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1-GİRİŞ 

 

1.1. Problem 

 

Toplum; içinde pek çok bireyin bulunduğu geniş insan topluluğudur. Örneğin; 

Ortak müştereklerde buluşan, müşterekler dışında birbirinin farkında olmayan bireyler 

topluluk oluşturabilirler.Bu insan topluluğu sadece insan kalabalığı mıdır? İnsan  

toplum içinde varlığını sürdürürken anlaşılmayı bekler mi? İnsan anlaşılmayı beklediği 

gibi anlamayı da ister mi? 

 

İnsan ile ilgili tüm düşünce alanları onun varlığını tanımlamaya çalışmaktadır. 

İnsanoğlu dünya gelişimiyle beraber pek çok düşünce akımının etkisinde kalmıştır. 

İnsanın yeni bulgular, buluşlar bulmaya yönelik dürtüsü yeni düşünce akımlarının 

insanlığı etkilemesine neden olmuştur. 

 

İnsanoğlunun gelişiminin, hümanist çerçevede olduğunu söylemek ne derece 

doğrudur. Güce olan zaafı onun daima olumlu gelişimine neden olmamıştır.Tek söz 

söylenebilir, o da insanın geriye ya da ileriye yönelik her zaman bir değişim 

göstereceğidir. Değişim insanın doğasının net tutumlarından biridir. 

 

İnsan topluluğunun bir parçası da engelli bireyidir. Bütünün parçası olan engelli 

bireyi, toplum ne derece kendi parçası olarak görmektedir? Doğada insan dışındaki canlı 

varlıklar kendi türlerindeki engelli canlının yok olmasına mani olmazlar. Örneğin; Kedi 

engelli doğan yavrusunu yer yada terk eder. Peki insanı hayvandan ayıran bir tutumun 

olması gerekmez mi? Onu kendi varlığıyla bir tutması gerekmez mi? Üstelik bu 

tutumunun erdemli olmak değil, insan olmanın doğal hali olduğunu kavraması 

gerekmez mi? 
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Tutum; bir şeye ya da birine, tutum nesnesine karşı inanç, duygu ve eğilimlerin 

görece durağan bir örgütlenmesidir (Morrıs, 2002:619 ). 

   

Toplumda davranış, duygu, düşünce ve kişiler arası ilişki süreçlerinde belirli 

normlar veya gizli kalan beklentiler bulunmaktadır. Ancak, bu dile getirilebilen veya 

gizli kalan beklentilere uymayan, çeşitli bakımlardan ve nedenlerden dolayı farklılıkları 

olan bireyler de toplum içinde yaşamlarını sürdürebilmelerini ve potansiyellerini 

geliştirebilmeleri bakımdan çok önemlidir. Farklılıkla bireyin kendine özgü olduğu, 

zayıflıkları ve güçlükleri ile bir bütün oluşturduğu vurgulanmak istenmiştir 

(Karancı,1997:5 ).     

 

Toplum bireylerinin, engelli bireye karşı tutumları genel olarak tam netliğe 

kavuşmamıştır. Günümüzde engelli bireye karşı hümanist yaklaşım söylemleri 

olmuştur. Söylemler metne dökülmüştür. Bununla birlikte henüz istenen olumlu tabloya 

ulaşılmamıştır.   

 

Sosyoloji beşeri toplumun sistematik incelenmesiyle ilgilenen bir toplumsal 

kurallar bütünü olan toplum bilimdir. En geniş anlamıyla insan davranış ve ilişkilerini 

konu edinir. Bir arada bulunan insanlar olayı üzerinde yoğunlaşır. Toplumun her 

yerinde mevcut toplumsal davranışın kalıplaşmış düzenliklerini inceler. Bu alandaki 

toplumsal kuralları ve yasaları tesbite çalışır. Sosyoloji, toplumda gruplar üzerinde 

durmakta, grupların yapı ve işlevlerinin çözümlenmesini ele almakta, grupların 

kökenleri, kompozisyonu ve birbirleriyle ilişkilerini insan davranışları yönünden 

incelenmektedir (Tezcan, 1988:5 ).   

 

Başkalarına ilişkin izlenim oluşturduğumuzda, farklı kategorilerden insanlar 

hakkındaki şemalarımıza, beklentilerimize ve inançlarımıza güveniriz.İzlenimler 

bilginin kazanılma sırasından da etkilenir.Öncelik etkisine göre, ilk izlenimler en güçlü 

olanlardır. “Bilişsel cimriler” olarak bizler düşünce israfından kaçınırız. İnsanları çok 

basit kavramlara dayanarak yargılarız. Bu kavramlardan biri, bir grup ya da sosyal 

kategorinin bütün üyeleri tarafından paylaşıldığın varsaydığımız, özellikler yumağı 
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olarak tanımlanan kalıp yargıdır.Başkalarının yanlı değerlendirilmesi, kendini 

doğrulayan kehanet yoluyla bireyin beklentisi yönünde olan söz konusu davranışın 

gösterilmesine yol açabilir (Morrıs, 2002:645 )  

 

Toplumsal anlamda sosyoloji biliminin engelli bireye toplumun göstermiş 

olduğu tutumları irdelemesinin gerekliliğidir. Engelli birey gerçeğinin ve ona karşı 

gösterilen tutumun ne olması gerektiği, sorunların çözümüne yönelik fırsatlar 

verecektir.   

 

Toplumsallaşma kavramı bir kimsenin içinde birtakım işlevleri olabileceği 

belirli bir toplum ya da toplumsal grubun kurallarını öğrenmesi sürecidir.Uygun 

örnekler, değerler ve duyguların kişiselleştirilmesini ve öğrenilmesini içerir 

(Tezcan,1988:37 ).   

 

Toplumsallaşma süreci, doğuştan başlayarak tüm yaşam boyunca süren uzun bir 

dönemi kapsar. Bu süreç aracılığıyla birey, bir kişilik kazanmaktadır. Başka bir deyişle 

toplumsallaşma, belirli bir toplumun davranış kalıplarını kişiliğine mal ederek o 

topluma ait bir birey durumuna gelişi olayıdır (Tezcan,1988:38 ).   

 

Nesnel bakımdan toplumsallaşmada toplumun birey üzerindeki etkisi söz 

konusudur. Böylece toplum, kendi kültürünü bir kuşaktan diğerine aktarır. Toplum, 

ortaklaşa olarak benimsediği beklenti ve isteklerini, değer sistemlerini, ideallerini bireye 

aşılar ve bireye toplumsal rolünü öğretir (Tezcan,1988:38).   

 

Öznel bakımdan toplumsallaşmada bireyin içinde bulunduğu çevreye 

uyarlanması olayıdır. Böylece birey, örgütlenmiş toplumsal yaşamın herkes tarafından 

kabul edilmiş ve onaylanmış hareket biçimlerine uyarlanır. Bu uyarlanma için, 

toplumun davranış biçimlerini öğrenir.Birey, kültürel değerleri, normları benimseyip 

içselleştirir (Tezcan,1988:38 ).   
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Engelli bireyin nesnel  ve öznel bakımdan toplumsallaşması gereklidir. Benlik 

ve kişiliğini ancak bu şekilde kazanacaktır. Engelli birey bulunduğu toplumun 

değerlerini özümsemeye açık olabilir. Kendi varlığıyla ilgili toplum çelişkileriyle karşı 

karşıya geldiği  zaman, bulunduğu topluma entegre olabilecek midir? 

 

1990 Nüfus sayımına göre Türkiye’de 3 milyon çocuğun özel bakıma ve eğitime 

gereksinimi olduğu görülmektedir. MEB’nin Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışmanlık 

Genel Müdürlüğü tarafında derlenen istatistiklere göre (1993)  4-18  yaş  grubunda 952. 

382 çocuk kayıtlara özürlü olarak geçirilmiştir. Bu çocuklardan %13 ve %5’tir. Ayrıca, 

toplam özürlü çocuk sayısının yarıdan çoğunu zihinsel özürlüler oluşturmaktadır (Sarı, 

2003:3).                                                                                                                                                                                  

 

UNICEF’in istatistiksel bilgisi toplumumuzun bir gerçeği ile net bir biçimde 

karşı karşıya gelmesini gerektirir. İşleyen sistemler bir çok probleminin yanı sıra var 

olan engelli bireyin yaşam içinde varlığı ve sorunlarını dikkate alır. 

 

Bireyin farklılığı o kişinin ailesinin ve iletişimde olduğu sosyal grupların bu 

farklılığı nasıl anlamlandırdıklarına ve buna bağlı olarak nasıl tepki verdiklerine göre de 

biçimlenir. Farklılıkla yaşarken bireyin sistemler içersinde yaşadığı, dolasıyla en küçük 

sistem olarak alabileceğimiz aileden başlayarak okul, toplum, eğitim ve sağlık 

sistemlerinin farklı ihtiyaçları olan bireyden nasıl etkilendiklerinin, onu nasıl 

etkilediklerinin ve ne gibi hizmetler gereksinim duyulduğu ifade edilir 

(Karancı,1997:5). 

 

Yetersizlikten etkilenmiş kişilerin diğerleri gibi kabul edildiği ve değerli 

görüldüğü toplumlarda, bu kişilerin bağımsız şekilde yaşamlarını sürdürebilmesine 

hizmet edecek şekilde çevre düzenlemelerine yer verildiği gibi, eğitim fırsatlarından eşit 

düzeyde yararlanmaları için önlemler alınmıştır (Özyürek, 2000:1). 

 

Engelli birey, insan değerinin önemine dayalı bilincin gelişiminin yavaş olduğu 

toplumlarda  eğitimden, sağlığa kadar insanın tüm ihtiyaç alanlarında toplumla çakışır. 
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Engelli birey bu çakışmayı sadece kendi değil ailesi ve onunla ilgili birey ve kurumlarda 

yaşar. 

 

Engellilere yönelik düşünce, inanç ve duygular onları önce insan sonrada 

gereksinimleri farklı olan insan olarak görme şeklinde olduğunda, tutumların olumlu 

olduğunu işaret eder. Buna karşılık, engellilere yönelik düşünce, inanç ve duygular 

onlar yetersizlikleriyle davranış ve kişilik özellikleri ilişkilendirildiğinde, engellilere 

yönelik tutumların olumsuz olduğunu gösterir (Özyürek, 2000:4). 

 

Yetersizlikleri olanlarının kendilerini yetersiz değerlendirmemeleri ancak 

yetersizlikten etkilenmeyenlerin onları kabul etme ve varlıklarını onayladıkları 

toplumsal etkileşimlerle olasıdır.Yetersizlikten etkilenenlerin uyumlu sosyal 

etkileşimlerini üstlenecekleri toplumsal rollerde yetersizlikten etkilenmeyen çoğunluğun 

tutumları belirleyicidir (Özyürek, 2000:2). 

 

Ülkemizde tıp, psikoloji, sosyoloji, hukuk ve eğitim gibi alanlarda çok sayıda 

meslek adamı yetersizlikten etkilenen kişilerin diğer kişiler gibi ve bulundukları 

toplumda yaşayabilmelerine yardımcı olma çabası içindedir. Bazen bu çabaları 

yetersizliği olanların toplumda bağımsız bir şekilde yaşamalarına hizmet ederken, başarı 

ile sonuçlanırken, çoğu zaman tam anlayamadığımız değişkenlerden dolayı  

başarısızlıkla sonuçlanır. Engellileri topluma hazırlamada meslek adamlarının başarılı 

olmasının ön koşulu yetersizliği olan kişilere yönelik tutumlarının niteliğidir. Ana, 

babalar ve meslek adamları engellileri diğerleri gibi, değerli görür ve onlardan da 

diğerlerinden beklediğini beklerse, yani tutumları olumlu olursa,yetersizlikten 

etkilenmiş kişiler yaşadıkları topluma daha donanımlı olarak hazırlanır. Aksi 

durumlarda, mesleki bakımdan ne kadar yetkin olursa olsun, engellilere yönelik 

tutumlar olumlu olmadığında, onları farklı algıladıklarında, değerli görmediklerinde ve 

beklentilerini sınırladıklarında, onları bulundukları toplumda bağımsız şekilde yaşama 

hazırlamada yetersiz kalırlar (Özyürek, 2000:7). 
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Ülkemizde engelli bireye yönelik pek çok problem bulunmaktadır. Her alanda 

engelli birey, başka problemlerle karşılamaktadır. Kök problemlerin bulunamayışı, yan 

problemlerle birlikte bir yığın olarak önümüze çıkmaktadır. Her alan ayrı bir araştırma 

gerektirdiğinden dar bir araştırma alanı belirlendi. 

 

Toplum sisteminde bireyler varlıklarını sürdürebilmek için, bir çoğu bir meslek 

gurubuna mensup olmak durumundadırlar. Meslekler uygulanarak, toplumdaki diğer 

bireylerin yaşamdaki ihtiyacını karşılamaktadır. Engelli bireyler toplum içinde yaşamını 

sürdürürken, meslek guruplarından herhangi biri yada birileriyle direk olarak karşı 

karşıya kalır. Engelli bireylerin bir çoğu, yaşamlarını sürdürebilmek için meslek sahibi 

olmayı isterler. 

 

Engelli bireyin yaşamda karşılaştığı zorlukların, neler olduğunu belirlemek 

adına yapılması gereken  araştırmalar olmalıdır. Bireyler sahip oldukları meslek 

grubunda engelli bireyleri ne derece kabul etmektedir? İş alanlarından engelli bireyler, 

engelli olmayan bireyler gibi yararlanabiliyor mu? Yararlanamıyorsa sebebi nedir? 

Bunun sebebinin neler olabileceğinin belirlenmelidir.         

      

Dünyada ve ülkemizde engelliler birtakım sorunlarla baş başa kalmaktadır. 

Belirlenen meslek guruplarındaki bireylerin, engelli bireylere karşı tutumunun 

irdelenmesi gerekmektedir.     

 

1.2. Hipotez 

 

1.2.1. Sınıf öğretmeni mesleğine sahip bireylerin, engelli bireyin meslek 

edinimine yönelik uygulanan tutum ölçeğinde en yüksek puanı alacaktır. 

 

1.2.2. İşçi mesleğine sahip bireylerin, engelli bireyin meslek edinimine yönelik 

uygulanan tutum ölçeğinde en düşük puanı alacaktır. 
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1.3. Amaç 

 

Bu araştırmanını amacı belirlenen meslek gruplarının, engelli bireye tutumudur. 

Belirlediğimiz meslek grupları  işçi, doktor, sınıf öğretmeni, müzisyenler, banka 

memuru, gazetecilerdir.       

 

1. Belirlediğimiz meslek gruplarından fabrika işçilerinin engelli birey tutumunu              

belirlemek, toplumun engelli bireye karşı tutumunu belirlenmesini olumlu 

yönde etkiler.    

2. Belirlediğimiz meslek gruplarından doktor engelli birey tutumunu 

belirlemek, toplumun engelli bireye karşı tutumunu belirlenmesini olumlu 

yönde etkiler.    

3. Belirlediğimiz meslek gruplarından sınıf öğretmeni  engelli birey tutumunu 

belirlemek, toplumun engelli bireye karşı tutumunu belirlenmesini olumlu 

yönde etkiler.    

4. Belirlediğimiz meslek gruplarından müzisyenler engelli birey tutumunu 

belirlemek, toplumun engelli bireye karşı tutumunu belirlenmesini olumlu 

yönde etkiler.    

5. Belirlediğimiz meslek gruplarından banka memuru engelli birey tutumunu 

belirlemek, toplumun engelli bireye karşı tutumunu belirlenmesini olumlu 

yönde etkiler.    

6. Belirlediğimiz meslek gruplarından gazeteciler engelli birey tutumunu 

belirlemek, toplumun engelli bireye karşı tutumunu belirlenmesini olumlu 

yönde etkiler.    
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1.4.Araştırmanın Önemi 

 

Belirlediğimiz meslek gruplarından doktor ve sınıf öğretmeni engelli bireyin 

kişisel yaşamıyla direkt bağının olması sebebiyle seçilmiştir. Özellikle çocukluk 

döneminde doktor gurubuyla yoğun iletişim içinde bulunur ve hayatının belli 

periyotlarında iletişimi devam eder. Engelli birey ailesinden sonra sıklıkla karşılaştığı 

birey sağlık personelidir.      

 

Engelli bireyin ilkokul programından yararlanmayı başarması ise sınıf 

öğretmenin etkin bir faktör olmasını beraberinde getirir. Sınıf öğretmenin mesleğinde 

engelli bireyi görmek istemesi, olumlu tutumuyla alakalıdır. 

 

Bankacılar engelli bireylerle karşılaşma olasılığı diğer meslek gruplarına göre 

daha sınırlıdır. Duygusal iletişim ise daha sınırlı olduğu için seçilmiştir. 

 

Müzisyenler duygusal olarak atfedilen, meslek gurubunun içinde yer aldıkları 

için seçilmişlerdir. Duyarlı olarak düşünülen müzisyenlerin, kendi meslek sahalarında 

engelli bireyi nasıl görmektedirler.  

 

 İşçilerin belirlenmesinin belli bir sosyal-kültürel-ekonomik katmada olan 

işçinin, engelli bireye karşı tutumunu bilmek amacıyla belirlendi.   

 

Gazetecilerin belirlenmesinin sebebi ise, medyanın toplum üzerindeki derin 

etkisidir. Engelli bireye karşı tutumların kısmen neler olabileceğini tesbit etmektir. 

  

Yukarıda belirtilen meslek grupları dışında başka meslek gruplarını 

belirleyebilirdik. Çalışma alanımızda meslek gruplarının tutumlarını ortaya çıkarmak 

belirtilen nedenler sebebiyle seçtik. Meslek gruplarının küçük bir kısmı hakkında kaba 

bir değerlendirme yapmamızı sağlanacaktır. Bir defadan çok araştırılıp geliştirilecek bir 

araştırma konusudur. 
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Tutumların olumlu yönde değişebilmesi ve gelişebilmesi, dünya insanın 

amaçlarından biri olmalıdır. Sorunlar üzerinde bir çok değişik araştırmanın 

yapılmasının gerekliliği ortadır. Engelli bireylere yönelik  geniş bir araştırma yelpazeyi 

mevcuttur. Gerekli finans, kurum ve insan kaynakları ile pek çok olumlu çalışmalar 

yapılmalıdır. Toplumumuzu olumlu yöne  yönlendirecek  çözüm ve uygulamalar 

bulunacaktır. 

 

1.5. Sayıltılar 

 

 Bu araştırmada aşağıda ki sayıltılardan hareket edilmiştir. 

 Meslek gruplarına mensup bireylerin gönüllü katıldıkları varsayılmaktadır. 

 Meslek gruplarına mensup bireylere uygulanan tutum ölçeğinin tutumları 

ölçtüğü varsayılmaktadır. 

 Verilerin çözümlenmesi de kullanılan istatistik  yöntemin yeterli olduğu 

varsayılmıştır. 

 

1.6. Sınırlılıklar    

 

Araştırma İstanbul bölgesinde çalışan rastgele işçi, gazeteci, doktor, sınıf 

öğretmeni, müzisyen, banka memurları seçilmiştir. Uygulanacak meslek mensubu 

bireyleri toplam her guruptan 15 kadın, 15 erkek olmak üzere 30 kişidir. Toplam denek 

sayısı 180 kişi olarak belirlenmiştir. Araştırma verileri  belirlenen meslek guruplarından 

bireylerin Tutum Ölçeğine verdikleri cevaplarla sınırlıdır.   
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II. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

2.1. Engelli Ve Engelli Olmayan Bireyleri Felsefe 

Tabanında  İrdeleme  

 

2.1.1.Düşünme-Özne-Nesne 

     

İnsan düşünür. Düşünmek, insan var olduğundan bu yana gelişiminin her 

aşamasında onu farklı boyutlara geçişini sağlamaktadır.Bu gelişimle beraber devletler, 

onların sınırları, yaşam koşulları,  insanın bireysel  ve toplumsal beklentileri, inançları, 

yönetim biçimleri, yönetim mekanizmaları, biçim ve işleyiş farklılıklarının doğuşuna, 

gelişimine tükenişine ve yeni bir oluşumun ortaya çıkışına sebep olur. 

 

Bir özne olarak var olmak, varolanı dile dökmek, onu dilde var etmektir. İnsanda 

ancak böyle bir eylemle var olmaktadır. Özne bilen ve dile getirendir. Özne, düşünme 

edimini sadece gerçekleştirdiğinde, özne olmanın ilk aşamasını gerçekleştiriyor 

demektir. Özne olma sürecinin tamamlanabilmesi için dile getirme, dillendirme 

ediminin de gerçekleştirilmesi gerekir. Felsefe tarihini oluşturan söylemlerin ortak –salt 

biçimi, var olma, düşünme bilme, dile getirme düzlemlerinin nasıl olduğunu göstermeye 

ilişkindir (Çotuksöken, 2002-115 ).   

 

Bu bağlamda insan düşünce kapasitesini geliştirme yolunda  ilerlerken dili 

kullanmıştır. Öznelliğinin keskinliğini belirginleştirmiştir. Öznellik neye göre tam ideal 

öznelliğe ulaşacaktır? Düşünce ve sözün bu birlikteliği yetecek midir? Beden dilinin 

sınırlıkları dahillinde kalmak kalıcılığı sağlar mı?  Öznenin variyetinde düşünme, sözün 

yanı sıra düşünce ve sözün yazıya dökülüşü olan yazı  öznenin bir diğer basamağını 

oluşturur. Toplum olarak cumhuriyet sonrası yazı toplumu olma yolunda ilerleme 

kaydetmeye başlanmıştır. Gelişim sürecinde olduğumuz gözlenmektedir. Kendini 

yazma ile ifade eden bireyler çoğalmaktadır. Engelli bireylerin özne olabileceği 
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düşüncesi toplumun gelişimi ile beraber yol almaktadır. Toplumdaki bireyler için uzun 

zaman nesne bile olmayan engelli ve ailesi, düşünen konuşan çoğu zaman bunu yazan 

bireyler olduklarını topluma anlatmaya çalışmaktadır. Bir bilincin gelişmesi adına 

çabalamaktadır. 

 

Düşünme gücü salt zihinsel ve bedensel engelli olmayan insanlara verilen bir 

ayrıcalık değildir. Her birey kendi kapasitesi oranında düşünür,söyler. Bireyin 

engellinden dolayı başka ifade yolları edinmiştir. İşaret dili, görmeyenlere yönelik 

oluşturulan alfabe ve yazı dizimi, bilgisayar destekli programlar gibi yöntemler 

mevcuttur. 

 

Düşünme öznenin bir etkinliğidir ve bu etkinlik sonucunda oluşan yapı 

düşüncedir: “düşünce, düşünmenin objektifleşmiş ürünüdür”. Bu düşünme sonucu 

engelli bireyin öznelliği fark edilir. Oysaki engelli bireyin özneliği fark edilmezden 

öncede vardır. 

 

İnsan farkında olsun ya da olmasın, temeli yönelme olan ana edimlerini 

(düşünmek, bilmek-eylemek) bir özne olarak, kendisi olarak gerçekleştirir. İnsan, özne 

olma durumunu hemen her zaman yaşar; ama bu durumu sorun olarak görmez, bu 

durumun  üzerinde düşünmez; başka bir deyişle, özne olma durumuna onu anlamak 

üzere yönelmez.(Çotuksöken,2002-129). 

 

Renaissance’de insan özneleşirken, doğa da nesneleşmiştir. Ortaçağdaki çekinik 

insan, mutlak özneye göre konumlanan öznenin yerine Renaissance’ta başat insan 

öznesi geçmiştir. Nesne kılınan dünyaya, doğaya karşılık, insanın özne kılınması, son 

derece önemli bir kırılma noktasıdır (Çotuksöken2002-133 ). 

 

2.1.2.Gözlem-Kavram 

Engelli birey, doğanın bir parçası olmakla birlikte edilgen bir nesne olarak 

görülmüştür. Hatta engelli birey insanoğlunun bir zaiyatıdır düşüncesi hala pek çok 

toplumda ve bireyde yer ettiği gözlemlenmektedir.    
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Felsefi söylemi incelemede gözlemin önemi ortadadır. Düşünme gücü, gözlemi 

gözlem yapan en önemli etken olduğu genellikle gözden kaçmaktadır.  

 

Engelli birey ve ailesi ile sağlık ve eğitim elemanları ortak bir tabanda 

buluşmaya çalışmaktadır. Düşüncenin başlangıç noktası, birey ve ailesinden 

başlamaktadır. Yaşamın içinde diğer bireyler tarafından nesne sayılmak, düşünme 

boyutlarını başka açılardan zorlamaktadır. Gözlemler yeni düşüncelerin oluşumuna ve 

gelişimine yardımcı olmaktadır. Düşüncelerin gelişimi bireyleride etkilemektedir. 

Özellikle eğitim ve sağlık alanındaki düşünce gelişimleri, bir birini de etkileyerek yeni 

düşünceleri oluşturmuştur.  

 

Kavramın, tekil varlıkla, varolanla hiç mi varlık bilimsel bir ilişkisi yoktur?  

Bizzat insanın tasarımladığı bilimsel boyutta yer alan ilişkiler olabilir. Tasarımlama 

ediminin sonucu olarak düşünmede oluşan kavram, her türlü kültür nesnesinin yaratıcı 

temeli olur. Öyleyse kültür nesnelerinin varolmasının  temeli kavramlardır. Örneğin, 

kalem insanın dışındadır bir kez varolduktan sonra; ama kalemi ilkin düşünmesinde 

yaratan insandır, öyleyse bu tür varolanlarda kavram varolandan önce  gelir 

(Çotuksöken, 2000:27).   

 

2.1.3.Dil-Düşünme-Kavram 

 

Dil açısından bakıldığında da kimi terimler, örneğin devlet, demokrasi,laiklik, 

insan hakları terimleri ve bunların taşıyıcısı durumunda olan kavramlar, ağırlıklı olarak 

insanlar arası somut ilişkiler göz önünde bulundurularak oluşturulmuşlardır. ...Bu 

kavramların dış dünyada doğrudan doğruya bir imlemi yoktur; bu imlem olsa olsa, her 

defasında farklı bir biçimde ortaya çıkan insansal ilişkiler ağıdır. İşte bu nedenle de bu 

durumlara ilişkin kavramların ortak olduğunu söylemek çok zordur, hatta olanaksızdır 

(Çotuksöken, 2000:27-28).  
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Engelli birey kavramı nasıl gelişti? Toplumda engelli bireyin varlığı üzerinde 

onunla ilk karşılaşıldığı andan itibaren düşünüldü. Düşüncesinde var ettiği kavramı, 

başka bireylerin düşüncelerinden de etkilenerek yapılandırdı. Birey kavramı ise 

dünyanın saygı değer bir parçası olmanın önemi, insanlık sürecinde gelişti.Edinilen 

kavramların içerik ve biçimi değişim gösterdi.  

 

Varolan üç alanda –üç varolma alanında- kendini sunar; dış dünya da, 

düşünmede, dilde. Düşünmede ve dilde varolan doğrudan insan dünyasına ilişkindir 

(Çotuksöken,2000:30).  

 

Engelli bireye yönelik tutum, biçim alır ve kendini dış dünyaya sunarken var 

olan düşüncelerin etkisinde kalması olağandır. İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyal var 

oluşun, kişisel görüşlerin çoğu zaman değiştirici gücü bulunmaktadır.    

 

Zadece engelli birey tarafından yada engelli olmayan birey tarafından bakmak  

var olan sorunların çözümü konusunda dar bir açı yaratır. Kök problemin bulunabilmesi 

için her iki taraf düşünülmelidir.Dile getirişimizi irdelemek gereklidir. Kök  

problemlerin bulunuşu akabinde genel çözümler  getirilebilir. 

  

Dış dünyada varolanlar, başka deyişle gerçekliğin tümü ya da gerçek olan, 

bilginin temel malzemesini oluşturur. ...Bilgiyi bilgi kılan, bu malzemenin işlenme 

sürecidir. Bu da düşünmede ve dilde varolanı ele almayı gerektirir (Çotuksöken, 

2000:36)   

 

Geçmiş yıllar hakkında bilgi yetersizliği bulunmaktadır.Engelli birey geçmiş 

zamanlarda  kutsal insan yada lanetli günah olarak adlandırılmıştır. Cadı sayılıp, 

yakılmıştır yada medyum sayılıp medet umulmuştur. Bilgi edinme yönündeki sürecinin 

gelişimiyle birey insan olmanın önemini ve farklılığını keşfetmiştir. Bilgisine ve 

kendine vakıf olma sürecine göre değişim göstermiştir.  
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Düşünme, düşüncenin dilselleşmiş biçimidir....Düşünme dile döküldüğünde, dil 

alanına geçtiğinde düşünce adını alır....Her düşünce özneldir; ama başkalarının 

düşünmesinin konusu, nesnesi olabilme olanağında ötürü de her düşünce aynı zamanda 

nesnelleşebilir; kimi zaman da nesnel nitelik kazanır – başkalarınca benimsenen öznel 

düşün artık nesnel hale gelir (Çotuksöken, 2000:36).  

 

İnsan düşünürken engelli bireyi kavramaya çalışırken, var olan düşüncesinde ki 

öznelik dış dünyada başkalarının düşüncesinde nesne olabilmektedir. Pek çok kez 

engelli bireye yönelik öznel düşün  nesnelleşmiştir. 

 

Düşünmenin ‘tutarlı’ diye nitelenebilecek yönü, mantık ve matematikte kendini 

en iyi biçimde belli eder ve düşünme salt kendi içinde kalarak tutarlılığını sürdürür. 

Düşünmenin dış dünyada varolan ilişkin olarak edimselleşmesi sonucu ortaya çıkma 

olanağı olan bilimsel düşünüş biçiminde ise, düşünme kendi içine kapalı değildir; fakat 

belli çerçevelerde nesnellik sağlanabilmektedir. Düşünmenin işleyiş özellikleri 

doğrultusunda dış dünyaya uzanması ve o çerçeve içinde dış dünyayı daha doğrusu dış 

dünyada var olanları anlamlandırması söz konusudur bu bağlamda;  bilim, düşünmenin 

bu tür işleyişinin ürünüdür (Çotuksöken, 2000:39).   

 

Engelli bireyle ilgili düşünme işleyişi dış dünyaya uzanması, dış dünyadaki 

varlığının anlamlandırılması gerekmektedir. Bilim düşünmenin işleyişinin bir ürünü 

olarak ortaya çıkar. Engelli bireyi kavramak onu toplumun neresinde olduğunun 

önemini bilmek, bilimsel bir düşünüş ile gerçekleşmektedir.  

 

Düşünmeden bağımsız dış dünya –gerçeklik- düşünme alanında, düşünmede her 

seferinde –düşünme, dış dünya bağıntısı ne türlü olursa olsun- yeniden  kurulmaktadır 

(Çotuksöken, 2000:41).   

 

Engelli birey ile engelli olmayan bireyin, düşünceleri, gerçeklikleri ile dış 

dünyadaki bağıntıları süreç içinde değişiklik sergiler.Yeniden yapılanmalar, değişimler, 

gelişimler gösterir.   
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İster dış dünyada, ister düşünmede, ister dilde olsun, kavram, varolanı kavrama, 

anlama bakımından düşünmenin sahip olduğu en önemli araçtır (Çotuksöken,2000:43).   

 

Kavram, salt düşünmenin alanı içinde kaldığı sürece tam anlamıyla özneldir; 

dilde anlatımını bulduğunda ancak nesnelleşebilir ve nesnelleşme olanağını elde 

edebilir. Kavram sadece dilde olmaz; kavramın asıl oluştuğu ortam düşünme ortamıdır; 

ama dış dünya ve dil bu oluşuma yardım eder ve ayrıca oluşumun özneler arası hale 

gelmesini de yine dil sağlar. Yoksa kavram ne dış dünyadadır doğrudan ne de salt 

dildedir (Çotuksöken, 2000:44). 

 

Düşünmenin, nesneler üzerine düşünmenin incelik kazanabilmesi için sadece 

duyulara bel bağlamak Platon’a göre hiç de yeterli değildir; ayrıca benimsenecek bir 

durum da değildir. Çünkü duyular bize bilgi vermez; duyular sadece sanılara vardırır. 

Düşünmenin duyularla yetinmemesi gerekir: “Nesneler gözlerimle baksaydım onları 

duyularımdan biriyle kavramaya çalışsaydım, ruhumun bütüne kör olmasından 

korkardım o zaman, fikirlere sığınmanın ve fikirlerin içinde nesnelerin hakikatini 

görmeye çalışmanın gerektiğine inanırdım” diyen Sokrates gerçekten de nesnelerin 

hakikatini, ilkelerini, onları o yapanı incelemeye adar tüm felsefesini; felsefi söylemi 

salt bu adayışın serüvenidir (Çotuksöken, 2000:60 ).   

 

Engelli bireye yönelik düşüncelerimizin salt duyularımızla elde etmeyi sağlamak 

yeterli değildir.Var olunduğu düşünülen bilgiye ulaşmada ruhun gücünü göz ardı 

etmemek gerekliliği üzerinde durmalıyız. Zadece fikirlerle gerçeği görmek olası 

değildir. 

 

Kimileri sadece görünür olan şeylerle yetinirler; bunlar için herhangi bir şeyin 

dokunulur ve görülür olması, varolması için yeterlidir, hatta bilinir olması için de. Oysa 

Platon’a göre durum hiç de böyle değildir (Çotuksöken, 2000:62).   
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Bir şeyin var olması ve üstelik bilinmesi de yetmiyor, bilinenlerin, bilgilerin 

başkalarına aktarılması da, başkalarına iletilebilmesi son derece önemlidir (Çotuksöken, 

2000:64).   

 

Felsefede de konularına ilişkin olarak sonsuz ‘görme biçimi’, ‘kavrama biçimi’ 

vardır. Ancak bu kavrama biçimleri arasında kimi ortak yönler bulunabilir; ya da ortak 

kavramları, benzer kavramları ve bunlara ilişkin anlama çabaları olan felsefi tutumlar 

aynı sınıfa yerleştirilebilir (Çotuksöken, 2000:77).  

  

Engelli bireyin varlığının dokunulur ve görülür olması, bilinir olması için yeterli 

değildir. Engelli bireye ait bilinen bilgilerin diğer bireylerle paylaşılması önemlidir. 

Böylelikle sonsuz ‘kavrama biçimi’ ve ‘görme biçiminin’ kimi ortak paydalarda 

buluşmayı sağlar.  

 

Nesneler dünyası bütünüyle, bizim her türlü tasarımımızdan önce vardır. Anlık, 

bilinç bu tek tek şeylere, durumlara, olaylara yönelmektedir. Ancak anlığın yapısına 

göre dünyadan edinilecek olan tasarımlar birbirinden çok farklı olacaktır. Nesneler, 

olaylar, durumlar hepimizin gözü önünde; olup bitenler hepimizin gözü önünde olup 

bitiyor ama hepimizin tasarımı (belki de bilgisi) hiç de ortak değil; anlık nesnelerimiz, 

yorumlamalarımız pek de aynı değil. Çünkü anlığımızla, farklı farklı bakış açılarıyla 

olup bitenlere yöneliyoruz (Çotuksöken, 2000:79).   

 

Metafizik, herhangi bir felsefi söylemin varolana “anlamsal açı”dan 

yaklaşımının bütünsel, bütünleştirici sunumu olarak görülebilir. Böyle bir yaklaşımın, 

özellikle üreticisini hesaba katan kalkış noktası, Augustinus’un belirgin kıldığı şu üç 

edimle bağlantılıdır: Varolmak, yaşamak, anlamak ya da anlam vermek (Çotuksöken, 

2002:18). 

 

Hümanist metafizik her şeyden önce insanı anlam veren bir özne olarak belirler 

ve bunun da ötesinde, her şeye insan açısından anlam vermeyi amaçlar. Bu belirlemeyle 
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birlikte aynı zamanda antropolojik, ontolojiye de yaklaşılmaktadır (Çotuksöken, 

2002:19) .  

 

Hümanist metafizik engelli bireyi ve ona bağımlı olanları etkilemektedir. Her 

şeye insan açısından anlam vermeyi amaçlamaktadır. Engelli bireyi, diğer insanların 

yaşamı ve onu üreteni anlamalarında etken olarak algılanmaktadır. Buradaki etken 

sadece ona özeldir. İnsanın salt masum bir varlık olmadığı düşünülürken engelli bireye 

bu özellikten ayrı tutuluşu onu aynı zamanda bir insan olma özelliğinde de ayrı 

tutmaktadır.    

 

Düşünme, dil ve dış dünya belirlemeleri ancak insanla gerçekleşen 

belirlemelerdir. Bütünlükçü bir yaklaşımla yaklaşılırken ancak insanın varlığı düşünüp 

dile getirebiliyorsa gerçekleşebilir. Oysaki engelliyse ve engelli sebebiyle bazı 

durumları ifade edemiyorsa, var değil midir? Yoksa bizim engelli bireyi anlamadığımız 

dili mi var mıdır? Sonuçta normal denen insan dilin pek çok boyutunu algılamaya mı 

çalışmalı mıdır? 

 

Düşünme ve dil insanı, türsel, toplumsal ve bireysel olarak oluşturan, kuran iki 

temel varlık koşuludur. (...) Düşünmenin “ben”le bağlantılı kılınmasıyla insanın bir 

özne olarak tasarımlanması, kurulması, oluşturulması arasında doğrudan bir ilişki söz 

konusudur. Özne bu bağlamda “empirik özne”dir. Beliren sorunları göğüslemek üzere 

empirik öznede varolduğu öne sürülen ortak a priori yönlerin belirgin kılınmasının 

amaçlanması–öznenin en temel edimi olarak düşünme ve bilmenin sınırlarının 

araştırılmaya çalışılmasıyla birlikte- yeni bir özne tasarımının gündeme gelmesine 

neden olmuştur. Elde edilen sonuç da Kant’ın “transandantal özne”sinden başka bir şey 

değildir (Çotuksöken, 2002:19).  

 

Böyle bir yaklaşımla tek bir insanın,  her bir öznenin diğer teklerle paylaştıkları 

ortak yönleri öne çıkarılmaya çalışılmıştır.Daha sonraları ise, artık bu ortak payda 

dışında kalan, her bireyin kendine özgü olan da bireysel, ilineksel olan da dikkate 

alınmaya başlanmıştır (Çotuksöken, 2002:21).   
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Engelli birey toplum içinde var olandır. Böylelikle düşünme ve dil ile doğrudan 

ilişkili olan “beni” düşünmenin ve bilmenin sırlarını zorlayan bireydir. Engelli birey 

bilebilendir. Düşünebilen birey olduğunu fark etmesini sağlarken, engelli birey ve ona 

bağımlı olan bireylerde bu süreci geçiriyordur. Birbirine paralel gibi görünen durum 

aslında birbirinden etkilenen ve genişleyen bir dairedir. Her birey görünen ortak bir 

noktaya sahiptir. Kendi içinde bireysel farklılıkları mevcuttu. İnsan bir süre sonra 

gerçekleştirmiş olduklarının ortak paydasına yönelmektedir. 

 

2.1.4.Yönelme 

 

Yönelme insanın bireyselliğini, çevresinin geliştiren önemli kavramlardan 

biridir. Engelli birey ve engelli olmayan birey, yaşam denen ortak paydada buluştukları 

için birbirlerini ne kadar görmezden gelirlerse gelsinler, yönelme koşulsuz şartsız 

yaşamlarına girecektir. Toplumunda her birey bunu anlamış olmasa da, bu devineme 

karşı koymak mümkün olmamaktadır. 

 

Yönelme öylesine güçlü bir kavramdır ki, bir eylem olarak beliren “yönelme” 

insanı diğer canlılarla buluşturan bir ortak paydadır aynı zamanda. Çünkü her canlı bir 

şeye yönelir.; canlılığın ilk devinim biçimi yönelmeden başka bir şey değildir diye 

biliriz (Çotuksöken, 2002:25). 

 

İnsan ise yönelmeyi sadece “var kılmak”la, “yaşamak”la yetinmez; aynı 

zamanda onu “anlamaya”ya, “bilmeye” de çalışır. Sürekli olarak var olanla bağ kuran, 

varolana, onu bilmek, anlamak üzere bir bakıma doğallığı içinde yönelen insan bir süre 

sonra yönelmenin kendisine yönelir; bilmeyi bilmek ister (Çotuksöken, 2002:26).  

 

İnsana ilişkin birçok yaklaşım onu başkalarıyla- başka varlıklarla- olan 

ortaklıkları içinde, onların dolayımını anlamayı amaçlar. Özelikle bilimde, biyoloji ve 

daha alt bölümlerinde durum böyledir.Canlılar için bir canlıdır insan da ve bu bağlamda 

insan belli bir sıralama içersinde anlamlandırılmaya çalışılır. Bilimsel nitelikli 
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sınıflandırma, sıralama çabalarında işlevler belirleyicidir. Başka türden değerlendirme 

biçimlerinde ise, örneğin tek tanrıcı dinlerde, her var olan yaratıcı olduğu ileri sürülen  

ya da tasarımlanan en yüce varlığa, en yetkin varlığa, en yüce varlığa göre, ona oranla 

belli bir sıra düzeni çerçevesin de ele alınır; konumlandırılır (Çotuksöken, 2002:26).  

 

Engelli bireyler insanın bilimsel  çalışma alanlarda sınıflandırılması, engel 

gruplarına göre belirlenmiştir.Engel grubunun adlandırılması engellin işlevsizliğine 

göre belirlenmiştir.Bu gün tıp ve eğitim alanlarındaki  sınıflandırılmalar, engelli bireyi 

anlamayı ve de bilmeyi bu doğrultuda çözümlemeyi amaçlandırmaktadır. Dinsel olarak 

ise geçmiş ve bugün de engelli birey  En Yüce Varlığın çevresinde belli sınıflandırmalar 

basamağında yerini almıştır.Tek Tanrılı dinlerde masum, günahsız sayılmış, onlara 

verilen emek kutsanmıştır. Ölümden sonra ne cennet nede cehennem verilmiştir. Özel 

Arafat sunulmuştur. Engelli bireyin geçireceği ruhsal gelişim dünyada başlamalı ve 

ölümden sonra diğer alemler de gelişimini sürdürülmelidir gibi, sistemler ve 

sınıflandırmalar oluşturmuştur. 

 

2.1.5.Sanat 

 

Sanatta ise insan bir bakıma ortak paydaları bakımından ele alınmaz; hatta tam 

tersine burada insan, tekil konumuyla, biricikliğiyle değerlendirilir, yorumlanır 

(Çotuksöken, 2002:27).   

 

Engelli bireyin sanatta bakış açısında diğer bireyler gibidir. Sanatla ilgili birey 

ise, onun sanatçı olması yada sanat katılımcısı olması  kendi biriçikliğinin ifadesidir. 

Engelli birey, engellinin kendisinin bir parçası ve gerçeği olduğunun farkındadır. 

Gerçeği kabul edişi onun engelline bakış açısıyla iniltilidir. Kendisine ait  tekliğin, tek 

oluşun ortak çerçevesinde felsefi açıdan da kendini ele alır. Varlıksal düzenin bir 

elemanı olarak kendini ele almaz.. 

 

Bir tür olarak insana biricikliğini sağlayan nedir / nelerdir? Düşünme yetisi ve 

dil yetisi ile bunların birlikteliğinin sonucu olarak somutluk kazanan yargıda bulunma 
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yetisidir. Biz insanlar, düşünme ve dil yetimizin birlikte etkinlikte bulunması sonucunda 

yargılama, yargıda bulunma yetimizi hayata geçiriyoruz (Çotuksöken, 2002:28).  

 

Ağır zihinsel engel problem yaşayan engel gurupları dışında düşünen ve 

düşündüğünü dile döken engelli  bireyler, yaşama ait yargıya sahiptirler. Engelli birey, 

var olduğu coğrafya, topluma, tarihe bağlı olarak doğar ve bir takım bağımlılıklarla 

içinde yetişir. İçinde bulunduğu zorluk, toplumun diğer bireylerinde yaşadığı 

gerilimlerin yanı sıra ek sorunlar yaşatır. Engelli birey yakın çevresinden başlayarak 

yaşadığı gerilimleri, bilinçli veyahut bilinçsiz gidermeye çalışır.Yoğun çatışmalarla baş 

başadır.Kimi zaman kendisiyle yakın ilgili bireyler (çoğu zaman ailesi) ile  çatışır yada 

kendisine yakın ilgili bireylerle birlikte diğer bireylere karşı çatışır. 

 

İnsanın bizzat kendisini anlamak üzere kendine yönelmesi, kendine ilişkin bilme 

ediminin de başlangıç noktası olmuştur. Sürecin sonunda da insanın kendine ilişkin 

bilme edimi doğmuştur. Bir bakıma bu bilgi örtük biçimde de olsa, pek farkına 

varılmasa da diğer bilgilerin temeli durumundadır (Çotuksöken, 2002:35).  

 

Engelli birey yaşadığı zorlukları düşünceden dile vurumu, kendine yönelimi 

beraberinde getirmiştir. “Engelli bireyle ilgili bireyler, yaşadıkları zorluğu aşabilmek 

için neler yapmalı?”sorusuna karşılık olarak, kendilerine ve topluma yönelmişlerdir. 

Kendi dünyalarını anlamaya, incelemeye ihtiyaç duydular, anlamaya ve incelemeye 

çalışmışlardır.İnsanın bilme arzusu pek çok keşif ve de değişimlerin gerçekleşmesini 

sağlamaktadır. 

 

2.1.6.Aydınlanma 

Aydınlanma düşüncesinin, özellikle savaşların yaşandığı yüzyılımızda ayrıntılı 

bir biçimde eleştirildiği de göz önünde tutulması gereken bir yöndür.Çünkü aklın 

kullanımı her zaman insanlığın yararınadır diye bir belirleme söz konusu değildir; 

ancak aklın olumsuz kullanırsa kısa erimli yaklaşımların, tutkuların,ussal bir biçimde 

gerçeklendirilmemiş inançların payının olduğu unutulmamalıdır (Çotuksöken, 

2002:40). 
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Aydınlanmacı tutum, insanın kendini yine kendisi aracılığıyla, kendisi 

üzerinden kavramaya çalıştığı bir tutumdur. Bir kavrama biçimine 17. yüzyıldan beri 

büyük bir hızla gelişen doğa bilimleri de yardımcı olmuştur denilebilir. Ancak asıl katkı 

19. yüzyıldan beri gelişen insan ve toplum bilimlerinden gelmiştir. Tarihi antropoloji, 

dilbilim, psikoloji, sosyoloji gibi araştırma alanları insanı anlamada felsefeye yardımcı 

oldukları gibi felsefeden yardım da almışlardır. İnsan artık yalın, naif doğrudanlık 

içinde değil, bu bilimlerin kavram örgütlerinin eşliğinde anlaşılır olmuştur 

(Çotuksöken, 2002:40). 

 

Aydınlanmacı tutum engelli birey ve onunla ilgili bireyleri de etkilemiştir. 

Kendi varlıklarını tanımayı yine kendi üzerlerinden kavramaya çalışmışlardır. İnsan ve 

toplum bilimlerinin içeriği içine engelli bireyler girmiştir. Bilimlerin önceliği olmaları 

biraz daha zaman almıştır. Belli engel grupları kabaca tanımlanmış, tıbbi araştırmalar 

küçük çapta başlatılmıştır. 

 

Engelli bireylerin ruhsal ve bilimsel anlamda pek çok gelişimi sağlamayı 

hedeflemektedir. Belli bir düşünce yapılarına göre temelleştirilmemiş çabalar, kaygan 

bir zemin meydana getirmektedir. Kayganlık bir süre sonra yeni doğuşların oluşumuna 

değil var olanın da yıkımın yönelik olabilmektedir. 

 

2.1.7.Kavram-Tasarım 

Kavram ile tasarım, başka deyişle bir çok kavramdan meydana gelen düşünsel 

yapı arasındaki ilişkinin göreli olduğu anlaşılmaktadır... Gerek kavramların, gerek 

tasarımların işlevsel kılınması sürecine yine düşünmede bulunan imgeler eşlik ederler; 

bu imgelere düşünsel ya da zihinsel resim de denebilir. Tasarımın dildeki karşılığı terim 

ya da sözcük olabileceği gibi, yargılar, cümleler de olabilir. İnsan, baştan beri sadece 

gereksinimlerine doğrudan yanıt veren şeylerin peşinde koşmakla yetinmeyen bir varlık 

olarak belirir...  Diğer yandan insanın, kendisini kuşatan ve ilkin tümüyle karmaşık 

görünen bir çevrede, bu karmaşıklığı aşmak için belli bir düzen yaratma, oluşturma 

gereksinimini duyması da büyük önem taşımaktadır  (Çotuksöken, 2002:40). 
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Engelli birey engel kavramın kendinde ve toplumda kavramaya çalışırken, 

birtakım ilgili başka kavramlarla da karşı karşıya kalır. Bireyde engel insana has bir  

durum olduğundan insana dair tüm kavramlarla ilişkilidir. Sanat, bilim alanları, tüm 

sistem ve kurumlar ve bu kurumların engelli bireye karşı tutumu değişen yeniden oluşan 

pek çok kavramlarla gelişir ve değişir. 

 

2.1.8. Antik Çağ-Ortaçağ 

    

Hümanist, insan merkezci bir tutum her türlü yaklaşımın taşıyıcısı 

durumundadır. Dinsel nitelikli söylemlerde bile, insana ilişkin değerlendirmelerin ne 

denli önde olduğu bilinmektedir (Çotuksöken, 2002:46). 

 

Eski Yunanlıları, evreni öncelikle algıda göründüğü biçimiyle anlamaya 

çalışmışlardı. Onlar algıda görünen dünyayı açıklamak çabasındaydılar, çünkü henüz 

algıda görünenin gerçek dünyadan farklı olabileceği gibi “felsefi” bir kuşku kimsede 

doğmuş değildir (Çotuksöken, 2002:47).  

 

Ruhsal problemi olan bireylerle bir tutulan engelli bireyler hakkında,  bilinen 

sınırlı bilgilerle dönem toplumunun mevcut yaklaşımın ne olabileceği varsayılmaktadır. 

Kölelerin arenalarda parçalatıldığı bu toplumda engelli bireyine sahip olduğu sınıfına 

göre toplumun tutum geliştirdiği düşünülmektedir. Okuma yazma bilmeyen amacı, 

efendisine kölelik olan birey, efendisinin konumu nedeniyle konuşamayan veyahut 

duyamayan olarak belirlenirdi. Bizzat engelli olmadığı halde engelli birey durumuna 

getirilirdi. Bireyin varlığını neden sonuç ilişkisiyle değerlendirilmiştir. Engelli bireyin 

varlığına dair net bir paylaşımda bulunmamıştır. Salt insan değerlendirmiştir. Hiçbir 

şeyin göründüğü gibi olmadığını ifade eden, kuşkulu felsefi yaklaşım henüz varlığını 

göstermemiştir. 

 

Antik çağın yaratma edinimi, öykünme, hoşlanma yeteneği ve gizli gücüne 

yönelik düşünüş Orta Çağda bütünüyle değişmiştir. Yaratma edinimi, benzetme 

temeline dayalı olmak üzere hem insansal hem de tanrısal düzlemde 
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gerçekleşmektedir. Sanat ise temelin insanda, insanın varlık yapısında bulur. İnsan, 

öykünme ve hoşlanma yeteneği aracılığıyla özgün bir biçimde belirlenmektedir; diğer 

varlıklardan ne denli farklı yapıda olduğu anlaşılmaktadır (Çotuksöken, 2002:52).  

 

 İnsanda bir gizilgüç olarak bulunan meydana getirme, yaratma, üretme yetisi 

uygun koşullarda, uygun ortamda, uygun nesnesiyle karşılaştığı takdirde gerçeklik 

kazanır (Çotuksöken, 2002:55).  

 

Orta Çağda ise tektanrıcı dinlerin büyük yaygınlık ve etkinlik kazanmasıyla 

yoktan varolma, yoktan yaratma ilkesi artık belirleyici olmaktadır (Çotuksöken, 

2002:56). 

 

Ortaçağ felsefesinin “yaratma” edimine ilişkin Thomas Aquinas’ın şu 

düşüncelerinde görmek olanaklıdır. “Yaratma, başka hiçbir şeyi gerektirmeyen, fakat 

bütün başka şeyler için gerekli olan, başlangıcı olmayan bir eylemdir (Çotuksöken, 

2002:59).  

 

Orta çağda engelli bireylerin, ailelerinin cezalandırılması veya sınavı olarak 

görüldü. Cadılık ve benzeri suçlamalarla karşılaşılmıştır. Kimi engelli bireyler 

uçurumlardan atılmış, ağır cezalar almışlardı. Engelli bireylerin toplumda nasıl kabul 

edildiklerine yönelik net bilgiler edinilememiştir. Az bilginin oluşu, engelli bireye 

anlama ve de bilmeye yönelik önemsenme derecesinin düşük olduğu varsayılmaktadır. 

Doğuda engelli bireyi batıdan daha korumacı bir yaklaşımla ele almış ona zaman 

zaman kutsal payelerde verilmiştir. Batı ve doğuda engelli bireylere Tanrının kullu 

olduğu için yardım etmeye dayalı olumlu tutumlar da geliştirilmiştir. Burada çelişki söz 

konusudur. Bireyi varlığından dolayı değil bir güce karşı korkusundan yada 

bağlılığında dolayı tutumunu olumlu veya olumsuz ifade etmiştir. Engelli birey varlığı 

ile kendini kabul ettirememiştir.    
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2.1.9.Bilgi-Modernite-Postmodernite 

 

Bilgiyi kuran özne, benimsediği yönteme göre, dilsel yapıları ilişkilendirir. 

Bilginin yaratıcısı durumundaki özne burada özgürdür; yaptığı çözümlemeleri, ulaşmak 

istediği sonuçları, başka türden bilgilerle, düşünsel-dilsel saptamalarla zenginleştirir. Bu 

açıdan felsefeye baktığımızda, her filozofun, farklı bir tutumda yana olduğu anlaşılır. 

Kimi filozoflar, söylemlerini bilimle beslerken kimileri de sanat ürünleriyle, özellikle 

doğal dile dayalı sanatlarla, kısaca, yazınla, edebiyatla beslerler (Çotuksöken, 2002:93). 

 

İnsanın düşünmesinin ilkin benzerliklerden yola çıktığı, benzer olanları 

saptamaya yönelik olduğu, ama ardından da farklı olanın peşine düştüğü herkesçe 

yaşanır ama özellikle filozoflarca bilinir (Çotuksöken, 2002:94 ). 

 

İnsan; salt canlı oluşuna dayalı türsel niteliklerini, eğitimle aşabilir; bu ise onun 

bir bakıma kendine yabancılaşmasıdır. “Her eğitimde temel bir yabancılaşma anı 

vardır.” Birey, eğitimle salt kendisine ilişkin olanın dışına çıkmaktadır. Yabancılaşma, 

temelde, eğitilecek olan birey için söz konusudur ve eğitim büyük ölçüde, bireyin 

kendisi olmayanla, tümel olanla, başkalarıyla paylaşılabilir olanla, ortak olanla 

karşılaşmasıdır. Bireye kendisi olmayanların bir toplamı olarak verilenler, eğitimin 

öğeleri, parçaları eğitim adı verilen bu bütünlüklü yapı, giderek kurumsal olanı 

meydana getirir; kurumsal olan bu öğeleri içerir, taşır.Eğitimde, tam da felsefenin 

üzerinde durduğu, bir bakıma varlığını borçlu olduğu tekil-tümel ilişkisi ön plana çıkar; 

çünkü burada somut olarak tekil olanla, bir bakıma soyut/kuramsal olan, tümel olan 

karşılaşır (Çotuksöken, 2002:102). 

 

Toplum bireyleri tarafında soyut algılayış insanlığın gelişimiyle gelişti. Engelli 

bireyin ve onunla yakın ilgili olan bireyler, toplumdaki düşünce değişimlerinin etkisinde 

kalmıştır.  

 

Özelikle modernlikte, modern tutumların egemen olduğu ortamlarda, çevrelerde 

bu durum daha belirgin bir biçimde ortaya çıkar; çünkü modernlikte, eğitilecek olan 
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özne ile onun içinde bulunduğu ya da karşılaştığı nesne durumları, birbirinden daha 

belirgin bir biçimde ayırt edilir. Bu ayırt etme işlemi kurumsal örgütlenmeyle daha da 

somutlaşır. Modernlikte tekil olanın, bireysel olanın sınırları tümel olanla, toplumsal 

olanla çizilir; bu da kurumlar aracılığıyla olur (Çotuksöken, 2002:103).    

 

Sözlü dil bir süre sonra ifadelendirme gücünde yeterlilik sergileyemeyeceği 

bilinebilir; çünkü bedenle sınırlandırılmıştır. Bu nedenle sözün yazıyla ifadesi 

kalıcılığın, ölçüt ve düşüncelerin paylaşımında etkendir.  

 

Modernlikte ise tekillin ve tümellin sınırları daha net çizildi. Engelli birey ile 

ilgili tanımlar, bulguların keşfiyle sınırları belirginleşmiştir. Toplumun buna paralel 

göstermesi gereken tutumları açığa çıkınca, doğal olarak yapılanması gereken kurumlar, 

kurumların bağlı olduğu örgütler akabinde sistemler sınırlarını oluşturmaya başladı. 

Sisli görünen sistem haritası belirginleşmeye başladı. Sözlü ifadeler ihtiyacı belirtecek 

metinler ve yasalar ortaya çıktı. 

 

Herhangi bir zihinsel etkinliğin temelinde belli bir tür özne-nesne ilişkisi 

vardır. Bir zihinsel etkinliğin gerçekleşmesi demek, farkına varılsın ya da varılmasın, 

düşünen ve düşünülenin ayrı ayrı var olması demektir. Düşünen özne, düşündüklerini 

başka öznelere bildirmese bile, salt kendi düşünme dünyasının sınırları içinde kapalı 

kalsa bile, düşündüklerini tasarımlamanın, imgelemenin sınırlarının dışına çıkarır. İşte 

bu andan itibaren dilsel süreç dışavurumsal bir biçimde başlamıştır. Bu oluşum çö-

zümlendiğinde temelde var olma/var edilme, düşünme/düşünülme, dile getirme/dile 

getirilme olgusu ile karşılaşılır. Var olan; düşünen; dile getiren öznedir; var edilen, 

düşünülen ve dile getirilen de nesnedir. Öyleyse böyle bir sürecin temelinde özne-nesne 

gerilimi ya da farklılaşması vardır. Bu türden bir çözümleme bizi, özne ile nesnenin 

birbirlerini karşılıklı olarak var kıldıkları sonucuna da götürür. Biri varsa öteki de 

vardır.  

 

 İnsan; düşünme ve dile getirme yetileriyle varolanı nesne kılarken, kendisini 

de özne haline getirmiş demektir. Başlangıçta engelli birey ve onunla ilgili olan 
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bireyler akabinde toplumun diğer bireyleri salt düşünen olarak kalmıştır. Düşüncelerini 

son derece sınırlı paylaşmış olması doğaldır. Düşünülen ile düşünenin birbirinden ayrı 

olması, düşünen yinede belleğinde engel durumu ile ilgili sınırlar ve imgeler oluşmuş. 

bir süre sonra dile vurmuştur. Engel durumunu düşünen özne ile düşünülen, dil ile ifade 

edilen nesne arasında düşünen engelli bile olsa özne-nesne gerilimi ile baş başa 

kalmıştır. Engelli birey problemli fakat bilebilen toplum üyesi değildir. Bulunduğu 

toplumun tarihinde, kültüründe, coğrafyasında toplumu toplum yapan tüm ortak 

paydalarda varlığını gösteren, edimci, söze gelen kendinin farkında olan, bununda fark 

edilmesini isteyen bireydir. 

 

Engelli bireyin bu aşamaya gelmesi birden bire olmamıştır. Gelmesi gereken 

noktaya henüz varmamıştır. Ortamda yaşadığı andaki durumunu, bilincini ve belleğini 

dürterek ve sonuçlarını dile dökerek, eyleme geçirerek gerçekleştirmiştir. Aynı 

aşamaları engelli bireylerle yakın ilgili bireylerde yaşamış ve bu durumun tüm toplumu 

belleğine, diline ve eylemine dönüşmesi için engelli bireyle birlikte gayret etmiştir.   

 

Engelli bireylerle toplumda oluşması gereken felsefi bir düşünüşün olması 

muhakkaktır. Engelle ait biçim kavramının somutlaşmasının gerekliliği söz konusudur. 

Bu durum ancak düşünen bireylerin toplumla beraber geçireceği süreçle ilgilidir.  

 

Engelli birey toplumun bireylerinden biridir. Kendisi gibi olmak aynı zamanda 

toplumsal varlık olduğunun kabul edilmesini bekler. Net olmak durumundadır kendini 

ifade edişi dolaysız açık seçik ortada olmaktır. Bilincin oluşması hem kendi ile hem de 

için de yaşadığı toplumla iniltilidir. Birbirlerini geliştiren ve biçimlendiren insan ve 

toplum ilişkisinde insanın bireysel etkisini gücünü de göz ardı etmemek gereklidir.  

 

Dilde yerini bulanların bir bölümü bir şeyi ne ise, o yapan ya da yapanlardır. 

Felsefeden başka hiçbir etkinlik böyle bir belirlemeyle uğraşmaz. Örneğin her insanda 

ortak olan ve “insanlık” adı altında dile getirilenin içeriğini oluşturacak olan şeylerde 

olduğu gibi. Bunların neler olduğu üzerinde biraz duralım: düşünmek, istemek, amaç 

koymak, konuşmak, çalışmak özgür olmak, toplumsal varlık olmak, vb. Bunların hepsi 
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insanı ve insan dünyasını “kendisi” kılan yapılardır. İnsan denilince akla gelen tüm 

niteliksel yapılar, insanı insan yapanlardır; mantıkça dile getirilmek istendiğinde bunlar, 

insanın özgül ayrımlarıdır. Öte yandan, insanın özgül ayrımları açık seçik bir biçimde 

dile getirilmeden insan bilinemez, tanınamaz (Çotuksöken, 2002:196). 

 

Engelli birey içinde yaşadığı yerel alanlarda yüksek gerilim yaşasa bile, düşünce 

ve dili ile söylemini dile dökecek, metnini oluşturup akabinde mimarisini 

yapılandıracaktır Engellinin yaşamı ile toplumun yaşamının örüntülü sistem yumağının 

oluşumu, evrenselliğe kadar varabilecektir. Her alanda istenenin olmamasına rağmen, 

bireyin önündeki amacının daimi olması süreç içinde değişimin sağlayacaktır. Belki de 

önemli olan amaç değil bu sürecin olumlu gelişimidir. 

 

Ayrıca burada ana çizgileri ile belirlenecek olan modernliğin, “modernizm” den 

(moderncilik), “modernizasyon”dan da (modern-ci-leştirme) ayırt edilmesi 

gerekmektedir. Modernlik ve modern olan ya da modern, hep yeniden kurmayı, sürekli 

onarmayı, yenilemeyi amaçlarken, moderncilik ile moderncileştirme, zaman zaman, bir 

kez belirlenmiş olanı hep aynı biçimde sürdürme, aktarma ya da bilinçsizce benimseme, hep 

alıcı olma, edilgin olma, giderek eleştirememe gibi tutumları da beraberinde getirebiliyor; 

aklın tam anlamıyla “araçsallaştırılmasına”, “sıradanlaştırılmasına”, neredeyse bilinç 

yitimine yol açabiliyor; tam da bu noktada aslında postmodernliğin bir yüzü belirebiliyor; 

böyle algılanan “modernlik” karşıtına, postmodernliğe dönüşüyor: her şeyin içice geçmesi, 

belirsizleşmesi, araç kılınan aklın, ürünleri bakımından kendi karşıtına, akıldışı olana, 

başka bir deyişle irrasyonel olana dönüşü vermesi (Çotuksöken, 2002:200). 

 

 Engelli bireyin modern yaklaşımda tanımlanabilmesi, kavramların, dile dayalı 

olarak belirlenmelidir. Birey, yurttaş olarak duyumsamasını sağlaması, paylaşılabilir, 

sınırlanabilir bir ölçütte bağlanmalıdır. Kavramlara göre sınırlandırılması, evrensel olma 

bu arada bireysel öznenin kaybolması söz konusu olabilir. Eleştirme sonrası derhal 

yapılandırmalıdır. Zamanı ve özellikle gelecek boyutunun önceliğinin olmalıdır. 

Yaşama entegre olacağı  görülmektedir. Postmodern yaklaşımın modernizime karşı 

tavrında bazı haklılık paylarını ortadır. Engelli bireye sınırlamalar özne- nesne 
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gerilimini yoğun biçimde ortaya çıkarmaktadır. Var olanı öne çıkarmanın gerekliliği, 

eleştiri boyutunu sürekli olarak canlı tutmak bununla beraber zamanın şimdi ki 

boyutuyla da ilgili olma gerekliliği de ön plana çıkmaktadır. 

   

Modernliğin temelinde hümanist bakış açısı bulunmaktadır. Engelli bireylerin 

toplumda varlığının ve de konumunun modern yaklaşım düzeyine geldiği söylenemez. 

Dünyanın pek çok yerinde ilkel düşünüş ve yaklaşımların bulunduğunu düşünülebilir. 

Gelişim düzeyini olumlu olduğunu düşündüğümüz toplum ve bireylerin, iç 

düşünüşleriyle söylemlerinin farklılığı soru işaretidir. 

       

2.2.Engellilere Yönelik Tutumlar 

 

Engelli bireylere karşı var olan tutumu incelemeden önce bireylerin tutumunu 

incelemek gereklidir 

 

2.2.1.Tutum 

 

Tutum, nesne, kişi, küme ya da düşünlere yönelik oldukça süreklilik gösteren 

inanç, duygu ve düşünceler bütünü olarak tanımlanır. Diğer bir deyişle, tutum, belli 

nesneye ya da duruma yönelik bir dizi düzenli ve süreklilik gösteren duygu ve 

inanılanlardır. Bu duygu ve inanılanlar, nesne, kişi ya da düşünlere belli bir şekilde 

davranma eğiliminde olmayı getirir (Özyürek, 2000:8).  

      

Engelli bireye süre gelmiş bir takım inançlardan dolayı var olagelen, zaman 

içinde yer yer değişimler gösteren duygu ve düşünceler toplumsal tutumlar olarak 

kendini göstermiştir. 

 

Engelli bireye yönelik toplumdaki birey içsel bir ön yargıyla tutumunu var 

eder. Engelli bireye karşı tutum bilinirse gösterebileceği davranışlar kestirilebilir.Kişi 

tutumları doğrultusunda davranma eğilimindedir. 
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Kişilerin inandıklarını bilme, onların hangi davranışlarda bulunma eğiliminde 

olacaklarını kestirmeye hizmet edebilir (Özyürek, 2000:9). 

 

Tutumların çok fazla benimseme ya da çok fazla karşı olma gibi duygusal yan 

tutmayı kapsaması nedeniyle değişemeye dayanıklılık gösterir. Bir şeye ilişkin 

benimseme ve karşı koyma gibi duygular ne denli güçlü olursa, içsel olarak oluşmuş 

olan bu eğilimleri değiştirmek o denli güç olur. Kişiler olay, nesne ve durumları belli 

şekilde algıladıkları ödüllendirildiğinde, tutumları değiştirmek daha da güçleşir. 

Değiştirilmeleri için özel düzenlemelere gereksinim vardır (Özyürek, 2000:9).  

 

 Düşün, nesne ya da kişiye ilişkin ne kadar çok şey bilinirse, tutumlar o denli 

kararlılık gösterir. Ayrıca, kişinin tutumları üyesi olduğu kümenin ortak tutumlarından 

etkilenir. Kişinin tutumu grubun tutumu değişinceye değin sürer (Özyürek, 2000:10).  

 

Bireylerin engelli ve engelli olmayan olarak sınıflamamızdaki amaç etiketlemek 

değildir. Tanımlar çerçevesinde bireylere yönelik bilgi ve anlayışımızı geliştirmektir. 

Amaç doğrultusunda tutumlarımızın gelişimi ve kararlılığı açığa çıkar. Birey içinde 

yaşadığı toplumdan etkilenmemesi mümkün değildir. Genel toplumsal tutum değişimi 

bireyi etkileyecektir. 

 

Tutumların davranışları etkilediği varsayılır. Ancak, kişilerin nesne, olgu küme, 

kişiye yönelik tutumlarının(inandıkları ve duygularının) ne olduğunu söylemeleriyle, 

davranışlarının her zaman aynı olmadığı gözlemlenmiştir. Pek çoğumuzun bir çok kere 

ve değişik zamanlarda uygun davranışlarda bulunurken, kendimizi o yaklaşımın insanı 

olarak görmeyiz. Örneğin, baskıcı(otoriter) kişilerden çok azı kendilerini yetkici olarak 

görürler. Davranışlarımızla tutumlarımız paralel gitmez (Özyürek, 2000:10).  

 

Engelli bireye yönelik tutumların söylemi ile davranışlar aynı paralellikte 

olmadığı sıklıkla görülmektedir. Engelli bireylerin çalışması gerektiğini söyleyen bir 

işverenin, engelli bireyi şartlarının imkânsızlığının arkasına sığınarak iş yerinde 

çalıştırmaması örnek verilebilir. Tutumuyla davranışı arasında çelişki görülür.  
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2.2.2.Tutumlar Ve Davranışlar 

     

Tutumlar davranışlardan farklı olabilir. Düşüncemize ve inancımıza uygun bir 

şekilde davranmayabiliriz. Bir düşünce, olaya ya da eyleme yönelik tutumumuz olumlu 

olurken, davranışımızı olumsuz olabilir. 

 

Bazı araştırmacılar davranışı tutumların yanı sıra başka faktörlerden de 

etkilendiğini işaret etmektedir (Chaiken ve Strangor,1987). Örneğin, Ajzen ve Fishbein 

(1980) davranışın kişinin niyetleri ile çok yakından ilişkili olduğunu ileri sürmüştür. 

Niyetler kısmen kişinin tutumlarının bir sonucudur ve aynı zamanda, kişinin davranışı 

sergilemesini ya da ondan vazgeçmesini etkileyen sosyal baskıları içeren normların 

kabulünü de yansıtır (Moorıs, 2002:620). 

     

Engelli bireye yönelik toplumun ve bireyin niyetleri, ona gösterilecek tutumla 

alakalıdır. Bireyin niyeti toplumun baskılarıyla da şekillenir. Olumlu yönde engelli 

bireye bakışı olan toplumda, engelli bireye karşı olumlu tutumlar sergilemektedir.      

      

Kişilik özelikleri de davranışın belirleyicidir, Bazı insanlar tutarlı olarak 

tutumları ile eylemlerini uyum içinde tutmaya çalışırlar (R.Norman1975). Bazıları ise 

bulundukları ortamda uygun davranabilmek için gerektiğinde tutumların yadsıma 

eğilimi gösterirler. Sonuç olarak, tutumlar, bazı kişilerin davranışların pek de doğru 

kestiremez (M.Snyder ve Tanke, 1976). Özellikle, kendini kurgulama düzeyi yüksek 

olan bireyler başkalarının beklentilerine uygun davranmak için tutumlarını yadsıyabilir. 

Kendini kurgulama düzeyi yüksek olan kişiler, konuşmadan ya da bir eylemde 

bulunmadan önce nasıl tepki vermeleri gerektiği konusunda ipuçları elde etmek için 

elde etmek için ortamı gözlerler. Daha sonra, kendi inanç ya da duygularına göre 

davranmak yerine, bu “beklentileri” karşılamaya çalışırlar. Tersine, kendini kurgulama 

düzeyi düşük olan kişiler,  ortamdaki ipuçlarına ya da sınırlılıklara pek aldırmadan 

tutumları ile tutarlı davranırlar ya da kendilerini tutarlı ifade ederler (Moorıs,2002:620). 
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2.2.3.Tutumların Kaynakları              

 

Tutumların kaynağı bireyin toplumda karşı karşıya geldiği okul, iş, aile, 

arkadaşlık gibi tüm iletişim alanıyla iniltilidir. Birey tüm yaşam alanlarında bir takım 

algılarda bulunur. Algılar süreç içinde bir takım tutumları geliştirmesine sebep olur. 

Çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılıkta medya ile iletişim içindedir. Edinimleri 

tutum ve davranışlarını belirler. Tüm alanların engelli bireye bakış açısı da bireyi 

yönlendirir ve bir takım kalıp yargıları da ne yazık ki kazanmasına sebep olur. Tüm bu 

alanları yargılamak değil fakat etkisinin önemini belirtmek gereklidir.    

 

Medya, özellikle televizyon, tutumların oluşumu üzerinde büyük bir etkiye 

sahiptir. Televizyon yalnızca haberler ve eğlence programları ile değil “Yaşamın her 

alanında şiddet yaygındır”; “Kadınlar erkeklere bağımlıdır”; “Sahip olduklarımız olmadan 

yaşamın anlamı yoktur” gibi mesajlar ve reklâmlar yoluyla da bizleri bombardımana 

tutmaktır. Hartmann ve Husband(1971)’a göre çocuklar, bu mesajların geçerliliğini kendi 

deneyimleriyle karşılaştırılacak durumda olmadıkları için sosyal tutumlarını belirlemede 

özellikle televizyonun etkisine çok açıktırlar. Bu araştırmacılar, İngiltere’de diğer ırklarla 

pek ilişkisi olmayan beyaz çocukların, toplumdaki sosyal çatışmaları ve düşmanlıkları, 

farklı ırktan insanların birlikte yaşadığı bölgelerden gelen beyaz çocuklara oranla daha fazla 

ırkla ilişkili görme eğiliminde olduklarını ortaya koymuşlardır. İlk gruptaki beyaz çocuklar, 

sorunlarını farklı insanların bir arada aynı bölgelerde yaşamasından kaynaklandığı mesajını 

sürekli olarak veren televizyon haber programları tarafında koşullandırılmıştır (Morris, 

2002:621) 

2.2.4.Ön Yargı Ve Ayırımcılık 

 

Sıklıkla birbirinin yerine kullandığımız ön yargı ve ayırımcılık terimleri aslında 

farklı kavramları ifade eder. Önyargı bir tutumdur ve bir grup insana ilişkin adil 

olmayan, hoşgörüsüz ya da aleyhte bir görüş olarak tanımlanır. Ayırımcılık ise bir 

davranıştır ve bütün bir grup insana ya da bir grubun tek tek üyelerine karşı yöneltilmiş 
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haksız eylem ya da eylemlerdir. Ayırımcılık yapmak bir grup insanın hepsine haksız bir 

biçimde davranmaktadır (Moorıs, 2002:621). 

 

Engelli bireye yönelik dünyada, insan haklarından yararlanmasını amaç edinen 

çalışmalar farklı boyutlarda yapılmaktadır. Kimi toplumlarda olumlu göstergeler 

görülürken bazı toplumlarda sadece yazı üzerinde kalmaktadır. Örneğin; Bünyesinde 

engelli birey çalıştırma zorunluluğu taşıyan işverenin bu hakkı kullandırmaması ve 

toplumun buna duyarsız kalması dikkat çekicidir. Kalıp yargıya dönüşüp ayırımcılıkla 

noktalanmasıdır.  

 

Diğer tutumlar gibi önyargının da üç bileşeni vardır: İnançlar, duygular ve 

davranışsal eğilimler. Önyargı içeren inançlar aslında her zaman kalıp yargılar olarak 

görülebilir ve daha önce anlatıldığı gibi, kalıp yargılara dayanmak bizi başka kişiler 

hakkında yanlış düşüncelere sevk eder. Örneğin, ön yargılı bir işveren iş başvurusunda 

bulunan siyah ırktan biri ile görüşme yaparken otomatik olarak olumsuz olan siyah ırk 

kalıp yargısıyla ilişkili bütün özellikleri bu kişiye yükleyebilir. Hatta durumu daha da 

kötüleşebilir ve bu kişinin ilgili kalıp yargıların karşıtı bazı olumlu bireysel özellikleri 

de büyük olasılıkla göz ardı edilir ya da anında unutulur (Moorıs, 2002:622). 

 

Kalıp yargıya dayanan inançlar gibi, ön yargıya dayanan tutumlarda da 

genellikle, hoşnutsuzluk, korku, kin veya nefret gibi oldukça katı duygularla yüklüdür. 

Doğal olarak, bu tür olumsuz duygular ön yargılı kişileri hedefteki grup üyelerine karşı 

ayırımcılık yapmaya yönlendirilebilir (Moorıs, 2002:622) 

 

 

2.2.5.Önyargılar ve Ayrımcı Davranışlar  

 

Günlük yaşantımızda da yaygın olarak kullanılmakta olan önyargı sözcüğü, 

etimolojik olarak Latince’den gelmektedir. Ancak zaman içersinde anlam değişikliğine 

uğramıştır. Önyargıların doğası konusunda kapsamlı çalışmalar yapmış olan Allport, bu 

değişikliğin üç dönemde gerçekleştiğini belirtir. Antik dönemde, karar ve deneyimlere 
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dayanan bir yargı anlamında kullanılan praejudicium, daha sonra İngilizce’de gerçekler 

hakkında bir inceleme yapmadan ve düşünmeden oluşturulmuş bir yargı-olgunlaşmamış 

veya aceleci bir yargı anlamını kazanmış, son olarak önceden varılmış ve desteklenmiş 

bir yargıyla birlikte bir şeyin lehinde ve aleyhinde olmayla ilgili duyguları da içerecek 

şekilde genişletilmiştir (Harlak,2000:7). 

 

Günümüzdeki anlamda önyargı teriminin ortaya çıkışı, Billing ve arkadaşlarına 

göre Aydınlanma Çağında olmuştur. Bu yazarlar, terimin kullanımı ve uğradığı anlamda 

değişikliği ile ilgili olarak yaptıkları tarihsel analizde, önyargının Aydınlanma 

düşünürleri tarafından “ rasyonelliğin düşmanları” olarak ilan edildiğini ifade 

etmişlerdir. Allport, Önyargının Doğası başlıklı kitabında önyargıyı, herhangi bir 

kitaptan bir kişiye, sadece o gruba ait olması nedeniyle gösterilen muhalif ya da 

düşmanca bir tutum olarak tanımlar (Harlak, 2000:7). 

 

Önyargının yöneldiği kişinin, grubuna atfedilen niteliklere sahip olduğu 

düşünülür. Allport, önyargının insanlarda doğal bir eğilim olarak var olduğunu kabul 

eder. Ancak aşırı genellemenin bir sonucu olarak değerlendirir. Ancak aşırı 

genellemelerin hepsi önyargıya işaret etmez. Kişi, eğer aksi kanıtlarla karşılaştığı halde 

başlangıçtaki yargısında kararlı ise, bu onun önyargılı olduğunu göster (Harlak, 2000:8). 

 

Konuyla ilgili sosyal psikoloji literatürü incelendiğinde, terimin çoğunlukla bir 

gruba veya onun üyelerine yönelik haklılığı kanıtlanmamış bur tutum olarak 

tanımlandığı görülür (Harlak, 2000:8). 

  

Önyargının bazı terimlerle bağlantısını inceleyen Allport’a göre önyargı, bir 

değer yargısı değildir. Farklı değer yargılarının hakim olduğu toplumlarda önyargıdan 

söz etmek mümkündür. Önyargıların tutum ve inanç yönü vardır ve tutum, genel olarak 

bir şeyin lehinde veya aleyhinde olmayı; inanç, bir şeyin nitelikleri ile ilgili bazı 

düşünceleri içerir. Önyargı ise inaçları da içine alan bir tutumdur (Harlak, 2000:8). 
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Önyargılar davranışları da yönlendirir ve önyargının davranışa dönüşmesi 

ayrımcılık olarak isimlendirilir. Genel olarak ifade edilecek olursa ayrımcılık, herhangi 

bir kişinin önyargılı olduğu kişi ya da gruplara yönelik olarak gösterdiği olumsuz 

davranıştır. Her önyargının davranış yönünün olduğu, ancak her zaman gösterilmediği 

düşünülmektedir. Allport’a göre ayrımcı davranışlar en hafifinden şiddetlisine doğru bir 

sıra oluşturur (Harlak, 2000:10). 

  

▪  Karşı olmayı ifade etme; Kişiler önyargı konusunda kendisi gibi düşünen 

diğerleriyle konuşur, antipatisini düşmanca duygusunu ifade eter. 

▪  Uzak durma; Eğer önyargı daha yoğun ise, birey hoşlanmadığı ya da 

önyargılı olduğu kişi ya da gruplarla bir arada olmaktan kaçınır. 

▪  Ayrımcılık; Kişi, önyargılı olduğu grupların iş, konut, eğitim, sağlık gibi 

hizmetlerden yararlanmasına, politik haklarını kullanmasına karşıdır. Bu 

durum bazen kurumsallaşabilir.  

▪  Fiziksel saldırı; Önyargılı olunan gruba şiddet ya da şiddet sayılabilecek bazı 

saldırılar ortaya çıkar. 

▪  Yok etme; Linç etme olayları, Almanya’da II Dünya Savaşı sıralarında 

yaşayan Yahudi soykırımı gibi olaylar. 

 

Önyargının şiddeti, bu davranışlardan hangisinin gösterileceğini de belirler. 

Bununla birlikte, önyargının herhangi bir şekilde bir kez davranışa dönüşmesinin 

ardından, bireyin daha şiddetli baskı ayrımcı davranışlar yapması kolaylaşır (Harlak, 

2000:11). 

 

Önyargılar konusunda bu yüzyılın başlarından itibaren çeşitli araştırmalar 

yapılmıştır. Avrupa’da yaşanan II. Dünya Savaşının yarattığı siyasal ve toplumsal 

gelişmeler özellikle, II. Dünya Savaşı sonrasında hem Avrupa’da hem de Amerika’da 

gruplar arası tutumlar ve davranışların daha yoğun olarak incelenmesine yol açmıştır. 

Önyargılarla ilgili kurumsal yaklaşımlara geçmeden önce, bu kuramların 

oluşturulmasında önemli rolü olan bazı araştırmaları gözden geçirmek yararlı olacaktır 

(Harlak, 2000:11).  
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Önyargılar konusundaki araştırmalar arasında çoğunlukla bir tür başlangıç, 

noktası olarak kabul edilenlerden biri, Bogardus tarafından 1920’lerde yapılan “ırklar 

arasındaki sosyal mesafeler “ ile ilgili çalışmadır. Araştırmada deneklerden, belirli 

gruplarla ilgili olarak, yakın ilişki kurmaktan o gruptan tamamen uzaklaşmaya kadar 

değişen çeşitli isteklerine göre tercih sıralaması yapması istenmiştir (Harlak, 2000:11).  

 

 Sonuçta en çok tercih edilenden başlayarak oluşturulan sıralamada İngilizler, 

Amerikalılar, Kanadalılar, İskoçlar, İrlandalılar ilk sıralarda yer alırken, Zenciler, 

Türkler Çinliler, Mulattolular, Koreliler ve Hintliler son sıralarda  yer almıştır.Tercih 

sıralamalarının gelir, bölge, eğitim, meslek hatta çeşitli etnik gruplar arasında fazla 

farklılık göstermediği bulunmuştur (Harlak, 2000:12).  

 

Görüldüğü gibi, bu yüzyılın başlarından itibaren gruplar arasındaki önyargıların 

dinamikleri konusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Çeşitli ülkelerdeki gerçek yaşam 

deneyimleri ve yapılan deneysel çalışmalar, birtakım kurumsal yaklaşımların ortaya 

çıkmasına yol açmıştır (Harlak, 2000:11).  

 

2.2.6.Önyargının Kaynakları  

 

Engellenme saldırganlık kuramına göre, önyargılar sosyal statüsü düşük olan 

grupların yaşadığı engellenmelerden kaynaklanır(Allport,1954;Hovland ve Sears, 

1940). Güdü ve duygular bölümünde anlatıldığı gibi, bazı durumlarda engellenme öfke 

ve düşmanlığa yol açabilir.Ancak, baskı altında tutulduğunu ya da sömürüldüğünü 

düşünen insanlar genellikle öfkelerini kendilerini ezen kişilere yöneltme özgürlüğüne 

sahip değillerdir. Dolayısıyla, bu kişiler öfke ve düşmanca duyguların başkalarına, hatta 

kendilerinden daha “düşük”statüde olan kişilere karsı,önyargılı tutumlar ve ayırımcı 

davranışlar biçimde, yer değiştirerek gösterirler.Örneğin  tarihsel olarak Yahudilere 

karşı şiddet her zaman derin ekonomik bunalım dönemlerinin  ya da doğal afetlerin 

sonrasında gelmiştir.Benzer şekilde,Amerika Birleşik Devletlerindeki Afrika kökenli 

Amerikalılar, sosyoekonomik koşullarını iyileştirme konusunda kendilerini güçsüz 
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hisseden bazı düşük gelirli beyaz Amerikaların,ekonomik yönden engellenmeleri 

nedeniyle günah keçisi olmuşlardır.Latin Amerikalılar, Asya kökenliler ve kadınlar, 

kimi zaman Afrika kökenli Amerikalılar tarafından bile günah keçisi olarak 

kullanılmışlardır. Nezaket, hoşgörü, hırs ve diğer bazı insana özgü nitelikler gibi 

önyargı da belirli bir ırk ya da etnik grupla sınırlı değildir (Moorıs,2002:622). 

 

Engelli bireye karşı toplumun ön yargılı tavrı engellenmede öfkelerle sonuç 

verebilmektedir. Ülkesinde işsizlik oranı yüksek olan bir toplumda yaşayan birey, 

sadece engelli bireye değil tüm bireylerine karşı öfke ve çaresizlikten kaynaklanan 

olumsuz davranışlar gösterebilir. Toplumdaki bireyler yaşadığı sosyal ve de ekonomik 

krizlerle tutum ve davranışlarla ezici bir hal sergileyebilir. 

 

Adorno ve arkadaşları(1950) önyargının, Yetkecilik olarak isimlendirilen 

karmaşık bir kişilik özellikleri kümesi ile ilişkili olduğunu öne sürmüşlerdir. Yetkeci 

bireyler körü körüne geleneklere saygılı olmayı ve kurallara uymayı yeğleyen, kurallara 

ve normlara uymayanlara karşı düşmanlık besleyen, aşırı tutucu eğilimli kişilerdir. Bu 

tür bireyler otoriteye saygı gösterirler, itaat ederler ve sürekli olarak güç ve kudretle 

saplantılıdırlar. Dünyaya siyah beyaz kalıpların penceresinden baktıkları için, ret eder 

ve başkalarını hor görürler. Önyargı, onların yaşama kuşkulu ve güvensiz yaklaşımların 

sadece yaklaşımlarının sadece bir ifadesidir (Moorıs, 2002:623). 

 

İnsanın içinde yaşadığı toplum engelli bireye karşı genel olarak olumsuz bir 

tavır takınıyorsa, engelli bireye tutum ve davranışları bu yönde olacaktır. 

 

Önyargının bilişsel kaynakları da vardır. Daha önce değindiğimiz gibi “bilişsel 

cimriler”, sosyal düşünmeyi olanak verdiği ölçüde yalınlaştırma aşırı yalınlaştırma 

etkisi hatalı düşünmeye, kalıp yargılara, önyargılara ve ayırımcılığa yol açar. Örneğin, 

kadınları karar veremeyen ya da aciz gören basmakalıp bir görüş, bir işvereninin 

önyargılı olmasına ve böylece nitelikli bir kadın yönetici olarak işe almaya karşı 

çıkmasına yol açabilir. Herkes hak ettiğini elde eder ve elde ettiğini de hak eder 
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yönündeki adil dünya inancı da insanları bir şekilde başlarına gelenleri hak eden kişiler 

olarak gördüğü için önyargı kurbanlarına bakışı da basitleştirir (Moorıs, 2002:623). 

 

Bunlara ek olarak, sosyal psikologlar önyargı ve ayırımcılığın insanların 

topluma uyma çabalarından kaynaklanıyor olabileceğini öne sürmektedirler. 

Önyargısını açıkça ifade eden kişilerle bağlantı kurarsak ve ilişkimizi sürdürürsek, 

zamanla büyük olasılıkla, biz de bu tür görüşlere karşı çıkmak yerine onlarla uzlaşmaya 

başlarız. Örneğin, 1960’larda Güneydeki birçok lokanta sahibi, Afrika kökenli Afrika 

kökenli Amerikalı müşterilere hizmet vermenin kendilerini rahatsız etmediğini, fakat 

beyaz müşterilerin buna katlanamayacağını belirtmişlerdir (Deau,Wrightsman1984). 

Topluma uyma yönündeki baskılar, çocukların niçin görüş ve inançlarını kendi 

yaşantılarını çabucak benimsediklerini açıklayabilmektedir. Akran baskısı genellikle, 

kendi grubumuz dışındaki sosyal grupların üyelerine karşı hoşgörülü olmak yerine yanlı 

davranmayı “olağan” ya da kabul edilir kılabilir (Moorıs,2002:623). 

                                         

Toplum engelli bireye olan tavrı acıma bile olsa olumsuz bir tavırdır. Belli bir 

kısım engelli bireye karşı böyle bir önyargısı olmasa bile, sorumluluk duygusu 

gelişmemiş olabilir. Olumsuz tutum gösteren çoğunluğunun arzusu yönünde tutum ve 

davranış gösterebilmektedir. 

 

2.2.7.Önyargının Azaltılması 

 

Eğer insanlar kendilerine benzeyen kişilerden hoşlanma eğilimde iseler onlara 

reddedilen grup üyelerine ne kadar benzedikleri hatırlatılarak ön yargı azaltılabilir mi? 

Araştırmalar bunun pekâlâ mümkün olabileceğini göstermektedir. Silverman(1974), 

üniversiteye yeni başlayan öğrencilere, çeşitli “oda arkadaşı ” betimleri sunulmuştur. 

Bir grup deneğe betimlenen kişiler arasından seçecekleri kişilerin gerçek oda arkadaşları 

olacağı söylenmiştir. Diğer guruptaki deneklerde ise eğer imkân olsaydı betimlenen 

kişiler arasından hangisinin oda arkadaşı olarak seçeceklerini belirtmeleri istenmiştir. 

Her iki gurup içinde inanç ve tutumlardaki benzerlik önemli bir rol oynamasına karşın, 

gerçek oda seçiminde, tercih edilecek olan oda arkadaşına oranla çok daha fazla ırk 
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ayrımı gözlenmiştir. Eğer durum böyleyse, insanların yıllardır sürdürdükleri ya da 

gönülden bağlandıkları ön yargılarından vazgeçmeleri için nasıl cesaretlendirebiliriz? 

İlk bakışta çözüm açık gibi görünebilir. Gruplar arasındaki gerilim azaltmanın bir yolu 

bu grupları bir araya getirmektir. Ancak, okulları kaynaştırma programının karmaşık ve 

sancılı geçmişi bu çözümün görüldüğü kadar basit ya da doğrudan bir çözüm olmadığını 

göstermektedir. İki grubun üyeleri arasında bir temas kurulması, sadece bazı koşullar 

yerine getirdiğinde önyargıya dayalı tutumlar zayıflatabilir (Moorıs, 2002:623). 

 

Birbirleriyle temas kuran grupların üyeleri eşit statüye sahip olmalıdırlar  

 

Siyahlar ve beyazlar ilk kez orduda ya da toplu konut projelerinde bir araya 

getirdiklerinde görece eşit statüye sahiptiler ve sonuçta aralarındaki önyargı büyük 

oranda azalmıştı (Pettgew,1969).Okulları birleştirme programının daha az başarılı 

olmasının nedeni, eğitim sistemindeki yapının beyaz öğrencileri ekonomik ve akademik 

olarak ödüllendirmesi sonucunda onların siyah öğrencilerden daha elverişli konuma 

getirilmesinde yatar (Moorıs, 2002:624). 

 

İnsanlar diğer grup üyeleriyle birebir temas kurmalıdırlar. 

 

Yapılandırılmış bir sınıfta sadece öğrencileri bir araya koymak tutumları 

değiştirmez. Programların geneli içinde öğle yemeklerinden ya da okul sonrasında 

arkadaşlarla toplanmak gibi etkileşimler yer almalıdır (Moorıs, 2002:624). 
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Gruplar yarışmak için değil işbirliği için bir araya gelmelidir. 

     

Bir amacı elde etmek için birlikte çalışmak, daha önce de değinildiği gibi, 

birebir ilişkiyi zorunlu kıldığından ve ortak bir zeminde eşit statülerdeki insanlar 

arasında bir ilişkiyi zorunlu kıldığından gerektirdiğinden önyargının zayıflatılmasına 

yardımcı olur. İşbirliğine dayanan öğrenme yöntemlerinin de okullardaki önyargının 

üstesinden gelmede etkili olduğunu kanıtlanmıştır (Johson, Johson ve Maruyama, 1984; 

Slavin1983). Psikolog Eliot Aroson, bir çalışmasında, 5. sınıf öğrencilerinin öğrenmesi 

gereken bir bilgiyi parça birleştirme bulmacasındaki gibi farklı parçalara bölmüştür. Her 

öğrenci bulmacasının bir kısmını öğrenmek ve diğerlerine sunmak zorundadır (Aroson, 

Bridgeman ve Geffner,1978).Bu yöntem yarışma yerine işbirliğini güçlendirmekle 

kalmamış; aynı zamanda öğrencilerin öz saygılarını da artırmıştır (Moorıs, 2002:624). 

 

Sosyal normlar temas kurmayı özendirmeli 

 

Çoğu durumda okulları ayırmama girişimleri oldukça gergin bir havada 

yürütülmüştür. Otobüslere doldurulan çocuklar yeni okullarına vardıklarında orada 

öfkeli velilerin protestolarıyla ve onların önyargılı ürkek çocuklarıyla karşılaşmışlardır. 

Bu koşulların kişiler arası teması olumlu yöne götürmediği açıktır. Oysa kişiler arası 

temasın yerleşik sosyal normlar ya da otorite konumundaki kişiler tarafından 

özendirildiği ortamlarda önyargıya dayalı tutumlar zayıflamaktadır (Moorıs,2002:624). 

 

Gruplar arası temasın bazı türleri önyargıyı azaltırken, kalıp yargısal 

düşüncelerini karşıtı bir davranışın yalnızca gözlenmesi bile yanlı görüşlerin 

değiştirilmesinde etkili olabilmektedir 

    

Örneğin; Bir araya getirilmeye yeni başlamış mahallerde oturan beyazlar, yeni 

siyah komşuları ile hiçbir ilişki kurmasalar bile, zamanla siyahlara karşı daha az ön 

yargılı olmuşlardır. Bunun nedeni kısmen beyazların korkulu rüyası olan “mahallenin 

huzurunun bozulacağı”, “herkesin terk edeceği” gibi beklentilerin hiçbir zaman 

gerçekleşmemiş olmasıdır (D.L.Hamilton ve Bishop, 1976). Kendimizi bizden farklı 
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olanlara karşı daha “düşünceli” olma konusunda eğitebiliriz. Örnek olrak, Ellen Langer 

ve arkadaşları (1985) bir grup 6. sınıf öğrencisini özürlü kişilere karşı daha “anlayışlı” 

olma konusunu içeren dialar göstererek veya “özürlü birisi nasıl araba kullanabilir?” 

gibi sorular sorarak eğitilmişlerdir. Öğrenciler, aynı zamanda, özürlüleri hem güçlü hem 

de zayıf yanları olan kişiler olarak görmeleri yönünde özendirilmiştir. Bu işlemlerden 

sonra öğrenciler, öncesine oranla, özürlülere karşı çok az ön yargı göstermişlerdir 

(Moorıs,2002:624). 

 

2.2.8.Tutum Değişimi 

 

Tutumların değişmesinde etkili değişkenlerden biri bilgilendirme, diğeri de 

etkileşimde bulunmadır (Özyürek, 2000:12). 

 

Etkileşimde Bulunma; Kişi, nesne ve kümelerle etkileşim içinde bulunarak 

değişir. Duygusal tepkiler, etkileşim de bulunma ve yeni tür davranışlarda bulunmanın 

onaylanmasıyla değişir. Yetersizlikten etkilenmiş kişilerle birlikte başarılı yaşantılarla 

tutumlar değişir (Özyürek, 2000:12). 

 

Bilgilendirme; Yeni bilgilerin sunulmasıyla inanılanları etkileyerek tutumların 

bilgi boyutu değişebilir. Tutumların inanılanlar boyutunu değiştirme, ilgilenilen 

nesnenin, kişinin ya da düşünün olumlu ve olumsuz yanlarına ilişkin bilgilerin 

sunulması da gerçekleşir. Nesne, kişi ya da düşüne ilişkin işitsel ya da görsel girdilere 

yer verilmediğin de yeni yeni bilgilendirmeler olmadığında tutumlar değişmez, 

kararlılık gösterir. Tutumların değişebilmesi için bilginin sinir sistemine ulaşılması ve 

inandırıcı olması gerekir. İnandırıcı bilgilendirmenin dört önemli öğesi ileten, mesaj, 

dinleyici ve dönüttür. Bu öğelerin nitelikleri kontrol edilerek bilgilendirmeye yer 

verildiğinde ancak tutumlar değişebilir (Özyürek, 2000:12). 

 

Engelli bireyle ilgili inanılan boyutun oluşumunda bireylere sunulan olumlu ya 

da olumsuz bilgilendirmeler yeni tutumlar oluşturmada etkendir. Varolanı pekiştirme ya 

da değiştirme gibi tutum değişimlerinin oluşumuna sebep olmaktadır. Toplumun tüm 
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bireylerinin düşüncesinin oluşumuna sebep olabilecek tüm alıcılara, ulaştırılması 

gereken doğru bilgi akımı, bireylerin tutumlarının oluşum ve değişimlerinde etkindir. 

 

İleten; İleten tutumun değiştirmek isteyen kişidir. Mesaj da iletişimcinin 

dinleyicilere aktardığı bilgidir. Bilgi aktardığı bilgidir. Bilgi aktarılırken kullanılan dil, 

resim ya da iletişim kanalları önemlidir. Dinleyici tutumu değiştirilecek kişi ya da 

kümedir. Tutumları değiştirmek için dinleyicinin tutumlarının niteliği bilinmeli ve buna 

göre mesaj ikna edici şekilde sunulmalıdır. Dönüt kişinin sahip olduğu tutumun 

onaylanması ya da onaylanmamasıdır (Özyürek,2000:13). 

 

Engelli bireye yönelik iletilecek bilgi önemlidir. Bilimsel verilere dayanan doğru 

bilgi toplumun yapı ve ilgilerine yönelik oluşturulacak kanal, ikna edici bir biçimde 

sunulmalıdır. Toplumun her katmanı ana mesajı alabilmelidir. Geri dönütü, ancak 

bireylerin tutum ve davranışlarındaki değişimle anlayabiliriz     

 

Tutum değiştirmede inanılır olmanın etkisi incelenmiştir. Bunun için, inanılır 

olarak bilinen konuşmacılar ve çok az kimsenin inandığı konuşmacılar listeleri 

hazırlanmıştır. Nobel ödülünü kazanmış ve önemli bilimsel dergilerde yazanlar bir 

kümeyi oluşturmuştur. Magazin dergilerde yazanlar ve Paparaziciler diğer kümeyi 

oluşturmuştur. Öğrenciler bunların hangilerinin inanılır olduğunu belirtmeleri 

istendiğinde, grubun %90’nı birinci kümeyi inanılır bulmuştur (Özyürek, 2000:13). 

     

Engelli bireylerle ilgili bilgilendirmede dikkat edilmesi gerekenlerden biri 

toplumda söz sahibi, güvenilirliği kabul görmüş kişi ve kurumlarından yararlanmaktır. 

Belirlenen bu birey ve kuruluşlar doğru bilgilendirilirse toplum üzerinde etkin ve doğru 

ikna edici davranışlar sergilerler.  

 

Bilgi kaynağının inandırıcılığının etkisi o an içindir. Bilginin kendisi kabul ya da 

reddedilsin güçlü etkiye sahiptir. Bilgi alındıktan sonra, bilgi kaynağı unutulurken, 

bilginin hatırlanması sürer (Özyürek, 2000:14). 
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   Toplumda bireyler doğru ve inandırıcı bilgilendirilseler dahi belli bir zaman 

sonrası oluşan olumlu tutumlarında bir değişim olduğu gözlenmiştir. Bu duruma uykuya 

yatma etkisi denmektedir. Var olan durumun devamlılığının sağlanması belli 

periyotlarda yapılacak planlı ve programlı çalışmalarla olumlu tutum ve davranışların 

devamlılığı sağlanabilir. 

 

İnandırıcı ve İlk izlenim; İnandırıcı, ikna edici bilgilendirme, diğer türlü 

bilgilendirmelerden daha fazla etkili olur. İkna edici bilgilendirmenin en önemli 

etmenlerden biri, bilgilendirme kaynağıdır. Bilgiler güvenilen ve saygı duyulan 

kişilerden gelirse, yani bilgi kaynağının statüsü yüksekse, kişiler daha kolay ikna olur. 

Yapılan çalışmalar bilgi kaynağının güvenilir ve statüsü yüksek olması durumunda, 

tutumlardaki değişmelerin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bilgi kaynağı 

bilinmeyecek olursa da tutum değişikliği olur. Bilgi yanlı olma özelliğini gösterdiğinde, 

tek taraflı olduğunda, tutumlar değişmeyebilir. Bilgi olduğu şekliyle sunulduğunda ise 

değişebilir(Özyürek2000:15). 

           

İkna Etme Süreci: İkna edilmek için öncelikle mesaja dikkatinizi 

yöneltmelisiniz; daha sonra onu kavramalısınız ve en sonunda onun inandırıcı olduğunu 

kabul etmelisiniz. 

 

Engelli bireyin toplumun genellinde, yerellinde bireyleri engelli bireyin insani 

hakları yönünde yapılacak tüm inandırıcı mesajların iletiminde, öncelikle dikkat 

edilmesi gereken ikna edici sürecin doğru planlanması ve de uygulanmasıdır. 

 

 Mesaj yazılı olarak iletilebilir 1-Mesaj yazılı olarak iletilebilir. 2-Doğrudan 

ilişkide bulunurken mesaj iletilebilir. 3-Doğrudan ilişkide bulunurken yazılı mesaj da 

verilebilir. Tutumunuzu değiştirin şeklindeki yazılı mesajlar etkili değildir. Doğrudan 

etkileşimde bulunma ve bilgilendirmenin birlikte gerçekleşmesi, tutum değiştirmede 

yine etkili bulunmuştur (Özyürek, 2000:15). 
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Engelli bireylerin toplumun tüm katmanlarındaki yaşam alanlarında 

bilgilendirmeler yazılı metinler ile gerçekleştirilebilir. Bu yöntem kavrayışın oluşumuna 

tam hizmet etmez. Yinede hazırlanacak dergiler, tanıtım yazılarının kısmi faydaları da 

inkâr edilemez. 

     

Değiştirilmesi ya da sürmesi istenen tutumla ilgili davranış ve becerileri 

kazandırma, tutum değiştirmenin en iyi düzenlenmesidir. Kişilerin tutumla ilgili 

beceriyi gerçekleştiriyor olması, onların o duruma ilişkin tutumlarının olumlu kalmasını 

sağlar. Kişiler, yaptıkları işlerde başarılı olduklarında, yaptıkları işlere, düşünlere ilişkin 

olumlu görüş geliştirme eğilimine girerler (Özyürek, 2000:15). 

 

Engelli bireyin kendi var oluşunu tanımlamasıyla birlikte, toplumdaki diğer 

bireylerin de bilinç, kavrayış, gelişim ve oluşumunda, uygulamalı çalışmalarla alınan 

mesajlar tutumun ve davranışın değişiminde daha etkin rol oynamaktadır.    

 

Dinleyici: Mesaj, dinleyicinin özelliklerine göre sunulduğunda etkilidir. Mesajın 

etkiliği, dinleyicileri anlamasına ve dinleyicilerin gereksinimleriyle uyuşacak şekilde 

mesajın verilmesiyle olasıdır (Özyürek,2000:15). 

 

Engelli bireyle ilgili verilecek mesajın doğru anlaşılabilmesi, dinleyenin ya da 

dinleyicilerin özellikleri dikkate alınarak yapılması gerekliliği önemlidir. Dinleyicinin 

gereksinimlerinden yola çıkarak ilgili mesajın verilmesi bireylerde tutum değişimi 

yaratmada etkin olacaktır. Örneğin; Mesleğinde mutsuz olma hali ile ilgili, engelli 

bireyler ve olmayan bireylerin yapacağı ortak uygulamalı bir çalışma, engelli bireylerin 

zorlukları hakkında olumlu bilinç oluşumuna hizmet edebilir. 

 

Dönüş: Tutumların onaylanması ve tutumlara uygun davranışlar göstermenin 

sonuçlarının olumlu olması, var olan tutumların sürmesini sağlar. Tutumların 

onaylanmaması ve tutumlara uygun davranışların olumsuzlukla sonuçlanması 

tutumlardaki değişikliği kolaylaştırır (Özyürek, 2000:16). 
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Engelli bireylerle ilgili yapılacak doğru mesaj iletimi, oluşan tutum ve 

davranışların uzun soluklu olumlu yönde ilerletir. Genelde varlığını sürdürdüğü 

toplumun etkileri, bireyin davranış biçimlendirmesinde rol oynar. 

 

2.2.9.Yetersizlikleri Olanlara Yönelik İnanç Oluşturma  

 

Bedensel özelliklerin kişiliğin ve davranışların biçimlenmesinde etkili olduğuna 

ilişkin düşün kişiler arasında yaygındır. Bedensel özelliklerde, özel sınırlamalar 

anlamına gelen yetersizliğin de kişinin davranışlarını ve kişiliğini etkilediği ve bu 

kişilerin kendilerine özgü kişilikleri ve davranışları olabileceği düşünülür. Yetersizlik 

sınıflamalarına göre, görme, işitme, ortopedik, zihin, öğrenme ve duygusal bozukluk 

gösteren çocukların-davranış, kişilik ve öğrenme özelliklerinin belirtilmesinin anlamı, 

yetersizliğin belli bir şekilde bu özellikleri etkilediği inancıdır (Özyürek, 2000:20). 

 

Yetersizlikle davranış, öğrenme ve kişilik özellikleri arasında ilişkinin 

araştırılmasından sonra, araştırma sonuçlarına bakmaksızın yetersizlikten etkilenenlerin 

öğrenme, davranış ve kişiliklerine ilişkin basmakalıp inançlar oluşur. Yetersizlikten 

etkilenenlere yönelik gelişen basmakalıp inançlar birlikte yetersizlikten etkilenenlere 

yönelik tutumları oluşturur. Yetersizlikten etkilenenlere yönelik tutumlar genel olarak 

olumsuzdur. Olumsuz tutumlar, yetersizliği olanların olmayanlardan farklı görüldüğü ve 

kabul edilmediklerini belirtir. Yetersizliği olanlara yönelik tutumların olumsuzluğunu 

sağlamlar bitti de “sakatlarla mı uğraşacağız”betiminde yer alır(Özyürek, 2000:20).   

 

Beden davranış ile engel davranış arasındaki ilişkinin nedenselliği kavratılabilir 

ise var olan basmakalıp tutum ve davranışların değişecektir.                                  

                  

Somotopsikoloji, bedenle davranış arasında varolduğu düşünülen sıkı bağın 

araştırıldığı çalışma alanıdır. Günlük yaşamda kişilerin tamamı, diğer kişilerin bedensel 

görünüme bakarak, onların davranışlarına ilişkin yorumlarda bulunur.Kararlar alır. 

Kişilerin davranışları bedensel özelliklerine göre değerlendirilir (Özyürek, 2002:21) 
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 Somotopsikolojide, bedensel özelliklerle davranışlar arasında değişmeyen 

ilişkiler olup olmadığı araştırılır. Araştırılırken beş önermeye yanıt aranmıştır. Bu beş 

önerme şöyledir: Bedenle davranış arasında düzenli bir ilişki yoktur ;beden  davranışı 

biçimlendirir; davranış bedeni biçimlendirir; davranış ve bedensel özellikleri eşzamanlı 

olarak bir üçüncü değişken biçimlendirir ve davranış kişinin etkileşimde bulunduğu 

çevrenin işlevidir; Bu önermeler ve bulunan yanıtları izleyen satırlardır 

(Özyürek,2002:22). 

 

Önerme 1:Bedenle Davranış Arasında Düzenli Bire İlişki Yoktur 

 

Bedenle davranış arasında değişmeyen ilişkinin belirlenmesi için önerilen 

önermelerden biri ve ilki, bedenle davranış arasında düzenli bir ilişki yoktur, 

önermesidir. İzleyen örneklerdeki olağan gözlemler davranışla beden arasında düzenli 

bir ilişkinin (işlevsel ilişkinin) olmadığını gösterir. Dudakları, dili, parmakları ya da 

ayak parmakları farklı olan kişilerin davranışları benzerlik gösterebilir. Boy ve kiloları 

çok farklı olan kişiler benzer davranışlar gösterir. Bedensel özellikleri çok farklı olan 

doktor, öğretmen, yazar ve kütüphaneciler mesleklerinin gereği benzer davranışlar 

gösterir. Tüm bu örnekler, bedendeki olağan farklılıklar, boy kilo değişikleri ve 

benzerliklerinin davranışlar için önemli değişkenler olmadığını gösterir. Bedendeki 

olağan farklılıklarla, davranışlar arasında işlevsel ilişki yoktur. Bedendeki olağan 

farklılıklara bakarak, bedenle davranış arasında düzenli bir ilişki kurulamaz (Özyürek, 

2002:22). 

 

Bedensel özelliklerle davranış arasında düzenli bir ilişkinin olduğunu gösteren 

araştırma verileri nasıl açıklanabilir? Gözlem ve verileri açılanması, bağıntı, küme 

olarak farklı olma, üçüncü bir değişkenin sonucu olma ve işlevsel ilişki kavramlarının 

bilinmesiyle ancak açıklanır. Küme olarak davranışlarının ve bedensel özelliklerinin 

farklı olduğunu gözleme, açıklama değil, betimlemedir. Beden özellikleri farklı olan iki 

kümenin gösterdikleri davranışlarının da farklı olduğunun gözlemlenmesi beden 

özelliklerinin farklılığıyla açıklanmaz. Sadece, bazı beden özellikleri farklı olan 

kişilerin bazı davranışlarının da farklı olduğunu betimler (Özyürek, 2002:23). 
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İki değişkenin bir arada bulunduğunun gözlenmesi olan bağıntı (korelasyon) 

açıklama değildir. Betimlemedir. Anlamı, iki değişkenin birlikte bulunmasının 

düzenlilik gösterdiğinin betimdir. Bedensel özelliklerle bazı davranışlar birlikte 

oluştuğu gözlenir. Durum betimlenir. Betimlemenin dışında yorum çıkarma yaygındır. 

Çoğunlukla da işlevsel ilişki niteliğinde yorumlar yapılır.Bedenle davranış arasında 

gözlenen ilişkiler bağıntısal olmalarına rağmen işlevsel olarak anlamlandırılması 

yaygındır.Bu yaygın anlamlandırma yanlı bilgilendirmenin kaynağıdır (Özyürek, 

2000:23). 

 

Bağıntı ilişkisi, iki değişkenin birlikte görüldüğünü ya da iki değişkenden biri 

görülürken diğerinin görülmediğini betimler. İki değişkenin düzenli şekilde birlikte 

arttığı görülürse, bu iki değişken arasındaki bağıntı olumlu bağıntıdır. Buna karşılık 

değişkenlerden biri artarken diğerinin azaldığı gözlenirse, bu bağıntıya olumsuz bağıntı 

denir. Örneğin, evliliklere bakıldığında hemen her zaman erkeğin kadında uzun olduğu 

gözlenir. Evliliklerde, kadının boyunun ve erkeğin boyuna oranı arasında tama yakın 

bağıntı vardır. Ancak, erkeğin kadından uzun olması, evlenme davranışının işleviymiş 

gibi gözükse de, evlenme davranışı kadının boyunun erkeğin boyuna olan oranın işlevi 

değildir. İlişki işlevsel değildir. Üçüncü bir değişken olan sosyal beklentinin bir 

sonucudur. İki değişkenin birlikte gözlenmesi, onları işlevsel ilişki içinde olduklarını 

göstermez (Özyürek, 2000:24). 

 

Bedensel özelliklerle davranışlar arasında bağıntısal ilişkiler gözlenmiştir. 

Üçüncü değişkenlerin sonucu olması olası olan bu ilişkiler zaman zaman işlevsel ilişki 

şeklinde, bedensel yetersizlikle belli davranışlar birlikte gözlenmiştir. Bu davranışlar 

bedensel yetersizliğin işlevi olarak yorumlanmıştır. Aslında bu davranışlar üçüncü 

değişkenlerin işlevi olduğu halde, bedensel yetersizliğin işlevi olarak yorumlanmıştır 

(Özyürek, 2000:25). 

 

Engelli bireylerin ortak yetersizliklerinde, davranış biçimlerini bir üçüncü işlevi 

görmezden gelerek yapılan genellemeler,  gerçeği ortaya koymamaktadır. Örneğin, 

bedensel engelli olan tüm bireylerin bedene dayalı ortak gösterdikleri davranış aynı 
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olabilir. Bireyler birbirinden farklı tutum ve davranış gösterirler. Bu farklılık yaşamdan 

kaynaklanan bir başka üçüncü işlevin etkisiyle biçim bulur. Yetersizliğinden dolayı iş 

azmini kaybeden bir engelli bireyin yanı sıra bir başka engelli birey için yetersizlik, iş 

bulma ve çalışma şevkini kamçılar. Bunun sebebi bir üçüncü ortam ile iniltilidir, aile, 

eğitim şartları tetikleyici olabilir. 

 

Önerme 2: Beden Davranış Biçimlendirir          

 

Bedenle davranış arasında değişmeyen ilişkinin belirlenmesinde izlenen 

yollardan ikincisi, bedenin davranışı biçimlendirdiği önermesidir. Psikoloji tarihinin en 

eski düşünülenlerden biri, bazılarının ağırlıklarının boylarına oranı daha fazla, 

bazılarının boylarının ağırlıklarına oranı daha fazla olurken, bazılarının boyları ve 

ağırlıkları arasında oranın dengeli olduğu ve bazılarının da bu sınıflamalardan birine 

girmediğinin gözlemlenmesine dayanır. Çok eski zamanlardan bu yana gözlemci bir 

takım insanlar, insanın beden yapısıyla ya da beden tipiyle kişilik arasında sistematik ya 

da değişmeyen bir ilişkinin olabileceğine inanmışlardır. Bu ilişkinin genetik ya da 

biyokimyasal olabileceği inancı, nasıl genler beden tiplerini belirlemede etkiliyse, aynı 

genlerin davranışları da etkileyeceği öngördüğünden kaynaklanır. Bir kez beden tipi 

bilinecek olursa, kişiliğin ve davranışların kestirebileceği öngörüsü onları harekete 

geçirmiştir (Özyürek, 2000:26).          

 

Beden tiplerine gerek olmadan da, bazı bedensel özelliklere bakarak 

davranışların nasıl olacağı belirlenebilir. İnsan biyolojik bir organizma olup, özellikle 

hastalık ve yetersiz beslenme gibi biyolojik ve biyokimyasal etmenlerden davranışları 

etkilenir. İç salgı bezlerinin salgı yetersizliği ya da fazlalığı bedensel ve ruhsal gelişimi 

etkiler. Ancak, iç salgı bezlerindeki olağan değişikliklerin kişiliği etkilediğine ilişkin 

veriler sınırlıdır (Özyürek, 2000:27).          

 

Yetersizlikten kaynaklanan belli davranışların beraber olduğu gözlemlenir. 

Yetersizlikten kaynaklanan davranış biçimleri belli davranışlarla bağıntı halindedir. 

Bağıntı ilişkisini işlevsel ilişkiymiş gibi yorumlamak ve böyle kestirimde net olarak 



 48 

bulunmak doğru değildir. İnsan sosyal bir varlıktır biyolojik bir organizmasının etkileri 

inkâr edilemez. Toplumsal yaşamı davranışlarının biçimlenmesinde etkindir.        

 

Önerme3:Davranış Bedeni Biçimlendirir 

 

Bedenle davranış arasında değişmeyen ilişkinin belirlenmesi için izlenen 

yollardan üçüncüsü, davranış bedeni biçimlendirir önermesidir. Ağrı yöresi gibi, tepelik, 

birbirine uzak yerleşim yörelerinde yaşayanların, tepelik alanlarda yürümeleri nedeniyle 

bacak kaslarının gelişeceği kestirilebilir. Ağırlık kaldırma etkinliklerinde bulunan 

sporcuların kol, omuz ve bacak kasları gelişir. Güneş altında uzun süre yatan beyaz tenli 

kişilerin tenleri bronzlaşır. Uzun mesafeler yürüme, ağırlık kaldırma ve güneş altında 

giysisiz uzanma gibi davranışlar, belli bedensel özellikleri biçimlendirir. Bu 

davranışlarla belirlenmiş olan beden özellikleri arasındaki ilişki işlevsel niteliktedir. Bu 

tür davranışların yapılmasıyla belli beden özelliklerinin geliştirilebileceği kestirilebilir 

(Özyürek, 2000:28) 

 

Yakın zamanlarda, psikosomatik yetersizlikler üzerinde durulmaya başlanmıştır. 

Artık kişinin hissettikleri ve düşündüklerinin, bedensel özelliklerini etkilediği bilinir. 

Yaralı arkadaşlarının çığlıklarından kaçmak isteyen askerler, psikolojik kökenli sağırlık 

geliştirir. Yüksek stres altında uzun süre yaşayan yöneticilerin peptik ülser geçirme 

olasılığı sakin yaşam sürdüren kişilerden daha yüksektir. Amerika’da yaşayan Çinlilerin 

Çin de yaşayan Çinlilerden beslenme davranışları farklı olduğundan, yüksek tansiyon 

olarak bilinen kalple ilgili durumu geliştirmeleri daha olasıdır (Özyürek, 2000:29) 

 

Engelli bireylerin yetersizlikleri bir takım davranışları geliştirmesine bunun da 

bedenine yansıması doğaldır. Davranışları ile beden biçimlenir savını doğrulamaz. 

Bedendeki her değişim yada var olan durum davranış ile ilişkili değildir. 
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Önerme 4:Davranış Ve Bedensel Özellikleri Eşzamanlı Olarak Bir Üçüncü 

Değişken Biçimlendirir  

 

Bedenle davranış arasında değişmeyen ilişki belirlenmesi için izlenen yollardan 

dördüncüsü, davranış ve bedensel özellikleri eş zamanlı olarak bir üçüncü değişken 

biçimlendirir önermesidir. Sağaltımı yapılmamış doğuştan hipotiroid (tiroit azlığı) 

çocukta birlikte kreten beden yapısı ve hantal davranışlar geliştirir. Menenjit atağı 

sonrasında zihin yetersizliği ve sağırlık birlikte görülebilir. Doğuştan sağaltılmamış 

tiroit azlığı, her zaman kreten beden yapısına ve davranışlarda da hantallığa yol 

açtığından ilişki işlevsel niteliktedir. Bedensel özellikleri ve davranışlar kestirilebilir. 

Tiroit azlığıyla, belli beden ve davranışlar kestirilebilir. Tiroit azlığıyla, belli beden ve 

davranış arasında ki ilişki işlevseldir. Buna karşılık, menejit belirtilen durumlara yol 

açabilir, açmayabilir de. Buradaki ilişki, işlevsel değil, bağıntısaldır. Betimlemelerde 

bulunabilir (Özyürek, 2000:29).          

 

Önerme5:Davranış Kişinin Etkileşimde Bulunduğu Çevrenin İşlevidir 

 

Bedenle davranış arasında değişmeyen ilişkinin belirlenmesi için izlenen 

yollardan beşincisi davranış kişinin etkileşimde bulunduğu çevrenin işlevi önermesidir. 

D=T(Y,Ç) Davranış ne sadece kişinin yapısının, ne de çevrenin ürünüdür. Bu formül, 

tüm davranışları anlamanın kanıtlarını karşılama yeterliliğine sahip olabilir. Ancak, bu 

formülün bilinmesinin, her bir davranış anlama, kestirme ve denetlemede var olan 

bilgilerimizi artırmaya çok fazla katkısı yoktur. Kişinin tüm yapısal özelliklerini, 

çevrenin tüm boyutlarını ve çevreyle kişinin etkileşiminin kişinin yapısına ve kişiliğine 

olan etkisini belirlemek ve incelemek çok zor bir iştir. Belki, tüm davranışları anlama 

yerine, belli bir bedensel özelliği olan kişide ne tür davranışlarını anlamaya yönelmeyle, 

sorun baş edilebilir boyutlara indirgenmiş kişilerin davranışlarını anlamayla 

sınırlandırma yolu seçilerek durum daha da sınırlandırılabilir (Özyürek, 2000:29).          

 

Engelli bireyler çevre ile iletişimi, tutumlarının gelişimi yönünde etkendir. 

Toplumdaki bireylerin engelliye tutumuna göre birey çevresiyle kurduğu iletişimle, 
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göstereceği tutumu belirlemede rol oynar. Kesin ifadeler kullanmak doğruluğu değildir. 

Pek çok etmen tutumların oluşumunda etken olduğu gözlemlenir. 

 

2.2.10.Kültüre Göre Yetersizlik Ve Özür  

 

Bilim tarihinde, doğru olmayan sayıltıları doğru kabul ederek olguların 

anlaşılmasına engel olunduğunun örnekleri vardır. Özel eğitim alanında da kesin 

belirgin görülen bazı sayıltıların incelenmesinde yarar vardır. Bunlar arasında öncelikle 

yetersizlik ve özür kavramları yer alır. Uzun yıllar ve günümüzde yetersizlik ve özür 

kavramları birbirinin yerine kullanılmıştır. Yetersizlik ve özür kavramlarını anlama, 

yetersizlikten etkilenenlerin davranışlarının ne kadarının yetersizlikten, ne kadarının 

başka etmenlerden olduğunu ayırma bakımından önemlidir. Bu kavramlar başka 

etmenlerden kültürel etmenler dikkate alınarak incelenecektir (Özyürek 2000:30).          

 

Dünya toplulukları belli kültürel yaşamlarının olması nedeniyle, engelli bireye 

bakış açılarında farklılık olabilir. Doğu ülkelerinde göre batı toplumunda gelişmiş 

eğitiminin önemine ait varolan olumlu kültürel yaklaşım, engelliyi içine alarak yapılan 

çalışmalar daha yoğun ve olumlu dönütler verebilmektedir. 

 

2.2.11.Yetersizlik 

 

Yetersizlik tıbbi boyutta, zedelenmenin sonucudur ve nesneldir. Yetersizlikler 

sınırlanır. Organ olmadığından ya da bozuk olduğundan organ işlevini yerine getiremez. 

Davranışı gerçekleştirmek için yeterli bedensel, zihinsel ve kültürel araçtan yoksunsa 

(organ işlevini yerine getirmezse), yaşadığı kültürde bu araçtan yoksun olma kendisini 

akranlardan daha az yeterli algılanmasına yol açarsa, kişinin yetersizlikten etkilenmiş 

olduğu söylenebilir. Aynı yetersizlikten etkilenen çocukların davranışları farklı olduğu 

ayırımın yapılması, engelli kişilerin davranışlarını anlamada çok yararlı olduğu 

söylenemez. Ama başlama noktasını oluşturur (Özyürek, 2000:31).          
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Engelli bireyin,  engelli yaşam ortamlarının yeterli sağaltımının olmaması 

bireyin engellinin yetersizliğe dönüşür. Engel sebebine göre her engelli bireyin farklı 

davranışlar sergilediği bilincine varılması öncelikle başlangıçtır. Toplumun genellinin 

bulunan keskinlikler ve sertliklerin yumuşatılır. Sistemli ve insancıl özellikler göz ardı 

edilmeden, bilimsel çalışmalar doğrultusunda geliştirilir ve değiştirilir.        

                                            

2.2.12.Özür 

 

Özür ise, davranış sapmaları olarak görülür ve özneldir. Kişi toplumun 

beklentileri yerine getirecek davranışları gerçekleştirmez. Davranışsal veriler, bedenle 

ilgili verilerin nesnel olabilirse de, davranışsal verilerin nesnelliği kolayca gösterilemez. 

Davranışsal verilerle organın işlevini yerine getiremediğini belirten bedenin biyofiziksel 

yapısına ilişkin verilerin ayırımı önemlidir ( Özyürek 2000:31).         . 

 

Özür olarak görülen bedensel, zihinsel davranışsal ve diğer farklılıklar 

yetersizliğin sonucudur.  

 

 Yetersizlikten etkilenmiş kişiden yaşadığı kültürün (toplumun) beklentileri, 

 Yetersizliği olan kişiden yapması istenen işler, 

 Diğer kişilerin ve yetersizlikten etkilenmiş olan kişinin yetersizliğe vermiş 

oldukları anlamlara göre oluşur (Özyürek 2000:31).          

 

2.2.13.Yetersizlik Özür İlişkisi 

 

Yetersizlik tıbbidir ve nesneldir. Özür ise, davranışlarda sapma olarak görülür ve 

özneldir. Yetersizlik ve özür, yetersizliği olan çocuğun yapabildiklerini ve toplumun 

beklentilerini ne ölçüde karşıladığını betimler. Yetersizlikten etkilenmiş kişinin 

yetersizlikte doğrudan ilgili özüre yol açabilir (Özyürek, 2000:31). 

 

Yetersizlikten etkilenmiş olduğundan dolayı, çocuğun bedensel ve zihinsel 

yeterlilikleri sınırlanır. Ancak, diğer sınırlılıkların oluşması, yani yetersizliği özürün 
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izleyip, izlememesi bir takım olasılıklara bağlıdır. Yetersizliği özürün izleyip, 

izlemediğini anlamak için yetersizlikle özür arasındaki farka bakmak gerekir. 

Yetersizlik, zihinsel, davranışsal, bedensel ve diğer durumlarda işleyiş farklılığının 

olduğunu belirtir. Ancak, yetersizliklerin yetersizlik olarak algılanmasında toplumdaki 

ölçütler belirleyicidir. Özür toplumun koyduğu standartlara göre değişir. Kapı kolları 

olmadan da açılabilen kapılar olduğunda yetersizliği olan kişi artık özürlü değildir 

(Özyürek, 2000:32)                              

 

2.2.14.Yetersizliğin Oluşumunda Toplumun Etkisi 

 

Farklılıkların yukarıdaki çözümlemelerden, bedensel özellikleri ya da 

yeterlilikler davranışın araçları olarak düşünüldüğünde yetersizliği anlamada yararlı 

olur. Bu çözümlerden şöyle bir genellemeye gidilir. Davranış gerçekleştirmek için 

yeterli bedensel, zihinsel ve kültürel araçtan yoksunsa, yaşadığı kültürde bu araçtan 

yoksun olma kendisi akranlarından daha az yeterli algılanmasına yol açarsa, kişinin 

yetersizlikten etkilenmiş olduğu söylenebilir. Araçtan yoksun olunduğunun farkında 

olunmadığından ya da yoksun olunan kültürel araçta ilgili toplumun bir beklentisi yoksa 

kişinin kültürel araçtan yoksun olması, organın işlevini yerine getirmemesi, yetersizlik 

olarak algılanmaz. Örneğin, kişinin gözünün göremediğinin farkında olmama yani, kişi 

toplum kendisinden beklediği işleri yaptığında, örneğin derslerinde başarılı olduğunda,  

görme keskinliğinin 2/10 olmasına yol açan görme organındaki zedeleme, yetersizlik 

olarak algılanmaz. Kültürel araçtan yoksun olduğunun farkına varılır ve yoksun 

olmayan toplum tarafından değer verilirse, zedeleme yetersizlik olarak algılanır. 

Çocuğun göremediğinin farkına varılır ve görme önemli görüldüğünden, çocuk görme 

yetersizliği olan bir çocuk olarak algılanır. Ancak, kültürel araçtan yoksun olma ya da 

zedelenme bedensel, sosyal ve ruhbilimsel yeterliliklerle çatışmazsa, yetersizlik olarak 

algılanmaz. Kalp yetmezliği kalp de oluşan zedelenmeyle kalbin yüksek tempolu iş 

yapması engellenir ya da Museeler selerosis gibi sinir sisteminde oluşan zedelenme 

çocuklarda yerel felçlere yol açarak hareketleri sınırlandırır. Kalp yetmezliği ve felç 

toplum tarafından önemli görülmez. Bu durumlardan etkilenme yaşamı ya da mesleğini 

sürdürmeyle ilgili etkinliklerin yerine getirilmesini engellenmediğinden, kalbin ya da 
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merkezi sinir sisteminin işlevini yerine getirmemesine yol açan zedelenmeler, 

yetersizlik olarak algılanmaz (Özyürek, 2000:34).          

 

2.3. Demokrasi 

      

2.3.1.Demokrasi Süreci 

 

19.yüzyıl sonu itibariyle imparatorluklar dünya tarih sahnesinden kaybolmakta 

olduğunun işaretlerini kendisini göstermiştir. İmparatorluklara bağlı halklar 

hürriyetlerini kazanarak ulus ve devlet kurma amacını edinmiştir. Bu durumun 

sonuçlarında biride 20. yüzyılın ilk yüzyıllarında Birinci Dünya Savaşı’dır. 

 

20.yüzyıl sonunun en belirgin özelliğini ise, en iyi niyetli değerlendirmeyle 

“belirsizlik ortamı”, büyük ölçüde önümüzdeki yüzyıla taşınacağına kesin olarak 

bakılan etnik ve dinsel kökenli çatışmalardan kaynaklanıyor. Üstelik bu çatışmalar, 

19.yüzyılın sonunda olduğu gibi yalnızca Avrupa merkezli değil, dünyanın çeşitli 

bölgelerinde yer alan etnik ve dinsel nitelikli savaşlar, kitle iletişim araçlarının genelde 

son derece ustalıkla “kurgu”landığı biçimiyle uluslar arası kamuoyunun gündemini işgal 

ediyor. Bu tür bir enformasyon ve “bilgilenme” bombardımanından beklenecek sonuç, 

önümüzü görmemizi kolaylaştırması olmalıydı. Oysa yüzyılın sonuna yaklaştığımız 

oranda görüntü bulanıklaşıyor, çizgiler daha da belirsiz hale geliyor (Üstel, 1999:9)  

 

Dünya 19.yüzyıl itibarıyla yoğun bir bilgilenme sürecine girmiştir. Yeni keşifler, 

yeni bilgilere ve bilgilerle edinilen güçlerin, birbiriyle mücadelesi başlamıştır. Mücadele 

belirsizlik ortamının oluşumuna sebep olmuştur. Engelli birey ise varlığının 

tanımlanmasında ve yaşamın içinde konumunu belirlemede, tıpkı engelli olmayan 

bireyler gibi kimlik, yurttaşlık tanımını, sınırlarını oluşturmaya çalışmıştır.  
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İlhan Tekelinin STK sempozyumundaki paylaşımı; 

Denilebilirki tüm demokrasi yaklaşımlarının gerisinde adeta idealleştirilmiş bir 

doğrudan demokrasi anlayışı bulunmaktadır. Demokratik bir yönetimi uygulamak 

isteyen toplulukta yaşayanların sayısı ve mekândaki yayılımı arttıkça,  doğrudan 

uygulaması olanaksız hale gelen demokrasinin yerini, temsili demokrasi dediğimiz bir 

ölçüde de olsa demokrasiyi gerçekleştirdiği varsayılan kurumsallaşmış pratikler alıyor. 

Üzerinde uzlaşma sağlanmış olan bu işlemlere uyulduğunda, demokratik yönetimin 

gerçekleştiği varsayılmaya başlıyor (Tekelli, 2004:2)       

 

2.3.2. Çoğulcu Demokrasi 

      

Günümüzde liberal demokrasilerin önündeki en önemli sorunlardan biri, farklı 

kültürel kimliklerin tanınmasıdır. Resmi düzeyde bir tanıma politikası önündeki en 

önemli güçlük ise, liberal demokrasilerin tanımı ve uygulanması gereği, tüm 

vatandaşların eşit temsili ilkesine dayanmasıdır. Öte yandan farklı kimliklerin kamusal 

alanda tanınması bir başka sorunu daha gündeme getirmektedir. Çağdaş demokrasilerde, 

kamu kurumlarının gayri şahsiliği esas olduğundan, yurttaşlar devletin kendilerine 

etnik, kültürel kimliklerinden bağımsız olarak eşit bir biçimde davranması karşılığında, 

söz konusu kimliklerinden vazgeçerek bir anlamda bir bedel ödemektedirler. Zira esas 

olan kamusal alanın “yansızlığıdır” (Üstel, 1999:15).  

 

1978 tarihli Anayasa’nın en önemli özelliği, demokratik bir uzlaşma süreci ve 

parlamentoda temsil edilen tüm siyasal partilerin onayı sonucu ortaya çıkması, başka bir 

anlatımla belgenin meşruiyetinin “çoğunlukçu” değil ama çoğulcu bir anlayışa 

dayanmasıydı (Üstel, 1999:17).  

   

Devlet başlığı altında toplanmış tüm ulusun, eşitlik ilkesine dayanarak varlığını 

ortaya koyması içindeki farklılıkları hiçe saymasını, feragat etmesini getirmiştir. 

Engellide diğer azınlıklar gibi çoğunlukçuya uyma konumuna gelmiştir. 
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2.3.3.Olumlu Ayırımcılık   

 

İlk kez 1961 yılında devlet Başkanı J.F. Kenndey tarafından kullanılan “olumlu 

ayrımcılık” kavramı, Johnson ve Carter dönemlerinde sistematik bir politikaya dönüştü. 

Bu süreçte etnik topluluklara istihdam konusunda çeşitli kolaylıklar sağlanmasında 

federal eğitim burslarının etnik toplulukların nüfuslarına bakılmasızın dağıtılmasına 

kadar bir dizi uygulama yürürlüğe konuldu. Bu uygulamalar, ayrımcılığı durdurmanın 

ötesinde azınlıklar ya da etnik topluluklar lehine bir çaba gösterme gerektiği 

doğrultusundaki bir anlayışın da başlangıcıydı (Üstel, 1999:25) . 

    

Olumlu ayırımcılık kavramı beraberinde bütünün içindeki farklılıkların göz ardı 

edilmemesini ortaya koymuştur. Yapılandırılmaya çalışılan sistem içinde engelli 

bireyde farklılığını bütün içinde göz önünde bulundurulmalıdır. Toplumdaki diğerleri 

ile eşit olduğunun bilincinin diğer bireyler tarafından kavranması yolunda, önemli bir 

gelişim aşamasının kaydedilmesini sağlamıştır. 

 

2.3.4.Kültürel Demokrasi 

 

Kültürel demokrasinin hedeflendiği her devlet, öncelikle etnik ve kültürel 

farklılıkların meşruiyetinin toplum tarafından onaylanacağı bir ortamı ve mekanizmaları 

yaratmakla yükümlüdür. Bu süreçte, kültürel demokrasinin temel koşullarından biri dil 

farklılıklarının tanınmasından geçmektedir (Üstel, 1999:26).  

 

Engelli bireye ait bir kendini anlamlandırmaya dayalı iletişim bulunmaktadır. 

İletişim yanı sıra ona ait oluşmuş bir yaşam biçiminin varlığı aynı zamanda onun 

kültürünü de oluşturmaktadır. Kendine ait kültür varlığını işaret eder. Toplum genel 

kültürel yapısının dışında, içindeki farklılıkların kültürel birikimini kültürel demokrasi 

bağlamında fark eder. 
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2.3.5.Reel Demokrasi 

 

Bir toplum içindeki farklı etnik toplulukların, çoğunluğu oluşturan staatsvolk ya 

da “kurucu ulus” karşısında her anlamda eşit bir konumda bulunması için demokrasi, 

zorunlu bir koşul olmakla birlikte her zaman yeterli değildir. Zira günümüzdeki reel 

demokrasilerin etnik farklılıklar karşısında tutumunun entegrasyon/asimilasyondan 

kültürel demokrasiye kadar çok farklı biçimlerde ortaya çıkabileceğini görüyoruz. Bu 

nedenle sorun daha çok, demokratik devletin yapısı ve iktidarın merkezi devlet 

düzeyinde paylaşılma biçimiyle ilgilidir (Üstel, 1999:31).  

 

Reel demokrasilerde 20.yüzyılın ilk yarısında iki temel, “kimliksiz birey 

yurttaşlar demokrasisi” ya da “topluluklar demokrasisi bulunmaktaydı”.Var olan bu iki 

seçenek süreç içinde ortaya birtakım yarar ve sakıncaları da beraberinde getirdi. 

Özellikle eşitlik ve farklı gereksinimlerden kaynaklanan hakkaniyet ilkesine göre, ortam 

sağlama sorunuyla karşı karşıya bulundu. 

 

2.3.6.Entegrasyon 

 

Entegrasyon kurumlarının büyük bölümü, azınlık ulusçuluklarını, içine 

doğdukları özgül siyasal, sosyal ve ekonomik koşulları göz ardı ederek çeşitli “tipler” 

altında modelleştirmek ya da tam aksi yönünde her tekil olguyu kendi mantığı içine 

hapsetmek gibi bir yanılgıya düştüler. Oysa ulus devletlerin inşa süreçleri 

incelendiğinde, farklı ulusçuluklarının özerklik hatta ayrılıkçılıktan kimlik politikaları 

ya da lobicilik etkinliklerine kadar bir dizi farklı biçimler altında ifade bulmasının 

ardındaki temel saikleri anlamak kolaylaşmaktadır (Üstel, 1999:41).  

    

Engelli bireyler toplumun çoğunluğunun da azınlığının da içinde varlığı 

mevcuttur. Engelli bireyin engel derecesinin, türünün getirmiş olduğu farklı entegrasyon 

uygulamalarının olması gerekliliği ortadır. Önemsenmemesiyle engelli asimilasyona 
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uğramama adına farklı yapılanmalara girmiştir. Uzun vadeli olarak siyasal boyutta 

haklarını elde etme noktasına gelmiştir. 

 

İnsan hakları sosyal statü, etnik köken, renk, inanç, toplumsal cinsiyet vb. 

özelliklere bakılmaksızın tüm “insanlığa” genelleştirilmesi ortadır. Dünya üzerindeki 

hareketlenmeler yerelliğin dışında evrenselleşme yönünde de kendini göstermektedir. 

Çekim ve gerilim alanları engelli bireyin haklarının verilmesi ve de uygulanması istenen 

yöne klavuzlamaktadır. 

 

2.3.7.Liberal Demokrasi 

 

Devlet liberal bakış açısından sivil toplumların bazı özelliklerini kabul etmekle 

beraber farklı yapıdadır. Sivil toplum örgütleri devletin bazı alanlarını kolaylaştırmak 

adına varlıklarını sürdürebilmeleri ve devletin taleplerine uygun bir işleyiş söz 

konusudur. Engelli bireyi de liberal sistemde refaha ket vurmaması ve insan haklarının 

işleyişi çerçevesinde ele alır. Sivil toplumların çalışmaları devlet politikasına uygun 

yapılandırılmakta ve uygulanmaktadır. Devlet sivil toplumun engelli bireye yönelik 

çalışmalarını, kendi sorumluluğunun azaltılması veya desteklemesi yönünde kullanır. 

Liberal anlayışta toplumun tamamı iyi yaşamı oluşturmayı başaramazlar nedeni ise 

çıkara dayalı bu sisteme dayalı olmasıdır. Engelli bireylerinde payına düşeni alması 

olağandır.  

 

Liberal öğretiye göre devlet, soyut ve biçimsel bir kurumdur. Liberalizm devlet-

toplum-birey ilişkisinde vurguyu özünde bir rasyonel homo economicus’a indirgediği 

birey lehine yapar. Toplum ise, en azından ilke olarak dışsal bir gücün sürekli 

müdahelesine ihtiyaç duymaksızın kendiliğinden örgütlenme yeteneğine sahiptir. 

Dolayısıyle toplumsal ilişkilerin dengesi, her birey kendi özel çıkarlarına ilişkin 

bilincinin de yardımıyla mutlak bir eylem özgürlüğüne dayanmaktadır (Üstel, 1999:77)  
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2.3.8.Anayasal Bağlamda Demokratik Süreç 

 

Anayasal vatandaşlık kavramı, haklar ve ödevler bakımından bir ülkenin tüm 

vatandaşlarını eşitlik ortak paydasında birleştiren bir kavramdır. Anayasal vatandaşlık 

sayesinde din, dil, ırk, cinsiyet farkı olmaksızın bir ülkenin tüm vatandaşları tüm 

görevlere talip olmak ve o görevleri üstlenebilmek hakkını elde etmektedir (Üstel, 

1999:151) . 

 

İşte anayasal vatandaşlık, eşitlik ortak paydasına bu haklara ve görevlere birlikte 

sahip olmak ve hiçbir grubun şu veya bu nedenden ötürü seçme ve seçilme devletin her 

kademesindeki göreve gelebilme hakkını kısıtlamamasıdır(Üstel, 1999:151)  

 

Dolayısıyla özerk birey yurttaşlık topluluğunun içinde yer alacağı kamusal 

alanın, bir ortaklık/birliktelik alanı haline gelmesi söz konusu ortağın değişken 

geometrili bir ortak olduğunun kabul edilmesi oranında mümkün olacaktır. Bu tür bir 

önkabul, kamusal alanın topluluk ilkesi ve değerler sistemi doğrultusunda hegomonik 

bir biçimde sömürgeleştirilmesi tehlikesine karşı demokratik bir açılım sağlama 

imkânına sahiptir. “Değişken geometri”nin, topluluklar temelinde değil, ama farklı 

kimliklerin taşıyıcısı birey yurttaşların siyaset ve katılım imkânlarının arttırılması 

yoluyla sağlanması ise, kamusal alanın her türlü diyalog ve tartışmadan hareketle ve 

yeni toplumsal talepler doğrultusunda kendini sürekli olarak yeniden üreteceği bir 

yurttaşlar demokrasisinin oluşmasına imkân sağlayacaktır (Üstel, 1999:154).  

 

İnsanlığın dünya üzerindeki gelişimleri süresince öncelikle uzun asırlar boyunca 

tarım toplumu olarak yaşamını sürdürdü. İnsanlık sanayi toplumuna dönüşümü 

tarihindeki yapılanmaların farklılıklar ile sonuçlanmasına sebep oldu. Güç 

dengelerindeki değişimler yurttaşlık ve vatandaşlık kimlikleri hakkında farklı 

varyosların oluşumuna neden olmaktadır.  İfade edilen açıklamalar oluşan değişim ve 

gelişimi gösteren demokrasi ve yurttaşlık tanımlarını anlatmaktadır.1980’li yıllarda 

başlayan devlet ve ulusçuluğun yanı sıra1990’larda ivme kazanan küreselleşme 
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birbirine zıt gibi görünen iki hareketin birbirini farklı açılardan beslemesi dikkat 

çekicidir. Devlet içinde var olan çoğul dışındaki azınlıkların kendini dili, inancı ya da 

ırkıyla varlığının kabul edilişindeki talepler farklıdır. Salt devlet olarak kendi sosyal ve 

de ekonomik koşulları ile dünya ekonomisi ve sosyal değerlerinde varlığını sürdürmekte 

ki zorluğunun keşfi yeni birlik yapılarının içinde olmayı gerektirmiştir. Yeni 

oluşumların oluşmasına ve bunun içinde var olma çabalarını beraberinde getirmiştir. 

Engelli bireyler de bu süreçte tüm alanlardaki bireylerin yaşadıkları hakkaniyet 

mücadelelerinin bazı zamanlar gerisinden gitmekle birlikte tüm dünyada farklı gelişim 

ivmeleriyle sürmektedir. 

 

Tarım toplumunda tamamen ailesinin insiyatifine kalan engelli ya korunacak ya 

da terk edilecektir. Tamamen duygusallık gibi kaygan bir zeminde hareket eden yaşamı, 

üretime katkısı göz önün de bulundurularak kabul görmüş veya görmemiştir. Bilinen o 

zamanlara yönelik bilgi eksikliğimiz durumu net kavramamızda bize engelli teşkil 

etmektedir.  

 

Sanayi toplumunda net ifade edilmese de engelli bireylerin üretime olan 

katkılarının olmadığını düşünen zihniyetlerin varlığı azımsanmamalıdır. II.Dünya 

savaşında Alman Hükümetinin toplumunun engelli bireylerini ve yaşlı vatandaşlarını 

yok edişi net bir örnek olmakla birlikte dramatiktir. Süreç içinde toplumun tüm 

yelpazesi sanayi toplumu olma özelliğini göstermedi bu durum geri olan toplumların 

salt yetersizliğinden değil erklerin ve erklerin güdümü içinde olması gereken 

sömürünün doğal sonucunun yansımalarıydı. Ekonomik refahı olan,  düşük gelirli 

toplumlarında pek çoğu aynı paydada birleşen ve ayrılan sorunlarla karşı karşıya 

kalmaktadır Tüm dünya toplumları, birlikte yepyeni oluşumlara bağlı bir hareket 

ortamının içindedir. Birinci dalga tarım toplumu ikinci dalga sanayi toplumundan sonra 

bilinmeyen belli ön görülerde bulunan üçüncü dalga ile baş başadır.Yeni hareketliliğin, 

iki dalganın hümanist bir karması olasılığı düşünülmektedir.  

 

Engelli bireylerin, toplumun üretiminde hak sahibi olduğunu anlama ve 

anlatmaya dayalı çabalar bireysel yurttaşlık hakları ve akabindeki demokratik hakları 
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kendini göstermiştir. Bu amaç doğrultusundaki ilerleyişler yeni meslek tanımlamaların 

oluşumunu sağlamıştır.  

 

2.4. Toplumda Meslek Ve Engelli Bireyin Meslek Edinme Süreci 

  

 2.4.1.Meslek Ve Kategorileşmesi 

 

Bireylerin toplum içinde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için kapasitelerini 

yetenek ve istekleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri birbiriyle iniltili işler 

organizasyonuna meslek denir. Bu amaçla gerçekleştirilen mesleki çalışmanın akabinde 

bireyler yaşamlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen belli maddi kaynaklar 

(ücretler) elde ederler. Genel olarak ifade edilen meslek tanımının aynı zamanda alt pek 

çok tanımı bulunmaktadır. Bu tanımların çeşitliliği ve değişimi oluşan, yeni iş alanları 

ve buna paralel oluşan mesleki tanımlamalara açıktır.   

 

Kurumumuz tarafından 1966-1984 yılları arasında yaklaşık 10.000 iş analizi 

yapılmış, 2070 Mesleğin adı ve kodu belirlenerek tanımlanmıştır. Söz konusu meslekler 

1984-1986 yıllarında yayınlanan Türk Meslekler Sözlüğüne (TMS) alınmıştır 

(İSKUR:2004). 

 

Halen istihdam hizmetlerinde kullanılmakta olan TMS; genel esasları itibariyle 

ILO tarafından yayınlanan 1968 baskılı Uluslararası Standart Meslek Sınıflandırma 

sistematik yapısına göre hazırlanmıştır (İSKUR:2004). 

 

TMS’nin uygulanabilirliği için alan çalışması yapılmakta, yeni meslekler, yeni 

unvanlar tespit edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca ülkemizde son yıllarda yapılan bütün 

çalışmalarda  Avrupa Birliği normlarına uyum hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 

TMS’nin ILO tarafından hazırlanan ISCO-88 Uluslararası Standart Meslek 

Sınıflandırma Sistemi’ne adaptasyonu için Nisan-Ekim 2000 döneminde çalışmalar 
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yapılmıştır. ISCO-88’e adapte edilen TMS’nin yeni versiyonu basım aşamasındadır 

(İSKUR:2004). 

 

Hızlı küreselleşme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler ve uluslar arası 

rekabet,  ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmeye yönelik daha fazla çalışmalar 

yapmasına neden olmuştur. Çalışanların iş değiştirme ve iş bulma yeteneğiyle doğrudan 

ilgili olan işgücü hareketliliğinin artırılması, verimliliğin artırılması ve istihdamla ilgili 

her türlü girişimde öne çıkmaktadır. İş piyasasının ihtiyaç duyduğu işgücünün 

niteliklerinin tanımlanmasında meslek standartları büyük önem taşımaktadır.  

 

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu meslek standartlarına  sahip eleman 

yetiştirilmesi ve istihdamı  ise ancak meslek standardı hazırlandıktan sonra 

gerçekleştirilebilecektir. Bunun için Kurumumuz koordinatörlüğünde Araştırma ve 

Teknik Hizmetler Birimi tarafından 250 adet mesleğin meslek standardı hazırlanarak 

ilgililerin kullanımına sunulmuştur. Bunun için Kurumumuz koordinatörlüğünde 

Araştırma ve Teknik Hizmetler Birimi tarafından 250 adet mesleğin meslek standardı 

hazırlanarak ilgililerin kullanımına sunulmuştur (İSKUR:2004). 

 

İş bulma kurumlarının yaptıkları bu araştırmalar üretim sistemleri, mesleki 

işbölümleri, teknolojik yapı, uzmanlaşmayla ilgili gelişimleri, yeni sınıflandırmaların 

oluşmuştur. Gelişiminde dikkat ettikleri husus olup bu yönde yapılan iş analizleri doğru 

insan kaynaklarının oluşumunda ve kullanımın da etkindir. 

 

Bireylerin meslek sahibi olmasıyla kendi bağımsız yaşamlarının kazanımı 

iniltilidir. Yaşamın sorumluluklarının ve gereklerinin yerine getirilmesinde meslek 

edinimi önemlidir. Bireyin kendini gerçekleştirmesi, sosyal fobilerinin sağaltımı sevilen 

ve istenen amaç doğrultusunda yapılan mesleğiyle ilişkilidir. 

 

İnsanlar çocukluk ve ergenlik dönemlerinde olduğu kadar yetişkinlikte de çeşitli 

nedenlerden ötürü sıkıntı duyarlar. Sosyal fobik kişiler için topluluk içinde bulunmak 

önemli bir sıkıntı sebebidir. “En büyük korkularımızdan biri, başarısız olmak ve alay 
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edilmektir” diyen Kontrol Sizde mi? Adlı kitabının yazarı Wendy Grant “Kalabalığın 

içinden en az birinin bizi onayladığını ve kabul ettiğini hissetmemizi sağlar. Bu nedenle 

başkaları tarafından alay edilmek farklı olduğumuzun hissettirilmesi tahammül 

edilmezdir çünkü varlığımızın tehdit edildiği hissine kapılırız” diyor(Yıldız 

Burkovik:2004). 

 

Engelli bireylerin yapabileceklerinin en üst ve alt noktalar belirlenmelidir. İş 

analizlerinin oluşumu, iş imkânlarının oluşumunu sağlayacaktır. Engelli bireye meslek 

ya da iş bulma çabalarının ve programlarının yapılandığı gözlemlenmektedir.   

 

Yapılan bu iş analizleri sonucu mesleklere ait edinilen verilerden yararlanılarak 

Kurumumuz istihdam hizmetlerinde kullanılmakta olan  TMS’nin içeriğinde yer alan   

mesleklerin unvan ve kod standardizasyonunun yapılmasını sağlamak ve meslek 

tanımlarını hazırlamak, mesleğe yöneltmede, meslek eğitimi çalışmalarında, işçinin 

terfisinde ve başka bir işe geçebilmesinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda 

alınacak tedbirlerdir (İSKUR:2004). 

 

2.4.2.İş Analizi Nedir? 

  

İşlerin doğru, etkin ve ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi amacıyla, örgütte yer 

alan her işin ayrı ayrı niteliğini, inceliğini, gereklerini, sorumluluklarını ve çalışma 

koşullarını bilimsel yöntemlerle inceleyen ve bilgi toplayan bir tekniktir.  İş 

Analizlerinde; Gözlem, Soru, Karma ve Anket yöntemleri kullanılmaktadır 

(İSKUR:2004). 

 

İş analizlerinin önemi, onların kimler tarafından kullanıldığında yatar. 

Organizasyonlarda başta personel müdürü olmak üzere diğer personel uzmanları, üretim 

bölümü ve diğer komuta yöneticileri, sendika yöneticisi ve işi bizzat yapan personelin 

kendisi de iş analizlerinden faydalanır (İSKUR:2004). 
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İş Analizleri; İşletmelerde mevcut durumu ortaya koyarak yöneticilerin yeni 

hedefler belirlemesine ve belirlenen hedeflere ulaşmasına yardımcı olur.İşletmelerin, 

işletme içi ve işletme dışı faktörlerin değişimine ayak uydurmalarında daha hızlı ve 

hazırlıklı olmalarını sağlar.Verimlilik açısından kalite, maliyet, çalışanın tatmini gibi 

konularda daha rasyonel karar alınmasını sağlar.Yaşayan gerçekleri, sorunları, aksayan 

yönleri ve mevcut hataları ortaya çıkan iş analizlerinden elde edilen verilerle iş 

tanımları, iş gerekleri ve meslek standartları oluşturulmaktadır. İş Analizi, işlerle ilgili 

bilgileri toplayan bir mekanizma; iş tanımları, iş gerekleri ve meslek standartları ise 

toplanan bu bilgileri sistematik ve bilinçli bir şekilde sunan bir tekniktir(İSKUR:2004). 

. 

  

2.4.3.İş Tanımlarının Kullandığı Alanları 

 

Çalışanların, görevlerini, sorumluluklarını ve kendisinden beklenenleri daha 

iyi anlayıp işi hakkında bilinçlenmesinde yardımcı olur. Çalışanın;  performansı, işi 

doğru ve standartlara uygun olarak yapıp yapmadığı, yetki ve sorumluluklarının 

derecesi ve iş koşulları hakkında gerekli bilgileri sağlar. Verimlilik açısından yeniden 

ele alınması gereken noktalar saptanarak, iş basitleştirme yönteminin geliştirilmesini 

sağlar. İşe alma ve işten çıkartma kriteri olarak kullanılır. Örgüt bilincinin oluşmasını 

sağlar. İşin yapısına  göre, personele verilebilecek ücret dışı hakların tespit edilmesine 

yardımcıdır. Yaşayan gerçekleri, sorunları, aksayan yönleri ve mevcut hataları ortaya 

çıkmaktadır. İş analizlerinden elde edilen verilerle iş tanımları, iş gerekleri ve meslek 

standartları oluşturulmaktadır (İSKUR:2004). 

 

2.4.4.İş Gerekenlerinin Kullanıldığı Alanlar 

 

Çalışanın; yetenek, çaba, sorumluluk ve çalışma koşullarının belirlenmesini 

sağlar. Personel ihtiyacının belirlenmesine, personel bulma ve seçimine, işe yerleştirme, 

tayin terfisine yardımcı olur. Eğitim programlarının daha rasyonel hazırlanmasını 

sağlar. Çalışan elemanın performansını ölçen standartların belirlenmesini sağlar. 
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Çalışanlar ile ve yöneticileri arasında, görevler açısından çıkabilecek sorunların 

çözümüne yardımcı olur. İşe ait ücret değerlendirmesinin yapılmasını sağlar 

(İSKUR:2004). 

 

2.4.5.Meslek Standartlarının Kullanıldığı Alanlar 

 

Standart meslek unvanları ile standart meslek kodları belirlenerek ulusal ve 

uluslararası ortak dil kullanım birliğini ve işgücü transferlerinin doğru olarak 

yapılmasını sağlar. İstihdam edilen işgücünün mesleklere göre dağılımı ve istatistikî 

sonuçlarının ortaya çıkartılarak, uluslararası istatistikî sonuçlarla mukayesesini sağlar. 

Ulusal meslekler sözlüğü hazırlanarak, meslekler hakkında bilgi almak isteyenlere 

yardımcı olunur. İş piyasasına katılacak olan yeni işgücünün, yeteneklerine uygun 

mesleği seçmesine yardımcı olur. Meslek değişimine ihtiyaç duyanların, meslek 

değiştirmelerine yardımcı olur. (İSKUR:2004). 

  

2.4.6.Meslek Standartlarının Faydaları 

 

İşverenler İçin Faydaları 

 

İş görenin verimliliğini ve performansını artırır. İşletme içi iş tanımlarının 

meslek standartları ile ilişkilendirilmesini sağlar. İş gören bulma, seçme ve eğitim 

maliyetlerini azaltır. İş başvurularının daha kolay değerlendirilip uygun adayların 

seçilmesini sağlar. Uzun vadeli işgücü sürekliliğini ve elde tutulmasını sağlar. İş 

görenin çalıştığı alandaki yükselme olanaklarını göz önüne serer. İşverenin, çalışanın 

performansındaki beklentilerini ortaya koyar. İşgücünün standartlara uygun olarak 

gelişimini sağlar. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini artırıcı önlemler alınmasına katkıda 

bulunur (İSKUR:2004). 
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İş Görenler İçin Faydaları 

  

Çalıştığı alandaki olası başarılarının neler olduğunu anlamasını sağlar. Bilgi ve 

becerilerinin düzeyini sınamasına olanak verir. İşbaşındaki performansını belgeler.  

 

Almış olduğu eğitim ve öğretimin yeterliliğini ve etkinliğini onaylar. Çalıştığı 

kuruluşun ve iş arkadaşları grubunun verimli bir üyesi haline gelmesini sağlar. Uygun 

meslek seçimine katkıda bulunur. İş başvurularında daha başarılı olmayı sağlar 

(İSKUR:2004). 

 

Devlet İçin Faydaları 

 

Türk Meslekler Sözlüğü'nün hazırlanmasına temel teşkil eder. Eğitim 

programlarıyla, iş yaşamının talepleri arasındaki uyumu sağlar. Avrupa Birliğine uyum 

sürecinde, uluslararası meslek standartlarına uygun milli meslek standartlarının 

oluşturulmasında kullanılır. Kariyer planlamasında ve seçimlerde uygun ve doğru 

bilgilerin verilmesini sağlar. İstihdam edilebilir becerilerin tanımlanmasını sağlar. 

Mesleki eğitim ve diğer eğitim kurumları ile endüstri kuruluşları arasındaki işbirliğinin 

artmasını sağlar. Özürlülere uygun iş bulunup, rehabilite edilmelerine katkıda bulunur 

(İSKUR:2004). 

 

İŞKUR; İstihdamın artırılması, işgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyaçlarının 

karşılanması amacıyla, aktif işgücü programları çerçevesinde aşağıda belirtilen işgücü 

yetiştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır (İSKUR:2004). 

 

İstihdam garantili işgücü yetiştirme kursları kendi işini kurmak isteyenlere 

yönelik meslek edindirme kursları meslek geliştirme kursları iş kurma 

(girişimcilik)eğitimi ve iş kurma danışmanlık hizmeti toplum yararına çalışma programı 

ve özürlülere yönelik meslek geliştirme kursları kurum herhangi bir mesleği olmayan 

özürlülere ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun mesleklerde bilgi ve beceri kazandırmak 
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ve bu suretle onları istihdama hazırlamak üzere işgücü yetiştirme kursları 

düzenlemektedir (İSKUR:2004). 

 

Engelli bireylere yönelik yapılan meslek edindirme kursları bir anlamda da 

engelli bireyi topluma kazandırma adına yapılan rehabilitasyon etkinliklerinin 

içeriklerinden birisi olarak adlandırılabilir.  

 

Mesleki Rehabilitasyon çalışmalarının amacı; herhangi bir mesleği olmayan 

özürlülere ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun mesleklerde bilgi ve beceri kazandırmak 

ve bu suretle istihdama hazırlamaktır (İSKUR:2004). 

      

Engelli bireylere yönelik yapılan, İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun engelli bireylere 

yönelik meslek edinme çalışmaları sürmektir. Türkiye genelinde yaygınlaşmış 

ekonomik sektöre hizmet veren meslek okulları bulunmaktadır. Ülke çapında genel 

engelli bireylere yönelik meslek okulları hafif derece mental engelliler yönelik 

çalışmalar bulunmaktadır. Engellilere yönelik ülke çapında eğitim okulları, kurs 

mahiyetinde çalışmalar yapılmaktadır.      

    

Kurumumuz Ankara Mesleki Rehabilitasyon Merkezinde özürlülere yönelik en 

fazla 6 ay süreli çeşitli mesleklerde kurslar düzenlemektedir. Bu kurslara katılan 

özürlülerin yetenek, beceri ve fiziksel fonksiyonlarını iyileştirici, işin gerektirdiği 

aktivitelerini geliştirici ve çalışma performanslarını artırıcı eğitim programları 

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu uzmanlarınca 

uygulanmaktadır. Diğer taraftan ülke düzeyinde özürlülere mesleki nitelik 

kazandırılarak işe yerleştirilmelerini veya bağımsız çalışmalarını sağlamak amacıyla da 

mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir. Bu bağlamda 1978-2003 yılları arasında 

6402 özürlünün katıldığı 465 kus düzenlenmiştir (İSKUR:2004). 
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2.4.7 Belirlenen Meslek Gruplarının Özellikleri 

 

Belirlenen meslek gruplarının özeliklerinin tanımlanması ve görevlerinin, eğitim 

alanlarının belirlenmesi adına yapılan araştırmaların amacı mesleğin engelli bireye 

entegre edilmesine yönelik alt bilginin verilmesindir. 

 

GAZETECİ 

 

Tanım 

 

Kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek üzere, toplumda meydana gelen 

ekonomik, siyasal, kültürel, sportif, adli vb. olaylarla ilgili bilgi toplayan, bunları 

değerlendirerek, gazete ve/veya dergilerde yayınlanmaya hazır hale getiren kişidir.  

   

Görevler  

   

-        Ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal vb. nitelikteki olayları izler,  

-        Olaylar arasından, araştırmaya değer olanları belirler,  

-        Araştıracağı olay hakkında kimlerden bilgi alabileceğini belirler,  

-        Çeşitli kaynaklardan sözlü veya yazılı olarak verilen bilgileri toplar,  

-        Topladığı bilgileri değerlendirir, doğruluğunu kontrol eder,  

-        Bilgileri anlaşılır bir dille yazar, önemli noktaları vurgular,  

-        Bilgileri haber merkezine gönderir.  

   

Mesleğin Gerektiği Özellikler  

   

-        Düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına etkili bir biçimde aktarabilen,  

-        Çevresinde olup bitenlere ilgili, dikkatli,  

-        Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, girişken,  

-        Olayları doğru değerlendirebilen,  

-        Değişik ortamlarda, gerektiğinde stres altında çalışabilen,  
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-        Kendini geliştirme çabası içinde olan,  

-        Yaratıcı kimseler olmaları gerekir.  

   

Çalışma Ortamın Ve Koşulları  

   

Gazete muhabiri, haberin yazılması aşamasında büroda görev yapar, olayların 

araştırılması aşamasında açık havada, kapalı yerlerde, sıcakta, soğukta, dağda, uçakta 

vb. ortamlarda çalışabilir. Çok nadir de olsa saldırıya uğrama tehlikesi vardır. Çalışma 

saatleri genellikle düzensizdir. Sık sık seyahat söz konusudur. Araştırma yaparken bazı 

tehlikeli durumlarla karşılaşabilir.  

   

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler  

   

Mesleğin eğitimi liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilebilen 

çeşitli üniversitelere bağlı İletişim Fakültelerinin "Gazetecilik" bölümlerinde 

verilmektedir.  

   

Eğitimin Süresi Ve İçeriği  

   

   Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince;   

-        İletişim fakültelerinde, genel bilgi derslerinin yanında Hukuk, Siyaset 

Bilimi, Sosyoloji, İstatistik, Fotoğrafçılık, Anayasa, İktisat, Yönetim ve Organizasyon, 

Basın Tarihi, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, Yazışma Teknikleri, Psikoloji, Gazete 

Yayınlama Tekniği, Pazarlama, Halkla İlişkiler, Tiyatro, Sanat Tarihi, Sinema, 

Reklâmcılık, Uluslararası İlişkiler, Turizm ve Gazete Haberciliği gibi mesleki dersler de 

gösterilmektedir. Öğrenciler yaz aylarında radyo ve televizyon kuruluşlarında staj 

yapmaktadırlar.  
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Meslekte İlerleme 

   

Gazete muhabirliği mesleğinde ilerleme bireyin kendisini yetiştirmesine 

bağlıdır. Spor muhabirliği, polis muhabirliği, ekonomi muhabirliği, magazin 

muhabirliği gibi alanlarda uzmanlaşabilir. Kişi herhangi bir alanda muhabir olarak 

çalışabileceği gibi kendini yetiştirmesiyle köşe yazarlığına, genel yayın müdürlüğüne 

kadar yükselebilir. Üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.  

 

SINIF ÖĞRETMENİ  

 

Tanım  

    

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, okuma-yazma, temel vatandaşlık, 

matematik, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sanat, spor gibi konularda eğitim veren 

kişidir.  

   

 

Görevler  

 

Sınıf  öğretmeninin öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları, hangi 

yöntemlerle kazandıracağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili 

mevzuatta belirtilmiştir. Sınıf öğretmeni, bu program çerçevesinde,  

 

-   Eğitim vereceği sınıfın  düzeyine uygun yıllık, aylık, haftalık ve günlük 

çalışma planı hazırlar, bu planı uygulayarak  öğrencilere temel vatandaşlık  

davranışları kazandırır.  

- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,  

- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,    

- Eğitim ile ilgili sorunları gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına 

yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,  
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- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev 

yapar,  

- Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.  

   

Mesleğin Gerektiği Özellikleri  

   

-         Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,  

-         Sözel ve sayısal  düşünme yeteneği gelişmiş,  

-         Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,  

-         İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,  

-         Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya  çalışan,  

-         İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,  

-         Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,  

-         Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.  

   

Çalışma Ortamı Ve Koşulları  

   

Sınıf öğretmeni, sınıfta görev yapar.  Görevini  genellikle ayakta yürütür. 

Çalışma  ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.  

   

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler  

   

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin "Sınıf 

Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir.  

   

Meslekte İlerleme  

   

Çalıştıkları okullarda veya Milli Eğitim Bakanlığı  bünyesinde idari kademelere 

yükselebilirler. MEB’ce yapılan müfettişlik sınavını kazanırlarsa müfettiş olabilirler.  

 



 71 

İŞÇİ 

 

Tanım 

   

İnşaat, kazı, kaldırma ve yol yapım işlerinde kullanılan iş makinelerinin (dozer, 

greyder, kepçe vb.) bakımını yapan ve meydana gelen arızaları gideren kişidir.  

   

Görevler     

 

- İş makinelerinin bakımını yapmak üzere parçaları söker, temizler, yağlar ve 

yerine monte eder,  

- İş makinesinde meydana gelen arızanın nedenini ve yerini belirlemek için 

aracın kontrolünü yaparak arızalı parçayı tespit eder, 

- Arızalı parçayı tümüyle ya da kısmen söker,  

- Parçaları onarır veya onarılmayacak olanları yenisiyle değiştirir,  

- Parçaları yerine monte eder, ayarlarını yapar,  

- Basınç ve verim testlerini yaparak çalışıp çalışmadığını kontrol eder,  

- Bakım ve tamir işlerini düzenli olarak yapabilmek için el takımlarını, ölçü 

aletlerini temiz tutar,  

- Sipariş listesini çıkarır ve maliyet hesabı yapar,  

- Çıkabilecek arızaları önlemek için araçların periyodik bakım programlarına 

göre motor ayarı, yakıt donanımı, hidrolik ve pnömatik sistemlerinin vb. 

bakım ve ayarlarının yapılmasını sağlar,  

- Yaptığı çalışmaları raporlayarak üstüne iletir.  

   

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler  

   

- Şekilleri doğru biçimde algılayabilen,  

- Makine parçaları arasındaki ilişkiyi görebilen,  

- Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, el-göz eşgüdümüne sahip,  

- Aletlerle ve malzemelerle çalışmaktan hoşlanan,  
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- Yönergeyi izleyebilen,  

- Bedence güçlü ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.  

   

Çalışma Ortamı Ve Koşulları  

   

İş makineleri tamircileri kışın soğuk, yazın sıcak tamir atölyelerinde çalışırlar. 

Ortam  gürültülü, kokulu, yağlı ve kirli olabilir. Meslek elemanları çoğunlukla hareket 

halinde olup, ayakta ve eğilerek çalışırlar.  

Bu mesleği yürütenler birinci derecede alet, makine ve malzemelerle ilgilidirler. 

Birlikte görev yaptığı kimselerle ve müşterilerle iletişim kurarlar.  

 

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler  

   

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim 

merkezlerinde verilmektedir.  

   

Eğitimin Süresi ve İçeriği  

   

İş makineleri tamircisi mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel 

eğitim görmüş olanlarda 1,5 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 3 yıldır. Haftanın 1 

günü okulda teorik, 5 günü ise işletmelerde pratik olarak meslek eğitimi verilmektedir. 

Teorik Eğitimde; Genel kültür derslerinin yanı sıra, Teknik Resim (çizgi ve yazı 

çeşitleri, geometrik çizimler, görünüş çıkarma); Meslek Resmi (perspektif resimler, 

kesit alma, ölçekler ve ölçülendirme, kroki resimler, yüzey işleme işaretleri, tolerans ve 

alıştırma, standart makine elemanları, kaynaklı birleştirmeler, dişli çarklar, kasnaklar, 

montaj ve detay resimler); Meslek Bilgisi (motor tamirciliğinde kullanılan takım ve 

cihazlar, motorlu taşıtların tanıtılması, temel elektrik bilgisi, yağlar ve yağlama sistemi, 

benzinli ve dizel motorların yakıtları ve yakıt sistemleri, vites kutuları, frenler, yürüyüş, 

hidrolik ve pnömatik sistemleri) dersleri verilmektedir. Teorik eğitim işyerlerinde 

yapılan pratik eğitime paralel olacak şekilde planlanmıştır. Pratik eğitimde meslek 

derslerinde öğrenilen bilgilerin iş üzerinde kullanılması ve geliştirilmesi sağlanır. 
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Çıraklık eğitimini tamamlayanlara, eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında 

başarılı olmaları halinde “Kalfalık Belgesi” ve “Kalfa” unvanı verilir.  

   

Meslekte İlerleme  

   

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki 

eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda 

teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İş makineleri tamircisi mesleğinde ustalık 

eğitimi çalışma süresi 2 yıldır. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde 

çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta 

Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması  zorunludur. İş makinelerin tamiri ile ilgili 

açılan kurs ve seminerlere katılarak mesleki gelişim sağlayabilirler.  

 

BANKACI 

 

Tanım  

 

 Banka ve finans kuruluşlarının para kaynakları ile ilgili servislerinde çalışan 

kişidir.  

   

Görevler      

 

-  Müşteri isteği doğrultusunda bankada hesap açar, hesabı kapatır vb.,  

- Paranın başka bir hesaba aktarılması işlemlerini yapar,  

- Senet tahsili ve ıskontosu ile ilgili işlemleri yapar,  

- İthalat ve ihracatla ilgili aracılık işlemlerini yapar,  

- Yabancı para alım satımı yapar,  

- Emanet kabul işlemlerini yapar,  

- Kredi isteklerini değerlendirir,  

- Çek ve akreditif muameleleri yapar,  

- Kambiyo işlemleri yapar,  
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- Kefalet ve teminat mektubu verir,  

- Müşterilere kredi ve finansal konularda danışmanlık yapar,  

- İş adamlarına bankanın güvenini gösteren referans mektubu verir,  

- Müşterilere seyahat çeki ve kredi kartı düzenlenmesi ile ilgili işlemleri 

yapar,  

- Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu primi, vergi, elektrik, su, doğalgaz 

faturalarının ve ev kirasının ödeme işlemlerini yapar.  

   

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler  

   

-     Matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı,  

-     Başkaları ile iyi iletişim kurabilen,  

-     Kapalı ortamlarda çalışmaktan hoşlanan,  

-     Sabırlı, dikkatli, güler yüzlü,  

-     Yeniliklere açık kimseler olması gerekir.  

   

Çalışma Ortamı Ve Koşulları  

   

Meslek elemanları büro ortamında çalışırlar. Çalışma ortamı temiz, aydınlık ve 

güvenlidir. Çalışanlar insanlarla ve verilerle uğraşırlar ve müşteriler ile sürekli iletişim 

halindedirler.  

   

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler  

   

Meslek eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Bankacılık” veya 

“Bankacılık ve Sigortacılık” bölümünde verilmektedir.  

   

Eğitimin Süresi Ve İçeriği  

 

Eğitim süresi 2 yıldır. Meslek Yüksekokulu “Bankacılık” programının;  
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1.Yılında: Mikro Ekonomi, Genel Muhasebe, Bankacılar için Temel Hukuk 

Bilgisi, Genel Matematik, Bilgisayar Kullanımı, Banka Muhasebesi, Makro Ekonomi, 

Türkiye’de Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı, Banka İşletmeciliği, İşletme Matematiği, 

İstatistik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı dil ,  

    

2.Yılında: Banka İşlemleri ve Uygulaması, Finansman, Yönetim ve 

Organizasyon ilkeleri, Bankacılıkta Pazarlama, Kıymetli Evrak ve Takip Hukuku, 

Sermaye ve Para Piyasaları, Bilgisayarlı Banka Muhasebesi Uygulaması Proje 

Hazırlama ve Değerlendirme, Mali Analiz, İktisadi Analiz, Para Teorisi ve Politikası, 

Ticari Yazışma, Müşteri İlişkileri, Uluslar arası Bankacılık, Yabancı Dil  ile Seçmeli 

Ders olarak Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar Dersi verilir.  

 

Eğitimin başarı ile tamamlayanlara “Bankacılık” ön lisans diploması ve 

“Bankacılık Meslek Elemanı” unvanı verilir.  

   

Meslekte İlerleme  

 

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş 

Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Bankacılık, Bankacılık ve Finans, 

Bankacılık ve Finansman, Ekonometri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme-İktisat, 

Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Sağlık Kurumları 

İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.  

 

DOKTOR    

 

Tanım 

 

Toplum bireylerinin beden ve ruh sağlıklarının korunması ve iyileştirilmesi 

adına belli bir eğitim programından geçmiş uzmanlık gerektiren özelliklere sahip 

kişilerdir. 
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Görevleri 

 

- Bireylerin sağlık sorunlarını teşhis etme, 

- Bireylerin sağlık sorunlarını tedavi etme, 

- Var olan hastalıkların teşhis ve tedavisi yönünde bilimsel araştırmalar 

yapma, 

- Yapılan araştırma sonuçlarından çıkan tedavi olanaklarını genelleştirme,  

- Hastalıkların yayılmasını ya da ortaya çıkış nedenlerini bulmaya yönelik 

araştırmalara katılma,  

- Yapılan tıp araştırmalarının sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşma, 

- Yapılan tıp alanına yönelik araştırmaları takip etme,  

- Belirlenen sahada yapılan sağlık-tedavi kampanyalarına katılma,  

- Hasta ve çevresine duyarlı olma, 

- Kendi bireysel dayanıklılığı olması. 

 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler 

 

-   İnsan sevgisi olması, 

-   Yardım etme özelliğinin gelişkin olması, 

-   Bilimsel duyarlılığa sahip olması, 

-   Bilimsel araştırmacılığa yatkın olması, 

-   Ekip çalışmasına inanması, 

-   Ekip çalışmasında katılımcı olması,  

-   Pratik ve atak çözümler bulabilmesi, 

-   Şok durumlarda hasta için en doğru kararı verebilecek çabaya sahip olması, 

-   Şok durumlarda hasta ve çevresini kontrol altında tutabilmesi, 

-   Hekimlik vasfında soğukkanlı olması, 

-   Bireyin insani özelliklerine ve haklarına sahip çıkması, saygı duyması. 
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Çalışma Ortamı ve Koşulları 

 

Hastane, sağlık ocağı, dispanser, rehabilitasyon merkezleri, klinikler, 

sanatoryumlar,  doktorları özel teşhis ve tedavi ofisleri gibi çalışma ortamları mevcuttur. 

Ortamın temiz, havadar ve sağlık alanına hizmet verebilecek labaratuvar ve yeterli tıbbi 

araç ve gereçle donatılmış fiziksel şartlara sahip olmalıdır. Çalışma ortamında aynı 

zamanda sağlık personelinin diğer elemanları da yeterli sayıda sağlanmalıdır.   

 

Meslek Eğitimin İçeriği 

 

Tıp Fakültelerinde eğitimlerini tamamlamaları gerekir. 

 

Eğitimin Süresi Ve İçeriği  

 

Lise sonrası üniversite giriş sınavında sayısal ağırlıklı puanlama da Tıp Fakültesi 

puanı ya da üst puanını kazanma sonucu temel altı yılı okuma hakkı kazanılır. Doktor 

olabilmek için tıp fakültelerinde belirlenen altı yıllık eğitim programını tamamlamak 

gerekir. Dört yıllık bir üst eğitim kazanılan uzmanlık sınavı ile gerçekleştirilir. Toplam 

9 ile 10 yıl arası süren eğitim sonrası birey uzman doktor olma hakkını kazanır. 

 

Meslekte İlerleme 

 

Doktorlar tercih ve çabaları doğrultusunda pratisyen doktor olarak mesleklerini 

sürdürebilirler, uzman doktor olarak meslek hayatlarını sürdürebilirler, akademik 

bilimsel bir kurumun içinde (enstitü ya da üniversite ) bilimsel çalşmaların aktif 

katılımcısı olabilirler. 
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MÜZİSYEN 

 

Tanım 

 

Müziği sesini ya da bir müzik aletini kullanarak belli bir maddi kazancı 

sağlamak koşulu ile icra eden kişidir. 

 

Görevleri 

- Sesini ya da bir müzik aletini kullanarak bestelenmiş bir müzik parçasını icra 

etme, 

-  Ulusal ve evrensel müziği kitlelerle paylaşma, 

- Sanatın önemi ve bireyin üzerindeki olumlu etkileri konusunda toplumu 

bilinçlendirme, 

- Var olan müziği geliştirme çeşitlendirme, 

- Ulusal, yerel ve de uluslar arası konserler katılma, 

- Müziğin evrenselliği ve çeşitliliğinin önemini toplumla paylaşma, 

- Mesleki bireysel gelişimi için çaba harcama, 

- Kamusal, sivil tüm etkinliklerde kendi varlığını gösterme, 

- Mesleğinin inceliklerini önemseyen ve katılımcı olmayı hedefleyen bireylere 

destek olma, 

- Ekip çalışmasına katılma,  

 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler 

- Müziğe duyarlı olma, 

- Müziği icra edebilecek yetenek ve isteğe sahip olma, 

- Ekip çalışmasına katılabilecek kapasiteye sahip olma,  

- Müziği bireyler ve kitlelerle paylaşma, 

- Müziği ile yerel, ulusal veyahut uluslar arası paylaşımlarında katılımcı olma, 
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- Kamusal ve sivil alanlarda mesleğinin yapıcı ve birleştirici özelliğini 

kullanabilme, 

- Müzik bilgisinin ve yeteneğinin gelişimi için sürekli bir öğrenme ortamında 

olma,  

- Müzik bilgisi ve yeteneğini müzikle ilgili bilgi ve yetenek geliştirmek 

bireylerle paylaşma, 

 

Çalışma Ortamı Ve Koşulları 

Müzik aletlerinin olabileceği akustik ve de müzik ile ilgili ses sistemlerinin 

olduğu temiz, havadar çalışma ortamlarının olması gereklidir. Konserlerin 

yapılabileceği konser salonlarının olması gereklidir.  

  

Meslek Edinim İçeriği 

 

Ortaöğretim ya da ilköğretim düzeyindeki konservatuarlar, lisans düzeyindeki 

konservatuarlar, eğitim fakülteleri bazında müzik öğretmenliği, belediye 

konservatuarları, özel bireysel ya da grup eğitimi veren müzik okulları ya da 

kurslarından eğitim almış olmaları gereklidir.   

 

Eğitim Süresi Ve İçeriği 

 

Kültür derslerinin yanı sıra müzik aleti çalmak, şan dersi almak, müzik tarihini 

öğrenmek, besteci ve müzik akımlarını ve müzik aletlerini bilme ve tanımaya yönelik 

öğrenme dayalı birçok eğitim sürecinden müzik eğitimi veren kurumlardan yararlanarak 

geçerler akademik çalışmanın yanı sıra bireyin yaşamı boyunca var olacak bir öğrenme 

sürecinde olduğu bilinmelidir.    

 

Meslekte İlerleme 

 

Mesleki ilerleme bir eğitmen olarak sürebileceği gibi akademik olarak var olan 

herhangi bir akademik kurumda kalarak uzmanlaşma yolu ile bir müzik akademisyeni 
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olarak görevini sürdürmek ya da bireysel ya da bir müzik gurubu olarak mesleğini icra 

eder. 

2.4.8.Mesleki Rehberlik 

 

Bu kavram ilk kez 1909’da Frank Parksons tarafından tanımlanmıştır. O günkü 

tanımdan çok defa ayrılmadan bugün de Mesleki Rehberliği şöyle tanımlayabiliriz: 

 

Gençlerin çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun olan 

meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden 

gelişmeleri amacıyla yardım hizmetleridir (Yeşilyaprakvd.1995:59). 

 

Bu hizmetler, eğitim süreci içinde, rehberlik alanında yetişmiş uzmanlar 

önderliğinde, öğretmen ve diğer ilgililerin yardım ve işbirliğiyle yürütülür.  

 

Mesleki Rehberlik hizmetleri şu üç aşamada gerçekleştirilir.  

1. Bireyi (öğrenciyi) tanıma 

2. Meslek alanlarını tanıma 

3. Bireyin kişisel nitelikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında 

bağlantıyı kurarak kendine uygun bir mesleği seçmesine yardım etme. 

 

Bu hizmetlerdeki mantık oldukça basit ve geçerlidir: bireyler birbirinden farklı 

özelliklere sahiptir. Meslekler de çeşitli niteliklere sahip olmayı gerektirir. O halde 

bireyin kendi özelliklerine uygun mesleği seçerse başarılı ve verimli olacağı gibi 

psikolojik yönden de doyum sağlar ve mutlu olur. Böylece 2x2 = 4 eder denli açık ve 

kolay görülen bu denklemi çözmek gerçekte bu kadar basit değildir. Neden? Nedenini 

yeni sorularla düşünelim: Birey çocukluktan başlayarak kendini tanımada yeterli ve 

bilinçli bir düzeye gelebiliyor mu? Meslekleri yeteri ve gerçekçi olarak ne ölçüde 

tanıyıp her meslekte hangi  özelliklerin gerekli olduğunu ne kadar öğreniyor?. Seçme 

özgürlüğüne ne derece sahip? Arkadaşlarının ya da ailesinin baskı ya da subjektif 

yönlendirmelerinden etkilenmeyecek bilinç düzeyinde mi?. Meslekler hakkında 

çocukluktan başlayarak oluşan önyargılar ya da koşullanmalardan kurtulabiliyor mu? 
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Meslek seçmenin gerçekten ne kadar önemli bir karar olduğunun farkında mı? Bu seçim 

üzerinde yeterince duruyor mu? Kuşkusuz bu sorular yüzlerce çoğaltılabilir ve bunların 

yanıtları doğru meslek seçmenin çok kolay olmadığını gösteren kanıtlar ortaya koyar 

(Yeşilyaprak vd.1995:59). 

   

Mesleki rehberlikte belki de ilk ve en önemli adım bireyin meslek seçimi 

yapmanın yaşamındaki en önemli kararlardan biri olduğunu görmesini sağlamaktır. 

Eğer birey gerçekten bu seçimin ne denli önemli olduğunu görüyorsa yapılacak bir 

şeyler olduğunu kabul edecektir. Kuşkusuz ideale ulaşmak mümkün olmayabilir ama 

ona yaklaşmak için çaba harcamanın değerini küçümsememek gerekir (Yeşilyaprak 

vd.1995:59) 

  

2.4.9.Meslek Seçimi ve Önemi 

 

Toplum yaşamında hepimiz bir meslek sahibi olma, bir iş yapma ve etkin olma 

ihtiyacı içindeyiz. Çünkü insan ile yaşam arasındaki en kuvvetli bağı “işi” i’dir. Meslek 

bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, kuralları toplumca belirlenmiş ve belli bir 

eğitimle kazanılan bilgi ve becerilere dayalı etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilir.  

Mesela kazanç elde etmek amacı ile yürütülen etkinlikler bütünü olarak tanımlanmışsa 

da sadece para kazanmak aracı değildir. Çünkü insanlara; elinize, yaşamanızı 

sağlayacak kadar para geçse yine çalışmak ister misiniz? sorusunu yönelttiğimizde % 

80-85’i EVET yanıtını vermektedir. Çünkü biz sadece para kazanmak için iş sahibi 

olmalıyız. Bir meslek iş edinmenin temelinde para kazanarak fizyolojik ihtiyaçların 

doyumu söz konusudur. Büyük Ruh Hekimi S. Freud bunu şöyle dile getirir: “ Sağlıklı 

insan sevebilen ve çalışabilen kişidir” (Yeşilyaprak vd.1995:60). 

 

Meslek ve iş sahibi olmanın temelinde psiko-sosyal bazı etmenler vardı. 

Nelerdir bunlar? İnsanın doğuştan getirdiği yetenekleri, gizli güçleri ve potansiyeli 

vardır. Biz yaşam içinde bunları ortaya koyma, kullanma ve geliştirmek isteriz. İşte 

sahip olduğumuz bu yetenekleri kullanma ve geliştirme olanağı sağlayacak alan meslek 

alanlarıdır, işimizdir. Biz çalışırken aynı zamanda bu yetenekleri ifade etme, güçlerimizi 
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artırma fırsatı elde ederiz. Böylece birey varoluşunun anlamını yakalar. Sahip olduğu 

yetileri, güçleri kullanarak doyuma ulaşır. Kendini bir iş yaptığı, üretken olduğu için 

daha değerli ve önemli görür. Böylece kendine saygısı ve güveni gelişir. Toplum içinde 

yararlı olma, hizmet verme yoluyla toplumsal saygınlık kazanma söz konusudur. İş 

etkinlikleri içinde biz başkalarıyla etkileşimde bulunuruz,  belki rol ve görevler yoluyla 

sosyal kimliğimizi kazanırız. O halde çalışmanın temelinde bireyin çok yönlü psiko-

sosyal, ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur (Yeşilyaprak vd.1995:60) 

 

İşte bireyin fizyolojik, psikolojik ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamada en 

önemli araç durumunda olan meslek eğer doğru bir kararla, isabetli olarak 

seçilebilmişse bu ihtiyaçların daha üst düzeyde doyurulması mümkün olabilir 

(Yeşilyaprak vd.1995:60) 

 

Meslek seçimi, bir kimsenin kendisine açık olan meslekleri çeşitli yönleri ile 

değerlendirip kendi ihtiyaçları ve beklentileri açısında istenilen yönleri çok, 

istenilmeyen yönleri az olan birine yönelmeye karar vermesidir. Böyle bir kararın 

kişinin yaşamında son derece önemli bir yeri vardır. Çoğu kez kişi bu kararın ne derece 

önemli olduğunun farkında olmasa da meslek seçimi, bireyin yaşamı boyunca verdiği 

en önemli kararlardan biri, belki de birincisidir (Yeşilyaprak vd.1995:60). 

 

Çünkü yaşamımızın yaklaşık 40 yılını yaklaşık bir mesleğe hazırlanarak ya da 

onu icra ederek geçiririz. Bu demektir ki, hafta sonları ve tatiller hariç yaşamımızın 

10.000 gününü mesleğimiz ile ilgili etkinliklerle geçiririz. Bu da 80.000 saat yapar. Ve 

biz genellikle mesleki kararımızı verirken bunun böyle yapılacağını hiç ama hiç 

düşünmeyiz. Oysa meslek seçerken verdiğimiz karar, bizim ileride iş bulup 

bulamayacağımızı ya da iş yaşamından mutlu ve başarılı olup olmayacağımızı belirler. 

Bu karar yaşamımıza ilişkin diğer kararları büyük ölçüde etkiler, ayrıca meslek, kişinin 

değer yargılarını, dünya görüşünü, günlük yaşama tarzını, başkaları ile ilişkilerini ve 

alışkanlıklarını belli biçime sokan etkilere sahiptir (Yeşilyaprak vd.1995:61). 
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Bireyin yaşamına böylesine çok yönlü etkileri olan meslek seçimi, bireysel 

açıdan olduğu kadar, toplumsal açıdan da önemlidir. Toplumun gelişmesine hizmet 

edecek insan gücünün planlanmasında bireyi, hem toplumsal ihtiyaçlara hem de ilgi ve 

yeteneklerine göre dengeli bir şekilde kullanmak ve böylece insan kaynaklarından en 

olumlu ve en verimli bir şekilde yararlanmak için meslek seçimine önem vermek ve 

gençlere bu konuda gerekli rehberlik hizmetlerini sunmak kaçınılmazdır (Yeşilyaprak 

vd.1995:61). 

 

2.4.10.Meslek Gelişim Süreci 

 

Mesleki gelişim süreci, bireyde çocuklukta bir meslek fikrinin oluşmaya 

başlamasından itibaren, yetişkinlikte bir meslek sahibi oluncaya kadar gelişim evrelerini 

kapsar. Artık günümüzde, bireyin bir meslek seçmesinin bir anda verilen bir karar 

olmadığı, mesleki gelişim süreci içinde biçimlenip ortaya çıktığı kabul edilen bir 

anlayıştır (Yeşilyaprak vd.1995:61). 

 

Bu anlayış mesleki rehberlik hizmetlerinin sadece gençlik döneminde belli bir 

anda mesleki tercih yapmaya yardımcı olmak değil, bireyin mesleki gelişim sürecini 

sağlıklı bir şekilde yaşaması için çeşitli dönemlerde yapılan sürekli bir yardım hizmeti 

olarak kabul edilmesine yol açmıştır (Yeşilyaprak vd.1995:61).  

 

Bu süreç içinde çeşitli aşamalarda bireye yapılması gereken yardım 

hizmetlerinde en önemli görev öğretmene düşer. Anaokulundan başlayarak üniversiteye 

dek öğrenciyle en direkt ilişkide bulunan öğretmenin, rehberlik uzmanı ve veli ile 

işbirliği yaparak çocuğa/gence mesleki gelişim sürecini en iyi şekilde yaşaması için 

yapılabileceği önemli yardımlar vardır. Ancak öncelikle bu sürecin anlaşılması gerekir. 

Bireyi, sonuçta bir mesleği seçmeye götürecek mesleki gelişme oldukça karmaşık bir 

süreçtir. Bu süreci etkileyen etmenlerdir. Başında bireyin ailesi, yaşadığı çevrenin 

özellikleri, toplumdaki mevcut iş alanları, istihdam koşulları, piyasadaki arz-talep 

durumu vb. etmenler gelir. Bunlara bireyin yaşamında karşılaştığı rastlantıların, aldığı 
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eğitim ve özet olarak hazırlık faaliyetlerinin etkenlerini de eklemek gerekir (Yeşilyaprak 

vd.1995:62). 

 

“Gelişme” derece ve aşamalar şeklinde açılma, genişleme ve olgunlaşma 

demektir. Gelişme zaman almakta ve birbirini izleyen aşamalardan oluşmaktadır. Her 

gelişim aşaması kendisinden sonra gelen gelişim aşamasını etkiler. Her gelişim dönemi, 

daha önceki gelişim aşamaları ve bireyin bu dönemlerden geçerken etkileşimde 

bulunduğu çevresel faktörler tarafından belirlenir (Yeşilyaprak vd.1995:62). 

 

Bireyin bir meslek sahibi olması yönünde birtakım aşamalardan geçmektedir. 

Birey dünyaya gelişi ile birlikte çevresiyle ilgilenmeye başlar. İlkokul dönemini 

kapsayan bu dönemde çevresiyle ilgilenmeye, ayırt etmeye devam eder. İlgi ve 

motivasyon alanları belirlemeye başlar akabinde meslekleri keşfetme  ve araştırma 

dönemine giren birey, 15-18 yaş döneminde karar verme sürecindedir. Geleceğe yönelik 

değerlendirmeler yapmakta birtakım eşleştirme sürecindedir. Artık planlar ve idealler 

oluşturmakta bu yönde kararlar almaktadır.18 ile 23 yaş ortalamasında seçimi yönünde 

bir hazırlık dönemini oluşturmuştur. Mesleki bilgi biriktirme, beceri geliştirme ve tutum 

belirleme dönemini yaşar. Bir sonraki aşamada artık işe yerleşme ve bu işteki 

yaşantısına göre yaşam için gerekli olan maddi geliri de sağlama yolunda adım atmıştır. 

 

Engelli bireyin bu dönemlerden geçişi engelli olmayan bireylerle benzerdir. 

Engelli birey uzman bir kadro ile yönlendirilmelidir. İlgi ve yeteneklerini 

belirlenmelidir. Bu yetenekler doğrultusunda takviye eğitim ve rehberlik alması 

gerekmektedir. Meslek sahibi olma uzun vadeli ve zor bir süreçtir. Doğru ve destekli 

adımlarla engelli bireyin bir meslek sahibi olması olanaksız değildir. Bireyin bir 

mesleğe sahip olması sorunların çözümü için yeterli değildir. Engelli bireylerinde içinde 

bulunacağı iş alanlarının çoğalması yönünde yapılan pek çok alanı içine alan geniş bir 

ağı olan organize çalışmaların etkin bir biçimde uygulama boyutunda ivme kazanarak 

yol alması esastır.          
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2.5.Özel Eğitim  

2.5.1 Özel Eğitimin Türkiye Tarihçesi 

 

Doğan Çağların Ulusal 13.Özel Eğitim Kongresindeki paylaşımları; 

Türkiye’de özel eğitim alanında ilk çalışmalar üstün zekâlı ve üstün özel 

yetenekli çocukların eğitimi ve öğretimi ile başlatılmıştır. Osmanlılar Devrinde 1365 

yılında II. Murat zamanında, Edirne sarayında iç oğlanların Şehzade Okulu Fatih Sultan 

Mehmet zamanında kurulan Enderun Mektebi’nin nüvesi olmuştur. Enderun Mektebi 

Osmanlı Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde devşirilen üstün zekâlı ve 

üstün özel yetenekli çocuk ve gençlerin yetiştirildiği ilk örgün eğitim kurumu olmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğunun her alanda gelişmesinde bu okuldan mezun olanları katkısı 

büyük olmuştur. Bu okulların büyük başarısı orada görev alan üstün nitelikli öğretmen 

ve öğreticiler sayesinde başarılmıştır. Bu nedenle Cumhuriyet devrinden önce de olsa 

bugünkü çalışmalara yön verecek nitelikli olan bu öğretmenlerin seçimi, yetiştirilmesi 

ve istihdamına ilişkin kısa bilgiler vermek yararlı olacaktır.  

 

Enderun Okulunda görev alacak öğretmen ve öğrenciler kendilerini alanlarında, 

hayattaki başarıları ile kanıtlamış, sivrilmiş çok yönlü üstünlükleri toplum tarafından 

kabul edilmiş öğretmen, öğrenciler ve sanatkârlar yöneticiler arasından seçilir, işine 

göre yetiştirilir, denenir ve bütün bu aşamalarda her bakından başarılı olan üstün 

karakterli öğretmenler çalıştırıldı. Görevli öğretmenler sıkı bir disiplin altında, doyurucu 

maaşla çalışırlardı. Alanında yenilikleri öğrenmek üzere gerekli görülen dış ülkelere 

gönderilip yeni bilgi ve beceriler kazanmaları sağlanırdı. 

 

Cumhuriyetten önce özel eğitim alanında 2. atılım körler ve sağırlar eğitiminde 

olmuştur. Avustuyalı Mösyö Grati Efendi tarafından 1889 yılında İstanbul Ticaret 

Mektebinde sağırlar için bir sınıf açılmıştır. Daha sonra burada körler içinde eğitim ve 

öğretime başlanmıştır. 1894 yılında bu okul şimdiki Yere batan Sarayı yakınında 

bulunan Ayasofya Rüştiyesi binasının bir kısmına nakledilmiştir. Aradan çok geçmeden 
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Mösyö Grati Efendinin ölümü üzerine Hariciye Nezaretinde çevirmen olan oğlu Lui 

Grati okul müdürü olmuştur. Dışişleri Bakanlığındaki çeviri işleri aksayınca Bakanlık 

Lui Grati’ye izin vermemiştir.  

 

Okul birçok yer değiştirdikten sonra 1926 yılında tamamen kapanmış ve 

İzmir’deki Sağır-Dilsiz ve körler okuluna nakledilmiştir. Burada çalışan öğretmenler 

eğitim ve öğretimi okul müdüründen ve yurt dışındaki yetkililerden öğrenirlerdi. 

 

İstanbul Sağır-Dilsiz okulundan mezun olan Fuat Bey, Selanik ve Kıbrıs’ta 

bulunduktan sonra 1924 yılında TBMM’nin himayesinde İzmir-Sağır ve Dilsizler 

okulunu açmış ve ilk müdürü olmuştur. Okul 1925 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı’na devredilmiş ve okul müdürlüğüne Kimyager Aziz Bey atanmıştır. Aziz 

Bey okul müdürlüğünü kısa bir süre denemiş ve yapamayacağını anlayınca istifa 

etmiştir. Aziz Bey’in istifası üzerine 1925 yılında müdür olarak asabiye ve sinir 

hastalıkları uzmanı Dr. Necati Kemal Kip atanmıştır.  

 

Burada çalışacak öğretmen ve usta öğreticiler seçimi, yetiştirilmesi ve denetimi 

okul müdürü tarafından yapılmıştır. O zaman bu çalışmaların nasıl yapıldığına dair 

yazılı bir kaynak bulunamamıştır. Ama o zaman orada görev yapmış öğretmenlerle 

görüşülerek birinci elden kontrollü bilgi edinilmiştir. 1925 yılında Dr. Necati Kip 

tarafından başlatılan bu çalışmaları özetle açıklamayı bugün ile kıyaslamak için yararlı 

görmekteyim. 

 

Okulda görev alacak eğitim öğretim personeli önce müdür başkanlığında konuda 

tecrübeli kimselerin bulunduğu bir gruptan oluşan kurul tarafından incelenir ve 

mülakata tabi tutulurdu. İncelemede ilk husus personelin fiziki yapısının işe uygunluğu, 

konuşmasının anlaşılır olup olmadığı kararlı, sinirsel ve duygusal yaşam, sosyal 

olgunluk durumu, öğretmenlik meslek bilgisi ve ve becerisi, alandaki ilgisi ve bilgisi, 

aile durumu, kişisel özellikleri vb. hususlar hakkında bilgi toplanır, durumları uygun 

görülenler aday öğretmen olarak seçilirdi.  
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Seçilen öğretmen adayları bir yılı müdür ve okulun tecrübeli öğretmenleri 

tarafından en az bir ders yılı işbaşında yetiştirilirdi. Bir yıllık deneme ve gözlem 

sonunda bu alanda çalışması kurulca uygun görülenler, asil öğretmen olarak atanırdı. 

Asil öğretmen olarak atananlardan başarılı olanlar Almanya’ya gönderilir ve ileri eğitim 

yapmaları sağlanmaya çalışılırdı. İzmir-Sağır Dilsiz ve Körler okulunda bu yöntemle 

personel yetiştirilmesi okul Milli Eğitim Bakanlığına devredilinceye kadar bir süre 

devam ettirilmiştir. Bu yöntemlerden yararlanılacak birçok hususlar olduğunu söylemek 

mümkündür. 

 

Okulda görev alan müdür, müdür muavini, öğretmen-muallim, öğretmen 

yardımcısı-muallim muavini, 1.2.3. sınıf olmak üzere 3 dereceye ayrılır ve özlük hakları 

1918 yılında yayınlanan “Sağır Dilsiz Mektepleri Nizamnamesi’nin 17. maddesine göre 

düzenlenirdi. 

 

1994 yılında, İstanbul’da 38 öğrenci ile “İstanbul Sağır-Dilsiz ve Körler Özel 

Okulu” açılmıştır. Bu okulda da eğitim ve öğretim personeli İzmir’deki okul gibi kendi 

bünyesinde yetiştirilmiştir. Bu okul 1953 yılında Milli Eğitim Bakanlığına devrilmiştir 

(Konrot, 2004:16) 

 

Engellilerin topluma üretken bir biçimde katılabilmelerini sağlamak, hakları 

olan saygınlığı onlara kazandırabilmek, toplumsal yaşamda ve eğitimde fırsat ve olanak 

vermek, bu alanda yetişmiş elemanlarla ile yakından bağımlıdır (Konrot, 1991:47).     

 

Anadolu Üniversitesi’nin engelliler alanında eleman yetitirme girişimleri, önce 

İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Araştırma Merkezi (İÇEM) ile başlamıştır. Eskişehir 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde etkinliklerine başlayan İÇEM’in sınırlı 

hizmet içi eğitim programı, EİTİA’nın Anadolu Üniversitesi ile bütünleşmesinden 

sonraki dönemde daha da gelişmiştir. Önceleri salt İÇEM’e yönelik eleman yetitirme 

çabaları ile yetinilmemiş, ülkenin özel eğitim alanındaki nitelikli öğretmen 

gereksinimini kısa dönemde karşılayabilmek amacıyla 1981 yılında Eskişehir İktisadi 

ve Ticari İlimler Akademisi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında işbirliği programı 
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çercevesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli özel eğitim kurumlarında görev 

yapan öğretmenlerin yaz aylarında hizmetiçi eğitime tabi tutuldukları Engelli 

Çocukların Eğitim Sertifika Programları açılmıştır (Konrot, 1991:47).  

 

Sertifika proramlarının geçici bir çözüm olduğu, engellilerin eğitimi alanına 

nitelikli öğretmenlerin yetitirilmesinin ancak kalıcı proramlarla mümkün olabileceği bu 

çalışmalar sırasında açıkca ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, bir yandan EÇES programı 

yürütülürken, diğer yandan da özel eğitim alanına öğretmen yetiştirme sorununa kalıcı 

çözüm için çalışmalar başlatılmıştır. Hazırlık çalışmalarının sonucunda, Anadolu 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’ne bağlı Eğitimde Psikolojik 

Hizmetler Anabilim Dalı bünyesinde dört yıllık lisans eğitimine dayalı Özel Eğitim 

Öğretmenliği Programı açılması planlanmış ve 1983 yılında ÖSYS puanlarına göre ilk 

öğrenci kaydı yapılmıştır (Konrot, 1991:47).     

 

Özel eğitimde aynı problemler tekrar etmektedir, bunlar kim servis verecek, 

nasıl ve nerede verecek (Bateman, 1994). Birçok durumlar yarım asırdan önceki olan 

durumların yansımasıdır, erken teşhis (örnek araştırıcı, Brown, 1943), yerleştirme 

seçenekleri (Berry, 1936; Postel, 1937), benzerlikler genel eğitim ile özel eğitim 

arasında (Baker 1934), erken tanı ve düzeltme (Marten&Russ, 1932) ve sosyalleşme 

eğitimi ( Fargon, 1940) Günümüzdeki yaklaşım daha çok sofistikedir (sophisticate) ve 

tüm tekniksel bilgilere rağmen yukarıdaki problemler sürmektedir (Kauffman, 2000: 

49). 

Çalışmalar ayrıntılarına inmeden ifade edildi. Dikkat çekilmesi gereken engelli 

bir bireyin eğitim olanaklarından yararlanmasıdır. Engelli bireyin eğitimiyle ilgili bir 

meslek gurubunun oluşmasıdır. Meslek gurubunun geçirmekte olduğu süreçte olumlu 

yöne doğru, özel eğitimin yol aldığının gözlenmektedir. Engelli bireyin meslek 

edinmesinde yardımcı olacak potansiyelli özel eğitimcilerin yetiştirilmesi gerektiği 

sonucuna varılmıştır. 
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2.5.2.Kaynaştırma 

 

573 sayılı Özel Eğitim Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamede özel eğitim: 

“ Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitim gereksinimlerini karşılamak için özel olarak 

yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları, yöntem ve teknikleriyle onların 

özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir” denilmektedir (Özay, 

2003:10). 

 

Bu tanıma göre: 

1.      Özel eğitim alanında yetişmiş personel, 

2.      Çocuklara uygun eğitim programları, yöntem ve teknikleri ile, 

3.      Çocuklara uygun eğitim ortamı, gerekli görülmektedir (Özay, 2003:10). 

 

Özel eğitim alanında yetişmiş personel, öncelikle üniversitelerin özel eğitim 

bölümlerinde en az lisans eğitimi almış olanlara, özel eğitim sertifikası almış eğitim 

psikologu, çocuk gelişim uzmanı, sosyal hizmet uzmanı ile özel eğitim kurslarından 

geçmiş öğretmenler olmalıdır (Özay vd.2003:10). 

 

Hazırlanacak özel eğitim programı çerçeve niteliğinde olup: 

1.  İlkeler, 

2. Amaçlar,  

3.  Hedef davranışları kazandırma yollarıyla 

4. Değerlendirme, aşamalarını kapsamalıdır. Uzman kişi bu çerçeve 

programından yararlanarak her çocuğa uygun yeni bir program 

hazırlamalıdır (özellikle bireysel eğitim yapılıyorsa). Çünkü özel eğitim 

gerektiren çocuklarda kendi alanlarında çok farklılık gösterirler. En azından 

öğrenme sığaları (kapasiteleri), öğrenme biçimleri birbirinden çok farklıdır 

(Özay vd. 2003:10). 
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2.5.3.Özel Eğitimden Kimler Yararlanmalıdır? 

 

Bunlar çocuk ya da erişkin olabilir. Eğer bir birey, normal çocuklara sunulan 

eğitim ortamındaki eğitim programlarından ve eğitim araçlarından engeli ya da özrü 

dolayısıyla tam yararlanamıyorsa, o zaman özel eğitimden yararlanacak demektir. Engel 

ya da özür, “bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal” kaynaklı olup bazı bireylerde 

birden fazladır. Bu nedenle özel eğitim gerektiren bireyleri sınıflandırmak güç 

olmaktadır. Yine de belirgin özellikleri göz önünde tutulunca özel eğitim gerektiren 

bireyleri şöyle sınıflandırmak mümkündür.  

 

1.  Zihinsel öğrenme yetersizliği olanlar, 

a) Hafif düzeyde öğrenme yetersizliği olanlar( Normal altı) 

b) Orta düzeyde öğrenme yetersizliği olanlar ( Eğitilebilir) 

c) Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olanlar (Öğretilebilir) 

d) Klinik bakıma gereksinim nedeniyle öğrenme yetersizliği olanlar (Çok 

ağır) 

2. İşitme yetersizliği olanlar, 

3. Görme yetersizliği olanlar, 

4.     Bedensel yetersizliği olanlar, 

5.     Dil ve konuşma güçlüğü olanlar, 

6.     Özel öğrenme güçlüğü olanlar, 

7.     Duygusal ve toplumsal uyum güçlüğü olanlar, 

8.     Süreğen hastalığı olanlar, 

9.     Otistikler, 

10. Üstün ve özel yeteneği olanlar, 

11. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlar (Özay vd.2003:11). 

 

Kaynaştırma programı engelli bireyin entegrasyonunu amaç edinmekle birlikte 

üzerinde durulması gereken şudur ki engellinin örseleneceği, normallinde suçluluk 

duygusuyla yüzleşeceği ortamların oluşmaması amaçtır. Engelli bireyin engellinden 

kaynaklanan bireysel eğitim olanaklarından en uygun biçimde yararlanması akabinde 



 91 

gelişimine uygun entegre çalışmalarında dahil olma durumunu yaşamasının gerekliliği 

ortadadır. Engelli bireyin eğitiminde kaynaştırma şartlarında sınıf öğretmenin yanı sıra 

bir özel eğitimcinin gerekliliği görülmekte bu paralelde yapılandırılan kaynaştırma 

çalışmaları amaca doğru hizmet edebilmektedir.   

 

2.6.Sivil Toplum Hareketleri Ve Engelli Bireyin Sivil 

Hareketteki Gelişim   

 

2.6.1.Sivil Toplum Hareket- İnsan Hakları 

 

Toplumda var olan sistemlerde dayatılarak ya da ikna edilerek, sorunlar 

geçiştirildi. Zaman içinde var olan durumdan rahatsız olan bireylerin talepkar tutumlar 

oluşmuştur. Gurupsal daha sonra da toplumsal hareketlenmeler bilinçsiz olarak 

ilerlemiştir. Hareketlenmeler bazen sonuca varamamıştır. Sivil hareket dünyanın her 

yerinde zamanla etkisini gösterdi. Grupların kendi aralarında örgütlenip belli bölgelerde 

etkisini gösterip uzlaştırıcı ve de yapıcı çözümler oluşturmaya başlanmıştır.. Toplumun 

bazı bölgelerinde tetikleyici faktör oluşturmuştur. Bir sonraki aşamada süreçte, sivil 

hareketler örgütlü hal almıştır. 

 

Sivil hareketlerde en belirgin kavram İnsan Hakları kavramıdır. Bu kavram 

günümüzde daha etkin olarak kendini göstermektedir. Birey hem toplumsal hemde 

bireysel kimliğin en doğru biçimde ifade edebilmektedir. Bir başka toplumu ve de bireyi 

anlayabilmek için çaba sarf etmektedir. Ortaklaşa yürünebilir bir yol bulmaya teşvik 

etmektedir. Uzlaştırıcı, hakkaniyete dayalı bir harekettir. Bu düşüncenin ve hareketin, 

toplumsal, bireysel ilişkide varlığını gösterebilmesi temelden alınan uygun eğitim 

ortamlarıyla mümkündür. 

 

İnsan hakları kavramı, tarihsel açıdan çok eskiye dayanmakla birlikte, sınır 

durumlarının sıklıkla yaşandığı 20. y.y.’da daha çok ağırlıklı bir biçimde öne çıkmıştır. 

Herkes sürekli olarak insan haklarından söz etmekte, ancak kavramın dış dünyada 
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doğrudan somut bir başvuru noktası olmadığı için, kavram üzerinde çeşitli bağlamlarda 

anlaşmazlıklar olduğu gözlenmektedir. Başka bir deyişle, kavramın sınırlarının 

çizilmesinde birçok sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Biraz önce de belirtildiği 

gibi, insan hakları kavramının deney dünyasında, yaşama dünyasında doğrudan bir 

başvuru noktası olmadığı için insan hakları kavramı, dayanağını, insanlar arası 

ilişkilerin değerlendirilmesi, yorumlanması sürecinde yaşanan “olgunluk” tan 

almaktadır. İnsan hakları kavramı ve düşüncesi, edinilen deneyimlerin “yeniden 

okunması”yla varılan bir sonuçtur. Çünkü yaşananlar, yaşananlardan alınan dersler, 

insanları sonunda “insanın değerinin bilgisi” ne götürmüştür. Öyleyse, insan hakları 

kavramının dayanağının, insanın değerine ilişkin bilgi ve bilinç olduğunu ileri 

sürebiliriz (Çotuksöken vd.2003:1) 

  

Böyle bir bilgiye erişmek, gerçekten de çok uzun bir zaman almıştır; üstelik 

herkesin böyle bir bilgiye sahip olduğunu iddia etmek de olanaksızdır.İnsanın değerine 

ilişkin bilgi, her zaman davranışla birlikte gider ve bu da, herşeyden önce etik olanı 

imler; hukuksal boyut ise ancak etik olanın üzerine yükselebilir. Hukukun burada 

sağladığı, insan haklarını güvence altına alması; üzerinde daha kolay uzlaşılabilir olan 

nesnel bir temel oluşturmasıdır (Çotuksöken vd.2003:1) 

 

Bir yandan insanın; insanla, doğayla, toplumla, kamuyla olan ilişkilerinde, insan 

açısından bakışın daha yaygın bir biçimde gündemde yerini almaya başladığı; öte 

yandan, insanın değerinin bilgisi yine insan kaynaklı yaklaşımla öne çıkarılmaya 

başlandığı zamandan beri, insan haklarını kavrama aşama aşama, daha çok dile getirilir 

olmuştur. Özellikle aydınlanma düşüncesiyle insan dünyasına biçim verme çabaları, 

insan hakları kavramını, hem ulusal, hem de uluslar arası boyutta eğitimden siyasete 

kadar her alanda, her yaşama kesitinde öne çıkarmıştır. Gerçekten de “ insan hakları, 

günümüzde en çok tartışılan kavramlardan biri haline gelmiştir. İnsanlığın 21. yüzyıla 

taşıdığı çok yüksek değerlerden biri olan insan hakları düşüncesidir ve bu yüzyıla 

damgasını vuracaktır” (Çotuksöken vd.2003:1) 
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İnsan hakları, bir olanaklar varlığı olduğu kabul edilen insanın söz konusu 

olanaklarını gerçeklik alanına taşımada işlevselliği ya da görünürlüğünü kazanmaktadır. 

Bu bağlamda gündeme alınması gereken, insanın eğitim olgusuyla olan içten bağının 

insan hakları düşüncesiyle ilişkili kılınmasıdır. Çünkü insanın olanaklarının gerçeklik 

alanına aktarılması için yapılan tüm çabaları kapsadığına göre, daha baştan, eğitim 

hakkının temel bir hak ya da temel haklardan biri olduğu ileri sürülebilir. Ancak böyle 

bir yargıda bulunma, aşırılık olarak değerlendirilmemelidir (Çotuksöken vd.2003:2) 

 

Burada bir adım daha geriye gitmek ve insan haklarıyla insan gereksinimleri 

arasında bir bağ kurmak gerekmektedir. Ayrıca, insan gereksinimleri, insan hakları ve 

eğitim kavramlarının birbiriyle nasıl bağlandırılabileceği konusunda açık seçik 

belirlemelere de bir o kadar gerek vardır. Burada özellikli olarak eğitime ağırlık 

verebiliriz. Gerçekten de eğitim insanlaşma açısından bir süreç olarak algılanması 

gereken temel bir gereksinimdir; insanı insan yapan temel olgulardan biridir. Bu temel 

gereksinimin, eğitim gereksiniminin karşılanması ve sürekli olarak korunması, insan 

dünyası açısından en önemli olanı göstermektedir. Koruyucu temeli de, etik ve hukuk 

oluşturmaktadır. Öyleyse, her türlü insan hakkı için ve bu arada eğitim hakkı için de 

etik ve hukuk, başka bir deyişle bütünüyle nesnel olan/olması gereken düzenlemeler, 

temel olanı imler  (Çotuksöken vd. 2003:2) 

 

Bir yandan eğitebilen;eğiten; öbür yandan da eğitebilen; eğitilen bir varlık oluşu, 

insanı bütün diğer canlı varlıklardan ayıran yöndür. Birbirinden çok farklı biçimlerde 

örgütlenen kurumsal ilişkilere dayalı olmakla birlikte görünüş açısından bireyler arası 

ilişkiler çerçevesinde gerçekleşen eğitim olgusu, insanın yapısal özelliklerinden dolayı, 

bütünüyle toplumsal, tarihseldir kültüreldir ve dilseldir. Eğitim aynı zaman da bu 

belirlemelerle de bağlantısı içinde kurumsaldır; kamusaldır (Çotuksöken vd.2003:2) 
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2.6.2.Sivil Toplumun Oluşum Düşüncesi  

 

Tüten Anğ’ın paylaşımları;1 

Ülkemizde1990’lıyılların başlarında, özellikle Habitat’la birlikte ivme kazanan 

sivil topluma, sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak birey ve sivil toplum kuruluşları 

üç felsefi açıdan ele alınır. Birinci neden sivil toplum, sivil toplum kuruluşları ve bireye 

ilgili sorunları genellikle siyasal perspektiften kalkarak ele aldıklarını görüyoruz. Oysa 

siyasal boyutu, bu ilişkilerde, bu kavramlara ilişkin boyutlardan sadece bir tanesidir. 

 

İkinci neden, sivil toplumun kuruluşun öznesi de nesnesi de insanlarla ilgilidir. 

Keza sivil toplum kuruluşunun yaşam alanı, uygulama alanı da insandır, insanla 

ilgilidir. Bu bağlamda, insan felsefesinin insana ilişkin temel bakış açısı, söz konusu bu 

kavramla ilgili saptamalarda bize geniş bir açılım sağlayabilir. 

 

Üçüncü neden, ülkemizde yeterince benimsenmeyen ve bilinmeyen ve kimi 

zaman da yanlış değerlendirilen insan felsefesinin temel tezlerinin ve kavramlarının 

doğru okunmasına yardımcı olmak. Tabii bunu hep sivil toplum, sivil toplum kuruluşu 

ve birey bağlamında söylüyorum (Düşünen Sivil Toplum,2003:30)     

 

 Tanay Sıdkı Uyar’ın paylaşımları; 

Sivil toplumun örgütlenmesinden önce sivil toplumun dinamiklerinin farkına 

varılması gerekmektedir. Anlamamız ve varlığından mutlu olmamız gereken, bizim 

dışımızda birilerinin güzel şeyler yapabileceği, kendi başlarına yurttaşların 

gerçekleştirdiği ilişki ve2 etkileşimlerin de bizim ilişkilerimiz kadar anlamlı 

olabileceğidir. Temel yanlış, bireylerin sadece kendi akıl edebildiklerinin en doğru ve 

en güzel olduğunu sanmalarıdır. Sivil toplumun örgütlenmesi değil sivil toplumun 

farkına varılması, tanınması ve toplumun sorunlarının tanımlanmasında temel alınması 

gerekmektedir.  

 

                                                
1 13.Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumun da Tüten Anğ’ın paylaşımları; 
2 13.Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumun da Tanay Sıdkı Uyar’ın paylaşımları; 
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Toplum hakkında veya toplumun adına konuşmadan önce, biraz zaman ve emek 

harcanarak sivil toplumun ne yaptığını ve yurttaşların birbirleriyle nasıl etkileştiklerinin 

bilinmesi gerekmektedir. Sivil toplumun bilgi, beklenti ve taleplerinin katıldığı bilinçli 

değerlendirme süreçleri sonucu, resmi karar verme mekanizmalarının ikna edip 

etkileyebilecek çözümler üretebilir ve bu çözümlerin uygulaması talep edilebilir. Her ne  

kadar karar vericileri bizler seçiyorsak da, sadece bir sonraki seçimde hata yapmama 

koşullarını yaratmak amacıyla bile olsa, resmi karar verme süreçlerine katılmak ve 

yurttaşın görüşü doğrultusunda bu görüşleri etkilemek istiyorsak sivil toplumun bilgi, 

beklenti ve taleplerini algılamış, onun süzgecinden geçmiş, en azından ilgili yurttaşların 

da var olduğu yerde değerlendirilmiş kararlar üretmemiz, kısacası sivil toplumun 

görüşünü oluşturmamız gerekmektedir (Düşünen Sivil Toplum, 2003:65).                        

 

2.6.3.Gönüllülük 

 

Gönül dendiği zaman akan suların durduğu bir dünyaya doğru yol alıyoruz. Zira 

gündelik hayatın karmaşasına kapılıp giden kişilerin arasından birilerinin çıkıp da buna 

dur demesi, bunun için para ve zaman harcaması çoğu zaman kolay olmamaktadır. Bu 

karşı çıkışın bir yansıması olarak Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında bölgesiyle, 

toplumuyla, çevresiyle ortak amaçlar etrafında kurulan bu yapılar gelişmekte ve 

büyümektedir. Bu büyümede en önemli faktör de ilgili hareketi başlatanlardır. 

 

Gönüllü Merkezleri ve Amaçları 

 

Gönüllü merkezleri denilen kurumlar bölgesel, ulusal ya da uluslar arası alanda 

çalışmalar yapan organizasyonlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar, ilgili 

bölgelerde; 

-    Yerel, ulusal ya da uluslar arası toplumun gönüllük bilincinin geliştirilmesi, 

- Sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçları doğrultusunda onlara gönüllü temin 

etmesi, 

- Şirketlerle STK’ların buluşturulması ve aralarında iş birliği geliştirilmesi, 
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- İlgili (yerel, ulusal ve uluslar arası toplum için) projeler ortaya konması, 

araştırmalar yapılması ya da yaptırılması, 

- Sivil toplum kuruluşlarına ilişkin (bir nevi) AR-GE çalışmalarının yapılması, 

- Gönüllü yönetimi ve yayınlar yapılması, 

- Gönüllü insanların / çalışmaların mobilizasyonunun sağlanması(özellikle 

uluslar arası alanda çalışanlarda), 

- Çeşitliliğin ve kültürel geçişliliğin sağlanması, 

- Kültürel entegrasyonun sağlanması, 

- İlgili (bölge, ülke vs.deki) insanlara gönüllüğün aşılması ve özendirilmesi 

gibi amaçları gütmektedir 

 

Bu amaçları gerçekleştirmek üzere özellikle gelişmiş olarak nitelendirilen 

Amerika, Avustralya, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde hem bölgesel hem ulusal hem de 

uluslar arası çapta faaliyet gösteren çeşitli birimler / ofisler bulunmaktadır.Bunlar 

gönüllü merkezi (volunteer-center), gönüllü ağı(volunteer-opportunities) gibi adlarla 

kurulmuş olup hepsi kendi içinde daha alt amaçlara sahip olmakla beraber genel 

anlamda yukarıda sayılan amaçları taşımaktadır(Yaman, 2004:105). 

 

2.6.4. Sivil Toplum ve Küreselleşme 

 

İlhan Tekeli’nin paylaşımları;3 

Küreselleşen dünyada yerelin yok olduğunu düşünenler, yerelleri birer kültürel 

direnç odağı olarak görmek eğilimindedirler. Ama küreselleşen ve bilgi toplumuna 

geçen dünyada yeniden üretilen yerelliklerin kavranmasını, yerel kültürün 

küreselleşmeye direnişi üzerine dayandırmak büyük ölçüde yetersiz kalmaktadır  

 

Tartışma bağlamında bilgileri, “genel bilgi” ve “yerel bilgi” diye iki guruba 

ayırabiliriz genel bilgi kültürler üstü evrensel geçerliliği olan bir bilgidir. Bir başka 

deyişle, her zaman ve her yerde geçerliliği olan bilgidir, tarihsellik içermez. 

                                                
3 11.Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumun’da İlhan Tekeli’nin paylaşımları 
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    Yerel bilgi, bir yerin ve o yerde yaşayanların özgün koşullarından beslenen, o 

yerellik için geçerli olan bilgidir. 

 

Her yerellik bir “seçici çevre” olarak düşünülebilir. Tabii ki her yerellikteki 

teknoloji uyumu ve öğrenme süreçlerinin ne tür bir seçicilik ekonomik ve kurumsal 

faktörlere bağlı olmaktadır. Günümüzde yaşanan hızlı teknolojik gelişmenin bu 

bakımdan iki önemli sonuç doğurduğu söylenebilir. 

 

Yerelliklerdeki küçük ve orta büyüklükteki firmaların bir arada bulunmasının 

yarattığı sinerjik etkiye dayanan gelişme dinamiği çözümlemelerinde bilgi 

üretimi,“yenilik ve öğrenme ilişkileri” ön plana çıkarılmaktadır. Bu türdeki 

çözümlemelerde, yenilikçi ortam, ilişki ağları, “yerel toplu öğrenme, yerel yenilik 

sistemleri, kurumsal derinlik”, “bilgi bölüşme ilişkileri” ya da “ticaret konusu olamayan 

karşılıklı bağımlılıklar” kavramları aynı amaçla kullanılmaktadır. 

 

Sivil toplum kuruluşlarını ayırt eden özelliklerden birincisi, gönüllük ve özel 

alandan fedakârlık yapılmasına dayandırılmalarıdır. Bu nitelik sivil toplum 

kuruluşlarından bireysel düzeyde olan beklentilerle yakından ilişkilidir.Sivil toplum 

kuruluşları içinde yer almaya kimse zorlanamaz (STK’lar Yerelleşme Ve Yerel 

Yönetimler, 2002:10)    

 

İlhan Tekeli’nin paylaşımları;4 

STK alanın ahlak ilkelerini üç alt başlık altında toplamak olanaklıdır. Bunlardan 

birincisi, STK’ların her birinin izlemesi gereken tutumlardır. İkincisi, STK alanı 

içindeki diğer STK’larla olan ilişkilerin nasıl kurulması gerektiği olacaktır. Üçüncüsünü 

ise uluslar arası kuruluşlar ve devlet kuruluşları ile kurulacak ilişkilerin niteliği 

oluşturacaktır (STK’lar Yerelleşme Ve Yerel Yönetimler, 2002:21). 

 

                                                
4 11.Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumun’da İlhan Tekeli 
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İsmail Özay paylaşımları;5 

Yönetime katılım; katkı vermek birlikte yönetmek, ortaklık anlayışıdır.Fakat 

sivil toplum kuruluşlarında böyle bir beklenti, böyle bir anlayış yok ama o günlerde bazı 

iyi çalışmalarda oldu; halk günleri, danışma toplantıları yapıldı belediye 

başkanlarımızın halkın arasına katılımlarıyla anket çalışmaları yapıldı ve burada bazı 

sonuçlar elde edildi.Bu etkinlikler sorunları belirlemede bireyselliğin ötesinde 

topluluğun taleplerini alma konusunda bir katkı verdi (STK’lar Yerelleşme Ve Yerel 

Yönetimler, 2002:68) 

 

Korhan Gümüş’ün paylaşımları; 6 

STK’lar temsilcisi yani siyaseti görünür kılacak bir kamusal alan oluşturmaya 

yönetimleri etkileyecek katılım biçimleri yaratmaya çaba gösterirler.STK’lar iktidar 

biçimi üzerine konuşmaktan çok usuller üzerinde çalışırlar.STK’lar siyasal işlevlerini 

yalnızca”siyasal taraf” olarak değil, uzmanlıkları , duy1arlılıkları, iktidarın gölgesind2e 

edinmiş oldukları konumları sorgulayarak (kendi konumlarının farkına vararak) yerine 

getirirler (STK’lar Yerelleşme Ve Yerel Yönetimler, 2002:109). 

 

11.Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumun Bildirgesinden, 

Türkiye’deki  

STKların içinde ve karşı karşıya bulunduğu sorunlar demokratik yerelleşmenin 

de önünde engeller oluşturmaktadır. Bu nedenle özellikle yasal engellerin kaldırılması 

ve çeşitli aktörler tarafından destek birlikte çalışma anlayışının benimsenmesi var olan 

iyi örnekleri çoğaltacaktır (STK’lar Yerelleşme Ve Yerel Yönetimler, 2002:190). 

                                                
5 11.Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumun’da İsmil Özay 
6 11.Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumun’da Korhan Gümüş 
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2.6.5. Sivil Toplum-Engelli Birey 

 

Engelli bireylerin toplumdaki varlıklarını, ihtiyaçlarını ve de taleplerini 

öncelikle bilinçsiz akabinde de bilinçli örgütlenmelerle gerçekleşti. Bu gün internette, 

ülkemizde ve dünyada engelli bireyin eğitimine, bakımına, topluma entegre olması 

yönünde çaba sarf eden pek çok sivil toplum örgüt adresi bulunmaktadır. Bu adreslerin 

tamamının işler olduğu ya da almış olduğu görevi ve misyonu takip edip etmediği 

bilinmemektedir. Bulunduğu çevrede bir vizyon oluşturup oluşturmadığına yönelik net 

veriler elde edilememiştir. 

 

Bilinene aktif olmaya çakışan engellilere yönelik sivil örgütlenmeler, engeli 

bireyin toplumda kabul görmesine yönelik önemli adımlar atmışlardır. Ülkemizde 

gözlemlenen İstanbul şehrinde sivil toplum üyelerinin ısrarlı mücadeleleri ile son on 

yılda pek çok okul ve bunun paralelinde özel sınıf açılmasıdır. Ülkemizde halen engelli 

bireyi meslek sahibi yapabilecek yeterli sayıda iş meslek okulları yada kursları 

bulunmamaktadır. Yapılan sınırlı çalışmalar planlama, programlama ve de uygulama 

yönünde bir ön görü oluştursa dahi yeterli değildir.  
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III. YÖNTEM 

 

3.1.Araştırma Modeli 

 

Araştırma, temelde, bir tarama, öğrenme, bilinmeyeni bilinir yapma, karanlığa 

ışık tutma, kısaca bir aydınlanma sürecidir; mevcut durumda özlenen duruma 

geçebilmek için gerekli kararları almada zorunlu olan verileri toplayıp 

değerlendirmedir. Araştırma ile gerçekleştirilen bu arayış, her zaman, evrendeki ilk 

arayış da olmayabilir. Çoğu aramalar, bir “yeniden arama”niteliğindedir. Mevcut 

bilgileri öğrenmeye çalışmak ile bilindiği sanılan pek çok şeyin eksik ya da yanlış 

olabilme olasılığı, böyle bir yeniden aramayı zorunlu kılmaktadır. Bu yönüyle 

araştırma, sürekli bir aydınlanma ve aydınlatma türünde bir arayıştır(Karasar,2003, 

s.22).      

 

Araştırmada anket-survey  yöntemi uygulanmıştır. Araştırma SPSS programıyla 

analiz edilmiştir. 40 kişi üzerinde yapılan pilot çalışma sonucu hazırlanan anket soruları 

yeniden yapılandırılmıştır. Bu durum sonucu anket soruları 6 bölüm den oluşan sorular 

engelli bireye yönelik belirlenmek istenen farklı tutumları belirlerken, bir bölüm ise 

engelli bireylerle bireylerin bir arkadaşlığının olup olmadığıdır. Toplam 7 bölümdür. 

 

İçerik olarak bölümleri şu başlıklar altında toplayabiliriz; 

1. Bölüm. soruları 1 ile 9 arasındaki sorulardır. Engelli bireyin sorumluluğunun 

kimlere ait olduğudur. 

 2.  Bölüm soruları 10 ile 18 arasındaki soruları içermektedir. Engelli bireyin 

engelli oluş etkenlerinin neler olabileceğini tespit etmeyi amaçlayan 

sorulardır.  

3. Bölüm soruları 19 ile 26 arasındaki soruları içermektedir. Engelli bireyin 

mesleki ortamına kabulü ile ilgili tutumu belirlemeyi tespit etmeyi 

amaçlayan sorulardır. 
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4. Bölüm soruları 27 ile 31 arasındaki soruları içermektedir. Engelli bireyin 

mesleğini gerçekleştirmesine yönelik tutumunu tespit etmeyi amaçlayan 

sorulardır.  

5. Bölüm soruları 32 ile 41 arasındaki soruları içermektedir. Engelli bireyin 

meslek edinmesine yönelik tutumunu tespit etmeyi amaçlamaktadır.     

6. Bölüm soruları 42 ile 45 arasındaki soruları içermektedir. Engelli bireyin 

meslek edinmesine yönelik tutumu tespit etmeyi amaçlamaktadır. 

7. Bölüm soruları 46 ile 50 arasındaki soruları içermektedir. Bireyin, engelli bir 

bireyle geçmiş yaşamında bir tanışıklığı ve arkadaşlığı olup olmadığı tespit 

edilmek amaçlanmıştır.  

 

3.2.Evren Ve Örneklem 

 

Çalışma Evreni 

 

Araştırmanın evreni İstanbul İli içinde yaşamlarını sürdüren belirlenen meslek 

grupları (gazeteci, doktor, işçi, bankacı, sınıf öğretmeni, müzisyen) bireyleridir. 

Belirlenen meslek gruplarının her birinden, 15 kadın 15 erkek belirlenmiştir. Yaş 

sınırlaması belirlenmemiştir.  

 

Örneklem ve Seçimi 

 

Belirlenen meslek guruplarına mensup bireylerin seçimi tamamen İstanbul ili 

içinde rast gele seçilmiş olup, ankete verdikleri cevaplarda samimi oldukları 

varsayılmaktadır. Her meslek grubunun bireylerinin oluşturmuş olduğu gurup bir alt 

evreni oluşturmaktadır. Toplam altı alt evren oluşmaktadır. Gazetecilik, doktorluk, 

işçilik, bankacılık, sınıf öğretmenliği, müzisyenlik mesleklerine sahip bireylerin her biri 

bir evreni oluşturmaktadır. Belirlenen bireylerin 90’nı kadın, 90’nı erkektir.Toplam180 

kişidir.  
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3.3. Veri Toplama Araçları  

 

Belirlenen meslek gruplarının tutumlarını ölçmek adına 7 bölüm oluşturuldu. 

Sorular bireylerin tutumlarının neler olabileceğini belirlemek adına 

kategorileştirilmiştir. Kategori sıralaması aşağıda belirtilmiştir. 

 

1. Engelli bireyin sorumluluğunun kimlere ait olduğu, 

2. Engelli bireyin engelli oluş etkenlerinin neler olabileceğini tespit etmeyi,  

3. Engelli bireyin mesleki ortamına kabulü ile ilgili tutumu belirlemeyi, 

4. Engelli bireyin mesleğini gerçekleştirmesine yönelik tutumunu  tespit 

etmeyi,  

5. Engelli bireyin meslek edinmesine yönelik tutumunu,     

6. Engelli bireyin meslek edinmesine yönelik tutumu, 

7. Bireyin, engelli bir bireyle geçmiş yaşamında bir tanışıklığı ve arkadaşlığı 

olup olmadığını,  

bilmek adına geliştirilmiş sorularıdır. 

 

Veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Anket üzerindeki sorular verilen cevaplar 

arasından uygun olanın işaretlenmiştir. Nesrin Özbaba’ın gerçekleştirmiş olduğu Okul 

Öncesi Eğitimcilerin Ve Ailelerin Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar İle Normal 

Çocukların Entegrasyonuna (Kaynaştırmasına) Karşı Tutumlar tez çalışmasındaki anket 

çalışmasına dayanılarak hazırlanmıştır. Cevaplandırılması gereken sorular 50 adettir. Bu 

bölümdeki sorular katılıyorum, tamamen katılıyorum, çok katılıyorum, katılıyorum, az 

katılıyorum, hiç katılmıyorum şeklindeki seçeneklerden birisinin işaretlenmesi şeklinde 

cevaplanacaktır.       

 

3.4.Araştırma Süreci 

 

Araştırma süreci olarak belirlenen süre anketin hazırlanması ve uygulaması için 

belirlenen süre ortalama 4 aydır. Verilerin analizi için SPSS (Statistical Package for 
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Social Sciences) 2 ay içinde gerçekleştirilip bulguların değerlendirilip tartışma sonuçları 

değerlendirilmiştir. 

 

3.5.Verilerin Çözümlenmesi 

 

Ölçeğin değerlendirilmesi, araştırmacı tarafından hazırlanan sorulara belirlenen 

meslek guruplardaki bireylerin verdiği cevaplarla araştırmacı tarafından verilmesini 

beklenen cevapların karşılaştırılması suretiyle yapılmıştır. Verilmesi beklenen cevaba 5 

puan diğer cevaplara ise sırasıyla 4, 3, 2, ve 1 puan elde edilmiştir. Engelli bireyle 

geçmiş yaşamında tanışıklığı olup olmadığını belirleyen sorular 5 ve 0 olarak 

değerlendirilmiştir. Verilerin analizi için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

programı uygulanmaktadır. Pearson Kooralasyon Analizi ve T-Testi   uygulanmıştır. 
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4. BULGULAR 

 

Tablo 1 

Genel Ortalamaları a-b 

 

a-Katılımcı Oranlarıa 

 

 Sonuçlar 

Dahili Harici Toplam 

n % n % n % 

Engelli bireyin sorumluluğunun 

paylaşılması *MESLEK 
180  

100.0% 
0  

.0% 
180  

100.0% 

Engelli Bireyin Engelli Oluş Etkenleri 

*MESLEK 
180  

100.0% 
0  

.0% 
180  

100.0% 

Engelli Bireyin Mesleki Ortama Kabulü 

*MESLEK 
180  

100.0% 
0  

.0% 
180  

100.0% 

Bireyin Mesleğinin Engelli Birey 

Tarafından Gerçekleştirilmesine Yönelik 

Tutumu  

* MESLEK  

180 100.0% 0 .0% 180 100.0% 

Engelli Bireyin Meslek Edinmesine 

Yönelik Tutumu * MESLEK 

180  100.0% 0 .0% 180  100.0% 

Engelli bireyin engelli dışında ne kadar 

normal görüldüğü *Meslek 

180 100.0% 0 .0% 180 100.0% 

 

 

Tablo a; Belirlenen meslek guruplarının toplam 180 bireye sorulmasının hedef alındığı 

ifade edilmektedir. Hedeflenen katılımcıların tamamı (180 kişi) soruları cevapladığını 

ifade etmektedir. Katılımcı olmayan birey sayısı sıfırdır. 
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b. Mesleklere Göre Deneklerin Aldığı Puanların, Test Bölümlerine Göre 

Karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

MESLEK 

Engelli Bireyin 

Sorumluluğunun 

Paylaşılması 

Engelli 

Bireyin 

Engelli 

Oluş 

Etkenleri 

Engelli 

Bireyin 

Mesleki 

Ortama 

Kabulüne 

Yönelik 

Tutumu 

Bireyin Mesleğinin 

Engelli Birey 

Tarafından 

Gerçekleştirilmesine 

Yönelik Tutumu 

Engelli 

Bireyin 

Meslek 

Edinmesine 

Yönelik 

Tutumu 

Engelli 

Bireyin 

Engelli 

Dışında Ne 

Kadar 

Normal 

Görüldüğü 

Bankacı Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

34.57 

30 

 

5.083 

25.840 

 

17.0 % 

33.63 

30 

 

4.701 

22.102 

 

16.2 % 

29.70 

30 

 

4.458 

19.872 

 

18.0 % 

14.40 

30 

 

4.248 

18.041 

 

14.9 % 

30.03 

30 

 

6.425 

41.275 

 

15.1 % 

11.83 

30 

 

4.145 

17.178 

 

14.7 % 

Gazeteci Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

37.17 

30 

 

5.213 

27.178 

 

18.2 % 

38.07 

30 

 

5.191 

26.944 

 

16.5 % 

28.07 

30 

 

4.540 

20.616 

 

17.0 % 

16.30 

30 

 

3.573 

12.769 

 

16.9 % 

35.00 

30 

 

5.651 

31.931 

 

17.6 % 

14.00 

30 

 

2.742 

7.517 

 

17.3 % 

Öğretmen Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

32.60 

30 

 

4.709 

22.179 

 

16.0 % 

34.20 

30 

 

4.612 

21.269 

 

16.5 % 

26.23 

30 

 

6.388 

40.806 

 

15.9 % 

19.63 

30 

 

3.399 

11.551 

 

20.4 % 

34.63 

30 

 

6.178 

38.171 

 

17.4 % 

12.90 

30 

 

2.742 

7.517 

 

17.3 % 

Doktor Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

33.67 

30 

 

4.397 

19.333 

 

16.5 % 

36.40 

30 

 

3.635 

13.214 

 

17.5 % 

28.53 

30 

 

5.964 

35.568 

 

17.2 % 

17.70 

30 

 

4.228 

17.872 

 

18.4 % 

31.90 

30 

 

6.890 

47.472 

 

16.1 % 

14.43 

30 

 

2.402 

5.771 

 

17.9 % 

İşçi Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

33.00 

30 

 

4.828 

23.310 

 

16.2 % 

34.13 

30 

 

3.980 

15.844 

 

16.4 % 

24.40 

30 

 

3.410 

11.628 

 

14.7 % 

14.43 

30 

 

5.624 

31.633 

 

15.0 % 

36.17 

30 

 

5.724 

32.764 

 

18.2 % 

12.80 

30 

 

2.941 

8.648 

 

15.9 % 

Müzisyen Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

32.73 

30 

 

4.234 

17.926 

 

16.1 % 

34.90 

30 

 

5.101 

26.024 

 

16.8 % 

28.50 

30 

 

3.803 

14.466 

 

17.2 % 

13.87 

30 

 

3.048 

9.292 

 

14.4 % 

30.83 

30 

 

7.302 

53.316 

 

15.5 % 

14.73 

30 

 

3.750 

14.064 

 

18.3 % 

Total Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

33.96 

180 

 

4.951 

24.116 

 

100.0 % 

34.58 

180 

 

4.595 

21.116 

 

100.0 

% 

27.57 

180 

 

5.123 

26.246 

 

100.0 % 

16.06 

180 

 

4.550 

20.701 

 

100.0 % 

33.09 

180 

 

6.703 

44.935 

 

100.0 % 

13.45 

180 

 

3.265 

10.662 

 

100.0 % 
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Tablo b; Belirlenen meslek guruplarına iletilen sorular altı gurupta ifade 

edilmiştir. İfade edilen soru guruplarına göre aldıkları puan değerlendirmeleri ifade 

edilmektedir. 

Engelli bireyin sorumluluğunun paylaşılması ile ilgili soru gurubuna verilen 

cevaplar doğrultusunda alınan değerlendirmeleri içerir. Değerlendirmenin en yüksek 

değerden en aşağıya doğru olan meslek guruplar; Gazeteci, bankacı, doktor, işçi, 

müzisyen, öğretmendir. 

Engelli bireyin engelli oluş etkenleri ile ilgili soru gurubuna verilen cevaplar 

doğrultusunda alınan değerlendirmeleri içerir. Değerlendirmede en yüksek değerden en 

aşağıya doğru olan meslek guruplar; Doktor, müzisyen, gazeteci, öğretmen, işçi, 

bankacıdır. 

Engelli bireyin mesleki ortama kabulü ile ilgili soru gurubuna verilen cevaplar 

doğrultusunda alınan değerlendirmeleri içerir. Değerlendirmenin en yüksek değerden en 

aşağıya doğru olan meslek guruplar; Bankacı, doktor, müzisyen, gazeteci, öğretmen, 

işçidir. 

Bireyin mesleğini engelli birey tarafında gerçekleştirilmesine yönelik tutumu ile 

ilgili soru gurubuna verilen cevaplar doğrultusunda alınan değerlendirmeleri içerir. 

Değerlendirmenin en yüksek değerden en aşağıya doğru olan meslek guruplar; Öğretmen, 

doktor, gazeteci, işçi, bankacı, müzisyendir. 

Engelli bireyin meslek edinmesine yönelik tutumu ile ilgili soru gurubuna verilen 

cevaplar doğrultusunda alınan değerlendirmeleri içerir. Değerlendirmenin en yüksek 

değerden en aşağıya doğru olan meslek guruplar; İşçi, gazeteci, öğretmen, doktor, 

müzisyen, bankacıdır. 

Engelli bireyin engelli dışında ne kadar normal görüldüğü ile ilgili soru gurubuna 

verilen cevaplar doğrultusunda alınan değerlendirmeleri içerir. Değerlendirmenin en 

yüksek değerden en aşağıya doğru olan meslek gurupları müzisyenler, doktorlar, 

gazeteciler, öğretmenler, işçiler, bankacılardır. 
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Tablo 2 Erkek Ortalamaları a-b 

 

a-Katılımcı Oranları a 

 

 Sonuçlar 

Dahili Harici Toplam 

n % n % n % 

Engelli bireyin sorumluluğunun 

paylaşılması *MESLEK 
90 

100.0% 
0  

.0% 
90 

100.0% 

Engelli Bireyin Engelli Oluş Etkenleri 

*MESLEK 
90 

100.0% 
0  

.0% 
90 

100.0% 

Engelli Bireyin Mesleki Ortama Kabulü 

*MESLEK 
90 

100.0% 
0  

.0% 
90 

100.0% 

Bireyin Mesleğinin Engelli Birey 

Tarafından Gerçekleştirilmesine Yönelik 

Tutumu  

* MESLEK  

90 100.0% 0 .0% 90 100.0% 

Engelli Bireyin Meslek Edinmesine 

Yönelik Tutumu * MESLEK 

90 100.0% 0 .0% 90 100.0% 

Engelli bireyin engelli dışında ne kadar 

normal görüldüğü *Meslek 

90 100.0% 0 .0% 90 100.0% 

a. GENDER = erkek 

 

 

 

Tablo a; belirlenen soru guruplarına cevap veren erkek birey sayısını belirtmektedir. 

Belirlenen erkek sayısı 90'dır. Sorulara cevap vermeyen birey sayısı 0'dır. 
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b. Erkeklere Mesleklere Göre Deneklerin Aldığı Puanların, Test Bölümlerine Göre 

Karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

MESLEK 

Engelli Bireyin 

Sorumluluğunun 

Paylaşılması 

Engelli 

Bireyin 

Engelli 

Oluş 

Etkenleri 

Engelli 

Bireyin 

Mesleki 

Ortama 

Kabulüne 

Yönelik 

Tutumu 

Bireyin Mesleğinin 

Engelli Birey 

Tarafından 

Gerçekleştirilmesine 

Yönelik Tutumu 

Engelli 

Bireyin 

Meslek 

Edinmesine 

Yönelik 

Tutumu 

Engelli 

Bireyin 

Engelli 

Dışında Ne 

Kadar 

Normal 

Görüldüğü 

Bankacı Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

35.20 

15 

 

6.062 

36.743 

 

16.9 % 

33.60 

15 

 

4.437 

19.686 

 

16.1 % 

27.87 

15 

 

3.399 

11.552 

 

17.3 % 

13.87 

15 

 

3..998 

15.981 

 

14.6 % 

30.27 

15 

 

5.788 

33.495 

 

15.2 % 

11.07 

15 

 

5.007 

25.067 

 

13.7 % 

Gazeteci Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

39.20 

15 

 

4.648 

21.600 

 

18.8 % 

34.00 

15 

 

4.296 

18.457 

 

16.9 % 

27.80 

15 

 

4.964 

24.638 

 

17.3 % 

16.00 

15 

 

3.359 

11.286 

 

16.8 % 

35.60 

15 

 

6.854 

46.971 

 

17.9 % 

13.13 

15 

 

2.669 

7.124 

 

16.2 % 

Öğretmen Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

34.33 

15 

 

4.467 

19.952 

 

16.5 % 

35.20 

15 

 

4,296 

18,457 

 

16.9 % 

22.93 

15 

 

4.964 

24.638 

 

14.2 % 

21.00 

15 

 

3.359 

11.286 

 

22.1 % 

35.13 

15 

 

6.610 

43.695 

 

17.7 % 

12.67 

15 

 

2.664 

7.095 

 

15.7 % 

Doktor Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

32.73 

15 

 

5.496 

30.210 

 

15.7 % 

37.27 

15 

 

3.348 

11.210 

 

17.9 % 

28.13 

15 

 

4.172 

17.410 

 

17.5 % 

15.60 

15 

 

4.222 

17.829 

 

16.4 % 

32.87 

15 

 

6.209 

38.552 

 

16.5 % 

14.73 

15 

 

1.710 

2.924 

 

18.2 % 

İşçi Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

33.47 

15 

 

4.406 

19.410 

 

16.1 % 

33.87 

15 

 

3.998 

15.981 

 

16.3 % 

25.13 

15 

 

3.270 

10.695 

 

15.6 % 

14.33 

15 

 

7.058 

49.810 

 

15.1 % 

35.13 

15 

 

5.069 

25.695 

 

17.7 % 

13.93 

15 

 

2.434 

5.924 

 

17.2 % 

Müzisyen Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

33.27 

15 

 

4.496 

20.210 

 

16.0 % 

34.33 

15 

 

5.499 

30.238 

 

16.5 % 

29.20 

15 

 

3.529 

12.457 

 

18.1 % 

14.20 

15 

 

2.883 

8.314 

 

14.9 % 

29.73 

15 

 

5.861 

34.352 

 

15.0 % 

15.40 

15 

 

3.661 

13.400 

 

19.0 % 

Total Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

34.70 

90 

 

5.295 

28.033 

 

100.0 % 

34.71 

90 

 

4.751 

22.567 

 

100.0 % 

26.84 

90 

 

4.409 

19.436 

 

100.0 % 

15.83 

90 

 

4.936 

24.365 

 

100.0 % 

33.12 

90 

 

6.384 

40.760 

 

100.0 % 

13.49 

90 

 

3.422 

11.713 

 

100.0 % 
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Tablo b; Belirlenen meslek gurubundaki erkek bireyleri vermiş oldukları 

cevapların ortalamaları ifade edilmektedir. 

Engelli bireyin sorumluluğunun paylaşılması ile ilgili sorulara verilen cevaplar 

doğrultusunda en yüksek değerden en düşüğüne doğru sıralanışı gazeteci, bankacı, 

öğretmen, işçi, müzisyen, doktor 

Engelli bireyin engelli oluş etkenleri ile ilgili sorulara verilen cevaplar 

doğrultusunda en yüksek değerden en düşüğüne doğru sıralanışı doktor, öğretmen, 

gazeteci, işçi, bankacı, müzisyendir. 

Engelli bireyin mesleki ortama kabulü ile ilgili sorulara verilen cevaplar 

doğrultusunda en yüksek değerden en düşüğüne doğru sıralanışı müzisyen, doktor, 

bankacı, gazeteci, işçi, öğretmen olarak sıralanmaktadır. 

Bireyin mesleğinin engelli birey tarafında gerçekleştirilmesine yönelik tutumu ile 

ilgili sorulara verilen cevaplar doğrultusunda en yüksek değerden en düşüğüne doğru 

sıralanışı öğretmen, gazeteci, doktor, işçi, müzisyen, bankacıdır. 

Engelli bireyin meslek edinmesine yönelik tutumu ile ilgili sorulara verilen 

cevaplar doğrultusunda en yüksek değerden en düşüğüne doğru sıralanışı gazeteci, doktor, 

öğretmen, müzisyen, bankacı, işçidir. 

Engelli bireyin engelli dışında ne kadar normal görüldüğü ile ilgili sorulara verilen 

cevaplar doğrultusunda en yüksek değerden en düşüğüne doğru sıralanışı müzisyen, doktor, 

işçi, gazeteci, öğretmen, bankacıdır. 

Tüm meslek guruplarının soru guruplarına uygun olarak total sonuçları verilmiştir. 
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Tablo 3 Kadın Ortalamaları a-b 

 

a-Katılımcı Oranları a 

 

 Sonuçlar 

Dahili Harici Toplam 

n % n % n % 

Engelli bireyin sorumluluğunun 

paylaşılması *MESLEK 
90 

100.0% 
0  

.0% 
90 

100.0% 

Engelli Bireyin Engelli Oluş Etkenleri 

*MESLEK 
90 

100.0% 
0  

.0% 
90 

100.0% 

Engelli Bireyin Mesleki Ortama Kabulü 

*MESLEK 
90 

100.0% 
0  

.0% 
90 

100.0% 

Bireyin Mesleğinin Engelli Birey 

Tarafından Gerçekleştirilmesine Yönelik 

Tutumu  

* MESLEK  

90 100.0% 0 .0% 90 100.0% 

Engelli Bireyin Meslek Edinmesine 

Yönelik Tutumu * MESLEK 

90 100.0% 0 .0% 90 100.0% 

Engelli bireyin engelli dışında ne kadar 

normal görüldüğü *Meslek 

90 100.0% 0 .0% 90 100.0% 

a. GENDER = Kadın 

 

 

Tablo a’da belirlenen soru guruplarına cevap veren kadın birey sayısını belirtmektedir. 

Belirlenen kadın sayısı 90'dır. Sorulara cevap vermeyen birey sayısı 0'dır. 
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b. Kadınlara Mesleklere Göre Deneklerin Aldığı Puanların, Test Bölümlerine Göre 

Karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

MESLEK 

Engelli Bireyin 

Sorumluluğunun 

Paylaşılması 

Engelli 

Bireyin 

Engelli 

Oluş 

Etkenleri 

Engelli 

Bireyin 

Mesleki 

Ortama 

Kabulüne 

Yönelik 

Tutumu 

Bireyin Mesleğinin 

Engelli Birey 

Tarafından 

Gerçekleştirilmesine 

Yönelik Tutumu 

Engelli 

Bireyin 

Meslek 

Edinmesine 

Yönelik 

Tutumu 

Engelli 

Bireyin 

Engelli 

Dışında Ne 

Kadar 

Normal 

Görüldüğü 

Bankacı Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

33.93 

15 

 

3..990 

15.924 

 

17.0% 

33.67 

15 

 

5.108 

26.095 

 

16.3% 

31.53 

15 

 

4.734 

22.410 

 

18.6% 

14.93 

15 

 

4.559 

20.781 

 

15.3 % 

29.80 

15 

 

7.203 

51.886 

 

15.0 % 

12.60 

15 

 

3.043 

9.257 

 

15.7 % 

Gazeteci Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

35.13 

15 

 

5.083 

25.838 

 

17.6 % 

34.47 

15 

 

4.224 

17.838 

 

16.7 % 

28.33 

15 

 

5.010 

25.095 

 

16.7 % 

16.60 

15 

 

3.562 

12.686 

 

17.0 % 

34.40 

15 

 

4.290 

18.400 

 

17.3 % 

14.87 

15 

 

2.615 

6.838 

 

18.5 % 

Öğretmen Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

30.87 

15 

 

4.422 

19.552 

 

15.5 % 

33.20 

15 

 

4.843 

23.457 

 

16.1 % 

29.53 

15 

 

6.046 

36.552 

 

17.4 % 

18.27 

15 

 

2.939 

8.638 

 

18.7 % 

34.13 

15 

 

5.902 

34.838 

 

17.2 % 

13.13 

15 

 

2.356 

5.552 

 

16.3 % 

Doktor Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

34.60 

15 

 

2.823 

7.971 

 

17.4 % 

35.53 

15 

 

3.815 

14.552 

 

17.2 % 

28.93 

15 

 

7.478 

55.924 

 

17.0 % 

19.80 

15 

 

3.121 

9.743 

 

20.3 % 

30.93 

15 

 

7.601 

57.781 

 

15.6 % 

14.13 

15 

 

2.973 

8.838 

 

17.6 % 

İşçi Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

32.53 

15 

 

5.320 

28.410 

 

16.3 % 

34.40 

15 

 

4.085 

16.868 

 

16.6 % 

23.67 

15 

 

3.498 

12.238 

 

13.9 % 

14.53 

15 

 

3.962 

15.695 

 

14.9 % 

37.20 

15 

 

6.316 

39.886 

 

18.8 % 

11.67 

15 

 

3.039 

9.238 

 

14.5 % 

Müzisyen Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

32.20 

15 

 

4.039 

16.314 

 

16.2 % 

35.47 

15 

 

4.794 

22.981 

 

17.2 % 

27.80 

15 

 

4.057 

16.457 

 

16.4 % 

13.53 

15 

 

3.270 

10.695 

 

13.9 % 

31.93 

15 

 

8.573 

73.495 

 

16.1 % 

14.07 

15 

 

3.845 

14.781 

 

17.5 % 

Total Ortalama 

N 

Std. 

Sapma 

Varyans 

%’lik 

Oranı 

33.21 

90 

 

4.488 

20.146 

 

100.0 % 

34.46 

90 

 

4.457 

19.869 

 

100.0 % 

28.30 

90 

 

5.682 

32.280 

 

100.0 % 

16.28 

90 

 

4.144 

17.169 

 

100.0 % 

33.07 

90 

 

7.044 

49.613 

 

100.0 % 

13.41 

90 

 

3.119 

9.728 

 

100.0 % 
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Tablo b; Belirlenen meslek guruplarına iletilen sorular altı gurupta ifade 

edilmiştir. İfade edilen soru guruplarına göre aldıkları puan değerlendirmeleri ifade 

edilmektedir. 

Engelli bireyin sorumluluğunun paylaşılması ile ilgili soru gurubuna verilen 

cevaplar doğrultusunda alınan değerlendirmeleri içerir. Değerlendirmenin en yüksek 

değerden en aşağıya doğru olan meslek guruplar; Gazeteci, doktor, bankacı, işçi, 

müzisyen, öğretmendir. 

Engelli bireyin engelli oluş etkenleri ile ilgili soru gurubuna verilen cevaplar 

doğrultusunda alınan değerlendirmeleri içerir. Değerlendirmede en yüksek değerden en 

aşağıya doğru olan meslek guruplar; Doktor, müzisyen-gazeteci, işçi, bankacı, 

öğretmendir. 

Engelli bireyin mesleki ortama kabulü ile ilgili soru gurubuna verilen cevaplar 

doğrultusunda alman değerlendirmeleri içerir. Değerlendirmenin en yüksek değerden en 

aşağıya doğru olan meslek guruplar; Bankacı, öğretmen, doktor, gazeteci, müzisyen, 

işçidir. 

Bireyin mesleğini engelli birey tarafında gerçekleştirilmesine yönelik tutumu ile 

ilgili soru gurubuna verilen cevaplar doğrultusunda alınan değerlendirmeleri içerir. 

Değerlendirmenin en yüksek değerden en aşağıya doğru olan meslek guruplar; doktor, 

öğretmen, gazeteci, bankacı, işçi, müzisyendir. 

Engelli bireyin meslek edinmesine yönelik tutumu ile ilgili soru gurubuna verilen 

cevaplar doğrultusunda alınan değerlendirmeleri içerir. Değerlendirmenin en yüksek 

değerden en aşağıya doğru olan meslek guruplar; İşçi, gazeteci, öğretmen, müzisyen, 

doktor, bankacıdır. 

Engelli bireyin engelli dışında ne kadar normal görüldüğü ile ilgili soru gurubuna 

verilen cevaplar doğrultusunda alınan değerlendirmeleri içerir. Değerlendirmenin en 

yüksek değerden en aşağıya doğru olan meslek guruplar; gazeteciler, doktorlar, 

müzisyenler, öğretmenler, bankacılar, işçilerdir. 

Tüm meslek guruplarının soru guruplarına uygun olarak total sonuçları verilmiştir. 
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Tablo 4:  

T-Test Meslek = Bankacı a-b 

 

a- Tek örnekli istatistika 

 N Ortalama Std. Sapma Std. Hata 

ortalaması 

TOP 30 154,17 13,931 2,543 

a = MESLEK = Bankacı 

 

 

b- Tek örnekli istatistika 

 Test Value = 0 

T Df Sig. (2-

tailed) 

Ortalama 

Farklılığı 

95 % 

Güvenirlikle Fark 

Aralığı 

En Düşük En 

Yüksek 

TOP 60.613 29 ,000 154,17 148,96 159,37 

a = MESLEK = Bankacı 

 

Tablo 4 T- Testini meslek guruplarına uygulanan testin güvenirliğini vermektedir. Tüm 

meslek gurupları %95 güvenirlikle fark aralığındadır. 005'ten küçük ortalama farklılık 

nedeniylede tüm meslek gurupları anlamlıdır. 
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Tablo 5 

T-Testi MESLEK = Gazeteci a-b 

 

a-Tek örnekli istatistika 

 

N Ortalama Std. Sapma 

Std. Hata 

Ortalaması 

TOP 30 164,77 12,375 2,259 

a=MESLEK= Gazeteci 

 

b-Tek örnekli istatistika 

 Test Value - 0 

t df Sig. (2-tailed) 

Ortalama 

Farklılığı 

95% Güvenirlikle 

Fark Aralığı 

En 

düşük 

En 

yüksek 

TOP 72,924 29 ,000 164,77 160,15 169,39 

a=MESLEK= Gazeteci 

 

 

Tablo 5 T- Testini meslek guruplarına uygulanan testin güvenirliğini vermektedir. Tüm 

meslek gurupları %95 güvenirlikle fark aralığındadır. 005'ten küçük ortalama farklılık 

nedeniylede tüm meslek gurupları anlamlıdır. 
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Tablo 6 

T-Testi MESLEK = Öğretmen a-b 

 

 

a-Tek örnekli istatistika 

 

N 

Ortalam

a Std. Sapma 

Std. Hata 

Ortalaması 

TOP 30 160,20 14,235 2,599 

a=MESLEK= Öğretmen 

 

 

b-Tek örnekli istatistika 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 

Ortalama 

Farklılığı 

95% 

Güvenirlikle 

Fark Aralığı En 

düşük 

En 

yüksek 

TOP 61,638 29 ,000 160,20 154,88 165,52 

a=MESLEK= Öğretmen 

 

 

Tablo, 6 T- Testi meslek guruplarına uygulanan testin güvenirliğini vermektedir. Tüm 

meslek gurupları %95 güvenirlikle fark aralığındadır. 005'ten küçük ortalama farklılık 

nedeniyle de tüm meslek gurupları anlamlıdır. 
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Tablo 7 

T-Testi MESLEK = Doktor a-b 

 

 

a-Tek örnekli istatistika 

 

N Ortalama Std. Sapma 

Std. Hata 

Ortalaması 

TOP 30 162,63 11,233 2,051 

a.MESLEK=Doktor 

 

 

b-Tek örnekli istatistika 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 

Ortalama 

Farklılığı 

95% Güvenirlikle 

Fark Aralığı 

En 

düşük 

En 

yüksek 

TOP 79,303 29 ,000 162,63 158,44 166,83 

a.MESLEK=Doktor 

 

 

Tablo 7 T- Testi meslek guruplarına uygulanan testin güvenirliğini vermektedir. Tüm 

meslek gurupları %95 güvenirlikle fark aralığındadır. 005'ten küçük ortalama farklılık 

nedeniylede tüm meslek gurupları anlamlıdır. 
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Tablo 8 

T-Testi MESLEK = İşçi a-b 

 

 

a-Tek örnekli istatistika 

 

N Ortalama Std. Sapma 

Std. Hata 

Ortalaması 

TOP 30 154,93 1 1 ,386 2,079 

a.MESLEK=İşçi 

 

 

b-Tek örnekli istatistika 

 l est Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 

Ortalama 

Farklılığı 

95% 

Güvenirlikle 

Fark Aralığı 

En 

düşük 

En 

yüksek 

TOP 74,528 29 ,000 154,93 150,68 159,19 

a.MESLEK=İşçi 

 

 

Tablo 8 T- Testi meslek guruplarına uygulanan testin güvenirliğini vermektedir. Tüm 

meslek gurupları %95 güvenirlikle fark aralığındadır. 005'ten küçük ortalama farklılık 

nedeniylede tüm meslek gurupları anlamlıdır. 
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Tablo 9 

T-Testi MESLEK = Müzisyen a-b 

 

 

a-Tek örnekli istatistika 

 

N  Ortalama  Std. Sapma  

Std. Hata 

Ortalaması  

TOP  30  155,57  12.0Î1  2,193  

a.MESLEK=Müzisyen 

 

 

 

b-Tek örnekli istatistika 

 Test Value = 0  

t  df  

,_SiCL(2-

tailedl_  

Ortalama 

Farklılığı  

95% 

Güvenirlikle 

Fark Aralığı  

En 

düşük  

En 

yüksek  

TOP  70,944  29  ,000  155,57  151.08  160,05  

a.MESLEK=Müzisyen 

 

 

Tablo 9 T- Testi meslek guruplarına uygulanan testin güvenirliğini vermektedir. Tüm 

meslek gurupları %95 güvenirlikle fark aralığındadır. 005'ten küçük ortalama farklılık 

nedeniylede tüm meslek gurupları anlamlıdır. 
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Tablo 10 

Erkek ve Kadın Deneklerin Karşılaştırılması 

 

Sonuçlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinsiyet 

 

 

 

 

 

Engelli  

bireyin  

sorumlul

uğunun 

paylaşılm

ası 

 

 

 

 

Engelli  

Bireyin  

Engelli  

Oluş  

Etkenle

ri  

 

 

Engelli  

bireyin  

mesleki  

ortama  

kabulü

ne  

yönelik  

tutumu  

Bireyin  

Mesleği

nin  

Engelli 

Birey  

Tarafın

dan  

Gerçekl

eşti 

rilmesin

e 

Yönelik  

Tutumu  

 

 

 

Engelli 

Bireyin  

Meslek  

Edinmes

ine  

Yönelik  

Tutumu  

 

 

Engelli  

bireyin  

engelli  

dışında 

ne  

kadar  

normal  

görüldü

ğü  

Erkek Ort. 

N. 

S. 

Sapma 

34.70 

90 

5.295 

34,71  

90  

4,751  

26.84  

90  

4,409  

15,83  

90  

4.936  

33.12  

90  

6.384  

13,49  

90  

3.422  

Kadın Ort. 

N. 

S. 

Sapma 

33.21 

90 

4.488 

34.46  

90  

4,457  

28,30  

90  

5.682  

16.28  

90  

4.144  

33.07  

90  

7.044  

13,41  

90  

3.119  

Topla

m 

Ort. 

N. 

S. 

Sapma 

33.96 

90 

4.591 

34.58  

180  

4,595  

27.57  

180  

5,123  

16,06  

180  

4.550  

33,09  

180  

6,703  

13.45  

180  

3.265  
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Tablo 10'da Tüm meslek guruplanndaki 90 kadın ve erkek guruplarının tüm 

soru guruplarına uygun olarak total sonuçlan verilmiştir. 

Engelli bireyin sorumluluğunun paylaşılması ile ilgili soru gurubuna verilen 

cevaplar doğrultusunda alınan sonuçlarda erkekler daha yüksek değer oluşturmuşlardır. 

Engelli bireyin engelli oluş etkenleri ile ilgili soru gurubuna verilen cevaplar 

doğrultusunda alınan sonuçlarda erkekler daha yüksek değer oluşturmuşlardır 

Engelli bireyin mesleki ortama kabulü ile ilgili soru gurubuna verilen cevaplar 

doğrultusunda alınan sonuçlarda kadınlar daha yüksek değer oluşturmuşlardır 

Bireyin mesleğim engelli birey tarafında gerçekleştirilmesine yönelik tutumu ile 

ilgili soru gurubuna verilen cevaplar doğrultusunda alınan sonuçlarda kadınlar daha 

yüksek değer oluşturmuşlardır 

Engelli bireyin meslek edinmesine yönelik tutumu ile ilgili soru gurubuna 

verilen cevaplar doğrultusunda alınan sonuçlarda erkekler daha yüksek değer 

oluşturmuşlardır 

Engelli bireyin engelli dışında ne kadar normal görüldüğü ile ilgili soru 

gurubuna verilen cevaplar doğrultusunda alınan sonuçlarda erkekler daha yüksek değer 

oluşturmuşlardır 
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Tablo:11 

Geçmiş yaşantısında engelli bir bireyle tanışıklığı var mı?= Evet a-b 

 

a-Katılımcı Oranlarıa 

 

 Sonuçlar 

Dahili Harici Toplam 

N % N % N % 

TOP * MESLEK  117 100,0% 0 0 117 100,0% 

a.Geçmiş yaşantısında engelli bir bireyle tanışıklığı var mı?= Evet 

 

 

b-Sonuçlara 

 

TOP 

MESLEK  Ortalama  N  Std. Sapma  

Bankacı  150,86  14  15,970  

Gazeteci  164,17  24  12,624  

Öğretmen  164,13  16  1 1 ,063  

Doktor  162,78  27  1 1 .623  

işçi  153,53  19  12,743  

Müzisyen  159,18  17  5,318  

Total  159,79  117  12,654  

 

Tablo 11'de tüm meslek guruplarından geçmiş yaşamlarında tanışıklığının olup 

olmadığına yönelik evet cevabının sonuçlan ifade edilmektedir. Sonuç olarak en yüksek 

tanışıklık doktorluk mesleğine mensup bireyleri içermektedir. En az tanışıklığı ifade 

eden meslek gurubu ise bankacılardır. 
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Tablo:12 

Geçmiş yaşantısında engelli bir bireyle tanışıklığı var mı? = Hayır a-b 

 

a-Katılımcı Oranlarıa 

 Sonuçlar 

Dahili Harici Toplam 

N % N % N % 

TOP * MESLEK  63 100,0% 0 ,0% 63 100,0% 

 

a. Geçmiş yaşantısında engelli bir bireyle tanışıklığı var mı? = Hayır  

 

b-Sonuçlara 

 

 

TOP 

MESLEK  Ortalama  N  Std. Sapma  

Bankacı  

Gazeteci  

Öğretmen 

Doktor  

işçi 

Müzisyen 

Total  

157,06  

167,17  

155,71 

161,33  

157,36 

150,85 

156,70  

16  

6  

14 

3  

11 

13  

63  

11,619  

12,106  

16,438  

8,386  

8,571 

16,380 

13,651  

 

a. Geçmiş yaşantısında engelli bir bireyle tanışıklığı var mı? = Hayır  

 

Tablo 12'de tüm meslek guruplarından geçmiş yaşamlarında tanışıklığının olup 

olmadığına yönelik hayır cevabının sonuçlan ifade edilmektedir. Sonuç olarak en düşük 

tanışıklığı olmayan meslek gurubu doktorlardır. En yüksek tanışıklığı olmayan meslek 

gurubu ise bankacılardır. 
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Tablo:13 T-Testi 

Geçmiş yaşantısında engelli bir bireyle tanışıklığı var mı?= Evet a-b 

 

 

a-Tek örnekli istatistika 

 

 

N  Ortalama  Std. Sapma  

Std. Hata 

Ortalaması  

TOP  117  159,79  12,654  1,170  

 

 

 

b-Tek örnekli istatistika 

 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 

Ortalama 

Farklılığı 

95% Güvenirlikle 

Fark Aralığı 

En 

düşük 

En 

yüksek 

TOP  136,590 116 ,000 159,79 1 57,48 162,11 

 

 

 

Tablo 13 T- Testini "Evet" testin güvenirliğini vermektedir. Tüm meslek gurupları 

%95 güvenirlikle fark aralığındadır. 005'ten küçük ortalama farklılık nedeniylede tüm 

meslek gurupları anlamlıdır. 
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Tablo:14T-Testi 

Geçmiş yaşantısında engelli bir bireyle tanışıklığı var mı?= Hayır a-b 

 

a-Tek örnekli istatistika 

 

 

N  Ortalama  Std. Sapma  

Std. Hata 

Ortalaması  

TOP  63  156,70  13,651  1,720  

a. Geçmiş yaşantısında engelli bir bireyle tanışıklığı var mı?= Hayır 

 

 

b-Tek örnekli istatistika 

 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 

Ortalama 

Farklılığı 

95% Güvenirlikle 

Fark Aralığı 

En 

düşük 

En 

yüksek 

TOP  91,113 62 ,000 156,70 153,26 160,14 

a. Geçmiş yaşantısında engelli bir bireyle tanışıklığı var mı?= Hayır 

 

 

 

Tablo 14 T-Testi "Hayır" testin güvenirliğim vermektedir. Tüm meslek gurupları %95 

güvenirlikle fark aralığındadır. 005'ten küçük ortalama farklılık nedeniylede tüm meslek 

gurupları anlamlıdır. 
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Tablo:15  

Ortalamalar a-b-c 

 

a-Katılımcı Oranlarıa 

 

 Sonuçlar 

Dahili Harici Toplam 

N % N % N % 

YAŞ*CİNSİY

ET  

180 100,0% 0 ,0% 180 100,0% 

 

 

 

b-Sonuçlara 

AGE 

Cinsiyet  Ortalama N Std. Sapma 

Erkek 

Kadın  

Total  

34 

31 

33 

90 

90 

180 

8,479 

7,085 

7,910 

 

c-Sonuçlara 

AGE 

Yas Aralıkları  Ortalama N Sld. Sapma 

20 ve 29 arası  158,36 75 2,12 

30 ve 39 arası  158,15 61 2,83 

40 ve üzeri  160,10 44 3,48 

 

 

Tablo 15'de Toplam 180 kişinin yaş ortalaması ifade edilmiştir. 90 erkeğin yaş 

ortalamaları verilmiştir. Erkek ortalaması 34'dür. 90 kadının yaş ortalamaları sonuçları 

verilmiştir. Kadın yaş ortalaması 31 'dir. Yaş aralıkları ifade edilmiştir. 
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Tablo:16 

Genel Ortalamalar 

 

Sonuçlar 

TOP 

MESLEK  N Ortalama Std. Sapma Varyans 

%'lik 

Oranı 

Bankacı  

Gazeteci  

Öğretmen  

Doktor  

işçi  

Müzisyen  

Total  

30 

30 

30 

30 

30 

30 

180 

154,17 

164,77 

160,20 

162,63 

154,93 

155,57 

158,71 

13,931 

12,375 

14,235 

11,233 

11,386 

12,011 

13,058 

194,075 

153,151 

202,648 

126,171 

129,651 

144,254 

170,508 

16,2% 

17,3% 

16,8% 

17,1% 

16,3% 

16,3% 

100,0% 

 

 

 

Tablo 16'da cinsiyet ayırımı yapmaksızın mesleklerine göre aldıkları puanın 

karşılaştırılmasıdır. Gazeteciler en yüksek değeri oluşturmaktadır. En düşük verileri 

bankacılar vermiştir. 
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Tablo:17 

Ortalamalar Cinsiyet=Erkek a-b 

 

 

a-Katılımcı Oranlarıa 

 Sonuçlar 

Dahili Harici Toplam 

N % N % N % 

TOP * 

MESLEK  

90 100,0% 0 ,0% 90 100,0% 

a. GENDER=Erkek 

 

 

b-Sonuçlara 

TOP 

 

MESLE

K  N 

Ortalam

a Std. Sapma Varyans 

%'lik 

Oranı 

Bankacı  

Gazeteci  

Öğretme

n  

Doktor  

işçi  

Müzisyen  

Tolal  

15 

15 

15 

15 

15 

15 

90 

151,87 

165,73 

161,27 

161,33 

155,87 

156,13 

158,70 

14,759 

13,535 

16,611 

12,304 

10,868 

10,267 

13,653 

217,838 

183,210 

275,924 

151,381 

118,124 

105,410 

186,415 

15,9% 

1 7,4% 

16,9% 

16,9% 

16,4% 

16,4% 

100,0% 

a. GENDER=Erkek 

 

 

Tablo 17'de meslek guruplarına göre 90 erkek bireyin 15'şerli sonuçları ifade 

edilmiştir. Ortalama oranı en yüksek sonucu alan meslek gurubu gazetecilerdir. En 

düşük sonucu veren meslek gurubu bankacılardır. 
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Tablo:18 

Ortalama Cinsiyet - Kadın a-b 

 

a-Katılımcı Oranlarıa 

 

 Sonuçlar 

Dahili Harici Toplam 

N % N % N % 

TOP * 

MESLEK  

90 100,0% 0 ,0% 90 100,0% 

a. GENDER=Kadın 

 

b-Sonuçlara 

 

TOP 

 

MESLE

K  N 

Ortalam

a Std. Sapma Varyans 

%'iik 

Oranı 

Bankacı  

Gazeteci  

Öğretme

n  

Doktor  

işçi  

Müzisyen  

Total  

15 

15 

15 

15 

15 

15 

90 

156,47 

163,80 

159,13 

163,93 

154,00 

155,00 

158,72 

13,147 

1 1 ,490 

11,892 

10,313 

12,189 

13,882 

12,511 

172,838 

132,029 

141,410 

106,352 

148,571 

192,714 

156,517 

16,4% 

17,2% 

16,7% 

17,2% 

16,2% 

16,3% 

100,0% 

a. GENDER=Kadın 

 

 

Tablo 18'de meslek guruplarına göre 90 kadın bireyin 15'şerli sonuçları ifade 

edilmiştir. Ortalama oranı en yüksek sonucu alan meslek gurubu doktorlardır. En düşük 

sonucu veren meslek gurubu işçilerdir. 
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Grafik 1: Engelli  Bireyin Sorumluluklarının Paylaşılması  
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Grafik 2: Engelli Bireyin Engelli Oluş Etkenleri 
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Grafik 3: Engelli Bireylere Yönelik Mesleki Ortamına Kabulü İle İlgili 

Tutum 
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Grafik 4:Bireyin Mesleğinin Engelli Birey Tarafından 
Gerçekleştirilmesine Yönelik Tutum 
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Grafik 5: Engelli Bireyin Meslek Edinmesine Yönelik Tutumu 
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Grafik 6: Engelli Bireyi Engelli Dışında Ne Kadar Normal Görüldüğü 
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Grafik 7: Mesleklere Göre Toplam Puanların Karşılaştırılması 
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Grafik 8:Engelli Bireylerin Sorumluluklarının Paylaşılması 
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Grafik 9:Engelli bireyin Engelli Oluş Etkenleri 
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Grafik 10: Engelli Bireylere Yönelik Mesleki Ortamına Kabulü İlgili Tutum 
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Grafik 11: Bireyin Mesleğinin Engelli Birey Tarafından 

Gerçekleştirilmesine Yönelik Tutumu 
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Grafik 12.: Engelli Bireyin Meslek Edinmesine Yönelik Tutumu 
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Grafik  13.Engelli Bireyin Engeli Dışında Ne Kadar Normal Görüldüğü 



 142 

 

 

 

 

 

Grafik  14. Cinsiyetlere Göre Deneklerin Aldığı Toplam Puanların 

Karşılaştırılması 
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Grafik 15:Geçmiş Yaşantısında Engelli Bireyle Tanışıklığı Var Mı? 
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Grafik 16:Yaş guruplarına Göre Puan Karşılaştırması 
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5.TARTIŞMA 

 

Bireyin sahip olduğu meslek, hayata ve topluma bakış açısını da etkilemektedir. 

Bu anlamda belirlenen meslek grupları ile yaptığımız uygulama sonucunda, engellilere 

toplumun çeşitli mesleklerdeki insanların tutumu belirlenmektedir.Bu meslek 

guruplarından elde ettiğimiz verileri değerlendirdiğimizde şu sonuçları elde edilmiştir.   

 

Araştırmamızın verileri altı meslek grubundaki bireylerin görüşleri ile 

oluşmuştur. Meslek gruplarını seçerken farklı ve sayıca çoğunluk oluşturan meslek 

sahiplerinden elde etmeye çalışılmıştır. Meslek gruplarımız öğretmen, doktor, işçi, 

gazeteci, bankacı ve müzisyen olarak belirlenmiştir. 

 

Araştırma meslek gruplarının cevaplanması hedeflenen sorular 7.kategoriye 

ayrılmıştır. Araştırma survey araştırma tekniğine göre hazırlanmıştır. Aşağıda 

kategoriler verilmiştir. 

 

1.Bölüm Engelli bireyin sorumluluğunun paylaşılması, 

2.Engelli olmayı etkileyen faktörler, 

3.Engelli bireyin mesleki ortamına kabulü ile ilgili tutumu, 

4.Engelli bireyin mesleğini gerçekleştirmesine yönelik tutumu, 

5.Engelli bireyin meslek edinmesine yönelik tutumu 

6.Engelli bireyin engelli dışında ne kadar normal görüldüğü 

7.Engelli bireyle geçmiş yaşamda arkadaşlığının olup olmadığı     

 

1.Kategoride engelli bireyin sorumluluğunun bir başka ifade ile bakımı ve 

eğitiminin kime sorusuna aittir; devlete aittir, aileye aittir ve toplumun her kesimine 

aittir gibi seçenekler bulunmaktadır. Değerlendirme yapıldığında “toplumun her 

kesimine aittir” ifadesi beklenen en olumlu cevapken “devlet aittir” ve “aile aittir” yada 

ikisine aittir ifadeleri verilmesi beklenen cevaplardır. Topluma aittir cevabında birey 

sorumluluğu kendiside paylaşmakta, diğer cevaplamalar da ise sorumluluğu devlette, 

aileye veya her ikisine bırakan sorumluluğu almayan grup olarak değerlendirilmiştir.  
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Meslek gruplarını sorumluluğu kendisinde ve kendisinin dışında algılayanlar 

olarak sıralanmıştır. Bu sıralamada gazeteciler kendiside sorumluluğu paylaşarak birinci 

sıraya yerleşmektedir. Gazetecilik mesleği toplumsal duyarlılığı uyandırmayı, artırmayı 

mesleki amaç edinmesinin, sonuçta etkili olduğu düşünülmektedir. Diğerleri ise 

sırasıyla bankacılar, doktorlar, işçiler, müzisyenler olarak dağılmaktadır. Sınıf 

öğretmenleri en düşük değerlendirme sonucunu vermiştir. Sınıf öğretmenin kaynaştırma 

uygulamaları sebebiyle özürlü öğrencinin problemleri ile baş başa kalması, devletten ve 

aileden gerekli desteği alamaması tutumunda etkili olabilir.      

 

2. Kategoride engelli bireyin nasıl engelli hale gelmiş olabileceği ile ilgili 

düşünceler ele alınmaktadır. Bu grupta kaderci diyebileceğimiz ailenin günahı, Allah’ın 

seçilmiş kulu, şansızlık olarak değerlendirilen ifadeler ile “tıbbi ve eğitim eksikliğinde” 

kaynaklanan, ne yapılırsa yapılsın toplumda engelli birey olacağı şeklindeki 3 gruptan 

oluşan sıralamayı içermektedir.  

     

Bulguların değerlendirmesinde kaderci yaklaşım gösteren meslek gruplarına 

rastlanmamıştır. Bulguların değerlendirilmesi yapılırken “toplumda her durumda engelli 

birey olacaktır” gerçeğine en yüksek değerlendirme olarak bakılırken, “bilgi ve eğitim 

eksikliği”orta derecede, “kaderci yaklaşım” ise en düşük derecede değerlendirilmiştir. 

 

Değerlendirmede en yüksek sonucu puanı doktorlara alırken en düşük 

değerlendirme ise bankacılara aittir. Sıralama doktorlar, gazeteciler, öğretmenler, işçiler 

ve bankacılardır. İşçi ve bankacıların düşük sonuçlar vermiştir. 

   

İşçi ve bankacıların düşük sonuçlar vermesinde mesleklerindeki hatadan ötürü, 

bireylerin sorumlu tutulması gibi bir düşüncenin etkisinin olabileceğidir. 

 

Doktorların birinci sırada olması, meslekleri gereği bireyin dünyaya engelli 

olarak gelmesinde pek çok bilinen veya bilinmeyen faktörün olduğu bilgisinin var 

olmasıdır. Mesleki eğitim ve tecrübelerinin, engelli birey  olmadaki faktörlerin 

bilinmesinde etkendir. Değerlendirmede en düşük sonucu bankacıların vermesindeki 



 147 

neden, meslekleri gereği “hata dikkat edilirse yapılmaz” zihniyetinin daha yoğun 

olduğudur. Her olumsuzluğu insan kontrollünde olabileceği düşüncesi ön planda olduğu 

düşünülmektedir.  

 

3. Kategoride engelli bireyle karşı kaldırıldığında onunu kabulüne yönelik ne 

gibi tutumlar sergilediklerini anlamaya çalışan soruları içerir. 

 

Bu grupta üzülürüm, suçluluk yaşarım onun gibi olmaktan korkarım, aynı 

ortamda kalamam gibi seçenekler içeren sorular en düşük değerlendirme sorularıdır. 

Engelli bireyi kabul etsem bile bulunduğum ortamın kabul etmesini sağlayamam gibi 

sorular orta derecede beklenen cevaplarken, çevrenin kabulü için çaba sarf ederim 

beklenen en olumlu cevaptır.    

 

Sırasıyla bankacılar, doktorlar, müzisyenler, gazeteciler, öğretmenler, işçilerdir. 

Bu grupta en yüksek sonucu veren meslek gurubu bankacılar alırken en düşük sonucu 

veren ise işçilerdir. Bankacıların göstermiş olduğu tutumun nedeni, her müşterinin eşit 

hakkı vardır anlayışı olabilir. Bununla beraber işçilerin ise değiştirme gücünün devlette 

ait olduğu düşüncesiyle kendilerinin yapabileceği fazla bir şey olmadığını görüşünün 

etkili olabileceğidir.  

 

4. Bireyin mesleğinin engelli bir birey tarafından geçekleştirilip 

gerçekleştiremeyeceğini anlamayı hedefler. Değerlendirmede en yüksek değerlendirme 

sınıf öğretmenlerinindir. Sırasıyla değerlendirme doktorlar, gazeteciler, işçiler, 

bankacılar, müzisyenlerdir. 

 

Zihinsel, görsel, işitsel, ortopedik engelliler seçenek olarak sunulmuştur. Tüm 

meslekler ortopedik engeli bireyi tercih etmiştir. Bireyler, zihin engelli bireyle de 

çalışmama eğilimindedir. Görsel ve işitsel engelliyi ise mesleğini özelliklerine göre 

tercih edebilmektedir. Doktorlar görme engelliyi, müzisyenler ve bankacılar işitme 

engelliyi tercih etmemektedirler. Öğretmenler ise zihin engelli hariç tüm engellilerin 
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öğretmenliği yapabileceğini düşünmektedirler. Müzisyenler müziğin özel bir yetenek 

gerektirdiğini düşüncesinin hakim olabileceğidir.   

 

5.Engelli bireyin meslek edinmesine yönelik tutumuna ait sorulan soruları 

içermektedir. Değerlendirmede sırsıyla meslek gurupları şöyledir. İşçiler, gazeteciler, 

öğretmenler, doktorlar, müzisyenler, bankacılardır. Değerlendirme de en yüksek sonucu 

veren işçilerdir. En düşük sonucu veren meslek gurubu ise bankacılardır. 

 

Bu bölümdeki; “ Benim mesleğimi yapabilir mi?”, “Mesleğimi bir başkasının 

yardımıyla veya fiziksel şartlar sağlanırsa yapabilir”, “Daha basit işler yapabilir. Engelli 

bireyin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman kadrolar iş yerlerinde olmalıdır”, “Uygun iş 

ortamları olmalı mı?” gibi soruları içermektedir. 

 

Bu cevaplarda beklenen en yüksek değere “Engelli bireyler uygun iş ortamları 

yaratılmalıdır” sorusudur. Engelli birey sahip olduğum mesleği ancak bir başkasının 

yardımıyla yapabilir cevabı ise en düşük değerdeki sorudur. En yüksek veri 

değerlendirmesinden başlayarak sırasıyla işçiler, gazeteciler, öğretmenler, doktorlar, 

müzisyenler, bankacılardır. En düşük değerlendirme sonuçları bankacılara aittir. İşçiler 

yeterli fiziksel şartlar sağlanırsa uygun olanakları sağlanıp ilgili kişiler olabilirse 

mesleklerini yapabilirler düşüncesi hakimdir. Bankacılar ise hata payının insanla çok 

iniltili olduğunu düşünmesinden dolayı, engelli bireyin pek çok hataya açık olmasının 

işlerin yürümesine olumsuz etki edebileceği düşüncesi olabilir. 

 

6.Kategori Engelli bireylerin engelli dışında ne kadar normal görüldüğünü 

anlamayı amaçlamaktadır. En yüksek değerlendirmeden başlayarak müzisyenler, 

doktorlar, gazeteciler, öğretmenler, işçiler ve bankacılardır. En yüksek sonucu veren 

müzisyenlerdir. En düşük sonucu veren bankacılardır. 

 

Müzisyenlerin en olumlu sonucu vermesi, etkenin duygusal duyarlılıklarının 

olabileceğidir. Duygusal duyarlılık tüm meslekler için geçerlidir. Sanatla ilgili 

bireylerde duygusal duyarlılığın daha yoğun olduğu düşünülmektedir. Bankacıların en 
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düşük sonucu almasındaki etkenin mesleki nedenler olabileceğidir. Engelli bir topluma 

bazı etkenlerden ötürü eksik gelmiştir. “Kişilik ve duygu bakımından eksik farklı 

olacaktır”, düşüncesinin etkin olduğudur. Engellinin kendini farklı hissetmesinde, 

toplumun etkili olduğu düşüncesi olabilir.  

 

Genel olarak araştırmamızda tüm sorulara verilen cevapların toplamında en 

olumlu verileri veren meslek grupları sırasıyla gazeteciler, doktorlar, öğretmenler, 

müzisyenler, işçiler ve bankacılardır. Gazetecilerin iş takiplerindeki hareketin 

yoğunluğundan dolayı anketleri cevaplamada zorluklar yaşamışlardı. Bunarağmen 

engelli bireyin meslek edinimine yönelik en olumlu sonuç verenler de bu meslek 

grubundan olmuştur. Meslekleri gereği toplumun her sosyo-ekonomik sınıfını inceleme 

fırsatları bulunmaktadır. Olumlu bir iç görü oluşturmalarına sebep olmuştur. 

Doktorların ise yine aynı şartlara bağlı olarak toplumun pek çok üyesine hizmet 

vermelerinin, çözümleyici ve disiplinli bir yaklaşıma göre eğitim almış olmalarının 

ikinci olumlu düşünen meslek grubu olmalarında etken bir etmen olduğudur. 

Öğretmenler ise çalışma şartlarının tüm zorluklarına rağmen her bireyin eğitim hakkını 

gözettiği gözlemlenmektedir. Sınıf öğretmeni engelli bireyin meslek ediniminde 

devletin ve engelli birey yakınlarının ellerinden geleni yapmaları konusunda daha ısrarlı 

bir tutum sergiledikler veriler sonucu anlaşılmaktadır. Müzisyenler, işçiler ve bankacılar 

sırasıyla sıralanmalarına rağmen aralarındaki fark oranı düşüktür. Bu meslek 

guruplarındaki bireylerinde engelli bireyin meslek sahibi olmasında en etkin yetkinin 

otoritede olduğu düşüncesidir. Özellikle devlet ve de akabinde engelli yakınları engelli 

bireyin topluma kazandırılmasında ve bir meslek sahibi olmalarında etken olmaları 

gerektiği konusunda hem fikirdirler. 

 

Bu altı bölümümdeki soruların yanı sıra geçmiş yaşamlarında engelli bir bireyle 

arkadaşlık eden toplam birey sayısı 177 ve geçmiş yaşamında engelli bir bireyle 

arkadaşlığı olmamış birey sayısı 63’dür. Belirlenen meslek gruplarında engelli 

bireylerle geçmiş bir yaşantının olup olmadığına yönelik bilginin edinilmesine yönelik 

verilen sorulara alınan cevaplarda bankacılar, gazeteciler, işçilerin hayır oranı daha 

düşükken öğretmenlerin, doktorların, müzisyenlerin geçmiş yaşamlarında engelli bir 
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bireyle tanışıklılıkları yada arkadaşlıklarının olduğuna dair evet cevap oranı daha 

yüksektir.    

 

Belirlenen meslek guruplarının tamamının yaş ortalamaları üç kategoriden 

oluşmuştur. Ortalama yaş oranı kırk üzeri, yirmi otuz arası, otuz kırk arasıdır 

bireylerdeki yaş kategorilerine göre en olumlu tutumları gösteren kırk üstü bireylerken 

en düşük sonucu verenler de otuz kırk arası bireylerdir. Ortalarda sonucu vermiş olan 

bireylerde yirmili ve otuzlu yaş arası bireylerdir. Bulgular sonucu görülen şudur ki belli 

bir yaşam deneyimi bireylerde olumlu tutumların oluşmasında etken olduğu 

görülmüştür. Bununla birlikte genç yaş grubunun da esnek olmasının ve ortalarda 

olumlu tutum sergilemesinde ümidinin ve çabasının gücünün etkin olduğu 

düşünülmektedir. Otuz kırk arası ise sahip olmak istedikleriyle ilgili mesleki çabaların 

en yüksek zamanlaması olarak düşünülen bu zaman diliminde, bireylerin kendi başarı 

ve yaşam mücadelelerine merkezlendikleri çevreye karşı duyarlılıklarının diğer yaş 

guruplarına oranla daha düşük olduğu düşünülmektedir.Yinede bu üç kategorinin 

birbirleri arasındaki fark uçurumlarla sonuçlanmamıştır.. Engelli bireyin geçmiş 

yaşamındaki tanışıklığı önyargıların zayıflamasına sebep olmuştur. 

 

Engelli birey bedenen ya da zihnen doğuştan veya sonradan engellenememiş 

etmenlerden dolayı  normallerden farklılık gösteren bireydir. Engelli bireyin yaşamında 

bir meslek sahibi olması onun yaşamını kolaylaştıracak etmenlerden biridir.Yaşama 

tutunmak her birey için önemli bir koşuldur. Hepimiz evlenerek, çocuk sahibi olacak, 

sosyal çevre edinecek ve bir meslek sahibi olup yaşamımızı sürdüreceğiz. Kuracağımız 

ailemizde, oluşturacağımız sosyal çevrede mesleğimiz etkin bir faktördür. Engelli birey 

ise bu imkanlara genellikle sahip olamamakta yada sınırlı sayıda sahip olmaktadır. 

 

Engelli bireyin kendisiyle ve toplumla barışık olması toplumun bir parçası 

olabilmesi ile mümkündür. Toplumdan uzak kalmaya mahkum olan engelli birey 

topluma faydalı olamadığı gibi huzursuzluğu ve mutsuzluğu ile de hem kendine hem de 

çevresin yıpratabilmektedir.  Toplumun bir parçası olarak kendisini görebilmesinde bir 

meslek sahibi olmasında olumlu önemli bir etkendir. Araştırmamızı, meslek gruplarının 
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özürlülere bakış açısını anlamak konusunda yapmamızın sebebi de budur. Engelli 

bireyin meslek edinmesi, meslek sahiplerinin kabulü ve desteği ile mümkündür. Ayrıca 

engelli birey normal insanlarla bir arada olabilirse topluma entegrasyonu olumlu bir 

süreç içinde bulunacaktır. 

 

İnsanın dünya üzerinde var oluşundan bu yana düşüncenin dayalı uzun bir 

sürecin geçtiği ve bu sürecin düşüncenin doğasına uygun olarak da devam ettiği 

görülmektedir. Billur düşünceye ve yapıcı akıl yürütmeye varacağına inanılan ve bu 

yolda önemli adımlar atan insanoğlunun içinde bir kenara atamayacağı ve önemini ret 

edemeyeceği kendinden bir parça olan engelli insanın önemi de geçiştirilmemiştir. 

İnsanlığın önemi ve kendini var etmesi, ifade bulması çelişkilerini ve sorunlarını fark 

etmesidir. Sorunların çözümleri üzerinde önce bir düşünceler silsilesi akabinde de elde 

edilen son durumla ilgili harekete geçiştir. Harekete geçen insan toplulukları önce 

bilinçsizce yönelimde bulunmuş akabinde de önce küçük daha sonra da büyük gruplar 

halinde bir organizasyon yoluna girmiş ve örgüt tanımını oluşturmuşlardır. Dünyada 

devletin yanı sıra idari sistemlere toplumun,  sorunun çıkış noktasını gösteren bu 

örgütlere biz sivil toplum örgütü diyoruz. Engelli bireylerin sorunlarına yönelik pek çok 

sivil toplum örgütü dünyada ve ülkemizde aktivitelerini sürdürmektedir. İlk zamanlarda 

bu hareketler, engellinin bakımına yönelik iken sonraki aşamada rehabilitasyonuna, 

eğitimine doğru yer almaktadır. 

          

Engelli bireye yönelik Sivil Toplum Örgütlerinin toplumun bu gerçeğini fark 

etmesi bakımından önemli katkıları olmuştur. Engellilere yönelik eğitim kurumları 

artmıştır. İnsan Haklarına uygun eşitlik ilkesine dayanarak her türlü sağlık, eğitim gibi 

bireye özgü haklara engelli birey de sahip olma durumundadır. Ülkemizde devlet ve 

SSK personelinin yakınlarına eğitim ödeneği ayrılmış olup diğer kesimlerinde bu 

ödenekten yararlanması adına çalışmalar örgütsel anlamda sürmektedir. Sağlık, eğitim, 

bakım gibi şartların iyileştirilmesi yönünde yapılan bu çalışmaların yanı sıra artık 

kendini iyiden iyiye gösteren meslek edindirme çabaları henüz tam istenen aktivite 

sınırlarında olmamakla beraber kıpırdanmalar olarak kendini göstermektedir. Görülüyor 

ki yapılan bu ve buna benzer çalışmalarla harekete ivme kazandıracak  etkinlikler 
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çoğalacaktır. Şu an için olanlar özel kurumların istekleri dahilinde olan atölye 

çalışmaları,  engellilere yönelik bazı okulların iş ve meslek edindirme dersleri ve İş ve 

İşçi bulma kurumunun kursları olarak görülen sınırlı çalışmalardır.      

 

Tüm araştırma sonuçları incelendiğinde engelli bireye karşı hiçbir meslek 

gurubu olumsuz bir tutum sergilememektedirler. Bir meslek sahibi olmaları gerektiğini 

düşünmekte fakat kendi mesleklerini ancak engel derecesi düşük olan bireylerin 

yapabileceği konusunda birbirlerine yakın sonuçlar vermektedirler. Hem fikir oldukları, 

kendi meslek kurumlarında engelli bireyin başka meslek alanlarında çalışabileceğidir. 

Örneğin; Görme engelli bir birey doktor olmasa da klinikte yeterli fiziksel şartlar 

sağlanırsa santral memuru olabilir ya da şarkıcı olamayan bir işitme engelli birey sahne 

ışıkçısı olabilir gibi. 

 

Ülkemizde ve dünyada çoğu zaman ihmal edilen önemli bir durum da ara 

elemanlardır. Ara elaman ihmal edilmemesi gereken bir meslekler topluluğudur. Herkes 

kral olsa halk nerede olacak. Bura da belirtilmek istenen bir hastanın doktoruna 

ulaşması ve ondan tedavi görmesi için pek çok aşamadan geçmesi gerekir, bu 

aşamalarda yer yer kendini gösteren ara eleman sistemin daha doğru işlemesini sağlar. 

Örneğin; Fabrikanın işleyişi fabrika sahibi, genel müdür, genel müdür yardımcıları, orta 

kademe yöneticiler, orta kademe yöneticilerin yardımcıları, asistanları, teknisyenler, 

ustabaşları ve işçilerdir bu ağın etkin bir biçimde hareket etmesi yeterli ve aktif 

sekreterlere bağlıdır.          

 

Engelli bireyi mesleki anlamda belirlenen bu meslek gruplarından herhangi 

birini yapabilir. Fakat yapamayacak bir durumda ise bu bireyin herhangi bir ara 

elemanlığı gerektiren bir görevi yerine getirebilir bilincinin oluşturulmasıdır. Ara 

eleman önemsiz bir iş değildir. Kağıt katlayıcısı işinin bile önemi  vardır.  

 

Gözden kaçırılmaması gereken durumlardan biri de kaynaştırmaya dayalı 

düşüncenin ülkemizde etkin bir biçimde uygulandığı hepimiz biriz düşüncesinin 

arkasına dayanılarak aslında çok da doğru işlemeyen süreçlere bireyler sokulmaktadır. 
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Normallerin suçluluk duygularını artırmanın engellinin de toplumun içinde yer almak 

adına kendini zorunlu kategorilere sığdırmaya çalışmasında ki sıkıntının verimsiz 

sonuçları gözlemlenmektedir. Normal bireylerle engelli bireyler anlamaya çalışmak 

gerekmektedir. Her iki yönden düşünülecek ve bu doğrultuda yapılacak çalışmalarda 

ancak verim alınacaktır.  

 

Kaynaştırma okullarımızda uygulanmakla beraber henüz başarının duygusal 

sonuçları genel anlamda belgelendirilememiştir. Gözlemlenen temelde aynı fakat bazı 

özellikler bakımından su ve yağ ayırımında olan engelli birey ile normal birey su ve yağ 

gibi bazı kaynaştırma ortamlarında bir arada fakat ayrı ayrı olarak kalmaktadır. Bazen 

bu her iki taraf içinde örseleyici olmaktadır bu nedenle kaynaştırmayı, dahil etme yani 

örselemektedir. Örneğin; Zihin engelli bir bireyin çalıştığı kurumun temizlik işini 

yapması gibi normal birey sürekli aynı olan bir işi yapmaktan sıkıntı duyabilir. Zihin 

engelli bir birey için her gün aynı saatte aynı işi  aynı sürede yapmak tek düze değildir. 

Engelli bireyin ara elemanlık statüsünde çalışmasının yanı sıra engel durumuna ve 

sağlanan fiziksel şartlarla beraber diğer tüm meslek gruplarını yapabilme hak ve 

özgürlüğüne doğal olarak sahiptir. 

 

Hipotezlerimizden biri sınıf öğretmenlerinin yüksek puanlamayı alacağı 

düşünülmekteydi. Sonuçlar doğrultusunda sınıf öğretmenleri ortalarda puanlama sonucu 

vermişlerdir. Sonucun bu noktada olmasının sebebi, kaynaştırma boyutunda sınıf 

öğretmenlerinin yaşadıkları zorlukların etkili olacağı düşünülmektedir.  

 

Hipotezlerimizden bir ikincisi ise işçilerin en düşük puanı alacağına dair savdı. 

Sonuçlar bu doğrultuda olmadı. İşçiler en düşük puanlamada ikinci sıradaydı. Sonucun 

bu olmasındaki sebebin işçilerin otoriteye olan bağlılıkları olarak yorumlayabiliriz.  

 

Araştırma sonuçlarında toplum duyarlılığın oluştuğu açıkça görülmektedir. 

Bununla beraber uygulamada rastlanan zorluklar entegrasyon sürecinin 

yavaşlatmaktadır. Bu durum desteğin iki yönlü olması gerekliliğini ortaya 

çıkarmaktadır. Birincisi engelli bireyin entegrasyonu ikincisi engelli olmayan bireylerin 
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engelli bireyle entegrasyonudur. Her iki tarafında entegrasyonu için uzman bir kadroya 

ihtiyaç duyulmaktadır. Özel eğitim uzmanının olmadığı bir entegrasyon engelli bireyle 

karşı karşıya kalan meslek grubunun işini zorlaştırmaktadır. Bu sebeple entegrasyonun 

oluşturduğu kurumlara özel eğitim bölümlerinin mevcudiyeti kaçınılmazdır. Özel eğitim 

elemanı aradaki dengeyi oluşturabilir. Bu şekilde hem engelli hem de onunla iletişim 

kurmak isteyen kişilere kolaylık sağlanacaktır.    

 

Örneğin; Doktor çalıştığı kurumdaki çalışan bir başka engelli bireyle ilgili 

oluşan bir zorluğun ortadan kalmasında kendi departmanında çalışan engelli bireyle 

ilgili bir özel eğitimci ile görüşüp en doğru bilgilendirme ve işi neticelendirme 

sonucuna varabilir. Aynı durum engelli birey işinde yaşadığı herhangi bir problemin 

düzeltilmesi, zorlandığı bir işi yapabilmesi yada nasıl yapabileceği yönünde bilgi yada 

yöntem alabileceği departmanındaki ilgili özel eğitimciye baş vurmalıdır.  

 

İşlerin yürümesi için yerleştirilen bu katalizör elemanlar yani özel eğitimciler iş 

ve meslek eğitimi yönünden fakültelerinde eğitilmiş ve de önemli bir alt yapıya sahip 

bireyler olmalılardır. Özellikle uzun bir uygulama ortamından sonra sahada 

çalışmalılardır. Hizmet içi eğitimler uygulayabilecek, engelli bireyin tüm çalışma ve 

yaşam şartlarını gözlemleyebilecek yapıcı ve de sağlıklı kararlar verip uygulayabilecek, 

eşgüdümlü çalışmalara katkıda bulunabilecek bireyler olmalılardır.  
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6. SONUÇ ÖNERİLER 

 

Meslek edinimine yönelik toplumun her katmanında, küçük yaşlardan 

başlayarak bilinçlendirilmelidir. 

  

Fakültelerde engelli bireyin meslek sahibi olmalarına yönelik bilinç oluşturma 

etkinlikleri geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

 

Engelli bireylerin meslek edinimine yönelik eğitim programları geliştirilmeli ve 

uygulama alanları yaratılmalıdır.  

 

İdari birimlerde engellinin meslek edinimine yönelik bilinç geliştirilmelidir. 

 

Medyanın engelli bakış açısı geliştirilmeli engelliye yönelik yapılan çalışmalar 

toplumun ilgisini çekebilecek biçimde gerçekleştirilmelidir. 

 

Ara eleman oluşturma yönünde engelliye yönelik eğitim programları 

geliştirilmelidir. 

 

Engellinin meslek edinimini sağlayacak meslek gurupları oluşturulmalıdır. 

  

Toplum bu konuda bilinçlendirecek, proje üretip uygulayabilecek örgütler 

oluşturulmalıdır. 

 

Tüm çalışmaların takibini ve gelişimini raporlayan kuruluşlar olmalıdır. 
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7.ÖZET 

 

7.1. ÖZET 

 

Engelli bireylerin meslek edinimine yönelik yapılan çalışmalara küçük bir parça 

ışık tutma amacıyla yapılan çalışmamızda meslek guruplarının tutumlarının neler 

olabileceğini anlamayı amaçladık. Tüm meslek guruplarının incelenmesi için yeterli 

şartların olmaması sebebiyle altı meslek gurubunu belirledik. Bu meslek gurupları 

bankacılar, sınıf öğretmenleri, doktorlar, müzisyenler, işçiler ve gazetecilerdir. 

 

90 kadın, 90 erkek oluşan deneklerimiz toplam 180 kişidir. Her meslek 

gurubundan 15 erkek, 15 kadın belirlenmiştir. 50 sorudan oluşan tutum ölçeğimiz 

deneklerimize uygulanmıştır. 

Gerçekleştirilen çalışmada meslek gruplarının sonuç tutumlarında farklılık 

bulunmaktadır. Aradaki sonuç farklılıklar belirgin değildir. Engelli bireyle geçmiş 

yaşantıdaki tanışıklık mesleki bakımdan engelli bireye olumlu tutumlar sergilemesine 

sebep olmuştur. En yüksek puanı gazeteciler, en düşük puanı bankacılar almışlardır.  

Sonuçlar gazeteciler, doktorlar, sınıf öğretmenleri, müzisyenler, işçiler, bankacılar 

olarak sıralanmaktadır.   

 

Engelli bireyin diğer bireylerle aynı hak ve özgürlüklere sahip olduğu görüşü ön 

yargıların azaltılmasıyla olacaktır. İnsanlığın demokratik gelişim sürecinde engelliye 

bakış açısı süreç içinde olumlu yönde ilerlemektedir. Toplumun birçok katmanındaki 

örgütlenmeler bu ivmenin hız kazanmasında etkili olmuştur. 

 

Bu araştırmanın sonucunda yeni meslek tanımlarının oluştuğu görülmüştür. Bu 

gibi kişilerin ara eleman olarak yetiştirilmesi gerektiği saptanmıştır. Yeni eğitim 

sistemleri, uygulamaları yapılandırılmalıdır. Bu yapılandırmaların daha olumlu sonuçlar 

vereceği düşüncesi oluşmuştur.   
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Meslek sahibi birey, geçmiş yaşantısında engelli bireyle tanımışsa, meslek 

ortamında daha olumlu tutumlar sergilemektedir. Yaş ortalaması genç bireylerimiz ve 

ileri yetişkin deneklerimiz engelli bireyin meslek edinimine daha olumlu bakmaktadır. 

Genç yetişkin deneklerimiz ise daha olumsuz bir tutum sergilemişlerdir. Bu durumun 

sebebin mesleki kariyer ve hırslarının daha yoğun olabileceğini düşündürmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 158 

7.2. İNGİLİZCE ÖZET (SUMMARY) 

 

In this paper, we tried to understand and reflect the behaviour of some 

professional groups towards the disabled individuals who are in search for gaining 

vocational education and practice to earn for their living. Due to insufficiency of time 

and place to study each and every group of persons with a high level professional 

background, and because of the contemporary living conditions, we chose to focus our 

studies on six professional groups, namely : Professional Banking Officers, School 

teachers, Medical Doctors, Musicians, Workers and Media Work+1Xers. 

 

We conducted our Studies on 90 woman and 90 men, total of 180 persons 

from six professional groups (15 men and 15 women from each professional group) to 

fiil in our Questionnaire Forms mat contains 50 questions. We noted that there is no 

noticable vast difference in the behaviour of the different professional groups when mey 

are dealing with or are in contact with the disabled. The difference is negligable. Yet, 

there is a visible difference if a professional has met or had a contact with a disabled 

person in the past. Having known a disabled person in the past is a reason to exhibit 

positive attitude towards the disabled. The Media workers Got the highest point, the 

Banking Officers göt the least points. The other professions, Media Workers, Medical 

Doctors, School Teachers, Musicians and Workers and Bank Officers rank from high to 

lowest in positive reaction to the disabled individuals. 

 

As a result, it would be correct to say that the rights and independancy of the 

disabled will be attained only through elimination of all prejudices of the 

community at large. As the democratic trends of the mankind keep developing, the 

positive look will be certainly be enhanced. Organizational and institutional works of 

the governments and NGO's have been very effective in gaining the momentum that the 

disabled individuals need. 

 

The results of this study indicates the presence of several new vocational 

positions for the disabled indiciduals. We noted that a disabled person with a minimum 
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level of ability should be trained and educated to serve as intermediate technical 

assistants. We believe that special training institutional systems could be devised and 

this will certainly result in more effective results in gaining new professional fields for 

the disabled individuals. 

 

The Professionals who have met disabled individuals in the past, exhibit a 

more positive attitude toward the disabled. Young individuals and mature subjects 

have supportive look to see the disabled individuals gaining a profession. Younger 

subjects, however, have a negative attitude towards the disabled which may be resulting 

from their intense professional integrity andjealousy. 
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8. EK 

 

Belirlenen Meslek Gruplarının Engelli Bireylere Tutumlarının Belirlenmesi İçin 

Hazırlanmış Tutum Ölçeği    
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1. Engelli bireyler için hazırlanmış okullar olmalıdır. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

2. Engelli bireyler için hazırlanmış meslek okulları olmalıdır. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

3. Engelli bireyin eğitiminden devlet sorumludur. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

4. Engelli bireyin bakımından devlet sorumludur. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

5. Engelli bireyin bakımından aile sorumludur. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

6. Engelli bireyin bakım ve eğitiminden toplumun her kesimi 
sorumludur. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

7. Engelli bireyler sadece kendileri için hazırlanmış yaşam 
ortamlarında yaşamalıdırlar. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

8. Engelli birey zaman zaman toplumun her kesiminde yer 
almalıdır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

9. Engelli birey toplumun her kesiminde yer almalıdır. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

10. Engelli birey ailesinin bir günahının bedelini ödüyordur. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

11. Engelli birey ve ailesi Allah tarafından seçilmiş özel 
insanlardır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

12. Engelli bireyin özel bir durumu yoktur. Sadece şansı 
kötüdür. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

13. Engelli birey kendisinin ya da ailesinin gerçekleştirdiği 
herhangi bir davranıştan dolayı engelli olmamıştır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

14. Engelli birey yetersiz tıbbi imkanlar yüzünden engelli 
olmuştur. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

15. Engelli birey toplumun bilgisizliğinden engelli olmuştur. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

16.Engelli birey ailesinin bilgisizliğinden engelli olmuştur. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 



 161 

17. Tıbbi alanda engelli bireylerin olmaması yönünde ne 
kadar çalışma yapılırsa yapılsın engelli birey sayıları azalsa 
bile toplumda var olacaktır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

18. Toplumda bilinç düzeyi gelişse bile engelli bireyler 
toplumda var olacaktır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

19. Engelli bireyle karşılaştığımda ona üzülürüm. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

20.Engelli bireyle karşılaştığımda ona karşı suçluluk 
duygusu duyarım. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

21. Engelli bireyle karşılaştığımda onun gibi olmaktan 
korkarım. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

22.Engelli bireyle aynı ortamda uzun süre kalamam. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

23. Engelli bireyi kabul etsem bile bulunduğum ortamın 
kabul etmesini sağlayamam. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

24. Engelli bireyi olduğu gibi kabul ederim. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

25. Engelli bireyi çevrenin kabul etmesi için çaba sarfederim. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

26. Engelli bireyle çalışma ortamında birlikte çalışabilirim. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

27. Engelli birey işitme engelliyse işimi yapabilir. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

28. Engelli birey ortopedik engelliyse işimi yapabilir. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

29. Engelli birey görme engelliyse işimi yapabilir.  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

30. Engelli birey zihinsel problem yaşıyorsa işimi yapabilir. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

31. Engelli bireyin benim meslek grubumda çalışabileceğini  
sanmıyorum. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

32. Engelli birey sahip olduğum mesleği ancak bir 
başkasının yardımıyla  yapabilir.  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

33. Engelli birey sahip olduğum mesleği ancak bir 
başkasının yardımıyla bir bölümünü yapabilir. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

34. Engelli birey sahip olduğum mesleği gerekli fiziksel 
şartlar sağlanırsa yapabilir. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

35. Engelli birey iş ortamında daha basit başka işler 
yapabilir. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

36. Engelli bireyle iş ortamında karşılaştığımda onu daha 
bilgili birine yönlendiririm. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

40. Engelli birey iş ortamında daha basit başka işler 
yapabilir. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

37. Engelli bireyle karşılaştığımda onun ihtiyacı yönünde 
kendisiyle ilgilenirim. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

38. Bence çalışma yerlerimizde sadece engelli bireylerle 
ilgilenecek meslektaşlarımız olmalıdır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

39.Çalışma yerlerimizde engelli bireylerle bizim aramızda 
irtibatı kuracak ya da kolaylaştıracak uzman kadrolar 
olmalıdır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

40. Engelli bireyler hukuksal olarak da iş ortamlarında 
olmalıdır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 



 162 

41. Engelli bireylere uygun iş ortamları yaratılmalıdır. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

42 Engelli bireyden çok şey beklememek gerekir. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

43. Engelli bireyler engelli olmayan bireylere göre daha 
kırılgandır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

44. Engelli birey engelli olmayan bireyler kadar mutludurlar. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

45. Engelli birey engelli olmalarından kaynaklanan bir takım 
sorunları  dışında duygusal süreçleri aynıdır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

  EVET HAYIR    

46.İlkokul öncesi engelli arkadaşım oldu. (   ) (   )    

47.İlk okulda engelli arkadfaşım oldu.  (   ) (   )    

48.Orta okulda  engelli arkadaşım oldu. (   ) (   )    

49.Lisede engelli arkadaşım oldu. (   ) (   )    

50.Ünivresitede engelli arkadaşlarım oldu. (   ) (  )    
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