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2016 yılının son aylarında küçük bir girişim 

“engelli istihdamı” konusunda İzmir’de bir 

çalışma grubunun oluşmasını sağladı. İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri 

Müdürlüğü ve Herkes İçin Turizm Derneği’nin 

öncülüğünde İzmir Üniversiteleri Platformu 

Engelsiz Üniversiteler Kurulu, İş ve İşçi 

Bulma Kurumu İzmir İl Müdürlüğü, Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl 

Müdürlüğü, İzmir Tabip Odası, Karabağlar 

Belediyesi Engelli Hizmetleri Merkezi, 

EBSO, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek 

Fabrikası Müdürlüğü, Otistik Çocukları 

Koruma ve Yönlendirme Derneği’nden 

oluşan bir çalışma grubu oluştu. Engelli 

istihdamı kavramı etrafında bir araya gelen 

bu multidisipliner ekip 12 Haziran 2017’de 

bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştayın temel 

amacı; engelli bireylerin istihdamına farklı 

taraf ların bakış açılarının ortaya konması 

ile önemli bir farkındalık kazandırılması 

ve taraf ların birbirini daha iyi anlamasını 

sağlamaktı. Bu amaca yönelik sabah ve 

öğleden sonra farklı programlar uygulandı. 

Çalıştayın giriş konferansı ile “emeğin 

değeri- istihdam için göze alınanlar” konusu 

irdelendi. Takiben “İzmir Çözümü Tartışıyor” 

isimli panel ile engelli bireyin, İş ve İşçi 

Bulma Kurumu’nun, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı’nın ve işverenin gözünden 

engellilik ve istihdam konusunda önemli 

paylaşımlarda bulunuldu. Çalıştayın öğleden 

sonraki bölümünde engelli birey, işveren 

temsilcileri ve İş ve İşçi Bulma Kurumu İzmir 

İl Müdürlüğü iş ve meslek danışmanlarının 

katıldığı kariyer etkinliği gerçekleştirildi. Eş 

zamanlı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Meslek Fabrikası’nın tanıtım sunumu ile de 

değerli bilgiler edindik. 

ÖNSÖZ

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN

08_  03_  2018

İZMİR

Yaklaşık 30 0 kişinin katıldığı çalıştay büyük 

ilgi gördü. İzmir’in önemli f irmalarının 

katıldığı kariyer etkinliğinde engelli bireyler 

farklı iş olanakları için bilgi alma ve başvuru 

yapma olanağı buldu. Katılımcıların geri 

bildirimleri çalıştayın etkinliği konusunda 

ipucu verirken, düzenleme kurulunu da 

bundan sonraki aktivitelerin planlanması 

konusunda cesaretlendirmiştir. 

Çalıştaya katılamayanlara bilgi vermek 

ve çalıştayda konuşulanları kalıcı kılmak 

amacıyla panel konuşmaları dokümante 

edilmiş, fotoğraf lar ile de desteklenerek 

elinizdeki bu kitap oluşturulmuştur. 

Çalıştayın düzenlenmesinde, lojistik destek 

sağlanmasında, konuşmaların dokümante 

edilmesi ve kitap haline getirilmesindeki 

her aşamada pek çok kişinin emeği vardır. 

Katkı sunan herkese emeklerinden dolayı 

çok çok teşekkürler. Kitabı okurken, çalıştay 

boyunca düzenleme kurulunun program 

ve içeriğe ilişkin hissettiği gururu ve 

başarmanın keyf ini sizlerin de yaşamasını 

diliyoruz. Okudukça konuya ilişkin aklınıza 

gelen f ikirleri, önerileri paylaşmanız 

bizleri daha da zenginleştirecektir. Sizleri 

ülkemizde ilk kez İzmir’de kurulan bu çalışma 

grubuna katkı sağlamaya davet ediyor, 

keyif li okumalar diliyorum.
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Engellilik ve Sürdürülebilir İstihdam Çalıştayı’nın ve 

ardından elinizde tuttuğunuz çalıştay kitabının arkasındaki 

görünen görünmeyen pek çok kurum ve kişinin varlığı bu 

değerli etkinliği ve çalışmayı ortaya çıkarmıştır. İzmir 

Büyükşehir Belediyesi ve özellikle Engelli Hizmetleri Şube 

Müdürü Mahmut Akkın, ve şube çalışanları Baki Doğruyol, 

Dilan Demir ve Gonca Güldiken’e, İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan’a, İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Gökçe Başkaya, 

şube çalışanları Cevdet Keleş, Yener Ceylan’a, Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPİM) İzmir İl Müdür 

Yardımcısı Nadir Maşalacı’ya, ASPİM Engelli Hizmetleri 

İl Müdürü Arzu Kamber Kutay’a, Funda Kızılay, Ceren 

Özgür’e, İş ve İşçi Bulma Kurumu İzmir İl Müdür Müdür 

Vekili Emin Dank’a İŞKUR Eski Müdür yardımcısı merhum 

Cengiz Özer’e, şube çalışanı Şahper Akman’a,  çalıştayın 

öğleden sonraki bölümünde kariyer etkinliğine katılarak 

engelli iş arayanlarla iş görüşmeleri gerçekleştiren 10’un 

üzerinde f irmamıza çok teşekkür ederiz.  

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ülkü 

Yavaşoğlu’na,  Bülent Ecevit Üniversitesi Halk Sağlığı 

Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Ferruh Niyazi 

Ayoğlu’na, Tena Tekstil Ürünleri Şirketi İnsan Kaynakları 

Müdürü Birgül Karagöz ve ekibine, Broket Call Center 

Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Zeynep Sakman’a ve İzmir 

Park Cinemaximum Halkla İlişkiler Temsilcisi İzzet Yıldız’a 

Ege Bölgesi Sanayi Odası adına katılım sağlayan Gülçin 

Vardarcı’ya, Karabağlar Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü çalışanı Şirince Süzek’e ve İzmir Tabip Odası’na, 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Psikoloji Bölümü son sınıf 

öğrencileri Alparslan Kılınç İpek ve Zehra Gülser’e, Yaşar 

Üniversitesi Graf ik Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi 

Orkun Destici’ye, işaret dili çevirmenlerimize, Herkes İçin 

Turizm Derneği temsilcisi Ali Aydoğdu, ODER Temsilcisi 

Ergin Güngör’e ve destek veren, katılan tüm sivil toplum 

çalışanlarına çok teşekkürler, iyi ki varsınız. 

 

 

 

 

İzmir Üniversiteleri Platformu Engelsiz Üniversiteler 

Kurulu temsilcileri Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hatice 

Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Aylin Çepiş, İzmir 

Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Gizem Yılmaz, İzmir Katip 

Çelebi Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Zümrüt Gedik, 

Yaşar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Huriye Toker, Dr. Öğretim 

Üyesi Serpil Kahraman, Dr. Öğretim Üyesi Özge Can, İzmir 

Ekonomi Üniversitesi’nden Ezgi Oral, Mer ve Minkari, Nilay 

Uğurlu ve tüm çalıştay katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

TEŞEKKÜRLER

DOÇ. DR. HURİYE TOKER

İZMİR
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sunucu Sayın Protokol, Sayın Öğretim Üyelerim, Değerli Dernek Temsilcileri, Değerli 

Katıl ımcılar ve Değerli Basın Mensupları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü, İzmir Üniversiteleri Platformu Engelsiz Üniversiteler Kurulu, İş ve İşçi Kurumu 

İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Tabip Odası, Karabağlar Belediyesi Engelli Hizmetleri Merkezi, Ege 

Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Müdürlüğü ve engelli l ik 

alanında çalışan sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen “Engelli l ik ve Sürdürülebilirl ik 

İstihdam Çalıştayına” hepiniz hoş geldiniz.

Değerli konuklar sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu, 

ardından İstiklal Marşı’na davet ediyorum.

Şimdi açıl ış konuşmaları kapsamında Engelli l ik ve Sürdürülebilirl ik İstihdam Çalıştayı’nın i lk 

konuşmasını yapmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASP) İzmir İl Müdür Yardımcısı 

Sayın Nadir MAŞAL ACI’yı kürsüye davet ediyorum.

 

NADİR MAŞALACI 
AİLE VE SOSYAL POLİTİK AL AR BAK ANLIĞI (ASP) İZMİR İL MÜDÜR YARDIMCISI 

Herkese günaydın saygıdeğer katılımcılar, değerli konuklar. Öncelikle özür dilerim. Nefes 

nefeseyim, geç kaldım sizlerden özür diliyorum. Aslında bugün çok şey konuşulacak 

ama kısaca birkaç konudan bahsedebiliriz. Özellikle etkinliğin üniversitede düzenlenmiş 

olması bizim için çok önemli. Üniversite yönetimine buradan teşekkür ederim. 

Katılımcılara çok teşekkür ederim. 

ASP Bakanlığı olarak engellilik alanında son zamanlarda büyük değişiklikler oldu 

muhakkak. Bunu belki sizler fark edemiyor olabilirsiniz ama bizler içinde olduğumuz için 

fark ediyoruz. Burada en çok karşılaşılan sorun şu: kanunlar çıkartılıyor ama uygulama 

aşamasında sorunlar yaşanabiliyor. Örnek vermek gerekirse “Bir santimin ne önemi 

var?” deniliyor kapı girişinde, “Rampada iki derecenin ne önemi var?” deniliyor. Ya da 

bir engellinin işe alınması durumunda “Ben para cezasını öderim, engelli çalıştırmam” 

deniliyor. Ya da işveren tercih etmeyeceğini söylüyor. Aslında yasal olarak tanınmış 

hakları bir kişinin iki dudağı arasına bırakmak gibi bir garip durumla karşı karşıya 

kalıyoruz. O zaman bizim Bakanlığımız da bir polis gibi maalesef kim ne yaptı ne yapmadı 

şeklinde kontrol etmekle meşgul olmaya başlıyor. İnsanların haklarını kullanabilmeleri 

için garip bir uğraşı veriyoruz. İşte bu nedenle bu etkinliğin üniversitede düzenlenmesi 

son derece önemli.

Diğer yandan yerel yönetimlerin de içinde olması son derece önemli çünkü biz her yerde 

şunu söylüyoruz:

“Kanunlar çok kolay çıkar, uygulayıcılar arasında sıkıntılar ve sorunlar yaşanır. Bununla 

ilgili bir takım şeyler yapılması gerekir. Baskı grupları kurulması gerekir” diyoruz. İşte bu 

nedenle biz bütün engelli çalışmalarında sizlerle birlikte görev almak istiyoruz, buna talibiz. 

Bizim de söyleyecek bir çift sözümüz var. Biz köstek olmaya değil, destek olmaya geldik. 

Biz her ortamda görüşlerimizi sizlere aktarıp nasıl daha iyi yapılır, bu konuda sizinle bilgi 

ve deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Özellikle engellilerimizin istihdamı konusunda 

büyük sıkıntı olduğunu biliyoruz. Son zamanlarda yapılan mevzuat değişikliklerinin bir 

takım faydalar sağlamakla beraber son derece yetersiz olduğunun farkındayız. Bu ancak iş 

birliği ile yerine getirilebilir ve sorun çözülebilir. İŞKUR’la çok iyi bir diyaloğumuz olduğunu 

belirtmek istiyorum. Sayın yöneticilerimiz de burada, onlara teşekkür etmek istiyorum. 

Büyükşehir Belediyesi ile çok güzel diyaloglarımız var. Onlara teşekkür etmek istiyorum. 

Çünkü birçok projeye bizi davet ediyorlar ve görüşlerimizi alıyorlar. Biz de onlardan görüş 

alıyoruz. Aslında İzmir’de iyi bir hava yakalanmış durumda. Biz bu havanın devam etmesi ve 

geliştirilmesi için bu tür çalıştaylara büyük önem veriyoruz.

Son olarak engelliler adına yapılacak olan tüm çalışmalarda Bakanlığımız ve 

Müdürlüğümüz adına hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çalıştayın başarılı 

geçmesini temenni ediyorum ve saygılar sunuyorum.

sunucu Sayın MAŞAL ACI’ya konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak 

üzere İzmir İŞKUR Müdür Vekili Sayın Emin DANK’ı kürsüye davet ediyorum.

EMİN DANK 
İZMİR İŞKUR MÜDÜR VEKİLİ 

 

Sayın Büyükşehir Başkan Vekilim, Sayın Ege Üniversite Rektör Yardımcımız, Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdür Yardımcım, saygı değer konuklar hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada 

yapacağımız çalıştay gerek kurumlar gerekse bireyler olarak sosyal sorumluluklarımızı tekrar 

hatırlamak ve bu sorumluluklarımızı nasıl daha iyi yapabilirizi görmemiz açısından önem arz 

etmektedir. Bu nedenle bu çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bilindiği gibi 4758 sayılı iş kanununun 30. maddesi, 50 ve daha fazla işçi çalıştıran iş 

yerlerinin %3, kamu işyerlerinin ise %4 engelliyi meslek, beden ve ruhi durumlarına 

uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü kılmıştır. Kanunun aynı maddesinin 3. bendinde de 

işverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığıyla sağlarlar. 

Bunun nasıl yapılacağı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan 

yönetmelikle düzenlenir. Dolayısıyla kurumumuza önemli bir sorumluluk yüklenmiştir. Bu 

sorumluluğun gereği engelli istihdamını artırabilmek için gerek eğitim ve işe yerleştirme, 

gerekse hibe programlarıyla kendi işini kurma konusunda her türlü çalışmayı yapan ve 

destek olan kurumumuz, aynı duyarlılığın konunun tüm taraf larınca da gösterilmesini 

beklemekte ve bu çalıştayın da buna aracılık edeceğini düşünmektedir.

Halen mayıs ayı sonu itibariyle kurum kayıtlarımızda çalışan veya diğer bir deyimle iş 

yerlerinde çalışan engelli sayımızın 5258 olduğu görülmektedir. Buna karşın 2207 kişinin 
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iş arar konumda olmak üzere toplam 370 0 engellinin kayıtlı olduğunu belirtmemde 

fayda var. Bu etkinliğin işsiz 2207 engellimizin bir kısmının daha işe girebilmesine fırsat 

yaratmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.

sunucu Sayın DANK’a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere 

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Ülkü YAVAŞOĞLU’nu kürsüye davet ediyorum.

PROF. DR. ÜLKÜ YAVAŞOĞLU 
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI 

 

Sayın İzmir Büyükşehir Başkanvekili, değerli misaf irler Engellilik ve Sürdürülebilir 

İstihdam Çalıştayı’na hoş geldiniz. Bugün İzmir ve Ege Üniversitesi için özel bir günü 

yaşıyoruz. Engellilik kavramı genellikle olumsuz kavramları çağrıştırsa da bugün 

gerçekleştireceğimiz etkinliğin engellilik kavramının iş birliği, üretme, bağımsız birey 

olma gibi olumlu kavramları da içerdiğini gösterecek. İzmir’de bulunan üniversiteler, 

yerel yönetimler, İŞKUR ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü gibi kamu 

kuruluşları, İzmir Tabip Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) gibi meslek odaları ile 

engellilik alanında sivil toplum kuruluşları yaklaşık 8 aylık sürede birlikte çalıştılar. Bu 

süre içerisinde engellilik ve istihdam alanında kritik konularla ilgili çalıştay yapılmasını ve 

istihdamın gerçekleştirilmesini amaçladılar.

Bugünün sonunda engellilik ile ilgili özellikle olumlu kavramlar hakkında farkındalığımızın 

artmasını arzu ediyoruz. Çalıştayların ilkinin üniversitemiz çatısı altında 

gerçekleştirilmesinin de onurunu yaşamaktayız. Çalıştayın hazırlanmasında emeği geçen 

tüm taraf lara teşekkür ediyor, başarılı bir etkinlik olmasını diliyorum. Saygılarımla.

sunucu Sayın YAVAŞOĞLU’na konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak 

üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sayın Sırrı AYDOĞAN’ı kürsüye davet ediyorum.

SIRRI AYDOĞAN 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞK ANVEKİLİ

Saygıdeğer hocalarım, değerli müdürlerim, değerli çalışma arkadaşlarım ve katılımcılar. 

Ben yapılan her çalıştayı önemserim. Çünkü çalıştaylar gerçekten bilenin bilmeyene bir 

şey öğrettiği, bazı farkına varmadığımız olayların üzerine gitmemizi, birçok şekilde bilgi 

edinmemizi ve bir yol haritası çizmemizi sağlar. Fakat bu çalıştay bir ilk olması bakımından 

çok önemli, üstelik engelliler ile ilgili bir çalıştay. Biz kayıp bir neslin sonrasına gelenleriz. 

Benim yaş grubum bilirler ki bizim çocukluğumuz ve gençliğimizde engelli sorunları ve 

engelliler gibi bir mevzu yoktu.

Türkiye’de her mahallenin birkaç engellisi vardı. Ama onları kimse görmezdi. Aileler 

neredeyse gizleyerek, saklayarak onları korur, engelli bireyler de hiç kimseye 

görünmeden ömrünü tamamlar ve kimse bir şey bilmeden bu dünyadan giderdi. O acı 

içimdedir. Hatırladığım olaylar var çevremde.  Ayrıca bilmeyenler için söyleyeyim ben 

hekimim. Anadolu’da da çalıştım, buralarda da çalıştım. Çok eve girdim, çok aile ile 

temasta bulundum, çok insan gördüm. O acı da içimdedir.

Öyle evlerde öyle engelliler gördüm ki… Bugün olsa senden benden farkı olmaz. Her işi 

yapabilir. Öyle engelliler gördüm ki… O günlerde menenjit çok vardı. Ama hepsi saklandı. 

O uhdedir içimde. Öyle bir kayıp nesil yaşadık. Belediyeler, kamu kuruluşları o zaman bu 

işlere el atamazdı. Zaten o günlerde yol iznini zor yapardı belediyeler. Ben o zamanlar, 

1977-1980 arası Bornova’da belediye başkanlığı yaptım. O zamanlar değil bu konularla 

ilgilenmek, maaşını veren belediye mutlu sayılıyordu. Günde 50 kişinin öldüğü bir 

Türkiye’ydi. Ama son senelerde, son 15-20 yılda gerek merkezi hükümetin, gerek yerel 

yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin bu konuda büyük çabaları var. Çıkarılan yasalar 

da önemli. Uygulamalarda yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri olarak bayağı bir 

bütçe ayırıyoruz.  Gerçekten herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor ve eski yaraları 

kapatmaya gayret ediyor.

Beni tanıyanlar bilir; ben parayı çok iyi kullanırım. Kolay kolay para harcamam. Sokağa 

para atmam. İki dönem Bornova’da belediye başkanlığı yaptım. Sekiz senedir de İzmir 

Büyükşehir Başkanvekiliyim. Bunlara çok dikkat ederim. Bornova Belediye Başkanlığı’nın 

ikinci döneminde, yani 20 04-20 09 döneminde geniş imkânlara sahip belediyeler, 

gerçekten mali gücü yüksek belediyeler meydana geldi. Ben o belediyenin başkanıydım. 

Üç şeyde paraya hiç acımadım: 

İlk olarak ben, 1980’de başkanlığı bıraktığım zaman işçilerin şantiye sıkıntısı vardı. 

20 04’te geldim, durum daha kötü. İşçilerin soyunacak yeri yok. Bidon arkasında 

soyunuyorlar. Bir rezillik, kepazelik. En iyisini yapacağım dedim. Hiç paraya acımadan 

Türkiye’nin sayılı şantiyelerinden birini yaptım.

İkinci olarak kadınlar ile ilgili çalışmalar oldu. Türkiye’de hala kanayan yaradır kadın 

sorunları. Şimdi hiç konuşulmaması gereken, yüzyıllık bir Cumhuriyet’te konuşulmaması 

gereken sorunlar hala içimizdeki sorunlardan biridir. Kadın sorunu hala oluyorsa çok 

ayıp. Ne acılar çekildiğini, neler olduğunu görüyorsunuz. O zaman ben de dedim ki “Bir 

tane kadın sığınma evi yapacağız. Türkiye’nin en iyisi olacak. Türkiye’nin en güzel kadın 

sığınma evini ben yapacağım.  En rahat edecekleri şekilde kadınlara yardım edeceğim”. 

Gerçekten de yaptığımız sığınma evi, ülkenin sayılı sığınma evlerinden biri oldu. Paraya 

yine acımadım.

Üçüncüsü, çağırdım kurmaylarıma dedim ki “Bakın öyle bir engelliler merkezi yapacağız ki 

Türkiye’de bir eşi olmayacak. Her engelliye hitap edecek, her aileyi rahatlatacak. Eğitimden 

uygulamaya kadar, görme engellilerin yürüyüş pistine kadar yapacaksınız.” Arkadaşlarımız 

çok güzel bir proje hazırladılar ve Türkiye’nin en büyük, en nitelikli engelli merkezini yaptılar. 
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Ancak o sırada Bornova Belediyesi’nden 3 mahalle alınıp Bayraklı’ya bağlandı. Yeni bir 

ilçe kuruldu. Karşıyaka’dan birkaç mahalle alındı ve bizim yaptığımız engelli merkezi 

Karşıyaka bölgesinde kaldı. O zaman yeni kurulan belediyenin başkanı kurucu başkan 

Hasan K AR ABAĞ bana dedi ki, “Sırrı ağabey, ben çok şaşkınım. Şu anda belediye hizmeti 

yürüteceğim bir yer yok. Kusura bakma ben bu engelliler merkezini belediye binası olarak 

kullanacağım. Ama sana söz veriyorum hizmet binamı yaptığım zaman bu binayı başka 

işte kullanmayacağım ve yine engelliler merkezi yapacağım” dedi. Bu sözü verdi. Geçen 

günlerde gazetelerde okumuşsunuzdur. Sayın K AR ABAĞ’a buradan teşekkür etmek 

istiyorum. Sözünü tuttu, yeni hizmet binasını yaptı ve bugün Türkiye’nin en nitelikli 

engelliler merkezini açtı. Bütün bunlar gözümüzün önünden 30 -40 senede bir hayal 

gibi geçiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçe belediyelerimizle birlikte bu işe el 

koyduk. Herkes elini taşın altına koydu ama biz Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekten 

samimiyetle, severek, isteyerek bu hizmetleri yürütüyoruz. 

Dört tane engelliler merkezimiz var; Buca’da, Konak’ta, İnciraltı’nda çok güzel 

merkezlerimiz var. Bütün işimiz de eğitim. Başta her engellinin ve ailesinin eğitimi. 

Amacımız onları topluma kazandırmak, meslek sahibi yapmak. Bugün meslek fabrikası 

diye büyük bir binamız var. Eski DGM binasıydı. Bir gün gelin gezin.  Bakın neler yapıyoruz. 

İlçe belediyeleri de elinden geleni yapıyor. Ama işin en sonunda işte bugünkü çalıştaya 

geliyoruz. İstihdam. Biz eğitiyoruz, iş sahibi yapıyoruz, haklarını öğretiyoruz, ailelerine 

eğitim veriyoruz, bu anlamda her imkânı sağlamaya çalışıyoruz. Ancak istihdam en 

son gelen nokta. İşte bugün bu çalıştay da bize belki bir yol haritası çizecek. Nerelere 

geldik, neler yapabildik ve neler yapabilirizi daha iyi şekilde önümüze koyacağız. Şimdi 

nedendir bilmiyorum, özel sektörde bir engelli çalıştırmama düşüncesi var. Yani böyle 

üstümden atayım diye çok az engeli olan, engelli sayılmayacak bazı %40’lı vatandaşları 

işe alıyorlar nedense. Oysa her engellinin yapabileceği bir iş var. Çok ağır zihinsel 

engeli olanlar veya bazı önemli durumları olanlar dışında, engelli bireylerin çoğunun 

çalışabileceğini ve en iyisini yapabileceğini de görüyoruz. Ben görevimi yapayım alayım, 

ister gelsin ister gelmesin, yok öyle bir şey. Engellinin psikolojik durumu da önemli. 

Çalışacak, üretecek, hakkını alacak. İşte bu çalıştaylar buna vesile olacaktır.  Bu bir açılış 

konuşması bu nedenle kısa tuttum, uzun konuşulacak konular engelliler ile ilgili olmalıdır. 

Bu çalıştaylarda bir yön çizebiliriz. Daha büyük katılımlar olmalı, sanayiciler gelsin, 

tüccarlar gelsin, dinlesin baksın. İşin içine girsin. Yoksa bizim yaptığımız işler bitmeyecek. 

Biz eğitimlerimize devam edeceğiz. Yardımlarımıza da devam edeceğiz. Biz gerçekten 

engelliler ile ilgili ne yapabiliyorsak yapmaya devam edeceğiz ama eninde sonunda hep 

beraber, toplum olarak sanayicisiyle, işvereniyle, tüccarıyla, resmi kurumuyla bu istihdam 

sorununu en iyi şekilde çözmemiz gerekmektedir.

Evet değerli arkadaşlar gerçekten dediğim gibi benim neslim çok büyük acılar gördü. 

Unutamadığım olaylar oldu ama şimdi gerek merkezi hükümetin yaptığı çalışmalar, 

gerek yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmalar bana ümit 

veriyor. Gerçekten iyi şeyler yapıyoruz. Yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama çok iyi 

bir başlangıcımız var. Bundan sonra da bu işlerin daha ileriye gideceğini düşünüyorum. 

Açılış konuşması olarak ancak bu kadar söyleyebilirim. Hepinizi en derin saygılarımla 

selamlıyorum, çalıştayın hayırlı ve uğurlu olmasını, bilgiler getirmesini, önümüzü 

açmasını diliyorum, teşekkür ediyorum hepinize.

sunucu Sayın AYDOĞAN’a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Böylelikle açıl ış konuşmaları 

bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi “Madenci Olmak ” konulu sunumunu 

gerçekleştirmek üzere Bülent Ecevit Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Sayın Ferruh Niyazi AYOĞLU’nu sahneye davet ediyorum.

PROF. DR.  FERRUH NİYAZİ AYOĞLU 
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ABD 

 

MADENCİ OLMAK 

 

Ben de bu güzel şehrin bu güzel sabahında sizlerle beraber olma şansını tanıdığınız 

için size teşekkür ediyorum. Çalıştaylar zordur. Düzenlemesi yapmaktan daha zordur. 

Düzenleme de emeği geçenlere de çok teşekkür ediyorum. Başladıysa bundan sonra biter. 

İyi olmasını dilemeyeceğim çünkü insanları tanıyorum, iyi olacağından eminim. Mutlaka 

bir şeyler üretilecektir. Ben Zonguldak’tan geliyorum. Bir halk sağlığı hocasıyım. 16-

17 yıldır Zonguldak’ta yaşıyorum. Karadeniz’in kıyısında sizin şehrinize kıyasla çok çok 

küçük olan bir şehirden geliyorum. Bizim bütün il nüfusumuz öyle tahmin ediyorum sizin 

Konak nüfusunuzdan biraz azdır. Ama üreten bir şehirden geliyorum. Size istihdamla ilgili 

“Madenci olmak ne demek, istihdamın hayatın içerisindeki anlamı ne? Hep konuştuğumuz 

istihdam gerçekleştiğinde benim içinde yaşadığım ve yakından tanıdığım sektörde ne 

anlama geliyor?” bundan bahsedeceğim.

Madenci olmak sadece çalışmak değil, sadece kader değil, sadece umut değil. Madenci 

olmak aslında hayatı şekillendirmektir. Öylesine bir şekillendirmek ki bu Kokaksu 

Deresi’nin ağzındaki küçük bir mahalleyi hepinizin tanıdığı emeğin başkenti dediğimiz 

şehre dönüştürdüğü söylenebilir. Bu aslında biraz onların öyküsü. Zonguldak’a 

baktığınızda o küçük mahallenin öyküsü içerisinde sancak olmasında, işgale uğramasında, 

işgalden kurtulmasında ve hep övünerek söylediğimiz cumhuriyetin ilanından sonra 

cumhuriyetin ilk ili olmasındaki belki de tek neden. Bir şehir düşünün, o şehirde 

yaşayan insanlar düşünün. Bu insanların dağa taşa aşık olduğunu düşünün. Aslında size 

anlatacağım öykü madenci olmak, dağın taşın hikayesi.

Hep uzun Mehmet’le başlar. Bazı tarihçiler uzun Mehmet’in gerçekte olup olmadığını 

tartışıyorlar. Uzun Mehmet diye bir karakterin olmadığını söylüyorlar. Belki haklılar ama 

ben Uzun Mehmet’in öyküsünü çok seviyorum. Her fırsat bulduğumda da paylaşmak 

istiyorum. Çünkü o öykü hayatın içerisinden başka bir anlam yansıtabiliyor. 
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Uzun Mehmet bahriyede askerliğini yapıp memleketi Ereğli’ye dönerken komutanları küçük 

siyah taşlar verirler. O dönemde Osmanlı buharlı gemilerin sevdasındadır ve kömürü bulma 

arzusundadır. Bu nedenle askerliğini bitiren herkese özellikle de bahriyeden tezkeresini 

alan herkese küçük taşlardan verilir ve yaşadıkları yerlerde bunlardan bulurlarsa hızla 

haber vermeleri söylenir. Dere ağzındaki değirmene gidip unu için sıra beklerken Neymen 

Deresi’nin kenarında oyalanır Uzun Mehmet. Bakar ki yerde küçük siyah taşlar vardır. 

Hemen bunlardan bir kısmını toplar, ununu bir tarafa bırakır, eve koşar siyah taşları ocağın 

üstüne koyar ve onların yandığını görür. Tamam der, buldum. Hemen ilk fırsatta yeniden 

İstanbul’a gider. Komutanları ile görüşür bulduğu taşları gösterir. Çok büyük bir sevinçle 

karşılanır. Haber verilir, padişah II. Mahmut kendisine 5000 kuruş ödül verir ve ölene 

kadar da 600 kuruş maaş bağlar ve der ki  “Sen şimdi İstanbul’da Leblebici Hanı’na yerleş. 

Yarın gelecekler ve hep beraber gideceksiniz ve bu taşı bulduğun yeri göstereceksin”. 

Uzun Mehmet’in bu öyküsü Leblebici Hanı’nda biter. Çünkü kara taşın bulunduğu haberi 

Ereğli Beyi İsmail Ağa’nın da kulağına gitmiştir. Kara taşın bulunması demek devletin 

gelmesi, topraklara el koyması demektir. İsmail Ağa Uzun Mehmet’i Leblebiciler Hanı’nda 

boğdurarak öldürür. 1839’da kara taşın bulunuşudur bu. Uzun Mehmet’in öyküsü aslında 

madenci olmanın ve istihdamın nelere sebep olacağının habercisidir.

Bir şehrin şehir olabilmesi için gerekenleri sizlere anlatmam çok zor çünkü siz bu ülkenin 

en güzel şehirlerinden bir tanesinde yaşıyorsunuz. Denizin kıyısındasınız, biz de deniz 

kıyısındayız. Limanınız var, bizim de limanımız var. Bazı öğeler var ki şehirleri şehir yapar. 

Kara taşı bulmak yetmez, onu ulaştırmak gerekir. Çıkartıp başka endüstrilere ulaştırmak 

gerekir. Onlara yetiştirmek gerekir ve Zonguldak’ın kaderi ufak ufak şekillenmeye 

başlar. O küçük mahalle, dere ağzındaki küçük mahalle giderek birleşen evlerle, düzensiz 

çarpık yapılanmasıyla birlikte giderek şehirleşmeye başlar. Demiryolu bu şehri hayata 

bağlayan iki önemli öğeden bir tanesidir. Biri limandır, biri de demiryolu. Aslında demir 

yolu 1920’lerin başında Cumhuriyet’in ilk kurucularının muhteşem bir projesi ve düşü 

olarak ortaya çıkar. Başlangıçta ne işe yarayacağı çok anlaşılmaz ve genel yüklenen anlam 

da şehri başkent Ankara ile birleştirmek olarak düşünülür. Hâlbuki başka süreçler vardır. 

Madenci olmak bununla birlikte yavaş yavaş hem kendisini hem de hayatı üretmeye başlar.

Zonguldak ve kömür çok konuşulan bir konu ama kısaca şunu söyleyebilirim ki; 1939’da 

Bilecik 10 küsur haneli bir mahalle. Bir istasyon yapılır. İstasyonun adı Karabük tren 

istasyonudur. Aslında burası âşıkların buluşacağı yerdir. Sivas’ın demirinin Zonguldak’ın 

kömürüne olan aşkı ile birleşeceği yerdir. Ardından Karabük’te bir demir çelik fabrikası 

yapılır. Gazeteler bu önemli olayı endüstrinin başlangıcı olarak yazarlar. Belki de 

Türkiye’deki en önemli endüstri yatırımlarından bir tanesidir. Ülkede üretilen ilk çeliğin 

plakası, 1939 yılında ilk Türk demiri damgası ile üretilir. Günümüzde hala saklanmaktadır. 

Arkasından 1945’te madenci elektriğe döner. Ülkeyi aydınlatmak için yola düşer ve 

Çatalağzı’nda bir termik santral kurulur. Bugün yöneticiler bu santralin çok verimli 

olduğunu ve on kadar daha termik santral açmak istediklerini söylüyorlar. Biz tabi 

büyük bir hayret ve üzüntü ile karşılıyoruz. Takdir edersiniz ki 10 tane termik santralin 

bulunduğu şehirde başımıza neler geleceğini düşünebiliriz. Ama Çatalağzı Termik Santrali 

kömürün elektriğe dönüşmesinin ve hayat vermesinin bir başka örneğidir.

1949 yılında bir liman yapılacağı, Karadeniz’in en önemli limanı olacağı söylenen Filyos’ta 

bir ateş tuğla fabrikası yapılır ki sanayinin oluşumu için çok önemli bir tesistir. Ardından 

60’lı yıllara gelindiğinde hepimizin yakından tanıdığı ERDEMİR diye bildiğimiz Ereğli Demir 

Çelik Fabrikası açılır. Böylece kömür ve kömür üreten madenci elektriğe, demir çeliğe ve 

tuğlaya dönüşür ve ülkenin kalkınması için çalışmaya devam eder. 90’lı yılların başındaki 

yürüyüşe biz “Büyük Yürüyüş” diyoruz Zonguldak’ta. Belki hatırlayanlar vardır. “10 0.0 0 0 

Kişiydiler” adıyla bir belgeseli de çekildi. Eğer fırsat bulursanız mutlaka izlemenizi 

öneririm. Madende çalışan kişi sayısı 10 0.0 0 0 değildir. En yüksek zirvesini 1980’lerin 

başında yapmıştır, 40.0 0 0 kadar işçi çalışmıştır. Daha sonra işçi sayısı azalmaya başlar, 

80’li yılların politikaları nedeniyle. Sonra bir yerde “Gayrı yeter” denir, iş anlaşmazlıkları 

olur, toplu sözleşmeler kitlenir. Hani Nazım’ın dediği gibi “Ellerini usul usul toprağa basıp 

ayağa kalkıp yürümeye karar verir.” Niye 10 0.0 0 0 kişiler? Aslında çok da basit bir anlamı 

var. Dedim ya ben üniversitede hocayım. Zaman zaman işte bu literatürleri, kitapları 

okuyoruz ya, bir maden işçisi yer üstünde 10 kişiye geçim sağlar. Yani bir şehirde bir 

maden işçiniz varsa O, 10 kişiye istihdam yaratmış demektir. Zonguldak’ta madenciler 

yürümeye başladığında yola belki sadece kendileri olarak çıktılar. Ama hemen kısa bir 

süre içerisinde bütün kent yürümeye başlar. Bu aslında biraz da onların öyküsü. Öykümün 

sonunu biliyorsunuzdur. Mengen’e kadar giderler. Mengen’de önlerine kocaman barikatlar 

kurulur, bazı anlaşmalar sağlanır ve buradan geri dönerler. 

Zonguldak ve madenci hep önemsenmiştir. Madencilerden hep güzel anlamlı sözlerle 

bahsedilmiştir. Bu anlamda Zonguldak’ın önemini belirtecek çok sayıda olay yaşanır. Belki 

bunlardan bir tanesi de Ulu Önder Mustafa Kemal’in Zonguldak’a ziyaretidir. Bir günlük 

bir ziyaret olmasına rağmen 63 No’lu kömür ocağını ziyaret eder. Kömür şirketlerinin 

yöneticileri ile görüşür ve bilgi alır. Cumhuriyet bayramları o dönemde en önlemli 

etkinliklerdir. Zonguldak’ta büyük bir coşku ile kutlanır. Özellikle 10. yıl Cumhuriyet 

kutlaması büyük ve gösterişli bir etkinlikle kutlanır. Halk evleri Zonguldak’la ilgili, 

Zonguldak’ın tarihi ile ilgili, madencinin tarihi ile ilgili bir sürü eser ortaya çıkarırlar. 

Zaman zaman vilayetin önünde işçilerle toplu yemekler yenir. Sahilde küçük çay bahçeleri 

açılmaya başlar. Cumhuriyet’in bu dönemi için oldukça şık balolar düzenlenir, insanlar 

burada modern danslar yaparlar. Bir deniz kulübü açılır. İzmir’de deniz kulübünüz var mı 

bilmiyorum. Hiç gitme şansım olmadı. Mutlaka vardır. Eğer yoksa İzmir tarihi için çok 

kötü bir şey olarak anacağım. Bir deniz kulübü açılır. İnsanlar denize girmeye başlar. 

Ardından bir tenis kortu açılır. Bugün Zonguldak’ta Fener Mahallesi dediğimiz aslında 

Fransız şirketinin yöneticilerinin kaldığı tamamen Fransız sokak stili ile düzenlenmiş 

bir mahalledir. Fener mahallesinde bir tenis kortu açılır. Bildiklerim beni yanıltmıyorsa 

Türkiye’nin ilk tenis kortlarından bir tanesidir ve bu tenis kortlarında müsabakalar 

yapılmaya başlanır. Ama bütün bu güzelliklerin arkasında hep onların öyküsü vardır. Yeni 

yeni güzel evlerin önünden geçen servisler paso diyoruz onların adına, pasolar işçileri 



20 E N G E L L İ L İ K  V E  S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R  İ S T İ H D A M  Ç A L I Ş T A Y I E N G E L L İ L İ K  V E  S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R  İ S T İ H D A M  Ç A L I Ş T A Y I 21

taşır. İşçiler büyük bir hayranlıkla evlere ve mahallelere bakarlar. Sonra vardiya bitiminde 

tekrar pasoları ile kendi köylerine ve yurtlarına dönerler. Öylesine gelişir ki kömürü 

nakletmek için şehrin ortasına bir tren yolu yapılır. Özel bir tren yoludur. Daha dar bir 

ray sisteminden oluşur ve burada kömür nakliyatına başlanır. Gel zaman git zaman şehrin 

içinden ağır ağır geçen, çevresine toz saçan, gürültüsü ile kulakları rahatsız eden bu treni 

kaldırsak mı acaba diye düşünülür.

1936’da Zonguldak’ı ziyaret eden İsmail HABİP bu tartışmanın ortasına Zonguldak ile 

ilgili anılarını yazar ve der ki; “Bu treni kaldırmak öyle mi? Burada bu şehir yokken bu tren 

vardı ve bu şehir bu trenden bir kozalaktan ağacın olması gibi çıkmıştı. Treni kaldırmak 

öyle mi? Burada maden, şehir ol demiş, arazi de buradan şehir olmaz demiş!” ve İsmail 

HABİP benim çok sevdiğim hep paylaşmaya çalıştığım bir cümle söyler. Der ki; “Burada 

aslolan madendir. Geri kalan her şey ekleme”. Aslında bu madenci olmanın ne anlama 

geldiğini söyler. Ama işçi şehirleri sosyal katmanlarıyla da ortaya çıkar ve bir şehir ne 

üretiyorsa giderek ona benzer. Zerodis bir santimetreden daha küçük kömüre verilen 

isimdir. Fransızca’dan kalma bir terimdir ve kömürün en küçük parçasıdır. Onun biraz 

büyüğüne ceviz denir ve en mükemmel olan tabakasına blok ya da işçilerin arasındaki 

adıyla “kaymak” denir. Şehrin içinde de aynı böyle sınıf lar vardır ve bir maden mühendisi 

şehre ait anılarında şunları yazar; “Burada 4 çeşit kömür var, 4 çeşit de insan. İşçiler, 

memurlar, esnaf lar ve patronlar.” listede görmediğimiz bir isim daha var ona “şılam” 

diyoruz. Şılam, zerodisten de küçük toz halinde olan, dışarıdan baktığınızda hiçbir işe 

yaramayan kısımdır. Genellikle atık olarak kullanılır. Son dönemlerde termik santraller 

onları sıkıştırarak yakıt olarak kullanıyorlar. Bu şehrin bir de şılamcıları vardır. Madenci 

şehirlerinde bizlerin güzel uykularımızda olduğumuz saatlerde atıkların arasında 

sokaklarda kömür parçalarını ve tozlarını toplayan insanlar vardır. Onları yakmak, onlarla 

ısınmak ve onlarla yemek yapmak için toplarlar. Çoğu zaman güzel düşleri bırakıp yola 

çıkmadıysanız onlarla karşılaşmanız mümkün değildir. Benim şehrimin de bu dört sınıfın 

dışında şılamı ve şılamcıları vardır.

Genellikle onlardan duygusal şeylerle bahsediyoruz akademik açıdan baktığımız zaman 

madenciliğin, maden istihdamının ve madenci olmanın çok ağır ve tehlikeli bir iş olduğunu 

biliyoruz. Kitaplar bununla ilgili çok şey yazıyorlar. Akademik hayatımın bana öğrettiği bir 

şey var: Evet koca koca kalın bilim kitapları hep doğruları yazıyorlar ama gerçeği tümüyle 

yazmıyorlar. Madenci olmak, madende iş bulmak, çalışmak sadece istihdam, sadece iş 

güvenliği değildir. Madenci olmak aynı zamanda hayatı şekillendirmek, kendi hayatınızla 

birlikte çevrenizdeki bütün hayatları da şekillendirmektir.

Sıradan bir madenci gününde eğer gündüz vardiyasında çalışıyorsanız sabahın erken 

saatinde evden ayrılmak, benim şehrimin merdivenlerle dolu sokaklarından inmek ve 

ocağa doğru yürümek zorundasınızdır. Bu sabah kahvaltıdan sonra yapılan sessiz bir 

vedalaşmaya şahit olunur. Evden ayrılırken maden işçisi geriye dönüp, eşine, sevdasına, 

çocuklarına bakar, eşi ona bakar bazen fısıltıyla bazen sessizce ona “uğur ola” der, 

hakkını helal eder. Her sabah sevdiklerinizle vedalaşmaktır madenci olmak. Dar sokakları 

geçerken arkadaşlarınızla buluşmak topluca ocağa gelmektir. Günün ilk başlangıcı 

ocakta toplanmayla, tertip oluşturmakla geçer. Burada iş emirleri verilir. Bugün hangi 

galeride hangi ayakta ne kadar maden sürülecek, ne kadar kömür dökülecek bunların iş 

emirleri alınır. Arkasından madencinin en yakın iki arkadaşı diyebileceğim lambası ve 

gaz maskesini alması gerekir. Bunlar bazen kamu kurumlarında çok sistematik yapılar 

içerisinde, bazı özel madenlerde ilkel ortamlarda bulunur. Bütün aküler şarj edilmiştir 

vardiya öncesinde. Çünkü akünün şarj edilmemesi sizin 60 0 metreye, 30 0 metreye 

indiğinizde ışıksız karanlığın içinde kalmanız demektir. Gaz maskeleri kontrol edilir. 

“Umarım çalışır” diye içten geçirilir ve ocak için sıraya girilir.

Ocak sırası normal de değildir iki uçtadır, ya çok sessizdir ya çok neşelidir. Genellikle 

bu sessiz ortam içerisinde insanlar sıraya geçerek arkadaşlarıyla beraber kendilerini 

kara ejderhanın midesine indirecek asansörü beklerler. Aklınızda olsun yolunuz düşer 

de madeni ziyaret ederseniz sizi asansöre bindirdikleri zaman hemen madenci lambanızı 

kapatın. Böylece gözünüz kolaylıkla karanlığa alışacaktır ve madenci lambasını zemine 

vardığınız zamanki ışığı size her şeyi göstermeye yetecektir.

Burası da bir başka hüzün kokan vedadır. Genellikle geriye dönük bakışları hüzünlü 

vedalaşmaları izleyebilirsiniz ve buradaki geleneklerden bir tanesi işçilerin birbirlerine 

sürekli her gördükleri işçiye “uğur ola” diyerek günün şanslı ve hayatta kalarak geçmesini 

dilemektir. Sonra madenci çalışmaya başlar. Eğer madenci iseniz çok yakın arkadaşlarınız 

vardır. Bunlardan bir tanesi karbon monoksit gazıdır. Öyle güzel bir arkadaştır ki bir 

nefeste sizi öbür dünyaya çekebilir. Belirlemek çok zordur. Bir diğeri metan gazıdır. Biz 

hep grizudan bahsederiz. Grizunun madenciler arasındaki adı özellikle eski madencilerden 

kalan adıyla “ateş kütlemesidir”. Madende yeni çalışmaya başlayanlara hep şu öğretilir; 

öyle bir şeyle karşılaşırsan kendini içi su dolu bir oluğun içine at ve ateşin üzerinden 

geçmesini bekle. Kaç kişiyi kurtarmıştır bu bilgi, bilinmez ama bu bir madenci geleneğidir 

ve her yeni, çömez madenciye ustaları tarafından anlatılır. Grizunun diğer arkadaşı 

göçüktür. Madende çoğu zaman grizudan daha çok karşılaşılan daha çok iş kazasına neden 

olan belki de daha da çok korkutan olaydır göçük. Çünkü ne zaman nereden geleceği belirli 

olmaz. Ama usta madencilerle konuşursanız size bununla ilgili şöyle bir öykü anlatırlar. 

Eğer uç noktasındaysanız, kazmacının kömürü döktüğü yerde iseniz bir an sessizlik 

içerisinde kalmanızı sağlarlar bir çıtırtı duyarsınız. Bu arın dediğimiz duvarda sürekli var 

olan bir çıtırtıdır ve usta madenciler çıtırtının ses değişiminden, tonunun değişiminden 

arkasından ne gelip gelmeyeceğini tahmin etmeye çalışırlar.

Zonguldak ilginç bir şehirdir, bazen şehirde dolaşırken bir evin altından çıkan vagonlarla 

karşılaşabilirsiniz. Orası küçük bir maden ocağı olabilir. Çok yüzeysel maden çıkarım 

işlemi olabilir. Bunların bir kısmı özel ocaktır ve bir kısmı ne yazık ki herkesin gördüğü ama 

kimsenin söylemediği, üzerine konuşmadığı kaçak ocaklardır. Kaçak ocakların varlığı hep 

söylenir. Yerleri şehirdeki herkes tarafından nokta atışı ile bilinir ama hiç görülmez, hiç 
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konuşulmaz. 2017 yılındayız 1845’te kömür çıkarılmaya başlanan bir şehirde yaşıyorum 

ben. Hala kaçak ocaklar varlığını devam ettiriyor.

Sonra vardiya biter. Vardiya çıkışı da çok eğlencelidir. Çok neşelidir. Hep koşuşturmaca 

vardır. Kendinizi bir kutlamanın, şölenin içinde hissedersiniz ve bu gerçekten bir 

kutlamadır. Çünkü bu noktaya geldiyseniz, vardiya bittiyse, asansör sizi yüzeye 

çıkardıysa kutladığınız şey hayatın ta kendisidir. Hayatta kalınmış bir günün mutlaka 

kutlanması gerekir. Burada madenciler çok hızlı hareket ederler. Hızla duşlara doğru 

yönelirler. Eğer onlarla konuşmak, sohbet etmek istiyorsanız en kötü an bu andır. Çünkü 

onları durdurmanız mümkün değildir. Duşa girmek, çıkmak, pasoya binmek ve yorgun 

argın hemen evlerine gitmek isterler. Hepsi büyük bir yorgunlukla vardiya dışındaki 

zamanını uyuyarak geçirir. 

Evet, madenci olmak her vardiyanın başında kara ejderhanın midesine inmektir. Kara 

taşı oradan söküp çıkarmaktır. Grizuyla karbon monoksitle metanla, göçükle arkadaş 

olmaktır. Lakabı göçük olan çok sayıda işçi vardır. Bunlar birkaç göçüğü yaşamış ve 

hayatta kalmış şanslı insanlardır. Onlar genellikle göçük Ahmet, göçük Mehmet diye 

adlandırılır ve öyle tanınırlar. Bu öyküleri de yaşadıkları her yerde anlatırlar. Bu nedenle 

madenci şunu bilir ki en yakın arkadaşı birlikte çalıştığı kişidir. Bu nedenle maden 

işçileri arasında korkunç güçlü, sessiz bir bağlılık vardır ve bu bağlılık sadece çalıştığı 

ocakla sınırlı değildir. Dünya’nın her tarafındaki madenciler genel iş gücünün binde 

birini oluştururlar. Birbirlerine büyük bir ailenin fertleri olarak bakarlar. Bu yüzden 

Soma yaşandığında en çok Zonguldak ağlar. Şili’de bir maden göçtüğünde Afrikalı 

işçinin gözünden iki damla yaş akar. En büyük kaza bizde gerçekleşti sözcüğünün hep 

bizde kalması için dua edilir. Daha büyüğü olmasın istenir. Ama madenci madenciyi bilir. 

Madenci olmak bu ailenin içinde yaşamak demektir. Bilimsel kitaplara baktığımızda çok 

tehlikeli ve zor bir iş olduğunu söylüyorlar. Bu kitaplar; işçiler çok ağır şartlar altında 

çalışıyorlarsa onlara verilecek günlük kalorinin şu kadar olması gerektiğinden, içeriğinde 

bu kadar karbonhidrat bu kadar protein olmasından söz edilir. Ama hayatın gerçeğinde 

bu hesaplar tutmaz. Bizim orada yemekleri Yemek Kurumu karşılıyordu. Türkiye Taş 

Kömürü Kurumu karşılıyordu. Şimdi madenciler yemeklerini kendileri götürüyorlar. Bu 

nedenle biraz hallice olanların elinde sefer taslarını görürsünüz sabahleyin. Daha çok 

naylon poşetlerin içerisinde taşınmış yemekler vardır. Bu yemekler madene inildiği zaman 

direklere çakılmış çivilere asılır. Fareler ortak olmasın diye. Sonra yemek vakti ve molası 

geldiğinde yere serilen bir gazete kâğıdının üzerinde herkes çıkınında ne varsa getirir ve 

paylaşır. Madende yemek kuralları çok basittir. Herkes her şeyi yer, herkesin getirdiği 

herkes için ortaktır. Biz daha çok bu manzaraya Ramazan aylarında ve kola reklamlarında 

rastlasak da  madende bu hep böyledir zaten.

Kola içmeleri kolayı çok sevdiklerinden değildir çünkü madende çay demleme şansınız 

yoktur. Ateş yakma şansınız yoktur. Zaman zaman iyi kötü bir termos bulunursa onunla 

beraber çay indirilebilir aşağıya ve aşağıya çay indirmiş bir işçi, o günün patronudur. 

Çok değerlidir. O çaydan bir parmak ya da iki parmak bile içmek çok önemlidir. Bu yemek 

vaktinde madenci lambaları da nöbetleşe kullanılır. Sadece masayı aydınlatması yeterli 

görülür ve sırayla açılır. Madenci olmak istenen bir şey midir? Dünyanın en ağır işlerinden 

bahsederken insanlar niye madenci olmak ister? Yoksa bir coğrafyada doğmuş olanlar 

için kader midir madenci olmak? Aslında hayatın içerisinde ikisi de geçerli. Zonguldak’ta 

olmak ve madenci olmak kaderdir. Geçmişte mahkûm işçiler çalışmıştır. Mükellef iyet 

nedeniyle çalışılmıştır. İki zorlu mükellef iyet dönemi yaşamıştır madenciler. Bunlardan 

bir tanesinin bir hükmünü sizinle paylaşayım. Tarihler 1867’yi gösterdiğinde Dilaver 

Paşa Nizamnamesi diye bir iş yasası çıkartılır. Dilaver Paşa Nizamnamesi şunu söyler: 

Zonguldak madenlerinin çevresinde bulunan 13-50 yaş arasındaki sağlıklı her kişi ayda 12 

gün madende işçi olarak çalışmak zorundadır. Evet, yanlış duymadınız. 13 yaşından büyük 

ve 50 yaşından küçük bütün erkekler için zorunlu bir çalışmadır. Köylerinden sökülüp 

gelirler, her ayın 12 gününde madenlerde ve maden ocağının yanındaki yurtluklarda 

kalırlar. Sonra tekrar köylerine dönerler.

İkinci mükellef iyet, 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanmıştır. Zaman zaman madencilikteki 

istihdam açığı mahkûmlarla ve asker işçilerle kapatılmıştır. Birkaç bulabildiğim 

fotoğrafı bu anlamda paylaşmak istedim sizinle. Aynı zamanda ne gariptir ki umuttur 

madenci olmak. Eğer işsizseniz eve götürecek ekmek paranız yoksa evde sizden 

ekmek bekleyecek çocuklar varsa, kaynaması gereken bir tencere varsa, bakkaldan 

bir süt alınması gerekiyorsa madenci olmak umuttur. Hele bir de şehre gelen bir siyasi 

konuşmasında madene işçi alınacak dediyse bütün şehir dalgalanır. Bizim Karadeniz’in 

poyrazı meşhurdur. Poyrazda deniz ne olursa, madene işçi alınacak sözüyle şehre aynen 

bu olur. Herkes bir yerlere koşar, herkes torpil bulmaya çalışır ve istihdam için açıklanan 

kadro sayısının 10 ila 15 katı insan madende işçi olmak için, madenci olmak için her 

Allah’ın günü kara ejderhanın karnına inmek için, kara taşı söküp çıkartmak için sıraya 

girer, kuyruk olur.

Madenci olmak aynı zamanda bir zorunluluktur. Madenci, hep söylüyorum biz Zonguldak’la 

ilgili, madenle ilgili çok güzel şeyler biliyoruz. Kelebeğin Rüyası diye çok güzel bir f ilm 

yapıldı. Rüştü ONURLAR’ın hayatı ile ilgili arka planda hep madencileri gördük. Orhan 

Veli’nin meşhur şiirini hep biliyoruz. Neredeyse Zonguldak’ın milli marşı gibidir ama 

hemen şunu paylaşayım 10. Yıl Marşı da Zonguldak’ın eseridir. Fener Mahallesi’nde bugün 

Tabip Odası Lokali’nin bulunduğu mekânda yazılmıştır. 

Bir dönem katırlar çalışırmış bu katırlar bildiğiniz sicil kaydı olan, işçi def terinde 

adı, tanımı olan, burnunun üzerinde beyaz beni olan, boynunda beyaz şeridi olan 

tek tırnaklı, sol arka ayağı haf if ten topallayan, numarası 672 gibi tanımlanan ve işçi 

def terine kaydı olan katırlardır. Bunlar madenden kömür çıkar tmak için kullanılır. Öyle 

ilginçtir ki ben Zonguldak’a ilk gittiğimde, ar tık katırlar çalışmıyor, katır işçilerimiz 

yoktu ar tık ama onların sorumlusu olan işçilerden bir tanesi ile sohbet etme fırsatını 

bulmuştum. Onların bakıcısıydı. Şunu anlatır: “Bu katırların gücüne göre arkasında 



24 E N G E L L İ L İ K  V E  S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R  İ S T İ H D A M  Ç A L I Ş T A Y I E N G E L L İ L İ K  V E  S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R  İ S T İ H D A M  Ç A L I Ş T A Y I 25

bir vagon sayısı vardır. Genellikle 3-4 ü geçmez bu sayı ve öyle eğitimlilerdir ki vagon 

yüklenip bağlandığı zaman vagon sayısı ile uyumlu sesi duyduğunda hiçbir komut 

almadan yürümeye başlar ve yolunu hiç şaşırmadan en derin noktadan madenin çıkışına 

doğru ilerler. Orada başka bir işçi onu karşılar. Döker kömürleri ve aynı katır aynı ocağa 

tekrar geri döner”. Onlar için yazılmış şiirler vardır. Ben bir tanesini çok seviyorum. Bu 

yüzden izniniz olursa bir kısmını paylaşmak isterim. “ Vardiya değiş çanı çaldığında ocak 

ağzından yukarıya doğru benden önce dör tnala gidişini gördüm oturdum da yazıklandım. 

Feri sinen gözlerine has hüznün niye kâr etmediğini” bu şairin çalışma arkadaşı, ocak 

arkadaşı katırına yazdığı bir şiirden parçadır.

Zonguldak’ın bir de maden şehitleri anıtı var. Dedim ya ben halk sağlığı hocasıyım, halk 

sağlığı hocaları biraz aykırıyız galiba. Olup olmadık işler yaparız. Merak ettim, gidip 

saydım. Bu anıtın üzerinde maden kazalarında ölmüş her işçi için bir levha vardır. Bu 

levhanın üstünde işçinin doğum tarihi, adı, soyadı ve hangi köyden olduğu yazar. Köyler 

önemlidir çünkü Zonguldak’ta sosyolojik gerçekler olarak meslek köyleri vardır. Örneğin 

Domuz Damcı Köyü vardır. Lağımcı Köyü vardır. Kazmacı Köyü vardır. Çünkü Dilaver 

Paşa’dan bu yana bu sanata alınacak işçilerin tümü bu köylerden seçilir. Bu aslında bir 

iş okuludur aynı zamanda. Çünkü köyde çalışanlar köyün kahvesinde, bağda, bahçede 

yaptıkları işi anlatırlar. Böylece yapılan işin sanatı, ustalığı genç kuşaklara geçmiş olur 

ve siz o kuşaktaki gençlerin içerisinden aynı sanat grubu için işçi alırsanız, işe giriş 

eğitiminin bir kısmını hayatın içerisinde zaten vermiş olursunuz. 

En küçüğü 14 yaşındaydı bulduğumuz levhaların. Levhalar bizim şehrimizde zaman 

zaman çalınır. Çalınmasına kimse kızma çünkü neden çalındığını biliriz. Bazen hatıra 

olsun diye aileler alır, bazen satmak için hurdacılar alır. Sonra yenilenir, yenileri eklenir, 

tekrar yenilenir ve işin en acısı maden şehitleri anıtını projelendiren kişiler anıtı çok 

uzun yapmıştır.  Çünkü herkes bilir ki bu kazaların ve ölümlerin sonu olmayacaktır. Hiçbir 

zaman durmayacaktır.  Dedim ya madenci olmak hem kaderdir hem zorunluluktur. İnsanı 

içine alan bir düşüncedir. Ama dışarıda yaşayanlar onları güzel ve anlamlı konuşmaların 

dışında daha çok kazalarla ve ölümlerle birlikte anımsarlar. Bu nasıl bir şeydir, nasıl bir 

duygudur insan bile bile böyle bir işin peşinden nasıl koşar? Neden sabahları helalleşir, 

niçin işe girerken arkadaşlarına uğur ola der, niçin kutlar? Aslında bunların tümü kazaların 

öykülerinin içinde hep vardır.  

Kaza haberi geldiğinde herkes durur.  İnsanlar betonlaşmış gibi olduğu yerde kalır, 

çömelir, düşünmeye başlar. İçerde kim vardı? Bu vardiyada bizim köyden birisi var mıydı? 

Arkadaşım mıydı? Dün beraber çalıştığımız arkadaşım mıydı? bunu düşünür. Kaygı ile 

beklemeye başlar. Sonra bekleyen insanlar ocak ağzına doğru yoğunlaşmaya başlar. 

Ocaktan bir haber gelmesi için beklenir, herkes birbirine kim olduğunu, kimsenin çıkarılıp 

çıkarılmadığını, çıkartılanların halini sormaya çalışır. Bu bekleyiş zaman zaman gözyaşları 

ile gider. “Bu sefer de yırttık, hayattayım”ın sevinç gözyaşı mıdır, yoksa lanet olsun 

arkadaşımın yanında değilim, beni ıskalayan ölümün onu tutturduğunun hüzünlü ağlayışı 

mıdır bu bilinmez. Sonra kaza haberi çevreye yayılmaya başlar ve ardından kadınlar 

gelir.  Hani Nazım Usta diyor ya “Anamız, avradımız, yârimiz”. Kadınlar gelir. Anneler, 

eşler, bacılar, yavuklular, sevgililer… Öncelik annelerindir. En çok onlar yaklaşır, sonra 

eşlerindir. Yavuklular biraz daha uzaktan beklerler ve bu bekleyiş sürüp gider.

İçeriden çıkartılabilen her kişinin künyesi ile ilgili bilgiler fısıltılar halinde yayılmaya 

başlar. Umarım hiç şahit olmazsınız ama böyle bir kurtarma operasyonu görürseniz 

işçilerin inanılmaz bir hırsla, öf ke ile hiç yorulmadan sürekli ocağa inerek kazdıklarını 

ve göçüğü açtıklarını görürsünüz. Bu gerçekten hiçbir kitapta yazmayan insanüstü bir 

çabadır. Az önce değinmeye çalıştığım madenci dostluğun bir yansımasından ibarettir. 

Sonra olay şekillenmeye başlar. Hele grizu ise, metan patlaması ise, ateş kütlemesi ise 

herkes bilir ki geçen her saniye ile içeriden gelecek kişinin durumu belirlenmiştir. Ondan 

sonra çok daha başka bir umut başlar; cenazeye ulaşmak.  Hiç değilse ona ulaşmak ister 

insanlar. Elde ne varsa bazen vagonlarla,  bazen el yordamıyla içeriden çıkartılanlar 

dizilir, hastaneye ulaşabilecek olanlar hastaneye ulaştırılır. Ulaşması gerekmeyenler 

ayrı bir yerde toplanır. Eğer olay büyükse çok sayıda kişi öldüyse törenler düzenlenir. 

Törenlerde yetkililer gelir, siyasiler gelir, baş sağlığı diler, elden gelen her şeyin 

yapılacağını söyler ama ölümün acısı sadece onu yaşayanlara özgüdür. Sadece onların 

yüreğinde kalır. Dedim ya 16-17 yıldır Zonguldak’ta yaşıyorum. Ben de artık kendimi bir 

madenci olarak tanıyorum. Biz buna inanıyoruz. Eğer onlarla beraber yaşıyorsanız siz 

de madencisinizdir. Ben bir üniversitede öğretim üyesiyim. Benim yaşadığım şehirde 

bir üniversite varsa ben orada iş bulabildiysem aslında, asıl olan maden olduğu için 

oradayımdır. Ama madenci olmanın ne demek olduğunu anlamak, annenin yüreğini 

anlamak ile başlar. Kara ejderhaya çocuğunu vermiş bir annenin ağlarken acaba öbürünü 

işe alırlar mı diye düşünmesini anlamak, bu işin püf noktasıdır. Evet, yitirdiğiniz 

oğlunuza ağlarken acaba diğerini işe alırlar mı diye umutlanmak, madenci olmaktır, 

madenci annesini yüreğini anlamaktır. Evet, her şey onların elleriyle şekillenir. Onların 

yürekleriyle şekillenir. Onlar bütün hayatı şekillendirirler. 

Kokaksu Deresi’nin ağzındaki küçücük mahalleyi alıp kocaman bir şehre dönüştürürler. 

Biz kendi şehrimize gelen herkese emeğin başkentine hoş geldiniz deriz. Beni buraya 

çağırdığınız için gelmekten çok mutluyum, zaten gelmeme gibi bir şansım yoktu. Güzel 

yürekli dostlar çağırdıysa, O’na hayır demek olmazdı. Gittiğim her yerde onların öyküsünü 

anlatmaya çalışıyorum. Onları buluşturmaya çalışıyorum. Sizler de böyle bir şansı bana 

tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ama bir gerçeği de sizinle paylaşmak istiyorum. 

Madem ki çağırdınız, bu bir deli halk sağlığı hocasını dinlemek gaf letinde bulundunuz, 

artık sizler de birer madenci oldunuz. Bu nedenle bütün şehir ve bütün emekçiler adına 

söylüyorum emeğin başkentine hoş geldiniz. Saygılar. 

sunucu Sayın AYOĞLU’na sunumu için çok teşekkür ediyoruz ve 10 dakikalık kısa bir molanın 

ardından ilk panelimize geçeceğiz. 
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PANEL: İZMİR ÇÖZÜMÜ TARTIŞIYOR 

Moderatör: Prof. Dr. Hatice Şahin

sunucu Panelimize hoş geldiniz i lk olarak sayın Prof. Dr. Hatice ŞAHİN’i sahneye davet 

diyorum. Hemen ardından oturumun değerli konuşmacıları; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

İzmir İl Müdürlüğü Engelli Hizmetleri İ l Müdürü Arzu K AMBER KUNTAY’ı, İzmir Çalışma ve İş 

Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü Şef i Sayın Cengiz ÖZER’i, Tena Tekstil Ürünleri Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi İnsan Kaynakları Müdürü Sayın Birgül K ARAGÖZ’ü, Broket Call Center Müşteri 

Hizmetleri Temsilcisi Sayın Zeynep SAKMAN’ı ve İzmir Park Cinemaximum Halkla İl işkiler 

Temsilcisi Sayın İzzet YILDIZ’ı sahneye davet ediyorum ve sözü konuklarımıza bırakıyorum.

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN 
EÜ ENGELSİZ EGE BİRİM KOORDINATÖRÜ

Çok teşekkürler. 2010 yılında engellilik ile ilgili bir çalıştay yürütmüştük, o zaman da 

salonumuz böyle dolmuştu. Teşekkürler katılım için, herkesin ayağına sağlık. Düzenleme 

için de tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün burada Ferruh Hoca’nın konuşması 

ile biraz duyguları ayağa kaldırmak istedik. Çünkü aslında iş ya da istihdam dediğimiz şey 

sadece bizi bir para kazanma mekanizması olarak etkilemiyor. Aslında anneleri, geleceği, 

ülkeleri, nasıl etkiliyor; gerçekten bu istihdam denen şey ne kadar da değerli bunu 

görmemizi sağladı. Bunun üzerine biz İzmir’de ilk kez yapılan bir uygulamayı yürüteceğiz, 

sizinle birlikte. Beş güzel konuşmacımız var. Onlardan da bulundukları kurumlar açısından 

engelli bireylerin istihdamı konusu ile ilgili bilgi alacağız. Biz bu çalıştayı planlarken özellikle 

şöyle bir şey düşündük: Yaşanmışlıklar üzerinden yola çıktık. Çünkü engelli bireylerin iş 

bulma konusunda, iş görüşmeleri konusunda deneyimleri farklı.  İşe yerleştirme konusunda 

ya da iş hayatı içerisinde yaşadıkları da bizlerin bildiğinden biraz daha farklı. Ama bunun 

yanında engelli bireylerin istihdamı ile ilgili önemli taraf lardan biri özellikle sosyal destek 

ile ilgili. Önemli kurumlardan biri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Oradaki arkadaşlarımız 

bizlerle birlikte çalışırken ya da istihdamla ilgili bizlerle birlikte olurken onların gözünden 

neler yaşanıyor bunu görelim istedik. Çalışma ve İş Kurumu ile birlikte daha fazla birlikte 

oluyor engelli bireyler. Başvurularında veya temaslarında en önemli noktalardan biri 

bu kurumdur ve İŞKUR iletişim noktalarında neler yaşanıyor. İŞKUR yetkilileri, İŞKUR 

yöneticileri acaba bu konuyu kendi pencerelerinden nasıl açıklayabilirler bunu göreceğiz. 

Bir engelliyi işe alırken, engelli bireyle görüşme ya da engeli tanıma, engelli amacına yönelik 

iş görüşmesi yapma veya işe alımdan sonra işe uyumla ilgili yaşananlar nelerdir?  Bunlarla 

ilgili deneyimleri alacağız. Böylelikle aslında size öğleden önceki bu bir buçuk saatlik 

zaman zarfında şunu göstermek istiyoruz: Evet konumuzun çekirdeğinde istihdam var, 

meslek sahibi olmak var, para kazanmak var. Özellikle engelli bireyler için bağımsız olmak 

adına çok önemli olan para kazanma yani istihdam yaşamsal önemdedir. Ama istihdam 

dendiğinde aslında sadece çalışan yok. Onun çalışması ile ilgili bazı taraf lar var ve o taraf lar 

aslında ne yaşıyor bunu görelim. Konuşmalara geçmeden önce küçük bir örnek vermek 

istiyorum. Engelli bir bireyi ben bir iş görüşmesine gönderdiğimde ve geri geldiğinde şöyle 

bir şey oldu. Öyle ciddi bir iletişim kazası gerçekleşmiş ki yetkili ve engelli birey arasında 

karşılıklı birbirlerini anlayamamışlar ve ortak noktada buluşamamışlar. Çok kötü bir 

görüşme geçmiş. Böylelikle aslında iş görüşmesi yapan yetkili de engelli bireyin çalışma 

hayatındaki üretme potansiyelini görememiş ama engelli bireyde de mütemadiyen katlanan 

bir görüşmeler zinciri ile ilgili olumsuz algıların oluşmasını sağlamış. Dolayısıyla biz burada 

biraz başkasının gözüyle bu durum nasıl gözüküyor bunu göstermek istiyoruz. Bu yüzden 

konuşmalarda da bir tarafgirlik değil fakat ama ben bunu yaşıyorum, yanımdaki bunu bilsin 

anlamında bir konuşma düzenledik. Şimdi öncelikle Zeynep’le başlamak istiyorum çünkü 

engelli bireyler olarak iş görüşmelerine nasıl gittiler, bu görüşmelerde neler yaşadılar 

aslında yaşadıkları olumlu ya da olumsuz şeylerden ne öğrendiler? Bizi ya da kimi daha 

çok ilgilendiriyor veya işe girdikten sonra işe uyumla ilgili neler yaşadılar? Bu masadaki ve 

salondaki herkes aslında bunu dinlediği zaman “Evet, bak bu benim hiç aklıma gelmemişti” 

diyen noktalar çıkaralım istiyoruz. Dolayısıyla ilk sözü Zeynep’e veriyorum. Bu konuda neler 

yaşadın, işe yerleşme ve bulma maceraların nasıl oldu? Hem evde çalışma hayatın ile ilgili 

kısmı hem de şu anda bir kurumda çalışman ile ilgili kısmı merak ediyoruz. Evet, söz sende.

ZEYNEP SAKMAN 
PROCAT CALL CENTER HOTEL MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ

ENGELLİ BİREY İÇİN ÇALIŞMA HAYATI

Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle 38 yaşındayım ve 9 yaşından beri kas hastasıyım. 

Kas hastalığı ile savaş vermekteyim. Aynı zamanda benim erkek kardeşim de kas hastası 

ve 18 yaşında oturdu. Bu yüzden sürekli evde olmak durumundaydık. Akülü arabalar 

çıkana kadar, kendi başımıza dışarı çıkma imkânı sağlayana kadar bu şekilde ilerledi. 

Ancak evde nikâh şekeri yaptım geçimimi sağlamak için, güzellik uzmanıyım bu arada. 

Eğitimlere gittim, güzellik uzmanlığı hikâyem oldu ve çalışmaya başladım. Mimari 

sorunlar yüzünden çok sıkıntı çektiğim için yeniden eve hapsolmak durumunda kaldım. 

Bununla birlikte yaklaşık 8 seneden beri düzenli bir işim olsun, ben de sosyal hayata 

atılayım, benim de hedef lerim ve hayallerim netleşsin istiyordum. Çok büyük sorunlar 

ile karşılaştık. Bu sorunlar içerisinde en büyüğü mimari sorunlardı. İkincisi de eğitim. Biz 

bedensel engelliler olarak okullarımız uygun olmadığı için 3. sınıftan itibaren hiçbirimizin 

düzenli olarak okula gitmesi söz konusu olamadı. Sınıf lar kat be kat yükseldiği için bunun 

zorluklarını çok çektik. İş görüşmelerinde aldığımız eğitim sertif ikalarımızın dışında 

mutlaka diploma istediler.  Diploma her zaman bizim en büyük sorunumuz oldu. Ne kadar 

İŞKUR’un kurslarına gitsek de, kendimizi geliştirsek de bilgisayar, el işi kursu, matematik 

kursu, İngilizce kursu hiçbir şey diploma kadar geçerli olmuyordu. Şu anda çalıştığım işe 

başlamadan önce engelsiz bir projemiz vardı Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirdiği, 

burada Nilay Hanım’la karşılaştık. Daha sonra iş aradığımı da bildiği için bana yardımcı 

olmak adına elinden geleni yaptı. Tabii ki bedensel engelli olduğumuz için bizim çok 

fazla lüksümüz olmuyordu. Her iş görüşmesinde “Biz size geri dönüş yapacağız” denilip 

çok fazla görüşmeden eli boş geri döndüğüm için pek umudum yoktu. Nilay Hanım’la 
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görüştüğümüzde “Hayır, benim için diploma önemli değil” dediğinde ben tamam dedim, 

sanırım bu iş olacak. Firmalarına gidip bireysel olarak engelli çalışmasına ilişkin mimari 

durumu gördüğümüzde çok az sorun olduğunu fark ettim. Fakat bunun benim çalışmamı 

engellemeyeceğini, iş şartlarının benim için çok uygun olduğunu dile getirdim. Bazı 

düzenlemeler (lavabo, yemekhane gibi) gerekiyordu. Buna benzer sıkıntıları tabii ki 

onlar da aşmak zorunda kaldılar. Bu konularla ilgili çalışmalar yapıp geri döneceğini 

söylediğinde tabii ki ben yine mutsuz ayrıldım oradan. Ama en azından bir umudum vardı. 

Sonuçta bunlar için çalışan insanlar vardı ve emek harcıyorlardı, bu emek bizim için 

çok önemliydi. Daha sonra birkaç etkinlikte yine görüştük, iletişimi kesmedik. Bir gün 

kurumdan bir telefon aldım, “Zeynep Hanım gelin başvurunuzu yapın” dediler. Gittiğimde 

hem engelli lavabomuz olmuştu, hem de ortam çok iyiydi. Diğer çalışma arkadaşlarımızın 

ortamlarını da gördük. Bir anda bir rüyanın içinde buldum kendimi. Ne uzaklığı, ne 

mesafesi, ne rampası… Zamanla sorunları birlikte aştık. Yaklaşık beş aydan beri çok rahat 

bir şekilde çalıştığım bir ortamdayım. Her anlamda yanlarında rahat ettiğim bir insan 

grubu ve severek yaptığım bir işim var. Ben işe girdikten sonra müşteri hizmetleri daha 

da güzel oldu. Çünkü birçok arkadaşımız da aynı şekilde işe alındı. Destek amaçlı çok fazla 

bir araya gelemesek de konuşmalar gerçekleştirdik. Kendi aramızda en ufak bir sorun 

yaşadığımızda paylaşalım ki insan kaynaklarına bildirelim, bununla ilgili çalışmalarımız 

olsun diye karar aldık. Ancak buna gerek kalmadı. Bugün farklı bir yere taşındık ve orada 

tüm mimari sorunlarının aşılması bizim için bir devrim oldu. Çünkü bu durum engelli 

istihdamına daha fazla katkıda bulunacak ve bizim için daha güzel, daha büyük bir çalışma 

ortamı sağlayacaktı.

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Ben burada bir soru sorabilir miyim?

ZEYNEP SAKMAN: Tabii ki.

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Firma yetkilileriyle olumlu iletişimin sana işyerinde aidiyet 

hissettirdi, değil mi?

ZEYNEP SAKMAN: Aidiyet hissettirdi. Oysa ben inatçıyımdır.

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Peki, diğer işyerlerinden farklı olarak nasıl bir iletişim tarzı vardı 

yetkililerin, bize açıklar mısın?

ZEYNEP SAKMAN: Diğerlerinden farklı olarak işe almak istiyorlardı. Biraz da statüleri 

belliydi. Tüm engellileri kapsayan kurumlarından yararlanmayı düşünüyorlardı. Hepsine iş 

imkânı sağlamak istiyorlardı. Bizim için bir anlamda yeni bir başlangıçtı.

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Yani niyetin önemli olduğunu söylüyorsun.

ZEYNEP SAKMAN: Kesinlikle öyle, yaklaşım çok iyiydi.

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Peki, ben soruyu tersinden sorayım; aynı şekilde görüşmelerinde 

seni en çok üzen görüşme içerikleri nelerdi? Engel türünü bilmemek ya da senin 

karşılaşacağın sorunları bilmemek… Bunlar iletişime yansıyan şeyler miydi?

ZEYNEP SAKMAN: Pek öyle denemez. Zaten iş başvurusuna getirilmeden önce sorduğumuz 

şu soru vardır: Mimari sorunlarınız var mı, merdiven, basamak gibi? Her şeyden önce 

buna göre karar veririz. En temel konu bu olduğundan kendimizi ona göre hazırlayıp 

gitme taraftarıyız. 

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Bir de eğitimle ilgili bir şey söyledin, o çok önemliydi. 2010 yılı 

verilerine göre şu anda Türkiye’de engelli bireylerin %44’ü okur yazar değil, yani bırakın 

nitelikli meslek sahibi olmak için eğitim almış olmayı, okur yazar dahi değiller. Bunun 

da bizim müdahale alanlarımızdan biri olması gerekiyor. Senin söylediğin çok önemli 

bir şey var, sertif ika ya da katılım belgesi yeterli olmuyor, mutlaka diploma isteniyor. 

Bizim engelli bireyler olarak belki eğitim hakkından yararlanmak için başka çabalara 

ve başka işbirliklerine ihtiyacımız var demek ki. Başka söylemek istediğin şeyler var 

mı, yoksa soru alacağız şimdi, soru formlarımız dağıtılıyor sizlere. Lütfen soru yazın, 

kimlere hitap ettiğinizi belirtirseniz onların hepsini tasnif edeceğiz ve oturumun sonunda 

cevaplayacağız. Dilersen sona da bırakabiliriz.

ZEYNEP SAKMAN: Tamam, öyle yapalım.

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Ben kendi çalışma hayatımı düşündüm. Ben meslekte 28. 

yılımdayım. 1989’da işe başladım, ilk başladığım zaman sabah erkenden gittiğimde 

sağlık ocağı açılmamıştı. Pratisyen hekim olarak başladığımda merdivenlerde bekledim. 

Saat 09.0 0’a doğru geldiler ve teker teker kapıları açtılar. Hem idealist, hem de tıfıl 

bir hekim olarak aklımdan şöyle geçmişti: “Allahım şu 20 yıl nasıl geçecek de ben bu 

kadar mutsuz, bu kadar kötü başlayan bir iş yaşamından emekli olacağım” demiştim. 

Zaman hakikaten geçiyor ama bu arada Zeynep’in de söylediği gibi işe ait hissetme ve 

ürettiğini benimsemiş olma o ortamda bizleri çok mutlu eden şeylerden biri, o yüzden 

bunu vurguladığı için çok teşekkür ederim. İzzet sen ne diyorsun, senin deneyimlerin 

neler? Zeynep’ten farklı yönleri var mı? Bizlerin sonraki görüşmelerde dikkat edeceğimiz 

hususlar var mı?

 

İZZET YILDIZ 
İZMİR PARK CINEMA XIMUM 

ENGELLİ BİREY İÇİN ÇALIŞMA HAYATI
 
Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Ben İzzet Yıldız, burada olmaktan dolayı 

çok mutluyum. Hepiniz harika görünüyorsunuz. Heyecanımı mazur görün. Öncelikle 
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şunu söylemek istiyorum. Ben 3 f irma değiştirdim. Hayatım boyunca çok zorlukla 

karşılaştım. Engelli danışmanım Şirince SÜZEK her zaman arka saf larda olmayı tercih 

eder. Ama hayatıma çok güzel dokunuşları oldu. Kendisi de burada madenciler ile ilgili 

bir konuşma olduğu zaman duygulandı. O sırada ben de çok duygulandım çünkü onun 

yaşantısını ve hayatını örnek alan bir insanım. Ben kendimden vazgeçtim ancak o benden 

hiçbir zaman vazgeçmedi. İş hayatımda çok büyük zorluklarla karşılaştım ama pozitif 

bir insan olduğum için önyargıları hep kırmayı tercih ettim. Meslek lisesi mezunuyum. 

Meslek lisesinde okurken depo bölümünde staj yaptım. Stajın sonunda benimle çalışmak 

istediler. Daha sonra engelli raporum olduğunu gördüklerinde bu yükümlülükten 

kaçındılar. Bu sorumluluğu almamayı tercih ettiler. Ancak itildiğim kapıdan bir ay sonra 

bilgisayar sertif ikası alarak muhasebe bölümüne geri döndüm. Bu benim için güzel bir 

olaydı çünkü inatçı ve vazgeçmeyen bir yapım var. Şimdi sosyal medya uzmanıyım, web 

tasarımı eğitimi de aldım. Web tasarımı da yapabiliyorum. Hiçbir zaman hiçbir şeyden 

vazgeçmedim. Çalışma hayatımla ilgili birkaç şeye değinmek istiyorum. Bizim için 

işverenin ne demek istediğini bilmek çok önemli. Bize uygun olmayan bir işi istediğimiz 

zaman işveren ikilemde kalıyor, bizi kırmak istemiyor ya da bize geri dönüş yapmıyor. 

Ancak biz kendimizi tanıdığımızda ve işverenin ne istediğini bildiğimizde işler bizim için 

daha kolay oluyor. Şunu belirtmek istiyorum; gittiğim f irmalara hep bilgi edinerek ve 

o işin bana uygun olup olmadığını araştırarak gittim. Bu ayrıntılar çok önemli, çünkü 

işvereni etkilediğiniz zaman her şey daha kolay oluyor. Ben 3 f irma değiştirdim. İlki 

mobilya, ikincisi Hobby parfümeri, üçüncüsü de Cinemaximum. Benim hep hayallerim ve 

hedef lerim olduğu için sürekli bir basamak atlaya atlaya gidiyorum. Şu an bunlarla ilgili bir 

soru gelirse çok mutlu olurum.

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: O zaman ben sana soru sorayım. Az önce çok önemli bir 

şey söyledin. Bireyin kendini tanıması, donanımlarını bilmesi ve işyerine uyumunu 

değerlendirmesi gerektiğini söyledin. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki, 

bunu tersinden sorduğumuz zaman, bireyin iş ortamını düzeltme ile ilgili bir faaliyetini 

de engelliyor olabilir mi? İşe uyumla ilgili senin göremediğin bir şey olabilir mi? Bir fırsat 

olabilir mi, sen kendini engelliyor olabilir misin?

İZZET YILDIZ: Evet olabilir. Reddedildiğim zaman o işin bana uygun olmadığını ve şartların 

beni kabul etmediğini düşünüyorum. Reddedildiğim zaman bu tecrübeyi edindim.

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Peki, bu kendi potansiyeline göre işin uyumlu olup olmadığını 

değerlendirme işi, belirli iş görüşmelerinden sonra mı yaşandı?

İZZET YILDIZ: Aynen öyle oldu çünkü çoğu noktalarda reddedildim. Ben önce bir 

engellinin hangi noktalarda çalışamayacağını öğrendim. Daha sonra hangi noktalarda 

çalışabildiğini öğrendim.

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Sonuçta kendine böyle bir strateji geliştirdin. Peki, bu 

deneyimlerin içerisinde çözüm bulabileceğimiz konular var mı? Yani senin öğrendiklerin 

içerisinde neler var? Örneğin sen bunu yapamazsın mı deniyor veya sen buna uygun değil 

misin mi deniyor? Orada söylenen şey ne aslında? 

İZZET YILDIZ: İşveren sizi kırmak istemiyor. Size geri dönüş sağlayacağız diyorlar. Bu bir 

hafta on günde belli oluyor. Zaten kabul edildiyseniz akşamında size dönüş yapılıyor. 

Mesele engelli olduğumuz için, kırmamak için bize dönüş yapmıyorlar. Ancak çoğu zaman 

görüşmeler sonunda bunu Zeynep Hanım da iyi bilir, orada her şey masada belli olur. Siz 

işverenle iyi bir ilişki kurduysanız, kendinizi kabul ettirdiyseniz durum orada netleşir zaten.

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Peki, bir şey daha sormak istiyorum. İş hayatında aslında sen 

adım adım ilerlediğini ve bazı şeyleri elde ettiğini söyledin. Kaç yaşındasın?

İZZET YILDIZ: Şu an 25 yaşındayım. 

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Çok gençsin. Bundan sonraki iş yaşamında hedef in nedir? Yani 

hep burada mı çalışacaksın ya da başka bir şey mi yapacaksın? Çünkü hedef lerimiz de 

aslında bizim işverenle olan ilişkilerimizi etkiliyor.

İZZET YILDIZ: Benim önceliğim tabi işim ve bu işi ilerletmek istiyorum. Engellilere büyük 

haklar tanınıyor, büyük öncelikleri var. Olumlu, faydalı şeyleri kullanıp ilerlemek istiyorum.

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Kendine ait iş kurma gibi hedef lerin mi var?

İZZET YILDIZ: Evet var, mesleğimde ilerlemek istiyorum.

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: İnşallah diğer senelerde seni burada farklı pozisyonlarda 

görmek istiyoruz. Hem Zeynep’e, hem sana sorayım. Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı ile herhangi bir temasınız oldu mu? Yani sosyal yardımlar ya da istihdamla 

ilgili. Aynı şey İŞKUR’la ilgili temaslarınız için de geçerli. Masadaki iki kamu kurumu 

ile ilgili deneyimleriniz nelerdir? Çünkü oradaki temaslarınızı, olumlu ya da olumsuz 

deneyimlerinizi öğrenmek de bizlere çok şey katacak. Örneğin, senin bir iş ve meslek 

danışmanın var mıydı? 

İZZET YILDIZ: Benim vardı, halen de var. Beş yıldır, çalışsam da çalışmasam da, asla İŞKUR 

ya da Bakanlık ile ilişkimi sonlandırmadım. Hep ziyaretlerde bulundum çünkü onlar bizim 

görünmeyen destekçilerimiz. Bizleri gerçek anlamda çok iyi şekilde destekliyorlar. Onlar 

bizim arkamızdaki görünmeyen güç. Bu şekilde faydalarını gördüm ve hala daha görmeye 

devam ediyorum.

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Zeynep, senin deneyimin var mı bu konuda?
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ZEYNEP SAKMAN: Bakanlık ile sürekli iç içe çalışmak zorundayız zaten. Sonuçta 

haklarımız için ayrıca engellilerden sorumlu başkan yardımcısıyım. Bu alanda değişen 

kanunlar, istihdama ilişkin yapılan çalışmalar ve destek amaçlı projelerle bir arada 

olmaya çoğunlukla özen gösteriyoruz. Bizler, yaklaşık ayda iki bazen üç defa bakanlığa 

proje sunuyor, f ikir veriyor, erişilebilirlik ve istihdama ilişkin destek amaçlı etkinlikler 

yapıyoruz; ancak dediğim gibi hem devletimiz açısından hem Bakanlığının sınırlamaları ile 

ilgili çok fazla sorunla karşılaşıyoruz.  

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Peki, bireysel olarak senin iş edinmen ile ilgili bir katkısı var mıydı?

ZEYNEP SAKMAN: Katkısı olmadı. Şöyle olmamıştı; farkındalık yaratmak için biz çok fazla ön 

planda olan insanlarız. Her gittiğimiz yerde hem kendimiz hem tüm engelliler adına hep arka 

tarafta kalmaya çalıştık. Biz bireysel bir çözüm aramadık. Hep toplumsal bir çözüm aradık.

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Örgütlülük güzel bir şey ama şunu vurgulamak istiyoruz. İş 

ve meslek danışmanları ile birlikte miyiz? Ya da bakanlıkta bizimle birlikte olan, bize 

rehberlik eden mekanizmaları kullanıyor muyuz? Benim aslında burada istihdamda 

bireyin haberdar olması gereken mekanizmalar var. Bunlardan haberimiz var mı? Bunu 

sormak istemiştim. Yoksa engellilik ile ilgili örgütlenmeler ve hak arama mücadeleleri 

çok önemli. Burada karşıtlıktan ziyade birlikte miyiz, yani yanımızdalar mı? İzzet’in 

dediği gibi görünmeyen destek olan mekanizmaları bilmek. Çoğu kişinin bunları 

bilmediğini fark ettik, o yüzden bu soruyu sormuştum.

ZEYNEP SAKMAN: Teşekkür ederim. Her şekilde desteklerini hissettim. Nereye gitmem, 

ne yapmam gerektiği konusunda Bakanlığın yönlendirmeleri ve katkıları oldu; ama 

İŞKUR’la aynı şekilde olmadı. Bunu direkt dile getirebilirim. Şöyle ki; engelliler kendi 

içlerinde ayrıldıkları için biz bedensel engellilerin çalışabileceği belirli yerler var. 

Bunların dışında masa başında olmayan işlerin bize uygun olmadığı ile ilgili raporlarımızın 

altında notlarımız var. Ben İŞKUR’dan gelecek mesajı da beklemez oldum. Gidip direkt 

başvurur, gidip her gün orada işçilerle beraber sıraya girerdim. Bazı işverenler gelip 

bizimle görüşmek istiyordu. Onlarla bireysel görüşmek için defalarca gidip gelirdim. 

Yaşam koçum Fadime Hanım benim için çok fazla savaş verdi. Bu iş olana kadar da sürekli 

beraberdik. Altı buçuk sene bir geçmişimiz vardı. Ailemden biri gibi olmuştu. Her gittiğim 

yerden geri dönmem onun için üzüntüye neden olmuştu.

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Çok teşekkürler. Yine sorularda beraber olacağız. Şimdi, çalışan 

gözünden bazı konuları konuşmaya çalıştık. Onun dışında bir bakalım Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı bu arkadaşlarımızın temelde bahsettiği noktalar hakkında neler 

yapıyor? Bakanlıklar ve çalışma ile ilgili bizi destekleme mekanizmaları neler ve neleri 

bilmemiz gerekiyor? Bunları nasıl kullanmamız gerekiyor, buna biraz bakalım. Şimdi Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Arzum 

K ANBER KUNTAY’ı dinleyeceğiz.

ARZUM KANBER KUNTAY 
ASP İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 

ENGELLİ BİREY İSTİHDAMINDA ASPİM’İN YERİ

Biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü olarak çalışmalarımızdan bahsedeceğiz 

ama ilk olarak günümüzde genel olarak engellilikten, ardından bizim engelliliği nasıl 

algıladığımızdan ve yaklaşımlarımızdan bahsetmek istiyorum. Biz artık engelliliği insan 

hakları ekseninde ele alıyoruz; yani engelli hakları ile insan haklarını ayırmıyoruz. 

Bununla ilgili de bizi bağlayıcı olan temel belge Birleşmiş Milletler tarafından 20 06 

tarihinde kabul edilen ve 20 07 tarihinde de onaylanan Engelli Hakları Sözleşmesi’dir, ama 

dediğim gibi bizim için önemli olan ilk önce insan haklarıdır. Bu belge imzaya açıldığı gün 

ülkemiz imzalamış ve bir de ek ihtiyari protokolü imzalamış bulunmaktayız. Sözleşme’nin 

1. maddesi engelliyi şu şekilde tanımlıyor:  “Engelli bireyler, çeşitli engellerle karşılaşarak 

diğerleriyle eşit bir şekilde topluma tam ve etkin katılımı engellenen, uzun süreli 

f iziksel zihinsel düşünsel ya da algısal bozukluğu olan kişileri içermektedir”. Bu noktada, 

sözleşmede güvence altına alınan hak ve özgürlükleri görüyorsunuz. Zaman kısıtlılığı 

yüzünden şimdi tek tek söyleyemeyeceğim ama bizim için önemli olanları ben son bir 

sayfa olarak  toparladım. Bizim de engellilerle görüşmelerimiz sırasında görüyoruz 

ki ülkemizde en çok sıkıntı yaşadığımız konular, rehabilitasyon ve istihdam. Bağımsız 

yaşayabilme, topluma dahil olma, siyasal ve toplumsal yaşama katılım, sağlık ve 

eğitim konularında aslında kurumlar arasında gerçekten çok güzel çalışmalar var. Yine 

çalışmalarımızda görüyoruz ki biz kurumlar olarak birbirimiz arasında temel veri tabanı 

oluşturamadık ve bilgilerimiz hep eksik kalıyor. 

Genellikle dünyada engelliye ilişkin yaklaşımlar üç temel başlıkta toplanıyor. Bunlar, 

tıbbi medikal yaklaşım, toplumsal sosyal yaklaşım ve insan hakları yaklaşımı. Tıbbi 

yaklaşım, engellilikle ilgili ilk yaklaşım türüdür. Burada tıp sorunun kaynağını kişide 

gördüğü için kişinin tedavi edilmesi ve anormalliklerinin giderilmesi üzerine çalışılır; 

yani yaklaşım açısından engelli eşittir, hastadır ve engelli hasta olduğu için de eğitim 

ve çalışma dahil bütün sosyal yükümlülüklerinden muaf tutulmaktadır. Eğer tedavi ve 

rehabilitasyon mümkün olmadığı hallerde de ebedi bir hastalık olarak algılandığından, bu 

muaf iyet yaşam boyu sürmektedir. Bu durumun faturası da sosyal hayatın dışında kalan 

engelliye kesilmektedir.   

Toplumsal yaklaşım tıbbi yaklaşımın tam karşıtı olarak sorunu toplumun algılarından, 

ön yargılarından ve f iziksel çevrenin eksiklerinden kaynaklandığı şeklinde tanımlar.  Bu 

çerçevede, kamu kuruluş ve kurumları farklılıklara karşı hoşgörüsüzlük ve ilgisizlikten 

hareketle tanımlanmaktadır. Üçüncü yaklaşım, insan hakları yaklaşımı, farklı bir 

anlayışı ifade etmektedir. Buna göre sorun, sadece kişide ya da toplumda değildir, 

sorunun kaynağı hem olumsuz tutumlar hem de f iziksel çevre olarak görülmektedir. Bu 
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bakış açısına göre sorun, bireyin diğer herkesle birlikte aynı hak ve özgürlüklere sahip 

olduğunun hukuka yansıtılmamış olmasından kaynaklanmaktadır.  

Peki, şu anda siz diyeceksiniz ki biz hangi yaklaşımı kabul ediyoruz? Tek bir yaklaşımı 

kabul etmek mümkün değil. Sırf bir yaklaşımla konuyu ele alamayız; çünkü engellilerin 

medikal yaklaşım çerçevesinde tabii ki tedavisi olacak ama aynı zamanda konuyu 

toplumsal yaklaşımla ele alacağız, çünkü çevresel düzenlemeleri de yapmak zorundayız. 

Zeynep arkadaşımızın en büyük sıkıntısı buydu sanırım. İnsan hakları yaklaşımını da ele 

alacağız. Yaptığımız bütün hizmetleri hukuksal olarak bir zemine oturtmak zorundayız.

Şimdi ben size Türkiye’deki durumu anlatacağım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

tarafından verilenler hizmetlerden bahsedeceğim. Bizden en çok evde bakım hizmetini 

isteyebilirsiniz; çünkü işimizin çok büyük bir alanını bu hizmet oluşturur. Yaklaşık 17.0 0 0 

kişiye verdiğimiz bir hizmettir ve evde engellisi olan bakıcılara her ay ödediğimiz 980 

liralık bir ücret de bu kapsamdaki bir hizmettir. En son Mayıs ayında 17.842 kişiye bu aylığı 

ödemişiz ve Mayıs ayında ödediğimiz ücret on yedi milyon dört yüz otuz yedi liradır. Bu 

ciddi bir rakamdır. Bununla ilgili en çok bize sorulan soru şu: Engelli evde bakım ücreti 

alıyorsa ve eğer engelli çalışırsa bu aylığı keser misiniz?  

Biz hiçbir engellinin aylığını çalıştığı için kesmedik fakat bizim de uymak zorunda 

olduğumuz bir mevzuat var. Eğer engelli çalıştığı için bizim gelir ölçütümüz olan 847 

TL’yi aşıyorsa, mevzuat gereği kesmek zorunda kalabiliyoruz. Fakat eğer aşmıyorsa, 

hiçbir engelli işe başladı diye aylığını sonlandırmadık çünkü bizim istediğimiz engellilerin 

toplumsal hayata karışması. Bu gelir ölçütünün kaldırılmasıyla ilgili yönetmelik 

çalışmamızın olduğunu biliyoruz. Biz de bunun desteklenmesi taraftarıyız ama şu anda 

durum bu. Lütfen engelliler, eğer işe başlayacaklarsa başlasınlar. Biz diyoruz ki başlayın, 

ilk aylığınızı alın, gelin bir hesaplama yapalım. Eğer geçiyorsa bilgisini veririz; geçmiyorsa 

sizin bir denetiminizi yaparız. Biz de sizi destekleriz.  

İkinci belgemiz kurum bakımıdır. Bu, aslında şudur, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı 

bununla da bilirler. Biz, en başta söylemeyi unuttum, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu olarak bilinirdik. 2011 yılında Bakanlık olduk. Kurumlarımız var bizim. Ailelerin 

en büyük kaygısı da bu: Benden sonra ne olacak? Tabii ki düşünmek istemeyiz, umarız 

bütün engelliler bağımsız olur ama biz varız diyoruz. Biz buradayız. Engelsiz yaşam 

merkezleri ilk bölümümüzdür. İzmir’de şu anda Menemen’de açmak üzereyiz bir engelsiz 

yaşam merkezimizi. Umut Evlerimiz vardır. Benim çok sevdiğim bir projedir Umut Evi. 

Biz artık büyük kurumlardan çıktık. Büyük büyük devasa binalar yapmıyoruz engelliler 

için. Onları küçük küçük evlere alıyoruz; aslında biz bütün kurumlarımızı öyle yapıyoruz. 

Kurumlardaki çocuklarımızı küçük evlere aldık. Genç kızlarımızı, genç erkeklerimizi de 

evlere aldık. Hatta yaşlılarımızı evlere aldık, altışar kişilik evlerde bakıyoruz. Bizim de 

Umut Evlerimiz var; beş tane umut evimiz var. Engelli çocuklarımız orada apartman 

dairesinde yaşıyorlar. Sizinle komşu dairede olabilirler. Okullarına oradan gidip geliyorlar. 

Bizim ‘Bakıcı anne’ dediğimiz kişilerle o gün istedikleri yemekleri kendileri yapıyorlar ve 

yaşamlarını bizler gibi sürdürüyorlar.

Şu anda İzmir’de 8 özel bakım merkezimiz var. Evde bakılacak durumda olmayan 

kişilerin bakımlarını engelli sağlık raporları eşliğinde üzerimize alıyoruz. Ücretleri 

devlet tarafından karşılanıyor. Devlet tarafından karşılanması için de belli ölçütler var. 

Engelli sağlık raporunun olması ve gelirinin 840 lira altında olması gibi. 18 yaş üstü 

bakım için tek bir resmi kurumumuz var. 0 -13 yaş engelli çocuklarımızı barındırdığımızı 

belki biliyorsunuzdur. Yeşilyur t Devlet Hastanesi’nin hemen arkasında Ayşe Sevinç 

Solmaz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz var.  0 -13 yaş çocuklarımızın bakımını 

orada sürdürmekteyiz. En büyük eksiğimiz, o da öz eleştirimiz olsun, bizim 13-18 yaş 

arası engelli bakım merkezimizin İzmir içinde olmaması. Bu tür çocukları ne yapıyoruz? 

En yakın illerden başlamak üzere en yakın kuruma yerleştiriyoruz. Elimizde şu andaki 

kurum kapasitemiz 727.664. Engelli başına 574 lira ücretini biz ödüyoruz. Geçici misaf ir 

olarak bakım hizmetini, biraz önce bahsettiğim Ayşe Sevinç Solmaz Rehabilitasyon 

Merkezi’nde gerçekleştiriyoruz.

Bizim en büyük sorunumuz engelliye bakan ailenin herhangi bir durumda engellisini 

bırakacak yerinin olmamasıdır. Bu durum bir düğün olur, cenaze olur ya da anne bir nefes 

almak ister. Biz bunun için pilot bir çalışma başlattık. Kişi geliyor kısa süreli bakımı için 

Ayşe Sevinç Solmaz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne başvurması ve önceden randevu 

alınması halinde, geçici ve misaf ir olarak bakım hizmeti verebiliyoruz.

Evde bakıma destek hizmeti için tek bir koşulumuz var; engelli sağlık raporunun olması. 

Biliyorsunuz, bir kişinin engelli sayılabilir olması için %40 engelli raporuna sahip olması 

gerekiyor. En az %40 ve üzeri engelli raporu olan kişiler, yine bizim Ayşe Sevinç Solmaz Bakım 

ve Rehabilitasyon Merkezi’ne başvurması halinde,  kadın engelliyse kadın, erkek ise erkek 

engellinin günlük yaşamdaki öz bakım becerilerini karşılamak için bakım elemanı gönderiyoruz.  

Beni yanlış anlamayın düzeltelim. Ben her sunumda bunu söylüyorum. Bu kişiler ev 

temizliği yapmıyorlar, engellinin öz bakımı; yani banyosu saç tıraşı, sakal tıraşı gibi 

engelliyle ilgili çalışma yapıyorlar. Ayşe Sevinç Solmaz’a engellinin başvurması halinde 

uzmanlarımız gerekli incelemeyi yapıyorlar. Randevu sistemiyle haftada yarım gün, iki 

yarım gün ya da haftada bir tam gün olarak bu hizmeti veriyoruz. Gündüzlü bakım ve 

hizmet modeli, aslında tüm bakım kurumlarında olması gerekse de, özel kurumlar henüz 

buna geçmedi bu da yine bizim sistemimizde var. Kişi ya da aile günlük ya da saatlik olarak 

çocuğunu bırakabiliyor. Çocuğunu diyorum çünkü bu bir pilot model. 0 -18 yaş arası 

engellilere ancak bu hizmeti verebiliyoruz. Kişi, engelli yakınını yine önceden randevu 

almak şartıyla çünkü 8 yatağımız var Ayşe Sevinç Solmaz Bakım ve Rehabilitasyon 

Merkezimize yarım günlük ya da günlük olarak bırakabiliyor. 

Diğer hizmetimiz engelli kimlik kartı; en fazla sayımız bunda sanırım. Bu, engeli %40 

ve üzeri olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen bir karttır. Mart 2017 itibari 
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ile şu anda sadece İzmir’de İzmir ASPİM olarak 10 0.0 0 0 engelli kimlik kartı  verdik. 

Alabileceğiniz yerleri şöyle sıralıyoruz: Karşıyaka Sevgi Evleri, Buca Sosyal Hizmet 

Merkezi, Karabağlar, Bayraklı Sosyal Hizmet Merkezi ve Ayşe Sevinç Solmaz Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezi. 

Bizim sunumun en başında bahsettiğim sözleşmeyle bize verilen en büyük yükümlülüklerden 

biri de erişilebilirlik. Zeynep Hanım’ın en büyük sıkıntısı bu idi sanırım. Fiziksel erişilebilirlik 

ama biz sadece f iziksel erişilebilirlikten bahsetmiyoruz. Hem f iziksel erişilebilirlikten hem 

de bilgiye erişilebilirlikten bahsediyoruz. Biz denetleme ve yürütme koordinasyonunda 

ASPİM olarak da varız. Bununla ilgili bir komisyonumuz var. Diğer İl Müdürlüklerinin 

bünyesinde toplanan ve tüm kamu kuruluşlarının, özel kuruluşların belli yönetmeliklere 

uyması gerekiyor. Bunun için yasal süre bitmişti. Merkezi yönetim bunun için uzatma verdi, 

sonra bir uzatma daha verdi fakat herkesin artık elini taşın altına koyması gerekiyor. Artık 

biz yürürken algıda seçicilik oldu herhalde, o eşiğe, o rampanın eğimine dikkat eder olduk. 

Vali Bey Başkanlığında kurulan komisyon gidiyor, incelemesini yapıyor, raporlarını sunuyor 

eğer erişilebilirlik uygun değilse raporunu yazıp ceza kesiyor. Sanırım iki hafta önce tüm 

cezalar kesilmeye başlandı. Hoş değil tabii ki ceza kesmek. Ceza kesmeden bu işleri yapmak 

gerekiyor ama sanırım bizim kültürümüzde maalesef bu biraz gerekiyor. Müdürüm yanlışım 

varsa düzeltsin beni, bir ulusal bankaya kestiniz sanırım cezanızı.

Limontepe’de Engelli Farkındalık Merkezi var. Hiç bilmiyorum gideniniz var mı? Ben ve 

Müdür Bey tekerli sandalyede kaldık çünkü önümüze bir araç çıktı. İki rampada zorlandık 

çünkü eğimleri farklıymış rampaların. İnerken de zorlandık, çıkarken de zorlandık. 

Dönüşlerde zorlandık; karanlık odada zorlandık. Lütfen empati kurmayı bırakın. Yaşamak 

gerekiyor. Eğer ki gitmediyseniz gidin fakat çok zor randevu veriyorlar. Hani buradan 

Mahmut Bey’e söyleyelim, Mahmut Bey bu randevuları biraz kolaylaştıralım.  Biz zar 

zor bir ay iki ay sonraya randevu alabildik ama yaşamak gerekiyor. Yolunuza bir araç 

çıktığında o tekerli sandalyedeki kişinin ne yaşadığını biz birebir gördük. 

Peki, biz istihdamın neresindeydik? 2012 yılına kadar istihdam ile ilgili değildik. 2012 

yılında EKPSS, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili ön taahhüt belgesini bizim 

yükümlülüğümüze verdiler. Biz bu sınavlarla ilgili ön taahhüt belgesini doldurduk; 

yani engellinin engel grubunu belirledik. Bizim belirlediğimiz engel grubuna göre de 

engelliler ÖSYM’nin verdiği sınav kitapçıklarına ulaştılar. Çok iyi bir çalışmaydı bu. 

ÖSYM konuyla ilgili 17 farklı kitapçık hazırlamıştır. Bizim de çok inandığımız bu sınavlar, 

2012’de, 2014’te ve 2016 yılında gerçekleştirildi. Bir şey söylemek istiyorum. 2018’de 

bir sınav bekliyoruz. İki yıl geçerliliği var. Temmuz ayında da 2016 yılı sınavının son 

yerleştirmelerini bekliyoruz. Eğer 2016 yılında sınava ya da kuraya girenler varsa 

aranızda ya da tanıdığınız, Haziran’ın 15’inden sonra osym.gov.tr ye sürekli tıklayın; 

çünkü tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyoruz. Bu tercih kılavuzundan sonra son 

yerleştirmeler olacak. Bizim ilk istihdamla tanışıklığımız bu yolla oldu. 2018’de de sanırım 

ilk kabul belgesi bizden çıkacak. 

İstihdam alanında ikinci yapabileceğimiz, korumalı işyeri uygulamamızdır. Korumalı işyeri 

bizim ruhsal ve zihinsel engelli olarak istihdamda en az avantajlı olarak gördüğümüz 

kişilerin işe, iş yaşantısına katılmasıyla ilgilidir. Duymuşsunuzdur, bir elimiz oradaydı. 

Kaliforniya solucan gübresi üreten bir korumalı iş yerimiz vardı. Şu anda Seferihisar’a 

taşındı. Hala çalışmalarını orada sürdürüyor korumalı iş yerimiz. Türkiye’de ilk korumalı 

işyeri Bursa’da açıldı fakat yaşatamadık onu. İzmir’de ikincisi açıldı. Şu anda da Manisa’da 

üçüncüsünün açıldığını biliyoruz. İzmir Buca’da da dördüncü korumalı iş yerinin Buca 

Belediyesi ile beraber yaşama geçme olasılığı var sanırım. Onun da ruhsatını biz 

vereceğiz. Biz bu korumalı iş yeri projesinde yalnız değiliz. İl Milli Eğitim, İş Kurumu, İl 

Sağlık Müdürlüğü ile beraber çalışmalarını sürdürüyoruz ama ruhsat verme konusunda 

bizler yetkiliyiz. Korumalı işyerinin istihdamıyla ilgili en az %40 ve üzeri zihinsel ve 

ruhsal engelli olan 15 yaşını bitirmiş İŞKUR’a kaydı olan kişiler, mali işyeri çalışanı 

olabilir. Buradan da duyuralım bizim korumalı işyerimizin hala eleman açığı var. Eğer 

Seferihisar Ulamış tarafındaysanız ya da ulaşabileceğinizi düşünüyorsanız, bize gelirseniz 

görüşmenizi sürdürürüz. Sorunuz varsa alabilirim.   

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Çok teşekkür ederiz evet soruları yazalım ve toplamak için 

biriktirelim. Evet, şimdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın gerçekten engelli ve 

hizmetleriyle ilgili ne kadar çok görevi var ama istihdamla ilgili son beş yıldan beri bir 

görev üstlenmiş durumda. Bu konuyu birazdan birazcık daha açmak istiyorum ben;  

özellikle engelli yardımı almayla ya da engelli aylığı almanın aslında istihdama katılımı 

nasıl etkilediği ile ilgili görüşlerinizi merak ediyorum çünkü duyumlarımıza göre engelli 

aylığı kesilmesin diye aslında istihdama katılımla ilgili biraz daha gönülsüzlük hali hakim 

gibi görünüyor. 

ARZUM K ANBER KUNTAY: Tabi şimdi 980 TL tutarında evde bakım ücreti ödüyoruz ve 

çalıştığı halde alacağı aylık 1.40 0 TL olacak. Kişilerin bunların hesaplarını yaptığını 

düşünüyoruz, kişi çalıştığı zaman 980 TL’yi almayacağını da düşünüyor olabilir. O yüzden 

bizim çalışmalarımız gelir ölçütünün artık olmaması yönünde fakat şu anda çok ciddi para 

ödüyoruz. Bakın 40 0.0 0 0 kişiye ödeniyor evde bakım ücreti. Aylık ödemesi eski parayla 

söylüyorum, yeni parayla çok kullanamıyorum ben, katrilyon civarında aylık ödemesi. 

Türkiye genelinde eğer gelir ölçüsünü de katarsak bu kat ve kat artacak. Bunun için 

Maliye Bakanlığı ile aslında ASPİM olarak bunun tamamen kaldırılması yönündeyiz. Maliye 

Bakanlığını ikna edemedik ama yine de çalışmalar sürüyor.  

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Çünkü ciddi bir miktar. Belki o başka bir kaynak olarak başka 

bir yerde de kullanılabilecek bir şey, doğrudan nakit vermenin her zaman karşısında 

olmuşumdur ben. Özellikle işle ilgili istihdamla ilgili açığı kapatmak için.

ARZUM K ANBER KUNTAY: Kişi çalıştığı zaman sadece engelli aidatı kesilmeyecek. Sunumu 

kısa tutmak adına yaptım. Bir de eğer engelli aylığı alıyorsa engelli aylığı da kesilecek. 

Biliyorsunuzdur üç aydan üç aya postaneden alınan  50 0 lira, onun kesildiğini düşünün. 
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Bir de 980 TL bizimkinin kesildiğini düşünün. Zaten 1.40 0 yapıyor yani çalışarak alacağı 

parayı biz zaten çalışmadan veriyoruz. Ondan sonra da kişilerin tercihine bırakıyoruz.

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Çok teşekkürler Arzum K ANBER KUNTAY. Ağzınıza sağlık. Şimdi 

biraz da konuya İŞKUR çerçevesinden bakalım Cengiz bey. Engelli birey ile İŞKUR nasıl 

temasta bulunuyorlar? Özellikle biraz önce İzzet’in konuşmasında da vurguladık. İş ve 

meslek danışmanları denen bir uygulamamız var bu nasıl işliyor? Nelere dikkat ediyoruz? 

İletişimimiz nasıl?

CENGİZ ÖZER 
İZMİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞKUR VE ENGELLİ BİREY İSTİHDAMI 
 
Öncelikle, hepinize hoş geldiniz diyorum İzmir İŞKUR İl Müdürlüğü adına ve saygılar 

sunuyorum. Şimdi hepinizin malumudur ama engelli istihdamı için gerekli olan belgenin 

kısaca bir özetini yapmak istiyorum. Bir kişinin engeli varsa ve bu engeli tam teşekküllü 

devlet hastanesinden alınmış olan %40 ve üstü rapora bağlı ise; ancak bu raporlarda 

da ÇALIŞAMAZ ibaresi yoksa biz engelli istihdam için kabul ve kayıt altına alıyoruz. 

Böyle bir raporu olan kişiler İŞKUR’a başvurduğunda İŞKUR’dan kayıtlandırılıp uygun 

şar tları taşımaları halinde gerek kamuya gerek özel sektöre iş başvurularını rahatlıkla 

yapabilirler. Bazı raporlara “geçici” ibaresi konulmaktadır. Bu süre altı aya, zaman 

zaman bazı raporlarda beş yıla kadar tanımlanabiliyor. Bu geçici ifadeler geçici alınmış 

olan engelli raporları olduğundan süre sonunda mutlaka askıya alınıyor. Bir kişinin 

İŞKUR’a yaptırmış olduğu bir engelli raporunda  şayet belirli bir süre konulmuş ise o 

sürenin sonunda otomatikman rapor askıya alınmış olur. Böyle bir raporu olan kişinin 

raporu güncelleyip, tekrar kayıt için İŞKUR’a getirmesi gerekir ki, engelli istihdamına 

iş başvurusunu devam ettirilebilsin. Özellikle Kamu ve özel sektördeki engelli 

istihdamı en önemli konulardan biridir. Bu konu bilindiği gibi 4857 sayılı yasanın 30. 

maddesinde açık hükümle ifade edilmiştir. 50 veya üstü işçi çalıştıran iş yerlerinde, 

kamu kurumlarında  %4 oranında engelli ;  %2 oranında eski yükümlü/ TMY dediğimiz 

terörle mücadelede haf if derecede yaralanmış olan kişilerin istihdam zorunluluğu 

vardır. (Milli Eğitim, Silahlı Kuv vetler ve Emniyet Teşkilatı bünyesinde Eski Hükümlü 

kontenjan zorunluluğunda  TMY personeli çalıştırılabiliyor) Özel sektörde ise 50 kişi 

ve üstü işçi çalıştırılan işyerlerine %3 oranında engelli çalıştırma zorunluluğu vardır. 

Avrupa’da engelli istihdamı sağlayan işverenler için fazlaca teşvikler söz konusu, ama 

ülkemizde  engelli istihdamı sağlayan işverenlere sağlanan imkanların yetersiz olduğu 

işverenler tarafından dile getirilmektedir. Halen engelli istihdamı sağlayan işverene 

SGK payının tamamı kadar bir muaf iyet ve bazı hibe kredileri sağlanmaktadır. Çalışma 

Bakanlığımıza bu kapsamda işverenlerden gelen teklif ve öneriler götürülmektedir. 

Ülkemizde Engelli İstihdamları açısından uygulanmakta olan teşvikler biraz daha 

farklılaştırıl ırsa inanıyoruz ki engelli istihdamına daha çok fayda sağlayacaktır. Yasa, 

Türkiye İş Kurumu’na o denli bıçak sır tı bir görev yüklemesi yapmış ki, bir taraf ta 50 

ve üstü eleman çalıştırdığında engelli istihdamı zorunluluğu bulunan işveren, diğer 

taraf tan da hayatını devam ettirebilmesi için mutlaka ama mutlaka sosyal yardımların 

haricinde iş sahibi olarak, bir işe girerek hayatını sürdürmek isteyen vatandaşlarımız 

mevcut. Açıkçası biz burada bir hakem rolünü üstlenmekteyiz. Özel sektör İşverende 

50 ve üstü işçi istihdamı oluştuğunda haklı olarak bizlerden öncelikle kurumunda 

çalıştırabileceği, çalışmasından faydalanabileceği nitelikte engelli işçi talep etmekte. 

Bu işverenin en doğal hakkıdır. Biz bu hakkı kendisine sağlamaya çalışıyoruz. Diğer 

yandan yine haklı olarak iş arayan kişi de engel durumuna göre işe gelip birkaç gün sonra 

bırakmaktan ziyade, işe girip kalıcı istihdamın sağlanabilmesi için uygun pozisyonda iş 

istiyor. Biz, kurum olarak geçmişteki çalışmalarımızla birlikte son dönemlerde, özellikle 

2012 yılından itibaren iş ve meslek danışmanlığı sistemi oluşturarak hem işverenin 

istediği nitelikte işgücünün sağlanabilmesi, hem de özellikle sağlıklı vatandaşların 

yanısıra engelli vatandaşlarımızın da doğru ve kalıcı istihdamının sağlanabilmesi için 

bir uygulama başlattık ve bugüne kadarki çalışmalarda gerçekten olumlu sonuçlar 

aldık. İşverenlerden, zaman zaman da iş arayanlardan bazı şikayet ve sitemler gelse 

de, bu İŞKUR bünyesinde Türkiye genelinde kapsamlı olarak  uygulanmakta olan yeni 

bir sistem. 2012 yılında Türkiye İş Kurumu genel personeli ülke çapında yaklaşık 

40 0 0 kişi iken, bir anda yaklaşık 8 0 0 0 kişiye ulaşan bir kadro ar tırımı oldu. Basında, 

kamu spotlarında veya diğer yayın organlarında mutlaka görmüşsünüzdür. Yaklaşık 

40 0 0 kişilik iş ve meslek danışmanı kadrosuyla çalışan  kurumun bünyesine katıldı. 

Bu kişilerin görevlerinin başında az önce ifade ettiğim gibi, işveren ve iş arayan 

danışmanlığını yürütmek, işveren danışmanlığını yürütürken o işyerinin niteliğine 

uygun sağlıklı ve engelli iş arayanların istihdamına yardımcı olmak, sağlıklı veya engelli 

iş arayanlarımızın da, özellikle engellilerin engel durumuna uygun işyerlerinde iş imkanı 

sağlanabilmesi gelmektedir. 

İşverenler tabi ki bu büyük fotoğrafın bir parçası. İşverenlerin engelli çalıştırmaması 

durumunda yasanın yine bize vermiş olduğu yetki çerçevesinde 2017 yılı itibariyle her 

bir engelli için 2295 TL gibi, her ay çalıştırmadığı engelli için cezai uygulamalarımız var. 

Ama biz işverenlerimizin özellikle iş ve  danışmanlarımız vasıtasıyla öncelikle istihdamın 

sağlanabilmesi için gayretli olmalarını istiyoruz, çünkü birinci uygulamada son üç 

yıla dayalı bir cezai sistem uygulandığı için bu gerçekten işverenlere çok ağır bir yük 

getirmekte. Şöyle bir örnek vereyim, son üç yılda cezai uygulama yapılması gereken bir 

işverenin aylık ortalama iki engelli çalışanı yok ise 36 ayda yaklaşık 165.0 0 0 TL gibi bir 

ceza çıkıyor. Hatta bu kapsamda 1.5 - 2 milyon TL’ye kadar ceza uyguladığınız kurumlar 

var. Dolayısıyla engelli istihdamının sağlanamaması durumunda yasanın öngördüğü süre 

sonrasında bu cezalar uygulanmakta ve bu cezaların getirdiği birikimler yine engelliler ve 

eski hükümlülere yönelik açılmış olan kurslara destek amaçlı kullanılmaktadır. 

İş ve meslek danışmanlığının biraz daha üstünde durmak istiyorum; çünkü gerek 

işverenlerin eleman talepleri gerekse  normal veya engelli her bireyin iş arama isteğiyle 
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bölgesindeki İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda zaten adımlar tanımlanmıştır. İşverenler 

için kuruma kaydı yapıldığı anda kurum yetkili personeli tarafından, iş arayanların 

ise kuruma kaydı yapıldıktan en geç bir gün sonra sistem tarafından otomatik olarak 

Danışman atanması yapılmaktadır.. İzmir il sınırları içerisinde İŞKUR  İl Müdürlüğümüz  

haricinde Karabağlar, Konak, Bornova, Çiğli ve Torbalı olmak üzere 5 tane İşkur Hizmet 

Merkezimiz vardır. İlgili bölgeye ait mahallede oturan vatandaşlarımızın/işverenlerimizin 

daha sağlıklı hizmet alabilmesi için bölgesindeki İŞKUR’a gidip başvuru yapması, adına 

tanımlanmış olan danışmanı varsa onunla irtibata geçmiş olması, şayet yeni kayıtsa, bir 

sonraki gün adına tanımlanacak olan danışmanla irtibata geçmesi halinde, bir hafta ile 

bir ay arası değişen süreler zarfında iş bulabilir eleman temin edebilir. Bazen iş arayan ya 

da işverenlerimizin  isteklerini örtüştüremediğimiz için bu süreç uzayabiliyor. Geçmişte 

bize başvuran engelli bireylere iş yeri görüşme formları veriyorduk. İşveren adreslerine 

yönlendirmesini yapıyorduk; ancak zaman içerisinde gelen şikayetler sebebiyle (engelli 

bireylerin işverenle görüşememesi, görüştükleri kişinin karar verme yetkisi olmaması, 

engelli bireylerin oyalanması) eski sistemi değiştirdik. Birçoğunuz belki biliyordur ama 

bilmeyenlerin bilmesinde fayda var.

Engelli istihdamı için artık her iş günü, az önce saydığım İŞKUR hizmet merkezlerimizde 

engelli bireylerle toplu görüşmeler yapılmaktadır. Engelli birey arzu ederse haftanın 

5 günü yapılan bu toplu görüşmelerin her birine katılabilir. Engelli iş arayan her 

pazartesi günü bağlı bulunduğu İŞKUR’a gidip toplu görüşme listelerini alabilir. O toplu 

görüşme listelerinde o hafta hangi gün, hangi saatte, hangi işverenlerle, ne şekilde 

görüşme yapılacağı açıkça ifade edilmektedir. Bu toplu görüşmelere katıldığında 

işverenin ya bizzat kendisiyle ya da  insan kaynakları yetkilisiyle görüşme şansı ortaya 

çıkmaktadır; çünkü biz İŞKUR olarak işvereni/temsilcisini bu toplu görüşmelere 

davet ediyoruz. Dolayısıyla biz engelli iş arayanımızın birinci kişilerle görüşmesini 

sağlıyoruz. Bunun yanında o işyerinin danışmanı olan arkadaşımız, hizmet merkezindeki 

bu toplu görüşmelere eşlik ediyor. Bu toplu görüşmenin sonucunda oluşan görüşme 

tutanağında o gün o toplu görüşmeye ilişkin hem işverenin hem de görüşmeye katılımcı 

vatandaşlarımızın bilgi notları mutlaka yazılmaktadır.  Eş zamanlı olarak danışman 

arkadaşımız tarafından işveren temsilcisi ile iş arayan engelli bireylerin hangisinin 

olumlu olduğu veya çalışılabileceği gibi notlar da alınmakta ve sonrasında biz işverene 

şöyle bir olanak da sağlıyoruz. Bu toplantı dışında da işverenin engelli iş arayanı kendi 

işyerine çağırmasını, orada nihai görüşme yapıp engelli açığını kapatmış olmasını 

istiyoruz. Bunun takibini farklı yasal şekilde de yapmaktayız. O da şöyledir; bir toplu 

görüşmede işverenin örneğin 3 tane engelli açığı varsa ve işveren ile yapılan 20 

görüşmenin 8 tanesi olumlu geçtiyse bu 8 tane içinden eğer 3 tane bize geri bildirimde 

bulunmuyorsa, bunun tabii ki yasal olarak biz de izahatını istiyoruz. Makul bir sebep 

varsa kabul edebiliriz. Eğer yoksa, gerekirse o toplu görüşmelere katılımda bulunan 

ve (görüşmeleri) olumlu geçen engelli bireyleri tekrar çağırıyoruz. Onlardan da 

görüşmeler sonrasında neden istihdamın gerçekleşmediğine ilişkin bilgileri alıp biz de 

yasal sürecimizi o şekilde götürmeye çalışıyoruz. Zaman zaman kurum olarak engelli iş 

arayanın bizi suçladığı da olabilmektedir. İşverenler de zaman zaman bizi suçluyorlar. 

Gerekli istihdam yapılmadığında ceza kesilmesi veya “O kadar toplu görüşme yapıyoruz. 

Neden işe giremiyoruz?” gibi eleştirileri olmaktadır. Buradan iş arayan vatandaşlarımıza 

da seslenmek istiyorum. İŞKUR’a bir veya iki defa gelip ondan sonra hiç uğramazlarsa, 

adres değişikliği olduğunda bunu hiç bize bildirmezler veya kayıtlarında güncelleme 

yapmazlarsa, bu gibi sıkıntılardan dolayı kendilerine ulaşmada aksaklık yaşanabiliyor. 

O yüzden iş arayan vatandaşlarımdan özellikle ricam mutlaka ama mutlaka İŞKUR ile 

bağlantılarını kesmesinler. İş ve meslek danışmanlarını mutlaka tanısınlar adres bilgileri 

varsa güncellemesini yapsınlar çünkü biz talep açtığımızda telefonlarına mesaj yoluyla 

davet gönderiyoruz. Tabii ki telefon numarası değişirse veya aktif likten düşerse bu 

irtibat kurulamıyor.  Mutlaka haftada iki gün gelsinler danışmanları ile özellikle irtibata 

geçsinler; çünkü bu arkadaşlarımızın temel amaçları yine az önce ifade ettiğim gibi 

işverenlere doğru işgücü sağlamak, iş arayanlarımıza da niteliğine veya engeline uygun 

iş sağlanabilmesi. Bu nedenle bu diyaloğu sürdürmek gerçekten çok yararlı olacaktır. 

Şimdi çok kısa bir şey daha söyleyip toparlıyorum. Kurumsal olarak pek çok engellilere 

yönelik, işverenlere yönelik projelerimiz de var. Bunları yürütmekte olan kişi ve kurumlar 

bunu tabii ki biliyorlardır. Genel şartları tutan emekli olmayan engellilere yönelik hibe 

kredilerimiz var. Kendi iş yerini kurmak isteyen veyahut da bu şekilde bir projesi olan 

arkadaşlarımız, İl Müdürlüğümüze başvuru yapması durumunda veya hizmet merkezlerine 

başvuru yapması durumunda, bu konu ile ilgili detaylı bilgi alabilirler. Yalnız burada en 

önemli proje desteklerimizden bir tanesi de işverenlere yönelik ama ne yazık ki İzmir’de 

henüz daha böyle bir projeye başvuru yapan işverenimiz olmadı. Nedir o? Engelli istihdamı 

yapmak isteyen ama kendi iş yerinde söz konusu engelliyi istihdam edecek bir alanı veya 

tesisatı olmayan işverenlerimiz, bizim İl Müdürlüğümüze başvuru yapması durumunda o 

işyerinde o engelliye istihdam edebilmesi için ihtiyaç duyduğu bütün malzeme veyahut 

da çalışma materyallerinin sağlanabilmesi için hibe kredilerimiz var. Hani isteyen işveren 

örneğin, tekerlekli sandalyede bir arkadaşımızı istihdam etmek istiyorsa ona yönelik 

kendi işyerinde yapacağı proje değişikliğine biz destek sunabiliyoruz veya bilgisayar 

gibi ekipmanları bu proje desteğinde ücretsiz verebiliyoruz. Bunlar da değerlendirilip 

gerek işveren adına bize başvuru yapılırsa ve özellikle iş arayan vatandaşlarımız, engelli 

bireylerimiz bizlerle diyalogunu sürekli sıcak tutarsa, inanıyorum ki doğru ve kalıcı 

istihdam için bir engel kalmayacaktır. Teşekkür ederim.

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Çok teşekkürler Cengiz Bey söylediğiniz her şey çok önemli, 

özellikle İŞKUR ile irtibatın sürekli kılınması ve bilgilerimizin güncel kalması. Bunu bir kez 

daha vurgulamak istiyorum. Bir diğer nokta, engelli bireylerin desteklenmesin(in) yanında 

işverenin de aslında İŞKUR’dan destek alabileceğini de öğrenmiş olduk. Yani böylelikle 

işverenin işe uyumla ilgili yaşadığı en azından f iziksel düzenlemelerle ilgili sorunları 

giderebilecek ve cezaya gitmeyecek durumlar da yaratabiliyoruz İŞKUR vasıtasıyla.  

Şimdi bir de özel sektöre bakalım, bu durumu nasıl değerlendiriyor? Tena Tekstil Ürünleri 

İnsan Kaynakları Müdürü Sayın Birgül K AR AGÖZ. Birgül Hanım bize genel anlamda şu 
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konularda bilgi verecek: İnsan kaynakları müdürü olarak acaba görüşmeler nasıl gidiyor? 

Yani bir insan kaynakları çalışanı engelli bireyle ilgili istihdam görüşmelerinde nelere 

dikkat ediyor ve bu görüşmelerin sonrasında biraz önce arkadaşlarımız da söylediler 

“Biz size daha sonra döneceğiz? ” cümlesinin kullanılmasının gerekçesi nedir gerçekten? 

Biraz da işe alındıktan sonra içerde neler yaşanıyor, yani işin sürekliliğinin kılınması ve 

uyarlamaların yapılması açısından? Buyurun. 

BİRGÜL KARAGÖZ 
TENA TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ. İNSAN K AYNAKL ARI MÜDÜRÜ 

ÖZEL SEKTÖRDE İŞVEREN TEMSİLCİSİAÇISINDAN ENGELLİ BİREY İSTİHDAMI 
 
Öncelikle katılan herkese geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu çok özel çalıştay, çok özel 

arkadaşlarımızla oluşturduğumuz çalışma aslında “Hem engelli istihdamını artırmak 

hem de işverenlerin engelli istihdamı konusundaki  çekincelerini ortadan kaldırmak 

mümkün müdür?” sorusuna aradığımız cevaptı. Biz bu çalıştay sırasında arkadaşlarımızla 

birlikte “evet” dedik; mümkündür. Bu nasıl olur? Kesinlikle zorunluluk ve cezalar 

perspektif inden görmeyi bırakarak olur. Özellikle çalıştaya hazırlık toplantıları sırasında 

da dile getirdiğimiz bazı bilgileri paylaşmak isterim. Türkiye’de engelli istihdam oranı 

%21.7. Türkiye geneli toplam engelli iş başvurusu Ocak 2017 tarihi itibariyle 6760 

engelli nüfusunun %78’i işgücüne hiç katılmıyor. Kadın engellilerin %93’ü işgücüne hiç 

katılmıyor. %41 engelli de okuryazar değil. Şimdi engelli bireylerle mülakat yapmadan 

önce elbette bazı hazırlıklar yapıyoruz ama özel işyerlerinde 50 sihirli sayı. Özellikle 

üzerinde durmak istiyorum, işveren 50’ye çıkmak istemiyor. İnsan kaynakları öyle garip 

bir meslektir ki, hem işveren açısından hem de çalışan açısından bir bıçak sırtıdır bunu 

doğru değerlendirmek ve sentezlemek gerekiyor. Amaç aslında verimliliktir. Amaç, 

insan olmak ve insani koşullar altında yaşamak. Engelli bir kişiyle ilk kez karşılaşan ya da 

birlikte çalışacak kişiler nasıl davranacağını bilmiyorlar. Bu 50 kişi çalıştırma sınırının 

üzerinde olan işyerleri belki bir insan kaynakları uzmanı veya iş alımı yapan personel ile 

bu işi götürmeye çalışıyor olabilir ama oran çok yüksek. Çalışan sayısı 50’nin altında olan 

kurumlarda ne yazık ki doğru şekilde iletişim kurulmuyor.  

Çok önemli bir kriter var, doğru işe doğru insan felsefesi. Bizler doğru işe doğru 

insanı yerleştirmeye çalışıyoruz, hatta mülakata çağırmadan önce üzerinde uzun süre 

düşünüyoruz. “Hay Allah bu kadar yol geldim” dememeleri için önce doğru sentezlemek 

gerekiyor; ben hangi iş için nasıl bir personel alacağım, neye ihtiyacım var, nasıl bir 

çalışana ihtiyacım var? Bunu belirledikten sonra tabii ki doğru mülakat yapılması 

gerekiyor. Doğru mülakat yapabilmek için kesinlikle açık iletişim kurulmalı. Ben özellikle 

dikkat ediyorum, dikkatimi çekiyor engel durumu ile ilgili sorular neden hep en başında 

sorulur? Önce engelli birey tanınmalı. Doğru şekilde tanınmalı. Bununla alakalı farklı 

sorular sorabilir tabii ki adaya. Fiziken ve ruhen çok iyi tanımalı, açık iletişim kurmalıyız. 

Mülakatın birinci aşaması bu arkadaşlar.  

İş arayan boyutuyla o masada olan engelli birey kendini doğru ifade etmeli. Özgüveniniz 

olsun, özgüven çok önemli. Özgüven kalpte ve beyinde, düşüncede bitiyor arkadaşlar. 

Özellikle birkaç örnek vermek istiyorum hani özgüveninizi yerine getirebileceğini 

düşündüğüm bir örnek. Beethoven’ı hepimiz tanıyoruz değil mi? Müzisyendir, zaman 

içerisinde duyma yetisini kaybetmiştir ve Dokuzuncu Senfoni’yi sağır olarak yazmış. Artık 

duyma yetisi yokken bile bu eser sırasında orkestrayı yönetmeye devam etmiştir. Yine 

başka bir örnek vermek istiyorum engelli kadın bireylerin iş ortamında özgüven eksikliğine 

ilişkin. Helen Keller isminde bir yazar var. Hem sağır hem dilsiz hem de kör ve bu yazar 

sağlıklı bireylerden çok daha fazla kitap okumuş. 88 yıl yaşamış koklayarak dokunarak 

hayatını kaleme almış ve hayatını kalemi aldığı bu kitabıyla da kendisine bir ev almıştır. 

Evet, ikinci konu iş başvurusuna çağırdığımız f iziki şartlar, nereye çağırıyoruz nereye 

davet ediyoruz, evet doğru bireyi bulduk ama nasıl gelecek, ulaşımı nasıl sağlanacak? 

Yani aslında çağırmadan önce bazı kriterlere gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. 

Engel durumunun da ben çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Örneğin, 

çalışırken belli periyodik aralıklarla rapor almak ya da doktora gitmek zorunda olan engelli 

arkadaşlarımız var ve işverenler veya birim şef leri bu konuya hep ters bakıyorlar. Yine 

mi gittin, yine mi yok, neden yok, neden gidiyor? Arkadaşlar işe alan insan kaynakları 

olsun veya olmasın engelli bireyi bu anlamda da iyi tanımak zorundayız. İhtiyaçlarını 

pozitif ayrımcılık doğrultusunda değerlendirmeliyiz. Ben insan kaynakları görevini yapan 

arkadaşlarımla birtakım görüşmeler yaptım. Bazı işverenler ne yazık ki engelli biriyle 

çalışma konusunda çekince sergiliyor. Bu çekincelerinin nedenini sorduğumda bana 

birkaç şeyden bahsettiler, mesela dediler ki, engelli bireyler çok çabuk kızar alıngandır, 

kırılgandır onlar için işyerinde özel düzenlemeler yapılması masraf lıdır. Bazı engelli 

bireyler özellikle piyasa ortalamasının çok ama çok üzerinde bir ücret istiyorlar. Kimisi 

işte “Beni bu yasal zorunluluktan dolayı işe alın, ben işe gelmesem de olur, az geleyim, 

gelebilirsem de çalışmayayım” şeklinde bakılıyor diye yorumlar yaptılar. Bakın bu yorum 

yapan insan kaynakları veya işverenler, engellilerle çalışmayan işverenlerdir.  

Engellilerle çalışan insan kaynakları uzmanı arkadaşlarıma sorduğumda bakın ne cevap 

aldım; engellilerin iş bırakma ihtimalleri çok daha az, işe sıkı sıkıya bağlılar sorumlu ve 

kesintisiz olarak çalışıyorlar, daha çok iş bilincine sahipler, normal işçiler kadar verimli 

çalışıyorlar. Düşünüldüğü gibi işlerine geç gelen, sürekli devamsızlık yapan kişiler değil, 

işlerine zamanında geldiklerinden bahsettiler. Bu ve bunun gibi bir sürü şey aslında 15-20 

dakikalık süre içerisinde özel sektör işveren temsilcisi olarak veya işveren bakış açısı 

olarak sizlere çok önemli üç tane şey söyleyeceğim. Bakın bu üç madde çok önemli diye 

düşünüyorum kendi tecrübelerime dayanarak. 

Engelli bireyler lütfen kendinizi iyi tanıyınız. Ben ne yapabilirim, ben nerede mutlu 

olabilirim, ne iş olsa yaparım mantığından hepimizin çıkması gerekiyor. Doğru yere 

ateş etmek çok önemli, işveren açısından da doğru kişiyle iletişim kurmak çok önemli. 
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Dolayısıyla engelli birey olarak özgüvenli olmalıyız.  Mülakatlar sırasında kendimizi kısacık 

zaman içerisinde doğru ifade etmeliyiz. Doğru ifade etmek zorundayız, ayrıca işe alındık 

bitti mi? Hani evlilik gibi evet dedik bitti mi? Hayır bitmedi. Ben evliliğe çok benzetiyorum 

çalışma hayatını. İnişleriyle çıkışlarıyla gerçekten de çok önemli hayatımız. Şimdi engelli 

birey işi aldıktan sonra oryantasyon sürecini engelsiz bireylerle birlikte geçirmesi 

gerekirken, engelli bireylere yalnızca kendilerine has bir oryantasyon programı çıkarmak 

çok büyük bir hatadır.  

Engelli personelin çalışacakları yeri görmesi çok önemli. Fiziki şartlar açısından bizim hiç 

düşünmeyeceğimiz küçücük bir detay, engelli çalışan için çok önemli bir detay olabilir. 

İşe almadan önce mümkünse çalışma ortamını engelli bireyin görmesi gerekiyor. Engelli 

çalışan da görmeli, orayı koklamalı, oranın enerjisini almalı. İnsan kaynakları veya  

işverenler de kesinlikle ve kesinlikle güler yüzüyle enerjisi ile aileye yeni bir fert geldi bakış 

açısıyla karşılamalı engelli bireyleri. Engelli bireylerin diğer bireylerden aslında hiç de farkı 

olmadığını iletişim kurarak, birlikte omuz omuza çalışarak görebiliriz, yaşayabiliriz.

Bakın ben çalıştığım yerde geçen gün bir şeye şahit oldum, paylaşmak isterim. Dilsiz bir 

arkadaşımızla alakalı yorum yapıyor oradaki çalışan, şöyle söylediler:  “Çok konuşuyor, 

çok konuşuyor başımız şişti. Birgül Hanım ne olacak bu?”  dediler, biliyor musunuz, 

artık engel kalkmıştı. Birlikte tartışıyorlardı ve engel kalkmıştı. Dolayısıyla işte bizler 

işverenler olarak bu engeli kaldıracak platformlar kurmalıyız. 

Tabii ki devletin sunduğu imkânları da kesinlikle yadsımamak gerekiyor arkadaşlar. 

Özellikle İŞKUR’un özel sektörün ve iş arayışında olan bireylerin de ne kadar arkasında 

olduğunu çok iyi biliyorum, çünkü bizzat yaşıyoruz. Dönem dönem ne yazık ki başvurular 

az olduğu için İŞKUR ile iletişim kurarak toplu görüşme ve mülakat isteğinde bulunuyoruz. 

Bu toplu görüşmelerde sırasıyla gelen, iş arayan engelli bireyler kendilerinden emin 

olmamak, sınırlı zaman diliminde kendi düşüncelerini, yapabilirliklerini ve ilgili her şeyi 

anlatamamak konusunda tedirginler. En çok dikkatimi çeken konu bu. Doğru sorularla 

doğru şekilde tanımak gerekiyor bireyi diye düşünüyorum. Onun dışında özel sektör, 

engelli açığını 30 gün içerisinde kapatmalı. Ricam şu, lütfen işverenler zaman doldu, 

kim olsa alırım mantığıyla ceza yememek için birilerini istihdam etmesinler. Biz bunu 

yapmıyoruz. “Zaman doldu, aman alayım ne olacak, işte şu anda engelli çalışan çalışıyor 

görünsün” mantığıyla alınan engelli bireylerin ne kadar üzüldüğünü, ne kadar canının 

yandığını çok iyi biliyorum. İletişim kurarken gözlerinin içine bakıp engel durumuyla 

alakalı yorum yapmak, soru sormak çok kolay, oysa karşı tarafta nelerin hissedildiğine ne 

amaçla orada olunduğunu anlamak o kadar zor olmasa gerek. Bu bakış açısıyla bakarak 

doğru yolu bulmalıyız diye düşünüyorum. 

İşveren veya işveren temsilcisi verimli olan hiç kimseden vazgeçmek istemez 

emin olun bundan. İki bakış açısıyla, işveren bakış açısıyla ve çalışan bakış açısıyla 

değerlendirdiğimizde, işveren bakış açısıyla daha uzun vadeli çalışabilecek uzun vadeli 

kariyer planını o kurumda şekillendirecek engelli bireylerle çalışılmalı. Doğru birey, 

doğru işe, doğru insan felsefesi ile bulundurulmalı. Öteki taraftan engelli çalışan işine 

sahip çıkmalı ve gerçekten de hayatın önemli bir noktası olduğunun bilinciyle verimli ve 

mutlu çalışmalı. 

İşe gidip gelen bir engelli toplumsallaşan sosyal yaşamda aktif rol alan daha iyi iletişim 

kuran başarılı ve mutlu bir birey demektir. Dolayısıyla mutlu bireylerin çoğalması için 

engelli bireylerin aramızda kol kola çalışıyor olması gerekiyor. Çalıştayımızın aslında en 

önemli unsurlarından birisi bu, kol kola çalışmak, engelleri aşmak, dolayısıyla engelleri 

aşma noktasında özel sektörde yalnız değil. Devlet kuruluşları burada. Bakın sağımda 

İŞKUR, solumda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ne kadar güçlü hissediyoruz kendimizi. 

Arkadaşlar ben şöyle sonuca bağlamak istiyorum, bu çalıştayın yapılmasının en büyük 

sebebi sizlersiniz, bizleriz. Bizlerin de gözlerimizin açılması gerekiyor. Sizlerin de 

bizlere bu anlamda güç vermesi gerekiyor. Dolayısıyla hepinize katıldığınız için teşekkür 

ediyorum. Bu tür çalıştaylar umuyorum çok uzun yıllar devam edecektir. Tek tek çalıştayda 

yanımızda olan birlikte olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum çok sağ olun.

PROF. DR. HATİCE ŞAHİN: Bizim bu çalıştayı yapan ekibimiz tam 8 aydır çalışıyor. Bu çalıştay 

bir başlangıç. Burada biz istihdam ve engelli konusunun etrafında kimler var ve bunlar 

birbirlerine nasıl temas eder ile ilgili bir başlangıç noktasındayız ama bunun arkasından 

minimum 3 tane daha çalışma yapacağız, sizlerle birlikte olacağız. Sanmayın ki sadece 

bugün buradayız, bugün burada sorduğunuz zaman, dışarı çıktığınızda olay bitecek. 

Böyle bir planlamamız yok. Tam tersine İzmir özelinde bu etkinliğin bir ilk olduğunu 

belirtmemizin nedeni de buydu. Hepimiz aynı hedef için buradayız. Sorularımız tasnif 

edilirken özellikle konuşan 5 kişinin de konuşmasını özetlemek istiyorum.

Çalışanlar çerçevesinden, engelli bireylerin çalışması çerçevesinden baktığımızda 

aslında eğitimin ne kadar önemli olduğunu ve bu eğitim sonrasında da istihdama giden 

mekanizmalardan haberdar olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. 

İkincisi, bu mekanizmalardan haberdar olmamıza rağmen bazen de otokontrollerimizin 

olduğunu da çok güzel ifade ettik. Belki de bir birey için en sıkıntılı ya da baskı noktası 

otokontroldür. Bu yüzden donanımlarımız olmasına rağmen biz hala daha işe uyum(l)a ilgili 

ön elemeler yapıyorsak, kendi kendimize bunun da ilgili diğer taraf larca bilmesinde fayda 

var. Bir diğer nokta, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın engelli hizmetleriyle ilgili 

istihdam dahil olmak üzere pek çok adımı olduğunu ve işlevi olduğunu gördük. Buradaki 

temaslarımızı devam ettirmenin ne kadar önemli olduğunu gördük, özellikle korumalı 

işyerleri ve bir taraftan da engelli bireylere verilen maddi desteklerle ilgili eleştirilerin de 

olduğu gözlerden de kaçmamalıdır.

Bu desteklerin özellikle istihdamın önünde ciddi bir engel olduğunu, verilen rakamdan 

da görmekteyiz. Ülkemizde engelli kişilerin ilkokul mezuniyet oranı %36’dır Türkiye’de. 

Yükseköğretime gidenlerin oranı sadece %2. Bu ne demek? Nitelikli bir meslek sahibi 
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olmada biz engelli bireyi yükseköğretime kadar bile götüremiyoruz. Buna rağmen engelli 

bireylere sorulan “İş istiyor musun?” sorusuna verilen yanıtta %21’i ancak bir iş sahibi 

olduğunu ya da %28’i bir iş sahibi olmak istediğini belirtiyor. Acaba kamu kurum ve 

kuruluşlarından ne istersiniz diye sorulduğunda ise %87’si şu anda nakit para istiyor. 

Şimdi bizim bu durumu masaya yatırmamız lazım, yani bizler engelli bireyler olarak da 

acaba durumun neresindeyiz, buna bir bakmamız lazım. O zaman bu çabalar işte Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bu politikalarındaki bazı noktalarında da belki düzeltici 

faaliyet olacaktır. Keşke bu durumu tersine çevirebilsek, keşke %87’si iş istese, %20’si 

nakit para istese. O zaman politikaların şekillenmesi de buna göre olacak, daha saygın bir 

yaşamamız olacak; çünkü nakit para aldığımız zaman hak kayıplarında mücadelemizin de 

önü kesilmiş oluyor. Bunun da farkında olalım. 

Bir diğer önemli nokta ise İŞKUR ile ilgili. Burada iş ve meslek danışmanlığı ile ilgili 

soru da geldi, Cengiz Bey bu konuyu da ele alacaktır. 2012 yılından bu yana iş ve meslek 

danışmanları denen bir sistemin uygulandığını artık biliyoruz. Bu mekanizmayı lütfen 

kullanalım ve tabii ki İzmir’e özel bir durum var, toplu işveren görüşmeleri. Bunlara engelli 

bireylerin erişimi ve sürekliliği ile ilgili planlama yapıldığını görüyoruz. Biz İzmir’de olan 

kişilerin bu faaliyetlerden yararlanmasını diliyoruz, evet gerçekten de zorlu zamanlar, 

defalarca gidip gelmek defalarca görüşmeler yapmak hiç kolay değil ama istihdama 

erişmek, tabi ucunda ölüm bile olsa yine biz o işi istiyoruz. Tabii destek mekanizmaları 

var, İzzet’in söylediği gibi kendine has bir iş kuracağı zaman da destek mekanizmalarının 

olduğunu görüyoruz. Birgül Hanım’ın sunumunda ise temel anlamda şunu gördük, evet 

tanımak gerçekten çok önemli. Bakın İletişim Yayınları’ndan çıkan bir kitap var, Zor 

Kişiliklerle Yaşamak diye. Bu kitabın önsözünde şöyle bir şey diyor. Siz diyor, eğer bu 

kitabı okursanız iki yönde yararlı olacak bu. Birincisi siz kendinizi tanıyacaksınız nasıl 

biriyim, nelerden hoşlanıyorum, neleri yapabilirim, neler yapamam ya da ilerleyen 

dönemlerde neleri yapamayacağım, bunları tanımak. İkincisi, birlikte yaşadığınız 

işverenin, patronunuzun, iş arkadaşınızın kişiliğini tanıyacaksınız ve daha iyi iletişim 

kuracaksınız. Demek ki aslında bu iş görüşmelerinin temelinde tanıma yatıyor, yani bu 

tanıma iki yönlü, hem kendimizi tanımak hem de kendimizi daha iyi ifade edebilmek. 

Birgül hanım çok önemli bir şey söyledi, “lütfen,” dedi “geldiğiniz zaman görüşmeye ne 

istediğinizi lütfen iyi ifade edin”. Engelli bireylerin iş görüşmesinde anksiyete yaşadığını 

görüyorum. Bu öğrenilmiş de bir durum aynı zamanda. İşveren temsilcilerinin de aslında 

engelli bireyleri tanıması çok önemli, ciddi anlamda bu konuda deneyimlerimiz var. Bize 

yönlendirin diyorlar ama gönderdiğimiz zaman görüşmeler çok hırpalayıcı geçiyor. O 

hırpalayacak görüşmeleri analiz ettiğimizde, gerçekten engelli biriyle nasıl iletişim 

kuracağını bilemeyen işveren temsilcileri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim 

bundan sonra yapacağımız çalıştaylarda üzerinde duracağımız noktalardan biri de bu 

olmalıdır. Bugün biraz birbirimizi tanımayı, birbirimizle ilgili neler yaşadığımızı, aslında 

birbirimizden ne beklediğimizi görmeyi amaçladık. Şimdi özet halinde soruları alalım. 

Cengiz Bey’den başlayalım. 

CENGİZ ÖZER: Sorularınız genelde ortak sorular özellikle zihinsel engelli bireylerimizin 

iş bulmadaki sıkıntıları ve istihdam edildikten sonraki uzun süreli çalışmama durumuna 

ilişkin bazı şikayetler var. Burada birinci soruyu şöyle cevaplamaya çalışacağım, askerlik 

hizmeti için muaf iyet sınavı olmuş olan vatandaşlarımız da zaman zaman bizim karşımıza 

geliyorlar, yalnız burada şöyle bir sorun var. Askerlikten muaf raporunu alıp bize engelli 

istihdamı için başvuru yapacakları maalesef kabul edemiyoruz. Bu tür durumda olan 

arkadaşlarımız tam teşekküllü devlet hastanelerine gidip en az %40 oranına sahip 

engelli raporu çıkarmaları gerekiyor. Bazı engelli raporu düzenleyen askeri hastaneler 

var. Bu hastanelere de gidip engelli raporu çıkarttırabilirler ama askerlikten muaf 

maiyetindeki rahatsızlıklara ilişkin verilmiş olan raporları maalesef biz iş başvurusu 

anlamında kayıt altına alıp değerlendiremiyoruz. Bir arkadaşımız çok önemli bir noktayı 

dile getirmiş. Bizim İzmir’de az önce söylediğim gibi 5 tane hizmet merkezimiz var ve 

o hizmet merkezlerimiz mümkün olduğunca ister normal iş görüşmeleri olsun isterse 

engelli bireylerle görüşmeler olsun, özel alanlar yaratma gayreti içerisindeyiz ama takdir 

edersiniz ki sonuçta bir kamu kurumu ve kamu kurumundaki bazı işlerde istediğimiz 

şekilde gerçekleşmesi mümkün olmuyor. Bizim mevzuatımızda iş ve meslek danışmanlığı 

işlevlerinin yürütülmesi işlemlerinin arasında bireysel görüşme olanağı var, ancak 

maalesef şu anda 5 merkezde de gerçekleştirme imkânımız olmadı. Yine dediğim gibi 

sadece engelliler için değil özel durumu olan mesela sığınma evlerinden gelen bazı 

vatandaşlarımız oluyor. Bireysel ailevi sıkıntılarını anlatmak isteyen paylaşmak isteyen 

veya bu çerçevede iş aramak isteyen işlere girmek isteyen  vatandaşlarımız oluyor.

sunucu Şimdi de çalıştayın öğleden sonraki kısmında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek 

Fabrikası Şube Müdürlüğü bu alandaki çalışmalarını aktaracak. 

 

YENER CEYLAN 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESLEK FABRİK ASİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE UZMANI 

İBB MESLEK FABRİKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN  
ENGELLİ BİREY İSTİHDAMINA KATKISI

Size Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve bunların engelli istihdamına 

olan katkısından bahsedeceğim. Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü yeni bir müdürlük 

olmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan mesleki eğitim 

faaliyeti, İzmir Büyükşehir Belediyesi açısından yeni bir çalışma değil.  20 06 yılından 

günümüze kadar meslek fabrikası projesini yürütmekteyiz. Hatta daha kapsamlı 

olarak rakam vermek gerekirse 70.0 0 0 kursiyerimiz kurs merkezlerimizden eğitim 

aldı. İzmir meslek edindirme ve beceri kursları olarak başlayan serüvenimiz Sayın Aziz 

Kocaoğlu’nun yanımızda olması ve desteğiyle Şube Müdürlüğü’ne dönüştürüldü. Şube 

Müdürlüğü’ne dönüştürülmesinin altında yatan neden, mesleki eğitimde oluşturmaya 

çalıştığımız özel bir yapı. Biz bu yapıyla ne sağlamayı düşünüyoruz?  Meslek Fabrikası 

Şube Müdürlüğü mesleki eğitim açısından, İzmir için en azından önemli bir atılım çünkü 
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biz meslek fabrikası ile piyasanın ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmek istiyoruz. 

Bununla ilgili hedef imiz istihdam açığını kapatacak eleman ihtiyacına yönelik talep 

edilen niteliklerde ve sürekli bir eğitim oluşturmaktır. Biz bu eğitim yapısını metropol 

alan içerisinde 10 kurs merkezinde gerçekleştiriyoruz. Neredeyse İzmir’in tüm 

ilçelerinde kurs merkezimiz var. Bu kurs merkezlerimizin kapasitesine uygun olarak 

faaliyetler yürütüyoruz.  

Ne tür mesleki eğitim faaliyetleri yürütüyoruz? Öncelikle mesleki eğitim yelpazemiz 

oldukça geniş. Sanayi alanında, iletişim alanında, inşaat alanında, sağlık alanında 

kısacası ihtiyaç duyulan alanlarda kurslar açıyoruz. Bunların yanında sanat merkezi 

kurslarımız var. Turizm, yiyecek sektöründe kurslarımız var. Saç bakıma yönelik 

kurslarımız ve kişisel gelişime yönelik işaret dili ve yabancı dil kurslarımız da mevcuttur. 

Sanayiye yönelik daha çok sektörel kurslarımızın yanında, spesif ik alanlarda da kurslar 

veriyoruz. Bu kurslar genelde taleplere yönelik oluyor; kalorifer sistemleri, klima 

sistemleri, dokumacılık gibi kursların açıldığı yere özgü eğitimler yürütüyoruz. Bu 

faaliyetlerin dışında Yarımada Kalkındırma Faaliyeti adı altında diğer faaliyetleri de 

yürütüyoruz. Bölgesel olarak o bölgenin özelliklerine göre kurslar açıyoruz. Bunların 

yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş meslekleri de eğitim faaliyetlerimize dahil ediyoruz. 

Örneğin sepet örücülüğü, bakırcılık, ipek dokuma, mantarcılık, topraksız tarım gibi 

alanlarda kurslarımız mevcut. 

Mesleki eğitim faaliyetlerini yürütürken bunun yanında eğitimlerimizin daha profesyonel 

olması için Kent Koleji Projesi yürütüyoruz. Bu proje eğitimlerimizin daha mesleki ve 

profesyonel olmasını sağlıyor. Biz bu projenin sonucunda bir mesleki eğitim modeli 

oluşturmayı düşünüyoruz. İzmir için mesleki eğitim modeli dediğimiz zaman neleri 

öngörüyoruz? Alanın eleman ihtiyacına yönelik güncel bir eğitim programı yaratılması, 

eğitimle istihdam ilişkisi açısından kamu özel ve sivil toplum örgütlerinin ilgilendiği ve bu 

topluluktan ortaya çıkan bir sinerji yaratmayı düşünüyoruz. Eğitim içeriklerimizi İŞKUR’la, 

EBSO ve diğer kuruluşlarla, sanayicilerle, tekstilcilerle paylaşarak kurslarımızdaki eksik 

yönlerin neler olduğunu saptıyoruz.

Meslek Fabrikası projemizin önemli ayaklarından biri bu çalışmalarla sadece mesleki 

eğitim değil bunun yanında Dünya’daki gelişmeleri de takip ederek bütün paydaşların 

bir araya geldiği ortam kurmaktır. Bu mekanizmanın sağladığı en büyük avantaj, eğitim 

ihtiyacının belirlenip bir havuzda toplanması. Meslek Fabrikası çalışmalarında şu 

güne kadar biz neler yaptık? Eylül ayında başladık bir projemize. Bu proje kapsamında 

Meslek Fabrikası’nda literatür çalışması gerçekleştirdik, ulus içi ve uluslararası 

bütün yayınları takip ettik. 40 alanda meslek grubu belirledik. Bu 40 anahtar meslek 

grubunu, belirlediğimiz şartlar ile beraber 20’ye düşürdük. Yine bu 20 meslek grubunu 

düzenlediğimiz ve tüm mesleki eğitim faaliyetleri bulunan çalıştay ile beraber 5’e 

düşürdük. Bu 5 bizim için ne anlamda önemli? Biz beş tane İzmir için yükselen sektörü 

belirledik ve bu yükselen sektörlerde ne tür eğitimler verebileceğimizi ve bu eğitimlerin 

nasıl olacağını belirlemek istedik. Bu kapsamda mesleki eğitim faaliyetlerini yakından 

izlemek için Almanya ile işbirliği çalışması yaptık. 

Meslek Fabrikası modelimiz ile yaratmak istediğimiz en önemli unsurlardan bir tanesi 

de verdiğimiz eğitimin karşılığının olması çünkü mesleki eğitim veren birim sayısı 

oldukça fazla. Üniversitelerden tutun geniş bir yelpazede pek çok kurum mesleki eğitim 

veriyor fakat bizim açımızdan mesleki eğitimin verilmiş olmasından ziyade biz eğitimin 

bir çıktısı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu sağlayabilmek için mesleki eğitim 

faaliyetlerimizi istihdam ile taçlandırmak amacıyla istihdamı destekleme ve genişletmek 

için bu birim İzmir’e özgü istihdam programının yaratılmasını sağlamayı hedef lemektedir. 

Dezavantajlı grupların işgücüne katılımı amacıyla sektörler ve personel ihtiyacın 

giderilmesi amacını gütmekteyiz. Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği 

olanaklarıyla faaliyetler yürütmek ve mesleki eğitim almış kursiyerlerimizi istihdama 

yönlendirmek hedef indeyiz. Bu kapsamda attığımız adımlardan bir tanesi de İŞKUR’la 

gerçekleştirdiğimiz protokol. Bu protokol ile beraber İŞKUR’un hizmet noktası olmuş 

durumundayız. İŞKUR kayıtlarını meslek fabrikamız üzerinde gerçekleştirebiliyoruz. 

Genişleme ve istihdamı destekleme birimimiz neler yapıyor? Firma görüşmeleri yapıyor. 

Bu en önemli özelliklerimizden bir tanesi çünkü biz yaptığımız mesleki eğitimin biraz önce 

söylediğim gibi ihtiyaca yönelik mesleki eğitim olmasını istiyoruz. Bu anlamda f irmalar 

ile görüşerek aranan nitelikteki elemanı tespit edip bu birim vasıtasıyla mesleki eğitim 

faaliyetlerimize aktarıyoruz.

Sektör buluşmaları yapıyoruz. Tekstil alanında olsun, pastacılık alanında olsun 

birçok sektör temsilcisini meslek fabrikamızda buluşturuyoruz. Bu temsilcilerin ve 

kursiyerlerimizin ne istediğini dinliyoruz. Diğer yandan kursiyerlerimizin birçoğu iş arama 

ya da özgeçmiş hazırlama gibi konuları çok iyi bilmedikleri için onlara bu hususlarda 

da destek sağlıyoruz. Diğer bir önemli etkinliğimiz kursiyer analizi. Yaş ve cinsiyet 

olarak kimlerin daha ağırlıklı olarak geldiğini ve bu kursiyerlerin ne kadarının istihdama 

yönlendirilebildiğini, iş bulup bulamadıklarını inceleyip sonrasında açılacak kurs branşına 

karar veriyoruz ve o branşdaki nitelikleri hazırlamaya çalışıyoruz. Meslek Fabrikası 

Şube Müdürlüğümüz bu çalışmaları engelliler ile ilgili bir eğitim modeli oluşturarak 

sürdürmek niyetindedir. Biz bu model çalışmasının hazırlanmasında stratejik planda 

Şube Müdürlüğümüzün vizyonunu dezavantajlı gruplara destek olarak belirledik. Bu 

vizyonun da ana unsurları işsizler, gençler, kadınlar ve engelliler. Biz Meslek Fabrikası 

Şube Müdürlüğü olarak bu kişilerin istihdam açısından nitelikli hale gelebildiği, ulusal ve 

uluslararası düzeyde örnek alınacak bir mesleki eğitim kurumu olmak istiyoruz. Bu temel 

vizyon çerçevesinde engellilik ile ilgili yaptığımız çalışmalarda 2018 yılı için planladığımız 

en önemli unsur, kurs merkezlerimizin tümünün engelli erişimine uygun hale getirilmesi. 

Engelli Şube Müdürlüğü aracılığı ile mesleki eğitim kurslarına kayıt yaptıran engellilere 

yönelik düzenli olarak bir ön kayıt sistemi oluşturacağız. Bu ön kayıt sistemi ile bu işin 

duyurusunu daha iyi ve daha geniş kitlelere yapmayı planlıyoruz. Çalıştaylar sonucunda 

belirlenen 5 pilot çalışmamızı tüm kurslarımıza uygulamak istiyoruz. Bu sistem nedir? 
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Pilot eğitimlerimizde bir kota uygulamamız var. Bu kota, yaşı 30’un altında olan kadınların, 

göçmenlerin ve engellilerin istihdamını sağlamak. Biz yarısını dezavantajlı gruptan 

seçmek istiyoruz. Kurslarımızda şu anda pilot uygulamalarımız kapsamında devam eden 

dört engelli vatandaşımız var. Bu çok yeterli bir sayı değil. Bu sayının daha da artmasını 

istiyoruz. Biz bu konuda elimizden gelen tüm çabayı göstermek istiyoruz.  İletişim ağını 

kurmak istiyoruz, en azından açtığımız kurslar ile ilgili bilgilendirme yapmak istiyoruz. 

Bu anlamda yine istihdamı geliştirme ve destekleme birimimiz önemli adımlar atıyor, 

önemli çalışmalar yapıyor. Tabi biz daha yeni bir müdürlük olduğumuz için bunlar bizim 

açımızdan emekleme aşamasında denebilir.  Bu projeyi 2018 yılında nihayete erdiriyoruz. 

2018 yılında bu stratejik amaçlar doğrultusunda hem dezavantajlılık, hem de engellilik 

anlamında bir şeyler yapmak ve söylemek istiyoruz. Umarım Meslek Fabrikası Şube 

Müdürlüğü bu anlamda İzmir’de örnek teşkil edecek adımlar atar. Beni dinlediğiniz için çok 

teşekkür ederim, çok sağ olun.

KARİYER GÜNÜ ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN İŞKUR RAPORU

12 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen Engellilik ve Sürdürülebilir İstihdam panelinin 

öğleden sonraki  kısmında düzenlenen kariyer etkinliğine 30 0 engelli birey ve 10’un 

üzerinde f irma katılmıştır. En yüksek engelli iş başvurusu 120 kişi ile Migros Tic. A .Ş.’ye 

en az başvuru ise 56 kişi ile Köfteci Yusuf A .Ş.’ye yapılmıştır.  Diğer f irmalara yapılan 

iş başvuruları da bu iki f irmaya yapılan başvuru sayısının arasında gerçekleşmiştir. 

Katılımcı f irmalar ve TÜİK arasında yapılan değerlendirmelerde en az 20 engellinin 

istihdam edildiğini ve yapılan görüşmelerin sonraki süreçte de değerlendirileceği bilgisini 

alınmıştır. Ayrıca şirketlerin insan kaynakları yetkililerinin aldığı notlar çerçevesinde 

gelecek istihdam ihtiyaçlarında bu başvuruların değerlendirileceği belirtilmiştir. 

Düzenlenen panel ve ardından gerçekleştirilen kariyer etkinliklerine katılan kurumsal 

f irmalar o an olmazsa bile ihtiyaç duyduklarında değerlendirilmek üzere işyerlerinde 

çalıştırmaya uygun Engelli iş arayan vatandaşların bilgilerine sahip olabilmek için 

katılım sağlamaktadırlar ve etkinlik sayesinde er ya da geç mutlaka  istihdamlar 

gerçekleşebilmektedir. İçinde kariyer planlaması olan her türlü etkinlik engelli 

istihdamına bir şekilde mutlaka katkı sağlar. Ancak, bu etkinliklere baş aktör olan engelli 

iş arayanların ve hatta engelli derneklerinin katılımının yüksek oranda sağlanması lazım. 

Engelli istihdamının sürdürülebilir kılınması için İŞKUR olarak kurumsal gözlemlerimiz 

çerçevesinde özellikle 50+ işçi çalıştıran işverenler ve/ve ya İnsan Kaynakları 

nezdinde panellerin düzenlenmesi ve bu kesimin ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde 

bilgilendirilmesi çok sağlıklı olacaktır.

Kariyer etkinliğine katılan f irmaların adları şu şekildedir:

BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A .Ş.

BMC Otomotiv Sanayii ve Ticaret A . Ş.

Ege Prof il Sanayii ve Ticaret A . Ş. 

TENA Tekstil LTD. ŞTİ

İBB Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü

TED Koleji 

Köfteci Yusuf A .Ş.

Medical Park İzmir Hastanesi

ZAİMOĞLU Holding 

Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A .Ş.

İlk İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A .Ş.

Hilton İzmir

Lezita Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil Sanayii A .Ş.

Migros Ticaret A .Ş. 

 

İBB MESLEK FABRİKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞTAY RAPORU
CEVDET KELEŞ

Rapor Konusu ve Amaç: Engellilik Ve Sürdürülebilir İstihdam Çalıştayı

Toplantı Tarihi ve Saati: Mötbe Kültür Merkezi • 12.06.2017 • 09:0 0 – 17:0 0

Katılımcı Sayısı: ~30 0 Kişi

ÇALIŞTAY HAZIRLIKLARI VE DEĞERLENDİRME

Meslek fabrikası şube müdürlüğü olarak, 12/06/2017 tarihinde Ege üniversitesi prof.

Dr. Yusuf vardar mötbe kültür merkezinde gerçekleştirilen “engellilik ve sürdürülebilir 

istihdam çalıştayı” nın hazırlık toplantılarına katılım sağladık. Çalıştayın konusu 

ve proğramı diğer katılımcı kuruluşlarla ortaklaşa hazırlanmıştır. Çalıştayda 

müdürlüğümüzün istihdama yönelik yaptığı çalışmalar hakkında sunum yapması ve 

kariyer etkinliğine katılması kararlaştırılmıştır.

Çalıştaya 30 0 ün üzerinde engelli birey katılarak çalıştaya değer verdiklerini ve 

sahiplendiklerini göstermişlerdir. Çalıştayda sunum yapan katılımcılar engelli bireylerin iş 

hayatına katılmalarının ne kadar önemli olduğunu verdikleri örneklerle akıllara kazımıştır. 

Engelli bireylerin iş hayatında karşılaştıkları sorunlar ve bunların çözümüne yönelik 

öneriler engelli bireylerin istihdamında “madenci feneri” işlevi görecektir. 

Çalıştaya hazırlanırken meslek fabrikası şube müdürlüğü olarak amacımız, 

düzenlediğimiz mesleki ve teknik kursları ve bu kursların istihdama katkıları hakkındaki 

çalışmaları anlatmak ve çalıştaydan engelli bireylerin istihdamına katkı sağlayacak 

sonuçlar çıkarmak olmuştur.

Çalıştaya yönelik iki adet form hazırlanmıştır. Formun ilki çalıştaya katılan işverenlere 

yönelik olmuştur. Bu formda işverenlere yönelttiğimiz dört soru ile sektörlerinin hangi 

engelli grubuna ait bireyleri çalıştırmak istediklerini ve aradıkları mesleki ve teknik 

özellikleri öğrenmek olmuştur.
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Çalıştaya katılan sağlık, turizm ve otelcilik, otomotiv, inşaat, hizmet, sanayi sektöründen 

sekiz işveren formlarımızı doldurmuştur. Bu formların incelenmesi sonucunda, sektörlerin 

hangi engelli gruplarını istihdam etmek istedikleri ve aradıkları mesleki ve teknik özellikler 

tespit edilerek meslek fabrikası şube müdürlüğümüzün açmayı planladığı kurslar ve istihdama 

yönelik işverenlerle yapacağı görüşmelerde dikkate alınmak üzere rapor haline getirilmiştir. 

İkinci form engelli bireylere yönelik hazırlanmıştır. Bu formda kişisel bilgiler, iletişim 

bilgileri, mesleki ve teknik beceriler, müdürlüğümüz tarafından açılması istenilen mesleki 

ve teknik kurslar ve istihdama yönelik bilgilere yer verilmiştir. Bu formu hazırlamamızdaki 

amaç, engelli bireylerin hangi işlerde çalışmak istediklerini öğrenmek ve hangi mesleki ve 

teknik kursların açılmasını istedikleri bilgisine ulaşmak olmuştur.

Çalıştayda meslek fabrikası şube müdürlüğüne 79 adet iş talep formu verilmiştir. Bu 

formlar engel türlerine göre ayrılmış, hangi işlerde çalışmak istedikleri liste haline 

getirilmiş, müdürlüğümüzde açılması talep edilen kurslar tespit edilerek meslek fabrikası 

şube müdürlüğümüzün açmayı planladığı kurslarda ve istihdama yönelik yapılan işveren 

görüşmelerinde değerlendirilmek üzere rapor haline getirilmiştir.

Çalıştayda sekiz engelli birey meslek fabrikası şube müdürlüğümüzün açmayı planladığı 

kurslara katılmak için müracaat etmiştir. Bu kurslar engel gruplarına göre aşağıda 

belirtildiği gibidir.

KURSUN ADI ENGEL TÜRÜ
Autocad Kursu Nörolojiik Engell
İngilizce Kursu Ortopedik Engell
3 Boyutlu Grafik Kursu Nörolojik Engell

Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursu Ortopedik Engell

Pastacılık Kursu Görme ve Zihinsel Engelli

Çalıştayda Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğümüzün yaptığı faaliyetleri personelimiz 

Proje Uzmanı Yener CEYLAN sunum yaparak anlatmış olup ayrıca gerçekleştirilen kariyer 

etkinliğine Cevdet KELEŞ ve Haluk ŞENGÜL Müdürlüğümüzü temsilen katılmıştır. 

Engellilik ve Sürdürülebilir İstihdam Çalıştayı Düzenleme Kurulu Müdürlüğümüz 

çalışanlarından Yener CEYLAN ve Cevdet KELEŞ’e katılım belgesi vermiştir.

Çalıştaya, Genel Sekreter Yardımcımız Aysel ÖZK AN, Sosyal Projeler Dairesi Başkanımız 

F. Aytuğ BALCIOĞLU ve Şube Müdürümüz H.Gökçe BAŞK AYA katılmışlardır.

 

 

 

 

ENGELLİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİHDAM ÇALIŞTAYINA KATILAN İŞVEREN 
TEMSİLCİLERİ İLE YAPILAN ANKET DEĞERLENDİRMESİ

SAĞLIK SEKTÖRÜ (ÖZEL HASTANE)

Özel hastanelerde yasal sorumluluk, sosyal sorumluluk ve işe uygunluk gibi nedenlerden 

dolayı engelli bireyler istihdam edilmektedir. İş yerlerinde görme, işitme, zihinsel, 

ortopedik ve konuşma engelli bireyleri istihdam edemedikleri diğer engelli grupları tercih 

ettikleri görülmüştür. Engelli bireylerde hasta kayıt kabul (tıbbi sekreter), hemşirelik, ve 

çağrı merkezinde çalışabilecek teknik ve mesleki özellikler aranmaktadır. İş yerinin f iziki 

koşulları engelli bireylerin çalışmasına uygundur. 

TURİZM VE OTELCİLİK SEKTÖRÜ (OTEL) 

Turizm ve otelcilik sektöründe engelli bireyler yasal zorunluluk ve sosyal sorumluluk gibi 

nedenlerden istihdam edilmektedir. Sektörde görme ve ortopedik engelliler, iç hastalıkları, 

tedavi görmüş kanser hastaları, organ nakli görmüş hastaların ağırlıklı olarak istihdam 

edildiği görülmektedir. Engelli bireylerde; deneyim, vardiyalı çalışma, öğretilebilir işlere 

adaptasyon ve turizm ile ilgili okullardan mezun olmak sektörün aradığı mesleki ve teknik 

özelliklerdir. İş yerinin f iziki koşulları engelli bireylerin çalışmasına uygundur.

SANAYİ SEKTÖRÜ (OTOMOTİV)

Otomotiv sektöründe engelli bireyler yasal zorunluluk, sosyal sorumluluk ve iş uygunluk 

gibi nedenlerden dolayı istihdam edilmektedir. Sektörde görme, işitme, zihinsel ve 

konuşma engelliler ağırlıklı olarak istihdam edilmemekte olup ortopedik ve diğer engelli 

grupları tercih edilmemektedir. Engelli bireylerde of is çalışmasına yatkınlık, yoğun 

tempoya ayak uydurmak, bilgisayar kullanımı, İngilizce bilgisi olanlar istihdam için tercih 

edilmektedir. İş yerinin f iziki koşulları departmanlara göre değişmektedir.

SANAYİ SEKTÖRÜ (PROFİL SANAYİ)

Engelli bireyler sosyal sorumluluk dan dolayı istihdam edilmektedir. Görme ve 

diğer engelli gruplar tercih edilmektedir. İş yerinin f iziki koşulları engelli bireylerin 

çalışmasına uygundur.

İNŞA AT SEKTÖRÜ (İNŞA AT ŞİRKETİ)

Engelli bireyler sosyal sorumluluk nedeniyle istihdam edilmektedir. Görme ve işitme 

engelli bireyler tercih edilmektedir. Bilgisayar bilgisine sahip of is proğramlarını bilen 

engelli bireyler tercih nedeni olmaktadır. İş yerlerinin f iziki koşulları engelli bireylerin 

çalışmasına uygun olmayıp düzeltilmesi için çaba harcanmaktadır.
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HİZMET SEKTÖRÜ (RESTORANT)

Engelli bireyler yasal sorumluluk, sosyal sorumluluk ve iş uygunluk gibi nedenlerden 

istihdam edilmektedir. İş yerinde zihinsel ve ortopedik engelli bireyler tercih edilmektedir. 

İş yerinde yetiştirilmek, işe çabuk uyum sağlamak gibi özellikler aranmaktadır. İş yerinin 

f iziki koşulları genel olarak engelli bireylerin çalışmasına uygundur.

 

GIDA SEKTÖRÜ (GIDA ÜRETİMİ)

Engelli bireyler yasal sorumluluk ve sosyal sorumluluk gibi nedenlerden istihdam 

edilmektedir. İş yerinde görme ve ortopedik engelli bireylerin istihdamı tercih 

edilmektedir. Engelli bireylerin meslek lisesi mezunu olması aranan özellikler arasında. İş 

yerinin f iziki koşulları engelli bireylerin çalışmasına uygundur.  

ENGELLİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİHDAM ÇALIŞTAYINDA 
MESLEK FABRİKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLEN 
79 İŞ BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

İŞİTME ENGELLİ :

İki işitme engelli birey özgeçmiş formu doldurarak iş talebinde bulunmuştur. 

Büro, mutfak, temizlik ve tekstil işlerinde çalışmak istediklerini belirtmişlerdir. 

Müdürlüğümüzün açmasını talep ettikleri bir kurs olmadığı görülmüştür.

GÖRME ENGELLİ :

İki görme engelli birey özgeçmiş formu doldurarak iş talebinde bulunmuştur. Biyoloğ, 

mikrobiyoloğ, laborant, kalite kontrol ve büro memurluğu gibi işlerde çalışmak 

istediklerini belirtmişlerdir. Müdürlüğümüzün açmasını talep ettikleri mesleki ve teknik 

kursun olmadığı görülmüştür.

İÇ HASTALIKLARI :

On üç iç hastalık engeli olan birey özgeçmiş formu doldurarak iş talebinde bulunmuştur. 

Büro memuru, özel güvenlik, park ve bahçe, beden işçisi, satış elemanı, web tasarım, 

bilgisayar işletmeni ve satış danışmanı gibi işlerde çalışmak istediklerini belirttiler. 

autocad, word-excel bilgisayar proğramı gibi kursların açılmasını istemişlerdir.

GENEL ENGELLİ :

On sekiz genel engelli birey özgeçmiş formu doldurarak iş talebinde bulunmuştur. 

Bekçilik, işçilik, asistan, sekreter, elektrik, gıda kontrol laboratuarı, gıda üretimi, 

bilgisayar işletmeni ve büro memurluğu gibi işlerde çalışmak istediklerini belirtmişlerdir. 

Büro yönetimi, yönetici asistanlığı, elektrik elektronik ve aşçılık kurslarının 

Müdürlüğümüz tarafından açılmasını istemişlerdir.

FİZİKSEL ENGELLİ :

On yedi f iziksel engelli birey özgeçmiş formu doldurarak iş talebinde bulunmuştur. Büro 

memuru, of is elemanı, çağrı merkezi, depo görevlisi, bekçi, temizlik, insan kaynakları, 

bilgisayar işletmenliği, danışma, elektrik-elektronik, bakım-onarım ve muhasebe 

işlerinde çalışmak istediklerini belirtmişlerdir. Bilgisayarlı muhasebe kursunun 

Müdürlüğümüz tarafından açılmasını talep etmişlerdir. 

ZİHİNSEL ENGELLİ:

Yirmi yedi zihinsel engelli birey özgeçmiş formu doldurarak iş talebinde bulunmuştur. 

İşçilik, bekçilik, gıda kontrol laboratuarı, amaliyathane sterilizasyon teknisyeni, bilgisayar 

işletmeni, büro işleri, halkla ilişkiler, kasiyerlik, muhasebe, bilişim, ön muhasebe, park 

bahçe işleri, montaj, temizlik, paketleme, mobilya, insan kaynakları, yönetici asistanı, 

satın alma ve bilgisayarlı muhasebe işlerinde çalışmak istediklerini belirtmişlerdir. 

İngilizce, bilişim, bilgisayar, kurslarının Müdürlüğümüz tarafından açılmasını talep 

etmişlerdir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Engelli bireyler iş talebi için doldurdukları öz geçmiş formları ile iş ve sosyal hayata 

dahil olmak, çalışmak, üretmek istek ve kararlılığını göstermiştir. Meslek Fabrikası 

Şube Müdürlüğümüz tarafından açılmasını istedikleri kursların tamamına yakını kurs 

merkezlerimizde verilmektedir. Müdürlüğümüzün açmış olduğu veya açmayı planladığı 

mesleki ve teknik eğitim kurslarının engelli bireylere duyurulmasında daha etkin 

yöntemler geliştirilebilir. Yazılı ve görsel medyanın yanında engelli bireylerin kurmuş 

olduğu dernek, federasyon, konfederasyon gibi sivil toplum kuruluşları ile iletişime 

geçilerek hem mevcut kurslarımızın duyurusu hem de istihdama yönelik ortaklaşa 

hazırlanacak projelerle engelli bireylerin iş ve meslek sahibi olmaları desteklenmelidir. 

Engelli bireyleri başvurularda belirttikleri işlere yerleştirmek için işverenlerle yapılan 

toplantılarda toplumsal ve sosyal boyutları mutlaka dile getirilmeli ayrıca İŞKUR 

destekleri anlatılmalıdır.  

İzmir genelinde işveren odaları, birlikleri ve kuruluşları ile engelli istihdamına yönelik 

projelerin hazırlanması ve hayata geçirilmesi hususunda adımlar atılmalıdır.
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BASIN BÜLTENİ

İZMİR ÇÖZÜMÜ TARTIŞIYOR

İzmir’de engellilik ve istihdam alanında İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri 

Müdürlüğü, İzmir Üniversiteleri Platformu Engelsiz Öğrenci Kurulu, İŞKUR, İzmir Aile ve 

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İzmir Tabip Odası, Karabağlar Belediyesi Engelli Hizmetleri 

Merkezi, EBSO, engellilik alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve diğer katılımcıların yer 

alacağı bir çalıştay düzenlenecektir. 

Engelli bireylerin toplum içinde üretken biçimde yaşayabilmelerinde anahtar konulardan 

biri olan istihdam temasının ele alınacağı çalıştay kapsamında, engelli bireyin 

istihdamındaki yasal, sosyal, kültürel engeller üzerinde durulacaktır. Sabah oturumunda 

engelli bireyin istihdamındaki temel kurumların ve bakış açılarının masaya yatırılacağı, 

öğleden sonra ise engelli birey ile f irmaların karşı karşıya gelerek kariyer günü etkinliği 

gerçekleştireceği çalıştay bir gün sürecektir.  

 

KATILIM BELGESİ
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KATILIM BELGESİ
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ENGELLİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİHDAM ÇALIŞTAYINA
İLİŞKİN MEDYADA YER ALAN HABER VE YAZILAR  
 
“İşverenler engelli işçi çalıştırmak istemiyor”

Akif Çakmak - 13 Haziran 2017 

http://yenibakis.com.tr/isverenler-engelli-isci-calistirmak-istemiyor/

“Engellilik ve Sürdürülebilir İstihdam Çalıştayı”

Ayşegül Domaniç Yelçe - 9 Haziran 2017

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/aysegul-domanic-yelce/engellilik-ve-surdurulebilir-istihdam-calistayi-40484313
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“Çalışmaya ‘’ENGELİM’’ yok!”

9 Haziran 2017

https://www.haberler.com/calismaya-engelim-yok-9709716-haberi/

“Engellilik ve istihdam konuşuldu”

13 Haziran 2017

https://www.izgazete.net/genel/engellilik-ve-istihdam-konusuldu-h16514.html
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