi, yeşil ve 
mordur (Artut,2004:135).

Renk ve renkler, tarihin en eski dönemlerinden bu yana 
insanlığın dikkatini çekmiş, varlıkları tanıma ve kategorize etmede 
en çok yararlanılan hususlardan biri olmuştur.

“Bir nesneyi veya en geniş anlamda, bir fikri bir diğerinden 
ayırt etmek için kullanılan en kolay yol, renktir” (Kanat 2001: 147).

Zaman içinde, sadece varlığı tanımada bir yardımcı gös
terge olmanın ötesinde, renklerin insanların ruh dünyasıyla da ilgili 
olduğu anlaşılmıştır. Her insanın tercih ettiği bazı renkler vardır. 
Birçoğumuz bu seçimimizin nedenini bile bilmeyiz. Oysaki renkler 
üzerine yapılan araştırmalar bunun bilinçsiz bir tercih olmadığını 
gösteriyor; çünkü renkler, sağlığımızdan karakterimize kadar pek 
çok alanda ruh dünyamızı etkilemektedir. Dolayısıyla, farkında 
olmadan seçtiğimiz renkler, aslında bazen sağlığımız, bazen de 
ruh halimizi ortaya koyan ipuçları vermektedir.
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“Her rengin geniş bir anlam bileşimi olduğunu hep akılda 
tutmalıyız. Renkler, bu dünyada bize ‘’Gizli Hazine’’ servetine ta
nıklık taşımak ve onun herhangi bir olumsuz anlamda kesinlikle 
‘’tekdüze’’ olmadığını doğrulamak üzere verilmişlerdir”(Lings 
2003:46-50).

Renkler, tarihin en eski dönemlerinden beri insanlığın dik
katini çekmiş şeyleri tarif, tasnif ve bildirme hususlarında yardımcı 
unsurlar olarak kullanılmışlardır. Renkler, varlığın tanınmasında en 
az şekil kadar önemli olmuşlardır. Ancak renklerin sadece dış dün
ya ile ilgili olmadığı, insanın iç dünyası ile de çok önemli bağları 
olduğu keşfedilmiştir. İnsanların ruh dünyası ile renkler arasında bir 
ilgi olduğu ortaya çıkmıştır.

Dolayısıyla renk ve renkler iki yönü ile karşımıza çıkmakta
dır. İlk olarak zâhirî görüntüsü ile renkler, insanı renklerin asıl kay
nağından uzaklaştırırken, ikinci olarak, insanı bu renklerin asıl 
kaynağına ulaştıran ipuçları verir.

Özgür insan yetiştirmenin yolu, insanı yalnızca akıl ve ira
de varlığı olarak değil, aynı zamanda duygu varlığı olarak geliştir
mektir. Endüstrileşmenin getirdiği yoğun işbölümü ve yığın üretim i
ni amaçlayan düzen içerisinde çalışan insan, düşünmeyi hiç gerek
tirmeyen işler yapa yapa yaratıcılığını giderek yitirmektedir.

Bilginin ve yaşamın kaynağı sevgidir. Duyguları güzelliğe 
ilişkin değerlerle beslenen özürlü birey, doğayı ve sanat eserlerini 
sevmekle kalmayacak, içinde yaşadığı çevreyle ilgili bilgi birikimini 
de sağlayacaktır. Bu yolla kazandığı sevgi öğrenmenin de kayna
ğını oluşturacaktır(Ece ve Çelik,2008).
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3.Resim Eğitimi ve Art Terapi (Sanat Terapisi)

Terapi, insana kendi içine giden bir kapıyı nasıl açabileceğini 
ve buralarda nasıl gezebileceğini gösterir. Art terapi bireyin psikolojik 
sorunlarının, belirtilerinin ortaya çıkarılması ve rahatsızlıklarının te
davisinde kullanılır. Bunu öğrenen insan hayatının sonraki dönemle
rinde de sorunlarını çözmede aynı yolu kullanabilir.

Kısaca tanımlamak gerekirse sanat terapisi sanat araçla
rından, imgelerden, yaratıcı sanat sürecinden ve müracaatçı
nın/hastanın gelişiminin, yeteneklerinin, kişiliğinin, ilgilerinin, istek
lerinin ve çatışmalarının yansıması olarak onun yaratılan sanat 
ürünleriyle olan ilişkisinden yararlanan bir insana hizmet 
mesleğidir. Sanat terapisi uygulaması, insan gelişimi, eğitim, 
psikodinamik, bilişsel, kişiler arası ve diğer duygusal çatışmaları 
çözmede yardımcı olan terapötik araçlar (farkındalığı sağlama, sos
yal becerileri geliştirme, davranış yönetimi, problem çözme, kaygıyı 
azaltma, gerçeklik oryantasyonu yardımı ve benlik saygısını yük
seltme) hakkındaki psikososyal teorilere dayanır (Sayar, 2006).

Özürlü bireyin kendini dışa vurabilmesi, kendini anlatması 
için gerekli ortamın hazırlanmasına olanak veren sanatsal aktivite- 
lerin başında resim dersi ile ilgili aktiviteler gelir.

Resim uğraşının ruh bilimi açısından iki işlevi vardır. Bunlar
dan birincisi kişinin yaptığı resim; o kişinin iç dünyasını, bilinçaltı
nı yansıtan ipuçlarını verir, ikincisi ise resim yoluyla duygu ve düşün
celerini dışa vuran kişi, kendini anlatmanın, dış dünyayla iletişim kur
manın ruhsal rahatsızlığını yaşar. Birinci işlev daha çok çocukların ve 
ruhsal sorunları olan yetişkinlerin iç dünyalarını tanımada kullanılır. 
İkinci işlev ise yaşamın her döneminde herkesin işine yarar, herkesin 
ruh sağlığını korumaya gereksinimi vardır. Bu noktada psikolojik terapi 
yöntemlerini Doğan Cüceloğlu, psikoanalitik yaklaşım, varoluşçu- 
insancıl yaklaşım ve davranışçı yaklaşım olarak gruplar.
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"Çocuğun ve gencin eğitiminde ve daha ilk yıllarda ona 
bütün düşlem yetisini, imgeleme ve tasarım gücünü boğacak bi
çimde davranırlar. Bu tip eğitimle, ruhsal yaşamın bilinçli düzeyi ile 
bilinç dışı ve kendiliğindenci aşması arasına set çekilmektedir. 
Oysa eğitim ve öğretim imleminin canlı tutulup yaratıcılığa çevrile
bileceği biçimde tasarlanmalıdır. Kişinin iç dünyası ile dış dünya 
arasındaki uyum sorununda anlatım araçları önemli rol oynar. Bir 
anlamda kişinin bilinçaltı süreçlerinin gizli, içsel yapısında yer alan 
ilişkilerin, çatışmaların, uyumsuzluğun ya da uyumun görünür hale 
gelmesi, anlaşılması ve yorumu anlatım yolu ile olur. Böylece çocuk 
resimleri ruh sağaltımının hizmetine girer" (www.fotografya.gen.tr).

Bu bağlamda çocuk genç ve yetişkinlerin ruhsal sorunları
nın sağaltımında tüm sanatlar işlevseldir. Ancak resim sanatı; baş
kalarına bağlılığı olmadan dolaysız yapılabilir oluşu ve ruh bilimsel 
çözümleme olanağı oluşu gibi özellikleri nedeniyle psikoloji terapis
tinin önemli bir aracı olabilmektedir.

Bu alanda ülkemizde genelde basit etkinlikler yapılmakta
dır. Eğitim kurumlarında bu konuya gereken önemin verilmediği 
görülmektedir. Özellikle özürlülere yönelik sanat alanında kurs 
veya beceri kazandırma merkezleri gibi oluşumlara çok az rast- 
lanmaktadır.

4. ÖZÜRLÜLERDE RESİM EĞİTİMİNİN İLKELERİ

Resim eğitiminde belirlenen amaçlara ulaşılabilmesi için çe
şitli ilkelerin göz önünde bulundurulması gereklidir.

Bu ilkeleri şöyle sıralayabiliriz.

• Özürlü bireyler, yeteneklerine göre, büyük farklı
laşma göstereceklerinden onları eğitirken, kendile
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rine has bir ilerleme cesareti veren esnek bir prog
ram izlenmelidir.

• Her çocuğun yaratıcı olduğu unutulmamalıdır.
• Uygulamada bireysel farklılıklar göz önünde tutul

malıdır.
• Uygulamalar sırasında iki ve üç boyutlu çalışmala

ra yer verilmelidir.
• Resim dersi öteki derslerin uygulama alanı olarak 

düşünülmemelidir.
• Amaç çocuğa beceri kazandırmak değil, yaratıcılı

ğa yöneltmek olmalıdır.
• Dersler ilginç duruma getirilmelidir.
• Resim eğitimi çocuğa göre olmalıdır.
• Kuramsal bilgiler verme yerine yaratıcı çalışmalar 

yaptırılmalıdır.
• Değerlendirmede gelişim süreci göz önünde tutul

malı ve sergilemeye önem verilmelidir.

4.1. Çocukta Görsel Algılama Evreleri:

Her çocuk okula bireysel farklılıklarla geldiği gibi, değişik 
gelişim süreci özellikleri de gösterir. Bazı çocukların gelişimi erken 
olurken; bazıları da olumsuz etkenler nedeniyle sağlıklı bedensel, 
zihinsel ve algısal gelişim süreci yaşayamazlar.

Özürlü birey, yaşına ve gelişim özelliklerine uygun mater
yal ve ortam bulduğu an hayal gücü ve duygularını birleştirerek iç 
dünyasını dışa aktarabilir. Bireyin üretken güçlerinin ortaya çıkarıl
ması amacına yönelik resim eğitimi dersinde bu gelişim evrelerinin 
ve özelliklerinin bilinmesi ve ona göre bir program hazırlanması 
büyük önem taşır.

Görsel algılama sürecinde çocukların resim yapmadaki 
gelişim dönemleri beş evrede sıralanabilir. Bunlar;
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4.1.1.Karalama Evresi:

Çocuğun kâğıt üstüne gelişigüzel çizgiler çizdiği evre kara
lama evresi olarak tanımlanmaktadır. Çizilen ilk çizgilerde boyut ve 
estetik kavramı yoktur. Çocuk, elini amaçsız bir şekilde kâğıt üs
tünde dolaştırırken çizgiler bırakır. Kaslarını kontrol etmeye başla
dıkça buna paralel olarak çizgileri de gelişir. Bu evrede öğretmenin 
çocuğu yönlendirmesi; ona çizme olanağı hazırlama ve malzemeyi 
kullanmaya cesaretlendirme şeklinde olmalıdır.

4.1.2. Şema Öncesi Dönem:

Çocuk bu evrede tanınabilecek şekiller çizmeye başlar. Çizim- 
lerinde en sevilen konu insan figürleridir; ancak çizdiği insan figür
leri orantısızdır. İnsan resminin yanı sıra yakın çevresindeki nesne
leri de çizmeyi dener. Çizmeyi başardığı nesneleri yan yana getirir 
ve çizimlerinde değişik renkler kullanır. Bu evrede yapılan figür ve 
boyamalarda, bir nesneyi boyamak için seçilen renk ile canlandırı
lan nesne arasında ilişki yoktur. Öğretmen bu evrede çocuğun 
seçtiği rengi eleştirmemeli ya da başka bir rengi önermemelidir.

4.1.3.Şematik Dönem:

Bu evre çocukta şekil kavramının oluştuğu evredir. Çocuk 
artık çevresindeki her şeyin farkındadır ve çevresiyle daha çok 
etkileşim içindedir. Çizimlerinde nesnelere göre renk seçimi farklı
lıklar gösterir. Henüz renk nesne ilişkisinin oluşmadığı, perspektif 
kuralının yerleşmediği görülür. Öğretmen yine bu evrede nesnenin 
gerçek renginde boyanması, perspektif kuralları konularında baskı 
yapmamalıdır.
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4.1.4.Gerçekçilik Dönemi:

Bu evrede ise çocukta görülen en büyük değişim çizgile
rinde ayrıntıların oluşmaya başlamasıdır. Artık insan vücudunun ya 
da nesnelerin boyutları biraz daha gerçekçidir. Renk nesne ilişkisi 
kurar ve gerçeğe uygun renkler seçer. Çizimlerinde cinsiyet ayrı
mını gösterir, figür ve diğer öğeler arasındaki ilişkiyi düzenleme 
bakımından kurallara uymaya başlamıştır. Öğretmen bu evrede 
ortamı ve malzemeleri hazırlamalı, çocuklara yeterli düzeyde teşvik 
ve destek göstermelidir.

4.1.5.Görünürde Doğalcılık Dönemi:

Çocuk bu evrede doğal çevresinden haberdar olup çevre
sinde gördüğü objelerin oranlarını, boyutlarını çizgilerine yansıt
maya çalışır. Artık insan figürü büyük ve ayrıntılı olarak çizilir. Cin
sel özelliklerin farkında olup bunu resimlerine yansıtır. Çocuk renk 
farklılıklarından haberdardır ve renkleri en iyi biçimde kullanır.

Resim iş dersi plânlanırken çocukların gelişim özellikleri, 
bireysel yeterlilikleri ve bu evreler dikkate alınmalıdır.

Bu çalışmalar, özürlü bireye kendini ifade etme, seçim 
yapma, karar verme yeteneklerini kazandırır ve;

a) Bireyi yaşamla ilişki içinde tutma: Resim dersinde öğ
rencinin ilgisi doğaya ve yaşama yöneltilerek, onun nesneler ve 
olaylar arasındaki nitelik ve nicelik ilişkileri ile üç boyutu sezmesini 
ve kavramasını sağlayacak olanaklar sunulur.

b) Resim dersindeki aktiviteler çocukların büyük ve küçük 
kaslarının kuvvetlenmesine ve daha koordineli hareket etmesine 
yardımcı olur.
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c) Estetik kişilik kazandırma:, Problem çözmeye yönelik 
becerilerin gelişiminin desteklenmesi düzensizlikten rahatsız olabi
len, estetik ve artistik becerileri gelişmiş duyarlı kişiliğe sahip birey 
olarak yetişmesinde resim dersindeki çalışmaların önemli, katkısı 
vardır. Gerçekte, düzensizlikten rahatsız olmayan kişi çevresini 
değiştirme gereğini de duymaz.

d) Eser oluşturmanın ve keşfetmenin hazzını duyumsatma: 
Özürlü birey, kendi işini planlama, uygulama ve sonuçlandırmanın 
hazzını duymayı, işe ve emeğe saygılı olmayı, kendini sevmeyi, 
dolayısıyla başkalarını sevmeyi, duygularını başkalarıyla paylaşa- 
bilmeyi öğrenir ve kendine güven duygusu kazanır.

e) Resim dersinde elindeki materyalleri önce eller, evirir, 
çevirir, dener; daha sonra dağınık düşüncelerini materyallere akta
rarak kendisi için değerli olan sonuçları ve yapıtları ortaya çıkarır. 
Sanatın düşünce ekseninde özgürce hareket ederek kendi iç disip
linini keşfedebileceği bir alan olduğunu kavrar.

f) Resim dersi materyalleri, özürlüler için ellerini ve gözleri
ni kullanmada, parmak kaslarının kuvvetlenmesine, daha koordineli 
hareket etmesine ve el-göz koordinasyonunun gelişmesine yardım 
ettiği gibi bazı gerçekleri görmede ve seçim yapmada yararlı so
nuçlar verebilir.

g) Biçimsel anlatımla ilgili teknik olanakları denerken, zihin 
gelişiminde amaçlanan kavramların resim dersi aktiviteleri ile pe
kiştirilmesi programı daha etkin kılar.

h) Duygusal gelişim alanında Resim dersindeki aktiviteler 
çocuğun duygu ve düşüncelerini açıklamasına olanak verdiğinden 
rahatlatıcı bir etki yapar.
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ı) Sanatı yaşama katma ya da sanatın değerini sosyal açı
dan anlama: Aktiviteler sırasında yardımlaşma, paylaşma, gruba 
katılma topluma uyum gibi yararlı sonuçların yanı sıra kişisel ve 
mesleki gelişimine yön verir.

4.2. Çocukları Resimlerinden Tanıma:

Çocuklar, yalnız çizdikleri nesneleri değil, aynı zamanda 
kendilerini de anlatırlar. Sözle, anlatamadıkları heyecanlarını, se
vinçlerini, korkularını, ilgilerini, kendilerine özgü biçimlerde resimle
rinde dile getirirler.

Çocuk resimleri, doğrudan doğruya çocuk düşüncesinin 
biçimleridir. Çocuk kendine göre önemli olan nesneleri büyük ya da 
küçük çizer. Çocuk resim yapmaktan haz duyduğu için resim ya
par. Sorunlarıyla ilgili bilgi vermek için değil. Ama resimler onların 
sorunlarını da içerir. Konusu öğretmen tarafından ustaca düzen
lenmiş çocuk resimlerinden, çocuğun kendi duyguları, ailesinin 
ekonomik ve toplumsal yapısı ile ilgili hiçbir derste ağzından ala
mayacağımız bilgileri öğrenebiliriz.

Kuşkusuz amaç, öğrencinin özel yaşamına duyulan ilgi 
değildir. Bu bilgiler, alacağımız eğitimsel önlemlere temel olarak 
kullanılabilir. Çocuğun resimlerindeki çizgi biçimleri de onun yaradı
lış ve duyguları ile ilgili ipuçları verir. Düz ve kırık çizgileri tercih 
eden çocuklar, gerçekçi, çoğunlukla da saldırgan ve tepkici eğilim
deki çocuklardır. Yuvarlak biçimlerin kullanılışı, olgunlaşmamışlığa 
bağlanabilir.

Özenli bilgili ve deneyimli bir öğretmen için çocuk resimleri, 
onların duyguları ve aile yaşamlarına ilişkin sorunları konusunda 
önemli ipuçları verebilir.
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Alınacak eğitimsel önlemler bakımından çocuk resimlerinin 
değerlendirilmesi önem taşır. Resim dersi çocuğun zihinsel ve 
duygusal gelişimini sağladığı gibi, duygu ve düşüncelerini anlatma 
olanağı sağlayarak, öğretmenlere çocuğu tanıma fırsatı verir. Gü
zellik duygusu geliştiren, iş sevgisi aşılayan, yöntemli ve plânlı 
çalışarak zamandan ve enerjiden tasarrufu sağlayan bir derstir. 
Günümüzdeki "Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme Yöntemi" geniş 
ölçüde bu ders aracılığıyla gerçekleştirilir. Çocuğun öğrendiği konu 
ile ilgili resim yapması da konuyu somutlaştırır ve öğrenmeyi kolay
laştırır.

5. RESİM DERSİNİN İŞLENİŞİ

Resim dersi öğrencilere esas olarak sanat eğitimi-sanat 
kültürü temelinde resim kültürü olarak verilir.

Resim öğretmeni dersini işlerken öğrencinin bireysel eğitim 
planlarındaki hedef davranışlarını ön planda tutarak dersin sonun
da öğrencinin ne türden davranışlar kazanacağını bilir. Bütün bu 
verilerin sistematik bir şekilde ölçümünü yaparak öğrencinin eğitim- 
öğretim yılı sonunda eğitim sonuçlarının değerlendirmesini yapar. 
Merkezlerimizde yapılan ölçme/değerlendirme çalışmaları daha 
çok iki amaca yöneliktir. Birincisi öğrenci başarısının ölçülme
si/değerlendirilmesi, ikincisi eğitim programının amacına ulaşıp 
ulaşmadığının değerlendirilmesidir.

Velilerle yapılan toplantılarda resim dersinin önemi konu
sunda öğrencilerin gelişimleri ve ihtiyaçları konusunda veliler bilgi
lendirilir. Resim eğitimi derslerinin önemi konusunda aileler bilinç
lendirilir. Resim eğitiminin öğrencinin duygusal alandaki gelişimi ile 
ilintili olduğu bu toplantılarda görüntülü sistemler yoluyla anlatılır. 
Bu programlarda kültür ve uygarlığın oluşumunda sanat ve sanat
çının önemli yeri olduğu vurgulanır.
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Resim öğretimi okulun sınırları içinde kalmaz. Öğrenciler, 
resim ve heykel sergilerini gezmeleri için özendirilir, sergilere, mü
zelere, tarihi ve kültürel yerlere götürülür. Yıl içerisinde yapılan 
etkinliklerde öğrencilerin yaptığı işler sergilenir.

Merkezlerimiz çağdaş ders araç ve gereçleri ile donatılmış 
olup yeni teknolojiden gereğince faydalanılarak dersin işlenişi için 
bulunan araç ve gereçler öğretmenlerimizce verimli bir şekilde 
kullanılır. Bunun yanında iyi düzenlenmiş, çalışma şartlarına uygun 
araç ve gereç bakımından yeterli resim atölyeleri oluşturulmuştur. 
Yine çevredeki çok çeşitli araç gereçleri kullanarak resim dersi 
daha etkili hale getirilmiştir.

Buna dayanarak aşağıdaki araç ve gereçlerin etkili kulla
nımı, öğrencilere resim dersi ve diğer sanatsal faaliyetler benimse- 
tilmiştir.

Çizgi araçları: Her çeşit kalem, pastel, fırça, tarama ucu, çöp.

Kağıt ve karton çeşitleri: Resim kağıdı, el işi kağıtları, ga
zete kağıtları, krepon kağıtları, artık, renkli her çeşit kağıt, renkli fon 
kartonları, jelatin kağıdı, çeşitli kalınlıktaki mukavvalar.

Boyalar: Sulu boya, guaj boya, pastel boya, parmak boya, 
tutkallı boya, plastik boya, toz boyalar ve kök boyaları.

Mürekkepler: Her çeşit renkli mürekkepler.

Fırçalar: Çeşitli kalınlıktaki yağlı boya ve sulu boya fırçaları.

Doğal ve yapay baskı malzemeleri: Soğan, patates, yap
rak, sünger, ip.
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Modelaj gereçleri: Plastilin, seramik hamuru, kil, kağıt ha
muru, çamur, alçı vb.

Artık malzemeler: Her çeşit kağıt, kumaş parçaları, maka
ralar, plastik malzemeler, gazoz kapakları, düğmeler, boncuklar, 
tüy ve yünler, kalemtıraş artıkları, pamuk, kutular, renkli taş, cam, 
porselen parçaları.

Yapıştırıcılar: Nişasta kolası, ağaç tutkal, plastik tutkal 
(Bağımlılık yapan kokulu yapıştırıcı türleri kullanılmaz).

Kesici araçlar: Makas, maket bıçağı, oyma bıçağı (kesici 
araçların nasıl kullanılacağı üzerinde önemle durulur, çalışmalar 
sırasında öğretmen öğrencileri dikkatle ve sürekli gözlemler)

Su kapları: Ağzı geniş plastik kavanozlar, kâseler.

Yukarıda belirtilen araç ve gereçler kullanılarak özürlülerin 
sanat eğitimlerindeki uygulayım yetisi geliştirilmektedir.

5.1. Resim Dersi İşlenirken Kullanılan Teknikler: 

5.1.1.Desen:

Kısaca çizgi ile yapılan resim demektir. Eğitim-öğretimde 
özellikle akademik çalışmalarda desenin büyük bir yeri vardır.

Desen 3 biçimde çalışılabilir:

1. Çizgi durumunda.
2. Yarı ışık gölge durumunda.
3. Siyah -beyaz görünüme varan gölge durumunda.
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Tüm renkli çalışmalarda desene zorunlu olarak yer verile
ceğini biliyoruz. Çünkü önce çizilir, sonra boyanır.

5.1.2.Yağlıboya Tekniği:

Teknikler içinde en kolay olanı, en güzel olanı ve so
nuç vereni yağlı boyadır. Rönesans’tan günümüze kadar en çok 
uygulanan ve kabul görmüş resim tekniğidir. Yağlı boya tekniği 
yapım sırasında kısmen hata kabul eden bir tekniktir. İstenmeyen 
yerler sonradan düzeltilebilir. Yapılan resimler uzun ömürlüdür. 
Temizlik ve bakımı kolaydır. Yağ (bezir yağı) ve toz boyaların karı
şımıyla yapılmış boyalara yağlı boya denir. Bu karışımın içine katı
lan diğer maddeler boyanın kalitesini belirlemektedir. Yağlı boyada 
aranan başta gelen özelliklerden biri renklerin solmaması, diğeri 
ise üzerinde kabuk yapmadan kurumasıdır. Yağlı boya tekniğinde 
iyi sonuç almak için; resim yapılacak sathın iyi hazırlanmasına, 
kaliteli boya kullanılmasına, incelticilerin kaliteli olmasına, boya 
paleti, fırçalar ve resim sehpasının kullanışlı olmasına dikkat edil
melidir. Ayrıca güzel resimler yapmak için çok çalışmak gerekir. 
Çok çalışma kaliteyi de beraberinde getirir. Bu teknikle çalışma 
yapılırsa, resim amaçlarına daha yüksek oranda ulaşılır.

5.1.3.Guaj Boya Tekniği:

Yağlı boya gibi örtücü özelliği vardır. Renkleri karıştırma, 
bulma ve tanıma mümkündür. Temini ve kullanımı yağlıboyadan 
kolay olduğu için daha çok kullanılmaktadır. Guaj boya bir çeşit 
sulu boyadır. Su kullanılarak inceltilir. Saydam değil, kapatıcıdır. 
Su ile eritilmesi yönünden sulu boyaya, renklerin kapatıcı olması 
yönünden de yağlı boyaya benzer. Guaj boya çalışmalarında renk
lerin açık tonlarını elde etmek için beyaz boya kullanılır. Boyalar 
kağıda sürülüp kuruduktan sonra renk tonları çok az değişir ve 
matlaşır. Resmi renklendirirken bu özelliklerini unutmamak gerekir.
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5.1.4.Suluboya Tekniği:

Çalışma yönünden en zor teknik özelliği taşır. Renk üzeri
ne renk sürülmez. Renkler örtücü değildir. Suluboya resim yapılır
ken konu önce kalem bastırılmadan çizilir. Zorunlu olmadıkça silgi 
kullanılmaz. Kâğıt ıslatılır, kağıdı ıslatmanın amacı boyanın tekni
ğine uygun yayılmasını sağlamaktır. Eğer kâğıt kuru olursa sürülen 
boya kuruduğunda keskin bir sınır bırakır. Kâğıt nemli olursa tekni
ğin gerektirdiği yumuşaklık ve renklerin kaynaşması sağlanır. Ça
lışma sırasında kuruyan kısımlar yeniden süngerle ıslatılmalıdır.

Boyama sırası; uzaktan yakına doğru, açıktan koyuya doğ
ru, büyükten küçüğe doğru, arka plandan öne doğru, önemsizden 
önemliye doğru olmalıdır

5.1.5.Lavi Tekniği:

Siyah-beyaz tekniğidir. Sulandırılmış tek renkle ya da mü
rekkeple yapılan çalışmadır. Suluboya tekniğine yakındır. Temel 
maddesi Çini mürekkebi, is mürekkebi, sepya ya da su katılmış 
başka boyadır. Kullanılan boya genellikle siyahtır. İkinci bir boya 
mavi ya da yeşil kullanılabilir. Bu teknikle öğretmen konu vermeden 
önce örnekler göstermeli ve açıklamalarda bulunmalıdır.

5.1.6.Damlatma Tekniği:

Lavi gibi çini mürekkebi ile çalışılır. Rahat çalışma ortamı 
verdiği için çocuklara çok yarar sağlar. Fırça ya da parmakla kağıt 
ıslatılır. Çini mürekkebi fırça ile resim kâğıdının ıslattığımız yerleri
ne damlatılır. Mürekkep nemli kâğıtta dağılır. Bu dağılmalar kendi
liğinden serbest biçimler, motifler oluşturur. Biçimler ya da motifler 
oluşurken çocuk büyük bir haz duyar.
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5.1.7. Kuruboya Kalem Tekniği:

Ucuz ve pratik olması nedeniyle tercih edilir. Kuru boyanın 
yapısı, kurşun kalem gibidir. Çalışma tekniği kurşun kalemde oldu
ğu gibidir. Eğitimde yumuşak özellikli kuru boya kalemler tercih 
edilmelidir. Kuru boya ile geniş yüzeyleri boyamak zordur. Onun 
için büyük çalışmalar yapılmaz. Tükenmez ve flomaster kalemler 
ile yapılan resimler de kuru boya ile resim grubuna girer. Eğitim- 
öğretim yönünden bu tekniğin yarardan çok zararı vardır. Çünkü:

1. Kuruboya parlak renkler vermez, çocuk renk hazzını 
duyamaz.

2. Boya karışımı yapılamaz, çocuk renk bilgisini elde 
edemez.

3. Boyalar örtücü değildir, daha çok desen özelliği taşır.
4. Geniş yüzeylerin boyanması zor ve zaman aldığından 

çocuk, yalnız figür ve kendince önemli olan yerleri bo
yar, kâğıdın çoğunluğu beyaz kalır.

Bu nedenle çocuk yüzey değerlendirmesi yapamaz. Düzen 
fikrini elde edemez. Çocuk küçük resim yapmaktan kurtulamaz.

5.1.8.Pastel Tekniği:

Pastel, bütün konulara tatbik imkanı olan ve iyi neticeler 
veren bir resim tekniğidir. Yağlı parlak bir görünüşünün olması, bir 
renk üzerine başka bir renk sürülebilmesi, renk karışımlarının elde 
edilebilmesi nedeniyle geçerli bir tekniktir. Diğer tüm resim teknikle
ri kadar renkli ve canlı bir görünüm sağlar. Pastel resim tekniği, 
çabuk bozulabilir olmasına rağmen ve her kademedeki çalışanlar 
arasında çalışma rahatlığından ve kolaylığından dolayı çok tutulan 
ve sevilen bir teknik olmuştur. Bu teknik ile yapılan resimler, hava 
tesirlerinden ve nemden (rutubetten) korunmaya muhtaçtır. Büyük 
desen ustalarının Louvre Müzesi’nde pastel ile portre çalışmaları
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vardır. Bunlar bugün bile ilk tazeliklerini korumaktadır. Bu teknik 
malzemenin renklerinin yumuşaklığı, bilhassa, portre anlatımında 
çok uygun düşmektedir.

5.1.9. Kağıt Keserek Resim Tekniği:

Bu teknikte iki tür çalışılır:

a)Serbest Çalışma: Renkli kâğıt birkaç kez katlanır. Ma
kasla gelişigüzel ya da bir motif düşünülerek kesilir. Kağıt açılır. 
Kendi renginin kontrası bir kağıt üzerine yapıştırılır.

b)Önceden bir konu seçilir. Desen hazırlanır. Desen doğ
rudan doğruya elişi kağıdına çizilir. Parçalar kesilir. Başka bir kağıt 
üzerine yapıştırılır.

5.1.10.Yırtma Yapıştırma İle Resim:

Bir kolaj tekniğidir. Konunun deseni çizilir. Renkli kâğıtlar 
parça parça koparılıp yapıştırılır. Sadece renkli kâğıtlarla yapılmaz; 
taş, kum, cam kırıkları, ip, parça kumaşlar vb. malzemeler kullanı
labilir.

5.1.11.Baskı Çeşitleri:

Çeşitli araç ve malzeme ile doğrudan veya kalıplar yapmak 
yoluyla kağıda veya benzeri malzeme üzerine, sanatçısı tarafından 
yapılıp basılan resimlere “özgün baskıresim” denir. Baskılar adları
nı kullanılan araçlardan alırlar. Yaprak baskısı, tüy baskısı, cam 
baskısı, patates baskısı vb.
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5.1.12.Kompozisyon:

Bu çalışmanın yapılabilmesi için;

a) Kâğıdın tüm yüzünün boyanması,

b) Konunun önem verdiğimiz öğelerinin kâğıtta çok yer
tutması,

c)Renklerin kâğıt yüzeyinde bir uyum içinde yerleştirilerek 
boya yapılması fikirlerinin verilmiş olması gerekir.

Bireysel farklar göz önüne alındığında her çocuk ay
nı faaliyetleri yapamayabilir. Ancak herkesin olduğu gibi özürlü 
çocukların da ilgi göstereceği, eğilimli olduğu bir ya da birkaç faali
yet mutlaka vardır. Önemli olan çocuğun yatkın olduğu, ilgi duydu
ğu ve yaparken mutlu olduğu etkinlik ve faaliyetleri saptamak, gün 
ışığına çıkartmak ve o yönünü geliştirmesi için yönlendirmektir.

6.SONUÇ

Resim eğitimi yoluyla rehabilitasyon disiplinler ara
sı işbirliğini gerektiren, uzun süreli uğraşmaktan yılmayacak, insancıl 
duyguları ön plânda olan, istekli, becerili, sabırlı ve ekip çalışmasına 
uyum sağlayabilen bir takımla yürütülebilecek bir iştir. İyi organize 
edilmiş bir resim eğitimi aracılığıyla kişiler ‘özürlü’ olma rolünden 
çıkıp ‘birey’ olma rolüne geçecek ve sorumluluk altına gireceklerdir. 
Birey, aile ve çevresi tedaviye sahip çıkarak iyileşmenin diğer boyut
larında rol almış olacaklardır. Süreğen fiziksel veya ruhsal hastalığın 
gizlediği, toplumdan uzaklaştırdığı birey bu özürlü dostu ortamda ön 
plana çıkacak ve toplum içerisinde yeni rolünü alacaktır (1 .Özürlüler 
Şurası,1999).
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KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Ayşe BÜGELEK* 

1.GİRİŞ

Kitap ve kütüphane kültürünü 8. yüzyıldan beri kurumsal
laştıran ender medeniyetlerden birinin mirasçısı olan Türkiye’de 
kütüphaneler, kültürel birikimin sonucu olarak varlıklarını sürdür
mektedirler. Hızla küreselleşen, bilginin serbest dolaşımının önün
deki coğrafi sınırların anlamsızlaştığı dünyamızda, bilgi—belge 
merkezleri olan kütüphanelerin yaygınlığı ve konumu, ülkeler için 
toplumun eğitim düzeyi kadar önemlidir. Bilginin en önemli güç 
olduğu, yoğun bir rekabet ortamının bulunduğu bugünün dünya
sında var olabilmek, bireylerin kendilerini geliştirme kanallarının 
açık olmasıyla doğru orantılıdır. Yine, aynı şekilde toplumda de
mokrasinin bütün unsurlarıyla yerleşmesinde, toplumun üretkenli
ğinin artmasında, kitap kültürünün yaygınlığının önemi yadsına
maz. Bireylerin ellerindeki araştırma olanakları ülkelerin gelişmişlik 
düzeyini de ortaya koymaktadır. Bu anlamda, ulaşılabilecek kaynak 
açısından, araştırmacılara büyük imkânlar sunan kütüphaneler, bir 
medeniyetin mevcut durumunu ortaya koyan temel göstergeler
dendir; ancak bugün geldiğimiz noktada belirtmek gerekir ki, gerek 
kütüphane sayısı gerek kitap okuma konusunda (geçen on yıllar 
içerisinde) ulaşılması gereken noktanın hayli gerisinde yer almak
tayız.

Kütüphaneler, en geniş anlamıyla, hem bir kurumdaki res
mi hem de toplumdaki resmi olmayan faaliyetleri de kapsamak 
üzere, her tür öğrenimin desteklenmesinde önemli rol oynarlar. 
Yaşam boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde, aktif ve bağımsız 
olarak bilgi arama ve bilgi edinme yeteneğini ifade ederler.

*Kütüphane Görevlisi
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Bu nedenle, sosyal hizmet veren kurumlar, okullar ve ge
leneksel ders kitapları, çok geniş ve çeşitli türden materyal seçe
nekleri yanında bilgi araştırma teknikleri ve öğrenme fırsatları ko
nularında profesyonel rehberlik sunan kurumlar olan arşivler, kü
tüphaneler ve müzelerce bütünlenmelidir.

2. TANIM

Kütüphane; belirli ve/veya sınırlı bir çevrenin ya da herke
sin yararlanması için belli bir sisteme göre tasnif edilen yazılı, bası
lı, görsel-işitsel ve çizgisel her türden yayınların düzenli koleksiyon
larını toplayan, düzenleyen, en elverişli yararlanma ortamını suna
cak araçları ve yöntemleri kullanarak okurların, bilgi, araştırma, 
eğitim, dinlenme amaçları doğrultusunda kurulan kuruluşlardır.

3. KÜTÜPHANE TÜRLERİ

Kütüphaneler, nitelikleri ve gördükleri hizmet bakımından 
çeşitlilik gösterir. Bu çeşitlenme, bilim adamından çocuğa değin, 
her düzeyde okuyucunun gereksinimlerini karşılama amacının 
sonucudur.

Kütüphaneler çeşitli sınıflara ayrılabilirler. Konuya sınırlılık 
getirmesi açısından kütüphane türlerine daha yalın bir sıra içinde 
bakarsak;

3.1. M illî Kütüphaneler (Devlet Kütüphaneleri):
Devletin kurduğu, devlet örgütü içinde yönetilen, masrafı ve 

derleme yasası bulunan, kitaplarının önemli bir bölümü devletçe 
verilen merkez niteliğinde kütüphanelere bu ad verilir(Ankara'da Millî 
Kütüphane, İstanbul'da Beyazıt Devlet Kütüphanesi gibi. Fransa'da 
Bibliotheque Nationale, İngiltere' de British Museum Library, Amerika 
Birleşik Devletleri'nde Library of Congress, eyaletlerin "State Library"leri, 
Almanya'da Eyalet Kütüphaneleri olan "Staats Bibliothek"ler vb.).
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3.2.Üniversite Kütüphaneleri:

Bütün dünya ülkelerinde üniversitelerin, öğretici ve öğreni- 
cileri ile birlikte, dışarıdan başvuracaklara da yararlı olacak, araş
tırmaların geliştirilmesine olanak veren bilimsel nitelikte kütüphane
leri vardır.

3.3.Halk Kütüphaneleri:

Halkın okuma gereksinimini karşılayan aydınlanmasına 
yardımcı olan, kentlerden köylere değin kurulabilen kütüphaneler
dir.

3.4. Özel Konulu Kütüphaneler (İhtisas Kütüphaneleri):

Bir bilim ya da bilgi dalında genişleyerek kitap toplayan, 
özel bir konuda derinleşen kütüphanelerdir. Resmî ya da özel kuru
luşlara bağlı olabilirler. Bir devlet dairesinin (Çalışma Bakanlığı, 
Devlet Plânlama Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İETT 
Ulaşım, İSKİ Su Medeniyeti Kütüphanesi, İBB Özürlüler Müdürlü
ğü Özürlüler İhtisas Kütüphanesi, İBB Kütüphaneler ve Müzeler 
Müdürlüğü’ne bağlı Körler Kütüphanesi gibi) kütüphanesi, bir bilim 
kurumunun ya da derneğin (Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu 
gibi ) kütüphanesi, özel kişilerin evlerinde kurdukları (ölümlerinden 
sonra bir yere bağışlanmasını da vasiyet edebilecekleri) kütüpha- 
nelerdir(Bamberger,1990).

Üniversitelerin fakülte ve seminer kütüphaneleri, devlet 
konservatuarı, güzel sanatlar akademisi gibi yüksek okulların kü
tüphaneleri de özel konulu kütüphanelerdir.

Bu kütüphanelerin yanı sıra okul kütüphaneleri ve sosyal 
hizmet niteliği olan özel okuyuculu kütüphaneler de eklenebilir.
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Milli Kütüphane’nin kuruluş kanununda olmamakla birlikte 
görme özürlülere yönelik kütüphane hizmeti özel okuyucu hizmeti 
olarak kabul edilmiştir. 1955 yılında Milli Kütüphane bünyesinde 
görme özürlüler bölümü kurulmuştur(Bakırcı,2007).

Kendisi de görme özürlü olan Louise Braille (1809 - 1852) 
görme özürlüler için icat ettiği altı nokta alfabesiyle çoğaltılan ka
bartma sayfalı kitaplar ile görme özürlülerin de parmaklarıyla oku
malarını olanaklı kılmıştır.

Kütüphanelerde artık görme özürlülere ayrılmış koleksiyon
lar vardır. ABD’de Library of Congress'de görme özürlüler için
1.000.000’un üzerinde kitap, ayrıca "Konuşan Kitap" denilen plak
lara doldurulmuş metinler, ses bantları, cd’ler bulunmaktadır.

Ankara Millî Kütüphane'de görme özürlüler için Braille ki
taplar olarak Türkçe ve yabancı dildeki kitaplar, dergiler, haritalar 
ve notalardan oluşan koleksiyon mevcuttur. Ayrıca “Konuşan Kitap
lık” bölümü vardır.

Ayrıca, ABD gibi ülkelerde, halk kütüphanelerinin hastane
lerde ya da evlerinde yatan özürlü ve hastalar için geçici kütüphane 
hizmetleri vardır. Okuyabilenlere kitap götürülür. Okuyamayacak 
durumda olanlara kütüphaneciler tarafından kitap okunur. Ya da, 
yatağa bağımlı olanlara özel ve donanımlı cihazlarla, projeksiyonla 
okuması sağlanır (Takcı ve Soğukpınar, 2001).

Hapishanelerde de mahkumların durumu göz önüne alına
rak seçilmiş kitaplarla kurulmuş kütüphaneler vardır.

Bu sınıflamanın haricinde; elektronik kütüphaneler (kimi 
yerde sayısal kütüphane olarak da adlandırılırlar) vardır.
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3.5.Elektronik Kütüphaneler:

“Klasik kütüphanelerde bulunan her türlü materyalin sayı
sal olarak tutulması ve bunun kullanıcıya elektronik ortamda su
nulması esasına dayanır” (kutuphane.gyte.edu.tr).

Elektronik kütüphane konusunda ülkemizde ve dünyada 
yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. YÖK tarafından hazırlanan 
makale ve tezlerin taranmasını sağlayan çalışma övgüye değerdir. 
Telif hakları ile ilgili düzenlemeler yapılarak tezlere tam metin eri
şim sağlandığı an bu hizmet daha faydalı bir hale gelecektir.

GYTE (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü) yukarıdaki bah
si geçen araştırma kurumlarından birisidir. Her sene GYTE’de çok 
sayıda bilimsel yayın üretilmekte ve bu yayınlar bilimsel gelişme 
için kullanılmaktadır. Bu çalışmada GYTE’de üretilen yayınların 
web tabanlı bir uygulama ile bir araya toplanması ve yine bu yapı 
sayesinde üye olan kişilere elektronik kütüphane hizmeti verilmesi 
amaçlanmıştır.

4.KÜTÜPHANELERDE FİZİKSEL VE DUYUSAL/YAZISAL 
ÖZÜRLÜLER İÇİN ERİŞİM VE HİZMETLER

Kütüphanelerde okura sunulan hizmetleri kullanmalarını sınır
layıcı özürleri olan kişilerin, kütüphanelerde bulundurulan ya da onlar 
tarafından sağlanan bilgiye erişimleriyle ilgili konuları içerir. Bu gruba, 
yaşlarından dolayı özürlü olan kişiler (yaşlılar) ve kaza gibi nedenlerle 
belli yeteneklerini geçici olarak kaybetmiş insanlar da dahildir.

Fiziksel engellilikten; hareket, ulaşma, denge, dayanıklılık 
ve/veya boy kısalılığı da anlaşılmalıdır. Duyusal engellilik, zayıflamış 
görme ve/veya duymayı kapsar. Yazısal engellilik ise hem fiziksel, 
zihinsel ve görsel bozuklukları ve hem de basılı materyali okurken 
güçlük çeken kelime körlerini (dyslexia) de kapsar (Aslan, 2002: 34).
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Kütüphanelerin büyük bir kısmında, özürlülere sunulan erişim 
olanakları ve hizmetler halen yetersizdir. Özürlü okuyucular yeterli 
fiziksel ve entellektüel erişim sağlanamadığı sürece kütüphaneleri 
kullanamayacaktır. Kütüphaneler, talebin doğmasını beklemeyip ha
rekete geçmek zorundadırlar.

Uygun düzenleme ve politikalarla, özürlüler de diğer kullanıcı
lar gibi tüm hizmetlerde düşünülmelidir. Hem genel olarak tüm hizmet
lere ve hem de özellikle bilgi hizmetlerine erişimde eşit hakka sahip 
olmalıdırlar ve hiçbir aracı olmadan bağımsız olarak hizmetlere erişe- 
bilmeli ve onları kullanabilmelidirler.

Birçok ülke bu konuda halihazırda pek çok çalışma başlatmış 
bulunmaktadır. Web Erişilebilirlik Girişimi (WAI İlkeleri), bu tür erişim 
için genel olarak kabul edilmiş prensiplerle uyumu ölçmek için bir ölçüt 
sağlamaktadır. Avrupa Komisyonu’nun finansal destek verdiği World 
Wide Web Konsorsiyumu tarafından geliştirilen bu ilkeler erişilebilir 
web sitelerinin tasarımı için dünya çapında fiili bir standart olarak kabul 
edilmektedir.

İnternet sayfalarına ve içeriğine erişim, yukarıda açıkladığımız 
“fiziksel, duyusal ve entellektüel yetersizlikleri olan insanlar” için çeşitli 
problemler içerir. Örneğin, web siteleri; ekran okuyucular ve diğer 
destekleyici teknolojilerle uyumsuz olabilir, görsel ya da işitsel açıdan 
çok karmaşık sunum taşıyabilir, ya da sayfa yapısının anlaşılması zor 
olabilir. Kamu web siteleri, hizmetlerini herkes tarafından erişilebilen 
ve etkili bir şekilde kullanılabilen bir biçimde sunarak örnek teşkil et
meli ve öncü olmalıdırlar. Bu, örneğin; e-devlet’e tüm vatandaşın eşit 
olarak erişim hakkına sahip olması için temel bir şarttır. “İdare, sundu
ğu kamu hizmetlerinin özürlüler tarafından kolayca erişilebilir olması 
için gerekli tedbirleri alır”(Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik madde 7).
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4.1. Kütüphaneleri (B ilg i- Belge Merkezlerini) Özürlüler 
İçin Geliştirme Gereği

3 Aralık 2008’de Resmi Gazete’de yayımlanan Engellilerin 
Haklarına İlişkin Sözleşmede “Erişebilirlik” başlığı altında şu hü
kümler yer almıştır:

‘Madde 9:Taraf devletler engellilerin bağımsız yaşayabil
melerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak ve 
engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, 
bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi 
ve iletişim olanaklarına, hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka 
açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için uygun 
tedbirleri alacaklardır. Erişim önündeki engellerin tespitini ve orta
dan kaldırılmasını da içeren bu tedbirler diğerlerinin yanında;

b) Elektronik hizmetler ve acil hizmetler de dahil olmak 
üzere bilgi ve iletişim araçları ile diğer hizmetler.

f) Engellilerin bilgiye erişimini sağlamak için onlara uygun 
yollarla yardım ve destek sunulmasının teşvik edilmesi.

g) Engellilerin internet dahil yeni bilgi ve iletişim teknolojile
rine ve sistemlerine erişiminin teşvik edilmesi.

h) Erişilebilir bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerinin 
tasarım, geliştirme ve dağıtım çalışmalarının ilk aşamadan başla
yarak teşvik edilmesi ve böylece bu teknoloji ve sistemlere engelli
ler tarafından asgari maliyetle erişilebilmesinin sağlanması.
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Madde 21:Düşünce ve ifade özgürlüğü ile bilgiye erişim;

(a) Kamuya sunulması amaçlanan bilginin engellilerin eri
şebileceği biçimlerde ve farklı engelli gruplarına uygun teknolojiler
le güncel olarak ve ek bir bedel alınmaksızın sunulması.

b) engellilerin resmi temaslarda işaret dillerini, braille alfa
besini, beden dilini ve tercih ettikleri diğer tüm erişilebilir iletişim 
araç ve biçimlerini kullanmalarının kolaylaştırılması.

c) kamuya açık hizmet sunan özel kuruluşların internet da
hil olmak üzere, engellilerin erişilebileceği ve kullanılabileceği bi
çimde bilgi ve hizmet sunmalarının teşvik edilmesi.

d) internet aracılığıyla bilgi sunanlar dahil olmak üzere kitle 
iletişim hizmeti sunan kurumların hizmetlerini engellilerin erişebile
ceği şekillerde sunmalarının teşvik edilmesi.

Madde 30:Kültürel yaşama, dinlenme, boş zaman aktivite- 
leri ve spor faaliyetlerine katılım(Taraf devletler engellilerin diğer 
bireylerle eşit koşullar altında kültürel yaşama katılım hakkını tanır 
ve engellilerin aşağıda belirtilenlerden yararlanmasını sağlamak 
için gerekli tüm tedbirleri alır);

a) Kültürel materyallere ulaşılabilir biçimleri aracılığıyla eriş
mek

c) Tiyatro, müze, sinema, kütüphane ve turistik hizmetler gibi 
kültürel etkinliklerin yapıldığı veya hizmetlerin sunulduğu yerle
re ve ayrıca mümkün olduğu ölçüde ulusal kültür açısından 
önemli anıtlar ve alanlara erişmek.

Taraf devletler, uluslararası hukuka uygun olarak, fikri mül
kiyet haklarını koruyan yasaların, engellilerin kültürel materyallere
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erişimine uygun olmayan veya ayrımcılık yaratan bir engel çıkar
maması için tüm uygun tedbirleri alır (www.mevzuat.gov.tr) ifadele
ri yer alır.

Kütüphanelerin performansı; aslen toplumsal sorumlulukla
rına bağlı olduğundan, ancak, özürlülerin topluma tam katılımını 
sağlayarak bu insanların yaşamlarında katalizör rolü oynadıkların
da en iyi performansı göstermiş olacaklardır.

Kütüphanelerin özürlüleri de potansiyel müşterileri arasına 
katmaları rekabet güçlerini koruyabilmeleri için önemlidir; nüfus 
yaşlandıkça, artan sayıdaki yaşlı nüfus görme engelli olma potan
siyeliyle karşı karşıya kalacak ya da başka yetersizliklere sahip 
olacaktır. Gerekli tedbirler alınmazsa potansiyel müşterilerini kay
betme riski ile karşı karşıya kalacaklardır.

4.2. İyi Uygulama İlkeleri:

Özürlü insanlar için kütüphaneler tarafından sağla
nan/sağlanılması gereken hizmetler; erişilebilirlik ve kullanışlılık 
açısından üç kategoride ele alınabilir (Aslan, 2002: 25-33).

4.2.1. Fiziksel Erişim:

Binalara, hizmet bankolarına, bilgisayarlara, okuma salon
larına, okuyucu masalarına, raflara v.b. yürüme zorluğu olanlardan, 
tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürenlere kadar hizmet verilen 
çevrede yaşayan her bir birey için fiziksel erişim sağlanmalıdır.

Eğer kütüphaneler hastalık nedeniyle evden çıkamayan, 
eve bağımlı kişilere hizmet sunuyorsa, derme bilgisine kütüphane 
binasında sunulan hizmetlerle aynı kalitede erişim ve kitap ayırt
mak veya istemek için kütüphaneye gelenlerle aynı olanaklar sağ
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lanmalıdır. Katalog taramasında dizüstü bilgisayarlar kullanılabile
ceği gibi, cep telefonlarıyla bilgi istekleri hızla yanıtlanabilir.

4.2.2. Entellektüel Erişim:

Farklı biçimlerde depolanmış basılı materyaller, uyumlu 
bilgisayarlar ve özel yazılımla birlikte bilgi taşıyıcılarının içeriğine 
erişimdir.

Kütüphanelerin çoğunda, görme ya da okuma engelli ve 
öğrenmede zorluk çekenlerle, ellerini veya kollarını hareket ettire
meyen insanlar için içeriğe erişim halen sınırlıdır. Hedef grubun 
küçük olması ve üretimin yüksek maliyetli oluşu, birçok ülkede 
alternatif biçimdeki materyallerin yalnızca merkezi üretim ve yayım 
sistemleri kanalı ile erişime açılabilmesine neden olmaktadır. Bir 
kısım kütüphaneler, iri puntolu veya konuşan kitaplardan oluşan 
küçük bir koleksiyon sağlarken, çok az sayıdaki kütüphane, birkaç 
Braille kitabından oluşan bir koleksiyon sunmaktadır.

Kütüphaneler, alternatif biçimlerde materyaller temin ede
rek ya da özel teknik donatım sağlayarak, görme: (az gören, total 
görmeyen) ve özel öğrenme güçlüğü çeken (disleksi: okuma engeli 
disgrafi: yazma engeli)ve yaşlı insanlar için basılı materyali erişile
bilir kılmak suretiyle entellektüel erişimi garanti etmelidirler.

Teknik ve insani çözümler gerektiren alanlarda çeşitli dü
zeylerde erişim sağlanabilir. Braille, iri punto ile basılmış kitaplar, 
görsel- işitsel materyaller ve sayısal belgeler gibi alternatif biçim
lerde sunulan materyaller çözümün bir bölümüdür. Fakat bütün 
yayınlanmış yayınların alternatif biçimde üretilmiş olanlarının yüz- 
desi halen oldukça düşüktür (en gelişmiş ülkelerde %2-5 arasında). 
Sayısallaştırmanın sürekli gelişimi bu materyaller için yeni olasılık
lar oluşturmaktadır.
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Özel ekipmanlar yardımıyla (sayısal belgelere) ulaşılabilir 
ve bunlar, braille ve iri punto gibi bireysel okuyucuların ihtiyaçlarına 
uygun olarak düzenlenmiş biçimlere dönüştürülebilir. Sayısal bel
geler, kütüphanelerin, materyalleri bulmasını, yüklemesini ve özel 
biçimlerde kopyalamasını sağlar. Sesli ve büyük puntolu katalog
lama da tercih edilmelidir. Kütüphanenin kendine ait bir sitesi var
sa, “internet erişilebilirlilik kurallarına” uygun olmalıdır.

4.2.3.Sayısal Belgelere Erişimi Sağlamak İçin Gereken 
Özel Donanımlar ve Yazılımlar, Genel B ilgisayar Erişimi:

Alternatif klavyeler (görme özürlüler için braille özellikli 
kabartma ve az görenler için kontrast renkli ve büyük puntolu 
klavyeler). Fare alternatifleri (dijital fare ellerini kullanamayanlar 
için).Ses girişi destekleyici teknoloji yazılımları, ekran okuma ve 
ekran büyütme programları, ses sentezleyici programlar, kaydedil
miş materyaller, parlamayı engelleyen ekran filtreleri ve yüksek 
çözünürlüğü olan büyük ekranlı monitörler. Kullanıcıların ekran 
kontrastını ve rengini ayarlamasını sağlayan sistem olanakları. 
Kabartma yazıcılar, baskı büyütme, metin okuyucu (kitap okuma 
makinesi). Optik karakter tanıyıcı sistemler, braille çeviri yazılımı 
(bilgisayara doğrudan braille girişi sağlayan bilgisayar donanımı ve 
yazılımı) vb. donanımlar olarak sıralanabilir.

4.3.Özürlülerin İhtiyaçlarını Karşılayacak Kütüphaneci
lerin Eğitilmesi:

Özürlü insanların ihtiyaçlarını iyice anlamış kütüphane ça
lışanları ile “özürlülüğün farkında olma kültürü” geliştirilmelidir. 
Özürlülüğün farkında olma eğitimi kütüphanecilerin ilk eğitimlerinin 
önemli bir bölümünü oluşturmalı ve sürekli eğitimin de bir öğesini 
oluşturmalıdır.
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Kütüphanenin hangi bölümünde çalıştığına bakılmaksızın 
tüm çalışanlar, aşağıdaki konularda temel bilgiye sahip olmalı ve 
bu konulara duyarlı olmalıdırlar:

Özürlülük İhtisas Kütüphaneleri’nde görev yapan personel, 
hizmet almak için başvuran okuyuculara, araştırmalarının mahiye
tine göre özürlüler ve özürlülük konusunda önbilgi vererek ve kay
nak konusunda yönlendirici olmalıdır. Özürlülüğün tanımı, türleri, 
özürlülüğün sosyal epidemiyolojisinden, hizmetlerden ve genel 
nüfus için tasarlanmış kurulu fiziksel çevreden yararlanma yetene
ğini nasıl etkiledikleri ve nasıl etkilendikleri konusunda eğitimli ol
malıdır. Özel eğitim, sürekli eğitimin bir parçası olduğu gibi kütüp
hanecilerin ilk eğitimlerinin temel bölümü olarak da sağlanmalı ve 
özürlülerle (özellikle görme özürlü ve işitme özürlü kişilerle) nasıl 
iletişim kurulacağı, uygun dil kullanma bilgisi verilmelidir. Kütüpha
ne personeli için işaret dili gibi alternatif iletişim becerileri büyük bir 
avantaj sağlayacaktır.

Bilgisayar teknolojisinin artan önemi göz önünde bulundu
rularak, özürlülerin kullanacağı tüm destek donanımı konusunda 
düzenli personel eğitimi de sağlanmalıdır. Eğer personel, bu dona
tımı nasıl kullanacağını bilmiyorsa, kullanıcılara yardım etme konu
sunda isteksiz olacak ve muhtemelen donatımın kullanımını teşvik 
etmeyecektir.

Bu ilkelerin çoğu, en azından “fiziksel erişim ve personelin 
eğitimi konuları” arşiv ve müzeler için de aynı şekilde geçerlidir.

Eğer kütüphaneler rekabet ve fark oluşturmak istiyorlarsa, 
özürlülüğün/engelliliğin farkındalık kültürünü oluşturmak zorunda
dırlar. Bu görev, kütüphanelere olduğu kadar, temel kütüphaneci 
eğitim programını uygulayan kurumlara da düşmektedir. Önemli 
olan şu ki; fiziksel olarak erişebilir olan ve özürlü insanların ihtiyaç
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larına karşı duyarlı olan kütüphaneler, tüm insanlar için de daha 
kolay erişilebilir ve kullanılabilir olacaktır.

5.DÜNYA’DA ÖZÜRLÜLERE KÜTÜPHANE HİZMETİ 
VEREN ÜLKELERDEN ÖRNEKLER

5.1.İngiltere, Essex İl Kütüphanesi:

Essex kütüphane hizmetleri, görme özürlü insanlar için 
postayla kaset gönderme hizmeti yanında konuşan kitaplar, video
lar ve cd’lere ücretsiz erişim sağlamaktadır. Ayrıca kitap sohbetle
rine (booktalk) görme özürlü insanların katılımını da sağlar. Kütüp
hane personeli için düzenli olarak kısa bilinçlenme kursları veril
mektedir. Erişim teknolojisi, halen birçok bağlı kütüphanede geniş 
personel eğitimiyle birlikte verilmektedir.

5.2.İsviçre, Açık Medya/Açık Öğrenim Projesi:

Gothenburg az görenler için Göz Kliniği, Çalışabilirlik Ensti
tüsü, Gothenburg İl Kütüphanesi, 18 kütüphane ve özel donatım 
üreticilerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan proje olup, mesleki 
engellilere iş olanağı yaratmayı, okuma özürlüler için kütüphaneler 
açmayı ve onların kullanıcı olarak oranlarını arttırmayı amaçlamak
tadır. Uyarlayıcı donatım, katılımcı kütüphanelerde kurulmuş ve 
engelli insanlar açık medya asistanları olarak alınmıştır. Eğitimden 
sonra, her kütüphane bir asistanı işe alıp, görme yetersizliği olan 
insanlar için bir okuma masası kurmuştur.

5.3.Bulgaristan, Pazardzik Bölge Kütüphanesi:

Kolay fiziksel erişim, erişilebilir kataloglar, uyarlanmış iş is
tasyonları, konuşan kitaplar ve bedava internet erişimi sağlayan, ve 
bütünüyle engellilere yönelik bir proje kapsamında “Engelliler için 
Kütüphane ve Enformasyon Hizmetleri Merkezi” 1995’de kurulmuş
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tur. Özel hizmetlerde yer alan dokuz kütüphaneci ek eğitime tâbi 
tutulmuştur. 1995’ten beri bu hizmetler neticesinde engelli kullanı
cıların sayısı altı kat artmıştır.

5.4.Danimarka, Ringsted Halk Kütüphanesi:

Ringsted Kütüphanesi, gençler, yaşlılar ve görme yetersiz
liği olan insanlara bilgisayarlar ve internet erişimi ile özel alanlar 
sağlamaktadır. Yaşlı insanlar alanında uyarlanmış bir çalışma is
tasyonu bulunmaktadır. Ayrıca kütüphanede bir alternatif materyal
ler dermesi de bulundurmaktadır. 2001’de yaşama geçen “herkes 
için internet” adlı proje kapsamında, tüm kütüphane personeli en
gelli insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için eğitilmiştir.

5.5.Fransa, Bordeaux Halk Kütüphanesi:

Tam erişilebilir “espace diderot” içinde sayfa çeviriciler, ek
ran büyütücüler, tarayıcılar, özel yazılımlar, konuşma sentezleri ve 
bireysel ayarlanabilir lambaları bulunan dört okuma kabinine sahip
tir. Ayrıca alternatif biçimlerdeki materyaller de sağlanmaktadır. 
Personel, işaret dilini bilen bir çalışan tarafından düzenli eğitime 
tabi tutulmaktadır. Bordeaux Kütüphanesi, ülkedeki diğer kütüpha
neler için bir danışmanlık rolü üstlenmiştir.

5.6.Hollanda, Anders Lezen Punten (“  Okumanın Bir 
Başka Yolu” - Köşeleri):

Eindhoven, Hellendoorn, Maastricht ve Nijmegen’deki halk 
kütüphanelerinde verilen hizmetler, uyarlanmış okuma materyalle
rini (konuşan kitaplar, konuşan gazeteler ve dergiler, okuma araç
ları, konuşma sentezleyicili bilgisayarlar ve ekran büyütücüler) 
içerir. Bu materyaller, genel okuyucu grubu olarak kabul edilen 
disleksililer (okuma körleri), yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar tara
fından giderek artan oranlarda kullanılmaktadır.
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5.7.Macaristan , Verseghy Ferenc İl Kütüphanesi, Szolnok:

1998’den beri kütüphane, 1.000 konuşan kitap, bir braille 
kataloğu, bir braille kütüphane haritası, internet erişimi ve metinden 
konuşmaya çeviren bilgisayar programı edinmiştir. Özel hizmetler
de görev alan kütüphaneciler için eğitim düzenlenmiş olup, kütüp
hane ayrıca, işaret dili bilen bir kütüphaneciyi de çalıştırmaktadır. 
Erişim noktaları, tekerlekli sandalye ile erişilebilir kılınmıştır.

Entellektüel erişim, tüm ders materyallerinin sayısal ortama 
aktarılması ve uyarlanmış bir çalışma istasyonunun sağlanmasıyla 
(ekran okuyucu, konuşma sentezleyicisi, braille görüntüleme ve 
yazıcı, ekran büyütücü, tarayıcı) ve erişilebilir web sitesi ile sağ
lanmıştır. Tüm çalışanlar, iki bilinçlenme/duyarlılık seminerine ka
tılmış, uyarlayıcı donatım konusunda eğitim görmüştür(Aslan, 
2002:34-38).

6.ÜLKEMİZDE ÖZÜRLÜLERE KÜTÜPHANE HİZMETİ 
VEREN KURUM VE KURULUŞLARDAN ÖRNEKLER

Özürlüler için hizmet sağlamak, katılımı genişletmek, fırsat 
eşitliği, yaşam boyu öğrenme ve yerel hizmete ulaşım bağlamında 
düşünülmelidir. Diğer bir açıdan da; yaşlanan nüfus göz önünde 
bulundurularak, hareket, görme ve duyma problemi olan potansiyel 
kütüphane kullanıcılarının sayısının artacağı düşünülürse, uygun 
hizmetler, kütüphanelerin gelecekteki rekabet yeteneği açısından 
da hayati önem kazanacaktır. Planlama yapılırken, bu erişilebilir 
araçlar ve hizmetler için artan talep göz önünde bulundurulmalıdır.

Bir kaynağa ulaşmakta kütüphanelerin rolü büyüktür. Tek
nolojinin hızla ilerlemesine rağmen bütün kaynaklar henüz bilgisa
yar ortamına geçmemiştir. Ülkemizde bazı kütüphaneler hariç ileri 
teknoloji kullanılmamaktadır. Bu nedenden dolayı bir görme özürlü 
istediği herhangi bir kaynağa ulaşmakta zorluklarla karşılaşmakta
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dır. Verilen eğitimin amacı, görme özürlü bir kişinin diğer bir şahsa 
olan bağımlılığını en aza indirgemek ve o bireyi üretici kılmak ol
malıdır. Üniversitelerin kütüphanelerinde de görme özürlü öğrenci
lere yönelik dokümanın yetersiz olması, kütüphanenin görme özür
lü öğrenciler tarafından aktif olarak kullanılamamasına neden ol
maktadır. Kütüphanenin sağlıklı ve verimli kullanılabilmesi için, 
dökümanların braille olarak hazırlatılması ve/veya sayısal erişimin 
tam olması gerekmektedir.

Ülkemizde özürlülere, hizmet veren kütüphanelerin sayısı 
gün geçtikçe artmaktadır. Bu hizmetler daha çok, “sayısal erişim 
niteliğinde” sunulmaktadır. Braille ve büyük puntolu materyallerin 
maliyetinin yüksek oluşu, hacimsel olarak çok yer kaplamaları, 
istifadelerine sunulacak her özürlünün, kabartma yazıyı bilmemesi 
v.b. nedenlerden dolayı sayısal erişim hizmeti daha ön plana çık
maktadır.

Ülkemizde “Özel Okuyucu Hizmeti” kapsamında; özürlüle
re hizmet veren bir hayli kütüphane bulunmaktadır. Konunun sınır
lılığı açısından; hepsine tek tek yer vermeyip sürekli ve iyi uygula
ma modellerinden örnekler sunulacaktır.

6.1 .Milli Kütüphane

Milli Kütüphane’de hizmet veren ve gönüllü okuyucu sayısı 
75’e ulaşan “konuşan kitaplık” bölümünde, 2 bin 143 kitap internet 
üzerinden görme özürlü kitapseverlerin erişimine sunulmaktadır.

Görme özürlü alfabesi (braille) ile yazılan kitapların bulun
duğu bölüme, daha sonraları kaset kitaplar getirilmiş ve 3 Aralık 
2007 tarihinden itibaren ise sesli kitaplar internet üzerinden görme 
özürlülerin erişimine açılmıştır.
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İstedikleri kitabın Konuşan Kitaplıkta seslendirilmesini iste
yen görme özürlülerin, özür durumunu gösteren sağlık raporu veya 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı’ndan aldıkları kimliğin fotokopisini Milli 
Kütüphane’ye ulaştırdıktan sonra bu kişilere, bir internet şifresi 
verilmektedir. Bu şifreyle görme özürlülerin internetten istedikleri 
kitapları dinleyebilirler. Roman, ders kitabı, üniversite ve KPSS 
hazırlık kitapları, tarih, coğrafya, psikoloji, hukuk gibi çok farklı 
alanlardan toplam 2 bin 143 sesli kitap, internet üzerinden 397 
görme özürlü üyenin hizmetine sunulmakta- 
dır(Hürriyet,06.09.2009).

6.2.Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Özürlüler Bölü
mü Sesli Kitap Arşivi

Kütüphanenin görme özürlü okuyuculara hizmet vermesi 
amacıyla 1992 yılında özel bir bölüm açılmıştır. Açıldığı günlerde 
bir teyp ve bir mikrofonla gönüllü okuyucular tarafından kasetlere 
kitapların okunduğu bu bölümde bugün son teknoloji ile donatılmış 
altı adet özel yalıtımlı ses kayıt odası vardır ve doğrudan dijital 
ortama kayıt yapılmaktadır. Bölümün arşivindeki sesli kitap sayısı 3 
bini geçmiştir. Bu bölümden yararlanmak isteyen okuyucuların, 
özürlü kimlik kartını ibraz ederek bölüme kaydı yapılır. Ders kitapla
rı dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eser
lerinin özürlüler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticari amaç 
güdülmeksizin bir özürlülerin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir 
kişi tek nüsha olarak ya da özürlülere yönelik hizmet veren eğitim 
kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar 
kaset, CD, Braille Alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması 
veya ödünç verilmesi bu kanunda öngörülen izinler alınmadan 
gerçekleştirilebilir. Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete 
konu edilemez ve amacı dışında kullandırılamaz. Ayrıca bu nüsha
lar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğal- 
tım amacının belirtilmesi zorunludur.
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6.3. İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü Körler 
Kütüphanesi

Eşit hizmet eşit fırsat anlayışı gereği; 1997 yılında Türki
ye’de görme özürlülerin istifade edeceği alanında ilklerden olan bu 
birim açılmıştır. Kütüphanede, CD’ye aktarılmış eserler bulunmak
tadır. Görme özürlü okuyucular talep ettikleri eserleri bizzat alarak 
ya da kargo aracılığıyla ücretsiz olarak temin edebilirler. Körler 
Kütüphanesi internet portalı üzerinden mail yolu ile de kütüphane
den eser talep edilebilmektedir. Ayrıca kütüphanede braille printer, 
kabartma klavye bulunmaktadır.

6.4.Boğaziçi Üniversitesi

Braille Bölümü: Boğaziçi Üniversite’sinde öğrenim gören 
görme özürlü öğrencilerin yararlanabileceği kütüphane materyalleri
nin bulundurulduğu koleksiyondur. Braille materyallerden yararlanı- 
labilmesi için gerekli olan her türlü donanım ve yazılım öğrencilerin 
hizmetine sunulur. Braille Alfabesi ile yazılmış kitaplar, Braille Kata
log Yazılımı sayesinde internet üzerinden görme özürlü öğrenciler 
tarafından taranabilmektedir. Braille Alfabesi’yle yazılmış süreli ya
yınlar mevcuttur. Analog ve dijital ortamdaki sesli kitaplardan da 
yararlanılan bu bölümde görme özürlü öğrencilerin ders çalışabilme
leri için Braille Room (okuma odaları) bulunmaktadır.

Ayrıca başlattıkları proje ile görme özürlülerin bilgi kaynakla
rına erişiminin yanı sıra felç gibi diğer engellerinden dolayı basılı 
kaynaklardan yararlanamayan bireyleri de hedefleyen 
"www.getemboun.edu.tr" adlı sitenin görme özürlüler için özel olarak 
dizayn edilmiş olup, siteye 2 bin kitap, ders notu ve diğer materyaller 
yüklenmiştir.

İngilizce ve Türkçe sayısal olarak hazırlanan kütüphanede, 
günlük gazete ve haftalık/aylık dergi yazılarını da linklemek müm
kündür. Kitaplar insan ya da bilgisayar sesiyle dinlenebilir, bilgisaya
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ra indirilebilir, ya da cd ve mp3 formatında yüklenebilir.
Ekran kabartıcı cihaz sayesinde de görme özürlülerin yazıla

rı anında kabartma yazıya çevirebileceği gibi, özürlülerin kütüphane
ye üye olarak ücretsiz yararlanabileceği ifade edilmektedir.

6.5.İşaret Dili Kütüphanesi

Bursa'da bulunan kütüphaneyi kullanan işitme özürlüler, 
tercüman vasıtasıyla bilmedikleri kelimelerin anlamlarını öğrenir
ken, okuma-yazma bilmeyenler ise işaret diliyle hazırlanan cd'ler 
vasıtasıyla kitap okuyup yeni şeyler öğrenebilmektedirler.

Ayrıca yüzlerce sayfadan oluşmuş bir kitap önce okunup, 
sonra özeti çıkartılır. İşaret dili ile, tercümanlar kitabın özetini anla
tırken, görüntüsünü kaydetmektedirler. Daha sonra bu görüntüler 
cd'lere yüklenir. Dileyenlere bu cd'ler kopyalanıp ücretsiz olarak 
verilir ve dileyenler de kütüphanede izleyebilirler.

7. İSÖM’ÜN ÖZEL KONULU KÜTÜPHANE KAPSAMIN
DA KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

7.1. Kütüphanenin Amacı ve Kapsamı:

Özürlüler ve özürlülükle ilgili bilgi-belge kaynaklarının bir 
arada ve bir elden derlenip hizmete sunulamaması, sayısal ortam
da özürlüler ve özürlülükle ilgili kaynaklar olsa bile güvenirliliğinin 
olmaması, bunun sonucunda da özürlülük ve özürlülerle ilgili bilgi- 
belge araştırması yapmak isteyenlerin bu ihtiyaçlarını karşılaya- 
mamaları, bulabildikleri kaynakları ise büyük bir çaba harcayıp 
bulmaları veya sayıları ender de olsa uzmanları tarafından hazır
lanmış olan eserlerin araştırmacılar tarafından bulunamaması, 
yazarın esere olan rağbetsizlikten dolayı bilgilerini kaleme aktara- 
maması v.b. gibi hususlardan dolayı İSÖM Özürlüler İhtisas Kütüp
hanesi kurulmuştur. Bu amaçla kütüphane, özürlülük ve özürlülerle
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ilgili bilgi almak ve araştırma yapmak isteyenlere, pratik ve teorik 
olarak hizmet vermektedir. 2000 yılında faaliyete başlayan kütüp
hanenin koleksiyonu; özürlülük ve özürlüler alanında (makale, tez, 
kitap, broşür, süreli yayın, Braille Alfabesiyle yazılmış kabartma 
yayınlar) ve görsel eser koleksiyonunun yer aldığı bir araştırma 
kütüphanesidir.

Kütüphane koleksiyonu, kurum ve kütüphane sorumlusun- 
ca tedarik edilen ve kurum tarafınca temin edilen eserlerden oluş
muştur.

7.2. Kütüphane Hizmetleri

7.2.1.Teknik Hizmetler:

Materyalin kütüphaneye intikalinden okuyucuların hizmeti
ne sunulacak duruma gelinceye kadar geçirdiği işlemlerin tümü 
teknik hizmetlerdir. Buna göre; DOS’a (Dewey Onlu Sistem) göre, 
dökümanlar tasnif edilmektedir. Tasnif edilen dökümanlar File Mar- 
ker Bilgi-Belge Otomasyon Programı’na kaydedilir. Kitabin iç kapa
ğına kütüphane kayıt kaşesi ve her elli sayfada bir kurum kaşesi 
basılır. Kitabın sırtlarına ve iç ön yüzüne etiketleri yapıştırılır. Kitap
ların arka iç kapaklarına, ödünç verme zarfı yapıştırılır. Eserler “ 
Dewey Onlu Sınıflama Sistemi”ne göre tasnif edilerek raflara yer
leştirilir. Süreli yayınlar alfabetik olarak raflarda sıralanır. 
Künyeleme, etiketleme gibi teknik işlerin tamamlanmasından son

ra okuyucuların hizmetine sunulur.

7.2.2. Okuyucu Hizmetleri:

Teknik işlemleri biten ve raflara yerleştirilen materyaller; 
okuyucuların istifadesine hazır durumdadır. Kütüphaneden özürlü
lerle ilgili araştırma yapan, kitap okumak, bilgi almak isteyen her
kes yararlanabilir, ödünç kaynak talebinde bulunabilir. Ödünç alma
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süresi 10 gündür. Gerekirse alınmış olan eser kütüphaneye bildiri
lerek uzatma işlemi yapılır. Uzatma süresi, kütüphane sorumlusu
nun izni ile ve bir defaya mahsus olmak üzere bir haftadır. Aldıkları 
kitapları ihtarlara rağmen getirmeyen, kaybeden, sayfalarını ve 
resimlerini eksilten, kirleten, çizen, sayfalara not düşüren, yırtan 
kimseler bu eserlerin yenilerini sağlamakla yükümlüdürler. Kütüp
haneden ödünç alınmış olan eserler ne şekilde ve ne sebeple olursa 
olsun, alan tarafından bir başkasına verilemez veya devredilemez.

2011 yılına kadar Özürlüler Müdürlüğü’nün Tophane mer
kez binasında yer alan bu araştırma kütüphanesi, 2012 yılından 
itibaren İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğüne bünyesinde 
hizmet verecektir. Bu koleksiyon için Tophane merkez binamızda 
verilen okuyucu hizmetlerinin yeni yerinde de aynı şekilde yürütül
mesi hedeflenmektedir.
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III. BÖLÜM 

SAĞLIK DESTEK HİZMETLERİ 

(Bölüm Editörü: Hatice ÇETİNKAYA)
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FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ 
Hatice ÇETİNKAYA* 

1. GİRİŞ

Sağlık, yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; beden
sel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmak
tadır. Günümüzde sağlık hizmetleri tedavi edici hizmetler, koruyucu 
hizmetler ve üçüncü bir alan olan rehabilitasyon hizmetleri olarak 
ele alınmaktadır. Rehabilitasyon hizmetleri 20.yüzyılda ard arda 
çıkan dünya savaşlarından sonra çok sayıda özürlü asker ve sivilin 
geride kalması, özürlülüğe sebep olan bazı salgın hastalıkların 
ortaya çıkması (örneğin polio) ve sağlık hizmetlerindeki gelişmelere 
paralel olarak yaşam süresinin uzamasıyla daha da önemli hale 
gelmiştir. Özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Batı Avrupa ülke
lerinde ve ABD’de rehabilitasyon konusunda ciddi çalışmalar baş
latılmasıyla rehabilitasyon hizmetleri hız kazanmıştır.

2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÖZÜRLÜLÜK

Günümüzde dünyada 600 milyon (% 10) civarında çeşitli 
özür türlerine sahip özürlü bulunmaktadır. Bu hesaba bir de bu 
özürlülerin ailelerini eklersek dünya nüfusunun %25’i özürlülükle 
baş başa kalmaktadır. Dünyadaki özürlülerin % 80’i özellikle de 
çocuk nüfusu, rehabilitasyon hizmetlerini de içeren temel sağlık 
hizmetlerine ulaşımın oldukça kısıtlı olduğu düşük gelirli ülkelerde 
yaşamaktadırlar.

Ülkemizde ise 8,5 milyon (%12,29) civarında çeşitli özür 
türlerine sahip özürlü yaşamaktadır (Tablo 1). Türkiye Özürlüler 
Araştırması 2002’ye göre;

*  Fizyoterapist
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ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlülerin 
oranı %2,58 iken süreğen hastalığı olanların oranı ise % 9,70’dir. 
Süreğen hastalıklardan sonra ülkemizdeki en büyük özür grubunu 
ortopedik özürlüler oluşturmaktadır (Tablo 2). Ülkemizde 857 bin 
632 kişi (toplam nüfusun %1,25’i) ortopedik özürlüdür. En yüksek 
özürlülük oranı ortopedik özürlülerde izlenirken en düşük özürlülük 
oranı ise işitme özürlülerde gözlenmektedir (DİE, 2002).

Tablo 1: Özürlü nüfus oranı (DİE, 2002)

Özürlü Nüfus Oranı

Özürlü Nüfus Oranı %

Toplam 12,29

Kadın 13,45

Erkek 11,10

Tablo 2: Özürlü nüfusun özür g rup la rına  göre dağılım ı (DİE, 2002)

Özürlü Nüfusun Özür Gruplarına Göre Dağılımı

Özür Grubu Toplam Kadın Erkek

Ortopedik 1,25 1,02 1,48

Görme 0,60 0,50 0,70

İşitme 0,37 0,33 0,41

Konuşma ve Dil 0,38 0,28 0,48

Zihinsel 0,48 0,38 0,58

Diğer
(Süreğen hastalıklar)

9,70 11,33 8,05

Toplam 12,29 13,45 11,1
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Ülkemizde Türkiye Özürlüler Araştırması 2002’ye göre 
özürlülerin yaklaşık yarısı (%47) özründen dolayı herhangi bir şe
kilde tedavi edilmediğini bildirmiştir. Ortopedik özürlülerin ise ancak 
%56,66’sı özründen dolayı tedavi edildiğini bildirmiştir (DİE,2002). 
Özürlülerin sosyal güvenlik durumlarına ilişkin yapılan sorgulama
larda ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlü 
olanların %47,55’inin, süreğen hastalığı olanların ise %63,67’sinin 
araştırmanın referans dönemi itibariyle sosyal güvenliğinin bulun
madığı sonucuna ulaşılmıştır (DİE,2002). Bu veriler bizlere 2002 
yılı ve öncesinde özürlülerin yaklaşık yarısının yeterli sağlık hizmeti 
ve tedavi desteğini alamadığını düşündürmektedir.

3. ÖZÜRLÜLERDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTAS
YON İLKELERİ

Rehabilitasyon: Doğuştan veya sonradan herhangi bir ne
denle oluşan özrü ortadan kaldırmak veya özürlülüğün etkilerini 
mümkün olan en az düzeye indirmek, özürlüye yeniden fiziksel, 
zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, meslekî ve ekonomik yararlılık 
alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandıra
rak; evinde, işinde ve sosyal yaşamında kendine ve topluma yeterli 
olabilmesi ve özürlünün toplum ile bütünleşmesi, ayrımcılığa karşı 
tüm tedbirlerin alınması amacıyla verilen koruyucu, tıbbî, meslekî, 
eğitsel, rekreasyonel ve psiko-sosyal hizmetler bütünü şeklinde 
ifade edilmiştir (Özürlüler Kanunu Madde 3).

Özürlülük, toplum sağlığını ilgilendiren temel problemler
den biridir. Sakatlık aşamasında hastalığın tanı ve medikal tedavi
sinin yanında rehabilitasyonu da gündeme gelir. Rehabilitasyon 
kişinin doğuştan veya sonradan kalıcı veya geçici yetersizliklerinin, 
kaybedilmiş bazen de limitlenmiş olan fonksiyonel kapasitesinin 
belirlenerek tedavi edilmesi, psiko-sosyal ve mesleki yönde de 
desteklenerek günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesini sağ
lamaktır. Rehabilitasyon aktif bir süreç olup geriye dönüşü olmayan 
patolojiye karşın fonksiyonun düzeltilmesi, minimuma indirilmesi, 
özürlünün tekrar aile ve toplum yaşantısına uyum sağlayacak dü
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zeye ulaştırılmasıdır. Çok yönlü bir yaklaşım içeren rehabilitasyon; 
her özürlü için özürlüğe neden olan hastalığa, özürlünün kişisel 
özellik ve isteklerine özgü fizyoterapi programı gerektirir (Türeyen, 
1998:önsöz). Fizyoterapi yaklaşımı yaşamın tüm safhalarında ge
rekli desteğin ve ortamın özürlü birey için olanaklar dahilinde yapı
landırılması ve bu yapılandırma içinde onun bir bütün olarak eğitil
mesini içerir.

Özürlü kişilerde fiziksel aktivite azlığı bu kişilerin aerobik 
kapasiteleri, kas güçleri, dayanıklılıkları ve esnekliklerinde azalma
ya neden olabilmektedir. Bunlar fonksiyonel bağımsızlığı kısıtla
makta ve sekonder komplikasyonlara yol açabilmektedir. Yapılan 
araştırmalar özre neden olan birçok hastalığın kişilerin günlük ya
şamdaki bağımsızlıklarını ve yaşam kalitelerini etkilediğini göster
miştir.

Multifaktöryel bir tablo olan özürlülüğe yaklaşımın da 
multidisipliner olması gerekir. Rehabilitasyon ekibi içinde yer alan 
bir çok uzman birimin yaklaşımıyla özürlü, çok yönlü olarak ele 
alınır ve her özürlünün problemleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 
uzun soluklu bir rehabilitasyon programına başlanır.

Özürlü bir bireyin tanı aşamasından sonra fizyoterapi ve 
rehabilitasyon konusunda yapılması gereken ilk iş detaylı bir de
ğerlendirmeyle özürlünün fiziksel, zihinsel ve ruhsal potansiyelinin 
saptanmasıdır. Her özürlünün fonksiyonel durumu, özre neden 
olan hastalığı ve prognozu, tedavi süreci, sosyo-ekonomik durumu, 
eğitimi, kişisel ihtiyaçları ve istekleri rehabilitasyon sürecini doğru
dan etkileyen faktörlerdir. Bu sebeplerle özürlü bireyin kendi istek
leri ve yapabilirlikleri doğrultusunda, çevresel faktörler de göz 
önünde bulundurularak, yine özürlünün aktif katılımı esaslı kişiye 
özel bir program çizilmesidir. Fizyoterapinin amacı özürlüde 
varolan potansiyeli kullanarak, özürlüye mümkün olan maksimum 
fonksiyonelliği ve bağımsızlığı kazandırmaktır. Bunu sağlamak için
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özürlünün bağımsız yaşam becerilerini geliştirmekle beraber, buna 
yardımcı olacak cihazların kullanımı, erişilebilirlik çalışmaları, ev 
adaptasyonu, özürlü ve ailesinin eğitim vb. gibi çok yönlü bir çalış
mayı kapsar.

4. İSTANBUL ÖZÜRLÜLER MERKEZLERİNDE YÜ
RÜTÜLEN FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 
HİZMETLERİ

Ülkemizde toplum kaynaklarından yeterince faydalanama
yan ve desteğe ihtiyaçları oldukları düşünülen özürlülere yönelik bir 
takım yasal düzenlemelere gidilmiştir. Bu Kanunların amacı; özür
lülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istih
dam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile 
her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağ
layacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hiz
metlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır (Özür
lüler Kanunu Madde 1). Ülkemizde özürlülere yönelik bakım hiz
metlerini (mülga) SHÇEK Genel Müdürlüğü yeni adıyla Özürlü ve 
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ruhsat alan gerçek ve tüzel 
kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları verebilir (Özürlüler Kanunu 
Madde 7). Bakım hizmetlerinin sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel, 
psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da dikkate alınır. Bakım hizmetlerinin 
standardizasyonu, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması Özürlü ve 
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülür. 
Bakım hizmetleri ile bakımın nitelikli temini sağlanır (Özürlüler Ka
nunu Madde 8). İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri 
arasında; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik 
sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kurs
ları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım 
ve onarımına ilişkin hizmetler yapmak şeklinde bir ifade kullanıl
mıştır (Büyükşehir Belediye Kanunu, 2004). Büyükşehir belediye 
başkanının görev ve yetkileri arasında bütçede yoksul ve muhtaç
lar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere des
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tek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak ( Büyükşehir Beledi
ye Kanunu, 2004) anılmaktadır.. Ayrıca Büyükşehir belediyesinin 
giderleri arasında dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özür
lülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar ele alınmıştır (Büyük- 
şehir Belediye Kanunu, 2004).

Bu dayanaklar doğrultusunda kurulan İstanbul Özürlüler 
Merkezi’nde (İSÖM) yürütülen fizyoterapi çalışmalarının amacı 
özürlülerin günlük yaşamda maksimum bağımsızlığa ulaşmalarını 
sağlamaktır. İSÖM’deki fizyoterapi çalışmaları özürlülerin bağımsız 
yaşam becerilerini destekleyerek, özürlülerin toplumsal entegras
yonunu sağlamaya yönelik, özürlüyü merkez alan bir hizmet anla
yışı ile yürütülmektedir. Bu anlamda özürlünün fonksiyonel beceri
lerini geliştirme amaçlı ev egzersiz programı uygulaması, seans 
hizmeti, grup rehabilitasyon programları, danışmanlık hizmeti, atla 
terapi, özürlü ve ailesinin eğitimi, özürlünün bağımsız yaşam bece
rilerini desteklemek amaçlı yardımcı cihaz (tekerlekli sandalye, 
akülü araç, baston vb.) ve ortez-protez desteği, sosyalizasyonlarını 
desteklemek amaçlı sportif faaliyetler, özürlülüğün engellemesine 
yönelik ve özürlü ailelerinin sağlıklarını koruma ve geliştirmeye 
yönelik projeler ve ulaşılabilirlik çalışmaları yapılmaktadır. Bütüncül 
yaklaşımla özürlülerin sorunlarına yönelik bütün bu çalışmalar 
özürlünün hayatına artı değerler katma amacı doğrultusunda bütü
nün birer parçalarını oluşturur. Tüm bu çalışmalar özürlülerin ba
ğımsız yaşamalarını desteklemek için özürlünün ihtiyaçları, birey
sel istek ve yönelimleri doğrultunda, çevresel faktörler göz önünde 
bulundurularak gerçekçi bir anlayışla gerçekleştirilmeye çalışılmak
tadır.

4.1. Fizyoterapi Değerlendirmesi

Tıbbi muayene ve teşhisin konulmasının ardından yapılan 
fizyoterapi değerlendirmesi efektif bir rehabilitasyon programının 
oluşturulması için son derece önemlidir. Özürlünün, terapi odasına

258



girmesiyle başlayan gözlem ve alınan anamnez özürlünün mevcut 
durumu ile ilgili ilk bilgileri bize verir.

Özürlülük multifaktöriell bir tablo olduğu ve özürlülerin farklı 
farklı yetenekleri etkilendiğinden hepsine uygulanabilen standart bir 
değerlendirme formu oluşturmak ne yazık ki mümkün olamamak
tadır. Bu sebeple genel değerlendirmeden (kişisel bilgiler, özür 
bilgileri, anamnez vb.) sonra muhakkak özürlüde etkilenen fonksi
yona yönelik ayrıntılı ve kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. 
Kurumumuzda yapılan fizyoterapi değerlendirmelerini genel olarak 
nöromotor gelişim, kas iskelet istemi, denge-koordinasyon, postür, 
el fonksiyonları, günlük yaşam aktiviteleri ve sportif becerilerin de
ğerlendirmesi olarak sıralayabiliriz.

Ayrıca özürlünün bize gelene kadar süregelen rehabilitasyon 
süreci, bu sürecin niteliği ve başlama yaşı kaydedilir. Özürlünün 
kullandığı ortez-protezler, mobilizasyon yardımcıları ve fonksiyonel 
seviye sınıflandırması değerlendirmenin sonunda belirtilir.

4.1.1. Nöromotor Gelişim Değerlendirmesi

Nöromotor gelişim değerlendirmesi refleks ve motor durum 
değerlendirmesini kapsar. Özürlünün mevcut nöromotor durumu 
tespit edilir. Ayrıca gerekli durumlarda bazı özel testler kullanılır 
(Griffith, Bayley II, GMFM-68 (Gross Motor Function Measure- 
Kaba Motor Fonksiyon Ölçümü) vb.)

4.1.2. Kas-iskelet Sistemi Değerlendirmesi

Kas-iskelet sistemi değerlendirmesi; kas tonusu, kas kuv
veti, normal eklem hareket açıklığı, deformite ve kontraktür değer
lendirmesini kapsar. Bir kas tonus bozukluğu olan spastisite değer
lendirmesinde Modifiye Ashwort Skalası kullanılır. Kas gücünü 
değerlendirmede Manuel Kas Testi uygulanmaktadır. Aktif ve pasif 
olmak üzere Normal Eklem Hareket Açıklığı (NEHA yani ROM- 
Range of Motion) değerlendirmesinde ise goniometrik ölçümler 
kullanılır.
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4.1.3. Denge-koordinasyon Değerlendirmesi

Bazı nörolojik hastalıklar denge koordinasyon problemleri
ne neden olmaktadır. Bu problemin klinik şiddetine göre değişmek
le beraber kişinin mobilizasyon yeteneği ve yaşam kalitesini olduk
ça etkilemektedir. Özürlünün yapabildiklerini tespit için denge ko
ordinasyon değerlendirmesi gereklidir. Bunun için kurumumuzda 
Berg Blance testi uygulanabilmektedir.

4.1.4. Postür Değerlendirmesi

Kişinin fonksiyonel yetenekleri, kas iskelet sistemindeki ye
tersizlik ve emosyonel durumu onun vücut imajına yansımaktadır. 
Birçok sağlıklı insanda görülebilen duruş bozuklukları, özürlüler 
arasında daha yaygın görülebilmektedir. Bazen kişinin sahip oldu
ğu hastalık neticesinde veya sekonder olarak ortaya çıkabilmekte
dir. Postür bozuklukları ilerleyen dönemlerde bir takım kas iskelet
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sistemi bozukluklarına neden olarak kişinin günlük yaşam aktivite- 
lerini etkilemektedir. Bunun değerlendirilmesi kişiye doğru duruş ve 
hareket paternlerinin öğretilmesi açsından son derece önemlidir. 
Bu doğrultuda özürlünün statik ve dinamik postürü değerlendirilir. 
Fizyoterapi değerlendirmesinde anterior, lateral, posterior postür 
analizi ve bazı durumlarda özürlünün bir fonksiyonun icrasında 
kullandığı postürün değerlendirmesi yapılır.

4.1.5. El fonksiyonları Değerlendirmesi

El fonksiyonlarının değerlendirmesinde elin postürü, el 
kaslarının gücü, tonusu, eklem hareket açıklığı (ROM) ve duyu 
değerlendirmesi yapılır. Klinik ölçüm olarak elin duyu değerlendir
mesinde; iki nokta diskriminasyonu, streognozis, propriosepsiyona 
ve kavrama becerilerine bakılır (Bitlis vd., 2005; 146).

4.1.6. Günlük Yaşam Aktiviteleri Değerlendirmesi

Günlük yaşam aktiviteleri genel olarak beslenme, banyo, 
kendine bakım, giyinme, mesane-barsak kontrolü, tuvalet kullanı
mı, transfer, hareketlilik ve merdiven çıkma aktivitelerini kapsamak
tadır. Aktivite değerlendirmesinde en sık kullanılan ölçeklerden biri 
Barthel indeksidir. (Küçüdeveci, 2005). Kurumumuzda test için 
uygun teşhisteki hastalara genel değerlendirme formundan sonra 
günlük yaşam aktivitelerini değerlendirmek için Bartel İndeks kulla
nılmaktadır. Bu şekilde özürlünün başkalarına bağımlılık durumu, 
gerçekleştirebildiği ve gerçekleştiremediği günlük yaşam aktiviteleri 
hususunda fikir sahibi olunur. Belli zaman aralıklarında yapılan 
tekrarlı değerlendirmelerle rehabilitasyon sürecinin etkinliği objektif 
olarak ortaya konmuş olur.
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Ülkemizde özürlüler çeşitli nedenlerle düzenli fizyoterapi 
desteği alamamaktadırlar. Özürlülere hizmet veren birimlerin azlığı 
ve özürlünün ulaşabilirlikte yaşadığı zorluklar sebebiyle aile deste
ğine dayalı rehabilitasyon ve ev egzersiz programı uygulamalarının 
önemi artmaktadır. Günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde özürlü birey haftada 1 en 
fazla 2 seans fizyoterapi desteği alabilmektedir. Özelikle pediatrik 
rehabilitasyonda modern yaklaşım, egzersizlerin gün içine yayılan 
aktivitelerle zenginleştirilmesiyle çocuğun gelişimine günün her 
saati yapılan uygulamalarla katkısı olabileceğini öngörmektedir. 
Pediatrik rehabilitasyonda ev egzersiz programı vererek aileyi ço
cuğun terapisti olarak merkeze oturtmak, özürlünün gelişimine 
büyük katkılar sağlamakta ve aileyi özürlülükle nasıl başa çıkacak
ları konusunda donanımlı hale getirerek eğitilmelerini sağlamakta
dır.

Pediatrik rehabilitasyonda verilen ev egzersiz programı; 
Nörogelişimsel Tedavi (NGT- Bobath) yaklaşımı çerçevesinde ço
cuğun motor durumuna uygun egzersizleri ve günlük yaşamda 
çocuktaki motor yeteneklerin arttırılması, deformitelerin önlenmesi 
için uygun oturma, taşıma, oyun oynama duruşlarını ve kas kuvve
ti, esneklik ve enduransın artırılması ve kas tonusunun düzenlen
mesini, ayrıca özrü konusunda ailenin bilinçlendirilmesini içerir. 
Aileye özürlünün ihtiyaçları doğrultusunda planlanan egzersizleri 
günde kaç tekrar yapacağı, verilen doğru taşıma, oturma ve bes
lenme postürlerine ise gün boyu dikkat etmesi gerektiği anlatılır.

Yetişkin rehabilitasyonunda yetişkinin istekleri ve yapabilir
likleri oranında ev egzersiz programlarını üstlenmesi onu günlük 
yaşam aktivitelerinde daha özgür kılabilmektedir. Yetişkin rehabili
tasyonunun egzersiz programı pasif, aktif, aktif-asistif, aktif rezistif 
ROM (Range of Motion), germe, postür, kısalık, esneklik, bölgesel 
egzersizlet, denge-koordinasyon egzersizleri, solunum egzersizleri 
ve günlük yaşam aktivitelerini geliştirmeye yönelik fonksiyonel eg
zersizleri kapsamakla birlikte özürlünün fonksiyonel durumuna göre

4.2. Egzersiz Programı
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şekillenmektedir. Bunların dışında bazı özel nörogelişimsel tedavi 
teknikleri de kullanılabilmekte ve özürlü ve ailesine öğretilebilmek- 
tedir. Egzersiz programının gün içinde hangi sıklıkla uygulanması 
gerektiği özürlü ve yakınlarına anlatılmaktadır.

Belli zaman aralıklarında ev egzersiz programı verilen bütün 
özürlüler kontrollere çağrılarak tekrar değerlendirilir ve egzersiz 
programı değişen ihtiyaçlar doğrultunda yeniden düzenlenmektedir.

4.2. Fizyoterapi Seans Hizmeti

Fizyoterapi değerlendirmesi yapılan ve fizyoterapiye ihtiya
cı olduğu tespit edilen özürlüler belli zaman araklıklarında çağrıla
rak seanslara alınırlar. Özürlü raporu almış ama henüz bir rehabili
tasyon kurumuna başlamamış 18 yaş altı özürlülere bir kurumla 
ilişikleri kurulana kadar haftada 1 seans olmak üzere düzenli fizyo
terapi hizmeti verilmektedir.

4.3. Grup Rehabilitasyon Programı

Aynı hastalık, fonksiyonel seviye ve ortalama aynı yaş 
grubundan özürlülere; aileleri bilinçlendirmek ve ev programlarını 
düzenlemek amacıyla grup rehabilitasyon programı uygulanır. Bu 
program, ailelerin ev egzersiz programlarının bir devamı niteliğinde 
olup evde egzersizlerin nasıl yapılacağı ayrıntılı bir şekilde anlatılır, 
uygulamalar esnasında yapılan yanlışlar düzeltilir ve izah edilir. Bu 
şekilde özürlünün ev programı revize edilmiş olur. Grup rehabili
tasyon programında bulunan 5 aile, ortak uygulamalarda topluca 
uyarılırlar, aynı zamanda sıcak bir iletişim ortamı sağlanarak özürlü 
yakınlarının bilgi ve sorunlarını paylaşmaları için ortam yaratılmış 
olur.
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4.4. Ortez-Protez Atölyesi

Özürlüler rehabilitasyon süreçlerinde koruyucu, düzeltici, 
destekleyici bir takım medikal desteklere ihtiyaç duymaktadırlar. 
Ülkemizdeki ortopedik özürlülerin cihaz kullanma oranı %19,65’dir 
(DİE, 2002). Bu cihazlar kişiye özel tasarım gerektirir. Bu sebeple 
ortez ve protezlerin büyük bir bölümü özel sektör tarafından yapıl
makta, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği birim fiyatlar üzerinden me
dikal firmalara ödemesi yapılmaktadır. Ortez-protez üretiminde 
henüz fiyat ve kalite standardizasyonu sağlanmış değildir. Kişiye 
özel tasarım gerektiren bu medikal ürünler özürlü ve yakınına yük
sek maliyetli gelmektedir. Bu sebeple özürlünün rehabilitasyon 
sürecinde tıkanmalar ve kimi zaman özürlüde geri dönüşü olmayan 
ameliyatla sonlanan problemler ortaya çıkmaktadır. Bu dinamikler
den hareketle İSÖM bünyesinde kurulan Ortez-Protez Atölyesi; 
sosyal güvencesi olmayan veya maddi durumu elverişsiz olan 
özürlülerin ortez ve protezlerinin yapımını üstlenmektedir.
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Ortez protez teknikerleri tarafından kişiye özel üretilen cihazlar fizyo
terapist gözetiminde istenilen fonksiyonu sağlayıp sağlamadığı de
ğerlendirilip özürlülerin hizmetine sunulmaktadır. Bunun yanında 
ortezlerin kullanım ilkeleri ile ilgili özürlü ve yakını ayrıntılı bir şekilde 
bilgilendirilmektedir. Protez yapılan özürlülerimize de cihaz kullanım 
öncesi ve sonrası protez rehabilitasyonu hizmeti verilmektedir.

Doktor reçetesiyle birimlere cihaz talebinde bulunan özür
lülerin talepleri değerlendirilerek istenen evraklarla birilikte Ortez- 
Protez Atölyesi’ne yönlendirilmeleri ve ulaşımları sağlanmaktadır.

Ortez-protez yapımı için istenen evraklar; reçete, özürlü 
sağlık kurulu raporu, nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah, fakirlik 
kağıdı ve protezlerin tamamı, maliyeti yüksek ortezlerin bazıları için 
özürlünün ihtiyaç sahipliğini belgelemek adına kurum Sosyal Ça
lışmacı yada Sosyologları tarafından hazırlanan sosyal inceleme 
raporudur.

4.5. 0-2 Yaş Erken Önleyici Gelişimsel Rehabilitasyon 
Programı

Özürlüğün erken tespiti ve tedavisine yönelik geliştirilen 
yaklaşımlar, özürlülükle mücadelede özürlülüğün önlenmesine ve 
sağaltımına yönelik atılmış önemli adımlardan biridir. Bu noktada, 
Riskli Bebek kavramı son yıllarda giderek öne çıkmaya başlamıştır. 
Tıp dünyasında bebeklerin merkezi sinir sitemini etkilediği düşünü
len pek çok risk faktörü tanımlanmıştır. Genel olarak anneye, gebe
liğe, doğuma, bebeğe ve sosyo-ekonomik koşullara yönelik risk 
tanımlamaları yapılmıştır. Sık rastlanan risk faktörleri arasında 
asfiksi, periventriküler ve intraventriküler kanamalar, solunum so
runları (Respiratuar distres sendrom, mekonyum aspirasyonu, 
bronkopulmoner displazi), metabolik problemler (hiperbilirubinemi, 
hipoglisemi), intrauterin büyüme geriliği, prematürite, annenin ve 
yenidoğanın geçirdiği infeksiyonlar sayılabilmektedir. Birçoğu has
tanelerin yeni doğan yoğun bakım servislerinde, kuvözlerde yatan
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bu riskli bebekler, daha sonraki dönemde gelişimleri açısından 
takip edilmek durumundadır, lakin bu takip gerek ülke şartları, 
gerekse de bu konuda adı konmuş bir sistemli uygulama olmaması 
nedeni ile yeterince yapılamamaktadır.

Riskli bebek dediğimiz grupta ileride değişik oranlarda 
minör (öğrenme güçlüğü, davranış kusuru, hiperaktivite, hafif kaba- 
ince motor bozukluğu vb.) veya majör nörolojik sorunlar (Serebral 
palsi, mental retardasyon, epilepsi, işitme ve görme kaybı) karşı
mıza çıkabilmektedir. (Bilir, 1999: 1).

Başlangıçtaki nörolojik tablo çocuk büyüdükçe merkezi si
nir sistemi gelişimine paralel olarak değişir. Merkezi sinir sistemi 
gelişiminin 3-6 yaşlar arası plato çizmesi ile klinik tablo yerleşir. 
Bazı olgular nöromotor yönden giderek gelişir ve klinik sorunlar 
kendiliğinden azalır, bir çok olguda ise nöromotor gelişim geriliği 
belirginleşir. Çocuk büyüdükçe deformiteler ve hareket güçlüğü 
gelişimi engeller akranları ile arasındaki fark belirginleşir. Özürlü 
çocuğun profilini anlamak gelişimsel patolojinin nasıl izlendiğini ve 
uygun tedavilerin hangi zaman diliminde yapılacağını bilerek olur 
ve oldukça komplike bir durumdur. Bazı bölgelerde ailenin bunu 
geç fark etmesi ve detaylı muayene yapılamaması, ailenin sağlık 
hizmetlerine çeşitli nedenlerle ulaşamaması sebebiyle tanı daha 
geç yaşlarda koyulabilmektedir. Bu, çocuğun gelişimi açısından, 
beyin plastisitesi ve gelişimi açısından en verimli zamanların kaçı
rılması demektir. (Gücüyener, 2007: 46)

Riskli bebeklerin takibi ve özürlülük gelişiminin erken tespiti 
ile bunlara müdahale etmek, koruyucu rehabilitatif önlemler almak, 
gerek özür derecesinin düşürülmesi, özürlülüğe bağlı ölüm oranla
rının düşürülmesi ve gerekse de yaşam kalitelerinin yükseltilmesi 
açısından çok önemlidir. Nörolojik sorunlu bebeklerin erken dö
nemde rehabilitasyon programına alınması bebeklerde oluşabile

266



cek anormal postür, anormal kas tonusu ve anormal hareketlerin 
kontrol altına alınmasında ve önlenmesinde etkili olabilmektedir.

Dünyada kullanılan ismiyle erken girişimsel program; biyo
lojik veya çevresel risk faktörleri açısından dezavantajlı bebeklerin 
fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal sınırlılıklarını önlemek ya da en 
aza indirmek için verilen hizmetler olarak tanımlanmaktadır.

Erken gelişim programları zamanında ve uygun verilirse 
bebeğin fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerinde büyük 
ilerlemeler olabilir. Çocuk özürlerinde erken teşhis ve rehabilitas
yonun özürlü çocukların bağımsız yaşama kavuşmasına olanak 
vermekle birlikte bağımsız yaşama geçiş süresini de kısaltmakta
dır. Özürlü ebeveynlerine ise psikososyal destek vererek, sağlıklı 
bir ebeveyn-çocuk ilişkisine olanak vermektedir.

Bu amaçla yürütülecek bu çalışmada çocuk nörologu tara
fından yönlendirilen riskli bebekler, Bayley-II Gelişim Skalasına 
göre değerlendirilip, değerlendirme sonucuna göre çocuğun reha
bilitasyonuna yönelik bilgiler verilip, Nörogelişimsel Tedavi (NGT) 
yaklaşımına göre gerekli egzersizler, pozisyonlama ve tutuşlar 
(handling) uygulamalı olarak aileye öğretilmektedir. Çocuğu peri
yodik olarak takip edip, “erken gelişim programı kapsamında” aile 
eğitimi, danışmanlık, fizyoterapi hizmetleri verilmektedir. Ayrıca 
psiko-sosyal servise yönlendirilmelerde bulunarak ailenin psikolojik 
ve hukuksal destek alması sağlanılmaktadır.

Normal motor gelişim gösteren bebeklerin ailelerine ise mo
tor gelişim aşamaları, beslenme ve taşıma sırasındaki doğru pozis
yonlar, yapması ve yapmaması gerekenlerin eğitimi verilmektedir.
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4.6. Atla Terapi

Hipoterapi; Latince at anlamına gelen “hippos” (at) kelimesi 
ile “terapi” kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Atla tera
pi atın teröpatik amaçlı kullanıldığı yardımcı bir terapi modelidir.

At binmenin faydaları ile ilgili ilk yazılar Hipokrat zamanına 
kadar dayanmaktadır (Başkent, 2006:28). Günümüzde birçok Av
rupa ülkeleri, Amerika ve Kanada’da uygulanmakta olan bu tedavi 
modeli ülkemizde henüz çok yenidir.

Atla terapinin amacı; özürlünün fiziksel, psikolojik ve sosyal 
gelişimine katkı sağlamaktır. Burada ata binmenin amacı binicilik 
becerisini geliştirmek değil, hareket fonksiyonları ve duysal geli
şimde ilerleme kaydetmek ve özürlünün fonksiyonel becerilerini 
arttırmaktır.

Çocuk gelişiminde çevreden alınan uyaranların ne kadar 
önemli olduğunu biliyoruz. Normal gelişim basamaklarını yakala
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yamayan özürlüler (özellikle hareket engelliler) bağımsız hareket 
yetenekleri büyük oranda etkilendiğinden yaşıtlarından daha az 
çevresel uyaranla etkileşime girmektedirler. Atla terapide atın üç 
boyutlu dinamik ve ritmik hareketleri sayesinde özürlünün birçok 
sisteminin uyarılması sağlanır. Atın teröpatik özel hareketleri ve 
sıcak derisi özürlünün kas, tendon, deri ve eklem reseptörlerinde 
duyusal uyaranların iletilmesini sağlar. Böylece sinir sisteminde 
hareket, denge, dokunma duyuları algılanır. Ayrıca binici oturma 
pozisyonunda iken atın öne ilerlemesi ile postüral refleksler uyarılır; 
denge ve doğrulma reaksiyonları ile koordinasyon cevabı stimüle 
edilmiş olur (Başkent, 2006:29). Vücudun bütün bölümlerinin at 
binme esnasında hareketliliği ile pulmoner fonksiyonlar gelişir, 
kardiovasküler sistem harekete geçer ve dolaşım artar (Bitlis vd., 
2005:155).

Ülkemizde henüz çok yeni olan atla terapi uygulamaları, 
pahalı olması ve uygulama alanlarının sınırlı olması nedeniyle bir
çok özürlü ailesinin ulaşamadığı ve hatta haberdar dahi olmadığı 
bir yardımcı tedavidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul 
Özürlüler Merkezi (İSÖM) bu hizmeti özürlüler için mümkün kılarak 
özürlü çocukların hayatlarına büyük bir değer katmıştır. İSÖM bir
çoğu maddi imkânsızlıklar içinde olan özürlü ailelerine tedavide 
fırsat eşitliği yakalama fırsatı vermiştir.

İSÖM atla terapi çalışmaları öncesi özürlü fizyoterapist ve 
psikolog tarafından değerlendirilir. Değerlendirme özürlünün ileti
şim, sağlık ve emosyonel durum bilgilerini içerir. Atla terapiden 
fayda sağlayacağı ve çalışmalara uyum sağlayabileceğine karar 
verilen özürlünün atla terapi programı fizyoterapist tarafından oluş
turulur. Seanslar sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve 
özürlüde hedeflenen etkiler programda belirtilir.

4.7. Hidroterapi ve Yüzme Eğitimi
Hidroterapi; suyun fiziksel özelliklerinden yararlanarak su 

içi egzersizleri temel alan bir yöntemdir. Son yıllarda hidroterapi,
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özürlülerin rehabilitasyonunda kullanılan destekleyici tedaviler ara
sında kullanımı yaygınlaşmış ve popülerlik kazanmıştır.

Su, kaldırma kuvveti sayesinde özürlünün yapamadığı 
birçok aktiviteyi gerçekleştirebileceği bir ortama olanak verir. Ke
miklere ve eklemlere binen yükü azaltarak minimal kas aktivitesi ile 
hareketlerin yapılmasını sağlar. Bu sayede özürlünün kendine gü
venini ve motivasyonunu artırır. Suyun ılıklığı kas tonusunun azal
masına, yumuşak dokuların elastikiyetinde artışa neden olmakta
dır. Ayrıca suyun cilde temasıyla özürlünün sensörial uyaran alm a
sı sağlanmış olur.

Su, yapısı gereği aynı zamanda direnç ortamı olarak kulla
nılabilir. Bu özelliği sayesinde rezistif egzersizlerin çalışılmasına 
fırsat vererek kas kuvvetinde artışa neden olur. Bunun yanında su; 
akciğerde, solunum kasları ve diğer iç organlar üzerindeki basınç 
etkisiyle solunum, yeme ve konuşma gibi fonksiyonlarda üzerinde 
olumlu etki oluşturabilir (Bitlis vd., 2005: 155).

Hidroterapide en çok bilinen ve uygulanan su içi egzersiz
leri: Buoyans (sıvıların kaldırma kuvveti) Tekniği, Bad Ragaz Tek
niği, Hallowick yöntemi, klasik germe ve kuvvetlendirme egzersizle
ridir (Bitlis vd., 2005: 155).

Kurumlarımızdan fizyoterapi alan ve/veya spor çalışmaları 
ile desteklenmesi uygun görülen özürlüler hidroterapi ve yüzme 
eğitimine yönlendirilirler. Özürlünün hidroterapi ve yüzme eğitimi 
programının hazırlanmasında öncelikle detaylı bir değerlendirme
sinin yapılması ve kişiye özel program oluşturulması esas alınır. 
Kurumumuzda hidroteapi ve yüzme eğitimi talebi olan özürlüler 
hekim onayından sonra detaylı bir fizyoterapi değerlendirmesine 
alınır. Bu veriler doğrultusunda dikkat edilmesi gereken hususlar 
saptanarak özürlünün yüzme eğitimi ve hidroterapi programı oluş
turulur. Sonrasında özürlü, sporla rehabilitasyon birimine yönlendi
rilerek hidroterapi ve yüzme eğitimi çalışmalarına katılımı sağlanır.
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4.8. Mesleki Rehabilitasyon
Mesleki rehabilitasyon; doğuştan veya sonradan hastalık, 

kaza gibi nedenlerle bedensel veya ruhsal sağlığı geçici ya da 
kalıcı olarak bozulmuş ve çalışma yeteneklerini kaybetmiş bir kişi
nin yeniden fonksiyonel yeteneklerini tıbbi, sosyal, fiziksel, psikolo
jik ve işe yönelik olarak en yüksek seviyeye çıkarmak için yapılan 
koordineli çalışmaların tümüne denir. Mesleki rehabilitasyon; özürlü 
kişinin uygun işe yerleştirilmesi, mesleki danışmanlık, mesleki eği
tim, özürlünün yeteneklerine en uygun işin seçilmesi hizmetlerini 
kapsar. Burada fizyoterapist; özürlünün fonksiyonel kapasitesini 
ölçer, özürlüye en uygun işin seçilmesinde rol alır, meslek öncesi 
kurs programını yönlendirir, mesleki aktivitelerle özürlünün yete
neklerinin gelişmesine yardımcı olur, eğitimin yoğunlaşması gere
ken noktalar hususunda danışmanlık yapar.

4.9. Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti
Özürlü ve özürlü ailesine talepler doğrultusunda, ihtiyaç duy

dukları konularda bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verilmekte
dir. Özürlünün sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması, sağlığının 
korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitimler yapılır. Özür grupla
rı, özürlülüğe neden olan hastalıklar, rehabilitasyon süreçleri, gün
lük yaşam aktivitelerinde özürlünün sağlıklı bir şekilde bakımı için 
özürlü ve/veya ailesine yönelik eğitim çalışmaları yapılmaktadır. 
Gerekli durumlarda kurum meslek elemanlarının ve kurum dışı 
sağlık profesyonellerinin de desteği sağlanmaktadır.

1. SONUÇ

Özürlülerin yaşam kalitesini artırmak ve toplumla entegras
yon süreçlerini kolaylaştırmak için maksimum bağımsızlık elde 
etmelerini sağlamamız gerekmektedir. Bunun için özürlülerin önce
likle sağlık sorunlarının çözüme ulaştırılması gerekir. Ülkemizde 
yaşayan özürlülerin maddi olanaklarının düşük olması, rehabilitas
yon hizmetinin ve ekipmanlarının pahalılığı ve bilinçsizlik yüzünden 
özürlüler rehabilitasyon hizmetlerinden yeterince yararlanamamak
tadırlar.

271



Özürlülerin birçoğu, varolan potansiyellerini etkin şekilde kul
lanamadıkları için günlük yaşam aktivitelerinde bir başkasına ba
ğımlı olarak yaşamaktadır. Bu da onları aile ve toplum hayatında 
edilgen konuma itebilmektedir. Mobilizasyon problemleri birçok 
özürlünün evinden çıkamamasına, eğitimini sürdürememesine ve 
iş hayatında aktif roller alamamasına neden olmaktadır.

İstanbul Özürlüler Merkezi’nde (İSÖM) yürütülen fizyoterapi 
çalışmalarının amacı özürlülerin günlük yaşamda maksimum ba
ğımsızlığa ulaşmalarını sağlamaktır. İSÖM’deki fizyoterapi çalış
maları özürlülerin bağımsız yaşam becerilerini destekleyerek, özür
lülerin toplumsal entegrasyonunu sağlamaya yönelik, özürlüyü 
merkez alan bir hizmet anlayışı ile yürütülmektedir. Bu anlamda 
özürlünün fonksiyonel becerilerini geliştirme amaçlı ev egzersiz 
programı uygulaması, seans hizmeti, grup rehabilitasyon program
ları, danışmanlık hizmeti, atla terapi, özürlü ve ailesinin eğitimi, 
özürlünün bağımsız yaşam becerilerini desteklemek amaçlı yar
dımcı cihaz (Tekerlekli sandalye, akülü araç, baston vb.), ortez-
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protez desteği, sosyalizasyonlarını desteklemek amaçlı sportif 
faaliyetler, özürlülüğün engellemesine yönelik ve özürlü ailelerinin 
sağlıkları koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve ulaşılabilirlik 
çalışmaları yapılmaktadır. Bütüncül yaklaşımla özürlülerin sorunla
rına yönelik bütün bu çalışmalar özürlünün hayatına artı değerler 
katma amacı doğrultusunda bütünün birer parçalarını oluşturur. 
Tüm bu çalışmalar özürlülerin bağımsız yaşamalarını desteklemek 
için özürlünün ihtiyaçları, bireysel istek ve yönelimleri doğrultunda, 
çevresel faktörler göz önünde bulundurularak gerçekçi bir anlayışla 
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.

Bir yerel yönetim olarak İBB Özürlüler Müdürlüğü’nün Sosyal 
Rehabilitasyon hizmeti kapsamında yürüttüğü fizyoterapi ve rehabi
litasyon hizmetleri, özürlüye ve ailesine bütüncül uzman desteği 
sağlayarak özürlülerin toplumda bağımsız, özgüven sahibi bireyler 
olarak var olmalarına büyük katkılar sağlamaktadır.
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HEMŞİRELİK HİZMETLERİ 
Ayşegül ÜZMEZ*

Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu; doğuştan ya da 
sonradan kişilerin bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal 
yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle özürlü ol
ması yaşamsal aktivitelerini kısmi ya da tam engellemektedir.

Bu zorlu dönemde özürlü bireye ve ailesine doktor, hemşi
re, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog gibi profesyonellerden oluşan 
bir sağlık ekibi tarafından koordineli olarak hizmet sunulması ge
rekmektedir (Örsal, 2007). Sağlık profesyonelleri içinde özürlünün 
bakımı, tedavi hizmetleri ve takibi, sağlık eğitimi, ev ziyaretleri vb. 
hususlarda hemşireler önemli rol üstlenmektedir.

1. EV ZİYARETİ VE ÖZÜRLÜ TESPİTİ

Sağlık Bakanlığı, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleşti
rilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan genelgeye göre, 
gebelikte 12’inci haftaya kadar tespit ve ilk izleme, 6.aydan bebeğin 
doğumuna kadar ayda 1 kez olmak üzere ölüme kadar devam eden 
dönemde hemşirenin ev ziyaretleri yapması zorunludur. Bu ziyaret
lerde ETF (Ev Takip Fişi) doldurulur, belirli periyotlarla kişilerin sağlık 
takibi yapılır ve ETF’ ye kaydedilir (8822 sayılı Genelge). Ancak özel 
olarak özürlülere yönelik bir takip formu bulunmamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi il içinde özürlülerle ilgili veri 
tabanı oluşturma görevini üstlenmiştir (Büyükşehir Belediyeleri 
Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği Madde 8.). İstanbul Büyükşe
hir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü’nde çalışan hemşireler, bulun
dukları ilçe Kaymakamlıkları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın 
Koordinasyon Merkezi ve Evde Bakım Ünitesi, İlçe Milli Eğitim Müdür
lükleri ve muhtarlıklardan alınan özürlü listelerini tek liste haline getirir.

*Hemşire
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Gidilen adreste, özürlü ve aileleriyle birebir görüşülür. Özürlünün 
raporunun, beyaz kartının(özürlü kimlik kartı) olup olmadığı sorulur. 
Raporun önemi ve özürlü kimlik kartının nerelerde kullanılabileceği 
hemşireler tarafından anlatılır. İstanbul Özürlüler Müdürlüğü hizmet
leri (Alo 153, medikal yardım, muayene, sporla rehabilitasyon, hidro
terapi, atla terapi) anlatılarak ailenin ve özürlünün talebi alınır. Özür
lü kayıt formu doldurulur. Formun son sayfasına (değerlendirme ve 
yorum sayfası) hastanın yönlendirildiği birim, poliklinik kaydedilir ve 
takibi yapılır. Daha sonra bu formlardaki bilgiler bilgisayar ortamında 
Özürlü Takip Otomasyonuna girilir. Belirli periyotlarla form üzerinden 
özürlünün talepleri telefon vasıtasıyla takip edilir.

2. BEYAZ KART BAŞVURUSU ALMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İ.E.T.T. Genel Müdürlüğü, 
özürlülere İstanbul şehir sınırlarında ücretsiz seyahat etme yetkisini 
4736 sayılı Yasadan almaktadır. 4736 sayılı Yasanın 1. maddesine 
göre, Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işlet
meler, toplu taşıma hizmetlerinde malûl kimlik kartı sahiplerine 
indirim uygulamaya yetkilidirler.

Özürlüler İETT'den temin edecekleri kart ile şehir içi ula
şımdan ücretsiz yararlanabilmektedirler. İstanbul ili sınırlarında 
yaşayan özürlüler isterlerse kendileri veya yakınları İETT ‘ye, ister
lerse İstanbul Özürlüler Müdürlüğü birimlerine başvurarak beyaz 
kart alabilirler.

Özürlü raporunun uygun olup olmadığı kontrol edilerek, 
Vakıfbank’a (özürlü kişinin adına, İETT Seyahat Kartları hesabına) 
kart ücreti yatırıldığını gösteren dekontları, özürlünün rapor fotoko
pileri, özürlünün kimlik fotokopisi, 1 adet vesikalık resim ile başvu
rusunu hemşire alır. İETT Müdürlüğüne gönderilerek takibi yapılır. 
20 gün içinde çıkan kartlar hemşireler tarafından alınır, özürlü ve 
yakınlarına teslim edilir.
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3. BEZ DAĞITIMI VE TAKİBİ

Hastalığı nedeniyle inkontinans ve/veya enkopezis tanısı 
ile yani “mesane veya rektum” kontrolü olmadığının ( çocuklar için 
en az iki yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) ve hasta altı bezi kul
lanması gerektiğinin belirtilmesi halinde ihtiyaca binaen kullanılma
sı öngörülen hasta alt bezi özürlü bireylere, özürlünün bağlı olduğu 
sosyal güvenlik kurumu tarafından verilir (www.ozida.gov.tr).

Sosyal güvencesi olmayan ve bez talebi olan özürlü ve ya
kınlarının taleplerini İstanbul Özürlüler Müdürlüğünde çalışan hem
şireler almaktadır. İstanbul Özürlüler Müdürlüğü tarafından istenen 
evraklar (Özürlü raporu, kimlik fotokopisi, muhtarlıktan fakirlik ka
ğıdı ) tamamlandığında hemşireler tıbbi açıdan ön değerlendirme 
yapıp rapora göre bez alınıp alınamayacağına mesleği doğrultu
sunda karar verir. Dosyayı gerekli işlemler için Sosyal Çalışmacı ya 
da Sosyoloğa gönderir ve takibini yapar.

2012 yılı itibariyle Genel Sağlık Sigortası uygulaması ile 
sosyal güvenlik şemsiyesi dışında hiçbir toplumsal kesimin kalma
ması hedeflenmiş olduğundan, bu uygulamanın sonuçlarına göre 
yeniden değerlendirmeler yapılacaktır. Belirlenecek objektif kriterle
re göre, ailenin sosyo-ekonomik yoksunluğu veya özürlü bireyin 
bez ihtiyacının yoğunluğu göz önüne alınarak Sosyal İnceleme 
süreciyle ihtiyaç durumu tespit edilecek ve bu tespitlere göre bez 
dağıtımına devam edilecektir.

4. SAĞLIK EĞİTİM SEMİNERLERİ

Özürlülere yönelik verilen sağlık eğitiminin temel amacı 
Özürlü bireye günlük yaşam sürecinde gerekli olan iletişim ve ba
ğımsız yaşam becerilerinin kazandırılmasıdır (Örsal, 2007). Bu 
becerilerin kazandırılması, özürlü bireyin toplum içinde başkalarına 
en az bağımlı veya bağımsız olarak yaşamasını, aynı zamanda en 
az sınırlandırılmış ortamda, olabildiğince üretken olmasını sağla
yacaktır (aktaran: Örsal, 2007).
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İstanbul Özürlüler Müdürlüğü’ne bağlı Beceri Kazandırma 
Merkezlerindeki zihinsel özürlülere, sağlıklarını etkileyen (Kişisel 
temizlik ve bakım, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, sağlığa 
zararlı davranışlar vb) konularda kurum hemşireleri belirli periyot
larla eğitim vermektedir.

5. VAKA TAKİBİ YAPMA

Ev ziyaretlerinde ve birimlere gelindiğinde doldurulan form
lar hemşireler tarafından belirli aralıklarla güncellenir. Böylece 
özürlünün talep durumu değerlendirilir. Talep edilen bölüm Özürlü
ler Müdürlüğü bünyesinde ise hasta için randevu alınır ve vaka 
takibi yapılır. Eğer talep edilen bölüm veya gerekli görülen sağlık 
desteği Özürlüler Müdürlüğü bünyesinde değilse, bilgi verilerek 
RAM veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelere yönlendirilir. Bire
yin kendisine uygun sağlık hizmetine ulaşamaması durumunda 
kurumlarla görüşülerek yardımcı olunur.

6. PSİKİYATRİ (YÖNLENDİRME VE TAKİP)

2006 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan araştır
maya göre Türkiye genelinde 556 psikiyatri doktoru ve 11 ruh sağ
lığı ve hastalıkları hastanesi bulunmaktadır (www.saglik.gov.tr). 
İstanbul geneline bakıldığında bu sayının sadece 2 tane olduğu 
(Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesi ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi) görül
mektedir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 41 ülkeden alınan bilgilere 
dayanarak yayımladığı rapora göre ise İsviçre'de 100 bin kişiye 30 
psikiyatr düşerken, bu sayı Arnavutluk'ta 3, Türkiye'de ise 1 olarak 
belirlenmiştir (www.ajansbir.com).

Türkiye’deki sadece zihinsel özürlülerin tedavi olma du
rumlarına bakıldığında oranın %24.88 olduğu saptanmış- 
tır.(Tablo1)
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Tablo I.Zihinsel özürlülerin tedavi olma durumları (%)

Tedavi Yapılıyor Tedavi Yapıldı Tedavi Yapılmadı Bilinmeyen

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Kadın Erkek

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

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

Kır 12.92 14.08 11.01 25.07 25.04 25.11 59.14 57.92 61.13 2.87 2.95 2.75

(Kanak:http://www.ozida.gov.tr/arastirma/oztemelgosterge.htm,Erişim:06.10.2009)

Özürlülerin sosyal güvenliklerinin olup olmadığına bakıldı
ğında ise; 2002 yılında yapılan Türkiye Özürlüler Araştırmasına 
göre ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlü 
olanların %47.55’inin süreğen hastalığı bulunanların ise %63.67 
‘sinin sosyal güvenliğinin olduğu görülmüştür (DİE ve 0zida,2002).

Bu bilgiler doğrultusunda, geçmiş dönemde özürlülerin bü
yük çoğunluğunun ya sosyal güvencesinin bulunmadığı ya da İs
tanbul’da bulunan Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanelerinde çok 
fazla birikme olduğu için sıra alınamadığı, çok geç sıra alındığı, 
takiplerinin çok geç tarihlerde yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu eksikli
ğin giderilmesi için 2010 yılının başına kadar Müdürlüğümüze baş
vuran özürlüler ve yakınları, kurum psikologları ve hemşireleri ara
cılığı ile psikiyatri doktoru ile görüşme imkânı bulmaktaydı. Bu nok
tada talep iki türlü olmaktaydı. Ya psikolog ile görüşülerek ihtiyaç 
doğduğu için özürlü ve yakını psikiyatr’a yönlendirilirdi, ya da doğ
rudan başvurulması halinde müracaatçıya randevu verilir ve takibi 
yapılırdı. Böylece psikiyatr ile kurum psikologları görüşerek müra
caatçı hakkında karşılıklı bilgi akışı sağlanmaktaydı. Fakat 2010
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yılı itibariyle hastanelerde psikiyatri birimlerine erişimin kolaylaş
ması nedeniyle kurumumuz içinde bu işlem kaldırıldı. Bunun yeri
ne, psikiyatri birimlerine erişim zorluğu olan bölgelerde kişilerin 
randevu alıp muayene olabilmesi için yardımcı olunmakta ve alınan 
randevuların sonuçlarına göre hasta takibi yapılmaktadır.

7. FİZYOTERAPİ (YÖNLENDİRME VE TAKİP)

Fizyoterapi ihtiyacı olan özürlüler (özürlü raporu almış olma 
şartı ile) henüz bir rehabilitasyon kurumuna başlamamış ise her
hangi bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapi eğitimi alana kadar 
hastanın talebi alınır, birim fizyoterapistine yönlendirilir ve takibi 
yapılır.
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MEDİKAL YARDIMLAR 
Suat ULUSOY*

Sosyal gelişme yolunda en ileri noktada olmak isteyen top
lumlar, özürlüler gibi dezavantajlı sosyal grupların hayat kalitesini 
de en ileri boyuta taşımakla sorumludurlar. Geniş anlamda insan 
hakları, dar anlamda sosyal haklar bağlamında özel ve kamusal 
hakların bütün bireylere eşitlik ilkesi doğrultusunda verilirken, de
zavantajlı sosyal gruplar, bunlardan fırsatta eşitlik ilkesine göre de 
yararlanabilmelidirler. Bunun hayata geçirilmesi ise genelde her 
türlü engeli ortadan kaldırmayı hedefleyen pozitif ayrımcılık yön
temleri ile gerçekleştirilebilmektedir.

Türkiye, özürlülere yönelik sosyal hizmet modellerini Batı 
dünyasına göre 20-30 sene gecikmeli olarak başlatabilmiştir. 2005 
yılında çıkarılan 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu, özürlüler konusunu 
ilk kez sosyal politika kapsamında değerlendirmiş ve böylece 
önemli bir paradigma değişimine yol açmıştır. Bu paradigma deği
şiminde, kanuni düzenlemeleriyle genel olarak sosyal model anla
yışına dayanan Avrupa Birliği özürlüler politikaları baz alınmıştır. 
Ayrımcılık yapmama, fırsat eşitliği ve sosyal hayatın bütün kade
melerine tam katılım gibi ilkeler, kanunun temel açılımlarındandır.

Asıl sosyal fonksiyonları, yöre insanlarının temel ihtiyaçla
rının karşılanmasına yönelik hizmetler sunmak olan yerel yönetim
ler, bu yönüyle yöre halkının sosyal sorunlarını en yakından tespit 
edebilen, çözüm üretme yeteneğine sahip olan kurumlardır. Türki
ye nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 80’i, toplam sayıları 3225 olan 
belediye sınırları içerisinde yaşamaktadır. Bu nüfusun yaklaşık 
yarısının 16 büyük şehirde ikamet ettiği kabul edilmektedir.

*Sosyolog
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Bu oranlar ve rakamlar, aynı zamanda Türkiye’de yaşayan 8,5 
milyon özürlünün yaklaşık 7 milyonunun belediye alanlarında yaşadığı
nın bir göstergesidir. Belirtilen bu istatistikî veriler, belediye yönetimleri
nin, yerel sosyal politika aktörü olarak özürlülerin sosyal sorunlarıyla da 
direkt olarak ilgilenmesini gerektirmektedir (Seyyar, 2010).

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Büyükşehir Belediyelerine 
yaşlılar, özürlüler, gençler ve çocuklar gibi dezavantajlı sosyal 
gruplara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunma görevi vermek
tedir. 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanu
nu; 7 inci maddesinin 2. fıkrasında bulunan (d) bendine göre yerel 
yönetimler, merkezi kurumların verdiği hizmetler dışında dezavan
tajlı sosyal gruplara, her türlü destek ve kolaylığı sağlamak duru
mundadır (Büyükşehir Belediye Kanunu,2004). 5378 sayılı Özürlü
ler Kanunu ile 26261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük
şehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği’nde özürlüle
re yönelik yerel hizmetlerle ilgili olarak; Büyükşehir Belediyesi ve 
mücavir alanları içerisinde yaşayan özürlülerin, toplum hayatına 
katılımını kolaylaştıracak ve toplumsal fırsatlardan özürlü olmayan 
diğer bireyler gibi eşit faydalanmalarını sağlayacak, bağımsız ya
şam becerilerini arttırmak amacıyla yapılacak çalışmalar, Büyük
şehir Belediyelerinin görev ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.

İstanbul’da yaşayan özürlülerin yerel hizmetlerden yeteri 
kadar faydalanmaları, yaşam koşullarını iyileştirmeleri, bağımsız
laşmalarına destek olarak, sosyal hayata ve üretime katılmaları için 
yapılacak çalışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Özür
lüler Müdürlüğü planlamakta ve yerine getirmektedir.

1. İBB Özürlüler Müdürlüğü Tarafından Yapılan Me- 
dikal Yardımlar

Tıbbi rehabilitasyon süreçlerinde ve bütüncül sosyal hizmet 
uygulamalarında amaçlanan öncelikli hedef, özürlü bireyin fiziksel 
kapasitesini arttırarak onun, günlük yaşamda mümkün olabilen 
maksimum fonksiyonel bağımsızlığına ulaşmasını sağlamaktır.
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İBB Özürlüler Müdürlüğü, yukarıdaki yasa ve yönetmelikler 
ışığında ve bütüncül sosyal hizmet uygulamaları kapsamında, 
özürlülere çeşitli medikal malzeme yardımları yapmaktadır. İSÖM 
Medikal Yardım Kriterleri’ne uyan özürlü bireylerin medikal yardım 
talepleri müdürlüğümüz tarafından karşılanmaktadır. Müdürlüğü
müzün yaptığı medikal malzeme yardımları şunlardır;

1.1. Tekerlekli Sandalye:

Fiziksel bir rahatsızlık ya da engel yüzünden yürüyemeyen 
veya kolayca hareket edemeyen bireylerin kullandıkları, tekerlekleri 
manuel kullanımı olan araçlardır.

1.2. Akülü Sandalye:

Manuel tekerlekli sandalye kullanamayan, ağır özür grubu 
içinde yer alan özürlülerin; başkalarına bağımlı olmadan çalışabil
mesi, okula gidebilmesi, alışverişe çıkabilmesi, kısacası hayatını 
nispeten kendisi yürütebilmesi ve bağımsız hareket edebilmesini 
sağlayan araçlardır.

1.3. İşitme Cihazı:

Kulağın doğal yapısının zedelenmesi, ses iletişim fonksiyonla
rını tam yerine getirememesi durumunda işitme kaybı oluşur 
(www.siser.com.tr). Uzman hekimin kulak burun-boğaz muayenesin
den geçen işitme kayıplı hastaların, gerekli odyolojik incelemesi yapıl
dıktan sonra, işitme kaybının varlığı anlaşılarak işitme cihazı kullanıl
masına karar verilmiş olan bireyler işitme cihazı kullanabilirler.

1.4. Ortez-Protez:

Ortez, ortopedik özürlünün organlarında herhangi bir eksik
lik olmamasına rağmen, vücudunun bütünlüğünde veya fonksiyo
nunda bir bozukluk olduğunda o bölgeyi desteklemek, hareketsiz

283

http://www.siser.com.tr


bırakmak, hareketine yardımcı olmak veya yapamadığı fonksiyonu 
kazandırmak gibi amaçlarla oluşturulan ve uygulanan yardımcı 
cihazlardır (http://dergiler.ankara.edu.tr). Protez ise, insan vücudu
nun eksik olan parçalarını tamamlamaya yarayan ve bu parçaların 
işlevini gören ve herhangi bir şekilde zararlı olmayan suni parçala
ra verilen addır (Özkan, 2009). Protezler, hem fonksiyon hem de 
estetiği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Özürlülerin ortez- 
protez taleplerine cevap vermek maksadıyla, İBB Özürlüler Müdür
lüğü bünyesinde Ortez-Protez Atölyesi kurulmuştur.

1.5. Koltuk Değneği, Baston:

Bağımsız yürüme potansiyeli olan ancak dengenin sağ
lanması için bir desteğe gereksinim duyan hastaların kullandığı 
yardımcı araçlardır. Bastonların ve koltuk değneklerinin pek çok 
çeşidi vardır ve bu araçlarla yürümenin de farklı şekilleri vardır. Bu 
nedenle hasta, aile, fizyoterapisti ve/veya doktoru ile konuşarak 
yürümesi için en uygun yolun belirlenmesi ve hastaya öğretilmesi 
gerekmektedir (www.ozida.gov.tr).

1.6. Beyaz Baston:

Görmeyenlerin bağımsız hareketini sağlayan araca beyaz 
baston denir. Görme özürlüler başkasının yardımı olmaksızın kendi 
başlarına yürüyebilmek için baston kullanırlar. Geceleri trafikte daha 
kolay görünebilmeleri amacıyla beyaz renkte üretilmiş olan bu bas
tonlar görmeyenler için adeta bağımsızlığın simgesi haline gelmiştir.

1.7. Hasta A lt Bezi:

Hastalığı nedeniyle “mesane veya rektum” kontrolü olma
yan hastalarca kullanılan medikal malzemedir. Çocuklar için en az 
iki yaşını tamamlamış olmak kaydı ile hasta alt bezi kullanması 
gerektiğinin belirtildiği uzman hekim raporuna dayanılarak reçete
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düzenlenmesi halinde, ihtiyaca binaen kullanılması öngörülen has
ta alt bezi müdürlüğümüz tarafından karşılanmaktadır.

2. İSÖM Medikal Yardım Başvuru Koşulları:

Yukarıda sıralanan medikal yardımlardan yararlanmak için, 
başvuru sırasında, aşağıdaki belgeler istenilmektedir;

• Özürlü Sağlık Kurulu Raporu
• Kimlik fotokopisi
• Sosyal Güvenlik Durumu Belgesi veya Yeşilkart foto

kopisi

Tekerlekli sandalye, akülü sandalye, işitme cihazı ve ortez- 
protez başvurularında, aile ziyaret edilerek sosyal inceleme yapıl
maktadır. Diğer medikal malzemeler için de ihtiyaç duyulması ha
linde sosyal inceleme yapılmaktadır.

Özürlüler Müdürlüğü’nün medikal malzeme yardımlarından is
tifade etmek isteyen özürlü bireylerin talepleri, aşağıdaki ana kriter
ler göz önünde bulundurularak değerlendirmeleri yapılmaktadır. 
Özürlünün;

• İstanbul’da ikamet etmesi,
• İBB-İSÖM Otomasyon Sistemi’nde kayıtlı olması ge

rekmektedir.

Bu ana kriterler dışında, ayrıca, özürlünün ailesinde birden 
fazla özürlü olması, özürlünün öğrenci veya çalışan olması, özürlü 
ailesinin asgari ücretin altında gelire sahip olması gibi unsurlar da 
göz önünde bulundurulmaktadır. Burada belirtilen istisnai veya 
olağanüstü durumların tespiti ile ailenin ve özürlü bireyin yaşam 
koşullarının ve imkanlarının genel tespiti sosyal inceleme süreci ile 
kayıt altına alınır. Kurumun Sosyolog veya Sosyal Çalışmacısı, 
özürlü ve ailesinin ihtiyaçları ve şartlarına yönelik kişinin yaşam 
alanında ilk tespitini yapar ve talebi Müdürlüğe aktarır.
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Medikal malzeme ihtiyaçları her bölgeye ve döneme bağlı 
olarak farklı ürünler üzerinde yoğunlaşabilir. Özellikle her yıl gün
cellenen Sağlık Uygulama Tebliği SGK’nın medikal malzemelere 
katkısını belirlemektedir. Tebliğde belirtilemeyen malzemeler söz 
konusu olduğunda diğer kamu kurumlarının imkanlarını bu alana 
kaydırması daha uygun olabilir. Bunun için de öncelikle kamu uy
gulamalarının taranması ve bölgede yoğunlaşan ihtiyaçların iyi 
tespit edilmesi önemlidir.

Bununla beraber medikal malzeme temini söz konusu ol
duğunda başka bir önemli husus, objektif kriterlerin tespiti ve bu 
kriterlerin her müracaat için değerlendirmeye temel kılınmasıdır. 
Çünkü bazı kamu hizmetlerinde mükerrerliğin önüne ancak bu 
şekilde geçilebilir. Kişinin veya ailenin belirlenecek sosyo-ekonomik 
yoksunluk kriterlerine uygunluğu gözetilerek müracaat kararlaştı
rılmalıdır. Sosyo-ekonomik yoksunluk kriterleri kişinin desteklenme 
düzeyini doğru şekilde belirleme şansı verecektir.

Medikal malzeme taleplerinin belirlenen objektif kriterlere 
uygunluğunu belirlemek amacıyla, İSÖM bünyesinde Medikal Yar
dım Değerlendirme Komisyonu (Sosyal Çalışmacı ya da Sosyolog, 
Fizyoterapist, Hemşire, Halkla İlişkiler Elemanı) kurulmuştur. De
ğerlendirme Komisyonu, bütün ön hazırlıklar yapıldıktan sonra, 
talep yoğunluğuna göre, haftanın bir günü toplanarak, talebin kabu
lü veya reddi konusunda nihai kararını vermektedir.

3. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Medikal Yardım 
Uygulaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık yardımlarından 
yararlanan kişiler, söz konusu medikal malzeme teminine ilişkin 
müracaatlarını, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapmaktadır. 
Bu birimlerce, kişinin sağlık yardımlarından yararlanma açısından 
müstahak olup olmadığı, sağlık kurulu raporunda belirtilen cihazla
rın tıbbi uygunluk kontrolü ile hastaların daha önceden cihazı alıp 
almadıkları tespit edilmekte ve il dâhilinde SGK stoklarında mevcut
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olup olmadığı kontrol edilerek işlemler yürütülmektedir. Cihazın 
mevcut olmaması halinde hasta tarafından temin edilebilmesi için 
stoklarda cihazın olmadığına dair onay verilmektedir. SGK stokla
rında mevcut olmayan medikal malzemeler için, şahıslar, ilgili me- 
dikal malzemeyi özel firmalardan temin ederek, fatura ve diğer 
evraklarla birlikte SGK’ ya başvurmaktadır (www.sgk.gov.tr).

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Bakanlığı tarafın
dan her yıl güncellenen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümleri
ne göre şahsa geri ödemelerini yapmaktadır. Ayrıca 2012 yılında 
Genel Sağlık Sigortasının bütün nüfusa genelleştirilecek olması da 
medikal malzemelerin karşılanmasında genel ve yaygın bir stan
dardın sağlamasına neden olacaktır. Bu konuda ortaya çıkacak 
uygulamaya göre Belediyelerde sosyal yardım kapasitelerini ve 
odak alanlarını yeniden yapılandırmalıdırlar.

3.1. SGK Medikal Malzeme Geri Ödemelerinde Gerekli 
Evraklar 

3.1.1. Ayaktan hastalarda kullanılan ( 5/C)
Vücut dışı protez, ortez malzemeleri
1) Faturanın Aslı
2) Çalışan İçin Vizite Kâğıdı, Emekli İçin Sağlık Karnesi Fo
tokopisi
3) Reçete (Uzman Doktor Kaşeli İmzalı),
4) Sağlık Kurulu Raporu (özellikli malzemeler için)

3.1.2. Hasta A lt Bezi, Kolostomi, Ürostomi Torbaları vb. 
Sürekli kullanım gereken tıbbi malzemeler
1) Faturanın Aslı.
2) Çalışan İçin Vizite Kâğıdı, Emekli İçin Sağlık Karnesi Fo
tokopisi.
3) Reçete (Uzman Doktor Kaşeli İmzalı).
4) Sağlık Kurulu Raporu (“ASLI GİBİDİR” onayı SGK Mü- 
dürlüğü’nce yapılmaktadır).
5) Takip Formu.
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6) Malzeme Barkodu.

3.1.3. İşitme cihazları
1) Faturanın Aslı.
2) Çalışan İçin Vizite Kâğıdı, Emekli İçin Sağlık Karnesi Fo
tokopisi.
3) Reçete (Uzman Doktor Kaşeli İmzalı).
4) Sağlık Kurulu Raporu .
5) Odyometri Testi
6)Raporlarda Belirtilen İşitme Cihazına Ait Ücret İçin, SGK 
İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü’ne Hasta Katılım Payı 
Yatırıldığına Dair Belge

3.1.4. Tekerlekli Sandalye, Akülü Sandalye, Wolker
1) Faturanın Aslı.
2) Çalışan İçin Vizite Kâğıdı, Emekli İçin Sağlık Karnesi Fo
tokopisi.
3) Reçete (Uzman Doktor Kaşeli İmzalı).
4) Sağlık Kurulu Raporu (özellikli malzemeler için).
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IV. BÖLÜM 

SOSYAL REHABİLİTASYON HİZMETLERİ 

(Bölüm Editörü: Feyzullah GÜRDAŞ)
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SOSYAL REHABİLİTASYON HİZMETLERİ:

SERBEST ZAMAN AKTİVİTELERİ 

Ayşe ÖZDEMİR*

1.GİRİŞ

Büyükşehir Belediyesi Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliğin
de (2006: 185); Sosyal Rehabilitasyon; özürlü bireyin ve ailesinin sos
yal hayatta karşılaştığı her türlü sorunların tanımlanmasına ve çözüm
lenmesine yönelik çalışmalarla, özürlü ve ailesinin sosyal hayata katı
lımlarını amaçlayan çalışmalardır' şeklinde tanımlanmıştır.

Bu Yönetmeliğe uygun olarak Büyükşehir Belediyesi Özür
lüler Müdürlüğü bünyesinde özürlü vatandaşlara yapılan bütüncül 
hizmet çerçevesinde tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanan 
bireylere hizmetin devamı olarak toplum hayatına katılımını kolay
laştırmak ve toplumsal fırsatlardan özürlü olmayan diğer bireyler 
gibi eşit faydalanmalarını sağlamak üzere, özgüvenin ve dış dün
yaya karşı ilginin artırılması amacıyla serbest zaman aktiviteleri 
düzenlenmektedir.

Sosyal rehabilitasyon hizmeti çok geniş hizmetleri içermek
tedir. Serbest zaman aktiviteleri bu hizmetin bir bölümünü kapsa
maktadır.

Serbest zaman dilimi içerisinde özürlü bireylerin katıldıkları 
etkinlikler, onların sosyalleşmesini sağlamakta ve tedavi süreçleri
ne katkıda bulunmaktadır.

*Sosyolog
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Günümüzde pek çok serbest zaman aktivitesi imkânı mevcuttur. 
Özürlü bireylerin bu aktivitelerden hangilerine katılacaklarını ise 
özürlülerin yaşları, cinsiyetleri, sahip oldukları yetenekler, engellilik 
seviyeleri ve sahip oldukları olanaklar belirler. Bu aktiviteye katıl
mada yardımcı olacak ve yönlendirecek kişilerin bu bireyleri çok iyi 
tanımaları gerekmektedir. Bu yönlendirmelerde amaç bireylerin 
sosyalleşmesine ve iyileşme süreçlerine katkıda bulunmaktır.

Özürlü bireylerin serbest zamanlarını verimli bir biçimde 
değerlendirmeleri ve bunları, ruh sağlıklarına yansıtmaları amacı ile 
özürlü merkezlerinde rekreatif etkinlik imkânlarını arttırmak ve bu 
etkinliklere engellilerin katılmalarını sağlamak son derece önemlidir. 
Bu tür aktivitelerle katılan bireylere; başarıya yönelme, sorumluluk 
elde etme ve fiziksel güç kazandırılmaktadır. Aynı zamanda sosyal 
hareketliliği artırmak, saygınlık ve takdir de kazandırır.

Literatürde ‘rekreasyon’ veya 'yenilenme' olarak tarif 
edilen kelime tam bu noktayı izah etmektedir.

Bir hastalıktan sonra eski haline gelmek, tazelenmek, eski 
iş başarısını kazanmak anlamlarına gelen rekreasyon, bir anlamda 
insanların boş zamanlarının amaca yönelik değerlendirilmesini 
ifade etmeye başlamıştır. Rekreasyon bir veya birilerinin danış
manlığı ile yeniden yaratımdır, yeniden var olmadır. Özürlü bireyi, 
kendini ortaya koyması için motive etmektir. Özürlü bireyi rehabili
tasyon sürecinde yeniden yapılanmaya hazırlarken yapılan aktivite- 
ler zinciridir (http//: www.rekreasyon.org).

Rekreasyonda; özürlünün ilgi, dürtü amaç ve katılım şekil
leri gibi birçok faktöre göre değişik anlayışlar sergilenir. Bireysel 
veya grup şeklinde yaşama geçirilebilir. Özürlü bireylere, zamanın 
hoş bir şekilde değerlendirilmesi yanında bilgi ve eğitim içerikli 
geziler düzenlenerek fiziksel ve zihinsel aktiviteler yapılır. Grupla 
yapılan aktiviteler özürlü bireyin topluma adaptasyonunu kolaylaştı
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rır. Bireysel olarak yapmak isteyip yapamadığı etkinlikler, geziler, 
katılmak isteği fuarlara katılımını kolaylaştırmak, özürlü bireyin 
rehabilitasyonun bir parçasıdır.

Serbest zaman aktiviteleri oyun, eğlence ve mutluluk içerir. 
Bu aktivitelere katılan çocuklar eğlence ve mutluluğun verdiği 
olumlu duyguları davranışlarına yansıtır (Luo, 2005:).

Herhangi bir grubun içinde olmaktan kaynaklanan aidiyet 
duygusu ve gruba kaynaşarak kendini kabul ettirmenin yani uyu
mun getirdiği özsaygı ve özgüven grubun diğer üyelerine duyula
cak güveni de olumlu olarak etkilemektedir. Bu şekilde birey sosyal 
çevresine uyum sağlamış olacak yani sosyalleşecektir ( Heal ve 
Laycock, 1987).

Ailelerde meydana gelen bazı problemlerin hem meydana 
gelmemesinde hem de ortaya çıkan problemlerin çözümünde, ser
best zaman aktivitelerinin yeri çok önemlidir (Holman ve Epperson, 
1989).

Rekreasyona aile olarak katılımın, serbest zaman aktivite- 
lerinden elde edilecek faydaları arttırdığı, aile bağlarını güçlendirdi
ği (Orthner,1998), aileyi daha iyi tanımaya, ailenin değerini anla
maya, diğer ailelerle karşılaştırma olanağı bulmaya yardımcı oldu
ğu, aileye bağlılığı arttırdığı ifade edilmiştir (Scholl vd. 1999).

Yapılan sosyal etkinliklerde özürlü bireyler performanslarını 
sergileme imkânı bulurlar.

Özürlü bireyin aktivitelerde sergilediği performans kişilik 
gelişimine yardım ederken özürlünün toplum tarafından özürlü 
olmanın ötesinde topluma faydası olan bir birey olarak kabul edil
mesinde etkin bir rol oynar. Sahip olduğu sosyal çevreyi geliştirir ve 
iletişim becerilerinin artmasını sağlar. Özürlü bireyin sahip olduğu
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özür nedeniyle yaşadığı psikolojik gerginlik ve bunun sonucu olu
şan sosyal sorunları aşmasında önemli rol oynar.

Özürlü bireyin kendini toplumdan soyutlamasını engeller ve 
hayata bağlanmasına yardımcı olur. Özürlünün ailesi tarafından 
yeteneklerinin farkına varılarak kabul görmesini sağlar.

Tekrar özetlersek;

Özürlülerde serbest zaman aktiviteleri:

• Bireyi mutlu eder.
• Fiziki sağlık gelişiminde önemli düzeyde pozitif etki 

sağlar.
• Ruh sağlığı açısından moral, motivasyon ve özgüven 

kazandırır.
• Yapılacak uygulamalı aktivitelerle zihinsel gelişim sağ

lar.
• 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 rehabi

litasyon eğitiminin ilk uygulama alanları ve sosyal ya
şamın ilk adımıdır.

• Ailenin (velinin) moral ve motivasyonuna dolaylı yol
dan katkı sağlar (http//: www.rekreasvon.org).
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İSÖM'e kayıtlı olan özürlü bireylere ve Zihinsel Eğitim Be
ceri Kazandırma Merkezlerinde eğitim alan öğrencilere yaşı, özür 
gurubu ve performansı dikkate alınarak bütüncül sosyal hizmetler 
kapsamında uygulanan sosyal rehabilitasyonun bir parçası, ser
best zaman aktiviteleri şunlardır:

• Zihinsel beceri gerektiren aktiviteler
• El becerileri gerektiren aktiviteler
• Bedensel beceri gerektiren aktiviteler
• Toplumsal ağırlıklı aktiviteler şeklinde planlanmaktadır.

Bu aktiviteler üç başlık altında toplanmıştır.

1. Gezi ve Eğlence Programları
2. Kültür-Sanat Festivalleri
3. Fuarlar
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1. GEZİ VE EĞLENCE PROGRAMLARI

Zihinsel Eğitim Beceri Kazandırma Merkezlerinde eğitim 
alan 18 yaş üstü özürlü öğrencilere, zihinsel, bedensel ve psikolojik 
durumuna göre, haftalık periyotlarla İstanbul içi geziler düzenlen
mektedir. Geziler kurumda hizmet veren özürlü araçlarıyla yapıl
maktadır.

İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezme imkânı bula
mamış bu genç öğrenciler özel gün ve haftalar takvimi dikkate alı
narak günün önemine binaen düzenlenen programlarla İSÖM per
soneli eşliğinde bu mekânları gezme fırsatı bulmaktadırlar. Eğitici, 
öğretici ve eğlendirici olan bu hizmet özürlü öğrencilerin grupla 
uyumunu, sosyalleşmesini sağlamaktadır. Camiler, medreseler, 
kütüphaneler gezilmekte, İstanbul'un yeşil alanlarında açık alan 
etkinlikleri yapılmaktadır. Sabah yürüyüşleri ve deniz kenarında 
yapılan sabah kahvaltısı öğrencilerin güne zinde başlamasını sağ
lamakta, yapılan aktiviteler öğrenci ve öğretmenlerin motivasyonu
nu arttırmaktadır. Psikolojik, fiziksel ve sosyal engellilerin ve hasta
lıkların tedavilerini çeşitli aktivitelerle desteklemek yapılan eğitimin 
bir parçasıdır.

Özürlü bireyler ilgili oldukları sanatsal faaliyetlerde açılmış 
olan sergilere, atölyelere götürülmekte bu alanda daha bilgili ve 
başarılı olmaları sağlanmaktadır. Her özürlü bireyin katılması gere
ken aktiviteler tespit edilmekte, sonrasında yönlendirmeler yapıl
maktadır. Özürlü bireye uygun olan aktivite, kurum psikologları ve 
fizyoterapistleri tarafından tespit edilmektedir.

Ayrıca eğitim alan öğrencilerin doğum günleri tespit edile
rek aileleri ile birlikte doğum günleri kutlanmaktadır.

Zihinsel özürlülerin yanı sıra İSÖM bütün özür gruplarına 
hizmet vermektedir. Her özür grubuna uygun aktiviteler belirlenerek
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kişilerin performansına uygun mekânlar seçilmektedir. Özel gün ve 
haftalar dikkate alınarak yapılan programlara özürlü bireyler ailele
riyle birlikte katılmaktadır. Dünya Özürlüler Günü, Sakatlar Haftası 
gibi özel günlerde, piknikler, yemek davetleri gibi organizasyonlar 
yapılarak özürlü bireylerin ve ailelerinin hoş vakit geçirerek birbirle- 
riyle kaynaşmaları sağlanmaktadır. Ramazan ayında özürlü birey
lere aileleriyle birlikte iftar programları düzenlenmektedir.

İstanbul'un muhtelif mesire yerlerinde uçurtma şenliği, çe
şitli yarışmalar ve eğlenceler düzenlenmekte; İstanbul Boğazı’nın 
eşsiz güzelliğinde Galata Köprüsü’nde ve boğazda balık tutma 
yarışması yapılmaktadır.

Müze, cami, kütüphane, tarihi ve kültürel mekânlara, şehir 
turları, Çanakkale, Konya vb şehir gezileri yapılarak özürlü bireyle
rin sosyal aktivite ihtiyaçları giderilmektedir.

2. KÜLTÜR SANAT FESTİVALLERİ:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü 
(İSÖM) ve Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu, 2009 yılında 
ikincisi düzenlenmiş olan Uluslararası İşitme Engelliler Kültür ve 
Sanat Festivali'nde sekiz ülkeden yüzlerce işitme engelliyi bir araya 
getirmiştir.

İSÖM ve Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu'nun 
ortaklaşa düzenledikleri festivalde; Ukrayna, Rusya, Sırbistan, 
Kosova, Bosna-Hersek, Özbekistan, Bulgaristan ve Türkiye'den 
yüzlerce işitme engelli bir araya gelmiştir; dans ve tiyatro grupları 
gösteriler yapmışlardır.

3 Aralık Dünya Özürlüler Günü’nde günün anlamına uygun 
olarak Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ve yerel belediyelerde 
yapılan çeşitli festivallere özürlü ailelerinin katılımı sağlanmaktadır.
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Festivaller, alışveriş merkezlerinin gösteri alanları, Beşiktaş, Bakır
köy, Kadıköy Meydanı, İstiklal Caddesi vb. yerlerde yapılmaktadır. 
Özürlü bireylerin yaptıkları ebru, takı, resim, makrame, heykel gibi 
el sanatları ürünlerini canlı performansla sergileyen özürlü bireyler 
“Biz de varız!” sloganıyla topluma seslerini duyurmaktadırlar. 
İSÖM' ün zihinsel özürlü öğrencilerinden oluşan gösteri sanat gru
bu çeşitli müzik alanlarında sahne almakta, yeteneklerini sergile
mektedirler.

Özürlü bireyler özür grupları göz önünde bulundurularak 
devlet tiyatroları ve şehir tiyatrolarına götürülmektedir. Aynı za
manda yetenekli özürlü bireylere tiyatro eğitimi verilmekte, sahne 
almaları ve topluma özürlü bireylerin farklı yetenekleri olduğu ve bu 
yetenekleriyle algılanmaları gerektiği belirtilmektedir. Yapılan kültür 
sanat festivallerinde özürlü bireylerin sahne almaları sağlanmaktadır.

Özür grupları için yapılan festivallerde; Özürlü bireyin kendi 
yaşamına ait değerlerini, becerilerini tanıtma, yaratılan veya üretilen 
bu değerleri sahiplenme ve topluma tanıtma amacı güdülmektedir.
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Özürlü bireylerin bağımsız beceri kazanması, var olan 
potansiyellerini açığa çıkarması ve bu potansiyeli doğru kullanması 
sürecinde verilen eğitim ve danışmanlığın ötesinde bu yeteneğini 
sergileyecek ortamların oluşmasına yardımcı olmak için eğlendirici 
ve vakit geçirici aktiviteleri kapsayan destekleyici organizasyonlar 
ve iyileştirme programları özürlülerde görülen olumsuzlukları en 
aza indirerek, yaşam kalitesini artırır.

3. FUARLAR:

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, özel eğitim alan öğrencilerin 
eğitim seçeneklerinin ve engellilerin toplum nezdinde daha iyi anlaşıl
ması amacıyla, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM), Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezlerinin ve okullarının, vakıf - dernek ve Sivil 
Toplum Kuruluşları (STK) ve ilgili eğitim kurum ve üniversitelerin katılı
mıyla 13-14-15 Mayıs 2009 tarihlerinde Özel Eğitim Günlerini düzen
lemiştir. Fuar kapsamında özürlülere yönelik geliştirilen ve onların 
yaşamlarını kolaylaştıran her türlü ürün, çözüm ve teknolojiler ser
gilenmiş ve tanıtılmıştır. İSÖM olarak Feshane’de düzenlenen özel 
eğitim günleri fuarında özürlü bireylerin el sanatları ürünleri sergi
lenmiş; Gösteri Sanatları Topluluğu, Mehter Takımı, Urfa Sıra Ge
cesi, Karadeniz Horon Grubu fuara katılanlar tarafından ilgiyle iz
lenmiştir. Ayrıca fuarda, İSÖM avukatları özürlü hakları ile ilgili 
seminerler vermiştir.

Başbakanlık (mülga) Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Türkiye 
Sakatlar Konfederasyonu ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle 
düzenlenen "1. Engelliler ve İhtiyaçları Fuarı", 25-29 Haziran 2008 
tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştiril
miştir. Türkiye'de ilk kez resmi bir organizasyonla gerçekleştirilen 
fuarda tüm özürlü gruplarına yönelik olarak yurt içinde üretilen veya 
yurt dışından getirilen akülü tekerlekli sandalyelerden engelli asan
sörlerine, hasta taşıma liftlerinden özürlü banyolarına, ortez- protez 
malzemelerinden özel eğitim kurumlarına, işitme cihazlarından
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görme özürlüler için kabartma yazılı cihazlara, zihinsel özürlü ço
cuklar için eğitim setlerinden oyun gruplarına kadar engellilerin 
ihtiyacı olabilecek tüm ürünler sergilenmiştir.

Fuarda ayrıca, engellilere yönelik hizmet veren kurumlar 
da hizmetlerini sergilemişlerdir. Bu tarz fuarlara katılmak, başkala
rına bağımlı yaşayan özürlülerimizin sorunlarının en aza indirgene
bilmesi için farklılıklarının, yeteneklerinin, fırsat verildiğinde her 
türlü başarıya imza atabileceklerinin kamuoyuna sunumunu sağ
lamaktadır. Özürlülere yönelik destek ve hizmet sunan, üretim ya
pan kurum ve kuruluşların hizmetlerinin ve üretilen fonksiyon ka
zandırıcı, destekleyici ürünlerin düzenli olarak gerçekleştirilecek 
programlarla özürlü ihtiyaç sahiplerine, ailelerine ve kamuoyuna 
tanıtımı için ulusal ve uluslar arası çalışmaları takip edebilmek ve 
yapılan çalışmaları sunmak açısından fuarlar büyük önem arz et
mektedir. Ayrıca bu fuarların, özürlü bireylerin ve ailelerinin katılımı 
sağlanarak özürlülük bilincinin artması çalışmasına katkısı olmak
tadır.

Burada anılan ve genelde yıllık periyotlarla gerçekleştirilen fu
ar ve özel etkinliklere İSÖM, hem kurumsal olarak katılmakta hem de 
ailelerin ve özürlülerin katılımını sağlayarak onların yeni uygulamalar
dan ve değişikliklerden haberdar olmasını sağlamaktadır.
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SPORLA REHABİLİTASYON 
Abdullah Duran ARSLAN* 

1.GİRİŞ
"Büyükşehir Belediyesi Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeli

ği’’ kapsamında çalışan İSÖM, özürlü bireyleri sporla rehabilitasyon 
kapsamında değerlendirerek yönlendirmelerini yapmaktır.

Özürlü sporunun temel amacı; fiziksel performanslarını ve 
becerilerini tanıma, yükseltme, sergileme olanağı vermek ve bunun 
yanında başarıyı tatma, kendini aşma, diğerleri ile yarışma, hatta 
aralarından sıyrılarak birinci olma, şampiyon ilan edilme duyguları
nı tanımalarını sağlamaktır.

2.SPORLA REHABİLİTASYONUN AMACI
• Spor becerilerini kazandırmak
• Motorik özelliklerin gelişimine yardımcı olmak
• Koordinatif becerilerin gelişimi desteklemek
• Vücudunu hissetme ve kendini kontrol edebilme becerile

rini geliştirmek
• Sosyal becerileri desteklemek
• Davranış problemlerini azaltmak
• Konuşma gelişimine katkıda bulunmak
• Günlük yaşama uyumu kolaylaştırmak
• Bağımsız yaşam becerilerini geliştirmelerini desteklemek
• Çocuk ve ailenin yaşam kalitesini arttırmak

3.ÖZÜRLÜ SPORUNDA EĞİTİM
• Çocuğun ihtiyaçlarına göre programlanmalı
• Oyun ile kaynaştırma yapılmalı
• Kolaydan zora doğru yapılmalı
• Parçadan bütüne doğru gidilmeli
• Motivasyon ödül ile arttırılmalı

*Spor Eğitmeni
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• Cezadan kaçınılmalı
• Sözlü / işaretli uyarılar kullanılmalı
• Model olarak, göstererek doğruyu tanıtmalı
• Zaman sınırlaması kaldırılmalı

3.1. Kimlerden Destek Alıyoruz
• Sağlık hekimi
• Fizyoterapist
• Psikolog
• Psikiyatrist
• Nörolog
• Çocuk gelişim uzmanı
• Özel eğitim uzmanı
• Konuşma terapisti
• Beslenme uzmanı

Spor ve rehabilitasyon kapsamında özürlü öğrencilerimize 
salon dersleri; Futbol, Basketbol, Voleybol gibi dersler verilerek, el 
ayak koordinasyonları geliştirilmekte ve bu dersler aracılığıyla 
sporla tanışmaları, enerjilerini boşaltmaları, birlikte hareket etmele
ri, paylaşma, yardımlaşma, grupla uyum gibi becerilerin sağlanma
sını amaçlamaktayız.

Özürlüler Müdürlüğü bünyesinde zihinsel özürlülere beceri 
kazandırma amaçlı çalışan bütün merkezlerimizde, konusunda 
uzman eğitmenler tarafından profesyonel eğitim verilmektedir. Eği
timler düzenli olarak haftanın belirli günlerinde yapılmaktadır; yılın 
belirli tarihlerinde de yarışmalar ve müsabakalar düzenleyerek 
özürlü öğrencilerin motivasyonlarını arttırmayı, onlara bir hedef 
koymayı amaçlamaktayız.

3.2. Düzenlemiş Olduğumuz Müsabakalar
• Ampüte Futbol Turnuvaları
• İşitme Özürlüler Futsal Turnuvası

304



• Tüm Özür Gruplarıyla Bowling Turnuvası
• Zihinsel Özürlüler Futbol Turnuvası
• Tüm Özür Gruplarına Yönelik Yüzme Yarışları
• Traking Oriantring Yarışları
• İzcilik Faaliyetleri
• Zihinsel Özürlüler Buz Pateni Yarışları
• Zihinsel Özürlüler Bisiklet Yarışları
• Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası ve Gösterileri

3.3. Zihinsel Özürlülere Verilen Spor Faaliyetleri:
• Bocce
• Buz Pateni
• Bisiklet
• Masa Tenisi
• Salon Sporları (Basketbol, Voleybol, Aerobik Eg

zersizler, Atletizm)
• Traking ve Oriantring
• Bowling

3.4. Spor Eğitmenlerine Verilen Eğitim Faaliyetleri:
• Zihinsel Engellilerde Spor Eğitim Semineri
• Spor Eğitmenlerine İşaret Dili Eğitimi
• Watsu Eğitimi
• Otizm’de Spor Eğitim Semineri
• Bedensel Özürlülerde Su içi Egzersizleri Semineri

4. ÖZÜRLÜLERDE YÜZME EĞİTİMİ
Su eğlencedir. İnsanların büyük bir kısmı sudan hoşlanır 

ve su yaşamın tamamlayıcı öğesidir. Yüzme, her çocuğun fiziksel 
eğitiminin temel bir parçası olmakla birlikte eğlence, fiziksel uygun
luk ve yaşam için de önerilmektedir. Özürlü çocuklar için de bu 
nedenler aynı şekilde geçerlidir.
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yüzmenin, eğitim programlarında eğlendirici ve motorik değerinden 
dolayı ek olarak kullanılması önerilmektedir. Yapılan araştırmalarda 
yüzmenin bu çocuklarda favori spor olduğu açıklanmıştır.

Su içinde yerçekiminin etkileri çok azalır, ağırlık azalmış 
olur. Su vücudu her yönden destekler, ağırlık azaldığı için eklem
lerde hareketler çok kolaylaşır. Suyun yoğunluğuna bağlı olarak 
her yönde harekete karşı eşit direnci vardır. Bu dirence karşı kasla
rın çalışması ile kaslarda gelişme olur. Kas kuvveti ve dayanıklılığı 
arttırılır. Ilık suyun sakinleştirici etkisi ile çok iyi bir stres gidericidir. 
(Urartu 1994)

Müslümanlar suyun maddi manevi faydalarından yararlanılan 
bir su medeniyeti kurmuşlardır. Antik çağlardan bu yana Yunan ve Ro
malılar spor müsabakalarından sonra suyu kendilerini rehabilite etmek 
için kullanırlardı. Daha sonra ancak günümüzde bu etkinin tekrar araştı
rıldığını görüyoruz. NASA‘nın ağırlıksızlık üzerine 1960’ larda başlattığı 
araştırmalar ile insanlar suyun bilimsel faydalarını fark etmişlerdir.
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4.1. Su İçinde Yapılan Egzersizin Genel Yararları
• Kas gücünü arttırır
• Oksijen alınımını ve aerobik kapasiteyi arttırır
• Esnekliği arttırır
• Denge ve koordinasyonu iyileştirir
• Eklemlere zarar vermez
• Gevşeme sağlar
• Pozisyon duyusunu arttırır
• Dolaşımı düzeltir
• Ruhsal stres ve gerginliği azaltır
• Kendini iyi hissetmeyi sağlar (Olaru, 1998).

4.1.1. Yüzme Havuzlarından Yararlanmak için Gerekli Şart
lar

• İBB İSÖM Otomasyon Sisteminde kayıtlı olmak
• Kurum fizyoterapist ve psikologu tarafından yapılan de

ğerlendirmenin müspet olması.
•16 yaşından büyük olmamak (16 yaşın üzerindeki özürlü

ler normal yüzme seanslarına yönlendirilmektedir).
• İdrar problemi olmaması (bez kullanmaması gerekmekte

dir).
• Özürlü Sağlık Raporunun ibrazı.
• İdrar Tahlili yapılması.
• Hepatit B testi yapılması.
• Doktor Onayı.

4.1.2. Yüzme Havuzlarına Kimler Giremez?
• Ateşi olanlar ve sık aralıklarla nöbet geçirenler
• Kalp yetmezliği olanlar
• İnkontinansı olanlar ( İdrar ve feçes tutamayanlar )
• Enfeksiyonu olanlar
• Açık yarası olanlar

Yüzme Havuzlarına girmek için gerekli malzemeler: Mayo, 
Bone, Havlu, Terlik, Havuz Gözlüğü.
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5. ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜNDE YÜZME EĞİTİMİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan spor 

tesislerini özürlülere sonuna kadar açmaktadır. Tophane Özürlüler 
Müdürlüğü’ne gelen bireyler; özür gruplarına, özür derecelerine, 
yaşları gibi özelliklerine bakılarak değerlendirilmekte, uygun olan 
spor branşına ve spor tesisine yönlendirilmektedir. Yönlendirilmeler 
yapılırken özürlünün sporda dikkat etmesi gereken hareketler fizyo
terapistler tarafından belirlenir ve özürlüye eğitim verecek Antrenö
re eğitim verirken dikkat etmesi gereken bu hareketlerle ilgili bilgi 
verilmektedir.

Özürlü yüzme seanslarında özürlü çocuklar, 3 aylık aralık
larla kameraya çekilerek gelişimleri görsel olarak takip edilmekte
dir. Bu çekimler su içinde su altı kameralarıyla, su dışında normal 
kameralarla yapılmaktadır. Bu uygulama ailelerin çocuklarının geli
şimlerini görmeleri açısından yapılması gereken son derece önemli 
bir uygulamadır.

Her yıl düzenli olarak ortopedik ve zihinsel özürlülere yönelik 
yüzme yarışları düzenlemekteyiz. Amacımız özürlülerin birinci veya 
ikinci olmalarını sağlamak değildir. Ellerinden gelenin en iyisini 
yapmalarını sağlamaktır.

5.1. Hidroterapi
Hidroterapi, suyun iyileştirici gücünün tedavi amacıyla kul

lanılmasıdır. Hidroterapinin kullanımı M.Ö 3000-2000 yıllarına 
dayanır. Hemen hemen her yaştaki ve kondisyondaki kişilere uygu
lanabilir. Diğer tedavi yöntemleri gibi potansiyel toksisitesi ya da 
hasar verme olasılığı olmadığı için kritik hastalarda bile uygulanabi
lir. Ilık su, egzersizler için ideal bir ortamdır. Aynı zamanda hem 
faydalı hem de emniyetli bir ortam sağlar. Suyun kaldırma gücü ile 
vücut her yönden desteklenir ve eklemlere binen yükü azaltır. Böy- 
lece omuzlara kadar suyun altına girdiğinizde, vücut ağırlığının 
%90'ı suyun kaldırma gücü sayesinde azalır ve yalnızca kalan 
%10'u eklemlere etki eder. Bu sayede eklemlerdeki gergin tendon 
ve ligamanlardaki stres azalır, yapacağınız aktiviteler çok kolayla
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şır, eklemler korunur ve daha serbest hareket eder. Bu nedenle 
dışarıda yani havada yapılamayan birçok hareket su içinde rahat
lıkla yapılabilir.

Hidroterapinin bir diğer faydası da dirençtir. Su, havadan 
12 kat daha dirençli olduğu için egzersizlerle kasların gelişmesini, 
kalp ve dolaşım sisteminin güçlenmesini sağlar. Bacakları etkileyen 
suyun basıncı kan dolaşımını kolaylaştırır. Su içi tedavilerden ya
rarlanmak için yüzme bilmenin gerekmemesi de hidroterapinin bir 
diğer artı noktasıdır. Tarihi bir tedavi yöntemi olarak eski Roma, 
Çin ve Japon kültürlerinde çok yaygın olarak kullanılmıştır. Avru
pa’da 19. yüzyılda Kneipp adı ile yeniden popüler olmuş ve halen 
etkin biçimde uygulanmaktadır.

Hidroterapi; ağrıyı azaltmada ve eklemleri korumada, hem 
etkili hem de emniyetli bir yöntemdir. Ağrı, eklem hareketlerini ön
ler; kas gücü ve eklem hareket açıklığı azalır. Kasların ve kasların 
etrafındaki bağ dokusunun kısalması ve sertleşmesi, daha fazla 
ağrıya neden olur.

Hidroterapi, eklemlerin hareketinin devamını sağlar. 
Fleksibiliteyi ve gücü korur. Eklemin zedelenmesini önler. Ayrıca; 
koordinasyon, endurans ve kendine güven artar. Ilık suyun kaldır
ma kuvveti ve konuma bağlı olmayan direnci, ağrılı durumlarda 
çalışabilmek için ideal bir ortam sağlar. Gelişmiş rehabilitasyon 
programlarının bir parçası olan hidroterapide her hastanın bireysel 
ihtiyacına göre spesifik programlar uygulanır. Hidroterapinin uygu
lama alanı çok geniştir. Çok çeşitli hastalıklarda ve limitasyonları 
olanlarda uygulanabilir (www.medikalart.com).

5.1.1. Özürlüler Müdürlüğü’nde Hidroterapi
Hidroterapi ünitemiz, konusunda uzman eğitmenler eşli

ğinde çalışmalarına devam etmektedir. Daha çok ortopedik özrü 
olan Serebral Palsi, Sipina Bifida, Kas Hastalıkları, Omurilik Prob
lemi olan, Brachial Plexus felci gibi engel gruplarına hizmet ver
mekteyiz. Özürlü bireyler, hidroterapi havuzlarına alınmadan önce
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fizyoterapist ve psikologlarla ortak bir program hazırlanır ve hazır
lanan program dâhilinde eğitimlerine devam eder.

Yüzmeyi öğrenen veya belirli bir seviyeye gelen özürlüler 
olimpik yüzme havuzlarındaki özürlü yüzme seanslarına yönlendiri
lerek burada eğitimlerine devam edilmektedir. Amacımız özürlünün 
rehabilitasyonunu yaparken ayrıca bir spor dalında da sporcu kim
liğini kazanmasını sağlamaktır. Eğitimlerimizde diğer hidroterapi 
merkezlerinde uygulanmayan, Watsu ve Shiatsu terapileri de ya
pılmaktadır. Özürlü bireyler servisle evlerinden alınıp eğitimleri 
bittikten sonra tekrar evlerine servisle bırakılmaktadır.

5.1.2. Watsu Terapisi
Harold Dull tarafından 1980 yılında California'nın ünlü ter

mal tesisi olan Harbin Hot Springs'te geliştirilen Watsu, suyun şifa 
dolu ortamında yapılan eşsiz bir terapi yöntemidir. Hafif sıcak su 
içerisinde zarif ve akışkan hareketler, esnetmeler ve shiatsu uygu
lamalarının birleşiminden oluşan etkin bir yenilenme ve yeniden 
doğma yöntemidir. Watsu suda yapılan bedensel çalışmaların ilk 
ve en popüler formudur.

Bedensel faydalarının yanında; stres nedenli hastalıkların 
iyileştirilmesi için önemli bir kapı aralamaktadır. Watsu sevgi (su) 
içinde, güvenli ellerde (terapist), neşeli ve huzur dolu bir dünyaya 
yapılan yenileyici, bedensel ve psikolojik tıkanmaları açıcı, olumsuz 
duyguları temizleyici bir yolculuktur. Dış dünya ile bağlantının ta
mamen kesildiği hissi veren özel bir zaman dilimi.

Watsu adını Water ve Shiatsu kelimelerinin birleşmesinden 
almıştır. Diğer terapiler ve fizik tedavi yöntemlerinden farklı olarak 
35 derece sıcaklıkta, geniş hareketlere uygun bir havuzda terapist 
tarafından uygulanır.

İlk yıllardan bu yana sayısız sınıflar, klinikler, termal mer
kezler, spa merkezleri ve hastanelerin yardımıyla dünya çapında 
bir gelişim yaşandı. Watsu modern zamanların su beden çalışma
larında en saygın konuma sahip su beden çalışmaları yöntemidir.
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A k u t E t k i l e r i:
• Derin bir psikolojik rahatlama sağlanır.
• Korkularda azalma ve kendine güven duygusunda artış.
• Otonom sinir sistemi çalışması dengelenir.
• Kalp ve solunum hızı yavaşlar, solunum derinleşir.
• Tüm kan ve lenf dolaşımı artar.
• Bağışıklık sistemini güçlendirir.
• Eklem, sinir, kas ve iç organlar bol temiz kanla desteklenir.

U z u n D ö n e m F a y d a l a r ı:
• Duygusal canlanma ve mutluluk hissi verir. Stres, öfke ve 

kaygının eliminasyonu sağlanır.
• Uyku düzeninde gelişme sağlanır.
• Sindirim sistemi daha düzenli çalışır.
• Vücut direncini arttırır.
• Ağrılarda düşüş ve ağrı eşiğinde yükselme sağlanır.
• Anksiyeteyi azaltır.
• Hayattan zevk alma düzeyini artırır.
Su desteği ile eklemler her tür baskıdan kurtulur. Sıcak su 

terapötik ve hipnotik etkisiyle ağrı ve olumsuz duyguları silici etki 
yapar. Sudaki hareketler omurga, belkemiği, kol ve bacakların bü
tününde zarif bir esneme sağlar. Karada yapılması mümkün olma
yan bu hareketler harmonisi ile artan kan ve lenf dolaşımı bedeni 
toksik maddelerden ve makromoleküllerden daha hızlı temizler. 
Bağışıklık sistemi güçlenir ve vücut direnci artar. Suda bulunan 
mineraller deri yoluyla vücut içine geçerek özellikle artmış sinir 
sistem beslenmesini destekler. Watsu bloke olan enerji akışını 
serbest bırakır. Akupunkturda kullanılan sinir hatları üzerindeki 
özel noktalara Watsu ile su içinde parmak presi uygulanır. 
(www.watsutr.com)

5.1.3. Özürlüler Müdürlüğü’nde Watsu
Türkiye’de ilk kez İBB İSÖM tarafından uygulanmaktadır. 

2007 yılında ABD’li Watsu eğitmeni Alexsis Lea ve İtalyan Watsu

311

http://www.watsutr.com/


eğitmeni Ciovanni Baccarani tarafından Watsu 1 ve Watsu 2 eğiti
mi verilmiştir. 2010 yılında bu eğitimler tekrarlanacak ayrıca watsu 
3 eğitimi alınacaktır. Özürlüler Müdürlüğü olarak daha çok ortope
dik özrü olan Serebral Palsi, Sipina Bifidalı, Kas Hastaları, Omurilik 
Problemi olan, Brechial Plexsus gibi özür gruplarına hizmet ver
mekteyiz. Adı geçen özürlü gruplarıyla beraber mental geriliği olan 
özürlüler de Watsu’dan faydalanmaktadır.

Özürlüler Müdürlüğü’ne bağlı hidroterapi havuzunda 100 
özürlü üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalar sonunda anatomik 
ve mental anlamdaki gelişimlerinden dolayı, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı havuzlu tesislerimizde Watsu eğitimlerini baş
lattık. Hedefimiz özel sektörde de bu eğitimlerin başlamasına reh
berlik ederek, İstanbul genelindeki tüm özürlüleri Watsu’yla tanıştı
rarak tedavilerinde pay sahibi olmaktır.

6. İZCİ KAMPI
6.1. Genel Amaçlar :

• Planlı ve programlı olarak birlikte yaşama alışkanlığını 
geliştirmek.

• Kendine güven duygusunu geliştirmek.
• Bilgi ve becerilerini geliştirmek.
• Liderliğe hazırlamak.
• Paylaşma dürtüsünü geliştirmek.
• Açık havada yaşama alışkanlığı kazanmasını sağlamak.
• Arkadaşlık ve dostluk bağları kurmalarına imkân vermek.
•Tabiatı sevme ve koruma alışkanlığı kazanmalarını sağ

lamak.
• Fikrî, bedenî ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak.
• Sorumluluk duygularını geliştirmek.
• Dikkatlerini geliştirmeyi sağlamak.
• Risk alma becerisini kazandırmak.
• Anında ve doğru karar verebilme yeteneklerini geliştirmek.

312



Özürlüler Müdürlüğü özürlüler, kronik hastalık grupları, 
sokak çocukları, uyuşturucu ve alkol bağımlıları için "Alternatif 
Tatil" koşulları sağlamak amacıyla bu gençlerimize izcilik faaliyetle
rinde bulunmaktadır. Zihinsel, ortopedik ve görme özürlü gençleri
miz izci kampı sayesinde özgüven sorunlarını aşmış, bireysel ola
rak hareket etme, grup faaliyetlerinde bulunma, sorumluluk alma 
ve görev bilinci gibi sosyal olguları yerine getirme adına büyük 
başarılar elde etmişlerdir.

Kamp Ümraniye kent ormanı içerisinde, tamamen doğal 
mimari ile bezenmiş bir yapıdadır. Kampımızda gerek açık alan 
gerekse kapalı mekânlardaki tuvalet ve duşlar, tekerlekli sandalye- 
lilere uygun hale getirilmiştir. Spor Faaliyetleri olarak Yüzme, Kü
rek, Yapay Tırmanma, Badminton, Dağ Bisikleti, Binicilik, Okçuluk, 
Yön Bulma, Yürüyüş, Açık Alan Aktiviteleri ve İp İnişi gibi spor 
branşları yapılmaktadır.

Eğitim faaliyetleri olarak resim, müzik, kampçılık, teknecilik, 
harita okuma, telsizle haberleşme, pusula ve temel sağlık, ilkyar
dım, doğada yaşam, denizde ve karada hayat kurtarma, kişisel 
gelişim, yeme içme kültürü, sağlıklı beslenme gibi eğitim faaliyetleri 
de yapılmaktadır.
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ÇİROZ ÖZÜRLÜLER YAZ KAMPI

Mehmet A li KESKİN* 

1. GİRİŞ: Rehabilitasyon ve Sosyal Rehabilitasyon 
Kavramları

Genel anlamıyla rehabilitasyon, kişinin doğuştan veya son
radan, herhangi bir nedenle oluşan kalıcı veya geçici yetersizlikle
rinin, kaybedilmiş bazen de yitirilmiş olan fonksiyonel kapasitesinin 
belirlenerek tedavi edilmesi, psikolojik sosyal ve mesleki açıdan da 
desteklenerek günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesini sağ
lamaktır. Bu bağlamda sosyal rehabilitasyon ise; kişinin daha nite
likli yaşamasına, toplumsal yaşama entegre olmasına ve sosyal 
statüsünü yeniden kazanmasına kısaca sağlıklı bir mesleki ve top
lumsal işlev düzeyine erişmesine yardımcı olabilmek için yürütülen 
etkinlikler bütünüdür.

Özürlü bireylerin ve çevresindekilerin içinde bulundukları 
genel duruma bakıldığında; yoksulluk, işsizlik, toplumsal dışlanma, 
fırsat yoksunluğu, bireysel haklar yoksunluğu vb. birçok sıkıntılarla 
karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. Bu türden sıkıntıların en çok 
yaşandığı alanlar eğitim, istihdam, ulaşım, eğlenme-dinlenme ola
nakları gibi alanlardır. Özürlü bireyler hayatın çeşitli alanında ay
rımcılığa uğramakta ve bunun bir sonucu olarak da sosyal yaşamla 
olan bağlarını yitirmektedirler. Bu durumun önemli nedenlerinden 
biri toplumumuzda yerleşmiş olan ve zaman zaman “ sağlamlar 
bitti de sıra özürlülere mi geldi” şeklinde ifadelerle hayat bulan ba
kış açılarıdır. Toplumun özürlüye bakışını belirlemek amacıyla 
yapılan birçok araştırma açıkça göstermektedir ki; toplumda özürlü 
bireylere karşı onların muhtaç ve zavallı oldukları,

*Sosyolog
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bir şeyleri başarabileceklerine inanmama gibi bir önyargı, toplum
sal duyarsızlık ve toplumdan dışlama, yok sayma, yetersiz görme 
tarzında yaklaşımlar da mevcuttur. Toplumda var olan bu yaklaşı
ma, bir de devletin özellikle eğitim, istidam ve fiziksel çevre alanla
rındaki eksiklikleri, mevzuatın dağınıklığı, hizmet sunumunun farklı 
kurumlar eliyle yapılması, standart birtakım uygulamaların olma
ması eklenince, özürlü bireylerin sosyal yaşam içerisinde yer bul
maları bir hayli güç bir hale gelmektedir.

5378 sayılı Özürlüler Kanununun 10. maddesinde “Rehabilitas
yon hizmetleri toplumsal hayata katılım ve eşitlik temelinde özürlülerin 
bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak verilir” ve 
Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliğinin 4. Mad
desinde “Sosyal rehabilitasyon; Özürlü bireyin ve ailesinin sosyal hayat
ta karşılaştığı her türlü sorunlarının tanımlanmasına ve çözümlenmesi
ne yönelik çalışmalarla, özürlü ve ailesinin sosyal hayata katılımlarını 
amaçlayan çalışmaları ifade edef şeklinde belirtildiği üzere ve yukarıda 
belirtilen nedenlerden ötürü özürlü bireylerin toplumsal yaşama entegre 
olabilmeleri adına yapılacak olan bütün sosyal rehabilitasyon hizmetleri 
önem kazanmaktadır.

2. ÇİROZ ÖZÜRLÜLER YAZ KAMPI VE SOSYAL RE
HABİLİTASYON

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire 
Başkanlığı Özürlüler Koordinasyon Merkezi kurulduktan bir yıl 
sonra 1995 yılında Florya Özürlüler Yaz Kampı adı altında, kendi 
imkânlarıyla tatil yapma olanağına sahip olmayan ya da ailedeki 
özürlü kişinin hareket kısıtlaması nedeniyle tatile gidemeyen özürlü 
ve refakatçilerine yönelik kurulmuştur.

Özürlüler kampı ilk kurulduğu yıllarda Haziran-Eylül ayları 
arasında 7 grupta 15’er günlük periyotlar halinde toplam 600-700 
kişiye, çadırlarda hizmet verilmekteydi. Zamanla tesise bungalov
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tarzı evler, özürlülere uygun park ve spor alanları yapılarak tesisin 
kapasitesi ve cazibesi arttırılmıştır.

1998-1999 yıllarında hizmet yelpazesindeki yapılan deği
şimlerle beraber kampımız Mayıs-Ekim ayları arasında 9’ar günlük 
periyotlar halinde yaklaşık 2000 kişiye hizmet verir hale getirilmiştir. 
İSÖM tarafından sürdürülen özürlü ve yakınlarına ücretsiz yaz 
kampı hizmetinden 2004 yılından bu yana toplam 15 bin 018 İstan
bullu özürlü ve özürlü yakını yararlanmıştır.

2007'de Florya Özürlüler Yaz Kampı, Yeşilköy Çiroz mevki
ine taşınarak Çiroz Özürlüler Yaz Kampı adını almıştır. Çiroz Özür
lüler Yaz Kampı’nın 2007 yılında hizmete açılmasıyla yaz kampının 
3200 olan yıllık kapasitesi 5280 kişiye çıkmıştır. Artan kapasiteyle 
beraber Çiroz Özürlüler Yaz Kampında bugün, Nisan-Ekim ayları 
arasında 6’şar günlük periyotlar halinde hizmet verilmektedir. Pa
zartesi günleri evlerinden araçla alınan misafirlerimiz Pazar günü 
kahvaltıdan sonra yine araçla evlerine bırakılmaktadır.

60 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Çiroz Özürlüler Yaz 
Kampı’nda, özürlü ve yakınlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği 
özürlü, annesi, babası ve kardeşi olmak üzere 4 kişilik bir aile düşünü
lerek inşa edilmiş olan 55 adet müstakil ev(içinde televizyon, klima, 
buzdolabı, 24 saat sıcak-soğuk su olan) bulunmaktadır.

Çiroz Özürlüler Yaz Kampı olarak misyonumuz; çoğunun 
maddi olanaksızlıklar ya da özürlü kişinin hareket kısıtlaması gibi 
nedenlerle tatile gidemediği, sosyal hayatın içinde yer almakta 
zorlandığı ve tüm seneyi evinde geçirmek zorunda kaldığı özürlü 
vatandaşlarımızın sosyal hayatla aralarındaki engellerin kaldırılma
sı, onları mutlu bireyler haline getirmek adına onlara ücretsiz tatil 
yapma imkânı sunulması, tatil boyunca gezi, konser, şenlik, spor 
organizasyonları, yarışmalar, film ve tiyatro gösterimleri, psikolojik 
danışmanlık hizmetleri ve seminer etkinlikleriyle özürlü bireylerin
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sosyal rehabilitasyonlarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması, 
misafirlerimizin her türlü ihtiyaçlarına yetkimiz, olanağımız ve ça
lışma koşullarımız ölçüsünde yanıt verilmesi ve misafirlerimizin her 
açıdan mutlu olup huzur bulduğu bir kamp ortamı sağlanmasıdır.

Çiroz Özürlüler Yaz Kampı’nda, özürlü bireylerin gereksi
nimlerinin diğer bireylerinkiyle eşit önemde olduğu düsturuyla ha
reket edilerek özürlü ve ailesinin sosyal hayata katılmaları amaç
lanmaktadır. Çünkü şurası açık bir gerçektir ki; özürlü bireylerin ve 
ailelerinin toplumla bütünleşmesinin, sosyal hayata dâhil olmasının 
önünde birçok engel bulunmaktadır. Bu engellerden biri ve belki de 
en önemlisi dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizdeki özürlü 
bireylerin ve ailelerin yoksulluk sorunudur. Kampımıza gelen özürlü 
vatandaşlarımıza ve ailelerine yönelik yapılan anket çalışmaların
da, kampımızı neden tercih ettikleri noktasında yöneltilen bir soru
da verilen cevapların belli hususlar üzerinde yoğunlaştığı tespit 
edilmekle beraber, bu hususlardan birinin de kampımızın ücretsiz 
olduğu için tercih edildiğidir. Buna ilaveten kampımızın tercih edil
mesindeki diğer önemli sebepler kampımızın fiziksel çevre olarak 
özürlüye uygun olması ve gelen özürlü bireylerin ve ailelerin sos
yalleşme ihtiyaçları olduğu görülmektedir. Özürlü birey ve ona 
bakmakla yükümlü olanlar gerek dışarıdaki fiziki ortamın uygunsuz
luğu gerekse toplumun kendilerine karşı geliştirdiği algı ve tutumlar 
sonucu zamanının büyük bölümünü evde geçirmek zorunda kal
maktadır. Bunun bir sonucu olarak fiziki olarak kendilerine uygun, 
kendileri gibi özürlü olan ve kendilerini anlayan insanlarla bir arada 
olmak, konuşmak, dertleşmek, psikolojik anlamda rahatlamak ve 
dahası sosyalleşmek adına kampımız tercih edilmektedir. Özürlü 
bireyler de diğer tüm bireyler gibi eğitimden, sağlıktan, sosyal, si
yasal, kültürel, sportif etkinliklerden rahat bir şekilde faydalanmalı
dır. Fakat toplumsal alan ve yaşam çevresi özürlü bireyler gözetil
meden düzenlendiği için ulaşılabilirlik noktasında büyük sıkıntılar 
yaşamakta ve bu doğrultuda ayrımcılık belirginleşmektedir. İşte
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kampımızda bu ayrımcılığı bir nebze de olsa unutturmak ve aşmak 
adına hizmet verilmektedir.

Toplumun kendilerine karşı geliştirdiği olumsuz algıların ve 
önyargıların, buna ilaveten devletin sosyal ve siyasal anlamda 
yetersizliklerinin ve eksikliklerinin sonucu olarak sosyal hayattan 
kopmak ve zamanlarının çoğunda evlerine hapsolmak zorunda 
kalan özürlülerimizin, kampımızda gerçekleştirilen birçok sosyal 
aktivite ve etkinliklerle kısa bir süre için bile olsa mutlu edilmesine, 
onlara unutulmadıklarının gösterilmesine ve kendilerinin sosyal 
yaşama dâhil edilmesine çalışılmaktadır. Bu anlamda özürlü ve 
refakatçilerinin hoşça vakit geçirmeleri için birçok sosyal aktivite 
alanının oluşturulduğu yaz kampımızda; kafeterya, çocuk bahçe- 
si(oyun parkı), internet kafe, yürüyüş parkuru, spor sahası ve alet
leri, voleybol ve basketbol sahaları, mini amfi tiyatro alanı, langırt 
ve tenis masaları, satranç bulunmaktadır. Ayrıca kampımız sahil 
kenarında olup, özürlü bireylerin (özellikle tekerlekli sandalyede 
olan ve akülü arabası olan) sahile rahat inip çıkmaları için kampla 
sahil arasında yol yapılmış bulunmaktadır.
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Kampımızda özürlü bireylerin sosyal rehabilitasyonu adına 
birçok sosyal aktivite düzenlenmektedir. Haftanın belirli günlerinde 
müzik-eğlence programları, tarihi-turistik geziler, bilgi ve yetenek 
yarışmaları, açık havada konserler, zaman zaman ünlü simalarında 
katılımıyla gerçekleşen şenlikler, sportif faaliyetler ve yarışmalar 
yapılmaktadır. Bunlara ilaveten kampımızda görevli olan psikolog 
veya zaman zaman dışarıdan gelen uzmanlar eşliğinde gerçekleş
tirdiğimiz psikolojik danışmanlık hizmetleri, avukatlar eşliğinde yap
tığımız özürlü yasal hakları danışmanlığı konferansları, sağlık ta
ramaları, hippoterapi(at terapisi) yapılmaktadır.

Kampımızda bay ve bayanlara ayrı yapılmış bir mescidi
miz, 250 kişi kapasitesi olan yemekhanemiz, idari binamız, 3 sağlık 
görevlisiyle 24 saat hizmet veren revirimiz, süs havuzumuz, çama
şırhanemiz, depomuz, otoparkımız ve 4 noktada güvenliğimiz 
mevcuttur. Kampımızda 2 yönetici, 25 yardımcı personel, 2 teknis
yen, 3 sağlık görevlisi, 14 güvenlik elemanı, 3 şoför, müzik ve spor 
hocası, sosyolog ve psikolog görev yapmaktadır.

Çiroz Özürlüler Yaz Kampında özürlü vatandaşlarımızın, sos
yal ve kültürel faaliyetlerle sosyal hayata katılmaları ve sosyal rehabili
tasyonları noktasında; onların istek ve talepleri de göz önünde bulun
durularak kampta yer alan mekân ve hizmetlerin sürekli geliştirilip, 
iyileştirilerek ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bir kamp olarak 
hizmetlere devam edilmektedir.
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KUAFÖRLÜK HİZMETİ 
Adem DURAK* 

1. GİRİŞ
Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, 

zihinsel, ruhsal, duyusal, görme ve sosyal yeteneklerini çeşitli de
recelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama 
ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve koruma, 
bakım, rehabilitasyon, danışmanlık, destek hizmetlerine ihtiyaç 
duyan kişi özürlü olarak tanımlanmaktadır. Özürlü kişiler sürekli 
sosyal hayatın içinde olmak hayatlarını engelsiz bir şekilde devam 
ettirmek ister. Tüm hizmetlerden yaralanarak özrü ile barışık hayat 
dolu şekilde yaşamak her özürlünün hakkıdır. Toplumsal gelişme
lerle birlikte özürlü kişilerin ihtiyaçları değerlendirilmekte olup şehir 
planlamasından sosyal hizmetlere, eğitimden ulaşıma tüm alanda 
özürlü kişiler düşünülmektedir.

“Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alanları içerisinde ya
şayan özürlülerin, toplum hayatına katılımını kolaylaştıracak ve 
toplumsal fırsatlardan özürlü olmayan diğer bireyler gibi eşit fayda
lanmalarını sağlamak üzere; Büyükşehir Belediyelerinde özürlüler
le ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, 
bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir” 
(26261 Sayılı B.B.Ö.H.B Yönetmeliği- Madde1)

Bakım hizmeti, “durumları gereği toplum içerisinde bağım
sız yaşama becerilerini kazanamayan veya kaybeden, rehabilitas
yondan yararlandığı halde özel ilgi destek ve korunmaya gereksi
nim duyan bireylere verilen hizmetlerdir. (26261 Sayılı B.B.Ö.H.B 
Yönetmeliği- Madde4)

*Eğitmen
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“Evde takip hizmeti genellikle günlük yaşam aktivitelerini 
yerine getirmekte güçlük çeken bireylere profesyonel hemşirelik 
becerisi gerektirmeyen (tırnak kesimi, saç-sakal tıraşı, banyo ve 
beslenme vb.) çeşitli gereksinimlerinin karşılanması amacıyla gö
revli bir personel yardımıyla sağlanan bir hizmet türüdür. Evde 
takip hizmeti özel sektör ve gönüllü kuruluşlar tarafından yürütüle
bilmektedir. Bu hizmet için gerekli finansmanın önemli bir bölümü, 
belediyelerin sosyal hizmet birimleri tarafından karşılanabilir. Hiz
metin yerine getirilmesi sürecinde özürlü ve yaşlı bakımı alanında 
eğitimli kişiler yer almakta ve evlerinde yaşayan bireylere günlük 
ziyaretlerde bulunarak yardım sağlamaktadırlar.’̂ ///. Özürlüler Şû
rası İstanbul (2007):49, Evde takip hizmetleri) Ayrıca yeni dönem
de, Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Hekimliği uygulamasının ge
nelleştirilmesi ve Evde Sağlık Hizmetlerini yaygınlaştırma niyeti ile 
beraber evde takip hizmetlerinin gelişmesi ve kalıcılaşması bek
lenmektedir.

Yukarıdaki bilgiler dâhilinde bakım ve sosyal hizmetler çer
çevesinde özürlülerin zorunlu ihtiyacı olan kuaförlük hizmetinin de 
özürlüye uygun bir şekilde sunularak ihtiyacının karşılanması gere
kir. Büyükşehir Belediyesi’nin bu konu ile ilgili yetki ve sorumluluğu 
vardır. Kuaförlük hizmetinin özürlülere uygun şartlarda sürekli ve 
düzenli verilmesi bütüncül sosyal hizmet uygulamalarının küçük bir 
parçasıdır.

2. KUAFÖRLÜK HİZMETİNİN AMAÇLARI:

1) Özürlünün kişisel bakım ihtiyaçlarından olan kuaförlük 
hizmetini sorunsuz şekilde sunmak.

2) Özürlü vatandaşlarda olumlu benlik oluşturabilmek.
3) Özürlünün özgüveninin gelişmesine katkıda bulunmak.
4) Kişisel bakım ihtiyacı karşılanarak özürlünün özrü ile barı

şık, yaşam sevinci ve mutluluk içinde yaşayabilmesini sağ
lamak.
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5) Evlere ehil kuaförler gönderilerek düzenli ve sürekli kuaför
lük hizmeti sunmak.

6) Özürlülerin hayata daha mutlu ve sağlıklı bakmalarını sağ
lamak.

Evine bağımlı özürlüler, kuaförlük hizmetini almakta çeşitli sıkıntılar 
çekmektedirler. Bunlar;

1. Evlere uygun olmayan kuaförlerin gitmesi
2. Evlere giden kuaförlerin yüksek miktarda ücret istemesi
3. Bazı özürlülerin aile bireyleri tarafından evinde tıraş edil

mesi ile gelişigüzel ve düzensiz olarak kuaförlük ihtiyacı 
gidermesi.

3. KUAFÖ RLÜ K HİZM ETİNDEKİ KUAFÖRÜN 
N İTE LİK LER İ:

Bakım personeli olmak üzere eğitim programlarına baş
vuru sırasında kişilerden istenecek sağlık kurulu raporlarında, psi
kiyatri bölümünün “Özürlü Bireye Bakmaya Psikolojik Olarak Uy
gundur” ibaresi yer almalı ve bu değerlendirme yılda bir kez yeni- 
lenmelidir.(///. Özürlüler Şûrası İstanbul 2007,81, Eğitici ve Bakım 
Personelinin Eğitimi)

Bu niteliğe uygun olarak özürlünün kuaförlük ihtiyacını 
sağlayan kuaförde bulunması gereken nitelikler:

1. Anadolu Meslek Lisesi, Meslek Lisesi ve Kız Meslek Li
selerinin Cilt Bakımı ve Kuaförlük alanından mezun 
olanlar. Cilt Bakımı ve Güzellik, Kozmetik Teknolojisi, 
Kuaförlük, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ön lisans progra
mı mezunları. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve 
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde verilen 
800 saatlik kuaförlük sertifikası sahibi olmak ve ilgili 
odadan kalfalık belgesi sahibi olmak.
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2. Bir kuaförde bulunması gereken niteliklere ilaveten özür
lülük ve özürlü kişi hakkında bilgili kişi olması gerek
mektedir.

3. Özürlü ile empati kurabilen, ihtiyaçlarına olumlu cevap
verebilen kişi olmalıdır.

4. Zihinsel, ruhsal özürlülerden oluşabilecek olumsuzlukları
bilip her durumda hizmeti sorunsuz şekilde verebilen 
kişi olmalıdır.

5. Hizmeti özürlü ve kendisi için huzur içersinde sevinç ve
recek şekilde tamamlaması gerekmektedir.

6. Hijyen şartlarına dikkat etmelidir. Kullandığı malzemeler
uygun, eksiksiz ve hijyenik olmalıdır. Kuaför egzama 
siğil mantar nezle grip şeklinde bulaşıcı hastalıklardan 
korunmak ve taşımasını engellemek için hijyenik ça
lışmak zorundadır. Özellikle tıraş aletlerinin temizlen
mesi ve dezenfekte edilmesi havluların değiştirilmesi 
veya yıkanması tıraş önlüklerinin değiştirilmesi şarttır.

4. KUAFÖ RLÜ K HİZMETİNİN ÖZÜRLÜ KİŞİYE 
SUNULM ASI:

Özürlü kişiler uygun şartlarda yukarıda nitelikleri belirtilen 
kadın ve erkek kuaförden kuaförlük hizmetini alırlar. Kuaförlük hiz
meti ile sunulabilecek hizmetler şunlardır.

1. Saç kesimi
2. Saçı şekillendirmesi(perma yapma, fön çekme)
3. Saçı taraması
4. Saçı boyaması
5. Saç bakımı
6. Röfle yapma
7. Başın çeşitli bölgelerindeki kılların temizliğini yapma,
8. Baş ve yüz masajı yapma
9. Sakal tıraşı yapma
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Özürlülere kuaförlük hizmeti uygun ortamlarda verilmelidir. 
Kuaför salonuna gelebilen özürlüler için kuaför salonunda, geleme
yecek konumda olanlar için özürlünün ikamet ettiği evinde verilme
lidir. Bedensel veya zihinsel özürlü olup eve bağımlı olan özürlülere 
evinde bu hizmet verilmelidir.

4.1. İSÖM’de Kuaförlük Hizmeti

Sosyal belediyecilik çerçevesinde özürlülere hizmet üreten 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Özürlüler Müdürlüğü özürlü
lerin tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaktadır. Özürlülerin 
zorunlu ihtiyaçlarından olan kuaförlük hizmeti de özürlülerin evinde 
verilmektedir. Özürlülerin evinde kadınların saç kesimi, erkeklerin 
saç kesimi ve sakal tıraşı yapılmaktadır. Kuaför, kişinin tipine göre 
saç modelini belirler, kişinin isteği sitilde saç kesimini yapar. Özür
lülük noktasında bilinçli ve mesleğinde ehil kadın ve erkek kuaför- 
lerce bu hizmet sunulmaktadır.

Özürlüler Müdürlüğü tarafından sunulan kuaförlük hizmeti 
kuaföre gidemeyecek konumda olan zihinsel ve ortopedik özürlüle
rin ağırlıkta olduğu kişilere sunulmaktadır. Evine kuaför çağırmak 
zorunda olan veya aile bireylerinden birisi tarafından saçları kesilen 
özürlü vatandaşların kuaförlük ihtiyacı değerlendirilmektedir.

Bu hizmetten yararlanacak özürlü kişilerin:
1. İstanbul il sınırları içersinde oturması
2. İBB İSÖM Otomasyonuna kayıtlı olması gerekmektedir.

Kayıt için:
2.1. Özürlü Sağlık Kurulu Raporu.
2.2. Nüfus cüzdan fotokopisi yeterlidir.

Tespiti yapılan veya ihtiyaçlarını belirten kişilerin talepleri 
İSÖM Otomasyonuna girilir. Kuaförlük hizmeti talepler dâhilinde
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ve rile rek  4 5 -6 0  gün a ras ında  te k ra r ed ilm ekted ir. K arş ılanan  ta le p 

ler o tom asyonda  tak ip  ed ile rek  h izm etin  düzen li ve  sü rek li o la rak  
ve rilm es i sağ lanm aktad ır.

K ua fö rlük  h izm etinden  ya ra lanan  özü rlünün  kiş ise l, sosya l 
ve  ps iko lo jik  o la ra k  ge lişm es ine  ka tk ıda  bu lunu lur. K iş ise l bakım  
ihtiyacı uygun o la rak  ka rş ılanan  özü rlüde  o lum lu  ben lik  o luşturm a, 

özgüven  ge liş tirm e, haya ta  daha  o lum lu  bakm ası sağ lanm aktad ır.

KAYNAKÇA

1. 26261 sayılı ve 16.08.2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayım
lanmış Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetme
liği

2. III. Özürlüler Şûrası İstanbul (2007), Evde takip hizmetleri, Eğitici 
ve Bakım Personelinin Eğitimi
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V. BÖLÜM 

ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI 

(Bölüm Editörü: Sinan KIZILKAYA)
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Bölüm Hakkında: İ.B.B. Özürlüler Müdürlüğü erişilebilirlikle ilgili 
olarak; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait açık/kapalı tüm 
fiziksel alanların, işletmesi ve denetimi altındaki her türlü ulaşım 
sistemlerinin ve her türlü iletişim araçlarının ulusal ya da 
uluslararası standartlar çerçevesinde herkesin erişimine ve 
kullanımına olanak verecek şekilde düzenlenmesini sağlayacak 
çalışmaların yürütülmesinde koordinasyon görevini ifa etmektedir. 
Ayrıca, ulaşılabilirlik ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerini 
yürütmekte, bu hizmetleri talep ve imkânlar doğrultusunda diğer 
kurum/kuruluşlara sunmakta, ulaşılabilirlik alanında bütün kurum 
ve kuruluşlarla çalışmalar ve projeler yapmaktadır. Yine, 
ulaşılabilirlikle ilgili Belediye bünyesinde ki çalışmaları takip ederek 
tespitler yapmakta, görüş ve önerilerde bulunmakta, gelen talep ve 
şikayetleri inceleyip, sorumlu olan kurum ve kuruluşlara ileterek, 
sonuçlarını takip etmekte ve yürürlükteki yasalara uygun olarak 
gerekli çalışmaları yürütmektedir. Bu bölümde yer alan yazılar, 
erişilebilirlik / ulaşılabilirlik hakkında yapılan bu çalışmaların genel 
bir resmini çıkarmaya çalışırken aynı zamanda bu çalışmaların 
dayandığı temel düzlemi de belirginleştirmeye çalışıyor.

Bu amaçla ilk olarak, Göksenin İnalhan tarafından özerk bir alan 
olarak da görülebilecek tasarım / mimari alanının ilkeler ve öncelik
lerine ilişkin tartışmalar ve müdahalelerden ortaya çıkan bazı anah
tar kavramlara değiniliyor. Özellikle yakın dönemde öneminin art
masını beklediğimiz ‘evrensel tasarım’ın bir kavram olarak çerçe
vesinin belirginleştirildiği bu yazı, yerel ve ulusal düzeyde ki plan
lamalar için gereken ilkesel öncelikleri de tanımlıyor. Bu yazının 
ardından Şükrü Sürmen tarafından 2008’de yazılmış bir çalışma 
taslağı yer almaktadır. Bu yazıyı önemli gördük, çünkü geçen yıl
larda ortaya çıkan deneyim ve yasal değişimlerden İSÖM için kritik 
bir proje çıkarmış ve süreç öngörüsünde bulunmuştu. Şükrü Sür- 
men’in bu yazıda öngördüğü ve önerdiği format kısmen değişerek 
yine 2008’de Başkan Sayın Kadir Topbaş’ın insiyatifiyle ‘Herkes 
İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu’ olarak gerçekleşti.
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Üçüncü yazıda 2008’den beri aktif şekilde çalışan bu Kurulun ça
lışmaları Koordinatör Müberra Kavak tarafından genel hatları ile 
aktarılmaktadır. Bu bölümün sonunda sunulan ‘Ek Teknik Şartna
me’ başlıklı yazı/belge ise, ‘Herkes İçin Erişilebilir İstanbul’ Koordi
natörlüğü tarafından hazırlanmış olup, İ.B.B.’nin bütün ilgili birimle
ri, müdürlükleri ve iştiraklerine Başkan Sayın Kadir Topbaş’ın onayı 
ve imzası ile gönderilmiş ve bütün proje, ihale ve uygulamalarda 
uygulayıcılara verilen asli şartnameye eklenmesi istenmiştir. Bu 
haliyle, Ek Teknik Şartname’de belirtilen standartlar bundan sonra 
gerçekleşecek bütün uyarlamalarda, kamusal alanların tasarımın
da, yeni yapı ve alan düzenlemelerinde temel alınacaktır. Ayrıca, 
bu ‘Ek Teknik Şartname’ İstanbul’da ki bütün İlçe Belediye Başkan
lıklarına da gönderilmiş olup; bu standartların, bütün teknik heyetler 
ve uygulayıcı-denetleyici birimler arasında yaygınlaştırılması öne
rilmiştir. Bu yazıyı bir belge olarak sahip olduğu önemi göz önüne 
alarak burada yayınlamayı uygun gördük.
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Göksenin İNALHAN*

Herkes yaşamak, çalışmak ve eğlenmek konularında aynı hakka 
sahiptir. Toplum hayatına tam katılımda mekâna ulaşmak ve me
kânı kullanabilmek büyük önem taşımaktadır. Bu sebepledir ki inşa 
edilmiş çevrenin düzeni herkes için önemlidir (Sürmen, 2010; 
2004). Ancak bireylerin toplumsal faaliyetleri yerine getirmesinde 
engel oluşturmayan özrü, ulaşılabilirliği ve kullanılabilirliği kısıtlı 
mekânlar nedeni ile bir engel haline gelebilmektedir (Ulaşabilirlik 
Ulusal Eylem Planı 2010-2011).

‘İnsanların yaşamlarının belli bir bölümünü bazı kısıtlamalarla ge
çirmesi doğaldır, yanlış olan, bu kişilerin bu durumda iken herkese 
açık mekânları kullanamaz duruma getirilmeleridir’ şeklindeki özür
lülüğe yaklaşan Sosyal Model düşüncesi giderek daha çok taraftar 
bulmaktadır. Bu kişilerin aslında engelli sayılamayacakları ancak 
tasarım yoluyla engelli hale getirildikleri devamlı vurgulanan bir 
olgudur (Sürmen, 2010, 2004). Sosyal modele göre sakat kişi ve 
bedenlerden ziyade, öncelikle engelleyen, engel inşa eden ege
men toplumsal pratiklerin sorgulanması gerekmektedir (Bezmez ve 
diğerleri, 2011). Bunun bir sorumlusu olarak da ‘tasarımcılar’ çok 
ağır eleştirilere hedef olmaktadırlar. Mimarların, yapılarını sadece 
15-40 yaş arasındakiler (ki insan bu yaşlarda da pekâlâ özürlü 
konuma düşebilir) için tasarımladıkları, bunun dışındakileri hiç dik
kate almadıkları ifade edilmektedir.

FİZİKSEL ÇEVRE TASARIMDA ‘HERKESİ’ DÜŞÜNEBİLMEK

*Yrd. Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
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Hâlbuki mimarlık (tasarım) bir anlamda,

1. Doğa içinde yer alışı ve doğal kaynakların bir değerlendir
me biçimi olmasından dolayı Doğal Ortam’ın tüm olanak 
ve sınırlarını,

2. Oluşumuna insanın katıldığı bir etkinlik olması nedeniyle 
İnsan kavramının kapsadığı tüm boyutları,

3. Yapı üreten uğraş olarak Üretim olgusunun tüm verilerini,
4. Sosyal nitelikleri içermesi nedeni ile Toplum Yapısı’nın 

bütün özelliklerini,
5. Tasarlayıcı ve kullanıcı arasındaki bir bilgi alış-verişi süreci 

olarak toplumun Kültür Düzeyi’nin göstergesi olan değer
leri içermelidir (Aksoy, 1974; Kıran ve Baytin,2009).

Bu sebeple, özürlülerin toplum yaşantısına en az özürlü olmayanlar 
ile eşit fırsatlarda katılabilmelerinin sağlanmasında mekânsal dü
zenlemeler önemli bir yer tutmaktadır. Konutunda dahi yaşamakta 
zorlanan özürlü, çeşitli fiziksel engeller nedeniyle erişebilirliği sağ
lanamadığı için eğitim, sağlık, istihdam ve diğer birçok hizmetten 
yoksun bırakılarak kendi ekonomik bağımsızlığını kazanamamakta 
ve toplumda tüketici konumunda kalmaktadır (Ulaşabilirlik Ulusal 
Eylem Planı 2010-2011).

Bireyin, toplum hayatının insanlara sunduğu olanak ve hizmetler
den yararlanabilmesi ve kendi hizmetini sunabilmesi, yani toplum 
hayatına tam katılabilmesi, ancak bireyin söz konusu faaliyetlerin 
gerçekleştiği mekânlara bağımsız olarak ulaşabilmesi ve bu me
kânları kullanabilmesi ile mümkündür. Mekâna ulaşmakta ve kul
lanmakta kısıtlılık ve kayıp halleri nedeniyle özel gereksinime ihti
yaç duyan özürlülerin bu gereksinimlerini karşılamayan mekân, 
özürlüleri toplum hayatının dışına itmekte ve engellemektedir.

Sosyal ve ekonomik başarı için ulaşılabilir bir çevre öncelikle ge
rekliliktir. Demokratik toplumların mekân organizasyonlarında belirli
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ihtiyaçların gözetilmesi kapsamında, özürlü kişilerin kentsel çevre
den ve ulaşım araçlarından yararlanabilmeleri için Türkiye'de çeşitli 
yasal düzenlemeler yapılmış, standartlar çıkarılmıştır.

Ülkemizde 2005 yılında yayınlanan 5378 Sayılı Kanunun Geçici 2. 
Maddesi erişilebilirlik konusunda yerel yönetimlere düşen görevler 
ile ilgili; “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, 
mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor 
alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları (kamusal 
alanlar) ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma 
açık hizmet veren her türlü yapılar bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun 
duruma getirilir” denilmektedir. (Karacalı, 2011)

Zaten “Kamusal alan” nedir ki? Pek tabii ki herkesin erişimine 
açık olan mekândır. Burada bahsedilen “herkes”in tanımı sadece 
genç ve sağlıklı olan kişileri değil, kentsel alanda hareket etmekte 
güçlük çeken yaşlı ve özürlü insanları da içermektedir. (Bugünkü 
durumda bahsedilen bu ikinci grubun Avrupa ülkeleri toplam nüfu
suna oranı % 30’u geçmektedir ve bu oran her geçen gün artmak
tadır) (Chwalibog, 2009).

Chwalibog (2009), kamusal alanı sadece erişilebilirlik kavramı üze
rinden açıklayamayacağımızı, kamusal alan eriş ileb ilir 
(accessible) olmanın yanı sıra kullanıcı dostu olması gerektiğinin 
üstünde durur. Burada “kullanıcı dostu mekân”, kişinin kendini gü
vende, kaygısız ve rahat hissettiği yer olarak tanımlanır. Peki, böy
le bir ortam nasıl sağlanır? Kullanıcı dostu mekân hangi koşullar 
altında yaratılabilir? Bu soruların cevabı tasarım yetisinde (sana
tında) gizlidir der Chwalibog (2009). “Herkes için tasarlamak”, tasa
rımda “herkesi” düşünebilmek boyutuyla ilişkilidir.

“Herkes için tasarım” ilk bakışta, mekânda “özürlü” sorunlarına bir 
çözüm arayışı gibi görünse de, düşünsel temelinde, bunun ötesine
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geçen bir anlayışı barındırmaktadır. Herkes için tasarlamak, artı bir 
fiziksel norm getirmekten öte, kullanıcıyı insanlığın tüm hallerinde 
düşünebilen niteliğiyle mimarlıkta kamu düşüncesine bağlanabil
mektedir. Her bireyin kendi yaşam süresi içerisinde çeşitli aşama 
(bebeklik, çocukluk, yaşlılık vb gibi) veya durumlarda (hastalık, 
özürlülük, gebelik vb gibi) farklı fiziksel düzenlemelere, standartlara 
gereksinim duyacağı bu konunun temel çıkış noktası olarak görü
lebilir (İncedayı, 2009; Sürmen, 2010).

Ancak günümüzde insanlık “herkesi içine alan, herkese uygun bir 
toplum” modelinden yoksundur. İşte bu nedenle insanlık, çoğu kez, 
sorunlar karşısında kendisini çaresiz hissetmektedir. Bir toplumun 
gereksinimini karşılayacak hizmetlerde çözümler üretirken öncelik
le “normal insanlar” için harekete geçiliyor, “ötekiler” için “sonra 
yaparız” deniliyor. Bu yaklaşım, toplumdaki herkesi içine alan, her
kesi en baştan düşünen bir anlayışı yansıtmıyor. Yaratılan bu eksik 
modelle toplumun bir bölümü dışlanıyor, sonra da bu dışlamanın 
yarattığı olumsuzluklarla da pekişen sorunların içinden çıkılamıyor. 
Dışlanan bu kesimleri toplumla bütünleştirecek yollar aranıyor 
(Kaplan ve Ulvi, 2009).

Birleşmiş Milletler tarafından 30 Mart 2007’den itibaren tüm devlet
ler ve bölgesel bütünleşme örgütlerinin imzasına açılan amacı, 
engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit 
şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmek ve insanlık onurlarına 
saygıyı güçlendirmek olan Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleş- 
me’nin Giriş kısmı,

“..sözleşmeye taraf olan devletlerin

(e) Engelliliğin gelişen bir kavram olduğunu ve engellilik durumu
nun, sakatlığı olan kişilerin topluma diğer bireyler ile birlikte eşit
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koşullarda tam ve etkin katılımını engelleyen tutumlar ve çevre 
koşullarının etkileşiminden kaynaklandığı gerçeğini kabul ederek,...

(v) Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim 
hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin engellilerin tüm insani 
haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasını sağlama
daki önemini kabul ederek, aşağıdaki hükümler üzerinde anlaş
maya varmışlardır” demektedir.

Sözleşme adı itibarıyla “haklar” a yönelik bir sözleşme izlenimi 
vermekle birlikte, içerik olarak engellilik olgusunu çağdaş insan 
hakları anlayışıyla yorumlayan ve Birleşmiş Milletler (BM)’in diğer 
sözleşmelerinde yer alan insan haklarını, engellilerin ihtiyaçlarına 
uyarlama amacını güden bir insan hakları belgesidir (Çağlar, 
2011).

Bahsi geçen sözleşmenin 2. maddesinde bu sözleşme’nin dayan
dığı genel ilkeler ve yükümlülükler açısından önemli tanımlamalar
da (iletişim, dil, engelliliğe dayalı ayırımcılık, makul düzenleme, 
evrensel tasarım) bulunulmuştur. Bu tanımlamalardan en önemlisi 
“Makul düzenleme”, ile engellilerin insan haklarını ve temel öz
gürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit şekilde kullanmasını veya 
bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir durumda ihti
yaç duyulan, ölçüsüz veya aşırı bir yük getirmeyen, gerekli ve uy
gun değişiklik ve düzenlemeler ifade edilmiştir. Aynı hükümle ma
kul uyumlaştırmanın (düzenlemenin) (reasonable accommodation) 
yapılmaması da “Engelliliğe dayalı ayrımcılık” ayrımcılık kabul 
edilmiştir (Çağlar, 2011).

Sözleşmede “ürünlerin, çevrenin, programların ve hizmetlerin özel 
bir ek tasarıma veya düzenlemeye gerek duyulmaksızın, mümkün 
olduğunca herkes tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanma
sı..” olarak tanımlanan ‘evrensel tasarım ’ , engelliliğe dayalı ay
rımcılık tanımı içinde yer almamakla birlikte, ‘ayrımcılık’ ve ‘makul
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düzenleme’ tanımlarının altında yapılan düzenlemeyle ayrımcılık 
yasağının tamamlayıcı bir unsuru olarak değerlendirilmiştir (Çağlar, 
2011).

Sözleşmenin 3. Maddesinde; Sözleşme’nin dayandığı belirtilen 
sekiz ilkeden, c bendi: ‘engellilerin topluma tam ve etkin katılımları
nın sağlanması’; f bendi: ‘erişebilirlik’’tir. Madde 9’da erişebilirlik, 
madde 20’de kişisel hareketliliğe ilişkin hükümler yer almaktadır. 
Her iki madde de evrensel tasarım fiziksel çevrenin düzenlenmesi 
içeriğini, ‘’engelsiz-tasarım’’ı da içererek belirlemektedir (Kaplan ve 
Ulvi,2009).

Evrensel Tasarım Kavramının Tanımı

Oldukça yakın bir geçmişe sahip olan “erişilebilirlik-ulaşabilirlik” 
kavramı ve tasarımın herkes için, yani toplumun herhangi bir kesi
mini dışlamadan yapılması birbiriyle yakından ilgilidir.

“Ulaşılabilirlik” ; bütün mekânların, alanların, inşa edilmiş çevrele
rin, binaların, yapıların, ulaşım sistemlerinin; hangi insanlık durum
larında bulunurlarsa bulunsunlar, bütün insanlar için açık, erişilebilir 
ve kullanılabilir olmalarının gerektiğini kabul eden rasyonel bir in
sanca tavırla ilgili olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kavramı “fiziksel 
erişim” anlayışının da ötesine taşırsak daha olgun bir tanım elde 
ederiz. Yani en genelde; toplumsal hayatın, toplumsal katmanların 
tamamının ve mutluluk tablolarının tümünün bütün insanlara açık 
olması gerekir. Böylece “Ulaşılabilirlik”, demokrasi ve sosyal adalet 
kavramlarını da içeren geniş bir kavrayışa dönüşür. Her imkân ve 
her güzellik herkes içindir (Sürmen, 2010).

“Evrensel tasarım”, tüm ürünlerin ve çevrelerin, yaş, beceri ve du
rum farkı gözetmeksizin pek çok kişi tarafından kullanılabilmesini 
olanaklı kılan, bütünselleşme sağlayan bir tasarım yaklaşımı olarak 
tanımlanmaktadır. Yaklaşım, ürün tasarımından, mimarlığa ve
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kentsel tasarıma, çevre kontrolü sağlayan basit sistemlerden, kar
maşık bilgi teknolojilerine kadar değişen ölçekleri kapsamaktadır 
(Dostoğlu ve diğerleri, 2009).

“Evrensel tasarım”, terim olarak ilk kez 1980’li yılların ortalarında 
Mimar Ronald L. Mace tarafından kullanılmıştır (Mace, 1985). Bu 
tasarım yaklaşımının ilkelerine göre inşa edilmiş çevre, adaptasyo
na gerek duyulmadan tüm insanların kullanımını sağlamaktadır.

“Evrensel tasarım” kavramı, taşıdığı sosyal eşitlik öğesi ve perfor
mans temelli olmasıyla “ulaşılabilirlik” kavramından ayrılmaktadır. 
Evrensel tasarım yaklaşımında, ulaşılabilirlik, tasarımın tümüne 
entegre edilmiştir. Bu bütünleşme önemlidir, çünkü tasarım süreci
nin sonlarında veya süreç tamamlandıktan sonra eklenen ulaşılabi
lirlik özelliklerinin damgalayıcı niteliğinden uzaklaşılmakta ve sonu
cunda daha iyi bir tasarım ortaya çıkmaktadır. Evrensel tasarım, 
standartlar veya gereklilikler yerine kullanılabilme sonuçlarına da
yalıdır. Ulaşılabilirlik kurallarında, tekerlekli sandalye kullanan, 
görsel ve işitsel açıdan eksikliği olan kişiler ele alınmış, dolayısıyla 
engellilik dar kapsamda irdelenmiştir. Ulaşılabilir çevre sağlamak, 
genellikle ulaşılabilir olarak tasarlanan bazı özel öğeler eklemek 
anlamını taşımaktadır. Evrensel olarak kullanılabilir çevrede ise 
tasarlanan mekân ayrılmamış, bu alanları başka kişilerin kullanımı 
engellenmemiştir. Ulaşılabilir mekânların ayırıcı, sevimsiz niteliği 
ve maliyeti yerine, evrensel tasarımda estetik standartlar yüksek 
düzeydedir (Dostoğlu ve diğerleri, 2009).

Evrensel tasarım kavramında önemli olan genelde kullanıcıdır ve 
konu edilen engelli insanlar değil, tüm insanlardır. Buradaki ana 
fikir, aslında tüm insanların, yaş, beceri kaybı gibi nedenlerle, bir 
çeşit özürlü olduğu görüşüdür. Evrensel tasarım yaklaşımını be
nimseyenler bu anlayıştan yola çıkarak, tasarımda kullanıcı boyu
tunu geniş çapta değerlendirmekte ve kullanım problemlerine bü
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tünleştirici bir tutumla yaklaşarak çözüm aramaktadırlar (Dostoğlu 
ve diğerleri, 2009).

Evrensel biçimde tasarlanmış yapılı çevrenin, herkes için adil kul
lanım olanağı sağlayan, farklı düzeyde beceriye sahip kişiler için 
kullanımda esnekliğe sahip, yalın, algılanabilir bilgilendirme içeren, 
hatalar için toleranslı, düşük fiziksel çaba gerektiren ve yaklaşım ve 
kullanım için uygun boyut ve alana sahip biçimde kurgulanmış 
olması gereklidir (Dostoğlu ve diğerleri, 2009)

Evrensel Tasarımda Genel İlkeler

1989 yılında Ronald L. Mace tarafından temelleri atılan ve 1996 
yılında North Carolina State Üniversitesi’nde Evrensel Tasarım 
Merkezi (The Center for Universal Design) ismini alan merkez, 
1997 yılında “evrensel tasarım” kavramını anlaşılır kılmak ve yol 
gösterici olmak amacıyla 7 ilke yayımlamıştır (Mace, 1985). Bu 
düşüncenin temelinde, kişilerin aslında “ortalama” olarak nitelendi
rilebilecek bir tanıma uymadığı, dolayısı ile bu hayali “ortalama” 
bireyin sorunları çözüldüğünde tasarım probleminin çözülmediği 
anlayışı yatmaktadır. Farklı antropometrik, bilişsel ve yetkinlik dü
zeyindeki (görme, işitme, hareketlilik) bireylerin özelliklerinin anla
şılması ile daha çok kişiyi kapsayan tasarımlar üretilebilecektir. 
Burada, evrensel tasarım yaklaşımının benimsendiği 7 ilke sıra
lanmaktadır: (Dostoğlu ve diğerleri, 2009; Olguntürk, 2007)

1. Eşitlikçi Kullanım: Tasarım, farklı yetkinlik düzeyleri olan birey
ler için kullanılabilir olmalıdır. Farklı kullanıcılar için tasarımda eşit 
şartlar sağlanmalıdır.

2. Kullanımda Esneklik: Tasarım, farklı bireysel tercih ve yetkinlik
leri kapsamalıdır. Farklı kullanım biçimleri olanağı sağlanmalıdır.
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3. Basit ve Sezgisel Kullanım: Tasarım, kullanıcının tecrübe, 
bilgi, dil becerisi ve anlık odaklanma düzeyinden bağımsız olarak 
kolay anlaşılabilir olmalıdır. Gereksiz karmaşıklıktan kaçınılmalıdır.

4. A lgılanabilir Bilgi: Tasarım, kullanıcı için gerekli bilgiyi, ortam 
koşullarından, ya da kullanıcının duyusal algılama becerisinden 
bağımsız olarak, etkin bir biçimde sunmalıdır. Temel bilgilerin 
“okunabilirliği” en üst düzeyde olmalıdır.

5. Hata için Tolerans: Tasarım, kaza veya istenmeyen davranışlar 
sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeli ve kötü sonuçları en aza indir
melidir. Tasarım unsurlarının en kullanılanları en ulaşılabilir biçim
de, tehlikeye sebep olabilecekler ise yok edilmiş, izole edilmiş veya 
korunaklı biçimde düzenlenmiş olmalıdır.

6. Düşük Fiziksel Güç Gereksinimi: Tasarım, etkinlik ve rahatlık
la kullanılabilir olmalı, yorgunluğa en az derecede olanak vermeli
dir. Kullanıcı, vücudunu doğal olmayan konumlarda bulundurmak 
zorunda kalmamalıdır.

7. Yaklaşım ve Kullanım İçin Uygun Boyut ve Mekân: Kullanıcı
nın vücut ölçüleri, duruş pozisyonu ve hareketliliğinden bağımsız 
olarak, yaklaşma, uzanabilme, elle kullanım ve genel kullanım için 
uygun boyut ve alan sağlanmış olmalıdır. Hem oturan, hem de 
ayaktaki kullanıcılar için önemli kullanım öğelerine engelsiz bakış 
açısı temin edilmelidir (Dostoğlu ve diğerleri, 2009).

Türkiye’de Özürlülük ve Erişilebilirliğ in Durumu

Türkiye’de özürlülüğün gerek devletin gerekse toplumun gündem i
ne gelmesi oldukça yakın bir geçmişe sahiptir. Dünyadaki sakatlık 
çalışmaları alanındaki temel tartışmaları ve literatürü derleme ara
cılığıyla kamuoyuna sunan Dikmen Bezmez ve arkadaşları (2011),
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Türkiye’de politik düzlemde son dönemde gözle görünür şekilde 
hareketlenen sakatlık politikalarının,

1. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi ulus-üstü kurumla- 
rın dolaylı müdahaleler ile ortaya çıkan iyileştirmelerden,

2. Ulusal ve yerel düzeyde şekillenen kısmen hak-temelli 
kısmen de yardımseverlik eksenli sosyal politikalardan,

3. Tabandan gelen taleplerden ve eylemliliklerden (eski gele
neksel dernekler, internet üzerinde örgütlenen platformlar
dan).

4. Yeni adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve 
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (eski haliyle Baş
bakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı), İstanbul 
Özürlüler Müdürlüğüne ve engelli masalarına kadar, birçok 
kamu kurumunun ve bunlara eşlik eden dernek ve vakıf
lardan kaynaklandığını saptar (Bezmez ve diğerleri, 2011).

Türkiye’de özürlülük alanındaki önemli gelişmelerden ilki, Birleşmiş 
Milletler tarafından “Özürlüler Onyılı” olarak ilan edilen 1983-1992 
döneminde Sakatların Korunması Milli Koordinasyon Kurulu’nun 
kurulmasıyla birlikte devlet tarafından daha bütüncül ve kapsamlı 
adımlar atılmaya başlanmasıdır. 1997 yılında Başbakanlık Özürlü
ler İdaresi Başkanlığı’nın kurulması önemli bir dönüm noktası nite
liğindedir. Başkanlık tarafından çeşitli yasalarda düzenlemeler ya
pılmış, özürlülerin yapılı çevre, istihdam, sağlık, rehabilitasyon vb 
konularda önemli kazanımlar elde etmeleri sağlanmıştır. 2005 ta
rihli Özürlüler Yasası’nın göze çarpan özgün yanı ise özürlülere 
yönelik ayrımcılığın yasaklanmasıdır (Çağlayan Gümüş, 2009).

1997 yılında 3194 sayılı İmar Kanunu’na bir madde eklenerek erişi
lebilirliğin ve yapılı çevrede özürlülerin gereksinimlerinin göz önün
de tutulması mevzuatta yer bulmuştur. Fiziksel çevreyle ilgili her 
türlü etkinlikte özürlüler için erişilebilirliğin sağlanması ve bunun 
Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun biçimde yapılması
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bu düzenleme ile hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemenin ardından 
1999 yılında ilgili altı yönetmelikte değişiklik yapılarak yeni yapıla
şan alanlarda erişilebilirliğin sağlanması yerel yönetimler, kamu 
kurumları ve ilgili tüm taraflar için bağlayıcı nitelik kazanmıştır 
(Çağlayan Gümüş, 2009).

5378 sayılı Özürlüler Yasası’ndaki iki geçici madde, mevcut yapılı 
çevrenin erişilebilir hale getirilmesiyle ilgilidir. 7 yıl içinde kamuya 
açık tüm alan ve binaların standartlara uygun biçimde yeniden 
düzenlenmesi ve toplu taşıma sistemlerinin yine aynı sürede erişi
lebilir hale getirilmesi hüküm altına alınmıştır. Bu yasada ayrıca 
634 sayılı kat Mülkiyeti Kanunu’nda da değişiklik yapılarak, özürlü
lerin gereksinim duyduğu tadilatları gerçekleştirebilmeleri için ko
laylık sağlayıcı tedbirler yasallaştırılmıştır (Çağlayan Gümüş, 
2009).

“Erişilebilirlik-Herkes için Tasarım” bağlamında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalardan en önemlisi 2008 
yılından günümüze kadar çalışmalarını sürdürmekte olan “Herkes 
İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu Toplantıları”dır. Bu 
toplantılara İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapı, çevre, ulaşım, 
imar, yol, trafik, özürlü ve yaşlı hizmetleri ile ilgili Müdürlükleri, 
İştirakleri, Genel Müdürlüklerinin yöneticileri, ilçe belediyelerinin 
Fen İşleri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin yöneticileri ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağlamakta ve şehrin 
herkesin erişilebilirliği ile ilgili var olan sorunları masaya 
yatırılmaktadır. Örnek çalışmalar paylaşılmakta ve problemlere 
çözümler üretilmektedir. Toplantılarda alınan kararlar tavsiye 
niteliğinde olup yerel yönetimlerin alınana kararlara uymaları 
noktasında uyarılarda bulunulmaktadır. Komisyon kamu ile ilgili 
yapılar yapım aşamasında iken erişilebilirlik standartlarına uygun 
yapılıp yapılmadığını, yeni alınacak ulaşım araçlarının uluslararası 
standartlara uygun olup olmadığının gayri resmi denetimini 
gerçekleştirmektedir (Karacalı, 2011).
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Buna ek olarak Özürlüler Müdürlüğü’nde kurulan ve 6 kişiden 
oluşan erişilebilirlik denetim ekibi faklı kamu kurumlarından gelen 
talepleri Yapı Erişim Standartlarına göre değerlendirmektedir. 
Yapılan denetimler sonucunda kamu kurumlarına raporlar 
sunulmaktadır. Ayrıca toplu ulaşımın farklı alanlarında (lastikli, raylı 
ve deniz ulaşım araçları) hizmet veren araçların erişilebilir olması 
ile ilgili danışmanlık hizmetleri de yürütülmektedir (Karacalı, 2011).

Sözün Sonu: Nasıl b ir Gelecek İstiyoruz?

Herkes için tasarım yaklaşımı, yapılı çevrenin düzenlenmesinde 
herkesi içine alma konusunda bir araçtır. Herkesi kapsayan bir 
toplum yaratmak mimarların sorumluluğu olduğu kadar, insan hak
larını gözeten yönetimlerin de sorumluluğudur. Bir süredir değişen 
gereksinmelere uymak, kullanıcı hangi yaşta, cinsiyette veya ergo- 
nomik özelliklerde olursa olsun, onu kullanıcı dostu yapmakla aynı 
anlama gelmektedir (Sivri Gökmen, 2009).

Mittler (2008), özürlülerin temel insan haklarının korunduğu ve 
topluma tam katılımlarının sağlandığı bir toplumun temellerinin 
atılabilmesi için gerekli yeni ulusal ve uluslararası fırsatların yaka
lanması bakımından uygun zaman geldiğini savunur ve sorar:

- Günümüzde belirgin bir özürle doğan bir bebek için nasıl 
bir gelecek istiyoruz?

- Sözünü ettiğimiz bu çocuk ve ailesi için toplumda ve eğitim 
sisteminde ne gibi değişikliklerin yapılması gerekecektir?

- Görevine kısa süre önce başlamış günümüz personeli, 
2040’lı yıllarda emekli olduğunda toplumda, hizmetlerde ve 
okullarda ne tür reformlar gerçekleştirmiş olacaktır? 
(Mittler, 2008)

Ülkemizde engellilerin toplumsal yaşama katılmasını sağlamak 
açısından yapılması gerekenler, yasalarda ve yönetmeliklerde yer
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almaktadır, ancak tanımlanan gerekliliklerin kente ve mimariye 
yeterince yansımadığı görülmektedir. Yetersizlikler ve beklentiler 
engelli bireyler ve onları temsil eden kurumların yetkilileri tarafın
dan sıklıkla ifade edilmektedir. “Ulaşılabilir Uygulamaların Teknik 
Açıdan Niteliğinin Geliştirilmesi” açıdan, evrensel tasarım felsefesi
nin bizim ortak geleceğimiz açısından anlaşılması ve dünyada 
gerçekleştirilen uygulamaların tasarımcılar tarafından takip edilme
si büyük önem taşımaktadır (İncedayı,2009; Ulaşabilirlik Ulusal 
Eylem Planı 2010-2011).

“Herkes için tasarım” düşüncesiyle mimar, bireyin, kentlinin, yurtta
şın mimarlığı ve kentsel mekânı bir “ortak” yaşam alanı olarak de
ğerlendirmesine fırsat vermektedir. Böylelikle mimarın yaratıcılığı, 
tasarımın kamusal alanda, topluma mesajlar vermesiyle farklı bir 
anlam da yüklenmektedir. Mimarın ya da tasarımcının farklı (sade
ce fiziksel değil, örneğin farklı sosyal gruplar ve kültürler vb gibi), 
geçici (göçmenler vb) ve öteki (belirli bir bakışa göre) olana karşı 
tavrı, “herkes için tasarım” çerçevesinde, ya da felsefesinde farklı 
açılardan değerlendirmelere açılmaktadır (İncedayı, 2009).

Evrensel tasarım yaklaşımının savunduğu ilkelerin yaygınlaştırıl
ması, bu konudaki bilincin oluşturulması ve güçlendirilmesine bağ
lıdır. İnsanların bulundukları çevrelerde mutlu, mutsuz oluşlarının 
tasarımla doğrudan bağlantısı bulunmaktadır. Evrensel tasarım 
ilkelerinin, mimarlıkta ve yaşamın diğer alanlarında egemen ola
bilmesi, doğru tasarımlar için “ben” yerine ‘sen’ olabilmekle olasıdır 
(Sürmen, 2010; 2004).
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ÖZÜRLÜLER İÇİN ULAŞILABİLİR ÇEVRE TASARIMI BİRİMİ

Şükrü SÜRMEN*

Özürlü kişilerin hayat kalitelerinin yükseltilmesi ve toplum 
hayatına üretken ve mutlu bireyler olarak katılabilmelerinde yaşa
makta oldukları çevrelerin çok büyük etkileri vardır. İnsanın çevresi, 
benliğini içinde gezdirdiği bedeninin hemen dışındaki bütün komşu 
alan ve mekânlarla, bu çevrenin ötesinde sırasıyla yakın ve uzak 
bütün dünyadır.

İnsanın ilk çevresi bedeninin temasta olduğu veya komşu 
bulunduğu nesnelerdir. Bunlar; kullandığımız eşyalarımız, elbisele
rimiz, mobilyamız ve yardımlarından faydalandığımız araçlarımız- 
dır. Daha sonra içinde hareket ettiğimiz odalarımız, salonlarımız, 
bunlara komşu mekânlar, binaların dış çevreleri, sokaklar ve mey
danlar gelir. En uzaktaki çevrelerse kişinin gideceği bir bilim kuru
mu, tiyatro veya stadyumdan uçakla seyahat edeceği yabancı bir 
şehre kadar pek çok kademede olabilir.

Bütün insanlar gibi; ama normal insan hareketliliğine, sağ
lıklı insan duyusal ve ruhsal işlev ve erişimlerine sahip olmadıkla
rından; onlardan çok daha fazla olarak, özürlüler de günlük hayat
larında kullanmakta oldukları nesne, eşya, giysi ve donanımdan 
içinde yaşamakta oldukları şehirsel çevrenin düzenine ve ulaşım 
sistemlerine kadar her mertebede ve ölçekteki çevrenin tasarımı ve 
düzeninden büyük ölçüde etkilenmektedirler. Özürlülükle ilgili özel 
durumlar sebebiyle de en yakın çevreden en uzak çevreye kadar 
her noktadaki tasarımlarda bu sosyal grup için daha fazla duyarlılık 
ve özen gerekmektedir.

*M im ar
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ULAŞILABİLİR ÇEVRE TASARIMI BİRİMİ HAZIRLIK 
ÇALIŞMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Dairesi Özürlüler Müdürlüğü, kurulduğu ilk günden beri her kademe 
ve ölçekteki çevreye gösterilecek özenin ve bu çevrelerde uygula
nacak çağdaş standartların, özürlü ve sakatların hayatındaki olum
lu katkıların bilincinde olmuştur. Özürlüler Müdürlüğü, kendisine 
ayrılan kaynakların elverdiği ölçüde şehirsel çevre ve mimari proje 
tasarımlarında özürlülere uygun şartların yaratılmasını sağlamaya 
çalışmaktadır. Özürlüler Müdürlüğü, gelecekte özürlülerle ilgili ola
rak şehir tasarımı ölçeğinde de, nesne tasarımı ölçeğinde de daha 
fazla uzmanlaşarak özürlülerin toplumsal hayatının gelişmesinde 
diğer planlama ve yatırım kurum ve kademelerine daha fazla katkı
da bulunmayı hedeflemektedir.

Kurumsal düzeyde bu katkıyı sunmak üzere bugüne kadar 
edindiği birikimi alandaki bilimsel birikim ile birleştirerek yeni bir 
birimin temellerini atan Özürlüler Müdürlüğü; Çevre Tasarımı Biri
minin çalışma alanlarını dört temel başlıkta toplamıştır.

NESNE TASARIMI BOYUTU:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı Özürlüler Müdürlüğü; özürlülerin, yaşlıların ve 
bakıma muhtaç kişilerin veya onların bakımını üstlenen kişilerin; 
hayatlarının akışını kolaylaştırmak için kullandıkları nesne, eşya 
veya donanım konusunda kurumsal bir birikime sahip olmak iste
mektedir. Yerel yönetimler, hayatın günlük akışı ve toplumsal ger
çek tablolarına en yakın örgütlenme kademeleri olduklarından, 
özürlülere hizmet sunumunda en gerçekçi veri ve sonuçlara ulaşa
bilmektedirler. Bu sebeple, özürlü ve hasta kişilerin bakımında 
veya günlük hayatlarında kullanılan araç gerecin ya da onların 
hareket etmek için ihtiyaç duydukları ortez, protez ve tekerlekli
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sandalyelerin tasarımında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler 
Müdürlüğü uygulamadan doğan geniş tecrübeler elde etmektedir.

Özürlüler Müdürlüğü, özürlülerin kullandıkları birçok nesne 
ve eşyanın ücretsiz dağıtımını yapmaktadır. Bunlar arasında teker
lekli sandalyeler, protezler, hasta destek ve bakım malzemeleri en 
büyük kısmı oluşturmaktadır. Bu araç ve malzemenin kalitesi ve 
işlevselliği ile ilgili bilgi ve birikim uzun bir uygulama ve tecrübe 
sonunda ortaya çıkmaya başlayacaktır. Özürlüler ve hastaların 
kullandıkları araç ve gereçlerin tasarımı konusunda Özürlüler Mü
dürlüğü uygulamadan kazandığı tecrübelerle önemli katkıda bulu
nacaktır. Bu da, özel gereksinimleri bulunan insanların kullanacak
ları bu nesneleri üretecek sanayiye bir yol gösterme potansiyeli 
olarak ortaya çıkacaktır.

MİMARİ TASARIM BOYUTU:

Özürlülerin hayatlarını geçirirken kullandıkları veya içlerin
de yaşadıkları mekânlar konusunda Özürlüler Müdürlüğü toplumsal 
hayattan edindiği tecrübeler ve modern standartlar ışığında mimari 
çevrenin daha ulaşılabilir ve yaşanabilir hâle gelmesinde de rol 
oynayacaktır. Mimari tasarım alanında gelişmiş bir sosyal mimarlı
ğın hâkim olmasıyla özürlülerin çevreleri istenen şartları daha çok 
taşıyacaktır.

Özürlüler Müdürlüğü, özürlüler için de ulaşılabilir ve çağdaş 
bir mimarinin gelişmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye- 
si'ne birikim ve tecrübeleri ile katkıda bulunmaktadır. İstanbul Bü
yükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 
Özürlüler Müdürlüğü İstanbul'daki bütün binaların ve tesislerin her
kes gibi özürlüler için de ulaşılabilir ve yararlanılabilir olması husu
sunda gereken bilgi iletişimini ve akışını etkin şekilde sağlamaya 
çalışmaktadır. Müdürlük, kendisine yapılan müracaatlara göre İs
tanbul'un çeşitli yerlerindeki bina ve tesislerin modern ulaşılabilirlik
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şartlarına sahip kılınması için gereken uzmanlık hizmetlerini sağ
lamalıdır.

Gelecekte, kendisine ayrılan kaynakların gelişmesi çerçe
vesinde, imkânların ve uzman kadronun genişletilmesi ile Müdürlü
ğümüz bu büyük dünya metropolünde daha kapsamlı ve daha yo
ğun bir denetim ve proje geliştirme sürecine erişebilir.

ŞEHİRSEL ÇEVRE BOYUTU:

Bir şehirsel çevrenin düzeni veya fiziksel duruşu bütün 
insanların hayatlarının mutlu, huzurlu ve sağlıklı geçmesinde en 
temel öğelerden biridir. Normal insan hareketliliğine veya duyusal 
veya ruhsal erişim kapasitelerine sahip olmayan, özürlü bireyler ile 
yaşlıların hayatında ise şehirsel çevre boyutu çok daha büyük bir 
önem taşır. İnsanların hareket özgürlükleri ve toplumsal hayata 
katılma süreçleri uygar şehirsel çevrelerde gelişir. Özürlüler ve 
yaşlılarsa şartları iyileştirilmiş şehirsel çevre düzenlerine çok daha 
fazla muhtaçtırlar. Yerleşimlerin iklim, topografya ve yoğunlukları 
özürlülerin ve yaşlıların hayat kaliteleri üzerinde büyük bir etkiye 
sahiptir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü şehir
sel çevrenin özürlüler için daha ulaşılabilir, daha yaşanabilir ortam
lar haline dönüştürülmesine katkıda bulunmaktadır. İstanbul'da 
yeni kentsel mekânlar, yeni yollar, yeni tesisler, yeni yerleşimler 
oluşturulurken fiziksel şartların özürlülere uygunluğu için icraî yöne
tim kademelerine tavsiye, öneri ve ikazlarla yardımcı olunmaktadır.

Günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi de her yönetim 
birim ve kademesinde dünyadaki modern gelişmelere göre dav
ranmakta ve bu dünya metropolünün herkes için uygar bir yerleşim 
yeri kılınması ve herkes için mutlu olunabilir çevre şartlarına sahip 
olması çizgisinde gereken duyarlılığı göstermektedir.
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ŞEHİRSEL ULAŞIM SİSTEMİ BOYUTU:

Özürlü kişiler, ne kadar iyi bir rehabilitasyondan geçip ne 
kadar önemli meslek becerilerine sahip kılınsalar ve ne kadar ge
lişmiş mimarlık anlayışlarıyla tasarımlanmış ve ulaşılabilir evlerde 
yaşasalar da, kendilerine uygun ulaşım sistem ve araçlarına sahip 
değilseler mutlu ve üretken bireyler olmaları mümkün değildir. Her 
insan gibi özürlüler de şehirlerinde uzun ya da kısa seyahatler ya
pacaklardır. Bu seyahat ya da yer değiştirmeler iş için, öğrenim 
için, gezi için, sağlık için veya eğlenme için olabilir.

Bir büyük şehirdeki hareket özgürlükleri bireylerin mutlu 
olma düzeylerinde büyük bir önem taşır. Özürlüler Müdürlüğü İs
tanbul Metropolü'ndeki ulaşım sistem ve araçlarının özürlülere 
uygunluğu konusunda geniş kapsamlı çalışmalar yapmalıdır. Gü
nümüzün modern ulaşılabilirlik standartları İstanbul'un bütün ula
şım sistemlerinde ve araçlarında uygulanmaya çalışılmalıdır ve bu 
hususta da Müdürlüğümüz tavsiye ve önerileri ile etkin bir şekilde 
faaliyet göstermelidir.

Özürlüler Müdürlüğü, özürlüler için Ulaşılabilir Çevre Tasa
rımı Birimi; İstanbul'daki metro, tren, tramvay, otobüs ve şehir hattı 
vapurlarının özürlüler için de ulaşılabilir duruma getirilmesi ile ilgili 
olarak çaba göstermek ve bütün şehirsel ulaşım sistem ve araç 
yönetimi kademeleri ile yakın temas ve bilgi alış verişi içinde çalı
şarak özürlülerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
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HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR İSTANBUL KOORDİNASYON 
KURULU ÇALIŞMALARI 

Müberra KAVAK KARA*

Modern şehircilik anlayışı ile İstanbul'un hareket kısıtlılığı 
yaşayan bireyler için de uygun hale getirilmesi amacıyla 2008 
yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Dr. Mimar Kadir 
Topbaş tarafından “ Herkes İçin Erişilebilir İstanbul 
Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 
çağdaş ve sosyal belediyecilik yaklaşımı gereği; kültürel ve sportif 
etkinliklerden alışverişe, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamın her 
alanında toplumun her kesiminin katılımını sağlayabilmek amacıyla 
oluşturulan "Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu" 
üyeleri; büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyesi temsilcilerinden 
özürlü/engelli bireylere, sivil toplum kuruluşları yetkililerinden 
valiliğe kadar toplumun ve kurumların ilgili birimlerinden 
temsilcilerle oluşturulan yarı resmi bir kent konseyidir.

"Herkes İçin Erişilebilir İstanbul" koordinasyon toplantıları, 
İstanbul'da yaşayan çocuk, yaşlı ve özürlü bireylerin de kamusal 
hayata katılımlarını sağlamak için; İstanbul'un topoğrafik yapısı, 
plansız kentleşmesi ve standartlara uygun olmayan uygulamalarla 
oluşan engelleri, yasal düzenlemelere uygun yeni bir şehircilik 
anlayışı ile aşmayı hedeflemektedir.

2008 yılından günümüze 3 haftalık düzenli periyotlarla 
gerçekleştirilen "Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon 
Toplantıları", büyükşehir belediyesinin ilgili birimlerinden sonra ilçe 
belediyeleriyle devam etmektedir.

* Mimar, Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu Koordinatörü
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Koordinasyon toplantılarında öncelikle konuk ekibin; 
birimlerinde/ilçelerinde yaptıkları çalışmalarda özürlü, yaşlı ve 
çocukların da erişim ve kullanımının sağlanmasına yönelik yapılan 
çalışmalar, karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesi 
yönünde yaptıkları çalışmaları aktarmalarının ardından diğer 
katılımcılar tarafından değerlendirmeler yapılmakta öneri ve 
talepler sunulmaktadır.

"Herkes İçin Erişilebilir İstanbul" koordinasyon çalışmaları, 
"5378 sayılı Özürlüler Yasası" ve ilgili "Başbakanlık Genelgelerinin 
yerine getirilmesine yönelik; planlama, eğitim, uygulama, 
koordinasyon ve denetim süreçlerini kapsamaktadır. Söz konusu 
çalışmalarla İstanbul'un erişilebilirliğini arttırmak ve bu yönde 
mevcut engelleri kaldırmak için birimler/kurumlar arası işbirliği ve 
koordinasyon sağlanmakta ve konuyu sürekli takip edilir hale 
getirmektedir.

Kurul, 2008 yılı Aralık ayından bu yana düzenli olarak 3 
haftalık periyotlarla toplanmaktadır. Bugüne kadar gerçekleştirilen 
49 toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinden 
sonra ilçe belediyeleriyle devam edilmektedir. Her toplantıda konuk 
ekibin çalışmaları değerlendirilmekte, öneri ve taleplerde 
bulunulmaktadır.

Koordinasyon toplantılarında;
• Konuk edilen birimler ve ilçe belediyelerine “erişilebilirlik” 

hususunun stratejik planlar, performans raporları ve bütçe
lerinde yer alması gerektiğini vurgulanmaktadır.

• İBB olarak proje ve uygulamalarımızda kullandığımız “Her
kes için Erişilebilir ve Kullanılabilir Fiziksel Çevre ve Yapılar 
için Ek Teknik Şartname”nin konuk ekip tarafından da dik
kate alınması önerilmektedir.
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• Birimde ve ilçe belediyesinde farkındalık oluşması için “pilot 
uygulama” talep edilmektedir. Deklare edilen çalışmanın ta
kipçisi olunmaktadır.

• Konuk ekibe yetki alanlarındaki çalışmalara ve işletmelere 
erişilebilirlik açısından etiketlendirme yapmaları önerilmek
tedir.

• İBB Özürlüler Müdürlüğü konuk birimin çalışmalarını yerin
de tespitlerle toplantıda katılımcıların bilgi ve değerlendir
mesine sunmaktadır.

• Konuk ekibin teknik personeline "erişilebilirlik" eğitimi veril
mektedir.

• Konuk birimde farkındalık oluşması ve tüm ekibin konuya 
dâhil edilmesi için farklı engel gruplarından sivil toplum 
temsilcileriyle birlikte teknik gezi düzenlenmektedir.

Her İstanbullunun konuyu takip edebilmesine yönelik 
hazırlanan, “www.erisilebiliristanbul.com” web sayfasında yapılan 
tüm çalışmalar paylaşılmakta, güncel ve gerekli bilgilendirilmeler 
yapılmaktadır.
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Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinin uygulamaları ve bağlı birimlerinin 
çalışmalarına iştirak edilmiştir. Çıkarılan envanter yapısına bağlı 
olarak erişilebilirlik için gerekli çalışmaların planlaması yapılmış ve 
uygulama süreçlerinin takibi yürütülmektedir. Erişilebilirlik 
çalışmalarında gelinen nokta şu şekildedir;

• Proje ve uygulama birimlerinde işin şartnamesinin yanı sıra 
matbu bir ek teknik şartname ilave edilerek her işin erişilebilir
lik standartlarının dikkate alınması sağlanmaktadır. “ Herkes 
için Erişilebilir ve Kullanılabilir Fiziksel Çevre ve Yapılar 
için Ek Teknik Şartname” ilgili süreçlerde dikkate alınmak
tadır
(http://www.erisilebiliristanbul.org/Calismalar/Documents/ib 
bektekniksartname.pdf ).

• İBB Hizmet Binalarında genel olarak erişilebilirlik mümkün
dür. Tespit edilen bazı ihtiyaçlar için bugüne kadar lokal 
düzenlemeler yapılmıştır. Mevcut hizmet yapılarında genel 
bir envanter çıkarılmış olup; Projeler Daire Başkanlığı tara
fından ihale sürecini müteakip yakın zamanda uygulamaya 
başlanacaktır.

• İstanbul geneli ana arterlerde yapılan durum tespitlerinde 
yenilenme ihtiyacı bulunan caddeler Yapı İşleri Müdürlüğü 
tarafından bütçe imkanları dahilinde öncelik sıralamasına 
göre ele alınacaktır.

• “İstanbul Geneli Ana Ulaşım Yol Ağındaki Kavşaklarda 
Görme ve Bedensel Engelliler için Yaya Geçitlerinin Dü
zenlenmesi İşi” ihale çalışmaları tamamlanmış olup bu 
kapsamda çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda 1 yıllık 
süreçte 696 sinyalize kavşak ve 5965 adet kontrolsüz yaya 
geçişi yaptırılacaktır.
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• İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 2011 sonu itibari ile fiziksel ve 
görme özürlüler için 273 adet sinyalize kavşak ve 72 adet 
kontrolsüz geçiş tamamlanmış olup kontrolsüz geçişler de 
dahil olmak üzere 17.693 m2'lik 3127 adet rampa yapılmış
tır.

• İBB bünyesindeki tüm park ve yeşil alanların erişilebilirlik 
durum tespitleri yapılmış olup yapılan planlama dahilinde 
engeller ortadan kaldırılıp erişilebilirlik sağlanacaktır.

• Açık alanlarda umumi tuvalet düzenlemeleri kapsamında 
engelli wc düzenlemeleri de sağlanacaktır.

• Zabıtanın özürlü ve yaya erişimini engelleyen faktörlere 
daha duyarlı yaklaşımı sağlanmıştır.

• Elektronik Sistemler Müdürlüğü ile teknik şartname hazır
lanarak Türksat uydu haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş 
ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. çalışmalarıyla ilgili stan
dartlar belirlenip tebliğ edilmiştir.
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• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü 
ile birlikte “Herkes için erişilebilir ve kullanılabilir kentsel ta
sarım rehberi" oluşturulması için çalışmalara başlanmıştır.

• Ayrıca İSTON Ürün Kataloğu irdelenip yapılan değerlen
dirmeler ilgililerle paylaşılmıştır.

• İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi"ne gönderilen "İstan
bul İmar Yönetmeliği" taslağında mevcut yönetmelikteki 
erişilebilirlik ve kullanılabilirliğe yönelik düzenlemeler revize 
edilmiş olup; yeni yapılacak her yapının erişilebilirlik stan
dartlarına uygun olma zorunluluğu aranmaktadır.

• Kent hayatında en sık karşılaşılan sorun olarak kaldırım 
düzenleme ve kullanma standartlarıyla ilgili Nisan-2009'da 
tüm kurum ve birimlere tebliğ gönderilmiştir. Ekte ise kaldı
rım standartlarına yer verilmiştir.



• İETT ve Otobüs A.Ş. araç filosunda; 1307 basamaklı, 561 
yarı alçak tabanlı, 1103 alçak tabanlı olmak üzere toplam 
2922 otobüs yer almaktadır. Ayrıca 500 adet alçak tabanlı 
otobüs alım süreci devam etmektedir.

• İstanbul'da bulunan 10.851 otobüs durağından 3.707 adedi 
erişilebilir duraktır.

• İETT garaj ve hizmet birimleri ile tüm otobüs duraklarının 
erişilebilirlik envanteri çıkarılmıştır. Yapılan planlama ile 
sorunlar giderilecektir.

• Yeni alınacak durak ve araçların teknik şartnamelerine 
müdahil olunmakta ve erişilebilirlik gözetilmektedir.

• Tüm araç filosu yenileninceye kadar mevcut erişilebilir 
araçların İstanbul'daki özürlü dağılımı dikkate alınarak da
ğılımı sağlanmaktadır.

• “İstanbulkart” tümüyle hizmete girdiğinde engelli ve yaşlı 
kartları entegre edilerek şoför ve yolcuların bilgilendirilmesi 
sağlanacak, özellikle özürlü bireylerin yolculuk konforu ar-
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tacaktır. Görme engelliler için otobüs iç uyarı sistemi bu
lunmakta olup dış uyarı sesli ikaz sistemi test aşamasın
dadır. Şoföre durakta engelli vatandaş olduğunu bildiren 
sistemin kurulması işlemi test aşamasındadır. Birden fazla 
hattın hareket noktası olan toplu otobüs duraklarına Braille 
alfabesiyle çinko tabletler konulması için çalışmalar devam 
etmektedir. İşitme engeliler için otobüs içerisine yerleştiri
lecek LCD ekranlardan bir sonraki durağın kayan yazı şek
linde geçirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

• Avcılar-Söğütlüçeşme Metrobüs hattında 15 asansör mev
cuttur. Ayrıca 17 istasyonda da engelli rampası bulunmak
tadır. Metrobüs istasyonlarının yaya ulaşımları ve toplu ta
şıma duraklarının düzenlenmesi işi yıl sonuna kadar proje
lendirilip akabinde uygulamaya başlanacaktır.

• Yapımı devam eden Avcılar -  Beylikdüzü Metrobüs hattı 
inşaatı kapsamında 10 adet durak yapılması planlanmak
tadır. Yapılacak duraklarda 3'er adet engelli asansörü ve 
3'er adet yürüyen merdiven olmak üzere toplam 30 adet 
asansör ve 30 adet yürüyen merdiven imal edilecektir.

• Raylı sistemlerde istasyonlara erişim, istasyon içi düzen
lemeler; turnike geçişleri, özürlü wc'leri, görme özürlüler 
için hissedilebilir yüzeyler, bilgilendirme ve uyarı sistemleri 
yeni istasyonlarda uygun olup, mevcut istasyonlardaki ek
sikler de yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. (Son 1 yıl içe
risinde 39 adet yeni asansör, 21 adet yeni yürüyen merdi
ven hizmete sunulmuştur).

• İETT, Ulaşım A.Ş. ve İDO web sayfalarında "erişilebilirlik" 
başlığı altında istasyon ve araçların erişilebilirlik durumları 
ve gerekli bilgiler yer almaktadır. Söz konusu web sayfala
rının görme engellilerin erişimine uygunluğu sağlanmıştır.

• Sinyalizasyon sisteminde yaya sinyali ile oto sinyali birbi
rinden ayrılarak araçların yaya geçidi içerisinde durması 
engellenerek yaya geçitleri koridor şeklinde düzenlenmiştir. 
Maksimum yaya ulaşılabilirliğinin sağlanması; özürlü ve
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normal yayalar için maksimum güvenlik sağlanması ama
cıyla 95 noktada EYS (erişilebilir yaya sinyali) yapılmış 
olup 2012 sonuna kadar 50 noktada da EYS yapımı plan
lanmaktadır.

• Yaya geçitlerinde özürlülere yönelik maksimum güvenlik 
amacıyla 1.500 m2 yatay trafik işaretlemesi yapılmıştır.

• Topkapı Eğitim Parkında her yıl yaklaşık 1.000 özürlü öğ
renciye trafik eğitimi verilmektedir.

• Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından UKOME ve 
UTK'da ele alınan hususlarda erişilebilirlik gözetilmektedir.

• Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından İstanbul'a 
özgü taksi tasarım projesinde taslak bir şartname hazırla
narak araçların özürlülerin ulaşımına uygunluğu için gerekli 
standartlar belirlenmiştir.

• İBB şehir rehberinde ulaşım sistemleri ve kamusal mekân
ların erişilebilirlik durumunun da belirtilmesi için veri gün
cellemeleri yapılmaktadır.

• Görme engelliler için İstanbul'un ilçe sınırları ve ana ulaşım 
ağını gösteren kabartmalı harita hazırlanmıştır. Az görenler 
için konstrat renklerin kullanacağı haritada hem Braille Al
fabesi hem de latin alfabesi ile kabartma yapılmıştır.

• Ulaşım A. Ş. tarafından İstanbul'un raylı sistem haritası 
kabartmalı olarak yapılmıştır.

• Raylı Sistemler Müdürlüğü tarafından metro istasyonlarına 
kabartmalı harita/maket yapılmaya başlanmıştır.

• İBB hizmet binalarında da kabartmalı harita/maket yapıl
ması planlanmaktadır. Gene yeni yapılacak hizmet binası
nın herkes için erişilebilir olması için tasarımcılarıyla görü
şülmüş olup proje ve uygulama aşamasında müdahil 
olunmaktadır.

• Koordinasyon Kurulu büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 
proje ve uygulamalarına müdahil olmakta, herkes için erişi
lebilir olmasını sağlamaktadır.
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• Herkes için Erişilebilir İstanbul Koordinatörlüğü olarak ka
mu kurumlarının yaptıkları projelere de müdahil olunmak
tadır. Tuzla ve Beykoz Kaymakamlıklarının talepleri ile pro
je ve uygulama bazlı çalışmalara teknik destek sağlanmış
tır. Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ta
lepleriyle Marmaray ve Havalimanları proje ve uygulamala
rına müdahil olunmuştur.

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi, konu ile ilgili pek çok orga
nizasyona aktif olarak katılmış olup; Aile ve Sosyal Politi
kalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlü
ğü tarafından görme engelli bireyler için düzenlenen His- 
sedilebilir Yüzey Çalıştayı'na ev sahipliği yapmıştır. Bu 
çalıştay kapsamında ortaya konan sonuçlar TSE, akade
misyenler ve sivil toplum kuruluşlarının değerlendirmesi 
sonrasında standart haline gelecektir.

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da gerçekleştirdiği 
çalışmalar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 3 Ara
lık Dünya Özürlüler Günü'nde “Herkes İçin Ulaşılabilir Tür
kiye Eğitim Programı Teşvik Ödülleri” kapsamında ödül 
almaya hak kazanmıştır.

Fizyolojik yapıları ve bedensel yetenekleri ne olursa olsun, 
kullanıcıların tümünü kapsayan bir tasarım anlayışı ile yapılan 
çalışmalarla İstanbul herkes için daha erişilebilir ve yaşanabilir bir 
dünya kenti olmaya devam edecektir.
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HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR VE KULLANILABİLİR 
FİZİKSEL ÇEVRE VE YAPILAR İÇİN 

EK TEKNİK ŞARTNAME

GİRİŞ

Erişilebilirlik, şehirde yaşayan bütün bireylerin, şehrin sunduğu 
kamusal hizmetlerin tümüne ulaşabilmesi ve kamusal yaşama katı
labilmesidir. Bu durum şehri paylaşan her bireyin en doğal hakkı
dır. Erişilebilirlik kent bütününde kesintisiz olarak sağlanmalıdır.

Erişilebilirlik ve kullanılabilirlik, antropometrik ve ergonomik kuralla
ra dayanmaktadır. Özürlüler, geçici olarak özürlü bulunanlar, yaşlı
lar, hamileler, bebek arabası kullananlar, çok şişmanlar, çok uzun 
ve çok kısa boylu kişiler, yük ve eşya taşıyanlar gibi hareket kısıtlı
lığı yaşayan bireylerin de ihtiyaçları dikkate alınarak tasarım ve 
düzenleme yapılmalıdır.
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H IZ (M etre/S aniye)

0.4 0.72 MARATON
0.3-0.5 0.72 2.18 3.8 5.6 9.9

0.4 6.82 7.8
100 m. MARATON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GİDİLEN MESAFE (metre)

GENİŞLİK(cm)

52.6____________71A_____________ 121.9_______________ 80_____________ 91^5______________ 100

Şekil 1: Hareketse! A n tropom e trik  Tablo
Kaynak: ECA European Concept for Accessibility Technical Asssistance 
Manual, 2003

Erişebilirliğin sağlanmasında beş temel bileşenden söz edilebil
mektedir:
• Genişlik: engelsiz ve yeterli genişlik
• Alan: engelsiz ve yeterli hareket alanı
• Yükseklik: engelsiz ve yeterli yükseklik
• Yüzey: engelsiz ve uygun döşeme yüzeyi
• B ildirişim : gerekli yönlendirme ve uyarı işaretleri
3194 Sayılı İmar Kanunu Ek Madde 1, 5378 Sayılı Özürlüler Kanu
nu Geçici 2. ve 3. Maddesi, Başbakanlık Talimat ve Genelgeleri 
gereği TSE Standartları ve BM Engellilerin Erişebilirliğinde Engel
siz Çevreler Tasarlama Kılavuzu (UN Accessibility for the Disabled 
A Design Manual for a Barrier Free Environment) dikkate alınarak
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şehirsel çevre; yaya yolları ve kaldırımlar, yaya geçitleri, kent dona
tıları, otoparklar ve bina girişleri ile kamu yapıları, yerel yönetim 
birimleri, halka açık tesisler, alış veriş merkezleri, konaklama tesis
leri, kültürel ve sosyal tesisler, kongre merkezleri, yeşil alanlar, 
parklar ve rekreasyon alanları, spor salonları, spor alanları, stad
yumlar, eğlence merkezleri, gösteri ve konser salonları vb. için 
istenen tasarım ve uygulama kriterleri ortaya konmuştur.

Yapılı çevre herkes için tasarlanmalı, yalın ve kolay algılanabilir 
olmalı, herkes için eşit kullanım sağlanmalı ve süreklilik içinde kur- 
gulanmalıdır.

Farklılık larıy la  kullanıcı çe ş itliliğ i
Kaynak: The Center For Universal Design 1998

ENGELSİZ TASARIM REHBERİ

• Yaya Yolları ve Kaldırımlar
• Rampalar
• Yaya Geçitleri
• Kentsel Donatılar

- Merdivenler
- Asansörler
- Aydınlatma Elemanları
- Dinlenme ve Oturma Elemanları
- Çöp Kutuları
- Ayırıcı ve Sınırlandırıcı Elemanlar
- Çeşmeler
- Duraklar
- Bitkilendirme
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• İşaret ve İşaretlemeler
• Otopark Alanları
• Bina Girişleri
• Tuvaletler

YAYA YOLLARI ve KALDIRIMLAR

• Hareket kısıtlılığı yaşayan bireyler de dâhil olmak üzere 
tüm yayaların erişimine uygun olmalıdır.

• Yaya sirkülasyonunda süreklilik sağlanmalıdır.
• Yeterli genişlikte olmalıdır.
• Düzgün, sürekli ve kaygan olmayan bir zemine sahip olma

lıdır.
• Güvenli ve kullanımı rahat olmalıdır. Altyapı donatıları ile 

kent donatıları standartlara uygun konumlanmalı, erişime 
engel olmamalıdır.

Yaya yolları ve kaldırımlar, hareket kısıtlılığı yaşayan bireylerin de 
rahatça hareket edebileceği yüzeyler şeklinde düzenlenmelidir. 
Şehirlerdeki yaya yollarının genişliği yan yana rahat geçişler için en 
az 180 cm genişliğinde olmalıdır. Kaldırımların kenarı cadde ko
tundan en fazla 15 cm yüksekte olmalıdır.

Yaya yollarını ve bunlarla ilgili aktiviteleri konumlandırırken müm
kün olduğunca eşyükselti eğrileri izlenmelidir. Tekerlekli sandalye 
kullananlar için yaya yollarındaki en büyük engel, kot farklılıkları 
veya basamak biçimindeki düzey değişiklikleridir. Bu nedenle kot 
farklılığı olan yerlerde basamak yerine uygun eğim ve genişlikte 
rampa tercih edilmelidir. Kaldırım rampaları tek veya üç düzlemli 
yapılabilir. Kaldırım rampalarının genişliği yaya geçitlerinde en az 
180 cm, diğer yerlerde 90 cm olacaktır. Yaya yollarının yürüme 
istikametindeki eğimleri % 6’yı aşmamalıdır.
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Yaya yolu ve kaldırımlar; dayanıklı, sert ve pürüzsüz yüzeyli olmalı, 
kaymayan ve parlamayan, yaya hareketini zorlaştırmayan malze
me ile kaplanmalıdır. Kaldırım yüzey kaplaması seçilirken, uygula
nacak yüzey, iklim koşulları, kaldırımın kullanım yoğunluğu ve şek
line göre en uygun malzeme seçilmelidir. Büyük derz aralıklı doğal 
taş kaplama ancak yaya akışının çok az olduğu alanlarda söz k o
nusu olabilir. Parçalı bir yapı oluşturan zemin kaplamalarında derz 
Aralıkları 0,5 cm ’den küçük olmalıdır. Yaya yolları için uygun zemin 
malzemeleri; düzgün beton yüzeyler, asfalt, düzgün beton parke, 
düzgün ve kaygan olmayan doğal veya yapay taş gibi kaplamalar
dır. Bilhassa don bölgelerinde pürüzlü beton yüzeyler arasında 
kalan ıslaklık donma anlarında kaygan yüzeyler oluşturmaktadır. 
Kaldırımlarda zaman içinde veya yağmurda kayganlaşabilecek 
malzemeler hiçbir şekilde kullanılamaz.

Şekil 2: Herkesin e riş im  ve kullanım ına uygun yaya yolu düzenlem esi
Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü

Kaldırım üzerinde bulunan ızgara, rögar kapağı gibi altyapı ele
manları; kot farkı oluşturmayacak şekilde kaldırım yüzeyi ile 
eşdüzey olmalıdır.

Tekerlekli araçların tehlikeli bir alana kayabileceği yerlerde tekerlek 
durdurucular gereklidir. Bunlar arasında drenaj açıklığı sağlanmalı
dır.
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Yaya yolları görme özürlüler tarafından kolay algılanacak doğrultu
lar taşımalıdır. Kaldırımın kenarı görme özürlülerin bastonları ile 
rahatça izleyebilecekleri şekilde düzgün olmalı ve tehlikeli bir paha 
sahip bulunmamalıdır. Yaya yollarında en az 3 cm yükseklikteki 
bordürlerle görme özürlüler için yönlendirici bir eleman düzenlen
melidir. Yaya yollarının kaza ihtimali söz konusu olan kesimlerinde 
yuvarlak demir borudan korkuluklar inşa edilmelidir (Yaya yolunun 
yüksekten geçmesi, yayanın trafikle buluşma noktasına yaklaşması 
vs...). Kaldırımların yol köşelerindeki eğimli dönüşlerini, yaya yolu 
kavşaklarını, dönüşleri, düzey ve kullanım değişikliklerini belirtmek 
için bu alanlara yaklaşırken, yüzey kaplama malzemesinde dokuda 
değişiklik yapılarak özellikle görme özürlüler uyarılmalıdır.

Şekil 3: Görme özü rlü le r için kılavuz iz ve yön değ iş tirm e öğe lerin in  
kullanım ı Kaynak: İBB Ulaşım A.Ş

Görme özürlüler için çevresini kolay algılayabileceği şekilde; anla
şılır, sade ve çevresi ile tezat renk ve dokuda hissedilebilir yüzey 
tasarlanmalıdır. Hissedilebilir yüzeyler; potansiyel bir tehlike hak- 
kındaki uyarı yüzeyleri ve bilgilendirme yüzeyleri olmak üzere sınıf
landırılabilir.

Uyarı yüzeyleri; yaya geçitlerinde (kontrollü ve kontrolsüz geçişlerin 
ayırt edilmesi amacıyla farklı renkler kullanılabilir), tren, tramvay
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biniş-iniş noktalarında ve yüksek otobüs platformlarında, basamak, 
seviye geçişi, yol üzerindeki hafif ve hızlı toplu taşıma platformları 
gibi diğer tehlikeli bölgelere yaklaşıldığında kullanılmaktadır.

Bilgilendirme yüzeyleri ise; geniş ve açık yaya bölgelerinde veya 
karmaşık yaya çevrelerinde yön temini için, otobüs durağı, telefon 
kulübeleri, kabartmalı veya sesli bilgilendirme hizmetleri, tuvaletler 
vb. gibi tesislerin varlığını bildirmek için kullanılmaktadır.

Yaya yollarında yürüyüş istikametlerinin değişme noktalarında 
hissedilir yüzeylerle görme özürlüler için ikaz şeritleri oluşturulur. 
Bunlar 80 - 100 cm derinlikte ve yaya yolunu enlemesine tamamen 
örten kaplamalardır.
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Şekil 4: Görme özü rlü le r iç in  h issed ileb ilir yüzey uygulam ası
Kaynak: Kavak Arşivi, TS12576

Büyük meydanlarda ve 3 metreden daha geniş kaldırımlarda gör
me özürlüler için 40 - 60 cm genişlikte hissedilir yüzeyler oluşturu
lacaktır. Hissedilir yüzeyler zeminle doku ve renk açısından kont
rast etki oluşturmalıdır.
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Şekil 5: Kaldırım larda görm e enge llile r iç in  o luş tu ru lan  h issed ileb ilir 
ikazlar
Kaynak: Sürmen Arşivi, http://www.un.org.

Hissedilebilir yüzeyin diğer yayalara, özellikle de yürüyebilen özür
lülere ve tekerlekli sandalye kullanıcılarına sorun çıkaracak kadar 
iri kabartmalı olmamasına dikkat edilmelidir.

Yaya kaldırımında, yağmur suyunun drenajı için gerek duyulan 
enine (yanal) eğim max. %2 olmalıdır. % 2'den fazla eğimler özel
likle tekerlekli sandalye kullanıcılarını zorlayacaktır.
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Şekil 6: Kaldırım  ve yaya yo lla rındak i ızgaralar
Kaynak: Verhe 1995.

Sokak ve caddelerde kaldırım kenarlarına oluk yapılmayacaktır. 
Oluklar sokağın faydalı genişliğini azaltıp kirliliğe sebep olmakta ve 
hareket kısıtlılığı yaşayan bireylere engel oluşturup tüm yayalar için 
de tehlike oluşturabilmektedir.

Yaya yolu ve kaldırımlarda yağmur suyu ızgara aralıkları 13 mm’yi 
aşmamalıdır. Izgaraların geniş açıklıkları hareket yönüne dik veya 
açılı olacak şekilde yerleştirilmelidir.

Kaldırımlarda güvenli yürüyüşler temel beklentidir. Dikey açıklıkta 
özellikle görme özürlülerin çarpmayacağı temiz açıklıkların sağ
lanmasına özen gösterilmelidir. Kaldırım ve yaya yolları üzerinde 
bulunan levhalar, işaretler ve tabelâların en alçaktaki noktaları 
yerden en az 210 cm mesafede bulunacaktır.

Kent donatıları ve altyapı elemanları; hiçbir surette kaldırımlar ve 
yaya yollarının genişliğini daraltacak şekilde düzenlenmemeli, yürü
yüş aksı üzerinde kot farkı oluşturacak şekilde konumlanmamalıdır.
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Kaldırım ve yaya yollarının işgaline izin verilmemelidir. Kurum ve 
işletmelerin yakın çevrelerindeki yaya yolu ve kaldırımı mevcut 
durumdan farklı eğimde ve farklı malzeme ile düzenlemelerine izin 
verilmeyecektir.

Yayaların erişiminin kesintisiz olarak sağlanabilmesi için yaya yo
lunda taşıtların park etmeleri yasaklanmalı veya taşıtların park 
etmemeleri için -zorunlu hallerde- bordür taşı tarafında TS 
12716’ya uygun en az 70 cm, en çok 90 cm yüksekliğinde koruyu
cu engeller konmalıdır. Bu ayırıcı elemanlar yaya hareketlerini 
engelleyecek/zorlayacak şekilde konumlandırılmamalıdır.

RAMPALAR

• Hareket kısıtlılığı yaşayan bireyler de dâhil olmak üzere 
tüm yayaların kullanımına uygun bir eğimde olmalıdır.

• Yeterli genişlikte olmalıdır.
• Sürekli olmalıdır.
• Güvenli olmalıdır.

Rampalar; yaya geçidinden kaldırıma çıkışta ve kaldırım başlangıç 
ile bitişinde yola bağlantıyı sağlayan noktalarda bulunmalı, yaya 
yolları ve merdivenlerle bütünleştirilmelidir. Rampaların başlangıç 
ve bitişlerinde ve birbirini izleyen rampalar arasında tekerlekli 
sandalyenin manevra yapabileceği açık ve düz bir alan 
bırakılmalıdır.

Zemin kaplama malzemesi; kaygan olmayan, hafif pürüzlü yüzeyi 
ile yere sağlam tutunulmasını sağlayan ve ışığı yansıtmayan nite
likte olmalıdır. Rampalı bir yaya yolunda, tekerlekli sandalyeli 
kişinin hareketini güçleştirebilecek eğimli kavşaklar 
bulunmamalıdır. Rampalar olumsuz hava koşullarından korunmuş 
olmalıdır.
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T e k  Eğ im li R am pa

Şekil 7: Yaya yolu ve ka ld ırım larda ram pa kullanım ı
Kaynak: http://www.un.org

Rampalarda güvenli eğim yüzde ve aralıkları: 10 cm'e kadarki yük
seklik farkları için en fazla rampa eğimi % 10, 10 - 25 cm arasında
ki yükseklik farkları için en fazla rampa eğimi % 8, 25 - 50 cm ara
sındaki yükseklik farkları için en fazla rampa eğimi % 6 olarak ka
bul edilecektir.
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HS Eğim =  H /L  (m ax. 1 /1 6  o lm a lı) 
Yüzde c ins inden : E ğ im = 1 0 0 xH /L  

(m ax . % 6  o lm a lı)

& & & K te-
Düz zemin %4den a z! %5 1 % 8 !% l2den fazla
İDEAL RAHAT UYGUN YARDIM İLE TEHLİKELİ

Şekil 8: Rampalarda güven li eğ im  yüzde ve aralıkları
Kaynak: http://www.ozida.gov.tr

Düz kollu ve sahanlıklı rampalar esastır. Rekreasyon alanlarında 
doğal topoğrafyayla uyumlu olarak -erişime engel olmamak kaydı 
ile- geniş bir çapa sahip dairesel biçimli rampalar da kullanılabile
cektir.

Kesintisiz rampa boyu en fazla 9 m olacaktır. Her 6 - 9 metrelik 
rampadan sonra 150 cm boyunda yatay bir sahanlık bırakılacaktır. 
Tek kollu (uzunluğu 9 metreyi geçmeyen) düz bir rampanın genişli
ği net 90 cm'den daha az olamaz. Genel olarak rampaların geniş
liklerinin net olarak 120 cm'den daha az olmaması gerekmektedir.
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Şekil 9 : Yaya yolu ve ka ld ırım larda ram pa kullanım ı
Kaynak: Sürmen Arşivi

Rampaların her iki tarafına, tekerlekli sandalye tekerleklerinin dışa
rı düşmemesi ve görme özürlüler için de bir yönlendirici eleman 
olması için en az 8 - 10 cm yüksekliğinde kenarlıklar yapılacaktır.

3 metreden uzun rampaların her iki tarafına ve geniş rampaların 
her iki yanına 3,5 - 4 cm çapındaki yuvarlak demir borudan iki farklı 
yükseklikte korkuluklar konulacaktır. Korkuluklar sürekli ve kolayca 
kavranabilecek şekilde olmalıdır. Korkuluklar yere veya duvara 
emniyetle yük taşıyabilecek biçimde tutturulmuş olmalıdır.
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Şekil 10: Farklı ku llanıcı ih tiyaç la rına  uygun tırabzan ö lçü  ve 
standartları
Kaynak: http://www.un.org

YAYA GEÇİTLERİ

• Hareket kısıtlılığı yaşayan bireylerin hareketini kolaylaştır
mak ve tüm yayaların ergonomik şekilde geçişini sağla
mak için eşdüzey geçişler tercih edilmelidir.

• Tüm yayalar için güvenilir ve kullanılabilir olması esastır.
• Özellikle görme engellilerin ihtiyaçları dikkate alınarak dü

zenleme yapılmalıdır.

Yaya geçitleri, taşıt yolunda yayaların güvenli bir şekilde karşıya 
geçebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiş alanlardır. Yaya 
geçitlerinde alt ve üst geçitler yerine eş düzey geçitler tercih 
edilmelidir. Kaldırımlar ve yaya yolları kaymayan yüzey kaplaması
na sahip olmalı, tekerlekli sandalyeler için yeterli genişlikte olmalı 
ve yol seviyesine inen rampalar bulunmalıdır. Taşıt yolu ve kavşak
larda yaya geçitleri bordür taşı ile kesilmemeli ve taşıt yolu seviye
sine kadar her üç yönde en fazla % 8 eğimli rampalar yapılmalıdır. 
Yaya geçitleri sayıca yeterli, iyi aydınlatılmış, ışık kontrollü yaya 
geçitlerinde farklı seviye ve türdeki engelli/özürlüler için görsel ve 
işitsel uyarıcılar eklenmiş, güvenli ve yeterli geçiş süresine sahip 
olmalıdır.
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Şekil 11: Yaya geç itle rinde  kılavuz iz ve yön değ iş tirm e öğe lerin in  
kullanım ı
Kaynak: http://www.un.org

Yaya ve araç trafik yoğunluğuna bağlı olarak, ışık kontrolü olmayan 
yaya geçitlerini engellilerin de kullanacağı düşünülerek, sürücüler 
yaya geçidinden en az 20 m önce yaya geçidi işaretiyle 
uyarılmalıdır. Yaya geçitlerinin kaldırımla buluşma noktasında, 
görme engellilerin/özürlülerin kaldırım kenarını hissetmeleri için 
bırakılacak yükseklik farkı 1 - 2 cm’dir. Yoğun trafik ve taşıt 
yollarında engellilerin de kullanabileceği alt/üstgeçitler yapılmalı, bu
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geçitlerde eğimi % 6’yı geçmeyen rampalar kullanılmalıdır. İhtiyaç 
halinde tekerlekli sandalyeli engelliler için hareket eden eğik 
asansörler/platformlar yapılmalıdır.

KENT DONATILARI

Kent donatıları; aydınlatma elemanları, dinlenme ve oturma ele
manları, çöp kutuları, ayırıcı ve sınırlandırıcı elemanlar, duraklar, 
işaret ve işaretlemeler, peyzaj elemanları, merdiven ve asansörle
ri... Vb. kapsamaktadır.

• Kent donatıları doğru yerde ve erişime engel olmayacak 
şekilde tasarlanmalı ve konumlandırılmalıdır.

• Hareket kısıtlılığı yaşayan bireylerin de ihtiyaçları gözetile
rek düzenleme yapılmalıdır.

• Görme özürlüler için kent donatıları için bilgilendirme ya
pılmalıdır.

Yürüyüş güzergahındaki bulunan engeller, görme engelliler için 
kontrast renk ve dokulu uyarıcı yüzeylerle işaretlenmeli ve güzer
gah üzerindeki donatıların yükseklikleri 70 cm’den az olmamalıdır.

Kent donatılarının keskin ve çıkıntılı kenarları olmamalıdır. Kaldırı
ma taşan işyerlerinin güneşlikleri, oturma yerleri yayaların erişimini 
engellememelidir.

Kent donatılarının kolay algılanması için çevresi ile kontrast oluştu
racak renklerde tasarlanmalıdır.

Kaldırım üzerinde bulunan bina çıkmalarının, her türlü levha, işaret 
ve tabelaların en alçaktaki noktaları görme özürlü yayaların başla
rını çarpmamaları için yerden en az 220 cm yükseklikte olmalıdır. 
220 cm ve daha alçak olan merdiven altları kapatılmalıdır.
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Şekil 12: Kent donatıla rın ın  yaya yo lundak i konum lanışı
Kaynak: Kavak Arşivi

MERDİVENLER

• Hareket kısıtlılığı yaşayan bireyler dikkate alındığında 
mümkün olduğunca merdiven yerine rampa tercih edilme
lidir. Farklı durumdaki kullanıcıların ihtiyaçları gözetilmeli- 
dir.

• Görme özürlüleri korumak için, merdiven yürüyüş yönüne 
dik olarak konumlandırılmalıdır.

• Yeterli genişlikte olmalıdır.
• Güvenli olmalıdır.
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Resmî binalar, halka açık binalar, tesisler ve birimlerdeki merdiven
ler, çok özel mimarî arayışlar dışında, düz kollu ve sahanlıklı yapı
lacaktır. Merdivenin her iki yanında yuvarlak borudan küpeşteler 
bulunacaktır. Küpeşte ile duvar arasında 4 cm aralık bulunacaktır. 
Merdiven genişliği 180 cm ’yi aşınca ortaya bir korkuluk ilâve edilir. 
Bu binalardaki basamak genişlikleri 30 cm, basamak yüksekliği 15 
- 16 cm alınacaktır. Basamak yüzeyleri kaymaz ve aşınmaz mal
zemeden olmalıdır. Merdivenlerin başlangıç ve bitişini görme özür
lülere belirtmek için farklı renk ve malzemeden şeritler düzenlene
cektir. Merdivenler, basamaklarda gölge meydana gelmeyecek 
şekilde karşıdan ve iyi aydınlatılmalıdır. Çok özel bir mimarî uygu
lama için izin alınması dışında, hemen herkes için az çok bir tehlike 
oluşturduklarından, rıhtsız merdiven yapılmayacaktır.

Her 8-10 basamakta bir uygun ölçülerde sahanlık bulunmalıdır. 
Merdiven başlangıç ve bitişlerinde görme özürlüler için 80 cm ge
nişliğinde uyarıcı hissedilebilir yüzey olmalıdır.

Standartta belirtilen binalarda, merdivenlerin küpeştelerinde görme 
özürlüler için merdiven başlarında Braille Alfabesiyle kabartmalı 
bilgilendirme yapılmalıdır.

379



Şekil 13: Herkesin e riş im  ve kullanım ına uygun m erdiven ö lçü  ve 
standartları
Kaynak: http://www.un.org 

ASANSÖRLER

Bir katının alanı 500 m2’den küçük ve toplam kat adedi üçten az 
binalarda asansör yapma zorunluluğu yoktur. Ancak alış veriş mer
kezleri, sağlık kuruluşları ait binalar ve bürolar, otogarlar, otobüs 
terminalleri, toplu ulaşım araçlarına ait istasyonlar ve hava alanla
rının hizmet binalarında mutlaka asansör bulunacaktır.

Asansörler tüm katlarda herkes için ulaşılabilir olmalıdır. Özellikle 
giriş katında, asansörler girişe yakın olmalı ve girişle asansörler 
arasında kot farkı veya herhangi bir engel bulunmamalıdır. Asan
sörün önünde tekerlekli sandalyenin rahatça hareket edeceği kadar 
bir alan bulunmalıdır. Görme özürlüler için standartta belirtilen bi
nalarda asansörlere hissedilebilir yüzeylerle yönlendirme yapılma
lıdır.
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Asansör kabininin asgarî boyutları 110 cm (Genişlik) x 140 cm 
(Derinlik)'dir. Asansörün kumanda düğmeleri 100 cm yüksekliğin
deki bir levhaya yan yana dizilmiş olacaklardır. Kumanda düğmele
ri üzerindeki rakamlar büyük kabartma harflerle ve aynı zamanda 
da Braille Alfabesi ile yazılacaklardır. Asansör kapısının hemen 
yanına çok büyük kabartma rakamla ve Braille Alfabesi ile bulunu
lan kat yazılacaktır. Kabin içinde katları belirten ve kabin dışında 
kabinin katta olduğunu belirten sesli ve görsel uyarı sistemi bulun
malıdır.

Şekil 14: Herkesin erişim  ve kullanımına uygun asansör ebatları
Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Bir kısım binalarda ayakta durmakta zorluk çeken insanlar için 
asansöre katlanabilir oturaklar ilâve edilmesi gerekebilir. Kontrol 
paneli, standartlara uygun şekilde görme özürlü ve tekerlekli san
dalye kullanan bireylerin kullanımına uygun olmalıdır.
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Şekil 15: Görme özü rlü le r için asansörlerde yapılm ası gereken düzen
lem eler
Kaynak: İBB Ulaşım A.Ş. İBB Raylı Sistemler Müdürlüğü

Asansörlerin sığınağın bulunduğu kata kadar ulaşması zorunludur. 
Elektriğin kesilmesi durumunda asansörlerin çalışmasını sağlaya
cak bir teknik düzenleme de düşünülmelidir. Genel ulaşılabilirlik ve 
güvenlik şartlarının yerine getirilmesi hâlinde düşeyden farklı doğ
rultularda çalışan asansörler de inşa edilebilir.
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Tek kat veya yarım kat yükseklikleri ile değişik yükseklik farklarını 
aşmak için, güvenliliğin sağlanması şartı ile açık asansörler kullanı
labilir. Asansörlerin inşasının mümkün olmadığı, bilhassa tamamen 
korunmuş tarihî yapılarla bazı binalar ve ulaşım sistemlerinde mer
diven asansörleri de kullanılabilir. Bu asansörlerin en az net 90 cm 
x 130 cm boyutlarındaki bir taşıma platformuna ve en az da 400 
kg'lık bir ağırlık taşıma kapasitesine sahip olması gerekmektedir.

AYDINLATMA ELEMANLARI

Kentsel dış mekânlar erişim ve kişisel güvenliği sağlayacak yeterli 
biçimde aydınlatılmalıdır. Burada, parlama/yansımayı önleyecek 
mat malzeme seçimi tehlikeli alanlarda ışıklandırma düzeyinin artı
rılması gerekmektedir.

Aydınlatma özellikle rampa ve merdiven girişleri gibi potansiyel 
tehlike taşıyan alanlarda engelli bireylerin güvenliği açısından çok 
önemlidir. Aydınlatma engellilerin ihtiyaçları göz önünde bulunduru
larak sabit elemanlar kullanılarak planlanmalıdır. Az gören kişiler 
için ışık şiddetinin artırılması mekânları algılamaları açısından fay
dalıdır.

Birçok aydınlatma standardı yetişkin bir insanın ayaktayken göz 
hizasının yüksekliği ön görülerek belirlenmiştir. Tekerlekli sandalye 
kullanıcılarının göz hizası yüksekliği yaklaşık 1.19 m'dir.

Engelsiz aydınlatma elemanları, yayaların ve özellikle görme en
gellilerin güvenli şekilde geçmesine izin verecek şekilde 220 cm 
yükseklikte olmalı, bu elemanların üzerlerinde ki donatı ve butonla- 
rın yükseklikleri ise 140 -  160 cm olmalıdır. Aydınlatma elemanla
rının yüksekliği yaya yollarında 3 - 4 m, sokaklarda 4,5 - 6 m, cad
delerde 7,5 - 9 m ve anayol (çevre yolunda) 10 - 12 m olmalıdır. 
Görsel erişimi sağlayacak uygun konum ve aydınlık düzeyinde 
olmalıdır.
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Şekil 16: A ydın la tm a elem anlarında kullanıcıların  ih tiyaçla rın ı gözeten 
düzenlem eler
Kaynak: http://www.un.org
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DİNLENME VE OTURMA BİRİMLERİ

Dinlenme ve oturma elemanları; kentsel dış mekânlarda yaya 
yollarına ve sert zeminli alanlara bitişik ve yol boyunca 
düzenlenmelidir. Kullanıcıların serbest geçişine uygun, tehlike 
oluşturmayacak alanlarda konumlanmalıdırlar. Bankın yanında 
tekerlekli sandalye kullanıcısı için 120 cmx120 cm alan 
bırakılmalıdır. Bazı oturma birimleri, kamu tuvaletleri ve telefon 
kabinlerine yakın yerde olmalıdır. Oturma alanlarının çevresi 
bitkilendirilmelidir.

Şekil 17: O turm a ve d in lenm e b irim le rin in  ye rleş tirilm es i gereken 
mesafe
Kaynak: http://www.un.org

Dış mekân oturma birimleri detaylandırılırken, bu kullanımların 
engelli ve yaşlıların kullanımına uygun olmasına dikkat edilmelidir. 
Yaşlı insanlar oturur pozisyona geçerken ya da kalkarken kol des
teğine ihtiyaç duyarlar. Oturur pozisyondan daha kolay kalkabilmek 
için topuk boşluğu da oturma birimlerine eklenmesi gereken önemli 
bir detaydır. Tekerlekli sandalye kullanıcıları genellikle durup dinle
nebilecekleri ve eğer varsa ellerindeki paketleri koyabilecekleri 
yerler bulunmasını istemektedirler.
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Oturma bölümlerinin yerden yüksekliği 40 - 50 cm ve genişliği 40 - 
50 cm olmalıdır. Bu yüzeyde kullanılacak malzeme oturmaya engel 
olmayacak şekilde, yere paralel olmayıp 3 - 5 °  açılı olmalıdır. 
Oturma elemanının sırt kısmı bel bölgesini destekleyecek açı ve 
yükseklikte olmalıdır. Yaşlı insanlar oturur pozisyona geçerken ya 
da kalkarken oturma yüzeyinden 215 - 228 mm yukarıda olan kol 
desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. Oturur pozisyondan daha kolay 
kalkabilmek için topuk boşluğu da oturma birimlerine eklenmesi 
gereken önemli bir detaydır.

Sabit oturma elemanları, bir boru ile desteklenmiş kavisli bir tasa
rım stili geliştirilerek hareketli hale dönüştürülebilirler. Bu tasarım 
stili kullanılarak hem tekerlekli sandalye kullanıcıları için boşalanlar 
elde edilmiş, hem de diğer kullanıcıların rüzgâr ve güneş durumu
na göre oturaklarını ayarlayabilme imkânı sağlanmış olmaktadır.

Şekil 18: Tüm  ku llanıcıların  ih tiyaçla rına  cevap veren tasarım lar
Kaynak: http://www.skb.org.tr

ÇÖP KUTULARI

Çöp kutuları yayaların hareketlerini kısıtlamayacak şekilde yaya 
kaldırımı kenarında bordür taşına en az 40 cm uzaklıkta yer alma
lıdır. Yüksekliği en az 90 cm, en çok 120 cm olacak şekilde yerleş
tirilmelidir. Yanlış yerleştirilmiş çöp kutuları engelli yayalar için teh
like unsuru olabilecektir. Bunu önlemek açısından diğer donatı 
elemanlarının olduğu gibi çöp kutularının da zıt renkler kullanılarak
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belirgin ve kolay algılanabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Bu 
bağlamda çöp kutularının aydınlatma direklerine uygun yükseklikler 
göz önünde bulundurularak monte edilmelidir. Çöp kutusu kapağı
nın formu ve bu elemanın mekân içindeki konumu kullanıma engel 
olmamalıdır.

38 cm

Şekil 19: Çöp kutu ların ın  etra fında olm ası gereken m esafeler ve 
aydın latm a elem anlarına monte ed ilm esi uygun yüksek lik
Kaynak: Kavak Arşivi

AYIRICI VE SINIRLAYICI ELEMANLAR

Yaya alanlarında veya istenmeyen motorlu trafiği dışarıda tutmak 
için olmayan bir park alanı belirtmek için yerleştirilmektedir. Ba
ba/mantar elemanları renkli çizgilerle veya kontrast renkte boyan
mış olmalıdır. Durdurucu teller ve tel örgüler kontrast renge bo- 
yanmalı veya kapatılmalıdır. Yönlendirici elemanlar arasındaki 
mesafe 120 cm, yüksekliği ise 90 cm olmalıdır. Görme özürlülerin 
çarpmasını engellemek için yüksekliği 70 cm'den az olmamalıdır.
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ÇEŞMELER

Tekerlekli sandalye kullanıcılarının da bu donatılardan faydalana
cakları düşünülerek, çeşmenin etrafında yeterli hareket alanı bıra
kılmalıdır.

Çeşmelerin farklı yükseklikte iki ağza sahip olmaları daha uygun
dur. Tekerlekli sandalye kullanıcıları için 85 cm, diğer kullanıcıların 
eğilerek kullanabilmeleri için 95 cm yükseklikte olmalıdır.

Şekil 20: Ç eşm elerin herkesin kullanım ı iç in  sah ip  o lm ası gereken 
ö lçü  ve yüksek lik le r Kaynak: http://www.un.org

DURAKLAR

• Tüm yayalar duraklara yardıma ihtiyaç duymadan, kolay ve 
engelsiz ulaşılabilmelidir.

• Durakların tüm kullanıcı ihtiyaçları dikkate alınarak düzen
lenmelidir.

• Durakların yerleri kolay anlaşılabilir ve belli uzaklıklardan 
görülebilir olmalıdır.

• Duraklarda yeterli bilgilendirme yapılmalıdır.
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• Güvenli olmalıdır. Trafik güvenliğinin yanı sıra duraklardaki 
ilan ve bilgilendirme işaretleri kazaya sebebiyet vermeye
cek şekilde düzenlenmelidir.

Yaya kaldırımının genişliği, toplu taşım duraklarında min. 300 cm 
olmalıdır. Özürlü ve yaşlıların otobüse rahat inip binmeleri için, 
durak kısmı taşıt yolundan 20 cm rampa ile yükseltilmeli ve 30 
cm’lik döşemeyle otobüse kolayca giriş sağlanmalıdır. Otobüs 
duraklarında engelli ve yaşlılar için oturma yeri ve koltuğun uygun 
yerlerinde tutunma barları, tekerlekli sandalye için alan ayrılmalıdır. 
Otobüs duraklarında, toplu taşım vasıtaları dışındaki vasıtaların 
durma ve park etmeleri yasaklanmalı, bu yasak düşey ve kaplama 
üstü işaretlerle belirtilmelidir. Duraklarda saydam malzeme kulla
nılmış ise, -görme özürlü yayalara tehlike oluşturmaması için- bu 
yüzeylerin 150 cm yukarısına 14-16 cm kalınlıkta parlak, renkli, 
yansıtıcılı bir şerit yapıştırılmalıdır. Özürlülerin toplu taşım araçları
na engelsiz ve bağımsız inip binebilmeleri için otobüsün alt basa
mağı ile kaldırım aynı seviyede bulunmalı veya otomatik rampalı 
girişler olmalıdır. Duraklarda bilgilendirme levhası bulunmalıdır. 
Durak levhalarının yerden yüksekliği minimum 220 cm olmalıdır.
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Şekil 21: Herkesin e riş im  ve kullanım ına uygun o tobüs durağı tasarım  
standartları
Kaynak: http://www.engelsizkent.org

Duraklarda; otobüs, hafif raylı sistem veya metro gibi toplu taşım 
araçlarından hangisine ait duraksa, onun sembolü bulunmalı; bir
den fazla çeşit toplu taşım araçları geçiyorsa, o toplu taşım araçla
rının sembolleri de bulunmalıdır. Duraktaki panolar sivri köşelerden 
arınmış olmalıdır.

Raylı Taşıma Durakları
Tramvay, hafif raylı sistem, metro ve tren durakları belli bir mesafe
den görülebilir olmalıdır. Özürlülerin bu toplu taşım araçlarına engel
siz ve başkalarına ihtiyaç duymadan inip binebilmeleri için vagon 
kapısı ile plâtform aynı seviyede bulunmalı veya otomatik rampalı 
girişler olmalıdır. Ayrıca platformdaki vagon giriş/çıkış satıhlarında 
kaymayı önleyici düzgün döşeme kaplamaları kullanılmalıdır.

Özel/Ticarî Taşıt İnme/Binme Yeri
Taşıt yollarında; özürlüler için yeterli sayıda, taşıt inme/binme yer
leri yapılmalıdır. Bu yerlerde özürlü trafik ikaz levhaları kullanılma
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lıdır. Ayrıca yaya yolu rampası ve yol seviyesinde çıkış yeri yapıl
malıdır.

Taksi duraklarında şehir merkezlerinin gerekli yerlerinde özürlülerin 
inme ve binmeleri için yer ayrılmalı ve bu alanlarda yaya yolu taşıt 
yolu kenar kotu ile aynı kotta olmalıdır.

İŞARET VE İŞARETLEMELER

İşaret ve bilgilendirme araçları; kullanıldığı mekân içinde görsel 
erişime uygun konumlandırılmalı, yüksekliği 210 - 250 cm arasında 
olmalıdır. İşaret ve levhalar basit ve açık semboller içermeli, oku
naklı ve anlaşılır olmalı ve zemini ile zıt renkte olmalıdır. Kolayca 
görünür yerde ve yeterli seviyede aydınlatılmış olmalıdır.

Uluslar arası standartlarda; emniyet ve güvenlik için yeşil/beyaz, 
uyarı ve tehlike riski için sarı/siyah, yasaklama, durma, tehlike ve 
acil durumları bildirmek için kırmızı/beyaz, bilgilendirme için m a- 
vi/beyaz renkler belirlenmiştir. Tuvalet, rampa, asansör, park yeri, 
vb. yerlere yönlendirmeler uluslararası sembollerle belirtilmelidir. 
Yapılı çevrede uyumu sağlayacak bilgilendirme ve yönlendirme 
yeterli düzeyde yapılmalı; mekân, donanım ve araçların özürlülere 
de uygun olduğunun anlaşılması sağlanmalıdır.

Bilgilendirme yazılı olarak yapılmışsa renklendirme ve boyutlan- 
dırma uygun olmalı, gerektiğinde görme engellilere yönelik dokun- 
sal okuma için kabartmalı levhalar ve az gören kişiler için de kont
rast renkli ve iri puntolu yazı karakteriyle yazılmış levhalar kullanıl
malı, uyarıcılar gerektiğinde işitsel olarak da yapılmalıdır.
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Şekil 22: Herkesin kullanım ı iç in u luslararası s tandartla rda  uyarı ve 
b ilg ilend irm e  araçları
Kaynak: http://www.asistence.org
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BİTKİLENDİRME

Yaya yollarındaki bitki çeşitleri ve yerleri dikkatle seçilmelidir. 
Dikenli bitkiler ile kaygan bir yüzey oluşturabilecek tohum ve 
meyve dökücü ağaç ve bitkiler tehlike oluşturabileceği için yaya 
yollarından uzak tutulmalıdır. Bitkilendirmede değişik renk, biçim ve 
kokuda çeşitlilik oluşturacak çalı, ağaççık ve çiçeklerin seçimi de 
önem taşımaktadır.

Yaya yollarına uzayan dallar özellikle görme özürlüler için tehlike 
oluşturmaktadır. Bitkiler geçişi engellemeyecek biçimde yaya 
yollarından yeterli uzaklığa dikilmeli, veya yeterli ve düzenli bakım 
ve budama yapılmalıdır. Aşağı doğru sarkan bitkiler ve ağaçlar 
yerden en az 220 cm yükseklikte budanmalıdır. Özellikle görme 
engelliler/özürlüler için peyzaj elemanı olduğunu hissettirebilmek 
için 10 cm yükselmiş bir platform üzerine yerleştirilmesi gereken 
peyzaj elemanının çevresine malzeme farkıyla sınırlama etkisi 
hissedilmelidir. Kullanılacak bitkisel materyal 180 cm ’den fazla 
olmamalı ve engelin çevresindeki uyarıcı hissedilebilir yüzey 
engelin olduğu yerden en az 60 cm genişlikteki bir alana 
yayılmalıdır.
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Şekil 23: Peyzaj düzenlem esi ve ka ld ırım lardaki donatıla rın  
etra fındaki h isse d ile b ilir  yüzeyler ve yükse ltilm iş  p la tfo rm la r
Kaynak: http://www.un.org

2 metreden dar kaldırımlarda kesinlikle ağaçlandırma 
yapılmamalıdır. Süs bitkileri, çiçeklik/saksılar gibi peyzaj 
elemanları, bordür taşı dâhil yaya kaldırımı boyunca en az 75 cm 
en çok 120 cm genişliğinde bir şerit içinde düzgün olarak 
yerleştirilmelidir.
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Şekil 24: Kald ırım larda peyzaj düzenlem esi
Kaynak: Sürmen Arşivi

OTOPARKLAR

• Özürlü bireyler için yeterli sayıda otopark düzenlenmeli ve 
işaretlenmelidir.

• Düzenlenen park alanı tekerlekli sandalye erişim ve kulla
nımına uygun olmalıdır.

• Binanın ana girişine mümkün olan en yakın noktada, taşıta 
binecek ve inecek yeterli mekâna olanak veren ve binaya 
erişimde güvenli bir yolla bütünleşen park yerleri sağlan
malıdır.

• Özürlüler için ayrılmış park yerleri düz ve iyi aydınlatılmış 
olmalıdır.

• Bu otoparkların sadece özürlüler tarafından kullanılması 
sağlanmalıdır.

Özürlü bireyler için binanın ana girişine mümkün olduğu kadar 
yakın, binaya erişimi güvenli bir şekilde sağlayan, sayıca yeterli - 
tüm tesisteki park yeri sayısının en az % 2 ’si kadar- park yerleri 
sağlanmalıdır. Bu alanlar uluslar arası standartlara uygun şekilde
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işaretlenmeli, düz ve iyi aydınlatılmış olmalıdır. Park etmiş taşıttan 
yaya yoluna veya kaldırıma ulaşım için rampalarla ve trafikle kesişme 
olmaksızın doğrudan erişim sağlanmalıdır. Engelliler/özürlüler için 
ayrılan otoparklar sert yüzeyli, tekerlekli sandalyeden taşıta kolay 
geçişe olanak sağlayabilecek ve taşıtların çevresinde kolayca 
manevra yapabilecek genişlikte düzenlenmelidir.

Şekil 25: E nge llile rin  e riş im  ve kullanım ına uygun o topark
Kaynak: İBB Trafik Müdürlüğü

Bu gibi alanlarda, engellilerin/özürlülerin taşıtlarına inip binmede güç
lük yaşamaması için kaldırımların taşıt yoluyla aynı kotta ya da en 
fazla 3 cm yükseklikte olması gerekmektedir. Kapalı otoparklarda 
dikey dolaşım için özürlü asansörü ve gerekli rampalar sağlanmalıdır. 
Otoparkın giriş ve çıkış alanları, yol kotu ile aynı veya en fazla % 6 
rampa ile olmalı, zemin kaymayı önleyen ve giriş - çıkışı belirleyen 
ayrı malzemelerle kaplanmalıdır.

Mevcut otoparkların dönüştürülmesinde ise iki tane standart park 
alanını bir özürlü otoparkına veya üç standart park alanını, iki özür
lü parkına dönüştürmek mümkündür.
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i---------  360 c m ---------- 1-----------360 cm-----------1--------  360 cm

Şekil 26: Enge llile rin  eriş im  ve kullanım ına uygun o topa rk  ö lçü le ri ve 
b ilg ilend irm e  s tandartları
Kaynak: http://www.asistence.org

BİNA VE ÇEVRESİ, BİNA GİRİŞİ, GİRİŞ HOLÜ

• Tüm ticari, idari kamu binalarının yanı sıra konut ana giriş
leri yaya kaldırımından itibaren engelsiz olmalıdır.

• Bina girişleri düzayak olmalı, basamak olması durumunda 
ise fiziksel engellilerin kullanabileceği rampa düzenlenme
lidir.

• Bina girişleri kaygan olmayan malzemeyle döşenmeli ve iyi 
aydınlatılmalıdır.
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• Yapının birkaç girişi olması halinde özürlülerin erişimine 
uygun olan girişlere yönlendirme ve bilgilendirme yapılm a
lıdır.

Binanın ana girişi erişilebilir olmalıdır. Yaya yollarının bina girişiyle 
karşılaştığı yerlerde, kaymayan malzemeden, sert yüzeyli, düz bir 
platform yapılmalıdır. Bina girişleri, hava koşullarından korunmalı
dır.

Binalara düzayak olarak girilmesi esastır. Esas girişin bulunduğu 
cepheye en fazla % 2 eğimle yaklaşılabilir. Binaya girişte basamak
lar varsa, girişin önünde geniş şekilde bırakılacak giriş platformuna 
ulaşabilen bir rampa düzenlenmesi mecburîdir. Tek kollu veya çok 
kollu olarak standartlara uygun rampa düzenlenebilecektir. Bina 
girişlerindeki merdivenlerin ve rampaların her iki yanında mutlaka 
tırabzan yer almalıdır.

Şekil 27: Herkesin e riş im  ve kullanım ına uygun bina g iriş le ri
Kaynak: http://www.un.org

Binanın esas girişi tekerlekli sandalyenin girişine hiçbir şekilde 
uygun değilse, levhalarla çok iyi şekilde belirtilmiş bir basamaksız 
veya rampalı giriş binanın başka bir cephesinde yer alabilecektir.
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Şekil 28: Fiziksel engellilerin  e riş ileb ilir yapı g iriş le rine  yön lendirilm esi
Kaynak: http:/www.engelsizkent.org

Giriş kapısının önünde tekerlekli sandalyenin hareket edeceği ka
dar bir alan (150 cm çaplı bir daire) bırakılmış olmalıdır. Giriş kapı
sının iç tarafında ve bağlı holde de gerekli hareket alanı düşünül
melidir. Sahanlık iyi aydınlatılmış olmalı ve kaygan olmayan sert bir 
malzemeyle döşenmiş olmalıdır.

Ön kapıda tercihen eşik olmamalı, zorunlu hallerde 2 cm ’yi geç
meyen ve her iki yanında 1/4 eğimindeki pahlar bulunan eşikler söz 
konusu olabilir.
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Sahanlık
150 cm x 150 cm

Şekil 29: Tüm  ku llanıcıların  kullanım ına uygun bina g ir iş i
Kaynak: Kavak Arşivi

Döner kapılardan kaçınılmalıdır. Varsa yanında mutlaka özürlülerin 
de geçebileceği nitelik ve boyutlarda normal kanatlı bir kapı da 
bulunmalıdır. Esas giriş kapısının genişliği, kanatlardan biri en az 
90 cm olmak üzere 150 cm ’den daha az olamaz. Kapıda büyük 
cam yüzeyler varsa, bunların bir yandan kırılıp kazalara yol açma
larına karşı 150 mm genişlikte, alt kenarı yerden 140 - 160 cm 
yükseklikte parlak renkli şeritle işaretlenmelidir. Tekerlekli sandal
yelerden zarar görmemesi için 400 mm'nin altında cam kullanıl
mamalıdır. Kapı kolları, parmakları yeteri kadar güçlü olmayan

400



yaşlı ve özürlü kişiler için rahat kavranır ve rahat hareket ettirilebilir 
bir tasarıma sahip olmalıdır.

TUVALETLER
• Özürlülerin kullanımı için uygun yerlere, rahat erişilebilen 

tuvaletler düzenlenmelidir.
• Bu tuvaletlerin özürlülere ait olduğu belirtilmelidir. Gerekti

ğinde dışarıdan yardım istenebilmesi için gerekli düzenle
me yapılmalıdır.

• Tekerlekli sandalye kullanıcılarının ihtiyaçları dikkate alına
rak düzenleme yapılmalıdır.

Dış mekânlarda bulunan tuvaletlerin görüntü kirliliği oluşturmaması 
için etrafına çiçek, ağaç, resim veya sanat eserleri yerleştirilmelidir. 
Tuvaletlere erişim kolay olmalıdır.

Toplam alanı 1000 m2’yi aşan binalarda bayan ve erkek için birer 
özürlü tuvaleti, zorunlu durumlarda bir adet unisex özürlü tuvaleti 
düzenlenecektir.
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Şekil 30: Kam usal iç ve dış m ekânlarda özürlü  tuva le ti
Kaynak: http://www.iston.com.tr, http://www.alliancegb.com

Tuvalet kapısı dışa doğru açılan kapı veya tercihen sürme kapı 
olarak en az 85 cm olarak düzenlenecektir. Dışa doğru açılan bir 
kapı düzenlenmesi durumunda; kapıya içerden kolay kapatılabil
mesi için menteşelerden 10 cm uzaklıkta ve yerden 100 cm yük-

402

http://www.iston.com.tr
http://www.alliancegb.com


seklikte, düşey ve yatay olabilen bir kol eklenecektir. Kapı kolları
nın kolay kavranır ve hareket ettirilebilir türden olmaları gerekmek
tedir. Kapı üzerinde özürlü işareti ile kapı kilidi dışarıdan açılabile
cek şekilde olmalıdır. Kapı yanındaki butonla tuvaletin girilmez 
veya boş olduğunu gösteren yazılı, ışıklı ve sesli bilgilendirme işa
retini gösteren levha ve ses sinyali kapı üzerinde görülebilir yerde 
olmalıdır.

Tekerlekli sandalyedeki bir kişinin kullanabileceği kabul edilen en 
küçük tuvalet kabininin ölçüleri 150 cmx150 cm'dir. Klozetin uzun 
ekseni duvara paralel olarak yer alacak, klozetin duvara en yakın 
noktasının duvardan uzaklığı 25 cm olarak alınacaktır. Klozetin 
önünün arkadaki duvardan uzaklığı 70 cm olmalıdır.

Şekil 31: Özürlü tuvaletinde donatı ölçüleri
Kaynak: Kavak Arşivi
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Klozetin yanındaki duvara sabit tutunma kolu -3 - 4 cm çapında bir 
yuvarlak boru- konacaktır. Birbirine eşit 70 cm ’lik iki kolu olan L 
biçiminde bir elemandır. Yatay kısmı yerden 75 cm yüksekliktedir, 
klozetin en öndeki noktasını da 25 cm geçer. Düşey tutunma kısmı 
yukarı doğrudur. Klozetin duvardan uzakta olan tarafına da duvara 
doğru kaldırılabilen tutunma kolu konabilecektir -zorunlu değildir-. 
Bütün tuvaletlerde kolaylıkla ulaşılabilen ve kullanılabilen bir yar
dım çağrı veya acil durum butonu bulunmalıdır.

Lavabo altı tekerlekli sandalyenin manevra yapabilmesine imkân 
tanıyacak yükseklikte olmalıdır. Lavabonun altındaki borular teker
lekli sandalyedeki kişilerin manevralarına izin verecek şekilde yanı
cı olmayan ve yalıtılmış boru tesisatı kullanılmalıdır.

Tekerlekli sandalyedeki insanın rahat kullanacağı tuvalet kabininin 
boyutları ise 220 cmx220 cm’dir. Bu durumda kapı sürme kapı 
olarak da düzenlenebilecektir. Ayrıca standarda uygun bir duş kö
şesinin bulunması da mümkündür.

Klozette oturma yüksekliği 46 - 47 cm olarak elde edilmelidir. Kes
kin kenarlı olmayan, darbelere dayanıklı klozet kapakları kullanıla
caktır. Ayaksız normal lâvaboların bazıları tekerlekli sandalyedeki 
insanlar için daha kullanışlıdır.

Üst kenarı ileri çıkarılmış, ayarlanabilen aynaların da bazı mahzur
ları vardır. Yerden itibaren 95 cm ’den başlayan duvara monte 
edilmiş 40 cmx100 cm boyutlarındaki bir ayna yeteri derecede 
işlevseldir. Özürlü ve yaşlıların kullanacağı bütün lâvabolarda ko
layca kontrol edilebilen uzun kollu veya haç şeklindeki musluklar 
tercih edilmelidir. Tekerlekli sandalyedeki kişiler için düzenlenmiş 
bulunan tuvalet kabinlerinin önünde de tekerlekli sandalyenin ra
hatça hareket edebileceği kadar bir alan bulunmalıdır.
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Şekil 32: Özürlü b ireylerin  e riş im  ve kullanım ına uygun tuva le t 
düzenlem esi
Kaynak: Sürmen Arşivi

Şehirlerarası yollardaki petrol istasyonlarında en az bir özürlü tuva
leti bulunmalıdır. Genel bir kural olarak; özürlü tuvaletleri diğer 
tuvaletler kadar yaygın olmalıdır.
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REKREASYON ALANLARI

Rekreasyon alanlarına -park, bahçe, yeşil alan, spor alanı- çocuk, 
yaşlı ve engellilerin de fiziksel erişiminin sağlanması gerekmekte
dir. Yeşil alanlarda rahat ve güvenli bir şekilde diğer bireylerle en
tegre olunması rehabilitasyon etkisi sağlayacaktır. Tasarımda bina
ların ve açık alanların mekânsal bütünleşmesi sağlanmalıdır. Ko
laylıkla algılanabilmesi için parklar yollara, yaya yollarına ve bisiklet 
yollarına yakın konumlanmalıdır.

Karışık geometrik istikametler belli bir yoğunlukta kullanılan park ve 
yeşil alanlarda istenmemektedir. Farklı kullanıcı gruplarının gerek
sinimlerini dikkate alan donatılar bulunmalıdır. Rekreasyon alanları 
düzenlenirken; yaya yolları, bitkilendirme, işaret ve levhalar, posta 
kutuları, aydınlatma elemanları, çöp kutuları, çeşmeler, oturma 
birimleri ve tuvaletlerin herkesin erişim ve kullanımına uygun dü
zenlenmesi gerekmektedir.

Şekil 33: Herkesin e riş im  ve kullanım ına uygun rekreasyon alanı
Kaynak: http://www.wikimedia.org
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Görme özürlülerin güvenli erişimini sağlamak üzere kaldırımda, 
hissedilebilir yönlendiriciler, kontrast ve fosforlu renk düzenlemeleri 
yapılmalıdır. Görme engelli kişiler dikkatli yapılmış bitkilendirmeden 
oldukça yararlanabilmektedir. Güçlü zıtlıklar ve göze çarpan siluet
ler içeren bitkisel tasarımlar az gören kişiler için yön bulmada gör
sel ipuçları olabilmektedir. Zihinsel özürlülerin ulaşabilirliğinin sağ
lanmasında basit işaretlemeler ve yönlendirici-bilgilendirici dona
nımlar gereklidir

Şekil 34: Görme enge llile re  yöne lik  kılavuz yol tak ib i, görm e enge llile r 
iç in  parkın kabartm alı haritası, algılamayı ve görse l este tiğ i sağlayan 
koku lu  b itk ile r
Kaynak: http://www.k-state.edu

407

http://www.k-state.edu/


KAMUSAL BİNALAR

Kamu binaları, eğitim kurumları, sağlık kurumları, turizm tesisleri, 
konser ve gösteri salonları, sinemalar, tiyatrolar, kültür ve kongre 
merkezleri, alışveriş merkezleri kamunun kullanımına açık tüm 
binalar kamusal binalar kapsamında ele alınmaktadır. Tüm kullanı
cıların kamusal binalara erişiminin sağlanması özürlü bireylerin 
toplumsal yaşama katılımında büyük önem taşımaktadır.

Belediyeler dâhil bütün kamu kuruluşlarının bina girişleri, asansör
ler, korkuluklu rampalar, koridorlar ve tuvaletlerin standartlara uy
gun şekilde yapılması gerekmektedir. Çok katlı yapılarda özürlüle
rin kullanımına uygun standartlarda asansörün zorunlu tutulması 
aynı zamanda bu asansörün acil durum asansörü niteliğinde olma
sı sağlanmalıdır.

Resmî binalarla, halka açık bina ve tesislerdeki koridorlar genel 
olarak 150 cm'den daha dar yapılamaz. Görme özürlüler için basit 
geometriler, 90° ve 45° lik koridor kesişmeleri ve istikamet değişik
likleri tercih edilen düzenlemelerdir. Görme özürlülerin sık şekilde 
kullandıkları binalarda kontrast ve canlı renkteki oklar, işaretler ve 
rakamlarla katlar ve bulunulan konumlar vurgulanarak belirtilmeli
dir. Gerekli bütün mekân, mahal, alan ve geçitlerde yangın ve do
ğal afet anlarında kaçış yollarını gösteren ışıklı ve sesli yönlendir
me cihazları veya elemanları bulunacaktır.

Postanelerde, banka şubelerinde ve devlet dairelerinin hizmet bi
rimlerinde tekerlekli sandalye için yeterli hareket alanı bulunmalı, 
yaklaşılan bankoların yükseklik ve özellikleri de; tekerlekli sandal
yedeki insanlar, oturmakta olan yaşlılar, küçük yapılı insanlar ile 
görme ve işitme özürlü kişilerin görevlilerle kolay iletişim kurmasına 
uygun olmalıdır.
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Şekil 35: Kam usal m ekânlarda tüm  kullanıcıları d ikka te  alan banko 
düzenlem esi
Kaynak: Sürmen Arşivi
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Kamusal mekânlarda bulunan telefon kulübeleri iki farklı yükseklik
te düzenlenecektir.

Şekil 36: Kam usal m ekânlarda tüm  kullanıcıları d ikka te  alan te le fon 
düzenlem esi
Kaynak: İBB Ulaşım A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü

Eğitim kuruluşlarında özürlü çocukların diğer çocuklarla bir arada 
eğitim alabileceği bina tasarımlarının gerçekleştirilmesi önem taşı
maktadır. Bu kapsamda, engel türleri ve gereksinmelere göre bir 
arada eğitim alabilecek grupların belirlenmesi ve düzenlemelerin
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bu anlayışla yapılması sosyal etkileşim açısından önem taşımakta
dır. Eğitim kurumlarının yeşil alanlar yakınında olması ve eğitim 
faaliyetleriyle birlikte spor faaliyetlerinin içeren tesislerin oluşturul
ması özürlü çocuklara oldukça önemli fırsatlar sağlayacaktır.

Özürlülerin erişimi açısından sağlık kuruluşları kuşkusuz öncelik 
taşımaktadır. Bu yapılarda hastaların kullanacağı iç ve dış mekânla
rın tümünde, özürlülerin erişimini sağlayacak önlemler alınmalıdır.

Turizm tesislerinde yatak odaları ve siluet önemli bir bölümü özür
lülere uygun olarak tasarlanmalıdır. Bu binaların iç düzenlemesin
de uzman kişilerin katkıları sağlanmalıdır. Turizm tesislerinde özür
lüler için ayrılan ve düzenlenen odaların, diğer otel odaları ile eş
değer yönde ve manzarada, aydınlatma ve eşit ulaşım kriterlerine 
uygun tasarlanması sağlanmalıdır.

Gösteri, konser ve konferans salonlarında sosyo-kültürel gelişme
lere bağlı olarak özürlüler için yer ayrılacaktır. Bunun sonucunda 
salonlardaki bazı koltukların kaldırılabilir olması önem kazanmak
tadır. Bazı etkinliklerde tekerlekli sandalyedeki seyirci ve dinleyici 
sayısı fazla olabilir. Genel olarak ülkemizde 250 kişilik bir salon için
4 tekerlekli sandalyeli seyirci ve 1000 kişilik bir salon için 12 teker
lekli sandalyeli seyirci yeri düşünülebilir.

Sinema, tiyatro, gösteri ve konferans salonlarında sirkülâsyon alan
larına girmeyecek şekilde, her biri 80 - 100 cm x 130 - 150 cm 
boyutlarında olan yerler tekerlekli sandalyedeki kişilere ayrılacaktır.

300 kişilikten büyük salonlarda özürlü seyircilere uygun yerler tek 
bir noktada toplanmayacaktır. Sahnenin yakınında ve diğer seyir 
düzlemlerinde yerler düşünülecektir. İki tekerlekli sandalye kullanı
cısının yan yana durabilmesi sağlanmalı, tek kişilik yerler yapılm a- 
malıdır. Tekerlekli sandalyedeki insanın sağlam bir refakatçi ile 
birlikte bulunabilmesi, yani sağlam seyircinin koltuğunun yanında
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durabilmesi imkânı da sağlanmalıdır. Bazı tekerlekli koltuk sakatları 
sandalyelerinden normal seyirci koltuğuna geçip etkinlikleri oradan 
izlemek isteyebilirler. Tekerlekli sandalyeleri de yanlarında dura
caktır. Bunun sağlanabilmesi için koridora bitişik koltuklardan bazı
larının kolçakları kaldırılabilir olmalıdır. Tekerlekli sandalyenin boş 
veya dolu olarak koltuğun yanında durabilmesi için gereken geniş
likler verilecektir.

Alışveriş merkezlerinde tekerlekli sandalyenin kasadan geçişi için 
en az 80 cm temiz açıklık gerekmektedir. Büyük mağazalarda raf
lar arasında en az 120 cm mesafe bulunmalıdır.

KONUTLAR

Konutların çevresinin ulaşılabilir olması gerekmektedir. Mümkünse 
basamaksız bir giriş tercih edilmelidir. Yeni yapılacak tüm konutlar, 
özürlülerin girişine ve katlara ulaşımına uygun asansör, merdiven, 
rampalar standartlara uygun yapılmalıdır.

Konut ve apartmanların esas giriş kapıları yukarıda anlatılan şartla
rı taşımalıdırlar. Kapı numaraları görme duyusu zayıflamış kişiler 
tarafından da görülebilecek kadar büyük olmalıdır ve gece de ay
dınlatılmalıdır. Anahtarla kapı açmaları uzun süren, parmakları iyi 
tutmayan kişilerin yağmurda ıslanmamaları için giriş kapısının üs
tünde bir saçak bulunmalıdır. Giriş holünde posta kutuları varsa 
bunlar zeminden itibaren 80 -120 cm arasına yerleştirilmelidir.

Toplu konutlarda ve apartmanlarda da merdivenler düz kollu ve 
sahanlıklı yapılmalı, merdivenlerin her iki tarafına da küpeşteler 
konulmalıdır. Merdiven sahanlığının derinliği en az 125 cm olmalı
dır. Merdivenlerin korkuluklarını oluşturan elemanların aralıkları 
çocukların da geçemeyecekleri kadar dar olmalıdır.
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Merdivenler karşıdan ve gölge meydana gelmeyecek şekilde ay
dınlatılmalı, basamak yüzeyleri aşınmaz ve kaymaz malzeme ile 
kaplanmalıdır. Merdivenlerde rıht yüksekliği 15 - 16 cm, basamak 
genişliği 29 - 30 cm olmalıdır.

Apartmanların daire kapılarının genişliği en az 100 cm olmalıdır. 
Oda kapılarının genişlikleri de en az 90 cm olmalıdır. Bütün kapıla
rın kolları kolay kavranabilir ve kolay çevrilebilir olmalıdır. İç kapılar 
da mümkün olduğu kadar eşiksiz yapılmalıdır. Çarpmalara karşı 
kapıların alt kenarlarında kapı genişliğinde ve 30 cm yüksekliğinde 
metal levhalar bulunmalıdır. Kapı kolları kolay kavranır, kolay çevri
lebilir ve elde soğukluk hissi bırakmayacak malzemeden yapılmalı
dır. Çift kanatlı iç kapıların toplam genişliği, bir kanat 90 cm ’den az 
olmamak şartı ile 150 cm’den az olmamalıdır. Bu kapıların cam 
yüzeylerinin kırılma ve tehlike oluşturma ihtimallerinin en aza indi
rilmesi için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Görme özürlülerin cam 
yüzeyi fark edebilmeleri için dikkat çekecek renkte şeritler cama 
yapıştırılacaktır.

Apartman dairelerinde ve konutlarda koridor genişlikleri en az 120 
cm olmalıdır. Mutfaklarda 210 cm ’den daha küçük bir kenar bu
lunmamalıdır (60 cm tezgâh genişliğinden sonra 150 cm çapındaki 
bir daire olan tekerlekli sandalye hareket alanı için yer kalmalıdır).

Banyo - tuvalet hacminin küçük kenarı en az 220 cm olmalıdır. 
Banyo - tuvalet hacminin en az bir duvarına ilâve teçhizat konula
rak burada gerektiğinde bir ağırlığın taşınması düşünülür. Tavanda 
da zamanla konulabilecek askılar için gerekli teçhizatla uygun yer
ler hazırlanır. Küvete ve duşa girişte kayma kazalarını aza indirmek 
için gerekli yerlere tutunma kolları konulur.

Pencere açma mekanizmalarına oturma yüksekliğinden ulaşılabil- 
melidir. Döşemeden itibaren 120 - 130 cm uzaklık aşılmamalıdır. 
Pencere açma kolları kolay kavranır ve çevrilebilir olmalıdır.
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Elektrik düğmeleri ve kumanda tuşları yerden en fazla 130 cm 
yükseğe konursa yaşlılar ve tekerlekli sandalyedeki kişilerin de 
bunlara ulaşmaları kolay olur. Prizler de döşemeden en az 50 cm 
düşey uzaklığa yerleştirilmelidirler ki yaşlıların ve hareket özürlü 
kişilerin fazla eğilmelerine gerek kalmasın.

Balkon derinlikleri 150 cm ’den az olmamalıdır. Tekerlekli sandalye- 
li bireyler için korkuluklar yuvarlak demir çubuklardan veya kırılmaz 
kalın şeffaf plâstikten yapılabilir.

Sıcak yüzeyler, radyatörler, ısıtıcılar levhalarla korunarak hisleri 
azalmış kişilerin bunlara farkında olmadan değip yanmaları önlen
melidir.

Konutlarda ev kazalarının en aza indirilmesi için gerekli düzenle
meler ve basit donanımlar sağlanmalıdır. Evin birçok noktasına 
tutunma kolları konmalı, dolap ve tezgahlar uygun yükseklikte dü
zenlenmelidir. Keskin köşeler ve kaygan zeminler ortadan kaldırıl
malıdır.

NOT: Yürütülen uygulama ile ilgili detaylar hakkında 
www.erisilebiliristanbul.com adresinden ayrıntılı bilgi alınabile
cek ve ozurludostu@ ibb.gov.tr adresi aracılığıyla iletişim kurula
bilecektir.
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VI. BÖLÜM 

PROJELER 

(Bölüm Editörü: Sinan KIZILKAYA)
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Bölüm Hakkında: Bu bölümde yer alan yazılar, İSÖM’ün geçmiş 
dönemlerde uyguladığı, halen uyguladığı veya yakın dönemde uygu
lamaya geçireceği proje tabanlı bazı çalışmalar hakkında genel sü
reçleri aktaran yazılardır. Çoğunlukla sahada yürüyen çalışmalar 
esnasında alanda tespit edilen açığa yönelik olarak geliştirilen bu 
projeler, bölgeye ve dönemlere göre farklı özellikler ve sonuçlar gös
termeye açık, esnek uygulama süreçleridir.

Bölümde yer alan yazıların ilki, Türkiye’de ki dönüşümlere de paralel 
olarak sosyal hizmet çalışmalarının güçlü bir bileşeni olarak, önü
müzdeki dönemlerde gündeme gelmesini beklediğimiz gönüllü ça
lışmalarının temel ilke ve dinamiklerine odaklanmıştır. Bu yazının 
sonrasında tanıtımı yapılan Küçük Adımlar ve ÖSHA projeleri, süreli 
olarak başlatılmasına rağmen uzun yılardır devam eden uygulama
lardır. Şizofreni, Toplum Hizmeti, Tiyatro başlıklı metinler uygun grup 
ve adaylar belirdikçe, değişen şartlara göre revize edilerek yeniden 
icra edilebilecek örnek uygulamalardır. Bunun yanı sıra, Otizm ve 
Görme Özürlülerle ilgili metinler ise uygulamalarına yeni dönemde 
başladığımız ve kalıcılaşmasını beklediğimiz çalışmalardır.

Proje tabanlı gelişen bu uygulamalarda icranın sahici bir temele 
oturabilmesi için, alanın ihtiyaçları ve dinamikleri doğrultusunda iyi 
yürütülmüş saha çalışmalarına dayanması gerekir. Yine uygulama 
sürecinde ara çıktılara ve sonuçlara göre, proje uygulama planını 
revize edebilecek bir esneklik projenin sürdürülebilir olmasını sağla
yacaktır. Bu nedenle hem planlama hem uygulama sürecinde saha 
çalışmalarının değeri göz ardı edilemez. Bu bölümde ki proje metin
leri de kurumumuz personelinin yürüttüğü saha çalışmaları sonu
cunda beliren ihtiyaçlara göre oluşmakla beraber, nihai kesinliğe 
ulaştırılmış uygulama örnekleri olarak düşünülmemelidir. Daha ziya
de, belli ihtiyaç ve karakteristiklere yönelik hazırlanmış uygulama 
örnekleri olarak görülmelidir. Bu metinler, sahada tespit edilen ihti
yaçlara nasıl cevap verildiğine dair bir fikir oluşturması için burada 
yayınlanmıştır.
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BELEDİYE HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ KATILIM

Komisyon 

1. TARİHSEL ARKA PLAN

Avrupa tarihi ve kentlerinden sosyal siyasal yapısı itibariyle 
çok daha eski zamanlara uzanmasına karşın Osmanlı kentlerinde, 
Tanzimat dönemine kadar belediye hizmetlerini üstlenen bir kuru
luştan bahsedemeyiz. Buna karşın belediyelerin hizmet alanları 
esnaf loncaları, merkezden atanan yetkililer, hayırseverler, kadılar 
ya da kentin ileri gelenleri tarafından karşılanırdı. Ancak tüm dünya 
kentlerinde sanayiye ve ticarete dayalı üretim sisteminin gelişimine 
paralel ilerleyen nüfus artışı kalabalık yığınları, kentlerde ve bir 
arada yaşamak zorunluluğunda bırakmıştı. Özellikle “18 yy’ın orta
sında Sanayi Devrimi’nin süreçleri nüfus artışı, artan sanayi üretimi 
ve üretim sistemlerinin makineleşmesi de dâhil olmak üzere İngilte
re de başlayıp değişik hızlarla Avrupa’nın diğer devletlerine yayıldı; 
bu süreçler 13 yy'den beri ilk kez Avrupa’daki Kent sisteminin nitel 
ve nicel boyutlarını değiştirdi”(Benevolo L,1995:188)

Buna karşın Osmanlı kentlerinde yaşanan dönüşüm 19. yy 
ikinci yarısını takip eden dönemde Avrupa ülkeleri ile ticari ve eko
nomik ilişkilerin artmasına bağlı olarak hızlandı. Bu dönüşümün 
öncelikle liman kentlerinde başlamış olması, bu bölgelerde yaşa
yan nüfusun da kamusal dönüşümü anlamına geliyordu. Özellikle 
bahsi geçen kentlerde değişen sosyal ve ekonomik yapı, beliren 
yeni ihtiyaçları çözümleyecek yeni kurumları zorunlu hale getirmiş
ti. İşte tam da bu dönemde 16 Ağustos 1854 tarihinde İstanbul’da 
“Şehremaneti unvanıyla bir memuriyet-i cedide yapılması ve icap 
idenlerden mürekkeb Şehir Meclisi namı ile bir meclis dahi teşkil 
olunması... Meclis-i Ali-yi Tanzimat tarafından kararlaştırılmış ve 
uygulamaya geçilmişti.”(Ortaylı İ, 1974:179). Böylece Şehr-i İstan
bul’da çarşı pazardaki mal, fiyat, kalite, ölçü denetimi, temizlik işle-
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ri, yol yapım kaldırım onarım işleri şehremanetine ve padişah tara
fından atanan Şehremini’ye geçiyordu.“Tanzimat sonrasında yöne
tim anlayışımıza dâhil olan belediye yönetimlerinin, Batılı anlamda 
bir yerel yönetim birimi niteliğine tam olarak kavuştuğunu söylemek 
güçtür. Ancak, yaşanan tarihi süreç içinde önemli mesafelerin alın
dığı yadsınmaz bir gerçektir”(Öner Ş, 1977:221-225)

“Cumhuriyet yönetimi ise ilk işlerden birisi olarak, yaban
cı ülkelerin siyasi ve ekonomik çıkarlarının etkisinde kalan, imtiyazlı 
kamu hizmetlerini devletleştirerek işe başlamıştı. Bu hizmetlerden 
bir kısmı özel sektörün yerine getireceği sınaî ve iktisadi özellikte 
teşebbüsler olduğu halde, özel teşebbüsün sermaye ve kaynakla
rının yeterli olmadığı, kamu yararı ile özel yararı te lif etme, gerekir
se kamu için fedakârlıkta bulunma his ve şuurundan yoksun olduk
ları için, devlet, bu teşebbüsleri birer amme hizmeti sayarak, bizzat 
kurup işletmeye ve idareye karar vermiştir. Bunun sonucu olarak, 
devletin idari faaliyetlerinin sanayi ve ekonomi alanında da yayıl
ması, bu alanlarda da birçok kamu hizmetlerinin doğmasına yol 
açmıştır. Devletçilik 1924 Anayasası’nın 1. maddesinde 1937 yılın
da yapılan değişiklikle Anayasaya girmiş ve bir anayasa prensibi 
halini almıştır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti ve dolayısıyla idaresi, 
Anayasa hükmü gereği devletçi olmuştur”(Mumcu ve Ünlü, 1990: 
111). 1923 yılından Belediye Kanunu’nun kabul edildiği 1930 yılına 
kadar, belediyecilik konusunda çeşitli düzenlemeler yapıldığı halde 
bütünlüğü olan bir belediyecilik oluşturulamamıştır. Bu Dönemin en 
önemli deneyi Ankara’nın başkent yapılması ve Ankara’nın imarı
nın, ülkedeki diğer kentlerin imarına örnek teşkil etmesidir. Cumhu
riyet döneminin ilk yıllarında yerel yönetimler alanında getirilen en 
önemli düzenlemelerden birisi 1924 tarihli Köy Kanunudur ve bu 
kanun halen yürürlüktedir. Cumhuriyet döneminden 1930 yılına 
kadar belediyelere yeni yetki ya da gelir kaynakları veren çeşitli 
yasal düzenlemeler getirilmiş olmasına karşın, bütünsel bir düzen
leme yapılamamıştır. Belediyelere ilişkin bu bütünsel düzenleme 
1580 sayılı ve 1930 tarihli Belediye Kanunu ile getirilmiştir ve bu
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kanun 2004 yılında 5272 sayılı Belediye Kanunu ile yürürlükten 
kaldırılmıştır.

1973-1980 dönemi, Türkiye belediyeciliğinin tarihinde bir 
dönüm noktasıdır. 1950’lerde başlayan ve 1970’lerde hız kazanan 
kentlere yönelik yoğun göç ve buna paralel olarak ortaya çıkan 
gecekondulaşma kentlerin çehresini tamamıyla değiştirmişti. 1980 
sonrasında ise önemli gelişmelerinden biri, 27.6.1984 tarih ve 3030 
sayılı Büyükşehir belediyelerine ilişkin yasal düzenlemedir. Söz 
konusu dönemde Büyükşehir belediyesi örgütlenmesi ve belediye 
gelirlerinin arttırılması, belediyelerinin ekonomik olarak rahatlama
larını da sağlamıştır. Ne var ki belediyelerin görevleri, yürütmek 
zorunda oldukları hizmetleri sürekli bir şekilde artarken, bunları 
karşılayacak gelirleri aynı oranda artmamaktadır. Belediyelere 
verilen görevlerin etkin şekilde yerine getirilmesi bunların mali açı
dan güçlü olmasıyla yakından ilgilidir. 1982 Anayasası’nın 127. 
maddesinde yerel yönetimlere “görevleriyle orantılı gelir kaynakları 
sağlanır” hükmü yer almaktadır. Ancak, bugün için belediyelerin 
yeterli mali imkânlara sahip olduğunu söylemek güçtür. Belediyele
rin gelir kaynakları, belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden 
ayrılan paylar, belediyelerin öz gelirleri ve belediyelere yapılan 
devlet yardımları olmak üzere üç grupta toplanabilir. Belediye hiz
metlerini etkin ve kesintisiz olarak yürütebilme becerisi beklide ilk 
kez bu dönemde, kendi öz kaynaklarını etkin şekilde kullanmayı 
zorunlu kılmıştır. Bu dönem aynı zamanda dünyada yerel yönetim
sel süreçlerin ve demokratik katılım tartışmalarının da başlangıcı 
olmuştur. Günümüzde yerel yönetimler kamusal ihtiyaçları karşıla
manın dışında temsil, katılım ve denetim gibi demokratik değerlerin 
hayata geçirilmesi görevini de üstlenirler. “Bunun yanında yerel 
yönetimler, tarihi süreç içerisinde özgürlük, eşitlik, temsil, katılma 
gibi değerleri yaşatma kurumları olmuşlardır.”(Keyder Ç, 
1996:94)
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“Dünya 20.Yüzyılın sonlarına doğru 21 yüzyıla bazı hazır
lıklarla girdi. İşte bu hazırlıklar içinde 1990’la 2000 arasında BM 
öncülüğünde yapılan konferanslar büyük bir yer tutmaktadır. Bun
lardan birincisi 1992 de Rio da toplanan BM Çevre ve Kalkınma 
Konferansıdır. Dünyadan 178 ülkenin resmi delegeleri dışında 
35.000 yakın sivil toplum temsilcisinin katıldığı bu zirve, sürdürüle
bilir kalkınma, sivil toplum ve katılım kavramlarının dünya gözünde 
meşruiyet kazanmasına yol açmıştır. Bu Konferansta imzalanan 
beş belgeden birisi de Gündem 21 belgesidir. Bu belge sürdürüle
bilir kalkınmada yerel yönetimlerle sivil toplumun yerini belirlemekte 
ve yöntemler önermektedir. Gündem 21, her ülkenin en küçük bi
rimden başlayarak yerel yönetimlerle merkezi hükümetin ayrı bir 
gündem oluşturmaları ve bunu hemen uygulamaya koyarak her 
ülkenin kendisini 21. yüzyıla hazırlaması anlamına gelmektedir. Bu 
belgenin 28. Bölümü yerel yönetimlere ilişkindir. Buna göre her 
yerel yönetim, sürdürülebilir gelişme için o birimde yaşayan toplu
luk adına bireyden başlayarak tüm aktörlerin katılımı ile bir yerel 
gündem oluşturacak ve bu gündeme uygun biçimde etkinliklerini 
planlayıp uygulayacaktır”(Keleş R, 1995:3-19). Bilindiği üzere 15 
Ekim 1985 de yürürlüğe giren “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı” daha sonrasında 1992 de Rio Zirvesindeki Gündem 21 süre
ci ve Habitat 2 konferansındaki kararlar Türkiye’de de Yerel yöne
timler alanındaki reformu gündeme getirmiş ve belediyecilikte katı
lımcı çoğulcu yeni alternatif anlayışları teorik olarak hâkim kılmıştır. 
Bu arayış son dönemde çıkarılan yeni yasalarla tekrar gündeme 
oturmuş bulunmaktadır. Bu yasalardaki yenilikçi önemli bir kavram 
hizmetlere gönüllü katılımdır. Yerel yönetimlerdeki katılımcı çoğul
cu yaklaşımın en somut örneklerinden birisi de hiç kuşkusuz Kent 
Konseyleridir. Kent Konseyleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 
76. Maddesine göre; kent vizyonunun hemşerilik bilincinin gelişti
rilmesi kentin hak ve hukukunun korunması sürdürülebilir kalkınma 
çevreye duyarlılık sosyal yardımlaşma ve dayanışma saydamlık 
hesap sorma ve hesap verme katılım ve yerinden yönetim ilkelerini 
hayata geçirmeye çalışır. “Yerel özerklik ve yerel demokrasi iste bu
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özelliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkan kavramlardır. Yerel 
özerklik, bir yerel topluluğun, yerel nitelikte olan işleri, kendi başı
na, kendi organlarıyla görebilmesi ve buna olanak verecek kaynak
lara da sahip olabilmesidir”(Görmez K, 1995:81-88). Bu yeni bele
diyecilik anlayışının en somut uygulamalarından biri olan ve kentli
nin kendi kentinin yönetiminde söz sahibi olması anlamına gelen 
kent konseyleri ülkemizde ilçe belediyeleri ve Büyükşehir belediye
lerinin yönetim anlayışına daha şimdiden önemli katkılar sunmaya 
başlamıştır. Ancak kentlinin yerel örgütlenmesi, sadece karar alma 
organlarında değil uygulama pratiklerinde de yaygın biçimde yer 
almalıdır. İşte bu anlayışa paralel uygulamaların bekli de en önem
lisi gönüllülüktür.

2. TANIMLAR

Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da 
başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da yakın çevresi 
dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ya da genel olarak 
toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yal
nızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir toplumsal 
girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu bünyesindeki etkinliklere 
destek olması biçiminde tanımlanabilir. Bu noktada gönüllüyü, hiz
met ettiği kurumların her türlü talebini karşılamak zorunda olan 
ücretsiz işgücü olarak algılamak ve böylesine bir beklenti içine 
girmek her iki taraf açısından da olumsuz sonuçlar doğuracaktır. 
Kurumlar tarafından güdülecek böyle bir yaklaşım, “gönüllünün 
kendisini mekanik bir araç gibi görmesine ve bir süre sonra bu 
kurumlardan, alan'dan, hatta benzer toplumsal çalışmalardan uzak
laşmasına yol açabilir. Öte yandan, gönüllü birey de, gönüllü ça
lışmayı plansız programsız, sorumluluk üstlenmeden, istendiği 
zaman da vazgeçilebilecek bir lütuf olarak görmemelidir. Gönüllü 
her görevi üstlenmek zorunda değildir, ancak bu, üstlendiği görev
leri yerine getirmeme veya eksik yapma hakkı vermez. Gönüllü 
profesyonel çalışan olmamakla birlikte, üstlendiği görev ne kadar
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basit olursa olsun onu‘profesyonelce’ yerine getirmelidir”(Güder N, 
2002:5) Gönüllü olmak gönüllü tarafından da keyfiyet ve amatör 
çalışmalar olarak tanımlamaz.

3. YASAL DAYANAK

Hiç kuşkusuz taraflar yani kurumlar ile gönüllü arasında 
hizmet şeklini ve prensiplerini baştan belirleyen yazılı ve sözlü 
akitler mevcuttur. Ülkemizde yerel yönetimlerde yeniden yapılanma 
son dönemde çıkarılan yeni yasalarla tekrar gündeme oturmuş 
bulunmaktadır. Bu kapsamda 23.07.2004 tarihinde 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu; 04.03.2005 tarihinde 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanunu; 13.07.2005 tarihinde ise 5393 sayılı Belediye 
Kanunu çıkarılmıştır. Katılım, etkinlik, genel yetkililik, verimlilik ve 
özelleştirme özellikleri ile dikkat çeken yasalarda dikkat çeken bir 
konu da hizmetlere gönüllü katılımdır. (Bkz. 5302/65; 
5393/77.md.). 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 yörede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde 
etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacıyla gönüllü kişilerin 
katılımına yönelik programlar uygulama görevi belediyelerimize ve 
il özel idarelerine verilmiştir. Bununla ilgili Yönetmelik de (25961 
sayılı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yö
netmeliği) İçişleri Bakanlığınca yayınlanarak 09.10.2005 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.

4. BEKLENTİLER

Gönüllü çalışmalarını her ne kadar maddi karşılık beklen
meden yapılan çalışmalar olarak tanımlamış olsak da, hem gönül
lünün hem de gönüllü çalışması yürütecek kurumların önemli ve 
somut beklentileri mevcuttur. Bu noktada beklentilerin ve nedenle
rinin iyi anlaşılması, çalışmanın başarısı ve devamlılığı açısından
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önemlidir. Gönüllü artık beklentilerine karşılık gelen tatmini alama
maya başladığında bu katılım gönüllülük olmaktan çıkacaktır. Öyley
se bireysel ve psikolojik olabileceği gibi toplumsal ve kültürel öğeler
den de oluşabilen bu itkiyi açıkça ortaya koyabilmek gerekiyor.

4.1 Gönüllülerin Beklentileri

İnsanlar niye gönüllü olmak isterler? Bu soruya çok çeşitli 
yanıtlar verilebilir örneğin, keyif aldıkları bir şey yapmak için ya da 
inandıkları bir şeyi desteklemek için, becerilerini korumak için, ken
disini ihtiyaç duyulan kişi olarak hissetmek için, eğlenceli bulduğu 
için, yeni dost ve çevre edinmek için hatta can sıkıntısından kur
tulmak için isteyebilir. Bu sebepleri arttırmak mümkündür. Tüm bu 
sebepler bir arada olabileceği gibi bazen de bazı sebepler ağır 
basabilir. Etkin bir gönüllü çalışmasında bu ve benzeri beklentiler 
nedenleri ile tartışılabilmeli hem gönüllü hem de kurum açısından 
karşılıklı somut beklentilerden haberdar olunmalıdır. Tüm bu süreç
lerin objektif ve detaylı analizini yapmak daha henüz başındayken 
çalışmanın başarı düzeyini önemli ölçüde etkileyecektir. Ayrıca 
yukarıdaki nedenlerin olumsuz karşıtları da kişilerin neden gönüllü 
olmak istemediğine ilişkinde yanıtlar içermektedir. Özellikle ülkemiz 
özgüllüğünde sıkça düşülen hatalar, kıta Avrupa’sı ya da Amerika 
ile yapılan karşılaştırmalarda ortaya çıkmaktadır. Sosyo-ekonomik 
ve kültürel farklılıklar gönüllü katılımını niceliksel ve niteliksel olarak 
etkileyen değişkenlerdir.

4.2 Kurumun Beklentileri

Sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin kuruluş, işle
yiş ve hukuki açıdan farklılıklar göstermesi her ne kadar bu kurum- 
larda gönüllülerden beklentileri birbirinden ayrıştırsa da temel he
defler açısından ortak paydaları mevcuttur. “Geniş bir gönüllü ta
banına sahip bir STK öncelikle, çalıştığı sorunsalı ve uğraş alanını 
doğru saptamış, bunu topluma iyi anlatmış ve toplumdaki başka
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bireyler tarafından da sahiplenilmesini sağlamış demektir. Üyeler, 
gönüllüler, bağışçılar, bir STK'nın gücünün en önemli unsurlarıdır. 
Bu tabanın genişlemesi, STK'nın toplumsal taleplerin sözcüsü olma 
meşruiyetini artırır. Geniş ve nitelikli bir gönüllü tabanı, STK'nın 
parasal olanaklarıyla belki de hiçbir zaman sahip olamayacağı bir 
insan kaynağını maddî bir harcama yapmadan kullanabilmesi de
mektir. Kaldı ki, böyle bir parasal güce sahip olan bir STK için bile, 
profesyonel hizmet alımı yerine gönüllü gücünü kullanabilmek 
önemli bir meziyettir. Çünkü katılımı sağlamak, bir STK'yı gerçek
ten sivil ve toplumsal kılan bir beceridir” .(Güder N,2002:7).Yerel 
yönetimler açısından da durum pek farklı değildir. Günümüzde 
yerel yönetimlerin başarısı içinde sivil demokratik katılım en önemli 
unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu nedenle yerel yönetimlere 
ekonomik katkı sağlamanın çok daha ötesinde bir meşruiyet zemini 
sağlaması bakımından gönüllülüğe duyulan ihtiyaç her geçen gün 
artmaktadır. Bunun dışında yerel yönetimlerin bürokratik işleyişini 
olumsuz anlamda özümsemiş personel açısından da gönüllülerin 
varlığı, motivasyonu artırıcı bir unsur olarak ortaya çıkabilmektedir.

5. GÖNÜLLÜLÜK TÜRLERİ

Gönüllülük türleri çalışmanın süresine göre, katılımın nice
liğine göre ve katılımcıların niteliğine göre sınıflandırılabilir. Proje
nin seçimine bağlı olarak bu türlerden hangisinin daha uygun ola
cağını tespit etmek proje koordinatörünün sorumluluğundadır. Sivil 
toplum örgütleri ile yerel yönetimler arasındaki gönüllülük yaklaşımı 
farkları en çok bu konuda kendini gösterir. Bu bölümde gönüllü 
türlerini tek tek tartışırken bir yandan da konumuz gereği, yerel 
yönetimler açısından hangi gönüllü türlerinin daha uygun olduğunu 
ortaya koymaya çalışacağız.
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5.1 Uzun Dönemli - Kısa Dönemli Gönüllük

Uzun dönemli gönüllülük başlangıç tarihi belli ama bi
tiş tarihi kurumun ve daha çok gönüllünün inisiyatifinde olan çalış
ma şeklidir. Bu çalışma türü ilgili spesifik alandan çok kuruma veri
len genel destektir. Bu tip çalışmalarda gönüllüler birbirinden farklı 
sayıda işle uğraşabilir ya da kurum yapılması gereken işler olduğu 
müddetçe gönüllüden iş bekleyebilir. Özellikle STK'larda bu tip 
gönüllüklere rastlanmaktadırlar. Bu kimseler genellikle o kurumla 
sıkı bir güven ilişkisi içine girmiş ailenin bir parçası olmuş bununla 
orantılı biçimde de kurum içi hiyerarşide söz sahibi konumuna yük
selmişlerdir. Ancak hesap veren kurumlar olması bakımından yerel 
yönetimlerde zaman öncelikli belirlenimlerden sayılmaktadır. Yapı
lacak işin en hızlı ve etkin şekilde yerine getirilmesi kaynakların en 
optimum kullanımını gerektirir. Bu nedenle proje bazlı ve sonuç 
odaklı gönüllü çalışmaları yani kısa dönemli gönüllük hem kurum 
açısından, hem de gönüllülerin kendi uğraşılarının sonuçlarını ve 
buna bağlı manevi tatmini hızla alması bakımından önem taşır. 
Hukuki açıdan da gönüllülük ilişkisi kurum ve gönüllü arasında 
yapılan yazılı akitle başlar ve çalışma süresince gönüllere tanıtım 
kartları verilir. Doğuracağı sonuçları kontrol altında tutmak açısın
dan da bu sorumluluğun kapsamı ile ilgili detaylar il özel idaresi ve 
belediye ile gönüllüler arasında yapılacak protokol çerçevesinde 
düzenlenmelidir. Kısaca tüm fayda ve riskler göz önüne alındığında 
yerel yönetimler açısından en uygun gönüllü türü kısa dönemli 
gönüllüktür.

5.2 Bireysel-Kurumsal Gönüllülük

Bir gönüllü grubu ile çalışmanın en büyük zorluklarından 
biriside hiç kuşkusuz grubun homojen olmayan yapısından kaynak
lanır. Farklı yaş, cinsiyet ve sosyal sınıflardan gelen gönüllüler kimi 
çalışmalar için avantaj oluşturabilirken kimileri içinse tercih edil
mezler. Bu tip durumlarda kurumlar daha önceden bir araya gelmiş
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hazır gönüllü grupları ya da dernekleri ile işbirliğine girebileceği 
gibi, kuruma başvuran gönüllüleri de sınıflandırabilir. Doğru işe 
uygun doğru gönüllüyü bulmak önemlidir. Karma yapıdan müte
şekkil gönüllü grupları içinde grup üyelerinin birbirleri ile de etkile
şim içinde bulunacağı ve farklı beklentileri olabileceği de gözden 
kaçırılmamalıdır. Bunların ötesinde kurumsal ortaklıklar ile de gö
nüllü çalışması kurgulanabilir. Bu çalışmalarda bireylerde olduğu 
gibi iki kurum arasında yapılan yazılı ve sözlü işbirliği akdi ile baş
layabilir. Bu tip çalışmalarda karşılaşılan en önemli sorunlar ise iki 
kurum arasından hangisinin projenin asıl sahibi hangisinin gönüllü 
destekçi kurum olduğunun netleşmemesinden doğar. Özellikle 
yerel yönetimlerin proje ve çalışmalarına destek veren STK'lar 
arasında örneklerine sıkça rastladığımız sorunlarda, STK'ların 
kamusal işleyiş düzeninden, yerel yönetimlerin ise demokratik ör
gütlenme ve ilişkiler geleneğinden haberdar olmaması durumu 
göze çarpmaktadır. Örneğin “Özellikle sağlık alanında, gönüllü 
olabilmek çok önemlidir. Yalnızca “iş”ini yapmak ve bunu yalnızca 
“para kazanabilmek amacıyla” gerçekleştirmek, sağlık alanında 
istenen sonuçların ortaya çıkmasını engeller. Çünkü yapılan iş, 
büyük ölçüde bir gönül işidir. Sağlık alanında gönüllü örgütlerin 
başarılı çalışmalar ortaya koyabilmelerinin ön koşulu buradadır. 
Sağlık emekçilerinin de hizmeti bir gönül işi olarak görmesi ve top
lumun gönüllü öğeleri ile aynı coşku ve sevecenlikle hareket ede
bilmesi gerekir. Birbirlerine yardımcı olmak ve güçlerinin tükenme 
sınırında bayrağı bir diğerinden devralmak.”(Fişek G, 2001:312
320).

5.3 Gönüllü Grupları

Kimi zaman gönüllü çalışmalarında belli gönül
lü guruplarından doğrudan fayda sağlanabilir. Örneğin sağlık ala
nında hizmet veren kurumlar açısından sağlık hizmetlerine gönüllü 
katılımda bu konuda yeterliliği olan gönüllü personelin katılımı 
esastır. Ancak farklı projelerde ise hem gönüllü grubun hem de
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üzerinde çalışılan alandaki grubun etkileşime geçmesi ve ortak bir 
duygu düşünce bütünlüğü yaratma çabası gözetilebilmektedir. 
Örneğin öğrencilerden müteşekkil bir gönüllü gurubundan Özürlü
lük ya da yaşlılar alanında faaliyet göstermesini beklemek gibi. 
Tüm bu durumlarda gönüllü başvurularında esas alınır. Genel ola
rak, öğrenci gönüllüler, çalışan gönüllüler, emekli gönüllüler, işsiz 
gönüllüler, hüküm giymiş gönüllüler gibi sosyal guruplardan oluşan 
gönüllüler gerek sahip oldukları nitelikler gerekse zamansal ve 
ekonomik bağımsızlıkları ile birbirinden ayrılırlar.

6. GÖNÜLLÜ YÖNETİM SÜRECİ

Şimdiye kadar bahsi geçen tüm bu süreçler, yerel yönetim 
birimlerinde uygulanması zorunlu gönüllü yönetim süreçleri ile iliş
kilidir. “Buradaki yönetim kavramı, klasik bir işveren-çalışan ilişki
sindeki hiyerarşi çerçevesinde düşünülmemelidir. Gönüllü yönetimi, 
hem gönüllüler hem de yerel yönetimler açısından ilişkinin en ve
rimli biçimde yürütülmesi amacıyla bir iletişim ve geri-bildirim teme
line oturtulmuş yönetişim anlayışı ile yürütülen bir süreçtir”(Güder 
N, 2002:7). Yerel yönetimler de etkin bir gönüllü yönetimi, kurumun 
gönüllülerle uzun vadeli ve her iki taraf için de en fazla yararı sağ
layacak şekilde çalışmasını sağlar. Gönüllü yönetimi, stratejik bir 
planlama yardımıyla; sürdürülebilir bir gönüllülük programına dö
nüşebilir. Etkili bir yönetim süreci beş temel başlıkta ele alınabilir:

6.1. Planlama

Yapılacak işlerin zamanlarını belirleme, sistematize etme, 
hangi işlerde kimin görev alacağını belirlemeye yönelik yapılan 
çalışmalardır. Gönüllü çalışmalarının gerek eldeki insan malzeme
sinden gerekse yanlış planlama ve stratejilerden ötürü görece geri 
kaldığı ülkemiz gibi örneklerde özellikle dikkat edilmesi gereken 
konu doğru amaca yönelik doğru projelerin titizlikle uygulanması 
konusudur. Özellikle yerel yönetimler bünyesinde başlatılacak
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gönüllü çalışmaların konusu, içeriği, uygulanış safhaları, başlangıç 
ve bitişi net olarak ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya ko
nulmalı süreç titizlikle takip ve rapor edilmeli, geri bildirim sağlan
malıdır. Tüm bu aşamalarda hem kuruma hem de gönüllüye ilişkin 
eksik ve ihtiyaçlar, ortak fayda gözetilerek tespit edilmeli ve dönüş
türülmelidir. Gönüllü projelerinin diğer projelerden farklı olduğu ve 
malzemesi insan olan tüm çalışmaların dinamik çalışmalar olduğu 
özellikle dikkate alınmalıdır. Bu türden çalışmalarda, geniş kapsa
ma alanı olan soyut hedeflerle değil, ölçülebilir projeler ve somut 
hedefler ile ortaya çıkmak başarılı sonuçları getirir.

6.2.Gönüllü Kazanma

Öncelikle planlanan çalışmaların gönüllü pozisyonlarında 
görev yapacak, gerekli niteliğe sahip, yeterli sayıda gönüllünün 
çalışmada yer alması sağlanmalıdır. Gönüllülerin kurumu tercih 
etmelerinde; kurum imajı, alana duyulan özel ilgi ya da alan hak
kında sahip olunan nitelikli vasıflar gibi pek çok noktanın önem 
taşıdığından daha önce bahsetmiştik. Türkiye’de gönüllü çalışma
ları bağlamında destek alınabilecek kişi ve grupların başında, 
mahkûmlar(denetimli serbestlik), ev hanımları, Üniversite öğrencisi 
gençler, kuruma müracaat eden tek tek bireyler, her türlü sivil top
lum kuruluşları, şirketler, sponsorlar, kamu kurumları, engelliler gibi 
gruplar gelmektedir. Bu gönüllü adayları, tek tek kurumlara müra
caat edebildiği gibi, kurumlarda kampanya ve duyuru gibi yöntem
lerle gönüllü kazanmaya çalışabilir. Yasal olarak bu süreç “Gönül
lüler çalışacakları alanları belirtmek sureti ile ilgili il özel idaresi ve 
belediyeye müracaat edecekler; Müracaatları uygun bulunanlar, il 
özel idaresi veya belediyede ilgili birimin gözetim ve bilgisi dâhilin
de sorumluluk alanlarında taraflarca belirlenecek usul ve esaslar 
çerçevesinde çalışacaklardır.” şeklinde tanımlanmıştır. Yerel yöne
timlerde çalışacak gönüllülerde aranacak özellikler 25961 sayılı 
09.10.2005 tarihli yönetmelikte belirtilmiştir.
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İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım 
Yönetmeliğinin 7. maddesinde belirtilen hususlarla sınırlandırılmış 
olduğu gibi ek olarak ilgili birimce ya da yapılacak işin niteliği gere
ği de sınıflandırılabilir.

6.3.Gönüllü Eğitimi

Uygun gönüllüler belirlendikten sonra çalışmalarda yer 
alacak gönüllülerin eğitim programından geçirilmeleri gerekir. Daha 
önce gönüllü çalışmasında yer almış gönüllüler ki biz bunlara gö
nüllülük konusunda tecrübeli gönüllüler diyoruz, olabileceği gibi ilk 
kez gönüllü olacak kişi ve gruplarda mevcuttur. Gönüllü eğitim 
programını hazırlarken bunu da göz önünde bulundurmak gerek
mektedir. Temel olarak gönüllü eğitimini iki ana bölüme ayırmak 
mümkündür.

6.3.1 Oryantasyon Eğitimi

Bu eğitim, gönüllülüğün ne olduğunu tanımlayan gönüllülük 
eğitimi ile çalışma alanı ya da projeye destek vermek isteyen gö
nüllü grubun içinde çalışacağı kurum ve onun işleyişi hakkında 
alacağı eğitimden müteşekkildir. Ayrıca bu bölümde yapılacak işe 
dair hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerden de bahsedilir. Yine bu 
bölümün bir parçası olarak, kurumun geçmişi, misyon ve vizyonu 
hakkında detaylı bilgilerle mekânı ve kurum çalışanlarını tanıtmayı 
amaçlayan alt bölümlerden oluşabilir.

6.3.2 Alan Eğitimi

Bu bölümde ise gönüllü ya da gönüllü gruplarına çalışacak
ları alana ilişkin verilen teknik bilgilerden ve gönüllülerden bekle
nen asli iş konusunda verilen mesleki bilgilerden oluşur.
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6.4.Gönüllü Yönetimi

Gönüllü yönetimi gönüllülerin kurum içinde bir danışman 
veya koordinatör gözetiminde, ekip içinde uyumlu çalışma, stres 
yönetimi ve karşılıklı tanışmayı ve verimli çalışmayı sağlayacak 
süreci ifade eder. Başarılı gönüllü yönetiminin önemli koşullarından 
biri, profesyonel ekip ile gönüllü işgücü arasında denge kurulabil
mesidir. Profesyonel ekibin, gönüllüye yaklaşımı, gönüllünün de
vamlılığı açısından önemlidir. Personel, gönüllülerin verdiği hizme
tin “gönüllü” olduğunu unutmamalıdır. Kurum içinde gönüllülerle 
ilişkiler hiyerarşiden uzak, empatiye dayalı olmalıdır. Yerel yöne
timler içindeki her bölüme yönelik gönüllü işi olabileceğinden, gö
nüllülerin sağlayacağı faydayı tüm ekibin kavraması, gönüllülerle 
çalışma konusunda bilinçlenmesi işbirliğinin verimini artıracaktır. 
Gönüllü koordinatörü, bu uyum için; gönüllüye ihtiyaç duyan ekibin, 
gönüllüler için iş tanımlarını yapmalarını, yönlendirme ve eğitimlere 
katılmalarını, gönüllü yönetimine destek vermelerini sağlamalıdır. 
Koordinatör, gönüllülerle etkin çalışan personeli ödüllendirmek gibi 
yöntemler de izleyebilir Diğer yandan gönüllüler de ekibinin profes
yonel çalışanlar olduğunu unutmamalıdır. Gönüllü ve ekip iletişimi 
konusunda gönüllüden geri bildirim almak da faydalı olacaktır.

6.5.Değerlendirme

Değerlendirme bir kontrol sisteminden öte kurum misyon 
ve vizyonu ile gönüllünün uyumunu, kurumla ortak hareket etme 
düzeyi, kazanımlar, dezavantajlar ve karşılıklı değerlendirmeyi 
amaçlayan, planlama, veri toplama, analiz ve raporlamanın yer 
aldığı süreçten oluşur. Performans ölçümlerinden yoksun, dağınık, 
yetersiz ve yanlış makro projeler, kısa vadede verimsizlik, uzun 
vadede başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Kendi içinde değerlendirme 
sistemlerini kurmak, yapılan çalışmaların sonuçlarını ölçebilmek, 
şeffaf olarak açıklayabilmek ve hesap verebilmek çok önemlidir. Bu 
değerlendirme bir işveren-çalışan ilişkisi formatında olmamalıdır.
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Gönüllü destekçi, çalışma öncesinde kendi beklentilerini ve elde 
etmek istediği sonuçları da tanımlayabilmeli ve çalışmasının so
nunda bunlara ne derece ulaşabildiğini profesyonel ekibi ile birlikte 
değerlendirebilmelidir. Değerlendirme yalnızca yapılması hedeflenen 
işin ne derece başarıyla tamamlandığını değil, gönüllü-kurum ilişkisinin 
ne derece verimli yürütüldüğünü, ne kadar tatmin edici olduğunu, 
uygulama sırasında yaşanan olumlu ve olumsuz unsurların tahlilini 
de kapsamalıdır. Gönüllülere geri bildirim verilmesi saygı gösterge
sidir. Belirli aralıklarla yapılan değerlendirmeler sayesinde gönüllü, 
güçlü ve zayıf yanlarını öğrenerek kendini geliştirmeye yönelir. 
Bunun yanı sıra, gönüllülerle daima iletişim içinde olunmalı ve ge
rektiğinde onlara destek sağlanmalıdır. Değerlendirme sayesinde 
gönüllü, hizmetlerinin sonucunu görür; kendisine ve çalışmasına 
değer verildiğini hisseder.
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7.SONUÇ

Kısıtlı kamusal kaynaklarla etkin yerel hizmetlerin demok
ratik uygulamalar içinde sunulması açısından yerel hizmetlere gö
nüllü katılım çok önemlidir. Yerel yönetim geleneğimizde gerek 
dernek, vakıf gibi gönüllü kuruluşlar gerekse gönüllülerin katılımıyla 
sınırlı alanlarda hizmetlere gönüllü katılım olsa da günümüzde 
artan kamusal ihtiyaçlarla eşit seviyede büyüyen gönüllü katılım 
pratiklerine ihtiyaç vardır. Bu konuda geleneksel birikimle beraber 
kavramsal ve uygulamaya yönelik bütün birikimin yerel yönetimle
rimizde akılcı ve etkin projelerle hayata geçirilmesine ihtiyaç vardır. 
Bu gereklilik, kısaca yönetimden yönetişime geçiş olarak da adlan- 
dırılabilmektedir.

Gönüllülük ve gönüllü katılım sadece yerelde değil ulusal 
ve uluslararası alanda da önemini hızla arttıran kavramların başın
da gelmektedir. Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve çevresel pek 
çok konuda dünyanın çeşitli bölgelerinde yerel, ulusal ve uluslara
rası düzeyde gönüllülük ve gönüllü katılımla ilgili başarılı uygula
malar bulunmaktadır. Türkiye’yi gelişmiş ülkelerden ayıran temel 
ekonomik, sosyal ve kültürel farklılıklar ve tarihsel süreçler, gönül
lülük konusunda da ortaya çıkmakta, kendini belirgin bir şekilde bu 
deneyimlerden farklı bir şekilde gösterebilmektedir. Gönüllü çalış
malarına katılım konusundaki bir diğer büyük engel de kuşkusuz 
bireylerin zaman problemidir. Öyle ki alanda çalışmayı düşünebile
cek birçok birey yaşamının büyük bir kısmını çalışma, beslenme, 
dinlenme, çalışma döngüsünde geçirmektedir. Bu yaşam şekli göz 
önüne alındığında bu insanlardan gönüllü çalışmalara destek bek
lemek hayalcilikten öteye geçmeyecektir. Zaten ülkemizde yürütü
len mevcut gönüllü çalışmalarının da büyük kısmı zamansal ve 
ekonomik açıdan daha az sorun yaşayan bireyler tarafından ger
çekleştirm ektedir Türkiye’nin gönüllülük konusunda kuşkusuz en 
önemli avantajı ise tarihsel arka planında yardımlaşmacı, korumacı 
ve pozitif ayrımcılığa verdiği değerlerdir. Tarihsel kaynaklar, dini
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metinler ve anonim hikâyeler de bu örneklere sıkça rastlanılmakta- 
dır. Ancak günümüz sanayi toplumunda bu avantaj ortadan kalk
mış ve ekonomik şartlar paralelinde oldukça dezavantajlı bir konu
ma gelinmiştir. “Ülkemizde çoğunlukla yerel yönetimlerde gönlünce 
katılım biçiminde çok farklı, etkin olmayan günlük yaklaşımlara 
konu olan uygulamalarla karşımıza çıkan gönüllülük ve gönüllü 
katılım kavramlarının yönetişim anlayışı çerçevesinde çağdaş uy
gulamalar ışığında teorik ve pratik açıklamasının yapılması kaçı- 
nılmazdır”(Palabıyık H, 2007).

Yerel yönetimlerde gönüllü katılım yönetiminin başarı
sı, özgün hukuki, kurumsal, örgütsel, idari teknik ve yetkin personel 
konusunda yapılacak düzenlemelere de bağlıdır. Yerel yönetimler
de gönüllü katılımın yasal dayanağının yasa koyucu tarafından 
açıkça belirlenmiş olması; yerel yönetimlerin başta kendi yapıları
na, önceliklerine, yönetim anlayışı ve pratiklerine, karar organı 
yapılanmalarına uygun bir ortamın varlığı; kurumsal yapı içinde 
gönüllü katılımın kendine özgün karakteriyle yönetim konusu olarak 
başlıca sorumlu bir birimde konusunda uzman yetkin personelin 
istihdamıyla ele alınması gerekmektedir. “Yerel yönetimlerde uygu
lanabilir gönüllü katılım yönetimi varlığı, gönüllüler, halk ve yerel 
yönetimler için en fazla yararı sağlayacak yönetişim uygulamaları
nın başlıca güvencesi olacaktır. Bir adım ötesine de geçilerek stra
tejik bir planlama yardımıyla gönüllü katılım yönetimi, sürdürülebilir 
gönüllü katılım programlarıyla daha köklü ve uzun süreli olabilecek- 
tir”(Palabıyık H, 2007).

Bu gün artık dünya nüfusundaki artış inanılmaz boyutlara 
ulaşmış ve artan bu nüfusun önemli bölümü az sayıdaki kentlere 
sıkışmış bulunmaktadır. Öyle ki “bu gün dünyada nüfusu 100 000 
den fazla olan şöyle böyle 1700 şehir vardır. Ayrıca yakın zamanla
ra kadar tarihte en büyük şehir diye bilinenlerden daha çok nüfusa 
sahip yani 500 000 in üstünde insanın yaşadığı yaklaşık 250 şehir 
bulunuyor” (Giddens.A, 1994:92). “Nasıl ki çağdaş ekonomiler me
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ga-şirketlerin egemenliğinde ise kent hayatı da megapolün ya da 
kentler kentinin kuşatıcı gölgesi altındadır”(A.g.e)

Son olarak halkın özellikle de yerel halkın hizmetlere gö
nüllü katılımı belli başlı psikolojik, toplumsal, kültürel ve ekonomik 
koşulların yerine getirilmesini gerektirmektedir. Bunların başında 
merkezde ve yerelde demokratik rejim özellikleri ile demokratik 
yurttaş varlığı gelmektedir. Gönüllülük ve özelde yerel hizmetlere 
gönüllü katılım süreçleri arasındaki niceliksel ve niteliksel farklar, o 
ülkelere ait demokratik yönetim düzeyleri konusunda bize ipucu 
veren önemli öncüllerdendir. Gönüllü katılımın başarısı, uygulandı
ğı ülkenin demokrasi geleneği ile yakından ilişkilidir. Sadece, birey 
olan yurttaşların yaşadığı ve örgütlenme konusundaki sıkıntıların 
aşıldığı katılımcı, eleştirel, denetleyici ve sorumluluk sahibi yurttaş
lardan oluşan toplumlar gönüllük konusunda ilerleme kaydedebilir. 
Aksi durumda yerel yönetimlere gönüllü katılım süreçlerinin başarı
sızlığının nedenlerini yine bu demokratik toplum geleneğinin niteli
ğinde aramak gerekir.
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KÜÇÜK ADIMLAR ERKEN EĞİTİM PROGRAMI 

Betül C. ARSLAN*

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı, 0-6 yaş arası gelişimsel 
geriliği olan çocuklar ve ailelerinin gereksinimlerini karşılamayı 
hedefleyen bir erken eğitim programıdır. Küçük Adımlar, gelişimsel 
geriliği olan çocuklara yönelik olarak hazırlanmış 8 ciltlik bir erken 
eğitim setinden oluşur. Eğitim seti 5 temel gelişim alanında ( Bü
yük Kas Becerileri, Küçük Kas Becerileri, İletişim Becerileri, Alıcı 
Dil Becerileri, Kişisel ve Toplumsal Beceriler) 0-4 yaş arasında 
kazanılması gereken becerileri kapsamaktadır. Bu program Avust
ralya’da geliştirilmiş ve Türkçeye uyarlanmıştır.

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı Türkiye’ye 1993 ta
rihinde merkezi İstanbul’da bulunan Zihinsel Engellilere Destek 
Derneği tarafından getirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
dernekle bir protokol imzalamıştır ve Küçük Adımlar Erken Eğitim 
çalışmaları bu protokol çerçevesinde yürütülmektedir. İstanbul 
Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi proje uygulamasında danış
manlık vermektedirler.

Küçük Adımlar Projesi’nin hedef kitlesi, 0-6 yaş arasında 
bulunan zihinsel özürlü çocuklar ve bu çocukların aileleridir.

Özel gereksinimli çocuklara yönelik erken eğitim ve okul 
öncesi eğitim hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Bu hizmetlerden 
umulan yararlardan belli başlıları şunlardır:

• Özel gereksinimli çocuğun tüm gelişim alanlarındaki 
gelişimini hızlandırmak.

*Psikolog
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• Özel gereksinimli çocuğun özründen dolayı yaşayabi
leceği sorunları en aza irdirmek; dolayısıyla okul yaşı
na geldiğinde normal eğitim ortamlarından yararlanma 
olasılığını arttırmak.

• Özel gereksinimli çocuğa sahip ailenin yaşadığı duy
gusal ve toplumsal sorunları azaltmak. (İftar , 1998)

Türkiye’de 1997 yılında yürürlüğe giren 573 sayılı Özel 
Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, erken çocukluk 
dönemine ve okul öncesi eğitim dönemine ilişkin şu hükümleri 
içermektedir:

Madde 6: Erken çocukluk dönemindeki özel eğitim hizmetleri 
ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi temeline dayalı olarak 
evlerde ve kurumlarda sürdürülür.

Madde 7: Tanısı konulmuş özel eğitim gerektiren çocuklar için 
okul öncesi eğitim zorunludur. Bu eğitim özel eğitim okulları ile 
diğer okul öncesi eğitim kurumlarında verilir. Gelişim ve bireysel 
özellikleri dikkate alınarak, özel eğitim gerektiren çocukların okul 
öncesi eğitim süreleri uzatılabilir. ( Özel Eğitim Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname, 6 Haziran 1997) Gelişimsel geriliği olan 
ya da bu riski taşıyan çocukların toplumsal yaşama olabildiğince 
bağımsız ya da en az bağımlı şekilde katılmalarını sağlamayı,

Ailelerin uygun ortamlar hazırlayarak

• Çocuklarının gelişimini desteklemeleri,
• Öğretme becerilerini kazanmaları,
• Çocuklarındaki gelişmeleri değerlendirmeleri,
• Değerlendirm e sonuçlarına göre bireysel eğ i

tim  programı hazırlam aları,
• Gerektiğinde bireysel eğitim programında uyarlama

lar yapmaları (Sucuoğlu vd., 2005) amaçlanır.
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Projenin Uygulanması

Küçük Adımlar Programı, ailelerin kendi kullanımlarına yö
nelik hazırlanmış olmakla birlikte, çoğu aile, programı anlamada ve 
uygulamada desteğe gereksinim duymaktadır. Bu nedenle proje 
aile rehberi desteği ile yürütülmektedir. Özel eğitim, psikoloji, reh
berlik ve psikolojik danışmanlık, okul öncesi eğitim bölümleri öğ
rencilerini aile rehberi olarak yetiştirilerek Küçük Adımlar Progra- 
mı’nda görevlendirilmektedir. Üniversitelerle koordineli yapılan bu 
çalışmada, aile rehberlerinin eğitimi ve uygulama süresince ihtiyaç 
duydukları danışmanlık üniversiteler tarafından verilmektedir. Yak
laşık 24 haftaya yayılan program süresince aile rehberi, çocuğu 
haftalık periyotlarla evinde ziyaret ederek aile eğitimini gerçekleşti
rir. Bu süre zarfında aylık toplantılarla ailelere çocuklarının gelişim
leri ve eğitimleriyle ilgili temel konularda seminerler verilir.

Kurum Merkezli Uygulaması:

Ev merkezli uygulamadan farklı olarak, aileler çocuklarıyla 
beraber merkezlerimize gelerek , psikolog ve çocuk gelişimci tara
fından verilen eğitimlere katılırlar. Ön eğitime alınan aileler, mer
kezlerde uzmanlar tarafından eğitilmekte ve ailelere küçük adımlar 
programını nasıl uygulayacakları öğretilmektedir. 12 haftaya yayı
lan uygulama süresince aile haftada bir kez olmak üzere merkeze 
gelerek uzman gözetiminde uygulama yapmaktadır. Bu süre zar
fında ev ziyaretleri de gerçekleştirilir.

KAYNAKÇA:
1. İftar ,Gönül (1998). 
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2. Sucuoğlu , Bulbin vd. (2005 ,Ocak 15,16) Küçük Adımlar Erken 

Eğitim Programı , Sabancı Üniversitesi Eğitimde İyi Örnekler Kon
feransı

Ev Merkezli Uygulama:
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN 
SOSYAL DOKU ÇALIŞMALARI İÇİNDE 

ÖZÜRLÜLERİN SOSYAL HAYATA ADAPTASYONU YA DA 
TOPLUMUN ÖZÜRLÜLERE ADAPTASYONU (ÖSHA) PROJESİ

Çağatay TUYGUN*

Projenin Tanımı:

Toplumda var olan özürlülük bilincini ve toplumsal 
farkındalığı arttırmak için toplumun çeşitli katmanlarına verilen 
eğitimlerden oluşan bu proje altı aşamadan oluşmaktadır. Bu aşa
malar şöyle sıralanabilir:

1. Özürlünün tanımı ve sorunlarının tespit edilmesi.
2. Toplumun özürlülere adaptasyonu.
3. Okullarda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.
4. İstihdama yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.
5. Teknik personele yönelik çalışmalar. ( Kamu ve özel 

sektör )
6. Toplumun geneline yönelik eğitim çalışmaları.

Olarak tespit edilmiştir.

1.1.1 PROJENİN GEREKÇESİ

Diğer insanlarla eşit şartlarda yaşam mücadelesi vereme
yen bu insanlar, özürlü olmaktan kaynaklanan bu farklılı
ğı kendilerine kabul ettirmelidirler.

*Sosyolog
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Öncelikle kendilerine olan saygıyı, güveni kaybetmeden, 
onurlu hayat felsefesini kaybetmeden bütün imkânsızlıklara rağ
men özürlülüğünü benimseyerek yaşamalıdırlar.

Geçmişten gelen önyargıları kırmak, gelecekte de ay
nı çıkmazlarla başka özürlüleri karşı karşıya bırakmamak için ken
dilerini sorumlu hissetmelidirler.

Özürlülerin onurlu yaşamı hayata geçirdiğini gören diğer in
sanlar, bu hayatta sorumlu bir insan olarak yapılması gereken pek 
çok şey bulunduğunun bir kez daha farkına varacaklar ve bu sorumlu
lukla bütün insanlık daha güzel bir geleceğe doğru ilerleyecektir.

Özürlünün sosyal hayat içerisinde var olması için özürlü
nün kendisini ve toplumu bilgilendirmek gerekir. Bunun için özürlü
lerin sosyal hayata ya da toplumun özürlülere adaptasyonu çalış
malarının öncelikle hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar devam 
etmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, özürlüler alanında ça
lışmaları değerlendirirken gördüğümüz şudur ki; özürlülerin topluma 
katkıdan çok yük olarak algılandıkları acı bir gerçek olarak ortaya 
çıkmıştır. Özürlülerle ilgili yapılması gereken çalışmaların başında 
ciddi bir bilgi eksikliği olduğu anlaşılmıştır. Aslında hem keyfiyet 
hem de kemiyet olarak önemli bir potansiyel olan özürlülerin topluma 
kazandırılması gerekmektedir.

Bu proje yürütülürken şu noktalara dikkat etmemiz elzem
dir. Bunlar şöyle sıralanabilir.

1. Her şeyden önce projeyi yürütenler bu projeden keyif 
alacak ve bu projeye yürekten inanan, destekleyen in
sanlardan seçilmelidir.

445



2. Özellikle ilköğretim, lise ve üniversitelerle işbirliği içinde 
olunmalı, tanıtım çalışmaları için söz konusu kurumla- 
rın bünyelerinde ekiplerin oluşturulması sağlanmalıdır. 
Çünkü bu kurumların projemizi destekleyecek kurum
sal/bölgesel çalışmalar yapmaları son derece önemlidir.

3. Çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilme
si için projenin başta belirtilen aşamalarını ciddiyetle 
takip etmek gerekir.

4. Yaşadığımız olumsuzluklar ve sorunlar zinciri göz 
önünde bulundurulduğunda çalışmaların ara verilme
den sürmesi gerekmektedir.

5. Çalışmaların daha etkin ve başarılı olması için işadam
ları, sanatçılar, okullar ve politikacılarla işbirliği yapılma
lı, bunların projeye katılımlarının sağlanmasına çalı
şılmalıdır.

6. Çalışmaların sürekliliğinin sağlanması için kurum ve ku
ruluşların sponsorluğu sağlanmalıdır. Bu hem kampan
ya bütçesinin hafifletilmesi, hem de çalışmaya destek 
sağlanması açısından önemsenmektedir.

7. Çalışmalar afiş, bilboard, TV filmi gibi reklam malzeme
leriyle sınırlı olmayıp piknikler, yarışmalar, televizyon 
programları, internet duyuruları, gazetelerde haber bül
tenleri, konserler ile desteklenmelidir.

8. Çalışmalar reklâm çalışmaları, sponsor çalışmala
rı yapıldıktan ve kurum/kuruluşların işbirliği sağlandık
tan sonra hayata geçirilmiştir, ancak hali hazırda proje 
devam ederken de kapsamının genişliği nedeniyle yeni 
destek ve katkılara açıktır.

Projenin Hedefleri:

ÖSHA Projesi kapsamında yapılan bilinçlendirme çalışma
larında temel üç konu üzerinde durulmaktadır. Bunlar.

446



a) Özürlünün ailesine yönelik bilinçlendirme.
b) Özürlünün kendisine yönelik bilinçlendirme
c) Toplumun geneline yönelik bilinçlendirme.

olarak sıralanabilir.

a.) Özürlünün Ailesine Yönelik Bilinçlendirme Çalışmala
rının Kapsamı:

1. Ailenin doğum öncesi ve sonrası yapması gerekenler
2. İlkyardım ve çocuğun sağlık durumu
3. Uzman doktorların bulunması
4. Çocuğunu kabullenmesi
5. Çocuğunu normal bir birey gibi yetiştirmesi
6. Çocuğun eğitimi
7. Çocuğunun aile ekonomisine katkıda bulunabileceği 

işlerin araştırılması
8. Çocuğundan dolayı ailenin hakları ve sosyal güvence

si
9. Aile ve çevresi
10. Meskenin çocuğuna uygun hale getirilmesi
11. Çocuğuna psikolojik destek vermesi
12. Ailenin ekonomik şartlarını nasıl değerlendirebileceği 

vb konular üzerinde durulmaktadır.

b.) Özürlünün Kendisine Yönelik Olarak Yapılan B ilinç
lendirme Çalışmalarının Kapsamı:

Bu projenin özürlünün kendisine yönelik hedefi; mümkün 
olduğu ölçüde tek başına hayatı yaşayabilecek bilgi ve motivasyo
nun sağlanmasıdır. Bunun için:

1. İlkyardım, sağlık durumu
2. Özürlü ve eğitim
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3. Özürlü ve ekonomik durumu
4. Özürlü ve aile ilişkileri
5. Özürlü ve istihdam, mali konular
6. Özürlü ve arkadaş çevresi ve toplum ilişkileri
7. Özürlünün meskendeki kullanım kolaylıkları mekânları 

kullanımı
8. Özürlünün psikolojik durumu
9. Özürlü ve hukuki konuları
10. Özürlü ve bütün bu konularda davranış biçimleri
11. Özürlünün el becerilerinin keşfi
12. Özürlü ve aparatların kullanımındaki incelikler
13. Özürlünün kent mekânlarını kullanımı
14. Özürlünün özründen dolayı utanmaması
15. Özürlünün azminin artırılması
16. Özürlü ve ulaşım
17. Özürlü ve sosyal güvencesi
18. Özürlü ve spor
19. Özürlünün aparatlarını vb. kullanması gibi konular 

üzerinde durulmaktadır.

c.) Topluma Yönelik Bilinçlendirme Çalışmalarının 
Kapsamı:

Bu projenin topluma yönelik hedefi; özürlülere karşı 
farkındalık oluşturarak farklı olanla birlikte yaşama bilgisinin ve 
bilincinin geliştirilmesidir. Bunun için:

1. Özürlü kimdir
2. Özürlü de toplumun bir bireyidir
3. Hangi hastalıklar özür sayılmaktadır,
4. Özürlünün de normal insanlar gibi ihtiyacının olduğunun

bilinmesi
5. Özürlünün de hayatını devam ettirmek için işe ihtiyacı

olduğu
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6. Özürlüye iş imkânı verilmesi gerekliliği
7. Hangi özür oranına ve grubuna göre hangi işlerde çalış

tırılabileceği
8. İşverenlerin özürlüleri belirtilen oranda mutlaka çalıştır

maları gerekliliği
9. Özürlülere uygun mekânların üretilmesi gerekliliği
10.Fiziki mekânların özürlülerce de kullanılacak hale geti

rilmesi
11.Kent mekânlarının özürlülere uygun hale getirilmesi
12.Özürlünün sağlık ihtiyaçlarında yardımcı olunması
13.Kamu kurum ve kuruluşları ile işyerlerinin özürlülerin 

kullanımına uygun hale getirilmesi
14.Özürlüye acımaktan ziyade kabullenmenin gerektiği ve 

özrünün bir ayıp olmadığının bilinmesi
15.Sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak, ailenin yükünü 

hafifletmek
16.Özürlüyü istismar etmemek
17.Hukuki ve mali haklarını korumak ve kollamak vb gibi 

konular üzerinde durulmaktadır

Projenin Hedef K itlesi:

ÖSHA Projesi öncelikle İstanbul il sınırları içerisinde bulu
nan, ilk ve orta dereceli okulları, Üniversiteleri, kamu ve özel kurum 
ve kuruluşları, çeşitli meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarını 
kendisine hedef kitle olarak belirlemiştir. Bu bağlamda verilen eği
timlerde şu sırayı takip etmektedir.

1. Proje kendisine öncelikli olarak ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. 
sınıflarında okuyan öğrenciler; orta öğretim öğrencileri ve söz ko
nusu okullarda bulunan öğretmen ve idarecileri hedef kitle olarak 
belirlemiştir. Bunda temel amaç bugünün küçükleri yarının büyükle
ri olan genç beyinleri bu alanda yetiştirip bilinçlendirmektir. Bu kap
samda 2000 yılından bu yana yaklaşık 1500 okulda bilinçlendirme
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çalışmaları yapılmış, 300.000 öğrenci ve 10.000 öğretmene doğru
dan ; 1.000.000 öğrenci ve 40.000 öğretmene dolaylı olarak ulaşıl
mıştır.

2. Proje kapsamında okullarda yapılan bilinçlendirme ça
lışmaları belirli bir sistematiğe oturtulunca bu seferde din görevlileri 
proje kapsamına alınmıştır. Aynı gün içerisinde birçok farklı insana 
ulaşabilmeleri hasebi ile din görevlilerinin proje kapsamına alınma
ları ÖSHA'nın ilerlemesi için son derece yararlı olmuştur.

3. Özürlülerle birebir ilişki içerisinde bulunan İ.E.T.T. ve 
özel halk otobüsü şoförleri; polis, zabıta gibi kamu hizmeti yapan 
ve toplumla sürekli etkileşim içerisinde bulunan kurumların proje 
kapsamına alınması bir diğer aşamayı oluşturmaktadır.

4. Üniversiteler ve akademik çevre diğer bir aşamadır.

5. Özellikle özürlülerin istihdam güçlüğü problemi üzerine 
gidilmesi açısından İş adamları, meslek odaları, sivil toplum kuru
luşları ve kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bilinçlendirme ça
lışmaları da bir diğer aşamayı oluşturmaktadır.

Yukarıda projenin hedef kitlelerini proje taslağında belirtilen 
önem sırasına göre saydık. Ama şu da unutulmamalıdır ki projenin 
asıl amacı tüm toplumu özürlülük problemi hakkında bilinçlendir
mek ve toplumsal farkındalığı arttırmak olduğundan hedef kitle de 
içerisinde yaşadığımız toplumun tamamı olarak belirlenmelidir. Söz 
konusu sıralama mevcut problemlerden yola çıkılarak yapıldığın
dan. Problemlerin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur.

Projenin Uygulanması

ÖSHA Projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler 
Müdürlüğü tarafından 2000 yılında hayata geçirilmiş ve halen
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İSÖM tarafından yürütülmektedir. Bilinçlendirme çalışmalarının 
yapılacağı kurumların belirlenmesi, çalışmayı yapacak ekibin oluş
turulması ve bunların gereksinimlerinin karşılanması, proje ile elde 
edilen verilerin toplanması ve kamuoyu ile paylaşılması, proje kap
samında kullanılmak üzere her tür araç gereç afiş broşür gibi her 
tür malzemenin temini de yine İSÖM tarafından sağlanmakta
dır.

Proje kapsamında yapılan bilinçlendirme çalışmaları İSÖM 
uzmanları tarafından oluşturulan ve çoğunluğunu özürlülerin oluş
turduğu gönüllü bir ekip tarafından yürütülmektedir. Bu ekipte bulu
nan kişilerde aranan şartlar; özrüne rağmen hayata tutunduğunu 
göstermesi ve bu sayede diğer özürlülere örnek teşkil edebilecek 
yetide olması, özrü ile barışık yaşaması, özrünü kendisini engelle
yecek bir eksiklik olarak değil bir fark olarak görmesidir. Bu bakış 
açısına sahip olan kişilerden oluşturulan gönüllü grubuna İSÖM 
uzmanları tarafından psikodrama, liderlik ve süpervizyon ve özürlü
ler konusunda eğitimler verilmiş ve bu eğitimlerde istenilen başarı
yı gösterenlerden bir sunum grubu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu 
grup İSÖM uzmanları ile birlikte bilinçlendirme seminerlerine katıl
mış ve toplumsal farkındalığı arttırmada çok önemli bir rol üstlen
miştir. Gönüllü grubunun sürekliliği projenin olmazsa olmazların- 
dandır. Bu amaçla proje her zaman gönüllülere açıktır. Bu bağlam
da proje ilerledikçe birçok yeni gönüllü yetiştirilerek proje ekibine 
dâhil edilmiştir.

Proje kapsamında yapılan bilinçlendirme çalışmalarında bi
linçlendirme çalışması yapılan kurumun niteliğine göre tutum ölçek
leri geliştirilerek uygulanmıştır. Bu sayede projenin getirilerinin 
bilimsel verilerle saptanması amaçlanmıştır.

Bilinçlendirme çalışmasını yürütecek olan grup çalışmaya 
öncelikle daha önce belirlenen psikodramatik bir sunum ile başlar. 
Burada amaç çalışmaya katılanların dikkatini çekmek ve onların
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zihninde özürlülerin yaşadığı zorluklara ilişkin soruların uyanmasını 
sağlamaktır. Metin ilerledikçe katılımcılardan gözlerini kapamaları, 
kulaklarını kapamaları, kendilerini tekerlekli sandalyeye mahkûm 
biri gibi düşünmeleri istenerek empati kurabilmeleri sağlanmaya 
çalışılır. Çalışmanın bu kısmında duygu yoğunluğu oldukça yük
sektir. İşte bu yüzdendir ki 10 yaşından küçük çocukların ve özürlü
lerin bu çalışmaya katılımcı olarak iştirak etmelerine izin verilmez. 
Çalışmanın bu metne dayalı ilk bölümünün ardından katılımcıların 
düşünceleri alınarak sunuma devam edilir. Burada katılımcıların 
düşünceleri beklendiği üzere genelde karamsar ve karmaşıktır. 
Özürlülüğü bir eksiklik olarak görenlerin sayısı bir hayli fazladır. 
Alınan düşüncelerin ardından sunuma katılan kişiler kendilerini 
tanıtmaya başlarlar. Bunu yaparken güler yüzlü olmaya özen gös
terirler. Hayattaki başarılarından kıvançla bahseden sunum grubu 
katılımcılara özürlerine rağmen hayatta önemli başarılar kazana
bildiklerini gösterirler. Çalışma devam ettikçe projenin temel amaç
larına uygun olacak şekilde birçok konudan bahsedilir. Katılımcıla
rın görüşleri alınır. Soruları cevaplanır. Çalışma bittikten sonra 
katılımcıların karamsarlığı genelde dağılır. Özürlülüğün aslında 
hayatın sonu olmadığı, gerekli şartlar sağlandığı takdirde özürlü 
bireylerin hayatta normal bireylerle aynı kategorilerde mücadele 
edebileceği, özürlülüğün bir bireysel farklılık olarak algılanması 
gerektiği ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesinin gerekliliği 
anlatılmıştır.

Sunuma katılan gönüllü grubu ne kadar nitelikli ise sunum 
da o denli başarılı olur. Bu yüzden İSÖM tarafından verilen gönüllü 
eğitimleri son derece büyük bir önem teşkil etmektedir. Ayrıca bi
linçlendirme çalışmasının yapılacağı kurum ve kuruluşa yönelik 
metinler oluşturulması, farklı kurumlara yönelik farklı tutum ölçekle
rinin hazırlanması, çeşitli kurumlarla imzalanan protokollerle su
numların devamlılığının sağlanması da projenin başarısında büyük 
bir etkendir ve bu faaliyetlerin hepsi İstanbul Özürlüler Müdürlüğü 
çalışanları tarafından yürütülmektedir.
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EV ADAPTASYONU PROJESİ

Komisyon 

1- Amacı:

• Özürlülerin kullanımına uygun kapı ve koridor genişlik
leri, tuvalet, banyo ölçüleri, elektrik tesisatı, mutfak 
donatıları gibi temel gereklilikleri sağlayarak özürlüle
rin ev içerisinde bağımsız hareket edebilmelerine des
tek olmak.

• Özürlü bireyin ev içinde bağımsız hareket etmesiyle 
birlikte ailenin diğer üyelerine olan bağımlılığını azalt
mak

• Ev kazalarını önlemek.
• Ev adaptasyonu ile ilgili kamuoyunda bir duyarlılık ve 

farkındalık oluşturmak

2- Gerekçesi

• Özürlüler evlerinin kendilerine uygun olarak düzenlen
memesi nedeniyle zamanlarının çoğunu geçirdikleri ev
lerinde bağımsız hareket edememektedirler. İstanbul'
da yaşayan özürlülerin evlerini daha yaşanabilir hale 
getirmek için yeni düzenleme ve araç gereçlerle da
nışmanlık ve teknik destek hizmetleri verilecektir. Yurt 
dışında da bu hizmet kamu kuruluşları arasındaki işbir
liği gereğince genellikle belediyeler tarafından sağlan
maktadır.
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3- Hedef Kitlesi

• Projenin hedef kitlesi, sosyo-ekonomik düzeyi düşük 
özürlü bireylerdir. Bu özürlü bireyler içinde öncelikli grup, 
ev içinde bağımsız hareket etmede zorluk çeken fiziksel 
özürlülerdir. Ev içinde bağımsız hareketleri kısıtlayıcı en
gellerin bulunması, özürlülüğün süreklilik arz etmesi, evin 
özürlü bireyin sürekli ikamet edeceği bir yer olması hiz
met sunumu için gerekli şartlardandır.

4- Mevcut Durum

• Özürlülerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirecek ev 
içi düzenlemeler ile ilgili ülkemizde hizmet veren kamu 
kurumu veya sivil toplum kuruluşu yoktur. Bu konuda ça
lışan özel sektör kuruluşları vardır. Ancak sosyo
ekonomik düzeyi düşük aileler buralarda verilen hizmetin 
bedelini karşılamakta zorlanmaktadır.

• Ev adaptasyonu İngiltere, Hollanda, Danimarka gibi ülke
lerde devlet ve yerel yönetim işbirliği ile yerine getirilmek
tedir. Bu ülkelerde belediye, bu hizmetin yerine getiril
mesiyle ilgili tüm süreçleri yüklenmiştir. Ancak belediye
nin bütçesini zorlayan düzenlemeler, yasalarla belirlen
miş haliyle devlet tarafından ödenmektedir. Örneğin İn
giltere'de belediyeler, kişi başına 500 euroya kadar olan 
düzenlemeleri karşılarken, bu rakamın üstündeki hizmet
ler devlet tarafından finanse edilmektedir.

Ön Araştırma Sonuçları:

• Ev Adaptasyonu Projesi dâhilinde İstanbul sınırları içeri
sinde yaşayan özürlülerin ihtiyaçlarını belirlemek ama
cıyla İBB Özürlüler Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde 91
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özürlü ya da özürlü yakınına bir anket uygulanmıştır. 
Buna göre,

• 42 ortopedik, 22 zihinsel, 14 görme ve 13 işitme özürlüy
le yapılan anket sonuçlarına göre;

Ortopedik özürlüler:

• En çok banyo ve tuvalette düzenlemeye ihtiyaç duymak
tadır.

• Mutfak dolaplarının yüksek olması sorun yaratmaktadır.
• Evdeki hareket serbestisinin arttırılması açısından eşya

ların yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
• Yataklarını kullanmakta zorlanmaktadırlar.

Görme özürlüler:

• Eşya düzenlemesine ihtiyaç duymaktadırlar.

Zihinsel özürlüler:

• En çok banyo ve tuvalette düzenlemeye ihtiyaç duyul
maktadır.

• Pencere, kapı, priz ve ocaklarda güvenlik önlemlerine 
ihtiyaç duyulmaktadır.

İşitme özürlüler:

• Kapı zili için görsel uyarı sistemine ihtiyaç duymaktadır.

5- Hedeflenen Düzenlemeler

• Yüksek kapı eşiklerinin düzenlenmesi
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• Tek başına yemek yemeyi destekleyici düzenlemeler
• Dolapların, düğmelerin, tuşların, kapı kollarının vb. erişebilir 

hale getirilmesi
• Pencere, kapı, priz ve ocaklarda güvenlik önlemlerini alın

ması (zihinsel özürlüler için)
• Kapı zilinin görsel hale getirilmesi (işitme özürlüler için)
• Sandalye, sehpa vb. için destekleyiciler
• Kapı açıklarının yeterli genişlikte olması
• Evdeki hareket serbestisinin arttırılması açısından eşyaların 

yeniden düzenlenmesi
• T uvalet ve banyoda kaymayan zemin yapılması
• Emniyet için tutunma barları monte edilmesi
• Klozetin her iki yanında yeterli boşluk bırakılması.
• Çok alçak klozetlerde klozet yükselticileri kullanılması
• Lavabo tekerlekli sandalye ile yanaşmak için ayaksız olması 

ve lavabonun alt tarafı yeterli yükseklikte olması
• Muslukların kavraması olmayan kişiler için bilek veya kol ha

reketi ile açılabilmesi için itmeli, kollu çevirmeli ya da otomatik 
kontrollü olması

• Banyolarda uygun tasarlanmış (erişilebilir) duşun bulunması
• Üst dolap ve rafların yerden en fazla 140 cm yükseklikte ol

ması
• Yataktan ulaşılabilecek şekilde yerleştirilmiş telefon, gece 

lambası veya elektrik düğmesi bulunulması
• Halıların kaygan, kenarı düşmeye neden olacak şekilde kal

kık, kıvrık olmaması
Yapılan ön araştırmalar sonucunda, bireye özel ev içi planla

malar düzenlenmiştir. Ev adaptasyonu ve iç düzenlemeleri ile ilgili ola
rak aileler İş ve Uğraşı terapisti tarafından bilgilendirilmiştir. Bir sonraki 
aşamada ise bu düzenlemelerin finans altyapısı sağlanarak uygulan
masına geçilmesi planlanmaktadır.
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TOPLUM HİZMETİ PROJESİ

Tuba GÜLTEKİN*

Toplum Hizmeti Projesi, ortaöğretim kurumlarındaki öğren
cilerin, merkezlerde özürlülükle ilgili temel bilgiler ve yaklaşım ko
nuları hakkında bilgilendirilmelerinin yanı sıra özürlülerin eğitim ve 
etkinliklerine katılarak yakından tanıma, gözlemleme ve farkındalık 
geliştirmelerine yönelik bir dizi çalışmayı içermektedir.

Proje ile ortaöğretim kurumları ders programlarında yer 
alan Toplum Hizmeti dersi alan Lise II. sınıf öğrencilerinin Toplum 
Hizmeti dersinin pratik kısmını Özürlüler Müdürlüğü'ne bağlı mer
kezlerde geçirmelerine imkân sağlanacaktır. Proje kapsamında 
Özürlüler Müdürlüğü'ne bağlı merkezlerde 12 saatlik (6 hafta her 
hafta iki saat) bir program uygulanacaktır. Bu çalışma ile ortaöğre
tim kurumlarındaki öğrencilere, özürlülük, özürlülüğe yol açan ne
denler, yanlış düşünce ve tutumlar yüzünden özürlülerin maruz 
kaldığı zorluklar ve özürlü insanlara yönelik doğru yaklaşım hak
kında bilgileri içeren sunumlar merkezlerde çalışan sosyal çalış
macı ya da sosyolog ile psikologlarca yapılacaktır. Her gruptan 
özürlünün başvurduğu ve hizmet aldığı merkezlerde, ortaöğretim 
öğrencilerinin, pratiğe yönelik gözlem yapma ve özürlülerle zaman 
geçirerek hem duyarlı hem de özürlü kişilerle eskisinden daha iş
levsel iletişim kurma becerisi geliştirmelerine yardımcı olunması 
hedeflenmektedir.

Projenin Amaçları
• Proje ile ortaöğretim öğrencilerine, özürlülerle ilgili bilgi 

alma ve gözlem yapma imkânı sağlayarak; konu ile il
gili olarak öğrencilerin farkındalık düzeylerini geliştir
mek,

*Sosyolog
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• Rehber öğretmen ve öğrencilerin özürlülük, özür ne
denleri ve özür grupları hakkında bilgi edinmelerini 
sağlamak,

• Özürlü kişiler hakkında yanlış inanış ve önyargıları 
varsa değiştirmek ya da oluşmasını engellemek,

• Özürlülere yönelik pozitif bir bakış açısı geliştirmek,
• Özürlülüğe yol açan nedenler konusunda önleyici bilgi

leri aktarmak,
• Özürlülerin hayat pratiklerinin gözlemlenerek empati 

kurulmasını sağlamak,
• Kurumlar arası işbirliği sağlayarak toplumun farklı ke

simlerini bir araya getirmek ve sosyal kabul düzeyini 
geliştirmek.

Projenin Dayanağı

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin Toplum Hizmeti ve Çalışma Esas
ları ile ilgili maddeleri dayanak olarak alınmıştır.

“Madde 12: Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma 
duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm 
üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği 
içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri 
için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.”

Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi sevi
yelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak 
veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına 
ve projelere göre yaptırılır.
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Toplum hizmeti;

a. Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar
yapmak,

b. Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bi
linçlendirme çalışmaları yapmak,

c. İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,
d. Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara gün

lük işlerinde yardımcı olmak,
e. Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların ha

yatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını 
sağlayıcı çalışmalar yapmak,

f. Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yar
dımcı olmak,

g. Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalış
malarına destek sağlamak

gibi etkinlikleri kapsar.

YAZ OKULU ÇALIŞMASI:

Özürlüler Müdürlüğü’ne bağlı merkezlerde; 8-13 yaş aralı
ğında zihinsel gelişimi normal olan ortopedik, hafif düzeyde işitme 
ve görme engeli olan çocuklara yönelik olarak yaz döneminde 
gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitim çalışması yapılmaktadır. 
Bu amaçla sosyal ve akademik becerilerin arttırılmasının yanı sıra 
sosyal etkinlik ve geziler düzenlenmektedir. Bu çalışma kapsa
mında özürlü çocuklar ve normal gelişim gösteren çocukların bir 
arada eğitim görmesi sağlanarak okul derslerinin yanı sıra grupla 
psikolojik danışmanlık ve drama çalışmaları yapılmaktadır.

Yaz Okulu çalışması ile belirlenen yaş aralığındaki ve özür 
grubundaki çocuklara örgün eğitim süreçlerine paralel olarak aka
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demik, düşünsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunulma
sı amaçlanmaktadır.

Özürlü Hizmet Biriminin çalışma bölgesinde belirlenen yaş 
aralığındaki öğrencilerin eğitim desteği ihtiyacı ve okul ile çevrele
rinde yaşadıkları sorunlar hakkında yapılan ön araştırma sonuçları 
temel alınarak yaz dönemi için bir planlama yapılır. Destek eğitimi 
olarak Yaz Okulu çalışması planlaması, akademik ve temel top
lumsal değerlere odaklı modül eğitim programlarına göre yürütül
mektedir.

KAYNAKÇA:

1. Milli Eğitim  Bakanlığı İlköğretim  ve Orta Öğretim  Kurum ları S os
yal E tkin lik ler Yönetm eliğ i(13.01.2005 tarih li Resmi Gazete)

460



TİYATRO PROJESİ

Seda TAŞKIN* 

Günümüz Tiyatrosuna Genel Bir Bakış ve Çocuk T i
yatrosu

Günümüz tiyatrosunda genel olarak Stanislavski' nin sahne 
düzeni ve oyunculuk anlayışına dayalı bir gerçekçiliği sürdürülmek
le birlikte, 20. yüzyılın ilk yarısında dışavurumculuk, gelecekçilik ve 
Bertolt Brecht' in epik tiyatrosu gibi gerçekçilik karşıtı akımlar da 
etkili oldu. Bu akımların hepsi farklı amaçlar ve yöntemlerle de 
olsa, sanatın gerçeği yansıttığı düşüncesine karşı çıktılar; doğallık 
yanılsamasını kırarak sanatın doğal değil yapılmış bir şey olduğu
nu savundular.

Çocuk tiyatrosunun ilk örneklerine M.Ö 1000 yıllarında 
uzak doğuda gölge ve kukla oyunları ile rastlanır ve tiyatro sanatı 
geliştikçe Orta Çağ döneminde “Çocuk Piskopos” şenlikleri olarak, 
Rönesans döneminde yetişkinlere ait oyunların çocuklar tarafından 
sahnelenmesi olarak karşımıza çıkmıştır.

Ülkemizde ise çocuk tiyatrosu düşüncesi ilk kez 19 yüzyılın 
ikinci yarısında ortaya atılmış ve bu yüzyılın sonlarında okullarda 
oynanmak üzere çocuk oyunları yazılmaya başlanmıştır, II. Meşru
tiyet dönemine gelindiğinde çocuk tiyatrosunun bir eğitim aracı 
olarak değerlendirilebileceği, ilkokul programında çocuk tiyatrosu 
derslerinin verilebileceği konusu gündeme gelir. İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu' nun okullarda tiyatro çalışması konusundaki görüşleri 
ve kendi yönetimindeki okul tiyatrosu çalışmaları o yılların yeni 
eğitim anlayışını yansıtır.

*Psikolog
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Türkiye’de ilk çocuk tiyatrosu Muhsin Ertuğrul tarafından 
1935’te kurulmuş ve çocuk oyunları sahnelenmeye başlanmıştır. İlk 
çocuk oyununu Reşat Nuri Güntekin kaleme almış ve İstiklal ve 
Mavi Yıldırım adlı eğitici yanı ağır basan oyunları yazmıştır.

Çocuk Tiyatrosunun Başlıca Amacı ve Tiyatronun Çocuk 
Gelişimine Etkisi

Çocuk tiyatrosunun başlıca amacı; canlandırılan olayı değişik 
yönleri ile görüp eleştirel bakış açısı vererek, çözüm yolları düşün
dürmektir. Bu yüzden tiyatro sosyalleşmekte olan ve kendisini ta
nımaya çalışan çocuğun gelişimine kuşkusuz büyük katkılar sağla
yacaktır.

Çocuklar hayal dünyaları ile iç içe yaşarlar. Kuşkusuz onla
rın gelişimindeki en önemli faktör bulundukları toplumun ve çevre
nin özellikleridir. Çocuk doğduğu andan itibaren bir araştırma içine 
girer, gördüğü pek çok şeyi kavramaya çalışır, taklit yeteneğini 
kullanarak canlandırma yapar ve hayal dünyasından kattıklarıyla 
da oyunlarını zenginleştirir.

Çocukların gelişim basamaklarını düşünecek olursak; so
yut düşünme yetileri kısıtlı olduğu için daha çok kendilerini somut 
yöntemlerle ifade etmektedirler. Bu noktadan hareketle tiyatro gibi; 
eğlenceli, eğitici, ruhsal ve estetik işlevleri olan sanatsal faaliyetler 
çocuk üzerinde olumlu katkılar sağlayan bir etkendir.

Tiyatro; çocuğun düşünme, düşleme, duygulanma yete
neklerini geliştirdiği gibi, bir ekip ürünü olduğundan çocuktaki sos
yalleşme ve takım çalışması kavramlarının da gelişmesinde katkı
da bulunur. Bunun yanı sıra kendine özgü çalışmalarıyla, çocuktaki 
saklı enerjiyi serbest bırakır ve kendisini tanımasına, çocuğun ken
dini ve çevresini tanımasına, duygularını fark etmesine, yerinde ve
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objektif gözlemler yapmasına yardımcı olur, estetik duygularını 
geliştirir.

Hareketli ve yaratıcılığa dayanan tiyatro ortamı, çocukların 
zevkle çalıştığı bir ortamdır. Tiyatro etkinliklerinde görev alan, yara
tıcılığını, vücudunu kullanan, iletişimde bulunan (sözlü-sözsüz) 
çocuk, sosyal yaşantısında rahat ve güvenli hareket eder, karşılaş
tığı sorunlara çözüm bulmaya çalışır, bu yolla da davranışlarını 
eğitir.

Tiyatro Eğitiminin Özürlü Çocuklara Sağlayabileceği 
Katkılar

Özürlü çocuklar, özürlerinden ve özürlü olmalarına karşı 
çevresindeki kimselerin gösterdiği tutumlardan dolayı normal geli
şim gösteren çocuklara nazaran karşılaştıkları problemleri daha zor 
atlatır ve daha çok desteğe ihtiyaç duyarlar. Belirli bir özür grubuna 
bağlı olmaksızın, özürlü çocukların genel olarak yaşadıkları sorun
ları şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Çevrelerindeki kişilerin özürlülüğe karşı gösterdikleri 
olumsuz davranış ve tutumları sonucu duygusal ve 
sosyal anlamda birçok problem yaşarlar.

2. Kişisel durumlarına ve çevrelerindeki durumlara uyum 
sağlamada güçlük çekerler.

3. Kendilerini tanımak ve kabullenmek için desteğe ihti
yaç duyarlar

4. Yakın çevrelerindeki kimselerle, ana-baba ve akraba 
ilişkilerinde anlayış ve etkileşim zorlukları vardır. Bu 
nedenle sevgi, ilgi ve beraberinde gelen güven hissi 
gibi birçok temel gereksinimlerden yoksun kalmışlardır.

Tiyatro eğitiminin çocuk gelişimine katkılarını düşünecek 
olursak; özürlü çocukların iç dünyası ve çevresi ile olan problemle
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rinin, tiyatro eğitiminin kendine özgü çalışmaları ile çocuklarımız
daki saklı enerjiyi ortaya çıkararak, kendilerini tanımalarını, duygu
larını fark etmelerini ve ifade edebilmelerini sağlayarak iyileştirebi
leceği düşünülmektedir.

İSÖM’de Uygulanan Tiyatro Projesi

Tüm bunlara dayanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Özürlüler Müdürlüğü çalışmaları kapsamında pilot çalışma olarak 
zihinsel gelişimi normal olan, değişik özür gruplarından 15 çocukla 
tiyatro çalışmaları yapılmıştır.

Tiyatro Projesinin Amacı

Bu proje ile amaçlananlar şu şekilde sıralanabilir:

Tiyatro eğitimine katılan özürlü çocukların;

1. Tiyatroyu tanıması, anlaması ve diğer sanat dallarından 
farklarını öğrenmesi.

2. Kendini ifade etme yöntemlerini keşfetmesi ve bu nokta
da kendini geliştirmesi

3. Bir ekip ürünü olan tiyatro çalışması ile birlikte takım ça
lışması ruhunu kazanması, sorumluluk duygularının ge
lişmesi ve yaptığı işlere duyarlı olup özen göstermesini 
sağlamak

4. Kendisi ile alakalı ilgi, yetenek ve sınırlarının farkındalığını 
sağlamak.

5. Empatik düşünme yeteneklerinin gelişmesini sağlamak.
6. Tüm bunların sonucu olarak sosyal ve duygusal anlam

daki problemlerini minimize ederek, özgüven ve kendini 
gerçekleştirme noktasında maksimum faydayı sağlama
sına yardımcı olmak.
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Tiyatro Projesinde Sürecin İşleyişi

Çalışma profesyonel tiyatro eğitmenleri tarafından psikolog 
ve psikolojik danışman gözetiminde, haftada 8 saat olmak üzere 
toplam 85 saat devam etmiştir.

Süreç bir oyun çıkarmaktan ziyade duygu çalışmaları, vü
cut dilini kullanma, doğaçlama, dramatizasyon ve sözsüz oyuncu
luk gibi drama tekniklerinden faydalanılarak katılımcıların sosyal
leşmeleri, kendilerini ve çevrelerini anlamaları ve kendilerini farklı 
şekillerde ifade etmelerine odaklanmıştır.

Sonuç

Projenin uygulama sürecinde gerek eğitmenler gerekse 
süreci gözlemleyen psikolog ve psikolojik danışmanlar çocukların 
ortama ayak uydurdukları, bir başkası ile iletişimi başlattıkları ve 
özgüven noktasında anlamlı gelişmeler gösterdikleri tespit etmiş
lerdir.

Müdürlüğümüz kapsamında uygulanan tiyatro eğitimi olum
lu sonuçlar vermiş ve çocuklarımız sahnelemek üzere bir oyun 
ortaya çıkarmışlardır. Halen tiyatro projesi ekibi çeşitli zamanlarda 
oyunlarını sahnelemektedir.

Bu pilot uygulamadan alınan olumlu neticeler sonrasında 
daha sonra Bağcılar Özürlüler Merkezi’nde 8-15 yaş arası 6 kız, 7 
erkek toplam 13 kişiden oluşan, ortopedik engeli olan yeni bir grup 
da tiyatro çalışmalarına başlamıştır. Böylece tiyatro uygulamaları 
sonucunda elde edilen sonuçlara bağlı olarak farklı merkezlerimiz
de yeni çalışmalar yapılmasının yolu açılmıştır.
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ŞİZOFRENİ HASTALARI İÇİN SİZİNLEYİZ PROJESİ

Hatice ERASLAN KAYA*

Türkiye’de özürlülere yönelik son yıllarda önemli çalışmalar 
yapılmış ve gelişmeler kaydedilmiştir. Bugün, görme, işitme, be
densel veya zihinsel özrü bulunan vatandaşların hizmet alabilece
ği, eğitim görebileceği yüzlerce kurum bulunmaktadır. Ancak, şizof
reni ve benzeri akıl hastalığı tanısı almış hastaların özürlü tanımı 
içine girip girmediği konusu bile henüz kişi ve kurumların algısında 
netleşmemiştir. Özürlü olarak kabul edilen şizofreni hastalarının 
İstanbul’da düzenli hizmet alabileceği bir yer bulunmamaktadır. 
Birkaç sivil toplum kuruluşu dışında, bu hastalara yardımcı olan kişi 
ve yerlerin sayısı son derece sınırlıdır. Oysa şizofren hastalar, 
temel tedavilerini aldıktan ve kontrol altına girdikten sonra, topluma 
kazandırılabilecek çok değerli özelliklere sahiptir. Şizofreni hastalı
ğı genellikle yirmili yaşlarda ortaya çıkmakta ve çoğu zaman, üni
versite ve benzeri eğitim kurumlarında okumakta olan öğrencileri 
yakalamaktadır. Bu nedenle, zekâ seviyeleri oldukça iyi olan öğ
rencilerin eğitimleri de yarıda kalmaktadır. Bu hastalara ve yakınla
rına erken zamanda yardımcı olunmasının ve yol gösterilmesinin 
önemi göründüğünden daha fazladır.

Sizinleyiz Projesi yerel idarelerin bu konuda hasta aileleri
ne ve hastalara mahallinde hizmet etmeye yönelik olarak bilimsel 
bir yaklaşım biçimi ile hastaların hastaneye yatış aralıklarının uza
masında hizmet etmek, rehabilitasyonlarını sağlamak ve çalışmala
rı konusunda kolaylık sağlayacak bir proje olarak tasarlanmıştır.

*Psikolog
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Amaç:

• Şizofren bireyleri üretken hale getirmek
• Şizofren bireylerin iyileşme süreçlerine katkıda bu

lunmak
• Ailelerin yükünü azaltmak
• Şizofren bireylerin bağımlılıklarını azaltarak, kendisi 

idare edebilir hale gelmesine destek olmak
• Hastaların kendi bulundukları mahalde yaşamlarını 

idame etmeleri için gereken bilgi ve becerilerini oluş
turmak

• Sosyal yaşamlarını güçlendirmek
• Aile desteklerini ve tıbbi desteklerini sağlamak

Hedef Kitle:

Pilot çalışmamıza İstanbul’un Küçükçekmece ve civar ilçe
lerinde yaşayan şizofreni veya psikoz tanısı almış hastalar kabul 
edilecektir.

Hazırlık Süreci:

1. Adım: İlk adımda projeyi yürütecek personel ve yardımcı 
personelin eğitimi yer almaktadır. Eğitim içeriği temel 
psikiyatrik kavramlar ve şizofreni hastalığı ile ilgili bilgi
lerden oluşmaktadır.

2. Adım: Ailelere ve Hastalara yönelik yapılacak psiko- 
eğitim faaliyetlerinin içeriklerinin hazırlanması ve kitapçık 
oluşturulması.

3. Adım: Pilot uygulama bölgesinde yapılacak çalışmaya 
katılacak aile ve hastaların belirlenmesi, Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Küçükçekmece’deki hasta 
listelerinin karşılaştırılması ve Küçükçekmece Özürlüler 
Merkezinde aileleri tarafından “garip davranışlar “ sergi-
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lediği ifade edilen ancak herhangi bir psikiyatrik tanı al
mamış bireylerin psikiyatri doktoru tarafından taranması

4. Adım: Görüşme, takip, kayıt formlarının oluşturulması
5.Adım: İş ve Uğraşı Terapisi için İSMEK’ten eğitmen 

ayarlanması
6. Adım: Takvim belirleme

Sosyal Aktiviteler:

Gezi, sinema, tiyatro etkinlikleri ile günlük yaşamlarını ve
rimli bir şekilde geçirmelerini ve hastalığın olumsuz etkilerinin ber
taraf edilmesini sağlamaya yönelik uygulamaları içermektedir. Bu 
faaliyetler proje uygulama merkezinin Sosyal Çalışmacı ya da Sos
yologu tarafından planlanacak ve uygulanacaktır.

İş-Uğraşı Terapileri:

İSMEK desteğiyle açılacak kurslarla özürlü bireylerin bece
rilerini ve üretim yaparak öz güvenlerini arttırıcı faaliyetleri içerir. 
Merkezde İş Uğraşı koordinatörü bu kursların planlanması ve taki
binden sorumludur. Bu kurslar sonucu üretilen ürünler İSMEK ser
gilerinde satışa sunulacaktır. Pilot çalışmada “Resim” kursuyla 
başlanacaktır.

Psiko-Sosyal Destek:

Bireysel terapi, grup terapisi ve ailelere ve hastalara verile
cek olan psiko-eğitimden oluşmaktadır. Şizofreni hastası ailelerine 
uygulanan psiko-eğitimsel yaklaşımın hasta yakınlarının hastaya 
yaklaşım ve hastalığa uyumlarını artırdığı belirtilmektedir. Şizofreni 
hastaları çoğunlukla iletişim, beslenme, uyku gibi günlük yaşam 
aktivitelerini sürdürememekte, bu gereksinimlerinin karşılanmasın
da çevresine bağımlı olmaktadır.
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Psiko-eğitim alan ailelerin, hastaların günlük yaşam aktivi- 
telerini sürdürmelerini destekleyici, hasta ile işbirliği yapmayı ge
rektiren, hasta ve yakınlarının sosyal paylaşımlarını artıran, hastayı 
rahatlatan somut sonuçlara ulaşabildikleri yaklaşımları sürdürdük
leri görülmüştür (Tel ve Terakye, 2000).

Hastalara yönelik psiko-eğitim:

Bu tedavi yöntemi rahatsızlığın nedenine yönelik değildir. 
İşlevselliğin arttırılması ile rahatsızlığın olumsuz gidişinin engel
lenmesi amaçlanmaktadır. Şizofrenisi olan kişinin sorunları işlevsel 
açıdan ele alınarak uyumsuz davranışın yerine uyumlu davranışın 
konması hedeflenir. Hem yitime maruz kalan yetiler hem de sağ
lam kalan davranış özellikleri ele alınır. Hâlihazırda sahip olunan 
beceri ve yetenekler aracılığıyla günlük yaşamdaki işlevsellik arttı- 
rılmaya çalışılırken, yitirilen davranışları da yeniden kazandırma 
stratejileri uygulanır. Şizofrenisi olan kişinin düşünce bozuklukları 
özellikle sanrılarla (hezeyanlarla), işitsel varsanımlarla başa çık
ması duygularını uygun bir şekilde dışa vurabilmeyi öğrenmesi 
sağlanmaya çalışılır. Bu amaçla günlük faaliyetlerin kayıt edilmesi, 
program hazırlama ve uygulama, ev ödevlerinin gerçekleştirilmesi 
tedavinin önemli unsurlarındandır. Uzun süreli bir tedavi yaklaşı
mında tedavi, yapılandırılmış bir program dâhilinde ailesel iletişimi 
ve şizofrenisi olan kişinin sorun olarak nitelenen davranışlarını 
değiştirmeye yöneliktir

Aile Psiko-eğitimi,

• Rahatsızlık konusunda bilgi sağlama,
• Ailenin kaygılarının, çatışmalarının anlaşılması ve dile 

getirilmesine olanak sağlama,
• Ortaya çıkan sorunları çözme, çözüm yollarını geliş

tirmeye yönelik bir zemin hazırlama, seçenekler oluş
turma, kullanılabilir öğütler verme,
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• Rahatsızlığa karşı dayanma gücünü arttırma,
• Aile içi duygu dışavurumunun uygun biçimde yapılma

sını sağlayarak iletişim becerilerini geliştirme amaç
lanmaktadır.

Aile yaklaşımları iki büyük alanı hedef almıştır: Belirtilerin 
bastırılması ve hastalığa yönelik ailesel-toplumsal tepkileri olum
lu yönde geliştirme. Ailede rahatsızlığa ilişkin olumsuz duyguların 
yüksek düzeyde dışavurumu rahatsızlığın ilerlemesinde ve alev
lenmesinde önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle şizofrenisi olan 
kişinin yakınlarının bireysel kaygılarının, çatışmalarının dile geti
rilmesi; çözüm yollarının tartışılması; rahatsızlığın doğası ve be
lirtileri, nedenleri, gidişi ve sonlanması konusunda bilgilendirmey
le olumsuz duygu dışavurumu azaltılır. Aile eğitiminin bir yararı 
da şizofrenisi olan kişinin ve yakınlarının ilaç tedavisine ve diğer 
tedavilere uyumunu arttırmasıdır.

Destekleyici Bireysel Görüşmeler:

Bu tedavi yaklaşımı şizofrenisi olan kişinin yeteneklerinin 
gerilediği stresli yaşam olaylarına karşı daha duyarlı hale geldiği 
düşüncesine dayanır. Tedavide amaç, eksiklikleri ve kayıpları orta
dan kaldırma, duygusal destek sağlama, yaşam olaylarına yönelik 
uygulanabilir bilgi ve beceri kazandırmaktır. Günümüzde şizofreni 
için uygulanabilirliği en kolay, yaygın bireysel psikoterapi yöntemi 
olarak kabul edilmektedir.

Destekleyici psikoterapi günlük yaşamı etkileyen sorunların 
çözümü üzerine konuşma; hastalık belirtileri, nüks ve riskler konu
sunda bilgilendirme tedaviye uyum sağlama ve sosyal ilişkileri des
teklemeye yönelik olarak uygulanır. Kısa süreli bir yaklaşımdır. Kişi 
hastalık belirtileri ve belirtilerin stresle ilişkisi konusunda eğitildiğin
de sıkıntı yaratan durumlarla baş etme, kontrol altına alma ve sa
vunma stratejileri geliştirme şansına sahip olur.
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Grup Terapileri:

Rahatsızlığın bazı belirtilerinin ortadan kaldırılması, sosyal 
uyumun arttırılması, bilişsel kayıplar ve işlev yitiminin azaltılması 
amaçlanır. Grup dinamiklerinin sunduğu zeminde etkileşim, eğitim 
ve destek olanaklarıyla ortak yaşantıların paylaşılması, toplumsal 
davranışlar konusunda geri bildirim, yeni sosyal beceriler geliştiri
lebilmesi sağlanmaya çalışılır.

Tedavide amaç iç görü kazandırmak, davranışlarda deği
şiklik sağlamak, toplumsal destek alanlarını çoğaltmak, boş zaman 
etkinliklerine katılımı arttırmak biçiminde özetlenebilir. Tedaviler 
düzenli, planlanmış oturumlar biçiminde, sınırlı sayıda kişinin katı
lımıyla gerçekleşir.

Ev Ziyaretleri:

Şizofreni ve/veya Atipikpsikoz/psikoz tanısı almış ancak 
çalışmaya katılmayı kabul etmeyen bireyleri ve ailelerini çalışma 
hakkında bilgilendirmek amacı ile uygulama merkezinin Sosyal 
Çalışmacısı/Sosyologu ve Birim sorumlusu tarafından ziyaretler 
gerçekleştirilir.

PROJE EKİBİ

Danışma Kurulu: Merkezin politika ve hedeflerini belirle
mekle sorumludur. Merkezde yürütülecek olan faaliyetlerin değer
lendirilmesi ve gerekli olan iyileştirme ve değişim önerilerini yapar. 
Akademisyen (psikiyatr), psikolog ve genel koordinatörden oluşur.

Genel Koordinatör: Özürlüler Müdürü’ne bağlı olarak ça
lışır. Programın genel işleyişinden sorumludur. Merkezin personel, 
araç-gereç ve diğer ihtiyaçlarını belirler ve yönetime bildirir
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İş Uğraşı Tedavisi Koordinatörü: İSMEK ile ilişkileri ko
ordine eder. Danışma kurulu değerlendirme raporu ve gelen talep
leri dikkate alarak açılacak kursları belirler. Bunun için gerekli ta
lepleri İSMEK’e iletir. Kurs eğitmenlerinin ve kurs araç-gereçlerinin 
temininden sorumludur.

Sosyal İşler Koordinatörü: Gezi, spor, müzik, sinema, ti
yatro vb. etkinliklerin planlanması ve yerine getirilmesinden sorum
ludur.

Psikolog: Psikiyatrist danışmanlığında merkeze başvuran
ların uygunluğunu değerlendirir, şizofrenlerin düşünsel, duygusal 
ve davranışsal değişiklikleri hedefleyen bireylere veya gruplara 
uygun yöntemler uygular, şizofren bireylerin ve ailelerin davranışla
rını değiştirme, sorunlarını çözmeye yönelik uygulamalar yapar.

Hemşire: Şizofreni belirtileri, tedavisi ve ilaçlar gibi çok çe
şitli konularda şizofren ve ailelerine bilgi ve beceri kazandırmayı 
amaçlar.

Eğitmenler: Her bir eğitmen kendi alanı ile ilgili programı 
hazırlar ve bu program doğrultusunda eğitimleri yerine getirir.

Yardımcı Personel: Genel Koordinatör tarafından verilecek 
görevleri yerine getirir.

KAYNAKÇA:

1. Tel H, Terakye G. Ş izofrenik Hasta A ile le rine Yönelik Bir 
psiko-eğitim sel Yaklaşım  Uygulam ası Denemesi. A na
dolu Psikiyatri Dergisi 2000;1(3)
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YEDİKULE ÖZÜRLÜLER KÜLTÜR ve SANAT MERKEZİ 
(7 KULE 7 SANAT)

Murat UÇTU* - Filiz SÜNNETÇİOĞLU**

İstanbul’da yaşayan özürlülerin bireysel yeteneklerinin far
kında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kul
lanmalarını sağlamak amacıyla açılan “Yedikule Özürlüler Kültür 
ve Sanat Merkezi” 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Merkez
de yürütülen çalışmaların sanat yoğunluklu devam etmesi nedeniy
le “7Kule7Sanat” ismi çalışmaların sunumunda üst başlık olarak 
ortaya çıkmıştır.

Merkezimiz zamanla özürlülerin sanatsal alanda ki ihtiyaç
ları ve pratikleri doğrultusunda birçok sanat atölyelerini bünyesine 
katmıştır. 7Kule7Sanat, aynı zamanda konuyla ilgili ulusal ve ulus
lararası çapta proje hazırlayan ve uygulayan bir merkezdir. Özürlü 
bireylerin, sanatın farklı disiplinlerini benimseyerek hayata karşı bir 
duruş kazanmalarını, sanatla var olma isteklerini ve toplumda bir 
sanatçı olarak varlık gösterme çabalarını desteklemektedir. Özel 
yetenekli özürlü bireylerin düşünce, davranış ve estetik değerlerini 
birleştirerek bu bireylerin üretken ve problem çözerek toplumda var 
olmayı hedefleyen bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktayız.

Sanatsal çalışmalar; özürlü bireylerin yaratıcılıklarını arttı
rırken, bulundukları ortamlara uyum sağlamalarını kolaylaştıran, 
çözüm üretmeye teşvik eden bir yapıya sahiptir. Bu çalışmalar; 
kendilerini ve başkalarını anlamayı kolaylaştırırken, kişinin geçmişi 
ve bugününü bütünleştirmesini de sağlar. İlgi ve isteklerini keşfet
melerini kolaylaştırır ve böylece kişinin iç dünyasındaki çatışmalar
la başa çıkabilmesi için yardımcı olunur. Sonuçta; yaratıcılığı öne 
çıkartarak, kişinin kendine güven duyan bir birey olması sağlanır ve 
kişiye yaşantısal bir destek imkanı oluşturulmuş olur.

* Müzik Eğitmeni, **Plastik Sanatlar Eğitmeni
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ATÖLYE ÇALIŞMALARI:
Merkezimizde, 2009 yılından itibaren geliştirilen atölyeler 

ve bu atölyelerde yürütülen çalışmalar aşağıda verilmiştir.

1- SİNEMA ATÖLYESİ:

2009 yılında başlatmış olduğumuz “Özürlüler Sinema Atöl
yesi” çalışmaları üniversitelerin İletişim Fakülteleri, Sinema -  
Televizyon Bölümü işbirliğiyle gerçekleşmektedir. Sinemaya yatkın 
ve ilgi duyan özürlü bireylerden oluşan bir atölyedir. Atölyede eği
tim gören ve çalışmalara katkı sunabilecek özür gruplarına ilişkin 
bir sınırlama getirilmemiştir. Atölyede öykü yazımı, yönetmenlik, 
kurgu, montaj konularına yönelik ilk eğitimler verilmiştir.

Özürlülerin, sinema yoluyla kendilerini ifade etmelerinin 
daha kolay olacağı düşünülmüştür. Doğrudan kendilerinin yazıp, 
kendi tercihleri olan görsel temalarla izleyiciye aktarılması tercih 
edilmiştir. Senaryo yazımı, sahne düzenleme, çekim, kurgu ve 
montaj aşamalarının tamamında atölyede çalışan özürlü bireylerin 
yer alması sağlanmıştır. İlk çalışmalar sonrasında özgüveni peki
şen özürlü bireylerin yeni projeler için daha atak ve yaratıcı olduğu 
görülmüştür.
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Tamamlanan Kısa Filmlerden Örnekler

İ
1 'i

Ön Yargı: 2009, 2 dk. Senin İçin: 2009, 4.50 dk.
(yapım yılı, süresi)

BKlKtl YASAMAK IÇM

GİR D A K İK A
Y E R İ M E  G E Ç E R  M İS İN İZ ?

Sevm e Sanatı: 2009, 2.50 dk. Bir Dakika Yerime Geçer misiniz?
: 2011, 15 dk.
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'H
E

AB Projeleri Kapsamında Çekilen Filmler

Keloğlan Masalları : 2010, 90 dk. Türk işaret Dili Eğitim Kitabı -
DVD si : 2009 (DVD’nin yayın yılı: 2012)

Kül Kedisi : 2009, 27 dk.
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7Kule7Sanat çalışmaları kapsamında 2011 yılında kurulan 
‘İSÖMX’ sahne sanatları topluluğu, karma özürlülerden oluşan bir 
topluluktur. Topluluk, müzik grubu olarak hem dünya müziklerini hem 
sevilen Türkçe anonim eserleri elektronik alt yapıyla kendilerine has 
bir şekilde yorumlamaktadır. Toplulukta işitme özürlüler dans grubu ile 
bedensel özürlü dansçılar da yer almaktadır. Yöresel ve etnik dans
lardan esinlenerek eserleri sahneleyen topluluk, köy seyirlik oyunlarını 
danslarla birleştirerek görsel bir anlatım kazandırmaktadır.

Özürlü bireylerin yetenekleri ve fiziksel yeterlilikleri doğrultu
sunda, müzik ve dans gibi konularda verdiğimiz eğitimler bireylerin 
duygusal, sosyal gelişiminde büyük katkı sağlamaktadır. Bununla 
birlikte bu çalışmaların psikolojik, bedensel, bilişsel beceri kazandırma 
ve dil gelişiminde de etkili olduğunu gözlemlediğimizden bu tür çalış
malara önem vermekteyiz.

Çalışmalar sonucu olarak ortaya çıkan İSÖMX sahne s a- 
natları topluluğu ulusal ve uluslararası festival, sanat buluşmaları 
ve kültürel etkinliklerde yer alarak daha geniş kitlelere ulaşmaya 
çalışmaktadır.

2- SAHNE SANATLARI TOPLULUĞU (İSÖMX)
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3- ÇİZGİ FİLM ATÖLYESİ:

7Kule7Sanat Merkezi bünyesinde, 2010 yılında başlatmış 
olduğumuz, Çizgi Film Atölyesi çalışmaları, üniversitelerin Animas
yon, Fotoğrafçılık Bölümü öğrencilerinin destekleri ile gerçekleş
mektedir. Müziklerimiz bir caz grubu tarafından filmler için özel 
olarak hazırlanmaktadır.

Hedef kitlesi, 10-22 yaş aralığında ki farklı özür grupların
dan çocuk ve gençlik gruplarıdır. Senaryo oluşumundan çekim 
aşamalarına kadar tüm yapım sürecini özürlü bireylerin gerçekleş
tirdiği bu proje ilk olma özelliğine sahiptir.

Bu proje ile özürlü bireyler, sanatın birçok farklı alanını bir 
araya getiren animasyon tekniği, mekan ve model tasarımı konu
sunda öncelikle beceri edinmektedirler. Bu becerilerin uygulanması 
aşamasında, grup çalışması içinde tasarımlarını kağıda dökerek 
çizim yeteneğini geliştiren öğrenciler, ortaya çıkacak eserin yapısı
na yön vermektedirler. Resim, heykel ve animasyon atölyelerinin 
tamamında malzeme olarak atık materyaller yoğun şekilde kulla
nılmaktadır.

Stop Motion animasyonlarımız tamamlandıktan sonra ulu
sal ve uluslararası platformlarda gösterilmesi için yarışmalara baş
vuru yapılmaktadır. Bu şekilde sesimizi farklı alanlarda duyurmak, 
sponsorların katkısı ile animasyon atölyemizi daha geniş ve kap
samlı çalışmalara uyumlu hale getirmek ve katılımcıların motivas
yonlarını arttırmak istiyoruz.

7Kule7Sanat Merkezimizde yürütülen eğitim ve uygulama 
süreci şu aşamalardan oluşmaktadır;

1. Animasyon teknikleri,
2. Senaryo oluşturulması ve seçimi,
3. Resimli hikaye (storyboard) yapımı,
4. Animasyonda iskelet oluşturulması,
5. Modellerin şekillendirilmesi ve karakter yapımı,
6. Maket yapımı (sahne-dekor aşaması),
7. Film setinin inşası (set oluşumu),
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8. Animasyon yapımında kullanılacak yardımcı mal
zemelerin tanıtımı ve seçimi,

9. Stop-Motion için set kurulumu ve fotoğraf çekimi,
10. Film müziklerinin yapımı,
11. Digital ortama aktarılıp film haline getirilmesi (kur- 

gu-montaj vb. aşamalar).

Çizgi Film Atölyesi Çalışmalarından Örnekler

4- FOLKLORİK BEBEK VE KUKLA ÜRETİM ATÖLYESİ:

Bölgeler ve kuşaklar arasında kültür alışverişini sağlayan 
geleneksel el sanatlarından biri olan folklorik bebek yapımı, günü
müzde kaybolmaya yüz tutmuş bir alandır. Anadolu da var olan 
kültürel değişikliklerin, ortaya çıkan giyim kuşam ve yöresel karak
terlerin farklılıklarının temsil edilip korunması amacıyla; kitre ve 
pamuk tekniğiyle bebek yapımı öğretilmektedir. Bu atölyede yürü
tülen çalışmalar ile, Anadolu kültürünün bir örneği olarak günümü
ze kadar gelen tarihi süreçte yapım pratikleri korunmuş folklorik 
bebeklerin yaşatılması amaçlanmıştır. Yine bu atölyede yürüyen
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çalışmaların kazandırdığı beceri ile özürlü bireylerin istihdamına 
katkı sağlaması ve sanatsal alanda gelişimlerine katkı sunmak 
hedeflenmektedir.

Folklorik Bebek ve Kukla Üretim Atölyesi eğitimleri;

• Bebeğin ortaya çıkışı ve bugüne kadar gelişimi,

• Kitre pamuktan yapılan bebeğin teknik yapımı,

• Tiplemeler ( yaşlı, genç, çocuk gibi),

• Yöresel kıyafetlerin tanıtımı (halk oyunları kostümü),

• Kıyafetlerin uygulamalı olarak dikimi ve montajı,

• Dikiş, oya, resim, aksesuar bilgisi ve yöresel takıların uy
gulaması,

• El yapımı,

• Ayak yapımı, Kol oluşturma,

• Yüz Etüdü,

• Yüz yapımı ve boyaması (Makyaj),

• Beden yapımı gibi süreçleri kapsamaktadır.
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5- FOTOĞRAF ATÖLYESİ

Özürlüler fotograf atölyesi çalışmaları 2011 yılında başla
mış bir proje olup, doğuştan görme özürlü bireylerin bir araya gel
mesiyle başlattığımız bir atölye çalışmasıdır. Görme özürlü kişilere 
yönelik olarak, bağımsız hareket etmenin önemini ve hayatın içinde 
olmanın gerekliliğini vurgulamak için bu çalışma yürütülmektedir. 
Eğitimlerde görerek değil hissederek çekmenin önemi vurgulan
maktadır. Kişinin görüntülemek istediği bir yerin hislerle, çağrışım
larla fotoğrafa yansıyacağını düşünüyoruz. Asıl fotoğrafın ortaya 
çıkışının deneyimlendiği atölye çalışmalarında, görme özürlü birey
lerin görme dışındaki bütün duyu fonksiyonlarını (ses, koku, do
kunma vb.) aktivize ederek, fotograf çekimlerini gerçekleştirmesi 
hedeflenmektedir.
Fotograf atölyesi eğitim leri;

• Makine bilgisi,

• Makine kullanımı,

• Objektifler,

• Işık bilgisi,

• Kompozisyon,

• Çekim teknikleri,

• Uygulama süreçlerini içermektedir.
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6- TÜRK İŞARET DİLİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME BİRİMİ

İşitme özürlü bireylerle oluşan diyalog eksikliğini ve iletişim 
sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan eğitimlerimiz 2003’ten bu 
yana İSÖM çatısı altında sürdürülmektedir. Bu eğitimler farklı alan 
ve mesleklerde çalışan işiten bireylere yönelik hazırlanmıştır. 2009 
yılından itibaren İşaret Diliyle ilgili standart eğitim çalışmalarımızı 
devam ettirmek üzere Merkezimiz bu görevi de devralmıştır. Stan
dart İşaret Dili eğitimleri ile beraber 7Kule7Sanat ekibi, aynı za
manda görsel sanatlarda edindiği tecrübeyi de İşaret dilinin tanıtımı 
çalışmalarında kullanılmak üzere projeler yürütmektedir.

İşaret Dili eğitimleri vatandaşlara, sivil toplum kuruluşları
na, üniversite öğrencilerine ve farklı meslek gruplarına verilmiştir. 
2003-2011 Eğitim Verilen Kurum ve Gruplar
• Polis Memurları,
• Trafik Polisleri,
• İtfaiye Erleri,
• Diş Hekimleri,
• Hemşireler,
• Akut Gönüllüleri,
• Zabıta Memurları,
• Belediyelerin Beyaz Masa Birimleri,
• İş-kur,
• Spor Eğitmenleri,
• İmamlar,
• Başakşehir Belediyesi,
• Bağcılar Belediyesi,
• Üsküdar Belediyesi,
• Psikologlar,
• Sosyologlar,
• Hastanelerin Hasta Hakları birimleri,
• Arel üniversitesi,
• Yıldız Teknik Üniversitesi,
• İl Sağlık Müdürlüğü,
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• İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
• Bayrampaşa Belediyesi,
• Beykoz Belediyesi’dir.

Türk İşaret Dili Eğitim Materyallerinin Oluşturulması:
Türk İşaret Dili Stüdyosunun kurulması ile başlayan çalış

malar işitme özürlü bireylere kamusal alanlar da ihtiyaç duydukları, 
sıkıntı yaşadıkları konularda İşaret Diline çevrilerek görsel sunum
ların hazırlanması ile devam etmektedir.

Ayrıca merkezimiz Konuşan Parmaklar, Herkes İçin De
mokrasi, Bu Yaz Birlikte Gülelim isimli projelere içerik katkısı sun
muş, bu projeler yürütülürken atölye çalışmalarında projelere uy
gun metaryeller oluşturarak destek vermiştir.

485



486



GÖRME ÖZÜRLÜLER BAĞIMSIZ YAŞAM MERKEZİ PROJESİ 
Gülşen YAVUZ*

2002 TÜİK Raporlarına göre İstanbul genelinde 16.731 
görme özürlü bireyin ikamet ettiği tespit edilmiştir. Bu görme özürlü 
bireylerin çok büyük kısmının bugüne kadar düzenli bir bağımsız 
yaşam eğitimi alamadığı saha çalışmalarımız esnasında ortaya 
çıkmıştır. Var olan eğitim kurumlarının sayısının azlığı ve bağımsız 
yaşam derslerinin kısıtlı oranda verilmesi sebebiyle görme özürlü 
bireyler için Bağımsız Yaşam ve Mesleki Eğitim Kazandırma Mer
kezi açılması planlanmıştır.

Modern şehir ortamında, temel yaşam ilişkileri gitgide kar
maşık bir ilişkiye bürünürken aynı zamanda gündelik kullanım araç
ları da daha çok uzmanlık gerektirmeğe başlamıştır. Yine kişisel 
yaşam alanlarının birbirinden ayrışmasına karşın, kamusal yaşam 
alanlarının karmaşık standart ve kurallarla şekillendirildiği görül
mektedir. Görme özürlü bireyler bu ortamlarda doğal olarak bir 
yardımcıya daha fazla bağımlı hale gelmektedir. Bu bağımlılığın 
azalması ya da minimize edilmesi ise ancak kişinin gündelik araç
ların kullanım bilgisine hakim olması ve şehir dokusunu anlamlan- 
dırabilmesini sağlayacak bir özel eğitimle mümkün olabilir.

Bu amaçla açılan Merkezde yapılacak temel beceri kazandır
ma çalışmaları şu şekilde planlanmıştır:

1) Bağımsız Hareket Kazandırma Eğitimi: Görme özürlü bireyin 
Beyaz Baston kullanarak yönünü tayin etmesi amaçlanır ilk 
olarak. Kişinin zihinsel haritasının geliştirilmesi temel hedeftir. 
Böylece görme özürlü bireyin toplum ve çevresine uyumu, 
kendisini tehlikelere karşı koruyabilmesi sağlanır. Zihinsel ha
ritası gelişen görme özürlü birey evde, trafikte bağımsız hare
ket edebilme kabiliyeti kazanır, kamusal alanların dokusunu, 
şehir mimarisini anlamlandırarak bir noktadan diğer noktaya 
kolay ve tehlikesiz bir şekilde ulaşabilme becerisi kazanır.

*Bağımsız Hareket Eğitmeni
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2) Kişisel İdare ( Öz Bakım) ve Ev idaresi Kazandırma Eğiti
mi: Görme özürlü bireyin kişisel bir yaşam alanı olarak 
evinde yapılması gereken bütün işleri, yardım ihtiyacı 
duymadan, tek başına yapabilmesi sağlanır. Yemek yeme 
ve yatak kapama teknikleri gibi konularla başlayıp meyve 
soyma, ütü yapma, düğme dikme, ayakkabı boyama, te
mizlik, traş olma, zaman tayini ve yemek yapma teknikleri 
gösterilir. Sağlık araç gereçlerini tanıması sağlanır.

3) Kabartma Yazı Eğitimi: Görme özürlü bireyin Braille Alfa
besi ile okuma-yazma öğrenmesi sağlanır. Böylece eğitim 
fırsatlarının ve kişisel gelişim imkanlarının etkin kullanımı 
sağlanır.

4) Abaküs (Matematik) Eğitimi: Bu eğitimde başlıca amaç sa
yı, uzunluk, ağırlık, hacim ve geometrik şekil kavramlarını 
geliştirmektir.

5) Erken Aile Eğitimleri: Görme özürlü bireylerin ebeveynleri
ne yönelik çalışmalar yürütülür ve çocuklarının durumunu 
kabullenmeleri sağlanır. Ailenin çocuk yetiştirme konusun
da pratik bilgiler edinmesi sağlanır ve çocukların becerile
rinin geliştirilmesi için ebeveynler bilgi ve duygusal destek
le teşvik edilir. Ailenin eğitim sürecine katılımı sağlanır. A y- 
rıca görme kaybıyla beraber başka özrü bulunan bireylerin 
aileleri öncelikli olarak destek eğitimi sürecine alınır.

Bu temel beceri eğitimleri sonrasında uygun kursiyerlere ikinci 
aşama eğitimleri verilmesi düşünülmektedir. Merkezimizin bir “Mes
leki Eğitim Kazandırma Merkezi” olarak çalışacağı bu ikinci aşa
maya eğitim geçmişi uygun olan görme özürlü bireyler doğrudan 
katılabileceklerdir. Bu aşama için planlanan başlıklar ise şunlardır:

1. Grup oluştuğu takdirde KPSS, ÖMSS, ÖSS gibi sınavlara 
hazırlık amacıyla eğitim sınıfları oluşturulacaktır. Görme
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özürlü bireylerin uygun eğitim materyalleriyle sınavlara ha
zırlanması sağlanacaktır.

2. Orta öğretim çağında ki öğrencilerin genelde zorlandığı 
Matematik, Fen Bilimleri gibi derslerin, uygun materyal ile 
kolaylaştırılmasına yönelik eğitim destek grupları oluşturu
lacaktır.

3. Yetişkin görme özürlü bireylere yönelik temel bilgi araçları 
kullanım becerisi kazandıracak ve ardından istihdam edil
mesini kolaylaştıracak meslek edindirme kursları düzenle
necektir. Bilgisayar Kullanımı Eğitimi, Çağrı Merkezi Ope
ratörlüğü Eğitimi gibi...

4. Makrome, dokuma gibi ve fason işlerin uygulamalarını yü
rütebilecek görme özürlü bireyler için İş Atölyesi kurularak 
eğitim düzenlenmesi hedeflenmektedir.

MERKEZİN KURULUŞ SÜRECİ
2011 Yılı içinde görme özürlülere yönelik yukarıda aktarılan 

amaçları taşıyacak bir merkezin açılması gerektiği gündeme geldi
ğinde bu konuyla ilgili hazırlık çalışmaları da başlatıldı. Şu anda 
Eyüp’te bulunan İBB Körler Kütüphanesinin de yer aldığı tarihi 
binada faaliyet göstermek üzere çalışmalar başlatılmış olup, ilk 
kursiyerler bağımsız hareket eğitimine alınmıştır. Merkezimizin 
kuruluşunun 2012 yılı içinde tamamlanması düşünülmektedir. Aşa
ğıda, benzeri diğer girişimlerde de öngörülebilecek şekilde, böyle 
bir merkez açılırken gözetilmesi gereken aşamalar sıralanmıştır;

1. İlk aşamada, görme özürlü bireylere uygun bir binanın te
min edilmesi amaçlanmıştır. Eğitim verilecek uygun bina 
seçilirken, kursiyerlerin bağımsız hareket edebilmesini sağ
layacak bir konum ve tasarıma sahip olması önemsenme- 
lidir. Uygun binanın bulunamaması durumunda makul dü
zenlemelerle elverişli hale getirilmesine çalışılmalıdır. Mer-
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kez binasının bahçeli olması, yol kenarında olmaması, top
lu ulaşım araçları ile rahat ulaşılabilir olması, trafik işaretle
rinde sesli sinyalizasyona sahip bir bölgede bulunması eği
timin kısa sürede başarıya ulaşmasında avantaj sağlaya
caktır.

2. İkinci aşamada binanın iç düzenlemeleri ile birlikte çevre 
ve bahçe düzenlemesi yapılmalıdır. Böylece açık alanda 
uygulamalı derslere uygun hale getirilmelidir.

3. Yine bu süre zarfında da görme özürlü kişilere mesleki eği
timi ve temel beceri dersleri verecek personelin ve projede 
yer alacak diğer elemanların belirlenip, özürlüler hakkında 
(özellikle görme özürlü bireylerle çalışma konusunda) bilgi
lendirilmeleri, birimin ve projenin tanıtım toplantılarının ya
pılması ve eğitim içeriğinin belirlenmesi işleri tamamlanma
lıdır.

4. Eğitimde kullanılacak araç gereç temin edilmeli ve malze
meler hazırlanmalıdır. (Beyaz baston, maske, tablet, kalem, 
kağıt, bilgisayar, gönüllü okuma kabini, ses kayıt cihazı vb.).

5. Eğitim sınıfları ve oturma odası ile mutfak teşrifatları, gün
lük yaşam pratiklerinin uygulamalı eğitimi için tamamlan
malıdır.

6. İl genelinde talepler gözden geçirilerek 10 yaş ve üzeri katı
lımcılar belirlenmeli, uygun eğitim grupları oluşturulmalıdır.
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ATAKENT OTİZM MERKEZİ UYGULAMASI 
Betül Dursun*

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim uygulamaları çerçevesinde 
otistik bireyi; sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi 
ve etkinliklerdeki sınırlılığı erken çocukluk döneminde ortaya çıkan 
ve bu özellikleri nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine 
ihtiyacı olan birey (www.orgm.meb.gov.tr) şeklinde tanımlamıştır. 
Otizm, yaygın sosyal etkileşim ve iletişim anomalileri, şiddetli dere
cede sınırlı ilgi ve aşırı yineleyici davranışlarla tanımlanan otistik 
spektrum bozukluklarının çekirdeğini oluşturan psiko-gelişimsel bir 
farklılık olarak düşünülebilir. Genelde üç yaşından önce başlayan 
ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren bir 
durumdur. Bazı durumlarda aileler için yıkıcı etkisi olabilen ve ha
yatın akışını değiştirecek bir hâl olarak, genel "zihinsel özürlü" k a- 
tegorisinden ayrı değerlendirilmelidir.

Bu özgün durum, 80'li yıllardan bu yana görülme oranı ola
rak % 600 gibi dikkat çekici bir hızda artış göstermiştir. Sağlıklı 
doğumlarda otizmle karşılaşma oranının 1/150 olduğu tahmin 
edilmektedir. Sadece A.B.D.'de 1,5 milyondan fazla vaka kayde
dilmiştir. Türkiye'de vaka sayısının kesin olmamakla birlikte, bir 
tahmine göre 100.000'in üstünde olduğu belirtilmektedir. Bu istatis
tiksel bilgiler otizmin yaygınlığı konusunda iyi bir fikir vermektedir. 
Ancak bu denli yaygın görülebilen bir rahatsızlığa sahip olan bire y- 
lerin, Türkiye'nin de 2009’da imzaladığı Birleşmiş Milletler Engelli 
Hakları Sözleşmesi kapsamında tanımlanmış haklarından daha 
verimli şekilde faydalanması zaruridir.

Bunun yanı sıra 1/150 oranını temel alınırsa, 450.000 civa
rında otistik bireyi olan ülkemizin pek çok açıdan en büyük ve koz
mopolit nitelik taşıyan şehri İstanbul'da da 100.000 civarında teşhis 
almış / almamış otistik bireyin yaşadığı düşünülebilir.

*Psikolog
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Ancak bu denli büyük bir kitlenin yararlandığı imkanlar aynı 
oranda azdır. İstanbul'daki 7 adet "Bağımsız OÇEM" (Otistik Çocuk 
Eğitim Merkezi) ve kimi ilköğretim okullarında faaliyet gösteren 
kısıtlı kapasiteli "Bağımlı OÇEM" sınıfları bu sıkıntıya çözüm ola
mamaktadır.

Merkezin Kuruluş Amacı

Otistik spektrum bozukluğu bulunan bireyler için toplumsal 
yaşama katılımı sağlayan, bağımsız yaşam becerilerini geliştirme 
imkanı sunan iş eğitim merkezi, meslek kursu ve benzer işlevi olan 
yeterli sayıda kurum bulunmamaktadır. Alandaki bu boşluk çeşitli 
dernekler ve özel eğitim kurumları aracılığıyla doldurulmaya çalı
şılmakta fakat yeterli olamamaktadır. Kaynaştırma programları 
veya OÇEM’lerden mezun edilen öğrencilerin sosyal hayata adap
tasyonunu sağlayacak uğraş merkezlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Atakent Otizm Merkezi’nin kurulma amacı ailelerin yoğun ta
lepleriyle daha görünür hale gelen bu ihtiyacı İstanbul’un Anadolu 
yakasında ikamet eden otizmliler için karşılamak ve yeterli destekle 
sosyal becerileri geliştirilebilecek otizmlilerin eve hapsolmalarının 
önlenmesine katkıda bulunmaktır. 16-35 yaş arasındaki otizmliler 
için bir sosyal rehabilitasyon merkezi olma hedefi ile yola çıkılmıştır.

Hizmet verilen kişiler:

a) 16- 35 yaş arası öz-bakım becerilerine sahip otizm tanısı
almış bireyler,

b) Otizmli çocuğa sahip anne ve babalar.

Hazırlık Süreci:
Merkezimizin açılma sürecinde tüm personel ilk olarak 

hizmet içi eğitimden geçmiştir. Bu tür uygulama merkezlerinde
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görev alacak eğitimci adaylarının öncelikle otizm gibi özgün bir 
duruma hazırlıklı hale getirilmesi gerektiği düşünülmüştür.

Bu süreçte aileler, eğitimciler ile uzmanlarla yapılan toplan
tılarda ihtiyaç analizleri yapılmıştır. Sınıflar, ders içerikleri ve araç 
gereçler belirlenen ihtiyaçlara yönelik olarak hazırlanmıştır.

Merkezde Öngörülen Branşlar:
a) Bağımsız Yaşam Becerileri,
b) Resim,
c) Müzik,
d) Beden Eğitimi,
e) Bahçe Eğitimi’dir.

Uygulama Süreci
Uygulamaya kabul edilen öğrenciler 2-4 haftalık bir dene

me sürecine alınmakta, derslere ve merkezin işleyişine uyum sağ
lama sürecine girebildikleri takdirde kuruma kayıtları yapılmaktadır.

Hedefler: 
1.Gruba uyum
Başlıca hedef öğrencilerde 4-6 kişilik bir gruba uyum sağlama ve 
grupla birlikte hareket etme becerisini geliştirmektir. Toplumsal 
beklentileri fark etmek ve bu beklentilere uygun davranışları öğ
renmek, kelime anlamı “içine dönüklük” olan otizmin yapısı itibari y- 
le temel ve bir o kadar da zor bir adımdır.

2.Uğraş Edinimi
Uzun süreli hedeflerimizden en önemlisi, otizmli bireyin eğitim veri
len branşlardaki ilgi alanlarını keşfetmesini sağlamak ve hayatı 
boyunca devam ettirebileceği bir uğraş edindirmektir.
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3.Bağımsız Yaşam
Otizmli bireyin aileden bağımsız, kendi başına vakit geçirebileceği 
beceri düzeyine gelmesini sağlamak, ikinci şahıslara bağımlılığını 
minimum düzeye indirmek.

Ailenin Süreçteki Yeri 

1. Aile Destek Grupları
Ebeveynlerin otizmle ilgili yaşadıkları olumlu ve olumsuz deneyim
leri paylaşabilecekleri, uzmanlarla buluşabilecekleri periyodik top
lantılar düzenlenerek aileler arasındaki mevcut dayanışma daha 
verimli ve üretken hale getirilecektir.

2. Grup Terapisi
Oluşturulacak terapi gruplarıyla aile üyelerinin üzerindeki yoğun 
suçluluk, tükenmişlik, çaresizlik duyguları üzerinde çalışılacaktır. 
Ebeveynler iletişim zorluklarını, aile içi çatışmaları ve bölünmeleri 
yaşantısal teknikler yardımıyla sağaltma fırsatı bulacaklardır.

Yukarıda belirtilen aile / ebeveyn çalışmaları henüz planlama aşa
masında olup, genel uygulama sürecisinin önemli bir tamamlayıcısı 
olarak düşünülmektedir.

KAYNAKÇA:
-Özel Eğitim  Hizm etleri Yönetm eliği; ww w .orgm .m eb.gov.tr ( Erişim  tari- 
h i:10.01.2011)
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VII. BÖLÜM 

TANIMLAR
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ÖZÜRLÜLÜK OLGUSU

Büşra Çelik OLGUN*

Teknoloji ve sağlık hizmetlerinin gelişimi, insan haklarının 
gündeme gelmesi özürlülerin toplumdaki yerini etkileyen en önemli 
gelişmeler olmuştur. Bugün bazı ülke ve bölgelerde özürlüler, ya
şam biçimi ve standardı yönünden farklılıklarını en aza indirmişken, 
bazı ülkelerde ise toplum dışına itilmişlikten kurtulamamışlardır. 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) özürlülük oranını gelişmiş ülkeler için 
%10 gelişmekte olan ülkeler için %12 olarak kabul etmektedir. 
Buna göre tüm dünyada 500 milyon özürlü olduğu tahmin edilmek
tedir. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından Temmuz 
2002’de yapılan ‘Türkiye Özürlüler Araştırması’na göre özürlü 
olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12.3’dür. Buna göre 
ülkemizde yaklaşık 8.5 milyon özürlü bulunmaktadır. Özürlü 
nüfus oranlarına baktığımızda; ortopedik, görme, işitme, dil ve 
konuşma ve zihinsel özür oranı % 2.58, süreğen hastalık oranı 
% 9.70 dir.Her iki grupta yaşla birlikte özürlülük oranı da artmak
tadır. Süreğen hastalıkların kadınlarda görülme oranı erkekler
den daha fazladır ve kentlerde, kırsal kesime oranla daha fazla 
görülmektedir. Diğer özür gruplarındaysa erkeklerde görülme 
oranı kadınlardan daha fazladır ve kırsal kesimde bu oran daha 
yüksektir. Nüfus, yaş, mortalite (ölüm) ve morbidite (hastalık) 
paternleri ve sağlık hizmetlerinin içeriğindeki değişimin dünyadaki 
özürlü kişi oranlarını değiştireceği tahmin edilmektedir.

*fizyoterapist
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1 .Özürlülük Nedir ?
Özürlülük; herhangi bir yeteneğin normal kabul edilen bir kişiye 
göre azalması veya kaybedilmesi durumudur. Özürlü: Doğuştan 
veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 
duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi 
nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinim
lerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, 
danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir.

1.1.Özürlülüğün Nedenleri

Türkiye’de özürlülüğün nedenleri dört ana grup altında 
toplanabilir:

1. Doğum öncesi nedenler
2. Doğum sırasındaki nedenler
3. Doğum sonrasındaki nedenler
4. Kazalar, mental geriliğin oluşumunda duygusal ve sosyal fak

törler, savaşlar ve doğal afetler gibi diğer nedenler.

1.1.1.Doğum Öncesi Nedenler

• Annenin hamileliğinde yetersiz /kötü beslenmesi
• Travmalar
• Çocuk Düşürme Çabaları
• Hormonsal Bozukluklar
• Kalp Hastalıkları
• Kan Uyuşmazlığı
• Radyoaktif Işınlar
• Annenin hamileliği sırasında kullandığı ilaçlar
• Alkol ve Uyarıcı Maddelerin Kullanılması
• Riskli Gebelik
• Anne yaşının 17'den küçük, 35'ten büyük olması,
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• Annenin beşten fazla doğum yapmış olması
• Annenin sistemik hastalığının olması
• Doğumsal ve Genetik Bozukluklar (Kromozom Ano

malileri, doğumsal anomaliler, Kalıtsal Bozukluklar 
(Hungtington Koresi, Nörofibromatozis, Polikistik böb
rek, Fenilketonüri, Marfan Sendromu).

1.1.2.Doğum Sırasındaki Nedenler

• Geliş pozisyonundaki anormallikler
• Forseps ve vakumla doğum
• Dar pelvis
• Geç doğum
• Erken doğum
• Doğum travması
• Doğumların yetkili kişilerce gerçekleştirilmemesi, anne 

ve bebeğin ölümüne ya da sakat kalmasına neden 
olabilmektedir.

• Doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması
• Bebeğin düşük doğum ağırlığı ile doğması

1.1.3.Doğum Sonrasındaki Nedenler

• İlk üç yaşta geçirilen hastalıklar (Diyare, kızıl, çocuk 
felci, menenjit, kızamık, suçiçeği, difteri, boğmaca, sa
rılık, yetersiz beslenme, gelişim çağındaki bazı ateşli 
hastalıklar)

• Bebeğin aşılarının düzenli olarak yaptırılmaması
• Yeni doğan bebeğin sağlık kontrolünden geçirtilme- 

mesi ve gerekli testlerin yaptırılmaması
• Süt çocukluğu çağındaki çocukların kundaklanması
• Ağır doğum sarılığı
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1.1.4.Diğer nedenler;

• Kazalar (iş kazaları, meslek hastalıkları, ev kazaları)
• Savaşlar ve doğal afetler (Deprem, sel, yangın gibi 

doğal afetler ya da kimyasal maddelerin kullanılması 
bireyler üzerinde sakatlıklara neden olmaktadır).

Sonradan olan özürün nedenlerine göre ; kazalarda ‘orto
pedik ve görme’, hastalıklarda ‘tüm özür grupları’, ilaç kullanı
mında ‘ortopedik’, zehirlenmede ‘zihinsel’, beslenme bozukluğun
da ‘ortopedik ve zihinsel’ ve madde bağımlılığında ‘görme’ 
özürlülüğe sıklıkla rastlanmaktadır.

ÖZÜRLÜLÜĞÜN SINIFLANDIRILMASI VE ÖZÜR GRUPLARI

Beden yapı ve fonksiyonlarında çeşitli bozukluluk ve yeter
sizlikleri olan kişilerle, kronik(sürekli) hastalıkları olan kişiler özürlü 
olarak kabul edilmişlerdir. Dar kapsamlı bu yaklaşım doğası gereği, 
farklı birçok özür grubunu aynı başlık altında sınıflama zorunlulu
ğunu da beraberinde getirmiştir(Çalık, 2005). Bu durumun pek çok 
hafif ve orta düzeyde özrün yok sayılmasına yol açma olasılığı çok 
yüksektir(Çalık, 2005). Dünya Sağlık Örgütü insanın işlevsellik ve 
yeti yitimini çok boyutlu olarak sınıflandıran; İşlevsellik Yeti Yitimi 
ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (International 
Classification of Functionining-ICF) olarak bilinen bir sistem geliş
tirmiştir. ICF, disiplinler arası standart dilin oluşturulmasını hedefle
yen çok amaçlı bir sınıflandırma sistemidir. Mayıs 2001’deki Dünya 
Sağlık Asamblesinde bu sınıflandırmanın uluslararası kullanımı 
onaylanmıştır. ICF sağlıkla ilgili geniş kapsamlı bilgilerin kodlan
ması için bir çerçeve oluşturmakta, ayrıca sağlıkla ilgili farklı disip
linler ve bilimler arası iletişim için dünya çapında ortak bir dil sağ
lamaktadır. ICF’ in kod şeması ve çerçevesi bireyin yeti yitimini; 
yaşam düzeyi ve çevresindeki koşullara göre sınıflamaktadır. 
ICF’in sağlık, eğitim, sigorta, iş, sağlık ve özürlülük politikaları,
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istatistikleri gibi birçok sektörde kullanılması amaçlanmaktadır. 
Klinik koşullarda ise ihtiyaçların belirlenmesinde, belli sağlık du
rumlarıyla ilgili müdahalelerin sağlanmasında, rehabilitasyonda ve 
sonuçların değerlendirilmesinde kullanılması amaçlanmıştır. Dünya 
Sağlık Örgütü’ne üye birçok ülke örgütle işbirliği yaparak ICF’ in 
çevirisini tamamlamış, bazı ülkeler ise yaygınlaştırma stratejilerini 
oluşturarak çeşitli amaçlar için uygulamaya başlamıştır (Ertürk, 
2004).

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, ICF’in Türkçe 
çevirisi için DSÖ ile birlikte çalışmalarına başlamış ve ICF’ in Türki
ye’de uygulanmasını sağlamak için Türkçe ICF basımını gerçekleş
tirmiştir.

Devlet İstatistik Enstitüsü 2002’de yaptığı araştırmada, 
özürlülük türlerinin nüfus içindeki payını da tespit etmiştir. Yapılan 
araştırmada Türkiye'de, bilinenin aksine, en çok görülen özür 
grubu ortopedik özür olarak ortaya çıkmıştır. Arada önemli bir fark 
bulunmakla birlikte, en çok rastlanan özür grupları sıralamasında; 
ikinci sırayı görme özürlüler, üçüncü sırayı dil ve konuşma özürlüler 
almıştır. En düşük oranı ise işitme engellilerde gözlemlenmiştir. 
Özrün ortaya çıkış zamanına baktığımızda; ortopedik (%73.3- 
sonradan özürlülük), görme (%76.6-sonradan özürlülük) ve işitme 
(%67.1-sonradan özürlülük) özürlülerde, sonradan özürlü olanların 
oranı daha yüksektir. Dil ve konuşma özürlü (%46.6-doğuştan 
özürlülük) ve zihinsel özürlülerde (%47.9-doğuştan özürlülük) do
ğuştan veya sonradan özürlü olma arasında önemli bir fark yok
tur. Türkiye Özürlüler Araştırması 2002'de yapılan sınıflandırmada 
özürlülük 6 grupta ele alınmıştır (DİE ve ÖZİ, 2004). Fakat bu sınıf
landırmada Süreğen Özür grubu içinde anılan Ruhsal ve Duygusal 
Özür türü çoğu araştırma ve tanımlamada ise belli karakteristikler 
gösteren ayrı bir özür grubu olarak ele alınmaktadır. Bu metinde de 
farklı hizmetler gerektirebilen bir özür grubu olması ve daha işlev
sel bir sınıflandırma olarak görülmesi nedeniyle sınıflandırıcı bir
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özür grubu olarak Ruhsal ve Duygusal Özürlülük ayrı bir başlık 
altında ele alınmıştır.

Ayrıca, 16.12.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren ve Özürlü Sağlık Kurulu Raporları ile ilgili işlemleri 
düzenleyen yönetmelikte de özür gruplarına ilişkin yeni bir grup
landırma yapılmış ve aşağıda ki 7 ayrı özür grubu sınıflandırmada 
esas alınmıştır. ( Bu kitabın Ekler bölümünde yer alan Örnek Özür
lü Sağlık Kurulu Raporu’na bakılabilir.)

I.O rtopedik Özürlü:

Ortopedik özürlü, kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, ek
siklik ve fonksiyon kaybı olan kişidir. El, kol, ayak, bacak, parmak 
ve omurgalarında kısalık, eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıtlılı
ğı, şekil bozukluğu, kas güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar, felçli
ler, serebral palsi(serebral felç), spastikler ve spina bifida olanlar 
bu gruba girmektedir.

2.Görme Özürlü:

Görme özürlü, tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme 
kaybı veya bozukluğu olan kişidir. Görme kaybıyla birlikte göz pro
tezi kullananlar, renk körlüğü, gece körlüğü (tavuk karası) olanlar 
da bu gruba girer.

3.İşitme Özürlü:

İşitme ve anlama diğer insanlarla ilişki kurma yoludur. İleti
şim kurma da dil aracılığı ile gerçekleşmektedir. Dilin gelişmesinde 
işitme 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 özürlü, sesleri fark
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etme ya da algılama yeteneğinin tamamen ya da kısmen zayıfla
ması sonucu işitme durumunu kaybetmiş kişidir. Tek veya iki kula
ğında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişiler ve işitme cihazı kul
lananlar da bu gruba girmektedir.

4.Dil ve Konuşma Özürlü:
Konuşma, dildeki seslerin üretilmesi ve algılanmasına iliş

kin süreçlerdir. Dil ve konuşma özürlü, herhangi bir nedenle konu
şamayan veya konuşmanın hızında, akıcılığında ifadesinde bozuk
luk olan ve ses bozukluğu olan kişidir. İşittiği halde konuşamayan
lar, gırtlağı alınanlar, konuşmak için alet kullananlar, kekemeler, 
afazi, dil-dudak-damak-çene yapısında bozukluk olanlar bu gruba 
girer. Konuşma zorluklarını tanımlayan bazı terimler aşağıda sıra
lanmıştır: Doğru yönlendirmeyle çoğu insan bu sorunların üstesin
den gelir, ancak her beş yüz kişiden biri ciddi ve kalıcı sorunla kar
şı karşıyadır.

• Fonolojik Zorluklar (seslendirme güçlüğü)
• Artikülasyon Zorlukları (söyleyiş seçikliği)
• Gelişimsel Sözel Dispraksi
• Dizartri
• Anlamsal Pragmatik Rahatsızlık
• Asperger Sendromu (Asperger Bozukluğu-AS)
• Seçici (tercihli) Dilsizlik

5.Zihinsel Özürlü:

Zeka; doğuştan var olan ve hayat boyunca deneyimlerle 
gelişen problem çözme gücüdür. Bu güçler algılama, bellek, dü
şünme, öğrenme, mantık yürütme gibi yeteneklerdir. Bunların birbi- 
riyle uyumlu ve ilişkili çalışması sonucu zihinsel fonksiyonlar yürü
tülmektedir. Bu güçle insan kendisini ve çevresini anlar, olayları 
muhakeme eder, sonuçlar çıkarır ve uyumla hayatını devam ettirir. 
Zihinsel özür, kişinin yaşadığı toplum içerisinde sorunlarla başa 
çıkma yeteneğini etkileyen, zihinsel bir kısıtlama ya da sınırlanma
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dır. Bir kişiye zihinsel özürlü tanısı konulabilmesi için ortalamanın 
altındaki zeka işlevi ile birlikte iletişimde, öz bakımda, evdeki ya
şamda, toplumsal becerilerde, toplumsal yararlılıkta, kendini yön
lendirmede, sağlığı korumada, akademik becerilerde ve çalışma 
alanlarında iki veya daha fazla bozukluğun bir arada olması ve bu 
durumun 16 yaşından önce başlaması öngörülür. Zihinsel özür, 
ülkemizde yaygın olarak karşılaşılan özür gruplarındandır. Mental 
retardasyon (zeka geriliği olanlar), Down sendromu, fenilketonüri 
(zeka geriliğine yol açmışsa) bu gruba girer. Zihinsel engellilikte 3 
temel özellik vardır:

1.Genel zeka işlevinin belirgin derecede ortalamanın altın
da olması.

2.Yaşadığı toplumdaki kendi yaş grubu ile kıyaslandığında 
toplumsal beceriler, sorumluluk, iletişim kurma, günlük beceriler ve 
kendi kendine yeterlilik gibi alanlarda geriliğin olması.

3.16 yaşından önce başlaması.

6.Süreğen (sürekli) Hastalık:

Süreğen hastalıklar; doğuştan veya sonradan herhangi bir 
nedenle oluşan, kişinin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren 
ve hastalığı nedeniyle eğitiminin, mesleki ve sosyal uyumu
nun olumsuz yönde etkilendiği durumlardır. Süreğen hastalık
lar özür türü içerisinde bir alt başlık olarak yer almaktadır. Süreğen 
hastalık, toplam özürlülük oranı içerisinde de yer alır. Ancak nitelik
leri incelenirken, diğer özür türlerinden ayrı olarak değerlendirilmiş 
ve sınıflandırılmasında bozukluk temelli bir yaklaşım izlenmiştir. 
Kan hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, idrar yolları ve üreme 
organı hastalıkları, cilt ve deri hastalıkları, kanserler, endokrin ve 
metabolik hastalıklar, sinir sistemi hastalıkları, HIV gibi hastalıklar 
bu gruba girer. Süreğen hastalıklardan bazıları; Bulaşıcı Sarılık, 
Astım, Kistik Fibroz, AIDS ve HIV, Diyabet (Şeker hastalığı), 
Guatr hastalığı, Fenilketonüri, İnflamatuar Artritler, Osteoporoz 
(Kemik erimesi), Süreğen Onkolojik Hastalıklar(Kanserler), Hi
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pertansiyon(Yüksek Tansiyon), Çocuklarda ve Yetişkinlerde 
Görülen Süreğen Nörolojik Hastalıklar, Çocuklarda ve Yetişkin
lerde Görülen Kalp Hastalıkları, Kronik Akciğer Hastalığıdır.

7. Ruhsal ve Duygusal Özürlü:

Ruhsal Duygusal Özür başlığı kapsamında bulunan bozuk
luklar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Ruhsal -  duygusal 
özürlü; iletişim ve sosyal gelişim ya da sosyal uyumu kısıtlı, duygu, 
davranış veya dürtülerinde belirgin sapmalar olan, kaygı ve korku
larını kontrol edemeyen, gerçeği anlama ve yargıda bulunma yeti
leri sınırlılık veya sapma gösteren, bazı zihinsel yeteneklerde işlev
sel kayıpları olan kişilerdir. Otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite 
bozukluğu, bazı madde bağımlılıkları, kaygı bozuklukları, depres
yon, şizofreni, demans bu gruba girer.
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MODEL ÖZÜRLÜ MERKEZİ ÖZELLİKLERİ 
Muhammet ÇİÇEK*

BİNA GİRİŞİ
Bina girişleri, zemin seviyesiyle mümkünse kot farkı içer

meyip doğrudan erişime uygun olmalıdır. Tekerlekli sandalye kul
lanıcıları için asıl girişin, binanın ana girişi olması öngörülür. Bina 
girişi önünde uygun genişlikte ve iyi aydınlatılmış bir giriş sahanlığı 
bulunmalı ve kaygan olmayan sert bir malzemeyle döşenmiş olma
lıdır. Bina girişlerinde kot farkı bulunması nedeniyle merdiven yer alma
sı halinde özürlülerin kullanabileceği eğimde rampa yapılmalıdır.

ZEMİN KAPLAMALARI
Özürlülere yönelik ulaşılabilir mekânlar oluşturmada bir di

ğer önemli husus da zemin kaplamada kullanılan malzemelerdir. 
Yaya yolu kaplaması, kaymayı önleyici ve dolaşmayı kolaylaştırıcı 
olmalıdır.

Zemin kaplama malzemeleriyle görme özürlü kişiler için 
yollarda bir tür çizgili kodlama da uygulanabilir. Renkli kodlama, 
yaşlılık nedeniyle unutkanlık problemi olan kişilere ya da herhangi 
bir nedenle hafıza kaybı yaşayan kişilere faydalı olabilir.

Görme özürlü kişiler için yollar 3 farklı malzeme ile kap
lanmalıdır. Engel içermediğini ifade eden “yürüme bölgesi” beton 
plakla; yakında engel olduğunu ifade eden “dikkat bölgesi” granitle; 
bir kesişme, kapı veya merdivene yaklaşıldığını ifade eden “ikaz 
bölgesi” ise bazalt plakla kaplanmalıdır.

AYDINLATMA ELEMANLARI
Aydınlatma özellikle rampa ve merdiven girişleri gibi po

tansiyel tehlike taşıyan alanlarda engelli kişiler için güvenlik açısın
dan çok önemlidir. Aydınlatma özürlülerin ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak sabit elemanlar kullanılarak planlanmalıdır.

*İş  ve uğraşı terapisti
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Az gören kişiler için ışık şiddetinin artırılması mekânları al
gılamaları açısından faydalıdır.

Birçok aydınlatma standardı yetişkin bir insanın ayaktay
ken göz hizasının yüksekliği ön görülerek belirlenmiştir. Tekerlekli 
sandalye kullanıcılarının göz hizası yüksekliği yaklaşık 1.19 m'dir.

OTURMA BİRİMLERİ
Dış mekân oturma birimleri detaylandırılırken, bu kullanım

ların özürlü kişilerin kullanımına uygun olup olmadığı genellikle göz 
ardı edilir. Örneğin, yaşlı insanlar oturur pozisyona geçerken ya da 
kalkarken kol desteğine ihtiyaç duyarlar.

Oturur pozisyondan daha kolay kalkabilmek için topuk boş
luğu da oturma birimlerine eklenmesi gereken önemli bir detaydır. 
Tekerlekli sandalye kullanıcıları genellikle durup dinlenebilecekleri 
ve eğer varsa ellerindeki paketleri koyabilecekleri yerler bulunma
sını istemektedirler.

Sabit oturma elemanları, bir boru ile desteklenmiş kavisli 
bir tasarım stili geliştirilerek hareketli hale dönüştürülebilirler. Bu 
tasarım stili kullanılarak hem tekerlekli sandalye kullanıcıları için 
boş alanlar elde edilmiş, hem de diğer kullanıcıların rüzgâr ve gü
neş durumuna göre oturaklarını ayarlayabilme imkanı sağlanmış 
olmaktadır .

1- FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Duvarlar ve zemin hijyen kurallara uygun anti bakteriyel, 

yanmaz, malzeme ile kaplanmalı ve bölüm iklimlendirilmelidir. Uz
man için bir masa ve etejer bulundurulmalı. Kapılar dışa açılmalı
dır. En az 7,5 metre kare büyüklüğünde oda olmalıdır .

2- PSİKO SOSYAL SERVİS BÖLÜMÜ
Duvarlar ve zemin hijyen kurallara uygun anti bakteriyel, 

yanmaz malzemelerle kaplanmalı ve iklimlendirilmelidir. Ailelerle ve 
müracaatçılarla rahat konuşma imkanı verecek nitelikte aydınlık ve
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ferah olmalıdır. Oturma gurubu açık renkli ve ergonomik olmalıdır. 
Kapılar dışa açılmalıdır.

Psiko -  Sosyal Servis temelde üç birleşik üniteden oluşur: 
İş akışı itibariyle Kayıt Odası, müracaatçı kabulünü yapacak ve ilk 
kayıtlarını alacak şekilde yerleşim düzeni içinde ana girişten sonra 
ilk ulaşılacak ünite olarak konumlandırılır. Sosyal Servis Odası, 
müracaatçıların ilk kayıttan yönlendirildiği ünite olması nedeniyle 
yerleşim düzeninde orta bölümde yer almalıdır. Psikolojik Destek 
Servisi ise ilk kayıttan ve sosyal servisten müracaatçı yönlendirilen 
ve sosyal servisle beraber çalışan bir ünite olması nedeniyle yerle
şim düzeninde arka bölümde yer almalıdır. İkili görüşmelerin mah
remiyetinin korunması gerekliliğinden dolayı ses yalıtımının sağ
lanmış olmasına özellikle dikkat edilmelidir.

DERSLİKLER
Derslik kapıları her iki yöne de açılır kapanır olmalıdır. 

Derslik en az 20 metrekare büyüklüğünde olmalı, zemini kolay 
hareket etmeyi engellemeyecek şekilde döşenmeli ve aydınlat
ması iyi yapılmalıdır.

1- MÜZİK ODASI
Duvarlar akustik özellik içeren malzeme ile kaplanmalı ze

min kolay hareket edilebilir ve kaygan malzeme ile kaplanmalıdır. 
Kapılar dışa açılmalıdır.

2- RESİM ODASI
Zemin kolay hareket edilebilir ve kaygan olmayan ve kolay 

temizlenebilir malzeme ile kaplanmalıdır. Duvarlar beyaz renkte 
olmalı, doğal ışıktan azami faydalanabilmeli, tuvaller ışığa uygun 
yerleştirilmeli ve kapılar dışa açılmalıdır.

3- LAVABOLAR
Dış mekan ortak kullanım alanlarında kadın ve erkek için 

ayrı ayrı en az 2 adet özürlüler için özel olarak düzenlenmiş tuvalet 
bulunmalıdır. Lavabo kapısı üzerine bir ikon-sembol konularak 
lavabonun mevcudiyeti belirtilmelidir.
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Lavabonun kapısı dışarıya doğru açılmalı ve kapı kilidi dı
şarıdan açılabilecek nitelikte olmalıdır. Lavabo iç genişliğinin teker
lekli sandalye ölçüleri göz önüne alınarak dönüş mesafesi için ye
terli olacak şekilde ayarlanması gerekir.

Klozetin hemen yanında veya önünde tekerlekli sandalye
nin durabileceği kadar boş bir alan ve klozetin en azından bir ya
nında tutunup kalkmak için kol desteği sağlayacak bir tutamaç 
bulunmalıdır. Kapı yanında bir butonla lavabonun girilmez veya 
boş olduğu ışıklı, sesli ve yazılı uyarılarla belirtilmeli, bu bilgilen
dirme işareti veya ses sinyali kapı üzerinde görülebilir bir yerde 
olmalıdır.

Bütün lavabolarda kolaylıkla erişilebilen ve kullanılabilen bir 
yardım çağrı veya acil durum butonu bulundurulmalıdır.

İÇ BAHÇE
Tekerlekli sandalyenin de içine rahatça girebileceği ve 

içersinde çardak ve oturma ekipmanları bulunan ve oyun alanı 
bulunan maksimum büyüklükte olmalıdır.

ÇOK AMAÇLI SALON
Yaklaşık 40 metre kare büyüklüğünde, tekerlekli sandalye

nin içinde rahatça hareket edebileceği ve grup danışmanlığı verile
bilecek, seminer ve toplantı yapılabilecek şekilde planlanmalıdır.

Aşağıda bir model birimin temel ünitelerini içerecek şekilde 
düzenlenmiş iki ayrı proje taslağı bulunmaktadır. Bu taslaklardan 
ilki (Tip 1) birim işleyişinin temel gereklerine göre düzenlenmiş 
olup, ikincisi (Tip 2) ise temel birim işleyişine ek olarak Zihinsel 
Özürlüler Beceri Kazandırma Merkezi olarak da çalışabilecek bir 
merkezin ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır. Taslaklar örnek olması 
amacıyla İBB Projeler Müdürlüğü tarafından çizilmiştir.

KAYNAKÇA
1. Özürlüler İçin Ulaşılabilirlik Rehberi (Disabled Access Guide),

Disability Scotland, Mayıs 1990 ( çevrilmiş kaynak için:
www.ozida.gov.tr)

2. ( http://www.izmimod.org.tr/index.php?sayfa=engelli2&kat=dev )
3. (http://www.ozida.gov.tr/mrm/index.htm)
4. http://www.pozitifengelliler.com/haber_detay.asp?haberID=177
5. ( http://www.ozida.gov.tr )
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TİP -  2

ÖZÜRLÜ/ENGELLİ MERKEZİ (ATÖLYE+REHABİLİTASVON) 
TİP  2 FİKİR PROJESİ
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET 
BİRİMLERİNDE ÇALIŞAN PERSONEL:

NİTELİK, GÖREV VE YETKİLERİ 
Nurhan ERŞEN*

1. Meslek Elemanları ve Verilen Hizmetler: 5378 sayılı 
Özürlüler Kanunu ile Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’na eklenen 1. 
Ek Madde ile; Büyükşehir Belediyelerine özürlülerle ilgili bilgilen
dirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki 
rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere özürlü hizmet birimleri oluş
turulması yükümlülüğü verilmiştir. Yine bu madde dayanak gösteri
lerek çıkarılan ve bu birimlerin kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve 
işleyişine ilişkin usûl ve esasların belirlendiği Büyükşehir Belediye
leri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliğine göre bu birimlerde sos
yal çalışmacı, psikolog veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik 
uzmanı, eğitimci, teknik öğretmen görevlendirilmesi esastır. Bunun 
dışında birimlerde ihtiyaca göre diğer teknik, idari ve yardımcı hiz
metler alanında personel görevlendirilebilir. Yine aynı Yönetmelikte 
bu birimde çalışacak personelin nitelik, görev, yetki ve sorumluluk
ları da belirlenmiştir. Bunları da kapsayacak biçimde İstanbul Özür
lüler Müdürlüğü’nde çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluk
ları şu şekilde belirlenmiştir;

1.1 Birim Sorumlusu ( Birim Amiri): Özürlüler alanında 
en az beş yıl çalışmış ve yüksekokul mezunu olup, 
aşağıda belirtilen yetki ve sorumlulukları yerine getirir:

• Merkezlerde birim çalışmalarını planlamak ve yürüt
mek

• Özürlülere ve ailelerine verilen hizmetlerin en iyi ve bi
rimin amacına uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak

*sosyolog
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• Özürlülerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları, kazalardan ko
runmaları, yeterli ilgi ve yardımı görmeleri konusunda 
gerekli önlemleri almak

• Personelin ihtiyaçlarını zamanında tespit etmek ve il
gili bölüme bildirmek

• Personelin performans değerlendirmelerini yapmak ve 
yönetime sunmak

• Personelin hizmetine ilişkin eğitim olanaklarının geliş
tirilmesini ve hizmet içi eğitimin uygulanmasını sağla
mak

• Birimin ihtiyaçları, işleyişi ve karşılaşılan sorunları 
kapsayan aylık ve yıllık faaliyet raporu hazırlamak

• Yönetimin kendisine vereceği benzer nitelikteki görev
leri yapmak

1.2 Psikolog veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Uzmanı: Alanında yüksek öğrenim görmüş olup uzmanlık alanları
nı ilgilendiren konularda psiko-sosyal danışmanlık hizmetleri verir
ler. Ayrıca aşağıda belirtilen görev, yetki ve sorumlukları yerine 
getirir:

• Özürlülerin aile ve çevresi ile olan ilişkilerinde ortaya 
çıkan psikolojik problemleri çözmek için özürlü ve ai
lesi ile ilgili gerekli mesleki çalışmaları yapmak

• Özürlülerin ihtiyacını tespit edip, ilgili yerlere yönlen
dirme yapmak (özel eğitim, hastane, okul eğitimi için 
değerlendirme, rehberlik..v.s.)

• Çocuk gelişimci ile beraber periyodik olarak değerlen
dirme toplantıları yapmak ve eğitim programı hazırla
mak

• Denver testi ve Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı 
gibi uygulamalarla özürlülüğün erken tespiti ve önleyi
ci projelerin uygulanması, kuruma kazandırılması ve
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sonuçlarının değerlendirilerek rapor halinde sunulması 
çalışmalarını yürütmek

• Özürlülerin yetenek ve ilgilerine göre çeşitli işlerle 
meşgul olmalarını sağlayacak etkinlikleri programla
mak ve uygulanmasını sağlamak

• Özürlülerin ve ailelerinin zihinsel, duygusal ve sosyal 
yönden üst düzeyde gelişmesine yardımcı olmak, ka
zandıkları bu bilgi birikimini, mesleki, sosyal ve özel 
yaşamlarında etkin bir şekilde kullanmalarını sağla
mak (Psiko-Sosyal Danışmanlık veya Aile Terapisi 
uygulamak)

• Mesleki araştırma ve incelemelerde bulunmak ve taki
bini yapmak

1.3 Sosyal Çalışmacı veya Sosyolog: Alanında yüksek öğ
renim görmüş olup birim çalışmalarının sosyal servis ayağını yürü
tür ve aşağıda belirtilen görev, yetki ve sorumlukları yerine getirir:

• Özürlüler ile ilgili konularda özürlülere, özürlü yakınla
rına ve toplumdaki diğer bireylere danışmanlık, bilgi
lendirme ve yönlendirme yapmak

• Özürlülerin yasal ve sosyal hakları ile ilgili bilgilendir
me yapmak

• Özürlülerin ve özürlü yakınlarının taleplerini sağlıklı 
verilere dayanarak tespit etmek amacıyla saha çalış
malarını yürütmek

• Sosyal incelemeler yapmak
• Toplumun özürlüler ve özürlülükle ilgili bilincini ortaya 

koyarak, bu alanda farkındalık yaratacak faaliyet ve 
düzenlemelerin yapılandırılmasında rol almak

• Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve 
gönüllüler ile işbirliği yapılmasını sağlamak

• Sosyal aktiviteler ve tanıtım çalışmaları düzenlemek
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• Eğitim ve bilgilendirme seminer veya toplantıları dü
zenlemek

• Bölgenin sosyal gelişim planlamalarını ilgili meslek 
elemanları ile işbirliği halinde yürütmek

• Özürlüler ve özürlülük alanı ile ilgili gerekli gördüğü 
alanlarda öneri ve tasarılar hazırlamak

1.4 Fizyoterapist: Alanında yüksek öğrenim görmüş olup 
uzmanlık alanında fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini verir. 
Aşağıda belirtilen görev, yetki ve sorumlukları yerine getirir:

• Özürlünün bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeye 
yönelik bireysel ve/veya grupla mesleki çalışmalar 
yapmak, periyodik kontroller ile süreci takip etmek

• Özürlü ve özürlü ailesinin ihtiyaçları doğrultusunda da
nışmanlık ve yönlendirme hizmeti vermek

• Özürlü ve özürlü yakınlarına, özre neden olan hastalık
lar ve rehabilitasyon süreçleri ile ilgili ihtiyaç duyulan 
konularda eğitim hizmeti vermek

• Kurum içinde atla terapi çalışmalarını programlamak 
ve koordinasyonunu sağlamak

• Özürlüleri ihtiyaçları doğrultusunda uygun spor branşı
na yönlendirmek, özürlü sporuna yönelik branş çalış
malarına destek vermek

• Ortez-protez atölyesi çalışmalarına destek vermek ve 
özürlülere yardımcı cihazların kullanımı ile ilgili eğitim 
vermek

• Komisyon (Medikal yardım, ulaşım vb.) çalışmalarına 
destek vermek ve özürlüleri değerlendirmek

• Özürlülüğün erken tespiti ve önlenmesine, özürlü aile
lerinin sağlıklarını korumaya yönelik çalışmalarda bu
lunmak

• Mesleki araştırma ve incelemelerde bulunmak, hizmet
lerin geliştirilmesinde uzman desteği sağlamak
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1.5 Çocuk Gelişimci veya Eğitimci: Özel eğitim alanında 
yüksek öğrenim görmüş olup aşağıda belirtilen görev, yetki ve so
rumlukları yerine getirir:

• Özürlülerin günlük aktivitelerini bağımsız olarak yapa
bilmeleri için uygun programlar hazırlamak, geliştir
mek ve uygulamak

• Özürlülerin iş, beceri ve uğraşları ile ilgili programları 
hazırlamak

• Psikolog ile koordineli çalışarak özürlü öğrencilere bi
reysel eğitim programı (BEP) hazırlamak ve uygula
mak

• Ailelere özel eğitim teknik, yöntem ve materyali ile 
bunların amaca uygun olarak evde kullanılması konu
sunda rehberlik etmek

• Mesleki inceleme ve araştırmalar yapmak, hizmetlerin 
geliştirilmesini düzenleyerek izlemek

1.6 Teknik Öğretmen: Alanında yüksek öğrenim görmüş 
olup, aşağıdaki görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir:

• Özürlüye belli iş dallarında temel bilgi ve beceri ka
zandırıp, bir iş edinebilmelerini sağlamak

• Mesleki rehabilitasyon ve eğitim programlarının hazır
lanması ve uygulanmasını sağlamak.

• Özürlülerin performansları düzeyinde mesleki eğitim 
çalışmalarını yürütmek.

• Mesleki inceleme ve araştırmalar yapmak, hizmetlerin 
geliştirilmesini düzenleyerek izlemek.

1.7 Kayıt Elemanı (Halkla İlişkiler): Kayıt elemanı hizmet
lerin özürlülere ulaştırılması konusunda kuruma gelen vatandaşla
rın ilk görüştüğü kişi olup aşağıda belirtilen görev, yetki ve sorum
lukları yerine getirir:

519



• Başvuruda bulunan tüm özürlü ve özürlü yakınlarının 
ilk kayıt ve talep kayıtlarını almak ve bunları dosyala
yıp takibini yapmak

• Kurum ile ilgili ön tanıtım ve ön bilgilendirme işlemini 
yerine getirmek

• Yapılan sosyal aktivitelere özürlü ve özürlü yakınları
nın katılımını, davet edilmelerini sağlamak ve gerekti
ğinde organizasyonlarda fiilen görev almak

• Diğer meslek elemanları ile koordineli çalışarak saha 
çalışmalarına destek vermek

• Çalıştığı birimdeki yazışmaları yapmak ve periyodik 
olarak rapor halinde sunmak

1.8 Hemşire (Sağlık Elemanı ya da Memuru): Hemşireler 
mesleki sınırlar dahilinde tıbbi müdahale yapar ve bu alanda yük
sek öğrenim görmüş olup aşağıda belirtilen görev, yetki ve sorum
lukları yerine getirir:

• Tıbbi muayene, tedavi ve değerlendirme ve kontrolün 
yapılmasına katkı sağlamak

• Özürlü veya özürlü yakınlarının ihtiyaç ve taleplerine 
göre değerlendirmede bulunmak ve gerekli sağlık ku- 
rumlarına yönlendirmeler yapmak (Diş polikliniği, Evde 
Sağlık Birimi, Sağlık Ocağı, Hastaneler..v.s.)

• Acil vakalarda mesleğinin gerektirdiği ölçüde ilk yar
dımda bulunmak

• Diğer meslek elemanları ile koordineli çalışarak saha 
çalışmalarına destek vermek

• Sağlıkla ilgili konularda özürlü ve özürlü yakınlarına 
eğitim faaliyetleri düzenlemek

• Yapılan sosyal aktivitelere özürlü ve özürlü yakınları
nın katılımını, davet edilmelerini sağlamak ve gerekti
ğinde organizasyonlarda fiilen görev almak
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1.9 Yardımcı Personel (Yardımcı Eleman): Birim bünye
sinde yürütülen bütün çalışmalara yardımcı olup aşağıda belirtilen 
görev, yetki ve sorumlukları yerine getirir:

• Birimde ihtiyaç duyulduğu zaman çalışanlara yardımcı 
olmak

• Birimde her gün genel temizliği yapmak
• Birime gelen yürümekte zorlanan, hareket edemeyen 

özürlü ve özürlü yakınlarına yardım etmek, acil durum
larda hastaneye nakillerine veya taşınmasına yardım
cı olmak

• Birim işleyişinde oluşan teknik aksaklıkları gidermek 
ve tıbbi cihazların ve ofis malzemelerinin taşınmasına 
yardım etmek

• Gerekli olduğu durumlarda yiyecek içecek servisi 
yapmak
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VI. BÖLÜM 

EKLER
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ 
YÖNETMELİĞİ 

Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006 

Resmi Gazete Sayısı: 26261 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; büyükşehir belediyesi ve 
mücavir alanları içerisinde yaşayan özürlülerin, toplum hayatına 
katılımını kolaylaştıracak ve toplumsal fırsatlardan özürlü olmayan 
diğer bireyler gibi eşit faydalanmalarını sağlamak üzere; büyükşe- 
hir belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, 
yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon 
hizmetleri verecek olan özürlü hizmet birimlerinin kuruluş, işleyiş ve 
görevleri ile bu birimde çalışan personelin, yetki, sorumluluk ve 
görevlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, büyükşehir belediyelerinde oluştu
rulan özürlü hizmet birimlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanununun Ek 1 inci maddesine dayanıla
rak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan:

a) Bakım: Durumları gereği toplum içerisinde bağımsız yaşama 
becerilerini kazanamayan veya kaybeden, rehabilitasyondan yarar
landığı halde özel ilgi destek ve korunmaya gereksinim duyan bi
reylere verilen hizmetleri,

b) Birim: Büyükşehir belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, 
bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki 
rehabilitasyon hizmetlerini vermek amacıyla oluşturulmuş özürlü 
hizmet birimini,

c) Bilgilendirme: Özürlülerle ilgili mevcut programları ve hizmetleri 
içeren bilgilerin; özürlülere, ailelere ve bu konuda çalışan kişilere 
sağlanmasını,

ç) Bilinçlendirme: Özürlülerin diğer insanlarla aynı haklara ve yü
kümlülüklere sahip olduklarını, toplumsal hayata tam katılımlarına 
yönelik engelleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalışmaları,

d) Danışmanlık: Birimden yararlanan özürlü bireylerin ve ailelerin 
özürlülükten kaynaklanan bireysel, ailevi, sosyal, hukuksal sorunla
rı ve hakları konusundaki hizmetleri ile özürlülerin ve ailelerinin 
problemlerine gerçekçi çözümler üretilmesi için yapılan çalışmaları,

e) Mesleki rehabilitasyon: Fiziksel, zihinsel ve duygusal yetersizlik 
sonucu emniyetli ve uygun bir işe ihtiyacı olan özürlü bireylerin 
yaşanılan bölgenin işgücü talebi dikkate alınarak iş ve meslek sa
hibi olmasını, uygun çalışma becerileri kazanmasını, yerleştirildiği 
iş yerinde izlenmesi ve uyumu çalışmalarını,

526



f) Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, 
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde 
kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük 
gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, 
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan 
kişiyi,

g) Sosyal rehabilitasyon: Özürlü bireyin ve ailesinin sosyal hayatta 
karşılaştığı her türlü sorunlarının tanımlanmasına ve çözümlenme
sine yönelik çalışmalarla, özürlü ve ailesinin sosyal hayata katılım
larını amaçlayan çalışmaları,

ğ) Sosyal yardım: Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşı
layamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte 
güçlük çeken özürlülere ve ailelerine yapılan ayni ve nakdi yardım
ları,

h) Toplum temelli rehabilitasyon: Özürlülerin rehabilitasyonunda 
halkın sorumluluk alması, hizmet dağılımının geliştirilmesi, eşit 
fırsatlar sağlanması ve özürlü haklarının iyileştirilmesi ve korunma
sını hedefleyen çalışmaları,

ı) Yönlendirme: Özürlü bireylerin toplum içinde rehabilitasyonu, 
sosyal uyumu ve fırsatların eşitlenmesini sağlamaya yönelik, özürlü 
ailelerin kendi kendilerine yardım grupları geliştirmelerine ve özürlü 
olmayan bireylerin özürlüler hakkındaki olumsuz tutumlarının de
ğiştirilmesine yönelik yapılan çalışmaları ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Özürlü Hizmet Birimi 

Birim in kurulması

MADDE 5 - (1) Birim, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
nun 21 inci maddesi gereğince, büyükşehir belediyelerinde beledi
ye meclisi kararı ile norm kadro ilke ve esaslarına uygun olarak 
kurulur. Birim, meclis kararında gösterilmek kaydıyla büyükşehir 
belediyesinin nüfus, ihtiyaç ve bütçe imkanlarına göre bilgilendir
me, bilinçlendirme, yönlendirme, eğitim, danışmanlık, bakım, sos
yal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri ile özürlülerin yaşamlarını 
kolaylaştırıcı hiyerarşik kademelerden meydana gelir.

B irim in temel çalışma ilkeleri

MADDE 6 - (1) Özürlülerin çağdaş hizmet anlayışı ile kentsel im
kanlardan yararlanarak, yaşamlarını güven, sağlık ve mutluluk 
içinde sürdürmelerini gerçekleştirmede;

a) Temel insan haklarına saygılı ve insan onuruna yakışır olmasını,

b) Toplumsal bütünleşmeyi sağlayıcı olmasını,

c) Katılımcı ve paylaşımcılığın esas alınmasını, 

ç) Fırsat eşitliğine dayalı olmasını,

d) Hizmetlerin etkin, verimli, kaliteli, sürdürülebilir, ulaşılabilir, erişi
lebilir, ücretsiz veya indirimli olmasını sağlamak birimin temel ça
lışma ilkeleridir.
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Birimin işleyişi

MADDE 7 - (1) Birim, büyükşehir belediye başkanı veya genel 
sekreterin belirleyeceği esaslar çerçevesinde kuruluş şemasında 
gösterilen genel sekreter yardımcısı veya ilgili diğer amire bağlı 
olarak çalışır.

(2) Birim, çalışma alanları ile ilgili olarak büyükşehir belediyesinin 
yetkili organlarında görüşülecek konular hakkında ön bilgi hazırla
yarak ilgililere sunar.

(3) Birim ilgili kurum ve kuruluşlarla, üniversitelerle, meslek odala
rıyla veya sivil toplum kuruluşlarıyla özürlülere yönelik yapılacak 
bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, eğitim, danışmanlık, 
bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri ile özürlülerin 
yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmaları koordine eder.

Birim in görevleri

MADDE 8 - (1) Birimin görevleri şunlardır:

a) Özürlü bireylerle ilgili veri tabanı oluşturmak.

b) Özürlülerin toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolay
laştırıcı çalışmaları yürütmek, sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler 
yapmak, teşvik etmek ve yaygınlaştırmak.

c) Üniversiteler, özel kuruluşlar, özürlülere hizmet amacıyla kurul
muş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuru
luşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak 
çalışmalar yaparak özürlülere yönelik toplum temelli rehabilitasyon 
programlarını uygulamak.
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ç) Birime başvuran özürlü ve ailelerine psiko-sosyal danışmanlık ve 
rehberlik hizmetleri vermek, özürlülükle ilgili konularda eğitilmeleri
ni, bilgilendirilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayıcı, konferans, 
seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek.

d) Özürlülüğü önlemeye yönelik kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli 
ve görsel yayınları hazırlamak, yayımlamak ve dağıtmak.

e) Özürlü ve aileleri için bilgilendirme, bilinçlendirme hizmetleri 
vermek, bu hizmetleri verecek personelin teknik bilgi ve beceriye 
sahip olması için gerekli eğitimi almasını sağlamak.

f) Özürlüleri nitelikli işgücü haline getirerek, çalışma yaşamına ka
tılmalarını sağlamak üzere mesleki rehabilitasyon ve eğitim prog
ramları için başvuran özürlüleri değerlendirerek uygun mesleki 
rehabilitasyon ve mesleki eğitimleri vermek.

g) Ekonomik durumu yetersiz özürlülere ayni ve nakdi yardım 
yapmak.

ğ) İhtiyaç halinde özürlülerin durumlarına uygun araçlarla bulun
dukları mekanlardan hastane, okul ve rehabilitasyon merkezi gibi 
yerlere ulaşımlarını sağlamak.

h) Bakıma muhtaç özürlülere ve yaşlılara bakım hizmeti sunmak 
veya bu hizmeti ilgili mevzuat gereğince satın almak.

Birim personeli

MADDE 9 - (1) Birimde; norm kadro ilke ve esasları çerçevesinde 
sosyal çalışmacı, psikolog veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik 
uzmanı, eğitimci, teknik öğretmen görevlendirilmesi asıldır. Bunun 
dışında birimde ihtiyaca göre diğer teknik, idari ve yardımcı hizmet
ler alanında personel görevlendirilebilir.
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Birim personelinin nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 - (1) Birim personelinin nitelik, görev, yetki ve sorumlu
lukları ile personelde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Birim amiri, özürlüler alanında en az beş yıl çalışmış ve yüksek 
okul mezunu olup, aşağıdaki görev, yetki ve sorumlulukları yerine 
getirir:

1) Mevzuat çerçevesinde verilen bütün görevleri noksansız olarak 
yapmak ve yaptırmak.

2) Özürlülere ve ailelerine verilen bütün hizmetlerin en iyi ve birimin 
amacına uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak.

3) Özürlülerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları, kazalardan korunmaları, 
yeterli ilgi ve yardımı görmeleri hususunda gerekli tedbirleri almak.

4) Birim ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tedbirleri almak, araç 
ve gereçler ile demirbaşların bakımlı, temiz her an hizmete hazır 
şekilde bulundurulmasını, kayıtlarının ilgili mevzuat hükümlerine 
göre yapılmasını sağlamak.

5) Birim personel ihtiyaçlarını zamanında tespit etmek, ilgili bölüme 
bildirmek,

6) Personelin hizmetine ilişkin eğitim imkanlarının geliştirilmesini ve 
hizmet içi eğitimin uygulanmasını sağlamak.

7) Birimin işleyişi, ihtiyaçları ve karşılaşılan sorunları kapsayan 
aylık ve yıllık periyodik faaliyet raporu hazırlamak.

8) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

b) Sosyal çalışmacı; sosyal hizmet alanında yüksek öğrenim gör
müş olup, aşağıdaki görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir:
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1) Birime başvuruları kabul edilen özürlülerin sosyal incelemesini 
yapmak.

2) Özürlülerin ihtiyacını tespit etmek, ilgili yerlere yönlendirmek.

3) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler ile 
işbirliği yapılmasını sağlamak.

4) Özürlülerin, toplum tarafından kabullenilmesi için gerekli mesleki 
çalışmaları yapmak.

5) Bölgenin sosyal gelişim planlamalarını ilgili meslek elemanlarıyla 
işbirliğinde yapmak.

6) Mesleki inceleme ve araştırmalar yapmak, hizmetlerin geliştiril
mesini düzenleyerek izlemek.

c) Psikolog veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı; ala
nında yüksek öğrenim görmüş olup, aşağıdaki görev, yetki ve so
rumlulukları yerine getirir:

1) Özürlülük nedeniyle aile ve çevre ilişkilerinde ortaya çıkan psiko
lojik sorunları çözmek için özürlü ve aileleri ile gerekli çalışmaları 
yapmak.

2) Özürlü ve ailelerini bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik 
faaliyetleri yapmak.

3) Özürlülerin ihtiyacını tespit etmek, ilgili yerlere yönlendirmek.

4) Birime başvuran özürlülerin yetenek ve ilgilerine göre çeşitli 
işlerle meşgul olmalarını sağlayacak etkinlikleri programlamak ve 
uygulamak.

5) Özürlülerin ve ailelerinin zihinsel, duygusal ve sosyal yönden üst 
düzeyde gelişmesine yardımcı olmak, kazandıkları bu bilgi birikimi
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ni, mesleki, sosyal ve özel yaşamlarında etkin bir şekilde kullanma
larını sağlamak.

6) Mesleki inceleme ve araştırmalar yapmak, hizmetlerin geliştiril
mesini düzenleyerek izlemek.

ç) Eğitimci; özel eğitim alanında yüksek öğrenim görmüş olup, 
aşağıdaki görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir:

1) Özürlülerin günlük aktivitelerini bağımsız olarak yapabilmeleri 
için uygun programlar hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak.

2) Özürlülerin iş, beceri ve uğraşıları ile ilgili programları hazırla
mak.

3) Ailelere özel eğitim teknik, yöntem ve materyali ile bunların 
amaca uygun olarak evde kullanılması konusunda rehberlik etmek.

4) Mesleki inceleme ve araştırmalar yapmak, hizmetlerin geliştiril
mesini düzenleyerek izlemek.

d) Teknik öğretmen; alanında yüksek öğrenim görmüş olup, aşağı
daki görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir:

1) Özürlüye belli iş dallarında temel bilgi ve beceri kazandırıp, bir iş 
edinebilmelerini sağlamak.

2) Mesleki rehabilitasyon ve eğitim programlarının hazırlanması ve 
uygulanmasını sağlamak.

3) Özürlülerin performansları düzeyinde mesleki eğitim çalışmala
rını yürütmek.

4) Mesleki inceleme ve araştırmalar yapmak, hizmetlerin geliştiril
mesini düzenleyerek izlemek.

533



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hizmetlerden yararlanmak için istenecek belgeler 

MADDE 11 -  (Değişik:RG-22/12/2011-28150)

(1) Birime hizmet almak için başvuranlardan aşağıdaki belgeler 
istenir.

a) T.C. kimlik numarasının da yer aldığı talep veya kayıt formu.

b) Sağlık kurulu raporu veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından verilmiş özürlü kimlik kartı.

(2) Özür oranı nüfus cüzdanına işlenmiş olanlardan birinci fıkranın 
(b) bendindeki belgeler istenmez. Nüfus cüzdanının aslının göste
rilmesi yeterlidir.

Yardım esasları

MADDE 12 - (1) Birimin sosyal yardımlarından yararlanacak olan 
özürlü ve ailelerine yapılacak yardımlarda; Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarından yardım alanlarda aranan ölçütlerin aran
ması asıldır.

Özürlülere yönelik gönüllü hizmetler

MADDE 13 - (1) Birim özürlülere yönelik olarak; üniversiteler, özel 
kuruluşlar, özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve 
bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları; kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ile işbirliği halinde, 9/10/2005 tarihli
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ve 25961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İl Özel İdaresi ve 
Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine 
göre gönüllülük esasına dayanan hizmetlerin yapılmasını temin 
eder.

Düzenleme yapma yetkisi

MADDE 14 - (1) Büyükşehir belediyeleri, bu Yönetmelikle ilgili hu
suslarda, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla belediye mecli
sinin kararı ile düzenleme yapabilir.

Yürürlük

MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU FORMU (Ön Yüzü)

.. HASTANESİ ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU

I. KİŞİSEL BİLGİLER:

EK-1

Adı, Soyadı : T.C. Kimlik No :

Baba Adı : Doğum Yeri, Yılı : cS
Müracaat Tarihi : Rapor Tarihi : Oo
Muayeneye Gönderen: A- Çalıştığı Kurum: 1— 1 B-

□

Müracelişi
£ ^  Ö

Rapor Numarası : ( Mühür )

II. ÖZRE İLİŞKİN BİLGİLER:

Sistemler
Özre İlişkin Klinik Bulgular, Radyolojik Tetkikler, 
Laboratuvar Bilgileri ve Teşhis

Özür 
Oranı %

Kulak Burun 
Boğaz Sistemi
Zihinsel, Ruhsal, Davranışsal 
Boz.
Deri
Hematopoetik
Sistem
Kardiyovasküler Sistem

Görme Sistemi

Sindirim Sistemi
Kadın Hastalıkları 
ve Doğum
Ürogenital Sistem

Endokrin Sistem

Solunum Sistemi

Yanıklar

Onkolojik Hastalıklar

Sinir Sistemi

Kas İskelet Sistemi

III. ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORUNUN SONUCU:
Teşhis / Teşhisler: Kişinin Özür oranı % -Rakamla- (Yazıyla)

Ağır Ö zürlü:......... (Evet/Hayır) Çalıştırılamayacağı işlerin n iteliğ i.......................................

Sürekli: O Raporun Geçerlilik Süresi: - Rakamla- (Yazıyla belirtiniz)
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ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU FORMU (Arka Yüzü)

IV. KİŞİNİN ÖZÜR GRUBU:

Ortopedik □ Zihinsel □

Görme □ Ruhsal ve Duygusal □

İşitme □ Süreğen (Kronik) □

Dil ve Konuşma □ Sınıflanamayan □

V. RAPORUN KULLANIM AMACI:
Eğitim Ortez-protez- işitme cihazı

İstihdam Tekerlekli sandalye

Sosyal yardım Özürlü kimlik kartı

Diğer (açıklayınız)

VI. ONAY:

AÇIK LA M A LA R  :
1) Değerlendirilecek özür; özürlü sağlık kurullarının teşkili için zorunlu olan uzmanlık dalları dışında 
kalan bir dalda ise, özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastane kadrosunda bulunması halinde 
ilgili dal uzmanının da kurulda bulunması sağlanır. Örneğin; özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili 
sağlık kuruluşundan özürlü sağlık kurulu raporu talep eden kanserli hastaların; hastane kadrosunda 
bulunması halinde öncelikle tıbbi onkolog, bulunmadığı durumda radyasyon onkoloğu tarafından 
değerlendirilmesi sağlanır.
2) Özür durumuna göre çalıştırılamayacağı işlerin niteliği bölümüne sadece özür durumuna göre iş 
alanları genel olarak belirtilmelidir. Örneğin; “görmesini gerektiren iş alanlarında çalıştırılamaz”,
“ayakta sürekli durmasını gerektiren işlerde çalıştırılamaz”, “işitmeyi ve/veya konuşmayı gerektiren 
işlerde çalıştırılamaz” gibi ifadelerle belirtilmelidir.
3) Mükerrer özürlü sağlık kurulu raporlarını önlemek amacıyla, raporun kullanım amacı bölümünde 
birden fazla bölüm işaretlenebilir. Bölümler (X) işaretiyle belirtilir.
4) Kişinin özür grubu belirtilirken gerektiğinde birden fazla özür grubu işaretlenir. Bu kısım boş bırakılmaz.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ÖZURLU SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ
SAĞLIK KURULUŞLARI ( İstanbul )

HASTANE ADI

Sağlık Bakanlığ Arnavutköy Devlet Hastanesi

Sağlık Bakanlığ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı
Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Büyükçekmece Devlet Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı I aksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Paşabahçe Devlet Hastanesi

Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Esenyurt Devlet Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Silivri Prof.Dr. Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Başakşehir Devlet Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Kağıthane Devlet Hastanesi

İLİ
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22 İstanbul Sağlık Bakanlığı Eyüp Devlet Hastanesi

23 İstanbul Sağlık Bakanlığı Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi

24 İstanbul Sağlık Bakanlığı Tuzla Devlet Hastanesi

25 İstanbul Sağlık Bakanlığı Şile Devlet Hastanesi

26 İstanbul Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

27 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstinye Devlet Hastanesi

28 İstanbul Sağlık Bakanlığı Pendik Devlet Hastanesi

29 İstanbul Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

30 İstanbul Sağlık Bakanlığı Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi

31 İstanbul Sağlık Bakanlığı Prof.Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

32 İstanbul Sağlık Bakanlığı Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi

33 İstanbul Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi

34 İstanbul Sağlık Bakanlığı Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi

35 İstanbul Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

36 İstanbul Sağlık Bakanlığı Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi

37 İstanbul Sağlık Bakanlığı Üsküdar Devlet Hastanesi

38 İstanbul
Vakıflar Genel 

Müdürlüğü

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Hastanesi

39 İstanbul Üniversite İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi

40 İstanbul Üniversite İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi

41 İstanbul Üniversite Sağlık Bakanlığı - Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

42 İstanbul Üniversite Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

43 İstanbul MSB Kasımpaşa Asker Hastanesi

44 İstanbul MSB Gülhane Askeri T ıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı

45 İstanbul MSB Gümüşsuyu Asker Hastanesi
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ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORLARI VERMEYE YETKİLİ
HAKEM HASTANE LİSTESİ ( İstanbul )

NO İLİ HASTANE

1 İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2 İstanbul
Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3 İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4 İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

5 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6 İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZLERİ (İstanbul)

Kurum Adı :Avcılar Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Telefon :212 694 91 47
Fax :212 509 54 56
Adres :İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binası 1.Kat Avcılar /  İstanbul
Web :http://avcilarram.meb.k12.tr
Eposta :avcilarram@hotmail.com

Kurum Adı Bağcılar Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :212 432 78 15
Fax :212 629 11 26
Adres :Kemalpaşa Mah. Namık Kemal Cad.No:21 Bağcılar /  İst.
Web : http://bagcilarram.meb.k12.tr
Eposta :888940@meb.k12.tr

Kurum Adı Bahçelievler Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :212 657 52 52
Fax :212 657 52 22
Adres :Kocasinan Merkez Mah. Mahmutbey Cad.(yolu) Okul Sok.
No:6 Bahçelievler /  İstanbul
Web :www.bahcelievlerram.com
Eposta :bahcelievler.ram@gmail.com

Kurum Adı Bakırköy Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :212 572 55 91
Fax :212 542 99 00
Adres :Kartaltepe Mah.General Şükrü Kanatlı Cad.No:3 Bakırköy /İst.
Web :www.bakirkoyram.com
Eposta :bakirkoyram@hotmail.com

Kurum Adı Bayrampaşa Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :212 538 00 30
Fax :212 538 00 22
Adres :Cevatpaşa İlköğretim Okulu Eski Binası Bayrampaşa /  İst.

Kurum Adı : Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :212 227 22 56
Fax :212 227 30 46
Adres :Muallim Naci Cad.No:57 34347 Ortaköy Beşiktaş /  İstanbul
Web :www.besiktasram.meb.k12.tr
Eposta :besiktasram.ist@hotmail.com
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Kurum Adı : Beykoz Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :216 322 23 33
Fax :216 322 23 43
Adres :Aşık Kerem Sok. No:3 Gümüşsuyu Beykoz /  İstanbul
W eb :
Eposta :beykozram@hotmail.com

Kurum Adı : Beylikdüzü Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :212 876 80 00
Fax :212 876 80 01
Adres :Kavaklı Mah. Marmara Cad. No:5 Beylikdüzü /İstanbul
Web :www.buyukcekmeceram.meb.k12.tr
Eposta :962014@meb.k12.tr

Kurum Adı : Esenler Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :212 611 08 25
Fax : 212 611 08 26
Adres :Nene Hatun Mah.125.Yıl İlköğretim Okulu Binası 3.Kat 139. 
Sok. No:8 Esenler/İst.
Web :
Eposta :esenlerram@hotmail.com

Kurum Adı : Fatih Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :212 533 86 09
Fax :212 533 86 09
Adres :Gureba Hüseyinağa Mah.Şekerci Sok. No:7 Aksaray /  İst.
Web :www.fatihram.meb.k12.tr
Eposta :fatihram@hotmail.com

Kurum Adı : Gaziosmanpaşa Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :212 563 70 23
Fax :212 563 39 43
Adres :Yıldıztabya mah.Temaşa sok.No:198 Gaziosmanpaşa /  İst.
Web :www.gopram.gov.tr
Eposta :GOP_RAM@hotmail.com

Kurum Adı : Güngören Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :212 569 24 68
Fax :212 569 24 38
Adres :Gençosman İMKB Ticaret Lisesi Zemin Kat Güngören /İst.
Web :gunram.meb.k12.tr
Eposta :ramgungoren@hotmail.com
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Kurum Adı : Kadıköy Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :216 302 33 52
Fax :216 302 33 53
Adres :Tüccarbaşı Sultan Sok.No:27 Erenköy /  İstanbul
Web :www.kadikoyram.com
Eposta :kadikoyram@yahoo.com

Kurum Adı : Kağıthane Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :212 321 33 32
Fax :212 294 05 08
Adres :Merkez Mah. Kemerburgaz Cad.No:1 Kağıthane /  İstanbul
Web : http://kagithaneram.meb.k12.tr
Eposta : rehberlikarastirmamrk@kagithane.gov.tr

Kurum Adı : Kartal Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon : 216 387 17 77
Fax : 216 353 60 96
Adres :Namık Kemal Cad. Çavuşoğlu Mah. Akmecit Sok.No:2/3
Kartal/İstanbul
Web :kartalram@hotmail.com
Eposta :kartalrehberlik@yahoo.com

Kurum Adı : Küçükcekmece Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :212 472 66 65
Fax :212 472 66 38
Adres :Merkez Mah. Mahmutbey Cad.No:2 Küçükcekme /İstanbul
Web : http://kucukcekmeceram.meb.k12.tr
Eposta : k_ram_2002@hotmail.com

Kurum Adı : Pendik Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :216 493 98 98
Fax :216 493 98 98
Adres :Güzelyalı Mah.Sahil Yolu Cad. No:183 Pendik /  İstanbul
Web : http://pendikram.meb.k12.tr
Eposta :327372@meb.k12.tr

Kurum Adı : Sarıyer Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :212 271 31 84
Fax :212 271 72 20
Adres :Şehit Mithat Yılmaz Cad. Karakol Sok. No:2/2 Sarıyer /  İst.
Web :www.sariyerram.com
Eposta :231198@meb.k12.tr
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Kurum Adı : Silivri Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :212 728 47 27
Fax :212 728 47 27
Adres Yeni Mah. Dr.Sadık Ahmet Cad. No:1 Silivri /  İstanbul
Web :www.silivriram.gov.tr
Eposta :iletisim@silivriram.gov.tr

Kurum Adı :Sultanbeyli Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :216 592 20 22
Fax :216 592 87 87
Adres Sultanbeyli Rehberlik Araştırma Merkezi Sultanbeyli /  İst.
Web sultanbeyliram.k12.tr
Eposta sultanbeyliram@hotmail.com

Kurum Adı :Şile Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :216 712 04 30
Fax :216 712 04 39
Adres İMKB Halk Eğitim Merkezi Binası Şile /  İstanbul
Web sileram.meb.k12.tr
Eposta silemram@hotmail.com

Kurum Adı :Şişli Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :212 272 36 77
Fax :212 275 74 52
Adres Ali Samiyen Sok.No:11 80290 Şişli /  İstanbul
Web www.sislirehberlikarastırmamerkezi.com
Eposta sislirehberlik@hotmail.com

Kurum Adı :Tuzla Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :216 446 81 83
Fax :216 446 81 84
Adres Evliya Çelebi Mah.Hat Boyu No:17/B (Bel. Binası arkası)
Web :www.tuzlaram.meb.k12.tr
Eposta tuzlaram34@hotmail.com

Kurum Adı :Ümraniye Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :216 612 53 40
Fax :216 612 53 41
Adres Adem Yavuz mah.Alemdağ cad.İmam Hatip Lisesi L Katı
Ümraniye
Web :www.umraniyeram.com
Eposta umraniyeram@hotmail.com
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Kurum Adı Üsküdar Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :216 651 50 03
Fax :216 651 50 03
Adres :Barbaros Mah. Denizmen Sok. No:53 Üsküdar /  İstanbul
Web :www.uskudarram.meb.k12.tr
Eposta :uskudarram@hotmail.com

Kurum Adı Zeytinburnu Rehberlik Araştırma Merkezi
Telefon :212 558 08 43
Fax :212 558 20 46
Adres :Telsiz Mah.71.Sok.No:9 A Blok Fatma Süsligil İÖO Yanı
Zeytinburnu
Web :www.zeyram.com
Eposta :965181@meb.k12.tr
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
BAĞLI BİRİMLERİNİN ÖZÜRLÜLERE 

YÖNELİK ÇALIŞMALARI
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SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü’nün “Evde Sağlık Hizmet
leri” kapsamında maddi imkanları ve sosyal imkanları yetersiz ya 
da evden çıkamayacak durumda olan hastalar için verdiği hizmet
ten uygun durumdaki özürlülerde yararlanmaktadır. Sosyo
ekonomik ön değerlendirme ile uygunluğu tespit edilen kişiler için 
ev ortamında fizyoterapi uygulamaları, periyodik doktor muayene
leri, psikolojik danışmanlık yapılmaktadır. Doktor ziyareti ve yapılan 
muayenelere göre ihtiyaç duyulan bakımın türüne ve sıklığına ka
rar verildikten sonra düzenli hemşirelik bakımı ve takibi yapılır. 
Yardıma ve bakıma muhtaç, yalnız yaşayan, sosyal yönden izole, 
özürlülük durumu nedeniyle günlük yaşamsal faaliyetlerini yerine 
getirmekte zorlanan kişilerin genel bakımları ve yaşadığı ortamların 
temizliği uygun periyotlarla yapılır. Gerektiğinde özel nakil araçları 
ile kişinin hastaneye nakledilmesi sağlanır. Aylık periyotlarla dü
zenlenen doktor ziyaretleri ile kişinin gelişimi düzenli olarak takip 
edilir ve bakımı planlanır.

Evde Sağlık Hizmetleri servisinden yararlanabilmek için 
ALO 153’ün aranıp bilgi verilmesi gerekmektedir. Bildirilen adrese 
ilk iki gün içinde sosyo-ekonomik ön değerlendirme için gidilir ve 
şartlara haiz kişiler için sonraki iki gün içinde doktor ekibi ilk ziyareti 
yapıp bakım planlamasına karar verir.

SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul’daki ilköğretim okulları ve liselerde okuyan şehit 
çocuğu, öksüz, yetim ve özürlü öğrencilere yapılan eğitim yardımı 
kapsamında; Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2005-2009 
yılları arasında ilköğretim, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim 
gören 68.299 özürlü öğrenciye nakdi eğitim yardımı yapılmıştır. Eği
tim yardımına 2011-12 eğitim yılında da devam edilmiştir.

Ayrıca bağlı birimlerden Kadın Koordinasyon Merkezi, 
özürlü ve ailelerinin başvuruları doğrultusunda ihtiyaç durumuna
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göre sosyal inceleme ekipleri tarafından yerinde yapılan tespitlere 
bağlı olarak gerekli yardımları yapmaktadır.

DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ

Darülaceze Müdürlüğü birinci dereceden yakını bulunma
yan bakıma muhtaç özürlülere imkanları ölçüsünde yatılı kurum 
bakımı hizmeti vermektedir. Hâlihazırda 465 kimsesiz ve bakıma 
muhtaç özürlü Kayışdağı-Ataşehir’de bulunan komplekste yerleşti
rilmiştir. Kurumda bakımı üstlenilmiş olunan bu özürlülerin düzenli 
sağlık takipleri yapılmakta ve kurum içinde tedavileri yürütülmekte
dir. Psikiyatrik tanılı kişiler için ise psikiyatri hizmetleri verilmektedir. 
Kurumda bulunan Sosyal Servis aracılığı ile sosyal organizasyon
lar düzenlenerek kişilerin sosyal uyumlarının korunması ve güçlen
dirilmesi sağlanmaktadır.

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve 
Mesleki Eğitim Kursları (İSMEK) projesi kapsamında özürlülere 
uygun şekilde düzenlenen Arnavutköy, Fatih ve Ümraniye Özürlü
ler Kurs Merkezlerinde çeşitli branşlarda eğitimler vermektedir. 
2002-2003 eğitim dönemi ile başlayan bu kurslarda bugüne kadar 
binlerce özürlü kursiyerin eğitimi başarı ile tamamlanmıştır. Bu 
kurslarda özürlülerin engel ve özelliklerine uygun bir ortamda, özür
lülerin yetenek ve tercihlerine göre etkili şekilde özelleşmiş eğitim 
programları ile eğitimler yürütülmektedir.

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

Görme özürlülere yönelik sesli kitaplar, Miniatürk Türkiye 
Parkı’nın Braille Alfabesi ile yazılmış rehber kitapçığı ve İBB Şehir 
Tiyatroları’na ait oyun bilgilerinin Braille Alfabesi ile yazılmış özel 
programı hazırlanmıştır.
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Ayrıca Müdürlüğe bağlı hizmet veren Kültür Merkezleri, 
Konser Salonu ve Sanat Galerilerinde yapılan etkinliklerden bütün 
özürlüler ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.

KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğe bağlı olarak Eyüp Hüsrev Paşa Tekkesi Görme 
Özürlüler Kütüphanesi kurulmuştur. Bu kütüphanede görme özürlü
lere yönelik çeşitli hizmetler üretilmektedir. Bu kapsamda görme 
özürlülerin istekleri doğrultusunda Braille kitap basımı yapılmakta, 
seslendirme stüdyolarımızda talepler de göz önüne alınarak Daisy 
ve mp3 formatında sesli kitaplar üretilmektedir. Bu kütüphanede 
görme özürlüler Braille klavye ve Braille ekran ile desteklenmiş 
bilgisayarları kullanabilmektedir. Yine bu kapsamda görme özürlü
lere yönelik bilgisayar kullanımı eğitimleri düzenlenmesi İSMEK’le 
birlikte planlanmıştır. Ayrıca kütüphanemizde ki kitaplar Web say
famızda sesli kayıtlar olarak dinlenebilmektedir.

ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ

İşitme özürlülerin tiyatro oyunlarını anlamaları için 
‘İNFARORT’ sistemi hayata geçirilmiştir. Fatih Reşat Nuri Günte- 
kin, Kâğıthane Sadabad, Kadıköy Haldun Taner, Üsküdar Kerem 
Yılmazer ve Ümraniye sahnelerinde kurulan bu sistemle özel ku
laklıkları kullanarak işitme kaybı olanlar oyunları rahatlıkla izleye
bilmektedirler.

Ayrıca Şehir Tiyatroları Müdürlüğünün Çocuk Birimi tara
fından yürütülmekte olan “Farklı Olanlar Farklı Gelişenler” sosyal 
projesi kapsamında özürlü genç ve çocukların kendilerini ifade 
etmelerini sağlayan bir ortak proje ile tiyatro faaliyetleri yürütülmek
tedir.

Bütün sahnelerin erişilebilirliği için uyumlulaştırma çalışma
ları devam etmektedir.
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Spor tesislerinde, özürlü vatandaşlarımıza yönelik spor 
rehabilitasyon çalışmaları kapsamında özürlü çocuklar için İSÖM 
ile koordineli bir şekilde ücretsiz yüzme seansları düzenlenmekte
dir. Uzman eğitmenler eşliğinde 30 farklı spor kompleksi ve 13 
yüzme havuzunda düzenlenen seanslara fiziksel ve zihinsel özürlü 
çocuklar katılmaktadır. Yetişkin özürlülerin % 50 indirimle faydala
nabildiği bütün spor komplekslerinde giriş ve çıkışlar özürlülerin 
ulaşımına uygun şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca Ümraniye’de bulu
nan Yaz İzci Kampı’ndan, 16 yaş üzeri özürlülerin yararlanması için 
İSÖM’le birlikte bir program düzenlenmiştir ve her hafta 25 özürlü 
çocuğun kampa katılımı sağlanmaktadır.

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT)

Özürlü yolcuların şehir içi ulaşım araçlarından ücretsiz 
yararlanması amacı ile Beyaz Kart (ücretsiz taşıma amaçlı 
İstanbulkart) uygulaması yürütülmekte olup, % 40 ve üzeri oranda 
özürlü olduğunu belgeleyen bütün özürlüler bu kart ile şehir içinde 
ücretsiz seyahat edebilmektedirler.

İETT bütün araç filosunu özürlülerin rahatlıkla seyahat 
edebileceği standartlarda yapılandırmaktadır. Bu amaçla alınan 
bütün yeni araçlar için temel standartlar belirlenmiştir. Araç filomuz 
ergonomik koşullarda iniş ve binişleri sağlayacak ve tüm kapıları 
basamaksız olarak üretilmiş alçak tabanlı otobüslerle takviye edil
miştir. Taban yüksekliği 3400 mm’yi geçmeyen, kapı genişliği en az 
1200 mm olan ve orta kapıda tekerlekli sandalyeli yolcular için 
manuel rampa düzenlemesi bulunan otobüsler şehir içi ulaşımda 
kullanılmaktadır. Yakın gelecekte uygulamaya alınacak AKYOLBİL 
projesi ile özellikle işitme ve görme özürlü yolcuların sesli ve görsel 
uyarı sistemleri ile hat, yön ve durak bilgilerini daha kolay takip 
edebilmelerini sağlayacak bir düzenleme yapılmıştır. Ayrıca ana

GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ
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arterde bulunan Metrobüs hattında özürlülerin ulaşımına uygun 
rampa ve asansörler yerleştirilerek erişim sağlanmıştır.

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ)

İSKİ Genel Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren 
yeni tarifelendirmeye göre; 2012 yılı itibariyle, % 40 ve üzeri özürlü 
Sağlık Kurulu Raporunu ibraz eden özürlülerin konutlarında fatura- 
landırma yapılırken % 50 indirim uygulanacaktır. Bu uygulamadan 
yararlanmak için bağlı olunan Şubeye başvurmak gerekmektedir.

TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ

Trafik Müdürlüğü tarafından yaya akışının yoğunluğu ne
deniyle Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önündeki 
butonlu yaya geçidinde bir model çalışma yapılmıştır. Ulaşılabilir 
Yaya Geçidi Projesi ile yol düzenlemesi yapılmış; yatay işaretleme
lerde farklı renk kontrasları denenmiş, kaldırım yol entegrasyonu 
sağlanmış, görme özürlüler için çıkıntılı yüzey kaplama yapılmış ve 
korunma korkulukları yerleştirilmiştir. Bu tür kavşakların sadece 
özürlülerin hayatlarını kolaylaştırmadığı aynı zamanda toplumun 
her kesiminin kullanabileceği emniyetli ve uygar bir çevrenin oluş
masını sağladığı görülmüştür. Bu model daha sonra yaygınlaştırıla
rak uygulamaya geçirilmiştir.

Görme özürlüler için kılavuz olacak şekilde kabartılı farklı 
dokuya sahip hissedilebilir zemin yüzeylerin yaygınlaştırılması, 
tekerlekli araçların rahat hareket edebilmesi için gereken yerlerde 
kaldırımların alçaltılması ve kaldırım rampalarının yapılmasına, 
yaya geçitlerine yerleştirilen sesli sinyalizasyon sisteminin yaygın
laştırılmasına devam edilmektedir.

Özürlü bireylerin trafikte kolayca istedikleri yere ulaşabil
meleri yönünde deneyim kazanmaları için bir trafik eğitim parkı 
hizmete açılmıştır.
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KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul’un kentsel alanlarının mekansal kalitesini yükselt
mek amacıyla düzenleme, altyapı ve üstyapı geliştirme çalışmaları 
ile metropol genelinde kent mobilyalarının yerleşim düzeni ve se
çimi konusunda Kentsel Tasarım Proje ve Standartları oluşturula
rak; kamu ve özel kuruluşların megabord, bilboard, ışıklı ve ışıksız 
pano, elektrik-elektronik ve bilgisayar sistemleri ile çalışan eleman
ları incelenerek, şekil konum ve ölçüleri belirlenmekte olup, kaldı
rım üzerinde yer alan ve yaya sirkülasyonuna engel teşkil eden 
kent mobilyalarına düzen getirilmektedir. Bu kapsamda ilk olarak 
Talimhane Bölgesi, Kağıthane Sultan Selim Caddesi, Küçükçek- 
mece Halkalı Caddesi, Fatih Kadınlar Pazarı ve Fatih Feyzullah 
Efendi Sokakta cephe rehabilitasyonu kentsel tasarım uygulama 
projeleri gerçekleştirilmiştir. Bu örnek uygulamaların ardından 47 
adet kentsel tasarım projesinin uygulaması tamamlanmış olup, 
standartların yaygınlaştırılmasına ve bütün kentsel alanlarda genel 
erişilebilirlik kriterlerine uygun düzenlemelere yönelik çalışmalara 
devam edilmektedir.

YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Özürlülerin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve şehrin özür
lüler için ulaşılabilir hale gelmesini sağlamak için İstanbul’un coğra
fi ve topografik yapısı dikkate alınarak İstanbul geneli ana ulaşım 
yolları ile kaldırımlar ve meydanlarda çeşitli çalışmalar yürütülmek
tedir. Bu kapsamda; standart dışı olan kaldırımların genişletilmesi 
ile kaldırımların başlama ve bitiminde ki rampaların %5-8 eğimli ve 
en az 1.00 mt. genişlikte olacak şekilde düzenlenmesi, araçların 
yaya alanlarına girmesini önlemek amacı ile fiziki engel yerleştiril
mesi, ızgara, menhol ve baca kapaklarının tekerlekli sandalyelerin 
düşmeyecek şekilde düzenlenmesi, kaldırımlarda bulunması kaçı
nılmaz olan cisim ve kütlelerin etrafının uygun bir malzeme ile 
çember içine alınarak olası çarpmalara karşı önlem alınması, üst
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geçitlerin özürlülerin kullanımına uygun hale getirilmesi ve kaymayı 
engelleyen malzeme ile kaplanması yönünde çalışmalar yapılmak
tadır. Ayrıca görme özürlü yayaların kolay ve güvenli geçişi için 
105 sinyalize kavşak tamamlanmış olup, sistemin yaygınlaştırılma
sına devam edilecektir.

RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ

Metro ve tramvay istasyonlarında özürlülerin istasyona 
giriş ve çıkışlarını sağlayan asansörler yerleştirilmiştir. Taksim -  4. 
Levent Metro hattında, Kabataş -Taksim Füniküler sisteminde ve 
Aksaray -  Atatürk Havalimanı Hafif Metro hattında özürlü asansör
leri ile erişilebilirlik koşulları sağlanmıştır. Yine bütün hatlarda özür
lüler için düzenlenmiş tuvaletlerin yapımı tamamlanmıştır. Tüm 
metro, hafif metro ve tramvay hatlarının istasyon girişlerinde ve 
istasyon içinde özürlülerin rahatlıkla tekerlekli sandalyelerini kulla
nabilecekleri % 6 eğimli rampalar mevcuttur. İstasyonlara yerleşti
rilen yönlendirme bantları ve tutunma barları sayesinde özürlüler 
kendi başlarına, hiç destek olmaksızın perona kadar yollarını bula
bilmekte ve peronda sarı çizgideki ikaz bantları yardımıyla aracın 
önüne geldiklerini algılayabilmektedirler. Ayrıca istasyon girişlerin
de tekerlekli sandalyelerin geçişi için özel giriş kapıları bulunmak
tadır.

Daha önce yapılan uygulamalarda edinilen tecrübeler yürü
tülmekte olan raylı sistem inşaatlarına da yansıtılmaktadır. Yürütü
len bütün projelerde mimari uygulamalar uluslararası normlara 
uygun olarak yapılandırılmaktadır. Halen inşaatı devam eden Tak- 
sim-Yenikapı, 4. Levent-Ayazağa-Hacı Osman ve Kadıköy-Kartal 
metro hatlarında özürlüler için toplam 89 adet asansör ve 33 adet 
tuvalet hizmete sunulacaktır.

Ayrıca günümüz raylı sistemlerinde teknik gelişmeler takip 
edilmekte olup yürütülmekte olana raylı sistem projelerimizde özür
lülere yönelik mimari açıdan yapılabilecek düzenlemeler gerekti
ğinde tekrar gözden geçirilebilmektedir.
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Özürlüler Müdürlüğü ile koordineli çalışarak özürlülerin ola
sı afetler karşısında güvenliklerini sağlamak, günlük hayatlarını 
kolaylaştırmak ve yaşadıkları bölgeyi tanımaları amacıyla hissedi- 
lebilir harita maketleri hazırlanmaktadır.

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İçişleri Bakanlığı’nın 159 sayılı Genelgesi ve Ulaşım Koor
dinasyon Merkezinin (UKOME) kararı doğrultusunda özürlülere 
“Özürlüler İçin Park Kartı” verilmektedir. Bu kart sahipleri; yaya 
geçidi olamayan yerlerde, trafiği aksatmayacak şekilde geçici süreli 
park yapabilirler. Park yerlerinde kart sahiplerine öncelik sağlanır. 
Bu karta sahip olmayan kişiler özürlüler için ayrılmış park yerlerine 
park yapamazlar.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul’da ki park ve bahçe düzenlemelerinin erişilebilirlik 
uygunluğu bakımından kontrolü yapılmakta, yaya akışının rahat bir 
şekilde sağlanabilmesi amacıyla ağaç ve bitki düzenlemeleri yeni- 
lenmekte, erişime engel oluşturan alanlar da rehabilitasyon çalış
maları yürütülmektedir.

İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Özürlü çocukların sosyal etkinlikler düzenlenerek itfaiyecilik 
mesleğini tanımaları sağlanmaktadır. Bu etkinlikler kapsamında 
özürlü çocukların yangın ve afetlere karşı korunma eğitimi alması 
amaçlanmaktadır. Yetişkin özürlülerin de yangın ve deprem anında 
doğru davranış amacıyla eğitimi planlanmaktadır.

İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ

İlçelerde özürlülere yönelik hizmetlerin yürütüleceği özel 
merkezler projelendirilmektedir. Bu kapsamda “Sancaktepe Reha
bilitasyon ve Mesleki Beceri Kazandırma Projesi’’ ve “Başakşehir 
Özürlüler Merkezi Projesi’’ nin tamamlanması yönünde çalışmalar 
devam ettirilmektedir. Ayrıca Florya Yaz Kampının bir benzerinin 
Anadolu yakasında yapılması için araştırma çalışmaları devam 
etmektedir.

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI A.Ş.

İstanbul Şehir Hatları , yeni nesil vapurlar ( model 4 vapur
ları ve yeni Haliç vapurları ) ile özürlülerin deniz ulaşımından rahat
lıkla yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapmıştır. Bu vapur
larda hareket kolaylığı sağlayacak genel düzenlemelerle beraber 
özel WC’ler de eklenmiştir. Yenilenen iskele ve terminallerde özür
lülerin vapura sorunsuz ulaşımını sağlayacak düzenlemeler yapıl
maktadır. Ayrıca belli aralıklarla görme özürlüler için sefer tarifeleri 
rehberleri basılmaktadır. Ayrıca şehir içi seferlerden % 40 üzeri 
özürlü kişiler Beyazkart kullanarak ücretsiz yararlanabilmektedir.

İSPARK

İSPARK İstanbul trafiğini, park düzenlemeleri ve işletmesi 
ile yeniden yapılandırmıştır. İstanbul şartlarına uyarlanabilecek 
örnekler AR-GE faaliyetleri ile tespit edildikten sonra, gelişmiş 
standardizasyon özellikleri incelemeye alınarak konu hakkında 
geçerli ve yetkin özellikler belirlenerek uygulama aşamasına geçi
rilmektedir. Otoparklar için ayrılması gereken özürlü sürücü kapasi
telerinin tespit edilmesi, özürlü sürücülerin araçlarını bırakacakları 
otopark yerlerinin seçilmesi, seçilen yerlerin standartlara uygun 
olarak hazırlanması ve kullanıma açılması için çalışmalar yapıl
maktadır. İBB tarafından uygulamaya alınan İstanbulkart’ın kulla-
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nımının yaygınlaşması ile özürlü sürücülerin ulaşım ihtiyaçlarının 
da karşılanacağı ve hayatlarının kolaylaşacağı düşünülmektedir.

SPOR A.Ş.

2004 yılında Cemal Kamacı, Hamza Yerlikaya ve Zeytin- 
burnu Spor Kompleksinin havuz ve kapalı salonlarında başlatılan 
ve 2011 yılı itibariyle 30 ayrı spor kompleksi ve 13 yüzme havu
zunda yürütülen bir proje kapsamında, sağlık ekibi ve eğitmenler 
eşliğinde yüzme, fitness ve salon sporları dallarında özürlülerin 
sporla rehabilitasyon çalışmaları yürütülmektedir. İSÖM’den yapı
lan yönlendirmelerle bu kapsamda ücretsiz yürütülen sporla rehabi
litasyon çalışmalarında bugüne kadar on binin üzerinde özürlü 
bireye hizmet verilmiştir. Bütün spor tesislerinin erişilebilirlik stan
dartlarına uygun hale getirilmesi sağlanmaktadır.

İSTANBUL OTOBÜS A.Ş.

Alınacak otobüslerin erişilebilirliğe uygun olması için teknik 
şartnamelerin ilgili kısımları 5378 sayılı Kanuna göre hazırlanmış
tır. 2011 Mayıs ayında 172 yeni otobüs özürlülerin erişimine uygun 
olarak hizmete başlamıştır. Ek teknik şartname gereği, yeni dö
nemde hizmete sunulacak araçların kapı ve koridorlarında basa
mak bulunmayacaktır. Araçlar içinde görsel ve sesli anons sistemi 
bulunacaktır.

KÜLTÜR A.Ş.

Kültür A.Ş. Seyyar Kitap kampanyası kapsamında görme 
özürlüler için sesli kitaplar yayınlamıştır. Benzer kampanyalarda 
bütün özürlülerin kültür ürünlerine erişimleri için gerekli düzenleme
ler yapılacaktır. Yerebatan Sarnıcı ve Panorama 1453 tarih Müzesi 
özürlülerin erişimine uygun bir şekilde düzenlenmiş olup kültürel 
alanların erişimine bundan sonra da özel önem verilecektir.
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KİPTAŞ

Özürlü vatandaşların ev sahibi olabilmesi için sosyal konut 
planlamalarında giriş katlar kuraya tabi tutulmadan özürlülere ay
rılmaktadır. Genel bir prensip olarak bu uygulama bütün projelerde 
kabul edilmiştir. Ayrıca bütün bina ve tesislerin inşasında özürlüle
rin ulaşımı ve hareket kolaylığı düşünülerek düzenlemeler yapıl
maktadır. KİPTAŞ hastane, okul, kültür yapıları gibi kamuya açık 
binaların erişilebilirlik rehabilitasyonlarını gerçekleştirmekte, 5378 
sayılı Kanun kapsamında erişilebilirliği sağlayacak çözümler üret
mektedir.

İSTANBUL HALK EKMEK A.Ş.

Çölyak, PKU ve Otizm hastalarının etkili beslenmeleri için 
glutensiz ve düşük fenilalaninli ürünlerle destek sağlanmaktadır. 
2000 yılından itibaren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi işbirliği ile 
glutensiz ve düşük fenilalaninli ekmek ve 2005 yılından itibaren ise 
glutensiz karışım un üretimi başlatılmıştır. Bayramlarda Çölyak, 
PKU ve otizm hastalarına Glutensiz Ürün Paketleri ücretsiz olarak 
gönderilmektedir.
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İSÖM BİRİMLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSÖM MÜDÜRİYET (TOPHANE)
Adres: Karabaş Mektebi Sok. No: 24 34425/Tophane-Beyoğlu 
Telefon: 0212 449 96 00 
Faks: 0212 449 50 33 
E-posta: isom@ibb.gov.tr

ARNAVUTKÖY ÖZÜRLÜLER MERKEZİ
Adres: Merkez Mah. Fatih Caddesi Cansoy Sokak No:19/A 
Arnavutköy
Telefon: 0212 597 76 35 - 0212 449 96 64
Faks: 0212 449 50 33
E-posta: isom.arnavutkoy@ibb.gov.tr

ATAKENT OTİZM MERKEZİ
Adres: Atakent Mahallesi Türkler Caddesi Göktürk Sitesi 
No:7 (Nihat Sami Banarlı İlköğretim okulu Yanı)
Telefon: 0216 505 07 40 - 0216 505 07 41
Faks: 0212 449 50 33
E-posta: isom.atakent@ibb.gov.tr

EYÜP GÖRME ÖZÜRLÜLER KOORDİNASYON BİRİMİ
Adres: Merkez Mah. Sultan Reşat Cad. No: 6 Eyüp İstanbul 
Tel: 0212 449 96 53 -  0212 449 97 40 
Faks: 0212 449 50 33

BAĞCILAR ÖZÜRLÜLER MERKEZİ
Adres: İnönü Mah. Şehit Yılmaz Kaan Cad. No:82 Molla Gürani
Parkı Yanı 34209/Bağcılar
Telefon: 0212 436 93 59 - 0 212 449 97 18
Faks: 0212 449 50 33
E-posta: isom.bagcilar@ibb.gov.tr
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BEYKOZ ÖZÜRLÜLER MERKEZİ
Adres: Beykoz Belediyesi Hizmet Binası Rüzgarlı bahçe
Mah. Şehit Ömer Balıkçı Sok. No: 1
(Rüzgârlı bahçe Aile Sağlık Merkezi Altı ) 34820/Beykoz
Telefon: 0216 322 57 20 - 0 216 680 01 04
Faks: 0212 449 50 33
E-posta: isom.beykoz@ibb.gov.tr

BÜYÜKÇEKMECE ÖZÜRLÜLER MERKEZİ
Adres: Dizdariye Mah. Enver Paşa Cad. Özcan İş Merkezi 
No:3 Büyükçekmece
Telefon: 0212 883 79 68 -  0 212 881 19 06
Faks: 0212 449 50 33
E-posta: isom.buyukcekmece @ibb.gov.tr

ÇEKMEKÖY ÖZÜRLÜLER KOORDİNASYON BİRİMİ
Adres: Mehmet Akif Mah. Ulubatlı Hasan Cad. Akasya 
Sok. No:34-36 Çekmeköy (Mehmet Akif Kültür Merkezi) 
Telefon : 0216 640 41 94 Dahili:155 
Faks : 0212 449 50 33 
E-posta: isom.cekmekoy@ibb.gov.tr

ESENLER ÖZÜRLÜLER MERKEZİ
Adres: Birlik Mahallesi Kırım Caddesi 858 Sok. No:2 
Atışalanı / Esenler (Barış Manço Çocuk ve Halk 
Kütüphanesi Arkası)
Telefon : 0212 432 10 81 -  0212 432 10 82
Faks : 0212 449 50 33
E-posta: isom.esenler@ibb.gov.tr

FATİH OTİZM MERKEZİ
Adres: Neslişah Mah.Zeynelağa Sok.No:14 Fatih 
Telefon: 0212 533 34 25 - 0212 533 34 24 
Faks: 0212 449 50 33 
E- posta: isom.fatih@ibb.gov.tr
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GAZİOSMANPAŞA ÖZÜRLÜLER MERKEZİ
Adres: Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı Gaziosmanpaşa 
Belediyesi Ek Hizmet Binası No:20 
(Nikah Salonu Yanı, Müftülük Alt Katı)
Telefon: 0212 417 56 65 
Faks: 0212 449 50 33 
E-posta: isom.gop@ibb.gov.tr

KAĞITHANE ÖZÜRLÜLER MERKEZİ
Adres: Gürsel Mah. Eski Beşiktaş Cad. No:3/1 34400/ 
Kağıthane
Telefon: 0212 320 59 70 -  0 212 222 64 37
Faks: 0212 449 50 33
E-posta: isom.kagithane@ibb.gov.tr

KÜÇÜKÇEKMECE-AVCILAR ÖZÜRLÜLER MERKEZİ
Adres: Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. No:148 34303/ 
Küçükçekmece
Telefon: 0212 580 08 84 - 0 212 580 79 04
Faks: 0212 449 50 33
E-posta: isom.kucukcekmece@ibb.gov.tr

MALTEPE ÖZÜRLÜLER MERKEZİ
Adres: Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:436 Kat:2
(Halk Bankası Üstü) Maltepe
Telefon: 0216 305 79 44 -  0216 383 93 16
Faks: 0212 449 50 33
E-posta: isom.maltepe@ibb.gov.tr

ÖZÜRLÜLER YAZ KAMPI
Adres: Ümraniye Mah. Kazım Silivri Sok. No:36/1 34149 
Çiroz Mevkii /Florya
Telefon: 0212 573 79 33 - 0212 573 79 22 
Faks: 0212 449 50 33 
E-posta: isom.kamp@ibb.gov.tr
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BAYRAMPAŞA ÖZÜRLÜLER MERKEZİ
Adres: Murat Mah. Rami Kışla Cad. No: 161 34045/Rami- 
Bayrampaşa
Telefon: 0212 449 96 97 - 0 212 497 04 26 
Faks: 0212 449 50 33 
E-posta: isom.rami@ibb.gov.tr

SANCAKTEPE ÖZÜRLÜLER MERKEZİ
Adres : Yenidoğan Mah. Atatürk Cad. No:327/1 
Yenidoğan Dörtyol Durağı Sancaktepe 
Telefon: 0216 430 97 77 - 0216 430 96 66 
Faks: 0212 449 50 33 
E-posta: isom.sancaktepe@ibb.gov.tr

SARIYER ÖZÜRLÜLER MERKEZİ
Adres: Maden Mah. Nalbant Çeşme Sok. Şifa Suyu Altı 
No:57 34467/Sarıyer
Telefon: 0212 218 41 27 - 0 212 242 91 69
Faks: 0212 449 50 33
E-posta: isom.sariyer@ibb.gov.tr

SİLİVRİ ÖZÜRLÜLER MERKEZİ
Adres: Alibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:7 (Eski 
Kültür Dershanesi )
Telefon: 0212 728 99 52 - 0212 728 99 54 
Faks: 0212 449 50 33 
E-posta: isom.silivri@ibb.gov.tr

SULTANBEYLİ ÖZÜRLÜLER MERKEZİ
Adres Mimarsinan Mah. Özgürlük Cad. No:17 Sultanbeyli 
Telefon: 0216 592 79 50 - 0 216 592 97 39 
Faks : 0212 449 50 33 
E-posta: isom.sultanbeyli@ibb.gov.tr

564

mailto:isom.rami@ibb.gov.tr
mailto:isom.sancaktepe@ibb.gov.tr
mailto:isom.sariyer@ibb.gov.tr
mailto:isom.silivri@ibb.gov.tr
mailto:isom.sultanbeyli@ibb.gov.tr


TUZLA ÖZÜRLÜLER MERKEZİ
Adres: Cami Mah. İstasyon Cad. Doktor Alattin Yavaşça
Sok. No.:12 34944/Tuzla
Telefon: 0216 395 72 50
Faks: 0212 449 50 33
E-posta: isom.tuzla@ibb.gov.tr

ÜMRANİYE ÖZÜRLÜLER MERKEZİ
Adres:Çakmak Yolu Alemdağ Caddesi No:217 ( İBB 
Kapalı Yüzme Havuzu Yanı) Tepeüstü/Ümraniye 
Telefon: 0216 526 26 34 - 0 216 526 26 10 
Faks: 0212 449 50 33 
E-posta: isom.umraniye@ibb.gov.tr

YEDİKULE ÖZÜRLÜLER MERKEZİ
Adres: İmrahor Mah. İlyas Bey Cad. Mahzen Sok. No:14
34083/Yedikule - Fatih
Telefon: 0212 632 29 21 - 0 212 449 96 41
Faks: 0212 449 50 33
E-posta: isom.yedikule@ibb.gov.tr

ORTEZ-PROTEZ ATÖLYESİ
Adres: Murat Mah. Rami Kışla Cad. No.:161 34045/Rami- 
Bayrampaşa
Telefon: 0212 417 31 42 - 0 212 449 97 13 
Faks: 0212 449 50 33 
E-posta: isom.ortez@ibb.gov.tr
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