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Teşekkür
Öncelikle bu çalışmaları yapabilmemiz için bize ilham veren Down
sendromlu gençlerimize ve onları en iyi şekilde yetiştiren ailelerine teşekkürü
borç biliriz. Her şey onların bize güvenleriyle ama en çok da kendi çocuklarına
olan inançlarıyla başladı.
Uzmanlıklarını bizimle cömertce paylaşarak eğitmenlerimizi eğiten,
danışmanlık yapan AIPD-İtalya Down Sendromu Derneği’ne ve ulusal
koordinatörü Anna Contardi’ye teşekkür ederiz. Alanda çalışan uzmanların
el kitabı olan bu çalışmayı Türkçe’ye kazandırmış olmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz.
2012 yılında Down sendromlu gençlere ve bize kapılarını açan, İş
Koçu Destekli İstihdam Modeli ile 4 yıl içinde tam 25 Down sendromlu genci
bünyesinde istihdam eden, daha fazla eleman çalıştırma arzularını bize
sürekli ileterek bizleri hep teşvik eden ve gençlerin bağımsızlaşması yolunda
yaptığımız çalışmalara en önde destek veren Bimeks firmasına içtenlikle
teşekkür etmek isteriz.
Bu ve sonrasında diğer tüm projelerimizi her zaman gönülden
destekleyen Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’a;
Down sendromlu gençlerin istihdamı dediğimizde en az bizler kadar
heyecanla yola çıkan Bantaş, Big Chefs, Deichmann Ayakkabıcılık, Enka
Okulları-İstanbul, Ines Tekstil, ISS Catering Türkiye, Ravago Petrokimya ve
Üsküdar Üniversitesi-Lavazza Best Cafe Shop firmalarına;
İş Koçu Destekli İstihdam uygulamalarımızı 2015-2016 yılında
"Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum" projemiz kapsamında Sabancı Vakfı
Toplumsal Gelişme Hibe Programları ile destekleyen Sabancı Vakfı'na;

Bu projeyi başlatan, koordine eden ve bugünkü yaygınlık seviyesine
ulaşmasında en büyük emeğe sahip kişi olan Down Sendromu Derneği Başkan
Yardımcısı Fulya Ekmen’e;
Projenin başından itibaren yaptığı çalışmalarla programın gelişmesini
sağlayan, gençlerin istihdamı süresince onlara, ailelerine, iş yerlerine her
noktada destek veren ve danışmanlık yapan Psk. Selver Yolsever’e;
"Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum" projemiz kapsamında akademik
donanımlarıyla bizlere her zaman yol gösteren Anadolu Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı ve Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Cavkaytar’a, Özel Eğitim Bölüm Başkan
Yardımcısı ve Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Yasemin Ergenekon’a;
Kitapta yer alan “Türkiye’de Engelli İstihdamına Dair Yasal
Düzenlemeler” bölümünün oluşumuna katkıları için sevgili Av. Refika Elif
Kaynak’a;
Proje danışmanlarımız Psikolog ve Özel Eğitim Uzmanı Sezgin
Kartal'a, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül’e;
Yayın koordinatörü Gün Bilgin'e, çevirmen Gökçe Hazal Karabaş'a ve
bu kitabı yayına hazırlayan Filiz Tülek’e yürekten teşekkürlerimizi sunarız.
Bu çalışma bizlerin gelecek nesillerde dünyaya gelecek Down
sendromlu çocuklara ve ailelerine bir armağanıdır.
				
Down Sendromu Derneği
								
Ekim 2016
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DSD’nin Önsözü
DSD (Down Sendromu Derneği) olarak toplumun engellilik algısını
etkileyen projeler uygulayarak, Down sendromlu insanların bebeklikten
itibaren her yaşta ve konumda karşılaştıkları ayrımcılık ile mücadele eden,
fırsat eşitliği sağlamayı ve toplumdaki vazgeçilmez yerlerini sağlamlaştırmayı
hedefleyen çalışmalarımızı 2009 yılından beri sürdürmekteyiz.
2012 yılından itibaren DS’lu genç ve yetişkinlerin iş hayatına ve
toplumsal hayata katılımını destekleyen projelerimiz ivme kazandı. Erken
müdahale ve kaynaştırma eğitimi alanlarında yetersiz de olsa bazı adımlar
atılıyor olmakla beraber, örgün eğitim yaşını tamamlamış 18 yaş üstü Down
sendromlu bireylerin toplumsal yaşama katılımı konusunda büyük sorunlar
yaşandığını ve bir duvara çarptıklarını çok net gözlemledik. Yüksek eğitim
imkanı kağıt üstünde var görünmekle beraber pratikte destekleyici imkanların
yokluğu nedeniyle çok da mümkün olmayan bir seçenek olarak yaşanmaktadır.
İş hayatına katılmaya hazır, eğitimli bireyler için yetenek ve birikimlerini
anlamlı bir şekilde kullanabilecekleri istihdam fırsatları yoktu ve biz Down
sendromlu bireylerin çalışması dendiğinde tamamen iyi niyet ve kişisel ilişkiler
çerçevesinde yürütülen bir boş zaman aktivitesi öngörüldüğünü gözlemledik.
Eğitimlerine uygun bir iş imkanı ve toplum içinde bağımsız varoluşlarını
sağlayabilecek sürekli bir eğitim fırsatının olmadığını açık olarak gördük.
Tarihsel gelişime bakıldığında, Türkiye’de engelli bireylere yaklaşım yıllarca
merhamet gösterme düzeyinde kalmış, ancak 2000’li yıllardan itibaren
hak temelli uygulamalar yaygınlaşmaya başlamış ve engellilik algısında bir
miktar değişiklik olmuştur. Yine de toplumun geneline baktığımızda engelli
bireylerin hak ettikleri yeri bulamadıklarını ve yasalar tarafından kendilerine
tanınmış hakları tam olarak kullanamadıklarını görüyoruz.
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DSD olarak 2012 yılından beri Down sendromlu bireylerin iş hayatına
katılmaları için İş Koçu Destekli İstihdam Programı'nı yürütmekteyiz.1
Türkiye’de derneğimiz tarafından ülke koşullarına uyarlanan ve tarafımızca
uygulanan bu model ve program, iş yaşamındaki Down sendromlu bireylerin
çevresel desteğe en az ihtiyaç duyacak şekilde, kendi kendilerine yeterli hale
gelmesini amaçlamakta; aynı zamanda Down sendromlu bireyler aracılığı ile
tüm zihinsel engelli bireylerin iş hayatına katılımları konusunda farkındalık
yaratmayı hedeflemektedir. Halen sekiz şehirde yapılan bu çalışmaların tüm
illerimizde yerel seviyede yaygınlaşması dileğimizdir.
İş Koçu Destekli İstihdam Programı’mız, 2012 yılında Bimeks firması
öncülüğü ile başladığımız, sonrasında pek çok kurumsal firmanın katılımı ile
büyüttüğümüz bir çalışma iken, 2015 Temmuz ayından itibaren Bağımsızım
Çünkü Çalışıyorum projesi adı altında Sabancı Vakfı Hibe Programları
tarafından desteklenmeye başlanması ile bir aşama daha ilerlemiştir. Bu
destek bizlere Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı ile beraber saha araştırmaları ve
anket çalışmaları yapabilme ve yeni iş koçları yetiştirecek İş Koçluğu Sertifika
Programı çalışmalarını başlatma fırsatı sağlamıştır. Bu bilimsel ekibin
çalışmalarıyla saha analizleri yapılmış, engelli işçi çalıştırma zorunluluğu olan
20 büyük firma, 50 aile ve 50 Down sendromlu gencin tutum ve beklentileri
ölçülmüş ve analiz edilmiştir. Bu kapsamdaki bir çalışma Türkiye’de ilk kez
yapılmıştır. Dolayısıyla bu anket çalışmalarının alana katkısı çok kıymetlidir.
Belirtilen çalışma Ekim 2016 basım tarihli "Engellilik ve İstihdam: Bütünleşme
Yolunda İş Koçu Destekli İstihdam Modeli" adlı kitabımızda yer almıştır ve
sonuçları 2017 yılı içerisinde bilimsel makale olarak yayınlanacaktır.2
Down sendromlu bireylerin toplumsal hayata katılmalarını sağlayacak
en önemli yollardan biri olan istihdam alanındaki çalışmalarımız programın
yaygınlaştırılması hedefine yoğunlaşarak devam edecektir.
İş Koçu Destekli İstihdam Programı sadece zihinsel engelli bireylerin
işe yerleştirilmesini sağlayan bir program değildir. İşveren eğitimleri, şirket
ziyaretleri, destek programları, çalışan eğitim programları, aile eğitim
programları, danışmanlık ve süpervizörlük hizmetleriyle hem engelli bireyi
hem de çevresinde onunla beraber yaşayan ya da çalışan bireyleri daha
donanımlı hale getiren ve toplumla bütünleşmelerini sağlayan bir programdır.
Zihinsel engellilerin toplumla bütünleşmesi yolunda yapılacak en verimli ve
uygun maliyetli programdır.
1 2012

yılında ilk Bimeks ile başlamış, daha sonra Big Chefs, Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center,
Bantaş, ISS Catering-Türkiye, İnes Tekstil, Deichmann Ayakkabıcılık, Enka Okulları-İstinye, Grand Amisos Hotel,
Lavazza Best Coffee Shop-Üsküdar Üniversitesi, Denizbank ve Ravago projeye dahil olmuştur.
2 İş Koçu Destekli İstihdam Modeli’ni ve Türkiye’deki mevcut yasal durum taramasını; çalışan, aile ve işveren
anketlerini ve dünyadan en iyi uygulama örneklerini paylaştığımız kitabımız “Engellilik ve İstihdam: Bütünleşme
Yolunda İş Koçu Destekli İstihdam Modeli” 2016 Ekim ayında DSD İktisadi İşletmesi Yayınları tarafından
yayınlanmıştır.
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Bu noktada İş Koçu Destekli İstihdam Programı çerçevesindeki
çalışmaların altına sağlam bir temel oluşturması yönüyle Bimeks Down
Türkiye Kariyer ve Yaşam Akademisi'nden de bahsetmek isteriz. Bimeks
firmasıyla başlattığımız pilot uygulamada başarılarımızı görünce Bimeks’in
yürekten iş birliği ile yetişkin Down sendromluların toplumsal hayata
katılımları konusunda bir projemizi daha hayata geçirme fırsatı bulduk
ve 2014 yılında Türkiye’de bir ilk olarak Bimeks Down Türkiye Kariyer
ve Bağımsız Yaşam Akademisi’ni kurduk. Akademinin amacı gençleri
yetişkinliğe hazırlamak, bağımsız bir yaşam için donanımlı ve iş koçlarıyla
istihdam edilebilir seviyeye getirmektir.3
İş Koçu Destekli İstihdam Programı çalışmalarının örnek teşkil
ettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Artık zihinsel engelli istihdamı ve
iş koçluğu terimleri telaffuz edilmekte, bu konuda kamu kurumlarında bir
bilinç oluşmakta ve sivil toplum kuruluşlarının yaklaşımlarında zihinsel
engelli bireylerin uygun desteklerle çalışabilecekleri yönünde olumlu bir imaj
oluştuğu gözlemlenmektedir. Bunlar gençlerimizle beraber gerçekleştirilen
başarılı istihdamların, tanıtım ve PR çalışmalarının, yapılan seminerler ve
işveren eğitimleriyle yaratılan farkındalığın sonucudur ancak büyük bir
hızla bu çalışmaların devam etmesi gerektiği açıktır. 2017 yılı içerisinde İş
Koçluğu Sertifika Programı’nın içeriğinin tamamlanması, test edilmesi ve
yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalara devam edilecektir. Yine Sabancı
Vakfı desteğiyle ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle birlikte yapılacak bu
çalışmaların sonunda İş Koçluğu Sertifika Programı oluşturulacak ve iş koçları
yetiştirilerek bu programın yerel uygulama imkanı bulmasını sağlayacak bir
sistem kurulacaktır.

3 Bimeks

ve Down Sendromu Derneği ortaklığında kurulan Bimeks Down Türkiye Kariyer ve Bağımsız Yaşam
Akademisi çalışmalarına 2014 yılında başladı. Akademinin müfredatı İtalya’da 30 yıldır benzeri çalışmalar yapmış
olan İtalyan Down Sendromu Derneği (AIPD) danışmanlığında hazırlandı. Akademide görev alan iki psikolog
eğitmen de AIPD’den eğitim alarak bu tecrübelere ulaşma fırsatını elde ettiler.
Akademinin amacı öncelikli olarak Down sendromlu gençlere bağımsız yaşam becerilerini kazandırmak ve ikinci
adım olarak bir kariyer planı yaparak iş hayatına katılımlarını sağlamaktır. Akademiye 18 yaşını geçmiş, örgün
eğitime devam zorunluluğu olmayan Down sendromlu gençler alınmakta ve iki yıl boyunca eğitim verilmektedir.
Devam zorunluluğu vardır. Akademideki eğitimler ücretsizdir.
Akademide eğitimler altı ana başlıkta verilmektedir: Para kullanımı; Yer-yön bulma; Sokakta uygun davranış;
İletişim; Toplu taşıma araçlarının kullanımı ve İş yaşamı. Para kullanımında amaç gençlere tek başlarına alışveriş
yapıp paralarını idare edebilmelerini öğretmektir. Yer-yön bulma ve sokakta uygun görülen davranışlarda gençlerin
dışarıda bağımsız olarak kendini yönlendirebilmesi ve kurallara uygun şekilde hareket etmesi hedeflenmektedir.
İletişim başlığında gençlere kendilerini uygun şekilde nasıl ifade edebilecekleri öğretilmektedir. Ayrıca gençler
bu becerileri kullanarak tek başlarına toplu taşıma araçlarını kullanma konusunda eğitilmektedirler. Gençlere
kendilerini tanıyıp neler istediklerini ve istemediklerini etrafındakilerle paylaşmalarını sağlayacak beceriler
üzerine çalışılarak bireylerin toplum içinde kendilerini ifade edebilmeleri sağlanmaktadır. Akademinin son
6 ayında ise gençlerle iş hayatı üzerine çalışmalar yapıp bir kariyer planı çizilmekte ve iş hayatına katılımları
sağlanmaktadır. Hedef tüm gençleri aynı noktaya getirmek değil, gençlerin potansiyelleri dahilinde kendilerini
geliştirebilmektir. Gençlerin akademide öğrendiklerini günlük hayatlarına taşıyabilmeleri için ailelere de eğitim
verilmekte ve her aşamada desteklenmektedirler.
Detaylı bilgi için http://www.downturkiye.org/bimeks-down-turkiye-kariyer-ve-bagimsiz-yasam-akademisi linkini
ziyaret edebilirsiniz.
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Derneğimiz Down sendromlu kişilerle çalıştığı için odak grubumuz
açısından konuya baktığımızda, tüm engel grupları içerisinde zihinsel
engelli bireylerin neredeyse görünmez olduğunu söyleyebiliriz. Diğer engel
gruplarına toplumsal hayata, iş hayatına ve eğitim hayatına katılımda
sağlanan imkanların dahi zihinsel engelli bireylere sağlanamadığını
görüyoruz. Bu konuda yapılan çalışmalar hem nitelik hem nicelik açısından
yetersiz ve vizyon olarak da çok sınırlıdır. Zihinsel engel gruplarına bakış
açısının hızla merhamet, yetersizlik, muhtaçlık kavramlarının dışına
çıkarılarak onların da kendi kararlarını verebilen, üretebilen ve hayata
katılabilen bireyler olabilmelerine yönelik çalışmaların hayata geçirilmesi
gerekmektedir. İş Koçu Destekli İstihdam Programı’nı, Türkiye’de uygulanır
hale getiren, test eden, bunun eğitim programını geliştiren ve kurumsal
firmalara bu model dahilinde Down sendromlu bireylerin kalıcı istihdamını
sağlayan ilk kurum olduğumuzdan dolayı modelin ve programın
yaygınlaştırılması ve doğru bir şekilde uygulanması konusunda büyük bir
sorumluluk taşıdığımızı biliyoruz.
Bu kitap (Özel Gereksinimli Bireyler İş Yaşamında: Bütünleştirme
için Yöntem ve Araçlar), Ekim 2016 tarihinde basımını gerçekleştirdiğimiz
"Engellilik ve İstihdam: Bütünleşme Yolunda İş Koçu Destekli İstihdam
Modeli" adlı kitap ve 2018'de yayınlanacak olan İş Koçluğu Sertifika Programı
kitapları bu sorumluluk bilinciyle ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmaların alan çalışanlarına, uzmanlara ve ailelere yeni
ufuklar açması ve en önemlisi, özel gereksinimli bireylerin çalışma hayatına
katılımıyla ilgili yaşadıkları toplumsal stigmayı hafifletmeye bir nebze olsun
katkıda bulunması en büyük dileğimizdir.
					
Down Sendromu Derneği
								
Ekim 2016

Bu kitap yazılırken bize destek veren ve bizimle sürekli fikir
alışverişinde bulunan Anna Contardi'ye teşekkür borçluyuz.
Ayrıca “Çalışanlar Var” projesinde yer alan Down
Sendromlu bireylere, AIPD çalışanlarına ve yaşadıklarını
kitapta bizlere anlatanlara teşekkür ederiz.
Alessandra Buzzelli,
Monica Berarducci, Carlotta Leonori
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Önsöz
Daniela az önce sipariş edilen şekerler için paketleri hazırlamayı
bitirdi, hepsini bir kutuya koydu, kutuyu paketleme işlemini bitirecek olan
çalışma arkadaşına verdikten sonra depoya inip istenen diğer şekerleri aldı.
Bir genç kasaya yaklaşıp bir hamburger ve patates kızartması istedi.
Sipariş hemen mutfağa bildirildi. Gloria ekmeği aldı, eti ızgaranın üzerine
koydu; daha sonra sipariş edilen salataları verdi ve iş çıkışında arkadaşı
Francesco ile olan randevusunu düşünmeye başladı.
Rüzgarlı bir gündü. Bahçe yapraklarla doluydu. Franco malzeme
dolabından tırmığı aldı. Bahçeyi sulamadan önce iyice temizlemek
gerekiyordu; birazdan çocuklar gelecekti.
Ania malzemelerini toplayıp rafa koydu ve mengenenin başına geçti;
yontulması gereken çok uzun bir çivi vardı.
Yeni doğanlar bölümünde bez eksikti. Teresa bez alıp kavanozu getirdi,
sonra yatakları temizlemeye başladı. Burası çok önemli bir bölümdü, burada
erken doğan bebekler vardı ve her yerin çok hijyenik olması gerekiyordu.
Bay Mario'nun dükkanı mahalle için önemli bir yerdi. Simone küçük
ev işleri için dükkandakilere yardımcı oluyordu, bir şey eksikse mağazaya
koşup getirmek onun göreviydi.
Ofiste yapılacak çok iş vardı. Çalan telefonlar, gönderilecek paketlerin
hazırlanması, postane vergisi gibi. Riccardo paketlerin gideceği adreslerin
listesini dikkatle dinledi; elinde liste, omzunda çantayla yola çıktı. Bir çalışma
arkadaşı arkasından “Bana meyve suyu alır mısın?” diye bağırdı. Riccardo
“Merak etme,” diye seslenerek yola devam etti.
Daniela, Gloria, Franco, Ania, Teresa, Simone ve Riccardo... Hepsi
çalışan bireyler. İş yerlerinde basit ama düzgün yapılması gereken işlerle
ilgileniyorlar.
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Bu bireylerin ortak noktası Down sendromlu olmaları. Down
sendromu ülkemizde çok yaygın bir zihinsel engel, öyle ki her gün Down
sendromlu iki çocuk dünyaya geliyor. Bugün bu bireylerin hemen hepsi
okuma yazma biliyor ve belirli bir bağımsızlığa sahipler. Ancak ne yazık ki
sadece birkaçı çalışıyor. Çünkü insanlar hala onlara karşı çok ön yargılı ve
onların iş yerindeki varlığını üretime katkı değil, yük olarak görüyorlar.
Halbuki bu bireyler uygun şekilde hazırlanırlarsa ve çalışan rolleri hakkında
yeteri kadar bilinç kazanıp becerilerini gösterebilecekleri doğru iş yerlerine
yerleştirilirlerse, iş hayatına verimli şekilde katkıda bulunabilirler. Bütün
bunların arkasında güçlenmek için her düğümü birlikte çaba göstererek çözen
ailelerin, şirketlerin, hizmetlerin, kurumların kat ettiği uzun bir yol var.
Gemiler biliyorum, dalgalar onları şiddetle sürükler diye korkularından
limanda kalan.
Gemiler biliyorum, hiç yelken açma riskine girmedikleri için paslanan.
Gemiler biliyorum, yola çıkmayı unutan; "yaşlanırım" diye denizden
korkan; hiçbir yere gitmeden dalgalardan ürken, yolculukları başlamadan biten
gemiler biliyorum.
Gemiler biliyorum, özgürlüğü unuttukları için zincirli kalan.
Gemiler biliyorum, alabora olmamak için sadece yerlerinde sallanan.
Gemiler biliyorum, dalgalarla savaşmak için grup halinde yola çıkan.
Gemiler biliyorum, okyanus yollarında çizgiler çizen.
Gemiler biliyorum, yol almaktan pes etmeyen. Yan yana durup batma
pahasına da olsa yola çıkan gemiler biliyorum.
Gemiler biliyorum, limana yıkık dökük ama her zamankinden daha
güçlü ve cesur dönen.
Gemiler biliyorum, muhteşem yıllar paylaştıkları için güneşten taşan.
Gemiler biliyorum, son güne kadar yolculuk ettikten sonra limana
dönen. Okyanus kadar büyük kalplerinin büyük kanatlarını anlatmaya hazır
gemiler biliyorum.1
							
(Jacques Brel)
Balıkçılar kışın ağlarını kuruması için deniz kenarına serer. Ağ
toplanırsa birbirine geçer ve balıkçılar hiç balık tutamaz. Ama eğer ki ağlar
güzelce açılırsa...
Anna Contardi
AIPD - Associazione Italiana Persone Down Onlus2
(İtalya Down Sendromu Derneği) Ulusal Koordinatorü
1 Çevirmenin

notu: Jaques Brel (8 Nisan 1929 - 9 Ekim 1978). Belçikalı söz yazarı, şarkıcı, müzisyen, şairdir. Aktör
ve yönetmen olarak da çalışmıştır. Şiirin orjinal adı Conosco delle brache’dir.
2 Çevirmenin notu: Onlus kar amacı gütmeyen demektir.

Giriş
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Giriş
Bu çalışma AIPD'nin yirmi yıllık deneyimi boyunca uyguladığı
yöntemleri pekiştiren, geliştiren ve yayan “Çalışanlar Var” (Eylül 2007-Mart
2009) projesi kapsamında doğmuştur. (Sosyal Dernekler İçin Ayrılan Milli
Fon, Sosyal Dayanışma Bakanlığı - uygulanan yasa 383/2000 - yani şimdiki
Çalışma, Sağlık ve Sosyal Politika Bakanlıkları tarafından desteklenmektedir.)1
Çalışmak, sadece bir işe sahip olmak veya maaş almak değil, toplum
tarafından kabul edilen aktif bir sosyal role sahip olmaktır. 2
Bir taraftan 68/99, yani “Engellilerin Çalışma Hakları" yasası engelli
bireylerin iş dünyasına katılımını sağlarken, diğer taraftan zihinsel engelli
bireylerde bu amaca ulaşmak için yasayı hayata geçirmek ve uygulamak çok
zordur. Her istihdam deneyiminin arkasında başrol oyuncusunun beceri ve
isteği, ailesinin kararlılığı, bir şirketin sunduğu fırsat, hizmetlerin kapasitesi,
destekleme ve arabuluculuk yapma kapasitesi olan çalışanlar ve en önemlisi
iyi bir program vardır. İyi programlar yapmak için uygun araç ve yöntemler
kullanmak gerekir.
Bu kitap zihinsel engelli bireylerin istihdamları için çalışanlara,
ailelere ve şirketlere bir kılavuz olmayı hedeflemektedir.
Daha ayrıntılı inceleyecek olursak, bu kitap üç üniteden oluşmaktadır.

1 Bu programın benzeri Türkiye’de ilk olarak 2012 yılında İş Koçu Destekli İstihdam Programı olarak Down
Sendromu Derneği tarafından uygulanmaya başlanmıştır. 2012 yılında Bimeks firmasının katılımı ile başlayan
program 3 yılda 12 firma ve 41 çalışana ulaşmıştır. 2015 yılında Sabancı Vakfı Hibe Programları desteği ile
“Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum” adı ile uygulama AIPD’nin danışmanlığı ve Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı ile yapılan ortak çalışmanın sonucu olarak bir eğitim
programı haline çevirilmiştir. DSD İş Koçu Destekli İstihdam Programı büyüyerek devam etmektedir.
2 Türkiye’deki yasal düzenlemeler syf: 19’daki “Türkiye’de Engelli İstihdamına Dair Yasal Düzenlemeler”
bölümünde anlatılmıştır.
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Zihinsel engelli bir bireyin istihdamı ifadesine bir hayat planı içinde,
yani çocukluktan yetişkinliğe kadar uzanan bir süreç doğrultusunda bakmak
gerekir. Bu sebeple ilk ünitede genel bir tablo sergiledik. Bu ünitede önce
ideolojik bilgileri ve oluşumunu, sonra şu anda içinde bulunduğumuz durumu
ve buradan doğan 68/99 yasasını, daha sonra da yasa düzenlemesinin önemli
unsurlarını inceledik; yürürlüğe girmesinin üstünden on yıl geçmiş olsa da,
yasanın olumlu ve olumsuz yanlarının altını çizdik.
İkinci ünitede yazarların AIPD içerisinde edindiği tecrübelere
dayanarak aktarılan, zihinsel engelli bireylerin istihdamında kullanılan
yöntem ve araçları sunduk. İyi bir yerleştirme programı için, yani hedefli
istihdam için gereken her şeyi anlatmaya çalıştık. Ailelerle hedef ve düşünce
paylaşımından şirketlerin katılımı için gerekli pratik önerilere; adayların
değerlendirilmesi ve seçiminden oryantasyon rotalarının çizimine; çalışma
ortamındaki eğitimden zihinsel engelli potansiyel çalışanlara sunulan
danışmanlık hizmetine (iş koçluğuna) kadar her konuyu ele aldık.
Üçüncü ünitede ise istihdam sürecine katılan kişilerin bakış açılarının
anlatıldığı hikayelere yer verdik. Bu kişiler (çalışanlar, aileleri, çalışma
arkadaşları ve şirketler) hayat planına olan yaklaşımın, gerçek olasılıklar
yaratacak katılım ve paylaşımdan geçtiğini belirttiler.
Bu yayının amacı bu modeli paylaşıp AIPD'de elde edilen deneyimi
herkesin kullanımına sunmaktır. Sunulan araçlar, özellikle “Çalışanlar
Var” projesinin içinde, son yılların deneyimiyle yaratılmış, test edilmiş
ve gözlemlenmiştir. Bunlar Down sendromlu bireylerin yaşamları göz
önünde bulundurularak oluşturulmuştur ancak zihinsel engelli herkes için
kullanılabilir. Anlatılan deneyimlerden ortaya çıkan düşünceler de aynı
şekilde herkes için geçerlidir.
Sunulan malzemelerin gözden geçirilmesi ve netleştirilmesi,
zihinsel engelli bireylerin istihdamında bütünleştirme sürecine emek veren
çalışanların katkı ve gözlemleri sayesinde devam edecektir.

ÜNİTE 1
Zihinsel engelli
bireylerin istihdamı:
Genel çerçeve

Önsöz
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Önsöz
… Biri gençken gelişimi önünde bütün açık kapılarıyla durmaktadır
ve aynı zamanda orada, kayanın üzerinde düz bir yumuşakça olarak ıslak ve
mutlu olmanın hazzını yaşar…
... Gene de benden başka kimsenin varolmadığını sanacak kadar da
geri kalmış değildim: Üzerine yapıştığım kayanın, her dalgayla bana ulaşan
suyun ve hatta ötedeki şeylerin, yani dünyanın farkındaydım. Su kesin ve
güvenilir bir haber aracıydı: Bütün yüzeyimle emdiğim yiyecek maddeleri
taşıyordu bana, bu gelenler arasında yenmeyecek şeyler de vardı ve ben
bunlardan çevrede neler bulunduğu hakkında bir fikir edinmiş oluyordum…
… Ama benim orada öyle edilgen bir halde durduğumu, ağzıma her
geleni kabul ettiğimi sanmayın; bir süre sonra deneyim edinmiştim ve nasıl bir
şeyin gelmekte olduğunu hemen seçiyordum; nasıl davranacağıma bir karar
veriyordum ki, gelenden en iyi şekilde yararlanabileyim ya da sonraki daha
beter sonuçları engelleyebileyim diye. Yapılacak bütün iş kasılma oyularıydı,
her bir hücrem bu kasılmaya katılıyordu ya da aynı şekilde gevşiyordum,
tam gerekli anda: Kendi seçimlerimi yapabilirdim, ister reddeder, ister kabul
ederdim, hatta tükürebilirdim bile…
							
(Calvino, 1988)1
Bu kitap, zihinsel engelli bireylerin mesleki bütünleştirme konusunu
farklı bakış açılarıyla ele almaktadır.

1 Çevirmenin notu: Italo Calvino (d. 15 Ekim 1923 – ö. 19 Eylül 1985) İtalyan yazar ve romancıdır. Bu bölüm
Calvino’nun Le Cosmicomiche kitabının La spirale öyküsünden alınmıştır. Türkçe çevirisi ise Eren Yücesan Cendey,
Şemsay Gezgin tarafından çevirilen ve Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Bütün Kozmokomik Öyküler kitabının Spiral
bölümünden alınmıştır. Hikayede bir yumuşakça kendisinden bahsetmektedir.
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Yasal konulara, teknik ve yöntemle ilgili analizlere başlamadan önce,
kişisel gelişimin önemi hakkında birkaç şey söylemenin gerekli olduğunu
düşünüyoruz.
AIPD'nin çalışma metotlarını bilenler, zihinsel engelli genç ve
yetişkinler için geliştirilen farklı eğitim rotalarının ortak ve karakteristik
olgularının, hem günlük hayatta kullanılabilecek sosyal becerilerin
kazanılmasının (yapabilmek) hem de kişilik gelişiminin (farkındalık) üzerine
kurulu olduğunu bilir: Bu olgular sayesinde, bireyler kendilerini yetişkin
olarak görür ve o şekilde davranmak için motive olurlar.

Kişilik ve çalışma rolü
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Bölüm 1

Kişilik ve çalışma rolü
Yetişkinler ve çalışanlar
İşle ilgili konuşmak demek zihinsel engelli bireyler için yetişkinlik
konusuyla yüz yüze gelmek demektir; yani zihinsel engelli bir birey, sadece
yaş olarak değil her yönden yetişkin olur ve bu gelişim sürecinin desteklenmesi
gerekir.
Zihinsel engelli bireylerin arasında gittikçe artan sayıda yetişkin
olması1 beraberinde yeni soru ve düşünceler getirmiş; farklı ihtiyaçlar ortaya
çıkartmıştır. Ancak her şeyden önce zihinsel engelli de olsa, bireyin her
zaman çocuk kalmayacağını ve yetişkin olduğunu kabul edip saygı duymak
gerekmektedir. Bu düşünce, özellikle yetişkinler dünyasında, zihinsel engelli
bireyler için mesleki açıdan atılan her adımda göz önünde bulundurulmalıdır.
Eğitimden bahsetmeden iş dünyasından da bahsedemeyiz. Ancak
“eğitim” sadece bir beceri edinmek veya bir meslek öğrenmek olarak
görülmemelidir. İşe gitmek için birey kendini yetişkin gibi hissetmeli ve
çalıştıkça bu yetişkin kimliği gelişmeye devam etmelidir. Zihinsel engelli
gençlere kendilerini yetişkin olarak görüp o şekilde davranmalarına,
çalışmayı öğrenip belirli bir işi yapmalarına yardımcı olacak bir rota çizmek
gerekmektedir. Bir görevi tamamen yerine getirmek için genelde gerekli
eğitim süreçlerine konsantre olunur; beklenmedik bir durumda ortaya
1

Down sendromlu bireyler hakkındaki bilgilere göre, bugün İtalya’da, 25 yaşından büyük yaklaşık 38.000
Down sendromlu birey var ve bu toplam Down sendromlu birey sayısının %61’ine denk geliyor. Tıp ve tedavi
yöntemlerinin gelişmesi sayesinde, Down sendromlu bir insanın yaşam süresi 62 yaşa ulaşmıştır ve gelecekte daha
da ilerlemesi beklenmektedir.
Down Sendromu Derneği’nin notu: 2016 yılı itibariyle Down sendromlu bireylerin yaşam süresi ortalama 60 yıl
olarak kabul edilmektedir.
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çıkan bir organizasyon veya ilişki zorluğu yaşandığı zaman, “yetersiz” veya
“gereksiz” olan bu becerilerin arkasındaki birey kaybedilir. Bağımsız olmayı
öğrenmek demek her şeyi tek başına yapabilmek değildir; bağımsız olmak
bireyin kendi becerilerini çevresindeki kişilerin becerileriyle bütünleştirmesi
ve gerektiği zaman yardım isteyebilmesidir.
Bağımsızlık2 hem sosyal hayata hem de iş dünyasına girmekle ilgili ön
şartların oluşmasında büyük öneme sahiptir; bağımsızlık tüm zihinsel engelli
kişiler için olmasa da çoğu için mümkündür. Onları ev dışında da başrolde
gören ve büyüdüklerini kabul eden bir aile ve toplum içinde bağımsızlık
üzerine çalışmak bu bireylerin kendilerine olan güvenlerini artırır. Ebeveynler
için çocuklarının büyüdüğünü fark etmek önemlidir: Bunu kabul etmez ve bu
konuda çocuklarına yardımcı olmazlarsa, verdikleri mesajlar tezat oluşturur
ve bu da gençlerin çalışan rolüne tam olarak uyum sağlamasını engeller.
Bu alanda görev yapanların iyi bildiği gibi, zihinsel engelli kişiler
toplum tarafından çoğu zaman çocuk olarak görülür ve kendilerini ifade
etme potansiyelleri bastırılır. Bu imaj değiştirilmezse, hiçbir işveren “özel” bir
çalışanın yapılan işe katkı sağlayacağına inanmaz.
16 yaşındaki Down sendromlu Fabrizio “Ne yapmak isterdin?”
sorusuna şu şekilde cevap veriyor: “Motora binmek, odun toplamak, tek
başıma bir şeyler yapmak, yetişkinlerin yaptığı şeyleri yapmak isterdim.”
Fast-food restoranında çalışan Italo ise şöyle diyor: “İşimi seviyorum
çünkü mutfakta nasıl çalışabileceğim konusunda güzel tavsiyeler aldım, bu
yüzden zorlanmıyorum. Şimdi yemek salonunun hazırlığından sorumluyum
ve temizlikle ilgileniyorum. Ama her hafta görevim değişiyor. Önümüzdeki
hafta mutfakta çalışacağım. Çalışmak ve bana ait bir maaşımın olması beni
çok memnun ediyor ve birçok şey yapabileceğimi hissediyorum.”
Fabrizio ve Italo kendileri hakkında bir farkındalığa sahip olduklarını
ifade eden, genç ve yetişkin olma bilinciyle büyüyen Down sendromlu iki
birey.
Yetişkin olmak, yani tek başına bir şeyler yapmanın ne demek
olduğunu denemek önce çocukluktan ergenliğe, sonra gençliğe geçmeyi;
görevler yani sorumluluklar almayı, yetişkin rolüne ve verilen zamana uymayı
gerektirir. Yatak yapabilmek, yemek pişirebilmek, harçlığını idare edebilmek,

2

1989 yılında Roma’da açılan ve bugün yaklaşık 30 şehirde etkinliklerine devam eden AIPD’nin ergenler için
bağımsızlık eğitim kursu sürecinde ortaya çıkan düşünceler ve süreçler, ilk önce yetişkinler dünyasında, daha
sonra iş dünyasında büyük rol oynamıştır. Kursun hedefi gençlerin ev dışındaki günlük hayatta gerekli olan sosyal
bağımsızlık becerilerini edinmesi (seyahat etmek, yön bulmak, para, toplu taşıma ve hizmetleri kullanmak) ve aynı
zamanda kendileri, becerileri, sınırları ve “büyük” olmaları hakkında bilinçlenmeleridir. Yeni beceriler eğitsel değil,
stratejik bir şekilde elde edilir ve kurs, yapabilme (yeni beceriler edinme) ve farkındalık (genç/yetişkin kimliğinin
gelişmesi) konularının etrafında döner. Contardi (2004)’de gerekli bilgileri görebilirsiniz; bknz. syf: 109.
Down Sendromu Derneği’nin notu: Bimeks ve Down Sendromu Derneği ortaklığında kurulan Bimeks Down
Türkiye Kariyer ve Bağımsız Yaşam Akademisi çalışmaları için bknz syf: XV, 3 numaralı dipnot.
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eşyaları kendi kendine alabilmek, ebeveynler olmadan tatile çıkabilmek
zihinsel engelli gençleri günlük hayatta yetişkin kılan deneyimlerdir. Özellikle
diğer insanlara yansıttığımız imaj ve bu insanların bizden beklentilerinin
karışımıyla kimliğimizi belirleriz. Eğer zihinsel engelli bireyler etraflarındaki
yetişkinlerin davranış ve isteklerinden yetişkin olarak görüldüklerini
anlarlarsa, uygun beceri ve tutuma gün geçtikçe daha kolay sahip olurlar.

Hangi istihdam?
Bu kitapta “gerçek” bir üretim ortamında çalışan rolüne ulaşmanın
destek ve arabuluculuk işlemleriyle gerçekleştiği fikri kabul edilmekte (Lepri,
Montobbio ve Papone, 1999), bunların açık iş pazarıyla bütünleştirilmesinden
bahsedilmektedir. Bu aşamada önemli bir noktayı göz önünde bulundurmamız
gerekmektedir: İş dünyasında ayrım yapmamak herkese eşit şans tanımak
anlamına gelse de, kişisel özellik ve seçimlerden bağımsız bir şekilde herkesin
çalışabileceğini söylemek de yanlış olur. Bazı bireylerin engelinin çok ağır
olması istihdamı imkansız kılabilir. Zihinsel engelli bireylerin dünyasında
bazı gençlerin şirketlere yerleştirilebileceğini, bazılarının korumalı bir işte
çalışabileceğini3 (sosyal kooperatifler gibi)4, bazılarınınsa sadece uygun
yardımı almaları gerektiğini unutmamak gerekir. Bunun altını çizmek,
alternatif meslek deneyimleri (korunaklı atölyeler, eğitim amaçlı iş-uğraşı
merkezleri gibi) hakkında yanlış anlaşılma yaratmadan istihdam konusuna
giriş yapmak gereklidir. Alternatif meslek deneyimlerinde birey bir iş yerinde
sürekli kalır ancak işe alınmaz; burada amaç kendi kendini denemek ve genel
anlamda iyi bir duruma gelmektir (Moniga ve Vianello, 1994).

Kimlik ve iş: Hayat planı5
Zihinsel engelli bir bireye genellikle ömür boyu bebek gibi davranılıp,
bağımsızlığını ve becerilerini denemesi için hiç fırsat verilmez ama belirli bir
yaşa geldiğinde ondan yetişkin olması istenir. Bu çocuklaştırma fikri özellikle
zihinsel engelli bireyler için geçerlidir. Çünkü hiç düşünmeden bu bireylere
beceriksizlik ve bağımlılık etiketleri yapıştırılır. Bu da bireylerin doğup

3 Down Sendromu Derneği’nin notu: Türkiye’de de korumalı iş yeri uygulaması yasalarda yer almaktadır. Ama
yaygın olarak uygulanmamaktadır. 2015 yılı itibari ile tüm ülkedeki korumalı iş yeri sayısı 2 olarak tespit edilmiştir.
DSD olarak biz ağır engellilerin de uygun destekle çalışabileceğini gözlemledik ve korumalı iş yeri kavramının
ayrımcı uygulamaları teşvik eden bir uygulama olduğu kanaatindeyiz. Bknz: Engellilik ve İstihdam: Bütünleşme
Yolunda İş Koçu Destekli İstihdam Modeli kitabı syf: 72-73. Türkiye’de sosyal kooperatif yoktur. Yasadaki tanımı ile
korumalı iş yeri hakkındaki bilgiyi www.downturkiye.org linkinde bulabilirsiniz.
4 Sosyal kooperatifler ticaret alanında bulunup üretim yapsa da, toplum için amaçlanan temel hedefleri
vatandaşların sosyal hayatlarını daha iyi kılmaktır. Kooperatifler korumalı bir iş alanıdır çünkü şirket idaresini
ve profesyonel becerileri, insanlara yardım işiyle bir araya getirip, çalışmalarına profesyonel olmayan kişi ve
gönüllüleri de dahil ederler.
5 Bu konuda Montobbio ve Lepri’nin, Kaynakça bölümünde yer alan yayınları okunabilir.
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büyüdükleri ve kişiliklerini oluşturdukları çevreden gelen zorluklar yüzünden
dezavantajlı bir duruma düşmelerine sebep olur. Bu gerçek, zihinsel engelli
bir birey için çocukluktan yetişkinliğe kadar bir rota hareket planı çizilmesinin
önemini belirtir: Yetişkin dünyasına giriş ve istihdam belirli bir yaşa gelince
birdenbire gerçekleşmez. Bu, bir eğitim ve deneyim sürecini kapsayan ve adım
adım uygulanan bir program sayesinde olur. Aktif sosyal roller ve çalışan rolü
hiç kimseye birdenbire verilmez. Bir bireyi çocukluktan başlayarak mümkün
olan tüm bağımsızlıkları öngören hayat ve ilişkiler tarihçesinin içine sokmak
hayat planı hakkında düşünmek anlamına gelir. Yetişkin kimliği ayrılmabirleşme sürecinin ve tanıma-yansıma unsurlarının arasındaki devamlı
etkileşim üzerine kuruludur (Lepri, Montobbio ve Papone, 1999).
Her bir birey hayat hikayesi boyunca, onunla ilişki içinde bulunan
kişilerin ona yansıttığı imaj üzerinden kendisini dolaylı bir şekilde deneyimler
ve ona yansıtılan bu imaj bireyin kimliğini oluşturur. Bu kapsamda önceliği
olan en önemli kişiler aile bireyleridir. Hayat planı çok erken bir şekilde, ilk
olarak ailede başlar. Sonra öğretmenler, akranlar ve çocuğun hayatına farklı
görevlerle girecek uzmanlar/eğitmenler gibi farklı örnekler çıkar. Belli bir
noktaya varıldığında birinin çocuğa inanması, kimlik gelişimini sağlayan zor
bilişsel ve duygusal işlemlerde ona yardım etmesi ve büyümesine izin vermesi
gerekir (Scataglini, Cramerotti ve Ianes, 2008).
İşi ve mesleki rolü yetişkin kimliğinin gelişmesinde önemli faktörler
olarak görebiliriz; aynı zamanda iyi bir kimlik yapılandırmasının mesleki
role destek veren önemli bir unsur olduğunu da biliyoruz. Başka bir deyişle
kimlik ve çalışma rolünün karmaşık bir döngünün birbirini tamamlayan ve
güçlendiren unsurları olduğunu söyleyebiliriz (Montobbio ve Navone, 2003).
İstihdam hayat planının her alanını kapsamasa da, süreç için önemli
bir adımı temsil eder. Yetişkin kimliğinin gelişmesi ve bireyin sosyal hayatında
önemli bir rolü olan vatandaşlık hakkının oluşması için çok önemli bir araçtır.
İş (çalışmak) insanoğlunun hayatında ekonomik bağımsızlık yaratmak
dışında, “birey olabilmesi” için de çok önemli bir faktördür.
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Bölüm 2

Yasal Düzenlemeler

1

Zihinsel engelli bireylerin mesleki istihdamıyla
ilgili yasalar, yükümlülükler ve ayrıcalıklar
İtalya'da engelli bireylerin istihdamı üzerine konuşurken geçmişe
ve şimdiki zamana değinmek ama aynı zamanda geleceğe dönük olarak
da düşünmek; kısa da olsa bugün bize yol gösteren çerçevede kalan yasal
düzenlemeyi incelemeden imkansızdır.
İş dünyasının sunduğu olanaklara bilinçli bir şekilde, doğru araçları
kullanarak müdahalede bulunabilmek için yasaları haklar/yükümlülükler
açısından detaylı şekilde bilmekte fayda vardır. Ancak burada istihdam için
gereken ön şartları oluşturan, rota ve proje açısından düşünmemizi sağlayan
noktalara değinmekte yarar görüyoruz ve yasanın ayrıntılarına girmeden,
sadece zihinsel engelli bireylere yeni imkanlar sağlayan öğelerin altını çizmek
istiyoruz.
Zihinsel engelli bireylerin istihdamıyla ilgili düzenleme, 68/99
“Engelli Bireylerin Çalışma Hakları” yasasının yürürlüğe girmesiyle oldukça
değişti.
Bu yasadan önce engelli bireylerin çalışma hakkı 482/68 yasasıyla
garanti altındaydı ancak bu yasanın çok zorlayıcı bir özelliği vardı; 35
kişiden fazla kişi çalıştıran tüm şirketlerde engelli bireyler için bir pozisyon
zorunluluğu bulunuyordu ve bu kurala uymamak şirketlerin ceza ödemesini
gerektiriyordu. Ayrıca sonraki yıllarda bir hayli değiştirilse de, bu yasada

1 Türkiye’de

geçerli yasal düzenlemeler ile ilgili çalışmayı bu kitabın 19. sayfasında, güncellemesini ise
www.downturkiye.org linkinde bulabilirsiniz.
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psikolojik ve zihinsel engelli bireylerin istihdamı için zorunluluk yoktu. Bu
prensip ancak 1992 engelli yasasında kendine yer buldu ve yeni yasa ile
onaylandı (1990 Anayasa Mahkemesi’nin 50 nolu Yargı Kararı, 104/92 nolu
Yasası).
68/99 yasasının üzerine kurulmuş olan prensip hedefli istihdamdır
(doğru işe doğru insan). Hedefli istihdam engelli bireylerin çalışma
becerilerini ve hangi iş yerine uygun olduklarını analiz ederek, iş yerindeki
ilişki ve araçları değerlendirerek, teknik araçlar kullanılarak yapılan
istihdamdır. Bu teknik araçlar çeşitli destek şekillerini, teşvik edici eylemleri
ve çevresel sorunların çözümüne yönelik araçları da kapsar. Bu tanım ile
çalışma hakkı, bireyselleştirilmiş rotalar, yapılan müdahaleler ve her farklı
engel durumu için kullanılan farklı araçlar onaylanmaktadır.
Yasanın yaptığı şey zorunluluklar koyan kuralları aşmak ve
işverenlerden başlayarak sosyal bakımdan herkesi konuya dahil etmektir.
Bunu, daha ağır engeli olan bireylerin çalışma ortamlarına alınması için teşvik
edici nedenler bulup, istihdamın rotalarını destekleyen servisler arasında bir
ağ oluşturarak yapar. Aşağıda, kısaca yasanın içerikleri belirtilmiştir:
Muhataplar (Faydalanacak kişiler)
• Çalışma gücü kaybı %45’ten fazla olan fiziksel, psikolojik, duyusal ve
zihinsel engelli bireyler
• %33’ten fazla sakatlığı olan kişiler
• Görme veya işitme engelli kişiler
• Savaşta sakatlanmış bireyler, savaş veya hizmet gazileri
• Dul, yetim ve kaçaklar (İtalya’ya geri gelen İtalyanlar)
Down sendromlu bireyler de dahil olmak üzere, zihinsel engelli bireyler bu
yasadan faydalanabilir. Bu yasa özellikle engelli kişilere yöneliktir, dul ve
yetimlere ayrıca bir düzenleme yapılır.
Zorunlu kontenjan
14'ten fazla çalışanı olan kamu iktisadi teşebbüslerinin ve özel
şirketlerin işverenleri önceden kararlaştırılan miktarlara göre belirli sayıda
engelli çalışan istihdam etmek zorundadır (Bknz: Tablo 2.1).
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TABLO 2.1. ZORUNLU KONTENJAN
15-35 çalışan
36-50
>50

2

1 engelli çalışan (sadece yeni alım durumunda)
2 engelli çalışan
%7

Bir önceki düzenlemeyle kıyaslandığında, bu düzenlemede Avrupa
ortalamasına yaklaşılarak zorunlu kontenjan yüzdesinin düşmekte olduğunu
görebiliriz ancak geçmişle kıyaslandığında artık küçük şirketler de engelli işe
alma yükümlülüğüne sahiptir.
İşe alma 3
İşverenler her sene iş yerlerinin çalışan bilançosunu, varsa boşalan
pozisyonları bildirmek zorundadır. Bu yükümlülüğün dışında tutulmak için
ilgili servislere başvurabilirler.
Kamu sektöründe işe alma işlemi şu şekillerde gerçekleşir:
• İstihdam hizmetleri kurumunun sırayla telefon araması yapıp adayları
seçime göndermesi ile,
• Seçim prosedürü gerektiren pozisyonlar için belirli sayıda kontenjanla,
• İstihdam hizmetleri kurumuyla imzalanan özel bir anlaşma ile.
Bu işlem özel sektörde ise birey için özel istek şekilde yapılır (İşveren
çalıştırmak istediği engelli bireyi kendi seçip istihdam hizmetleri kurumuna
haber verir).
• 35’ten az çalışanı olan şirketlerin, siyasi partilerin ve sendikaların yaptığı
işe alımlar,
• 35 ile 50 arasında çalışanı olan şirketlerin yaptığı işe alımların 50%’si,
• 50’den fazla çalışanı olan şirketlerin yaptığı işe alımların 60%'ı birey için
özel istekle yapılır.
Yetkili bürolar hedefli yerleşimler yapmak için (doğru işe doğru
insan) işverenle anlaşma yapabilir. Bu anlaşmalar ile özellikle önceden
kararlaştırılmış bir kişinin o işe alınması istenebilir; işe alım öncesi staj
anlaşması yapılabilir, süreli iş sözleşmesiyle işe alım anlaşması yapılabilir

2 Sadece

yeni alım durumunda demek, yeni yasa yürürlüğe girdikten sonra yapılacak ilk işe alımda uygulanacak,
geçmişe dönük uygulanmayacak demektir. Örneğin bir firmanın 16 çalışanı var ise 17. çalışanı almayı istemesi
durumunda bu birey engelli bir çalışan olmak zorundadır. Firmanın yeni çalışan ihtiyacı yoksa yasa ona “16
çalışanın var, 1 tane engelli personel çalıştırman gerek” demez.
3 Down Sendromu Derneği’nin notu: İtalya’da Türkiye’de olduğu gibi iş arayanlar hem İŞKUR gibi devlet kurumuna
hem de özel istihdam büroları gibi faaliyet gösteren yetkili bürolara başvurabilmektedir. Burada bahsedilen
istihdam hizmetleri bu kurumları anlatmaktadır.
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veya farklı destek şekillerine veya diğer tarafların danışmanlık hizmetlerine
değinebilir (mesleki entegrasyon anlaşmaları, yani iş hayatında bütünleştirme
için yapılan anlaşmalar). Bu anlaşmalar çalışan ve şirket için önemli bir proje
ve esneklik aracıdır; özellikle zihinsel engelli bireyler durumunda işverenin
ön yargılarından arınmasına yardımcı olur. Psikolojik engeli olan bireyler
için her zaman bireysel başvuru gönderilir ve bu durumlarda işveren birçok
kolaylıktan yararlanabilir.
İlgili makamlar
Bu yasanın uygulanması için gerekli kurumsal yetki yerleştirme
görevine sahip kurumlara verilmiştir. Bunların içinde, çalışma becerisini
değerlendirme ve yerleştirme için gerekli performans ve araçların tanımını
yapmakla sorumlu teknik bir komite vardır. Teknik komite yerleştirme ve
değerlendirme hizmetleriyle bir arada çalışmalıdır; bugün her yerde mevcut
olmayan bu hizmetler yasanın en zayıf noktalarından biridir. Bu yasanın
uygulandığını garanti etmek için bölgelerde çalışan özel sosyal hizmet
kurumları göreve çağrılmaktadır.
Ayrıcalıklar
68/99 yasası iş yerini bireye uygun hale getirebilmek amacıyla yapılan
harcamalar için firmalara, engellilik oranını da göz önünde bulundurarak,
ödemeler yapar (Engeli %79’dan fazla olan psikolojik ve zihinsel engelli
bireyler için 8 senelik ödeme). 247/2007 yasası (1/1/2008’den beri
yürürlükte) 68/99 yasasını, işe alınanlar için engelli maaşı ve engel oranına
göre firmaya işveren katkı payında indirim yapılması şeklinde değiştirdi
(%79'dan fazla engeli olan ve psikolojik veya zihinsel engelli vatandaşlar için
işveren maliyetinin %60’ını geçmeyecek şekilde).
Yaptırımlar4 (Özel Sektör ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri)
Hem boşalan pozisyonları bildirmemek hem de işe alım yapmamak
firmaların ceza ödemesine sebep olur. (Tablo 2.2)

TABLO 2.2. CEZALAR
Bilgi göndermemek
Boş pozisyonların sayısı
Kısmi muafiyet5
4 Verilen

€ 578,43 + Geç kalınan her gün için € 28,02
Her boş pozisyon için günlük € 57,17
İşe alınmayan her engelli kişi başına günlük € 30,64

rakamlar İtalya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarının kararnamesinden uyarlanmıştır. 12 Aralık
2005 Çalışma Bakanlığı, 21 Aralık 2007 Sosyal Öngörü.
5 35’ten fazla çalışanı olan bir şirketin çalışmaları yorucu, tehlikeli veya çok özel olduğunda şirket engelli personel
çalıştırma yükümlülüğünden muaf olmak isteyebilir.
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İdari cezalardan elde edilen gelir engelli bireylerin mesleki
yerleştirmeleri için ayrılan kaynaklara gider.
Yasa, şirketlerin veya kamu kuruluşlarının ihalelere ve kamu
alımlarına katılımları için 68/99 yasasına uygun hareket ettiğini beyan
etmesini talep eder. Bu yükümlülük yasaya uymayı da teşvik etmektedir.6
Yasanın yürürlüğe girmesinin üstünden on yıldan fazla zaman
geçmiş olsa da, tüm büro ve hizmetler tekrar planlandığından dolayı birçok
bölge bu yasanın uygulanmasında hala ilk aşamalardadır. Bu kabul edilebilir
bir durumdur ancak özellikle zihinsel engelli bireylerin istihdama katılımı
düşünüldüğünde bazı önemli unsurların altını çizmek gerekir. Bu yasa:
• Hedefli istihdam ve bireysel yerleştirme imkanı sağlar,
• Özellikle zihinsel engel durumunda şirketlere imtiyazlar sağlar,
• Bölgedeki küçük şirketlerde de mevcut pozisyonlar bulunmasını ve bu
şirketlerin çalışan için ulaşılabilir olmasını sağlar,
• Sözleşme ve özellikle iş yaşamında bütünleştirme sözleşmeleri sayesinde,
bireyselleştirilmiş planlar ve işe girmeden önce yapılan stajlar eğitimdeki
eksik kısımların tamamlanmasını sağlar.

6

Bu konuda yeni bir hükmün 68/99 yasasını nasıl zayıflattığına dikkat çekmeliyiz. 133/2008 (madde 40, 5.
paragraf) yasası uyum sertifikası zorunluluğunu (68/99 yasasının 17. maddesi) değiştirmiştir. Kamu ihalelerine
katılmak veya kamu kurumlarınca tanınan imtiyazlardan faydalanmak isteyen kamu ve özel şirketler artık ilden
verilen uyum sertifikası hazırlama zorunluluğundan muaf tutulmuştur.
Kamu sınavlarına katılmak için, firmalar, engelli bireylerin çalışma hakları konusundaki düzenleme kapsamı
içinde, yasalara uyduklarına dair, kamu idarelerine bir sertifika sunmak zorundadır.
Bu konuda, bazı bölgeler (ç.n: İtalya’nın yasal olarak birbirinden bağımsız olan bölgelerinden bahsetmektedir), bu
yasa konusunda kararın yine ilgili bürolara verilmesi için istekte bulunmuştur.
Örneğin Lazio bölgesi, 17/2008 “Engelli bireylerin mesleki yerleştirme (standart) düzenlemesi” bölgesel
yasasıyla zihinsel engelli bireylerin korunmasını garanti etmek için, Lazio bölgesindeki tüm kamu idarelerinin
yasal temsilcileri 30 gün içinde engelli bireylerin mesleki yerleştirmesiyle ilgilenen bölge bürosuna bu konudaki
düzenlemeye uyduklarına dair bir belge göndermelidir. İlgili bölümler de bu belgenin açıklanmasından sonraki
30 gün içinde, sunulan belgeyi onaylamak için harekete geçip, sonuçları ilgili idari birimlere bildirir. Olumlu onay
sonucu 6 ay geçerlidir.
Zihinsel engelli bireylerin istihdamı için yapılan uygulamaların kabulü ve şirket stratejilerinin gelişmesi için kamu
yasası “Bollino di qualità” (kalite mühürü) verir. Bu mühür, 68/99 yasasına göre istihdam kalite kriterlerine uyan
kamu ve özel firmalara verilir.
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Türkiye’deki Engelli İstihdamına
Dair Yasal Düzenlemeler*
Türkiye’deki mevcut yasal durum taramasını ve analizini içeren “Engellilik
ve İstihdam: Bütünleşme Yolunda İş Koçu Destekli İstihdam Modeli” adlı kitabımız
2016 Ekim ayında DSD İktisadi İşletmesi Yayınları tarafından yayınlandı. Bu kitapta
ulusal ve uluslararası mevzuat ve bu mevzuatın engelli istihdamına etkilerini detaylı bir
şekilde inceledik. Zihinsel engelli bireylerin istihdamlarını kolaylaştırıcı veya zorlaştırıcı
uygulamaları tespit ederek yurtdışındaki bazı uygulamalar ile karşılaştırdık ve çözüm
önerileri getirmeye çalıştık. Sade ve anlaşılabilir bir dil kullanarak bu alanda bilgi sahibi
olmak isteyen herkesin özet bir bilgiye ulaşmasını hedefledik.
Şu anda okuduğunuz bölüm söz konusu yayından alıntılanan bilgilerden
oluşmaktadır. Elinizde tuttuğunuz kitabın içine Türkiye’de mevcut durumun küçük de
olsa bir özetini eklemeden geçmek istemedik. Ne de olsa bu kitap Türkiye’de kullanılacak
ve biz ülkemizde yaşayan zihinsel engelli insanların yasal durumları hakkında
oluşabilecek sorulara en azından yol gösterici olabilecek bazı bilgilerin de burada
bulunması gerektiğine inanıyoruz.
						
Down Sendromu Derneği

Engellilerin çalışma hakları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili
kanunlar ve yönetmeliklerle koruma altına alınmıştır. İlerleyen sayfalarda
bu konuda önemli yasaların ve yapılan düzenlemelerin kısa bir özetini
bulabilirsiniz.
* Yasal düzenlemeler zaman içerisinde değişiklik gösterebileceğinden güncel haline her zaman DSD’nin web
sitesinden (www.downturkiye.org) ulaşabilirsiniz.
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1982 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. Maddesi’nde herkesin
kanun önünde eşit olduğu hüküm altına alınmıştır. Anayasa hükmünde
engelliler için alınacak önlemlerin bu eşitlik ilkesine aykırı olmadığı da
ayrıca belirtilmiş olup, bu cihetle aslında devlete engellilerin korunması için
bir görev verildiği anlaşılmaktadır. Anayasamızın 49., 50. ve 61. Maddeleri
ile engellilerin çalışma ve sosyal güvenlik hakları koruma altına alınmış,
özel olarak korunmaları gerektiği belirtilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nın yukarıda bahsedilen maddeleri devlete, engelli bireylerin tüm
haklara kolaylıkla ve eşit şartlarda erişebilmesi için gerekli sorumlulukları
yüklemiştir. Yani engelli bireylerin haklarının korunarak sosyal güvencelerle
kuşatılması devletin anayasal yükümlülüğüdür.
5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun
Engelli istihdamını düzenleyen kanun 5378 Sayılı Engelliler
Hakkında Kanun’dur. 5378 Sayılı Kanun, 01.07.2005 tarihinde kabul edilerek
07.07.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
“Bu kanunun amacı engellilerin temel hak ve özgürlüklerden
faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onur ve
saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve
etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için
gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır” (Kanunun Amaç başlıklı 1.
Maddesi).
İstihdama yönelik alınması gereken tedbirler ile ilgili maddelere
bakıldığında Madde 4’ d bendinde: “Engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri
ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin sağlanması esastır.”
denir ve Madde 4 a bendinde ise “Engellilerin insan onur ve haysiyetinin
dokunulmazlığı temelinde, kendi seçimlerini yapma özgürlüğünü ve
bağımsızlığını kapsayacak şekilde bireysel özerkliğine saygı gösterilmesi
esastır,” açıklaması ilave edilir.
Yasa ayrıca doğrudan ve dolaylı ayrımcılık dahil olmak üzere
engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılığı yasaklar ama “Engellilerin hak ve
özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanmasını sağlamaya yönelik alınacak
özel tedbirler ayrımcılık olarak değerlendirilemez,” diye de uyarır (Madde
4/A- (Ek:6/2/2014-6518/65 md.).
İstihdam politikası oluşturulması açısından aslında en can alıcı
noktalardan biri Madde 4/B (Ek:6/2/2014-6518/66 md.)’deki “Engellilerin
toplumdan tecrit edilmeleri ve ayrı tutulmaları önlenir,” hükmüdür. Yani
engelli bireylerin her zaman toplum ile iç içe olması esastır. Bu, hem
öğrenim hayatında hem toplumsal hayatta hem de iş hayatında tecrit edici
uygulamaların yasal olmadığını açık bir şekilde belirtmektedir. 		

Türkiye’deki Engelli İstihdamına Dair Yasal Düzenlemeler
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DSD tarafından uygulanan İş Koçu Destekli İstihdam Modeli zihinsel
engelli bireylerin gerçek piyasa koşullarında çalışan firmalarda istihdamını
sağlamaktadır. Yani engellilerin korumalı iş yerleri gibi tecrit edilen iş
ortamlarında değil, toplumla bütünleşen bir biçimde çalışmasına destek olan
bir modeldir.
4857 Sayılı İş Kanunu
2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanunu, Türkiye’de işçi ve işverenlerin
uyması gereken yükümlülükleri ve konu ile ilgili kapsamlı düzenlemeleri
içeren kanun olup, iş hukukunun mihenk taşı niteliğindedir.
Kişinin engelli olarak tanımlanabilmesi için çalışma gücü kaybının
%40 olması gerekmektedir.
2014 yılının Şubat ayında İş Kanunu’nda bir değişiklik yapılmış ve
böylelikle Anayasa’da yer alan ayrımcılık yasağı tanımına ve ruhuna uyum
sağlanmıştır. 19.02.2014 tarihli 6518 Sayılı kanun ile İş Kanunu’nun 5.
Maddesi’nde “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce,
felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz,”
şeklinde değişiklik yapılmıştır. Maddenin önceki haline renk ve engellilik
terimleri eklenerek, engellilerin de ayrımcılık yasağı içeren uygulamalara
maruz bırakılamayacağı daha da somut bir hale getirilmiştir.
Ayrımcılıkla ilgili olarak Madde 17’de işe alınmada; iş seçiminden
başvuru formları, seçim süreci, teknik değerlendirme, önerilen çalışma
süreleri ve şartlarına kadar olan aşamaların hiçbirinde engelliler aleyhine
ayrımcı uygulamalarda bulunulamayacağı, çalışan engellilerin aleyhine sonuç
doğuracak şekilde, diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamayacağı
belirtilmiştir. Çalışma ortamını düzenleme konusunda işverenlere Madde
18 ile verdiği sorumluluklar ise;
• İş yerlerinin engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak ve işin engelli
çalışana uygunluğunu sağlayacak şekilde hazırlanması,
• Engelli çalışanların sağlıkları için gerekli tedbirlerin alınması,
mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırılması,
• İşleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi,
• Çalışmaları için gerekli araç ve gereçlerin sağlanması,
• Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç ve
bitiş saatlerinin İş Kanunlarında belirtilen sürelerden az olmamak koşuluyla
engellinin durumuna göre belirlenebilmesidir.
Yönetmelikte cezai hükümler de vardır:
• Ayrımcılık ile ilgili hükümlere uymayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar
hapis cezası,
• Engelli çalıştırılmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen
işverenlere ise 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 101’inci maddesinde belirtilen idari
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para cezası uygulanır ki bu ceza 2016 yılı için işe alınmayan her engelli birey
için aylık 2.212.-TL’dir.
Teşvikler ise şu şekildedir: 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre kontenjan
fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran
işverenlerin, çalıştırdıkları her bir engelli sigortalının prime esas kazanç alt
sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hissesinin tamamı,
Hazine tarafından karşılanacaktır.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Engelli devlet memurları ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
tabiidirler. Kanunun Engelli Personel Çalıştırma Yükümlülüğü başlıklı 53.
Maddesi’nde kamu sektöründe çalışan personele ait kadronun %3’ünün
engelli personele ayrılması gerektiği belirtilmiştir. Engelli devlet memurlarına
atama, çalışma saatleri ve nöbetler ile ilgili bazı kolaylıklar sağlanmaktadır.
Kamuda engelli memur çalıştırma ile ilgili düzenlemeler ve
zorunluluklar olmasına rağmen, çalışan engelli personel sayısına ve engel
gruplarına baktığımızda gördüğümüz zihinsel engelli istihdam rakamlarından
mevcut politikaların zihinsel engelli bireylerin iş hayatına katılımı konusunda
yetersiz kaldığı açıktır.1
Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Bu yönetmelik özel sektör ve kamu sektöründe çalışacak bireylerin
işe yerleştirilmesi süreci ile ilgili esasların yer aldığı bir yönetmelik olup 25
Nisan 2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin amacı,
iş arayanlar ile işverenlere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sunulan
hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Yönetmelik kapsamında
özel sektör ve kamu sektöründe istihdam edilecek engelli personelin işe
yerleştirilmesi usulü, çalıştırılması gereken asgari engelli personel oranı ve
bu konuda işverenlere düşen yükümlülükler belirlenmiştir. Önceki sayfalarda
izah edilen tüm kanunların uygulamada kendine yer bulabilmesi için olumlu
bir düzenleme olarak yorumlanabilecek bu yönetmelik ayrımcılık yasağına
değinmesi nedeniyle de önemlidir. Yönetmelikte Madde 10’da engelli işçi
çalıştırma yükümlülüğünden de bahsedilmektedir. İşverenler,
1. 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde %3
engelli, kamu iş yerlerinde ise %4 engelli işçiyi;
2. Tarım ve orman işlerinin yapıldığı iş yerlerinde 51 veya daha fazla
işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde %3 engelli, kamu iş yerlerinde
ise %4 engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde
çalıştırmakla yükümlüdürler.
1 http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistikler/engelli-personel-ve-omss-istatistikleri
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Engelli Hakları Kanunu ve Korumalı İş Yerleri Hakkında
Yönetmelik
Korumalı İş Yerleri Hakkındaki Yönetmelik 1/7/2005 tarihli ve
5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 14’üncü Maddesi hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır. 5378 Sayılı Kanun’da korumalı iş yerinin tanımı
“İş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilere
mesleki rehabilitasyon sağlamak ve istihdam oluşturmak amacıyla devlet
tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak
düzenlenen iş yeri” olarak yapılmıştır.
Yasa koyucu bu iş yerleri ile istihdamı güç olan engelli bireylerin
istihdam edilmelerini hedeflemiştir. Korumalı iş yerleri dikkatlice ve etraflıca
incelenmesi gereken bir konudur. Burada kanunlar çerçevesinde kısaca
ele alacağımız korumalı iş yerleri ile ilgili olarak kendi çekincelerimizden
bahsedeceğiz.
Ülkemizde sadece iki tane korumalı iş yerinin mevcut olduğu 2016
yılında yaptığımız bilgi edinme başvurularına aldığımız sözlü cevaba
istinaden bilinmektedir. Hibe şartlarının ve korumalı iş yeri açma şartlarının
ağır olmasının ve korumalı iş yerlerinin kâr odaklı olmaması sebebi ile
ortaya çıkan sürdürülebilirlik problemlerinin Türkiye’deki korumalı iş
yeri sayısının azlığına sebep olduğunu düşünüyoruz. Ama korumalı iş yeri
statüsü almamasına rağmen korumalı bir iş yeri mantığında çalışan dernek
işletmeleri, belediyeye bağlı kafeler, okullara bağlı atölyeler mevcuttur.
Korumalı iş yerlerinin varlıkları konusunda sürdürülebilirliğindeki
sıkıntılar, yüksek maliyetleri ve ayrıştırıcı ortamları nedeniyle dünyada da
farklı görüşler vardır. Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’de
korumalı iş yerlerine hiç yer verilmemiş olması, tam tersine engelli bireylerin,
açık, bütünleştirici ve erişilebilir bir iş piyasası ve çalışma ortamında serbestçe
seçtikleri bir işle hayatlarını kazanma fırsatına vurgu yapılmasının bu farklı
görüşün bir sonucu olduğu kanaatindeyiz.
Korumalı iş yerlerine verilecek hibeleri İş Koçu Destekli İstihdam
Modeli’ne aktararak hem bağlayıcılığı olan Engelli Hakları Sözleşmesi’nin
kararlarına uygun davranmış hem de daha düşük maliyetli, sürdürülebilir
ve engelli bireylerin izole edilmemesini sağlayan daha verimli bir istihdam
politikası yaratmış olunacağına inanıyoruz.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Bu kanunun amacı sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası
bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak
kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman
ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık
sigortasının işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
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5510 sayılı Kanunun 28’inci Maddesi 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Bu kanunun getirdiği engelli emekliliği hükümleri 01.10.2008
tarihinden sonra ilk defa işe girecek olanlar için geçerlidir.
Yeni düzenlemeye göre; 2
1. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce %60
ve daha fazla oranda hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malullük
aylığından yararlanamayanlara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak
ve en az 3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş
olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.
2. Yetkili sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar
ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu’nca
çalışma gücündeki kayıp oranının;
a) %50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan
beri sigortalı olmaları ve 4320 gün prim bildirilmiş olmaları durumunda,
b) %40 ilâ %49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan
beri sigortalı olmaları ve 4680 gün prim bildirilmiş olmaları durumunda
herhangi bir yaşa bağlı olmadan özürlü sıfatıyla erken emekli olabilecekler
ama yukarıda sayılan şartlar 01.01.2015 tarihinden sonra işe girenler
için geçerli olup, kanunun ek ve geçici maddeleriyle kademe getirilmiştir. Bir
yaş sınırı yoktur. Görüldüğü gibi engelli bireylerin emekliliğinde en önemli
avantaj yaş şartı olmamasıdır.
Yarı zamanlı iş sözleşmesi ile çalışan engellilere ilişkin erken
emeklilik anlamında mevzuatta bir düzenleme mevcut olmayıp, emeklilik
gün hesabında belirtilen gün sayılarının doldurulması gerekmektedir.

2 http://www.sgk.gen.tr/genel/ozurlulerin-emeklilik-sartlari.html

ÜNİTE 2
İstihdam hedefleri,
araç ve yöntemleri:
Çalışanlar ve aileler
için pratik öneriler

Önsöz
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Önsöz
Bu kitabın ikinci ünitesinde, AIPD yöntemleri içinde kullanılan ve test
edilen amaç, teknik ve araçlar ele alınmaktadır. Her bölüm sırayla istihdam
projelerinin oluşturulması için gereken işlevsel süreci anlatmaktadır. Bu
süreç aileler ve adaylar tarafından başlatılır ve şirket içinde biter. Ancak
bu süreç sadece dümdüz bir yol olarak değil, bütün bir mekanizma olarak
incelenmelidir: Bazı aşamaların belirli bir sırası varken bazıları paralel şekilde,
bazılarıysa enine ilerler. Bir projenin başarıya ulaşması için tüm aşamaları
esnek bir şekilde idare etmek gerekir.
Bunun arkasında gerektikçe farklı “aktörlerle” harekete geçen ve
yönetmen olarak görev yapan bir istihdam hizmetinin olduğunu hatırlamak
gerekir. İstihdam hizmeti sosyo-psiko-pedagojik1 bilgisiyle kamu ve şirketlerle
görüşmeler yapan; engelli bireyler için mesleki oryantasyon, aile danışmanlığı,
istihdam desteği veren bir işleve sahiptir. Bu hizmet görevlileri (iş koçları ve
koordinatör)2 sosyal, sağlık ve diğer eğitim hizmetleriyle bir arada çalışmalıdır.
İlerleyen sayfalarda, son yıllarda etkili bir istihdam süreci oluşturacak
gerekli işlemler3 hakkında bir protokol hazırlanmasını sağlayan AIPD’de
gerçekleştirilen süreçler anlatılmaktadır. Bunlar ayrıca bölgede edinilen
tecrübelerin sonuçlarıdır. Bu eylemler şunları kapsar:
• Yasalar tarafından verilen hak ve avantajlar hakkında bilgi sahibi
olmak isteyen ailelere bilgi vermek: Görüşme düzenine göre DS’lu gençler

1 Sosyoloji,

psikoloji ve pedagoji alanlarının bir arada ortak çalışmasını ifade eder.
Sendromu Derneği’nin notu: DSD Türkiye’de istihdam hizmeti vermek üzere dernek bünyesinde iş koçları
ve bu iş koçlarına süpervizörlük yapan bir koordinatör çalıştırmaktadır. Bu sebeple burada hizmet çalışanları
olarak iş koçları terimi kullanılacaktır.
3 Bknz. Buzzelli ve Contardi (2008).
2 Down
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ve aileler için konuyla ilgili ayrı ayrı malzemeler hazırlanır (Bilgi broşürleri,
web sitesinin formu, dergi vb).
• Ailelerin, çocuklarının işe gitmesinin ne anlama geldiği konusunda
bilinçlenmelerine yardımcı olmak; yetişkin olma durumunun kabulünü
ve gelişmesini sağlamak: Zihinsel engelli çocuğu olan ebeveynlerin çoğu için
çocuklarını yetişkin bir birey olarak görmek zordur. Bu, çocuklarının üretme
becerilerine inanmadan, sadece onları meşgul edebilecek bir iş arama riskini
de beraberinde getirir. Bu yüzden bu konuda, ailelere teke tek görüşmeler ve
küçük gruplar içinde toplantılar aracılığıyla yol göstermek gerekir.
• Çalışan rolünü anlatmak ve iş görüşmesine hazırlık için Down
sendromlu bireylerle eğitim süreci: Teke tek görüşmeler ve kişisel
gereksinimlere uygun farklı tarzlarda toplantılarla yapılır.
• Kişisel profil ve personel adayı için özgeçmiş oluşturmak: Değerlendirme
yapıldıktan sonra adayların profil ve özgeçmişlerinin bulunduğu bir arşiv
hazırlanır.
• Şirketlere Down sendromu hakkında bilgi vermek, duyarlılığı artırmak:
Bu; bilgi broşürleri göndererek, insan kaynakları sorumlularıyla toplantılar
düzenleyerek, konferanslara katılarak, medyayı kullanarak ve işverenlerle
iletişime geçerek yapılır. Bunun için Down sendromlu gençlerin çalışma
deneyimlerini ele alan “Çalışanlar Var”4 isimli bir film hazırlanmıştır.5
• Şirketlerin bulunması ve başvuruların gönderilmesi: İstihdam
merkezleri ve özel istihdam büroları tarafından hazırlanan listelerden, duyarlılık
kazandırmak için yapılan görüşmelerden sonra teklif sunanlardan, web
sitelerinden (iş arama ve şirket siteleri), gazete ve dergi ilanlarından, iletişim
ağlarından, belediyelerden bulunan şirketler farklı kriterlere göre seçilir.
• Şirketten gelen boş pozisyon duyurusu (iş ilanı)
• Dernek tarafından olası bir adayın bulunması: Derneğin istihdam
hizmetlerinin personel adayı profillerini biriktiren bilgi bankasından bir aday
seçilir.
• Şirkette personel seçim görüşmesi: Şirkete yaklaşma aşamasında, aday
bir personel seçim görüşmesinden geçer. Bu görüşmede bir dernek temsilcisi
de hazır bulunur.

4 Bknz.

Angeli (2003) Kaynakça, Bölüm: Video.
Sendromu Derneği’nin Notu: Benzeri çalışmalar “Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum” projesi kapsamında
Down Sendromu Derneği tarafından da yapılmış; video ve teaser’lar hazırlanmıştır.
Bknz: www.downturkiye.org/bagimsizimcunkucalisiyorum ve www.youtube.com/user/downturkiye

5 Down
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• Çalışma koşullarının tanımlanmasında aile ve şirketlere yardım:
Dernek işe alımdan önce yapılan stajları, sözleşme olanaklarını (68/99
yasası), sözleşme tipini, yarı-zamanlı çalışma olanağını değerlendirerek
şirketlerle yerleştirme yöntemleri konusunda anlaşır. Elbette bunlar çalışanın
özellikleri, şirketin gereksinimleri, iş yeri ve en uygun görev seçenekleri göz
önünde bulundurularak yapılır.
• İşe almak şartıyla yapılan staj ya da işe alım (bireysel plana göre)
• İlk aylarda yerleşim desteği (iş koçluğu, bireysel plana göre gözlem):
Her yerleşim işverenle, çalışanla, diğer çalışanlarla, aileyle ve iş yerinde
doğrudan gözlemlerle sabit bir iletişim sayesinde gözlemlenir (yüz yüze
görüşmeler veya telefon görüşmeleri, bilgi formları gibi). Bu süreç bireyin
becerilerinin, hareketlerinin gözlemlenmesine ve görülen değişikliklerin
yorumlanmasına fırsat verir. Eğer taraflardan biri özellikle isterse, çalışma bir
AIPD çalışanının iş yerinde danışmanlık (iş koçluğu) yapmasıyla bir programa
dönüştürülür.
• İlk iki sene için AIPD İstihdam Hizmetleri’nin gözlemleri
• Şirket, çalışanlar ve aileler için zaman sınırı olmadan danışmanlık
hizmeti: Bu yıllarda edinilen deneyim sadece belirli bir konu hakkında olsa
da, zihinsel engelle karşılaştığımız günlük durumlara da genellenebilir; fikir
alışverişi yapabilme ve bu ortak yolculuğun önemli anlarını paylaşabilme
fırsatı verir.

Aileler
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Bölüm 3

Aileler

Ailelerle ilişkiler: İş birliği, bilgi ve paylaşım
Okulun bitmesi ve bunun hemen ardından gelen yetişkin hayatına
geçiş süreci zihinsel engelli bireyler ve aileleri için özel ve zor bir durum
oluşturmaktadır.
Alışkanlıklar ve kurulmuş olan denge gelişen değişiklikleri
kaldıramaz; geçmiş ve şimdiki zaman arasındaki bütünleştirme, tıpkı gelecek
kavramının plan ve tanımı gibi, daha karmaşık bir hal alır.
Okul sürecinin sona ermesi birçok aile için o ana kadar çok önemli
olan kamu hizmetlerinden uzaklaşıp, günlük hayatta güvendikleri kişilerden
ayrılmak anlamına gelir (öğretmenler, destek eğitmenleri, eğitimciler gibi).
“Bizden sonra” kavramının getirdiği yanlızlık ve korku hissi çocukları
hakkında sahip oldukları imajın değişme zorluğuyla bir araya gelince, hem
uzmanlar hem de aileler için uzun uzun düşünecekleri bir zaman dilimi
ortaya çıkar.
Bir istihdam projesine ilk yaklaşım, dengeler için kritik bir andır:
Bu an aynı zamanda, yeni durumu idare etmekte zorlanan ve bağımsız bir
geleceği olması gereken çocuklarını yetişkin olarak görmekte zorluk çeken
aileler için her şeyin “baştan yazılması” anlamına gelir.
Engellilere hizmet veren sektörlerde çalışanlar için bu senaryonun
ve iş dünyasına girme olasılığının bir araya gelmesi demek, ailelerin zorluk
ve korkularını paylaşıp o ana kadar yapılanlardan yola çıkarak beraber,
gerçekçi ve iyi planlanmış bir rota çizmek demektir. Zihinsel engelli bir
bireyin istihdam sürecinin gerçekleşmesi için aile bireyleriyle, gencin günlük
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hayatında yetişkin kimliğinin ve çalışan rolünün gelişmesine destek veren
somut bir iş birliği oluşturmak şarttır.
İyi bir istihdam sürecinin temelinde yatan şartlardan ilki iletişimin,
ikincisi çalışma üzerine kurulu olan çalışan-aile iş birliğinin sabitlenmesidir.
Bu konunun ilk aşaması ailenin güven duyduğu, karşısındakiler
tarafından anlaşıldığını ve destek gördüğünü hissettiği rahat ve sıcak bir
temel oluşturmaktır. Bu durum eşit bir iş birliğine dayalı, empati kurulabilen
bir iletişim sağlanmasına yardımcı olur. Bu olmadan, hedefler için işlevsel
ve gerçekten paylaşılan bir rota çizmek zordur. Sonradan baktığımızda, bu
alandaki çoğu başarısızlığın hedefler konusunda aynı fikirde olmamaktan
kaynaklandığını görürüz: Başrol oyuncularının iş birliği (aileler ve personel
adayı) yola çıkmak için harika bir başlangıç noktasıdır.
Bu aşamada ailelerle konuşurken zihinsel engelli bireyle hedeflenen
amaçların ve sürecin belirlendiği çalışma iş birliğinde olduğu gibi, bilgilerin
gerçekçi bir şekilde ulaşmasını sağlayan, konu hakkında fikir alışverişi yapma
imkanı tanıyan, açık ve net içerikli bir dil kullanmak gerekir. Bu kapsamda,
sadece mesleki eğitimden (görevlerin anlaşılmasından) bahsetmek
yetersizdir: Çocuklarının artık yetişkin olduğunun bilincine varmaları için
ailelerle iş hayatı hakkında konuşmak gereklidir. Başarılı ve üretken bir
yerleştirme için gereken unsurlardan biri zihinsel engelli bireyin kendisini
yetişkin olarak görmesi ve çalıştığı süreç içinde bu kimliği geliştirmeye devam
etmesidir. Ancak bireyin kendini yetişkin hissetmesi, sadece ailenin ona
yansıttığı imaja bağlı olmamalıdır. Eğer aile bireyi hala çocuk gibi görüyorsa,
bireyden başka türlü davranmasını ve hissetmesini bekleyemeyiz. İstihdamın
bu şekilde gerçekleşmesi çok zordur. Bu yüzden ailelerle bu konu hakkında
konuşmak şarttır. Bir tarafta çocuklarının yeni, yetişkin durumunun bilincinde
olan ve buna saygı duyan ailelerle, diğer tarafta çoğunlukla aşağıdaki iki
tarzda tutum sergileyen ailelerle karşılaşıyoruz:
• Pes edenler: Sosyal haklarını kaybetmekten korkan ebeveynler, bu
yola çıkmayı daha baştan reddeder.
• Kararsızlar: İş deneyimini sadece çocuklarını meşgul eden bir
rehabilitasyon olarak görürler ve çocuklarının potansiyellerine inanmazlar.
Bu da bazen iş konusunda, işverenden uygunsuz isteklerde bulunmalarına
sebep olur (“Onu yormayın lütfen”, “Daha fazla senelik izni olabilir mi?” gibi).
Bunlar çocuklarının çalışan rolüne zarar verir ve sosyal imajını değiştirir.

Ailelerle istihdam süreci: Başlangıç için öneriler
İş koçluğu ile ilgili yapılan açıklamalar (bildiriler, gerekli
malzemelerin gönderilmesi gibi) ve ilgilenen ailelerle yapılan telefon
görüşmelerinden sonraki ilk adım, ebeveynler ve istihdam alanında görev
yapan çalışanlar/koordinatör ile yüz yüze görüşmektir.
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İlk görüşme, “çalışmak” kavramı hakkında doğru ve işlevsel bir
yaklaşımın oluşması için önemlidir ve çoğunlukla sürecin başlaması buna
bağlıdır. Yeni bir aileye ilk yaklaşım nasıl olursa olsun (büyük veya küçük
grupla görüşme, teke tek görüşmeler; bu istihdam sürecinde ulaşılmak
istenen hedeflere bağlıdır), bu görüşmenin karşılama, bilinçlendirme ve konu
hakkında etkili bilgiler vermek için kullanılan ilk araç olması gerekir. Daha
ilk aşamada güven üzerine kurulu bir ilişkinin ve verilen bilgilerin önemli bir
etkisi vardır. İlk görüşme ailenin geçmişine ve verilecek hizmetin ihtiyaçlarına
göre en uygun ve en işlevsel şekilde yapılır. Aşağıda, genelde kullanılan üç
görüşme şeklini bulabilirsiniz.
1. İlk toplantı: Büyük grubun bir araya gelmesi ile yapılır. Çalışma yaşına
gelmiş veya yakın olan bireylerin ailelerine ve istihdam hakkında bilgi
edinmek isteyen tüm ailelere yöneliktir. Bu aşamada amaç iş hayatı
hakkında bir fikir edinmelerini sağlamak, derneğin deneyimleri ve kurallar
ile ilgili bilgi vermektir. Bu görüşme konuyla ilgili yeni bir proje içinde
gerçekleşiyorsa, projeyi tanıtmak ve hedefleri anlatmak için kullanılabilir.
Büyük grupla toplantı düzenlemek için katılımcı sayısına göre bir konferans
stili kullanılabilir.
2. Küçük grupla görüşmeler: Çalışma yaşına gelmiş çocuklarının/
yakınlarının istihdamı için bir rota çizmek isteyen ailelere yöneliktir (bir
projede yer almak, mesleki oryantasyon gruplarına katılmak gibi). Küçük
gruplarla yapılan görüşmelerdeki hedef katılımcıların arasındaki etkileşim
sayesinde düşünce ve zorluklar hakkında fikir alışverişi yapmak, fikirleri bir
araya getirip paylaşmaktır. Grubu yönlendiren kişi taraflar arasında “uyarıcı”
ve “arabulucu” olarak önemli bir role sahiptir.
İlerleyen sayfalarda yer alan Form 3.1. (Ailelerle Toplantı Formu)
personel adaylarının ailelerinin bulunduğu küçük grupla (10 aileyle) yapılan
görüşmede üzerine düşünebileceğimiz ipuçları vermektedir.
3. Teke tek görüşmeler: Her iki ebeveynle yapılan görüşmeler büyük
gruplarla yapılan toplantıdan sonra, küçük gruplarla yapılan görüşmelere
paralel olarak gerçekleşir. Teke tek görüşmelerin amaçları şunlardır:
• Aile ve personel adayıyla iş ve ilişkiler üzerine kurulu bir iş birliğinin
temelini atmak,
• Zihinsel engelli bireyin durumunu, yaşadığı yeri, alışkanlıklarını,
yeteneklerini, zorlandığı noktaları, kişisel özelliklerini ve ilişki kurma
konusundaki becerilerini öğrenmek,
• Bireyin eğitim geçmişini, varsa iş deneyimlerini öğrenmek,
• Çalışma Öncesi Durum Değerlendirme Formu ile Personel Adayı
Bilgi Formu’nu doldurmak için gerekli bilgileri toplamak (Bknz. Bölüm 4;
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Form 4.1 ve 4.2) ve iş koçları ile bir arada yapılacak çalışmayı somut şekilde
başlatmak,
• İstihdam sürecinin hedef ve amaçlarını paylaşmak,
• Şüphelere ve sorulara cevap vermek, çıkılan yolun ilk kısmını
birlikte değerlendirmek, aileleri o yola hazırlamak,
• Ailevi veya bireysel durumun getirdiği özel durumları ele almak.

İstihdama doğru adım adım: Devam eden bir
ilişkinin önemi
Ailelerle kurulan ilişki gerek istihdam sürecinin ilk aşamasında
gerekse hedefe ulaşıldıktan sonra bitmemelidir. Her ilişki gibi, ebeveynlerle
olan ilişki de içinde bulunulan süreçle paralel bir şekilde gelişmelidir. Bu
sebeple gidişatı doğru şekilde takip etmek, fikir alışverişi yapmak, başarıları,
endişe ve zorlukları paylaşmak için ebeveynlerle belirli aralıklarla görüşmeler
düzenlemek gerekir.
Fikir alışverişi yapabilmek ve düşünceleri bir araya getirmek sürecin
başarıyla sonuçlandırılması için önemli bir noktadır ve doğru bir yaklaşım
yöntemidir.
Duyarlılığı artırmak ve tanışmak için yapılan ilk görüşmelerden
sonra, ailelerle süreç içinde bir süreç yaratmak şarttır. Bu süreç ailelere bilgi ve
destek vermeye devam etmek, ayrıca her yeni aşamanın getireceği sorulara
cevap vermek için gereklidir.

Sonuç ve düşünceler
Duyarlılığı artırmak ve istihdam konusuna girmek için yapılan
görüşmeler aileyi daha iyi tanımaya, konu hakkında ne düşündüklerini
öğrenmeye, aynı zamanda bilgi ve destek veren bir hizmet sunmaya yarar.
Karşılıklı güven üzerine kurulu iş koçu-aile çalışma ilişkisi gençlerin becerileri
ve iş dünyasındaki yerleri hakkında motivasyon ve bilincin artmasını sağlar.
Günümüzde zihinsel engelli bireylerin aileleri çalışma/iş konusunda
daha bilinçli olsa da; zorluklar ve korkular bu süreci olumsuz etkileyecek
unsurlardır. Bu yüzden iş koçlarının dinlemeyi, kelimelerden ihtiyaçları
çıkarmayı, yardım isteğini çözmeyi, olumlu yönlerin altını çizmeyi ve tüm
bunlardan yola çıkarak her bir aile için farklı bir planlamayla gereken rotayı
belirlemeyi bilmesi gerekir.
Hedefe ulaşmak ve başarı sağlamak için şart olan ebeveynlerle
ilişkilerde süreklilik olmalı; ilişkiler istihdam süreciyle paralel ilerlemelidir.

Aileler
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FORM 3.1 AİLELERLE TOPLANTI FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

Bu form, zihinsel engelli bireylerin aileleriyle iş konusunda yapılan
toplantının nasıl yönlendirilebileceğini anlatmak için bir kılavuz olarak
hazırlanmıştır. Ana hedef olan iş konusunda gerekli temeli atmayı hedefleyen
bu toplantı ailelere konu hakkında konuşabilecekleri bir zaman dilimi sunar. Bu
sırada DSD'nin iş koçluğu hizmetinin sunduğu fırsatlar ve ailelerin ihtiyaçları
da göz önünde bulundurulur.
Bu zamanı gerekli araçları sunarak etkili bir şekilde kullanmak için
toplantıyı bilgilendirici-eğitimsel bir yapıda katılımcılar arasında konuşma
boyutuna getirmek gerekir, yine de toplantının hemen hemen yapılandırılmış
bir yönü olduğu unutmamalıdır.
Toplantı aşağıdaki çizelge doğrultusunda ilerleyebilir:
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N
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N
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Karşılama ve Tanışma Aşaması

D

Olasılık 1
Konuyla ilgili videolar izlemek

Olasılık 2
Etkileşim Aşaması

Bilgi Aşaması

Bilgi Aşaması

Sonuç Aşaması

Sonuç Aşaması

MU

İ
Ğ
E

N
R
E

D

Karşılama ve Tanışma Aşaması
Toplantıyı yöneten kişi ailelerden kısaca kendilerini tanıtmalarını ister.
Bu; katılımcılar arasında fikir alışverişi ve iş birliğine elverişli bir atmosferin
oluşmasını sağlar. Tanışmayı kolaylaştırmak için daire şeklinde oturmak
herkesin birbirini görmesini, grupta ve bulunduğu ortamda kendisini rahat
hissetmesini sağlar.

N

O
R
D

N

SE

1

Olasılık 1: İş dünyası hakkında hazırlanan videolar izlemek
Karşılama aşamasından sonra yönetici kısa bir film veya video
ile toplantıyı açar. Burada amaç katılımcılarla konu hakkında konuşmaya

W
O
D

1 Down

1

Sendromu Derneği’nin notu: DSD video linki: www.downturkiye.org/bagimsizimcunkucalisiyorum
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FORM 3.1 AİLELERLE TOPLANTI FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
başlamaktır. Kullanılan malzemeler bu tecrübeyi daha önce yaşamış kişilerin
somut deneyimlerinden oluşmalıdır.
Toplantıya bir filmle başlamak deneyimin anlamından ve olumlu
yönlerinden yola çıkarak, iş hayatında engellilik konusunun temel unsurlarına
odaklanılmasını sağlar. Ardından filmin sunduğu temel unsurlar (çalışan
kimliği, yetişkinlik, rol ve görevler, motivasyon) hakkında yapılan gözlemler
doğrultusunda, katılımcıların yorumları alınır.

İ
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D

O
R
D

Olasılık 2: Etkileşim Aşaması
Bu olasılığın temelinde yatan fikir katılımcıları daha aktif kılarak
toplantının dinamik bir şekilde yürütülmesidir. Bu aktiviteye geçmeden önce
toplantıyı yöneten kişinin işlevsel şekilde iş konusunu açması ve bu deneyimleri
yaşamakta olan kişilerin (zihinsel engelli bireyler ve aileleri) somut tecrübelerini
dikkate alması gerekir. Bu yüzden olumlu deneyimlerini paylaşmak için bir
çalışanın anne veya babasını toplantıya davet etmek faydalı olabilir.
Zihinsel engelli bir çalışanı doğrudan toplantıya davet etme fikri bir
sonraki aşamalarda kullanılacaktır çünkü ilk toplantıda ortaya çıkacak tüm
konu ve soruları idare etmek onun için zor olabilir.
Yöneticinin somut bilgilerle yaptığı sunum, katılımcıların doğrudan
dahil olacağı etkileşim aşamasına atılan ilk adımdır. Aktivite ulaşılmak istenen
hedeften yola çıkarak başlar ve herkesin katılımını sağlayacak bir yöntemle
yapılır; bilgi alışverişi ve paylaşma fırsatı tanıyarak. Ailelerin akıllarındaki
soruları sormasını sağlamak için aşağıda anlatılan şekilde bir düzenleme
yapılabilir:
• Her katılımcıya iki farklı renkte kağıt dağıtılır. Birine beklentilerini,
diğerine şüphelerini yazmaları istenir.
• Bu arada yönetici bu başlıklarla ikiye bölünmüş bir kartonu veya yazı
tahtasını herkesin görebileceği bir yere asar. Tüm küçük kağıtları topladıktan
sonra, herkesin okuyabileceği şekilde tek tek kartona veya yazı tahtasına yazar
ve tartışmayı başlatır.
Bu düzenleme hem konuyu öneren kişinin hem de toplantıda bulunan
diğer kişilerin katılımını sağlayarak, aynı yolda yürüyen kişiler arasında bir fikir
alışverişine fırsat verir.
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Bilgi Aşaması: Bu aşamada yönetici ailelere iş konusunda bazı bilgiler verir:
Düzenleme hakkında kısa bilgiler, ilgili sorular (iş uyumu, ekonomik yardım,
çalışma şartları, emekli maaşı, iş yerinde kolaylıklar) gibi. Bu aşamada
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FORM 3.1 AİLELERLE TOPLANTI FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
İ diğer aile bireyleriyle
söylenenleri bir sunum ve katılımcıların tekrar okuyup
EĞ
N
paylaşması için yazılı malzemelerle desteklemekte
fayda
vardır.
R

DE
U
M
Sonuç Aşaması: Bu son aşamada kapsamlı
bir özet yapılır ve isteyen kişilere
RO
D
teke tek görüşmeler için randevular
verilir.
Toplantı sonunda yapılanları ve
N
SE arşiv niteliği taşıması için özetlemek veya bir
toplantıyla ilgili önemli unsurları
N
W
form doldurmak faydalıO
olabilir.
D

3
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Bölüm 4

Potansiyel çalışanların
değerlendirilmesi ve seçimi
Neden değerlendirme yapılmalı?
90’lı yılların ilk yarısında Down sendromlu bireylerin istihdamıyla
ilgili çok az deneyim olsa da, başarılı olmalarını sağlayan unsurlar gün yüzüne
çıkmıştır: Durum anında eğitim ve hedefli istihdam.1 Bir taraftan çalışanların
bağımsızlık kapasitelerinin iyi bir seviyede olması güzel bir başlangıç
noktasıyken, diğer taraftan eğitim ve işe alınma sürecinin bazı özelliklere
sahip olmasının da merkezi noktalar olduğu anlaşılmıştır.
68/99 yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber son yıllarda bu alanda
edinilen tecrübeler bu eğilimin varlığının altını çizmiş, bireyin ve gideceği
iş yerinin destek almasının ve gerektiğinde müdahale edilmesinin önemini
belirtmiştir.
Üretken bir istihdam yönünde devam edebilmek için, artık oldukça
pekiştirilmiş olan bir düşünce tarzından yola çıkmak gerekir. Hedefli istihdam
mantığıyla çalışmak demek bu süreçte yer alan tüm unsurları bir araya
getirmek demektir: Personel adayı, görevi ve şirket.
Zihinsel engelli birey becerileri ve yaşadığı zorluklar doğrultusunda
verilecek işe (veya göreve) ve içinde çalışacağı ortama göre dikkatli bir şekilde
değerlendirilir.
Değerlendirmek kişiyi “etiketlemek” değil, potansiyel çalışanın
becerilerini görüp birey için kabul edilebilecek gerçek olanaklar üzerine
1 Bknz.

Sampaolo ve Danesi (1993)
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düşünerek bir rota çizmek demektir. Ancak becerilerin değerlendirilmesi elde
edilen kapasite için bir ölçü birimi olamaz; daha geniş bir bakış açısıyla, her
zaman deneyimin genel unsurlarını (bir ortamda elde edilmiş gözüken beceri
başka bir ortamda öyle olmayabilir), kişisel özellikleri (kişilik, motivasyon ve
tutum) ve ilişki kurma tarzını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme
yapılmalıdır.
Kısacası bireyin becerileri birbirinden tamamen ayrı bölümlere
ayrılmadan tanınmalı ve kelimenin tam anlamıyla değerlendirilmelidir.
Bu şekilde çalışan kişiler kullandıkları gözlem yöntemine ve çok büyük
özen gerektiren değerlendirme anını etkilememek için sahip oldukları
bilgi miktarına dikkat etmelidir. Bu kişi engelli bireyin becerileri hakkında
emin olmadığını fark ederse, derneğin diğer bölümleriyle iş birliği yaparak
bu becerilere anlam katacak ortamlarda değerlendirme yapma fırsatını
yaratmalıdır. Bunun amacı mümkün olduğu kadar bilgi toplayıp, tüm sürecin
gidişatını etkileyebilecek değerlendirme hatalarını yok etmektir.

Değerlendirme araçları ve adayların seçimi
Hedefli istihdamın gerçekleşmesi için gerekli bilgilerin toplanmasına
olanak sağlayan işlevsel araçların olması gerekir. Hiçbir araç, uygun bir gözlem
işlemi olmadan ve kişiyi tanımadan kullanılamaz, kesin bir bilgi kaynağı olarak
görülemez. İlerleyen sayfalardaki araçlar AIPD’in çalışma deneyimlerinden
ve konu hakkındaki literatürden yola çıkarak oluşturulmuştur; etkili olup
olmadıklarını görmek için test edilmiş ve kullanılmışlardır. 2
Kitap içinde yer alan bu araçlar bu alanda çalışanların kullanımına
sunulmuştur, ayrıca deney ve araştırmalarda da etkili olabilirler.
Bilgi toplama ve beceri değerlendirmesi için yaratılmış formlar,
istihdamın farklı anlarına (karşılama ve kabul edilme, bir önceki yerleşimin
değerlendirilmesi, iş ortamının değerlendirilmesi) yöneliktir ve farklı
şekillerde doldurulur (görüşme anında, aileyle görüşürken, bireyin kendisiyle,
bireyle ilgilenen farklı kişilerle, gözlemle).
Her formun sonunda gerekli bilgileri, hedefleri, zamanı ve yöntemleri
içeren kısa bir kullanım kılavuzu vardır.
Burada yer verilen araçların zorluğu şudur: Gözlem ve form doldurma
işlemi aynı anda yapıldığı için, formun içerik ve diğer kısımlarının kullanacak
kişi tarafından önceden dikkatli bir şekilde okunması ve anlaşılması
gerekmektedir.

2 Biz

Down Sendromu Derneği olarak bu kitaptaki formların hepsini Türkiye’ye uyarlayarak yeniden düzenledik.
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Personel Adayı için Bilgi Formu (Form 4.1.)
Aileleri karşılama ve istihdam hizmetine kabul aşamasında, aday
hakkında bir profil taslağı çizmek ve hakkındaki önemli bilgileri öğrenmek
için bir ön bilgi toplama işlemi yapmak önemlidir. Potansiyel çalışanlar için
bilgi formu şu bilgilerin toplanmasını sağlar:
• Kimlik bilgileri ve genel bilgiler
• Kişinin engeli hakkında bilgiler (engel oranı gibi)
• Varsa, yasal kapasitesini sınırlayan durumlar
• Çekirdek aile hakkında bilgiler
• Sağlık durumuyla ilgili bilgiler
• Eğitim-öğretim özgeçmişi
• Engelli bireyin yaptığı aktiviteler hakkında genel bilgi
Potansiyel çalışanın ailesiyle yapılan görüşmede doldurulması
gereken bu form aday ve yaşadığı ortam hakkında bir ön analizdir ve analiz
sonuçlarına göre bir yerleştirme planı yapılmasını sağlar.
Çalışma Öncesi Durum Değerlendirme Formu (Form 4.2)
Bu form mesleki oryantasyon sürecinde, karşılama ve kabul
aşamasından sonra kullanılabilir. Birey ve becerileri hakkında derinlemesine
bir inceleme yapmaya olanak sağlar.
Bu formun araştırdığı alanlar farklı zamanlarda doldurulur: Bir
durum anında yapılan yapılandırılmış gözlemden sonra, aileyle ve iş koçuyla
yapılan bir görüşme anında. Bu aşamada, farklı kaynaklardan gelen bilgilerin
bir araya getirilmesi önem taşıyan bir yöntemdir. Bu tarz bir form aşağıdaki
alanlar hakkında bilgi toplamamızı sağlar:
• Kognitif (bilişsel) seviye
• Davranışlar
• Bireysel ve sosyal bağımsızlıklar
• Duygusal durum
• Kişisel ilişkiler ve diğer ilişkiler
• Motivasyon
Formun son bölümü bireyin boş zamanları, gelecekten beklentileri/
hedefleri ve sahip olduğu imaj hakkındadır.
Bu formun zor ama net olan içeriği dikkatle yapılan bir
değerlendirmede zihinsel engelli bireyin becerileriyle ilgisiz gibi görünen
yönlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ortaya koymaktadır.
Önemli olan değerlendirme yapmak için formu dolduran ve kullanan
kişinin, topladığı bilgileri bir araya getirme ve ortaya çıkan bilgileri zamanında
ve tam şekilde okuyup yorumlama becerisine sahip olmasıdır.
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Çalışma Becerileri Değerlendirme Formu (Form 4.3.)
İstihdam sürecinde kullanılan bu değerlendirme aracı belirli
durumlarda, iş ortamı içinde aday hakkında yapılmış gözlemleri yönlendirme
ve belgeleme fırsatı yaratır. Bu araç, belirli durumlarda, çalışma becerilerini
değerlendirmek için işe almak veya sadece eğitim amacıyla kullanılabilir.
Toplanan bilgiler ayrıca bireyin özgeçmişine yazılarak zenginlik sağlar. Form
aşağıdaki alanlarda bireyin becerilerinin incelenmesini sağlar:
• Görev/İş
• İş ortamı
• İlişki ortamı
• Esneklik/Yukarda bahsedilen ortamlara uyum sağlama
Önerilen formlar aday için en uygun çalışma rotasının çizilmesi için
gerekli bilgilerin toplanmasına ve gözlem yapılmasına yarayan inceleme
araçlarıdır. Dikkatli bir şekilde doldurulmaları projenin anlamlı bir şekilde
devam etmesini ve bilgilerin bir çalışandan diğer çalışana doğru şekilde
aktarılmasını sağlar.
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FORM 4.1 PERSONEL ADAYI BİLGİ FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
1. Genel Bilgiler
Ad:

İ
Ğ
E

Soyad:

Doğum yeri ve tarihi:
TC Kimlik Numarası:
Adres:
Posta Kodu:
İlçe:
Ev telefonu:
Gerekli diğer telefon numaraları:

2. Engel Durumu
Tanı:
Engel oranı:
Sosyal Yardımlar
 Evde bakım parası
 Engelli aylığı

N

OW

D

N
R
E

D

MU

Şehir:

O
R
D

N
E
S

 Muhtaç aylığı
 Almıyor

3. Yasal Kapasite
Tam ehliyetli
 Evet □  Hayır

Hayır ise:
 Tam Ehliyetsiz (Kişinin yasal gücü yoktur. Örneğin bir sözleşme
imzalayamaz ve bütün kararları vasisi verir.)
 Sınırlı Ehliyetli (Bu kişi sadece olağanüstü durumlarda vasisine bağımlıdır.
Örneğin evini satmak isterse vasisinin izni olmadan yapamaz. Ama günlük
hayatında serbesttir.)
 Sınırlı Ehliyetsiz (Burada kişi tüm haklarını korur ama hakim tarafından
karar verilen bazı konularda vasiye bağımlıdır)

İ
Ğ
E

MU

Anne adı:
Meslek:

N

OW

Kardeşi var mı?
Evet ise belirtin:
Ad:
Tel:

D

N

SE

D

O
R
D

4. Aile Geçmişi
Baba adı:
Meslek:

N
R
E

Yaş:

Doğum tarihi:
Telefon:
Doğum tarihi:
Telefon:

Birlikte yaşıyor: □  Evet □  Hayır
1
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FORM 4.1 PERSONEL ADAYI BİLGİ FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
5. Sağlık Durumu

İ
Ğ
E

Varsa fiziksel hastalıkları:
− Solunum Sistemi:
− Kardiak (kalp):
− Kas, kemik:
− Endokrin (tiroid vb):
− Cilt:
− İntolerans / Gıda alerjileri (Çölyak hastalığı vb):

MU

N
R
E

D

O
R
D

Aşağıdakilerle ilgili bir sorunu var mı?
− Motor beceriler:
− Görme:
− Duyma:
− Dil/Konuşma:
− Diğer:

N

W
O
D

N
E
S

Hastalıkları veya fiziksel durumundan kaynaklı sınırlamalar veya başka bilgiler
(diyet, alerji, belirli motor hareket zorlukları gibi)
 Evet □  Hayır
Evet ise belirtin:

İ
Ğ
E

Rehabilitasyona gidiyor mu?
 Evet □  Hayır
Evet ise haftada kaç kez?
İlaç tedavisi görüyor mu?
 Evet □  Hayır
Evet ise belirtin:

MU

N
R
E

D

Yemek alışkanlıkları (çok hızlı yemek yer, öğün atlar gibi)
Belirtin:
Yemekle ilişkisi (Yemek seçer, yemek seçmez, çok yer gibi)

O
R
D

N
E
S

Genelde saat kaçta uyanır?
Saat kaçta yatar?
Gün içinde uyuyor mu?
Yeteri kadar uyuyor mu?
Uyumak için ilaç alıyor mu?
 Evet □  Hayır						
Evet ise belirtin:

N

OW

D

2
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FORM 4.1 PERSONEL ADAYI BİLGİ FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
6. Eğitim – Öğretim Özgeçmişi
− Kreş		
Tam zamanlı kaynaştırma		
Yarı zamanlı kaynaştırma 		
Özel alt sınıf 			
Engelli okulları 			

 Evet





		

 Evet

− Anaokulu

N

OW

− İlkokul

D
N
E

S

		 Evet

D

 Hayır

'dan

'na

 Hayır

'dan

'na

 Hayır

'dan

'na

MU

N
R
E

D






		

 Evet

Tam zamanlı kaynaştırma		
Yarı zamanlı kaynaştırma 		
Özel alt sınıf 			
Engelli okulları 			






			

− Lise

'na






Tam zamanlı kaynaştırma		
Yarı zamanlı kaynaştırma 		
Özel alt sınıf 			
Engelli okulları 			
− Ortaokul

İ
Ğ
E

 Hayır

RO

Tam zamanlı kaynaştırma		
Yarı zamanlı kaynaştırma 		
Özel alt sınıf 			
Engelli okulları 			

'dan

Giriş - mezuniyet yılları

İ
Ğ
E

 Evet

Tam zamanlı kaynaştırma		
Yarı zamanlı kaynaştırma 		
Meslek Lisesi 			
Engelli okulları 			






 Hayır

U
M
O

D

N
R
E

'dan

'na

R
D
N

SE

Eğitim-öğretim deneyimi hakkında yorumlar (arkadaşları ve öğretmenleri ile
ilişkisi, disiplin durumu vs):

N

OW

D

3
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FORM 4.1 PERSONEL ADAYI BİLGİ FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

Son diplomasını takiben ilave eğitim-öğretim özgeçmişi (kronolojik sırayla)
− Okul/ kurs:
− Kaç sene?
Dönem:
− Okul/ kurs:
− Kaç sene?
Dönem:

MU

Hiç staj yaptı mı?
 Evet  Hayır
Evet ise belirtin:

N
R
E

D

O
R
D

− Şirket:
Yer:
Süre:
Tarih:
Görevleri:
Haftalık saat (saat sayısı ve gidiş sıklığı):
Staj deneyimi hakkında yorumlar:

N

W
O
D

N
E
S

− Şirket:
Yer:
Süre:
Tarih:
Görevleri:
Haftalık saat (saat sayısı ve gidiş sıklığı):
Staj deneyimi hakkında yorumlar:

İ
Ğ
E

Staj haricinde hiç çalışma deneyimi var mı? (Maaşlı resmi işler)
 Evet □  Hayır
Evet ise belirtin:
− Şirket:
Yer:
Süre:
Tarih:
Görevleri:
Haftalık saat (saat sayısı ve gidiş sıklığı):
Çalışma deneyimi hakkında yorumlar:

MU

D

O
R
D

N
E
S

Hangi sebeple sonlandırıldı?

N

N
R
E

Şu anda bir rehabilitasyon hizmetinden faydalanıyor mu?
 Evet □  Hayır
Evet ise belirtin:
− Hangisi:
− Neler yapıyor?

OW

D

4
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FORM 4.1 PERSONEL ADAYI BİLGİ FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

7. Diğer Bilgiler
Engelli gruplarına yönelik projelerde yer aldı mı?
 Evet □  Hayır
Evet ise belirtin:

N
R
E

D

Proje (Bağımsızlık eğitimi, boş zaman aktiviteleri, yaz tatilleri, kurslar gibi):
− Dönem:
Kaç sene?:
Sorumlu Kişi:
− Dönem:
Kaç sene?:
Sorumlu Kişi:
− Dönem:
Kaç sene?:
Sorumlu Kişi:
Şu anda yaptığı projeler (Yaptığı projenin adını ve yerini yazınız):

MU

O
R
D

N
E
S

Gençle ilgilenen sorumlu kişi:
Telefon numarası:
Diğer bilgiler:

N

OW

D

Down Sendromu Derneği'ne bu formda yazılı tüm kişisel bilgilerimi kullanmaları
için yetki veriyorum.
Tarih:
Görüşmeyi yapan kişinin adı, yakınlık derecesi ve imzası:
İş koçunun adı ve imzası:

İ
Ğ
E

N
R
E

5

D
U
FORM KULLANIM REHBERİ
M
O
>Formun amacı: Bu form zihinsel
engelli birey hakkında bilgi edinmek
R
D
için kullanılan bir ön araçtır ve genel bilgiler edinmek amacıyla kullanılır.
N bir araya getirilerek bireyin özgeçmişini
Bu form ön çalışma formuyla
E
S
hazırlamak için kullanılabilir.
N Ailelerle veya bireyle ilgilenen kişiyle beraber iş
>Kim doldurmalı?:
W
koçu doldurmalı.
O
>Ne
zaman doldurulmalı?: Form, bireyin mesleki potansiyeli hakkında
D
değerlendirme yapmadan önce, istihdam hizmetine başvuru anında
yapılan görüşme sırasında doldurulur.
© 2016, Bu form Persone con disabilita intellettiva al lavoro [Erickson] isimli yayın referans alınarak Down Sendromu Derneği
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FORM 4.2 ÇALIŞMA ÖNCESİ DURUM DEĞERLENDİRME FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Ad:

Soyad:

İ
Ğ
E

1. Oryantasyon

N
R
E

Kişisel oryantasyon
Kişi istenirse:
 Adını ve soyadını
 Yaşını □  Adresini  Telefonunu
 Doğum tarihini
 Şehrini □  Vatandaşlığını
söyleyebiliyor.
Bunlardan birini hatırlamazsa, nasıl bulacağını biliyor mu?		
 Evet □  Hayır

MU

D

O
R
D

□

N

SE

Eğitim-öğretim özgeçmişi hakkında bilgi verebiliyor mu?
 Evet □  Hayır

N

OW

Zaman oryantasyonu
Haftanın günlerinin sırasını biliyor mu?				
 Evet □  Hayır
İstenirse:
 Haftanın günlerini		
 Ayın günlerini		
 Yılı
söyleyebilir.

D

□

İ
Ğ
E

Yılın aylarını sırasıyla biliyor mu?					
 Evet □  Hayır

N
R
E

Mevsimleri ve anlamlarını biliyor mu?				
 Evet □  Hayır

MU

D

□

□

Zaman akışı konusunu anlıyor mu?
 Gün içinde (önce, sonra)
 Yakın zamanda (dün, bugün, yarın)
 Uzun zamanda (geçmiş, şimdiki zaman, gelecek)

O
R
D

N
E
S

Takvim ve ajanda kullanmayı biliyor mu?
 Evet		
 Hayır
□  Yardımla
□

N

OW

Saat kullanmayı biliyor mu?
 Evet		
□  Yardımla
Ne tür?
 Analog Saat
 Dijital Saat

D

□

 Hayır

1
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FORM 4.2 ÇALIŞMA ÖNCESİ DURUM DEĞERLENDİRME FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

Saati anlayabiliyor mu?
 Evet □  Hayır
Saat takma alışkanlığı var mı?
 Evet  Hayır  Cep telefonunun saatini kullanıyor
Randevuları konusunda bağımsız mı?
 Evet □  Hayır
Saat kullanmıyorsa, randevularını ve zamanı hatırlamak için alternatif bir
strateji kullanıyor mu? (alarm, not gibi)
 Evet □  Hayır
Geç kaldıysa farkına varıyor mu?
 Evet □  Hayır
Geç kaldıysa nasıl hareket etmesi gerektiğini biliyor mu? (Örneğin geç kaldığını
haber veriyor mu?)
 Evet □  Hayır

MU

N
R
E

D

O
R
D

N

OW

N
E
S

D

Yer oryantasyonu
Yer kavramı var mı? (yukarıda-aşağıda, sağ-sol, içeride-dışarıda, uzak-yakın
kavramları)
 Evet □  Hayır
Eşyaları yer kavramına göre bulabiliyor mu?
(yukarıda-aşağıda, sağ-sol, içeride-dışarıda, uzak-yakın kavramları)
 Evet □  Hayır
Sık gittiği yerleri tanıyor mu?
 Evet □  Hayır
Bilmediği bir yerde hızlıca yön bulabiliyor mu?
 Evet □  Hayır

İ
Ğ
E

MU

2. İletişim–Dil

N
R
E

D

 Evet □  Hayır
Konuşma tarzı anlaşılır mı? 		
 Evet □  Hayır
Konuşmasının içeriği anlaşılır mı?		
Konuşma şeklini (akıcı, sınırlı, organize gibi) ve içeriklerini (ayrıntılar,
kelimelerin zenginliği veya basitliği, birbirini tutmayan konuşmalar) açıklayın:

N

OW

N

SE

Sözlü iletişimi anlıyor mu?
- Soyut içerikli			
- Somut içerikli			
- İroni içerikli			
Konuşma bozukluğu var mı?

D

O
R
D

		
		
		
		

 Evet
 Evet
 Evet
 Evet

 Hayır
 Hayır
 Hayır
 Hayır

2
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İŞ YAŞAMINDA

FORM 4.2 ÇALIŞMA ÖNCESİ DURUM DEĞERLENDİRME FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Evet ise hangisi?
Vücut dilini kullanıyor mu?		
Hangilerini? (mimikler, el hareketleri, duruş gibi)

İ
Ğ
E

 Evet

 Hayır

N
R
E

Vücut dilini kelimelerle entegre olarak veya kelimelerin yerine kullanıyor mu?
Başka insanların vücut dilini anlıyor mu?
 Evet, her zaman
 Hayır
 Mesaja bağlı (belirtin):

N
E
S

Okumayı biliyor mu? 		

W
O
D

D

O
R
D

3. Okul Becerileri

N

MU

□ 		

 Evet

Büyük harfler		

 Hayır

El yazısı

Sadece harfler
Kelimeler
Cümleler
 Evet
 Evet

Okuduğunu anlıyor mu?			
Yazmayı biliyor mu?				
El yazısı

Büyük harf

Bakarak Kopyalama

Sadece harfler
Kelimeler
Cümleler
İmza atmayı biliyor mu?
 Evet □  Hayır

MU

İ
Ğ
E

Okunduğu zaman Bağımsız

N
R
E

D

Sayıları okuyabiliyor mu?
 Hayır 			
□  0-9 arası		
 3 basamaklı		
 4 basamaklı □

O
R
D

□  2 basamaklı
 Daha fazla

Sayı sayabiliyor mu?
 Hayır 			
 3 basamaklı		

□  0-9 arası		
 4 basamaklı □

□  2 basamaklı
 Daha fazla

N

W
O
D

N
E
S

 Hayır
 Hayır

 Evet □  Hayır
Hesap makinesi kullanabiliyor mu? 		
 Evet □  Hayır
Bilgisayar kullanabiliyor mu?			
Evet ise hangi programları kullanabiliyor? (Ofis programları, internet gibi)
3
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FORM 4.2 ÇALIŞMA ÖNCESİ DURUM DEĞERLENDİRME FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
4. Bağımsızlık

İ
Ğ
E

Kişisel bakım
Gün içinde kişisel temizliğini yapabiliyor mu? (diş fırçalama, el yüz yıkama,
tuvalet sonrası temizlik, vb)
 Kendiliğinden 		
 Yardım alarak
 İstenirse 		
 Hayır
Duş alabiliyor veya banyo yapabiliyor mu?
 Kendiliğinden
 İstenirse
 Yardım alarak
 Hayır

N
R
E

D

MU

O
R
D

N

N
E
S

Yıkanması gerektiğinin farkına varabiliyor mu? (Örneğin elleri kirliyken)

OW

 Evet □  Hayır

D

Tek başına giyinebiliyor mu?
 Kendiliğinden
 İstenirse
 Yardım alarak
 Hayır
Kıyafetlerini tek başına seçebiliyor mu?

İ
Ğ
E

 Kendiliğinden
 İstenirse
 Yardım alarak
 Hayır

D

Duruma ve sezona uygun kıyafetler seçebiliyor mu?

MU

 Kendiliğinden
 İstenirse
 Yardım alarak
 Hayır

N

OW

O
R
D

N

SE

Eşyalarını düzenli tutuyor mu?
 Kendiliğinden
 İstenirse
 Yardım alarak
 Hayır

N
R
E

D

Tuvalete gitmesi gerektiğinin tek başına farkına varabiliyor mu?
 Evet □
 Önerildiği zaman
□  Hayır
4
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İŞ YAŞAMINDA

FORM 4.2 ÇALIŞMA ÖNCESİ DURUM DEĞERLENDİRME FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Tuvalete tek başına gidebiliyor mu?
 Kendiliğinden 		
 Yardım alarak
 İstenirse 		
 Hayır
Banyodayken kapıyı kapatıyor mu?
 Kendiliğinden 		
 Yardım alarak
 İstenirse 		
 Hayır

MU

İ
Ğ
E

N
R
E

D

Dışarıda Bağımsızlık
Sokakta
Bağımsız şekilde yolda gidip gelebiliyor mu?
 Hayır □  Sadece bildiği yolları		
 Bilmediği yolları da

O
R
D

N

N
E
S

Sokakta bağımsız şekilde adres sorabiliyor mu?
 Hayır □  Tanıdığı kişilere		
 Tanımadığı kişilere

W
O
D

Bağımsız şekilde karşıdan karşıya geçebiliyor mu? 		
 Evet □  Hayır
Toplu taşıma araçlarını kullanıyor mu?			
 Evet □  Hayır
Evet ise hangileri?
- Otobüs
 Tek başına
 Biriyle birlikte
- Metro
 Tek başına
 Biriyle birlikte
- Diğer araçlar
 Tek başına
 Biriyle birlikte
Belirtin:
Yürüyerek bir yere gidip geliyor mu?
 Evet □  Hayır
Evet ise nereye?

MU

□
□

İ
Ğ
E

N
R
E

D

O
R
D

N
E
S

Yeni bir yol öğrenebilir mi?
 Evet □  Hayır
Hangi tür araç kullanarak? (Otobüsle, metroyla, yürüyerek vb)

N

OW

Nasıl bir destek alması gerekir?

D

Taksiyle tek başına bir yere gidebilir mi?
 Evet □  Hayır
5
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FORM 4.2 ÇALIŞMA ÖNCESİ DURUM DEĞERLENDİRME FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

Taksi çağırmayı biliyor mu?					
 Evet		
□  Yardım alarak		
□  Hayır

N
R
E

Zor durumdaysa alternatif stratejiler kullanabiliyor mu? (Yardım istemek,
telefon etmek gibi)
 Evet □  Hayır

MU

Mağaza / Para Kullanımı
Yanında para taşıyor mu? □
 Evet □  Hayır

N

OW

O
R
D

N
E
S

Ne kadar para taşıyor?
 20 TL’den az		

□  20 TL’den fazla

Yanında cüzdan taşıyor mu?
 Tavsiye edilirse□

 Evet 		

D

 Hayır

D

Parayı kendi kendine idare edebiliyor mu?
 Evet		
 Yardımla 		
□  Hayır
Hangi demir ve kağıt paraları tanıyor?
Hangi demir ve kağıt paraları sayabiliyor?
Fiyatları okuyabiliyor mu?
 Onluk
 Onluk+kuruş

 Tam fiyatlar
 Tam+onluk

İ
Ğ
E

 Diğer

N
R
E

Mağazalara tek başına giriyor mu?
 Evet □  Hayır

D

Tek başına ödeme yapabiliyor mu?				
 Kendiliğinden 		
 Yardım alarak
 İstenirse 		
 Hayır

MU

O
R
D

Genelde kullanılan mağazaları tanıyabiliyor mu?
 Evet □  Hayır

N

SE

Her tür mağazayı tanıyabiliyor mu?
 Evet □  Hayır

N

OW

Evde görevleri var mı?
 Evet □  Hayır

D

Kendisi veya ev için bir şeyler satın alıyor mu?
 Evet □  Hayır

6
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İŞ YAŞAMINDA

FORM 4.2 ÇALIŞMA ÖNCESİ DURUM DEĞERLENDİRME FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Harçlığı/maaşı var mı?
 Evet □  Hayır
Ne zaman ve ne kadar aldığını belirtin.

İ
Ğ
E

MU

Bu parayı bağımsız şekilde idare edebiliyor mu?
 Evet □  Hayır

N
R
E

D

O
R
D

Telefon Kullanımı
Telefon kullanabiliyor mu?
- Ev telefonu
 Kendiliğinden 		
 Yardım alarak
 İstenirse 		
 Hayır

N

W
O
D

N
E
S

- Ankesörlü gibi ortak telefonları
 Kendiliğinden 		
 Yardım alarak
 İstenirse 		
 Hayır
- Cep telefonu
 Kendiliğinden 		
 İstenirse 		

 Yardım alarak
 Hayır

İ
Ğ
E

Telefonda beklenmedik durumlara nasıl tepki göstereceğini biliyor mu?
 Evet  Hayır
Evet ise hangilerine?
 Bozuk telefon		
 Meşgul
 Telesekreter		
 Hayır
Bazı görevlerin yerine getirilmesi
Merdiven çıkmayı biliyor mu?
 Evet  Hayır

MU

N
R
E

D

O
R
D

N
E
S

Tek başına asansör kullanabiliyor mu?
 Evet  Hayır

N

......... kg kaldırabiliyor mu?		
 Evet  Hayır

OW

D

Ellerini kullanmasını gerektiren görevleri tam olarak yerine getiriyor mu?
 Evet  Hayır
7
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FORM 4.2 ÇALIŞMA ÖNCESİ DURUM DEĞERLENDİRME FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

Kağıt katlayıp zarfa koymayı biliyor mu?
 Evet  Hayır

N
R
E

Bir şeklin kenarlarını takip ederek makasla kesebiliyor mu?
 Evet  Hayır

D

Objeleri şekil ve özelliklerine göre eşleştirebiliyor mu?
 Evet  Hayır

MU

O
R
D

Aynı renkte objeleri eşleştirebiliyor mu?
 Evet  Hayır

N
E
S

Bedeninin birkaç kısmını kullanmasını gerektiren görevleri yerine getiriyor mu?
 Evet  Hayır

N

5. Kişisel ilişkiler

OW

Kendisiyle konuşan kişiyi dinliyor mu?
 Evet  Hayır

D

Karşısındaki kişinin ihtiyaç ve isteklerine karşı dikkatli mi?
 Evet  Hayır
İnsanlarla nasıl ilişkiler kuruyor?
 Eşit (Yetişkin-Yetişkin)
 Eşit olmayan

İ
Ğ
E

İlişkide;
Karşı tarafa kendini ifade edebiliyor mu? (düşünce ve hislerine göre)
 Evet  Hayır
Saygılı mı?
 Evet  Hayır
Kendine saygı duyulmasını sağlıyor mu?
 Evet  Hayır
Diğer kişilerle, iş arkadaşlarıyla, sınıf arkadaşlarıyla iş birliği yapıyor mu?
 Evet  Hayır
Grup kurallarına uyuyor mu?
 Evet  Hayır
Eleştirilere uygun şekilde cevap verebiliyor mu?
 Evet  Hayır
Gergin anları idare edebiliyor mu?
 Evet  Hayır
Yapıcı mı?
 Evet  Hayır

MU

N

OW

N
R
E

D

O
R
D

N

SE

D

8
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İŞ YAŞAMINDA

FORM 4.2 ÇALIŞMA ÖNCESİ DURUM DEĞERLENDİRME FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Duygularını kontrol edebiliyor mu? (Örneğin kızgınsa, sakin kalabiliyor mu?)
 Evet  Hayır
Hayır ise nasıl davranıyor?

İ
Ğ
E

N
R
E

Kendisine yapılan iltifatlara uygun şekilde tepki gösterebiliyor mu?
 Evet  Hayır

MU

D

Arkadaşlıkları var mı?						
 Evet
 Sadece aile dostları
 Hayır
Varsa, hangileri?

O
R
D

N

N
E
S

Ciddiye alınabilecek duygusal bir ilişkisi var mı?

W
O
D

 Evet  Hayır

Varsa açıklayın

Haftada ne kadar zamanını kişisel ilişkilerine ayırıyor? (Telefon ederek, dışarı
çıkarak)
 Çok fazla
 Çok az
 Hiç

6. Boş zamanlar

İ
Ğ
E

Spor yapıyor mu?
 Evet  Hayır
Evet ise nerede?
Zaman ve tür:
Başka boş zaman aktiviteleri var mı?
 Evet  Hayır
Evet ise hangileri?

MU

N
R
E

D

O
R
D

N
E
S

Ne zaman yapıyor? (gün ve saat)

N

Gününü nasıl geçiriyor ?
- Sabah:
- Öğlen:
- Akşam:

OW

D

Cumartesi ve Pazar gününü nasıl geçiriyor?
9
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FORM 4.2 ÇALIŞMA ÖNCESİ DURUM DEĞERLENDİRME FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Özellikle ilgilendiği akviteler var mı?
 Evet  Hayır
Evet ise hangileri?

İ
Ğ
E

N
R
E

Evden dışarıda konaklama deneyimi var mı?(kamp gibi)
 Evet  Hayır
Evet ise hangileri?

MU

D

O
R
D

Nasıl geçti?

7. Hobi ve ilgi alanları

N
E
S

İlgi alanları nelerdir? (Birden fazla seçim yapabilirsiniz)
 Sinema/film
 Resim		
 Dans
 Okuma		
 Tiyatro
 Sanat
 Müzik			
 Spor			
 Mutfak
 Bilgisayar		
 Diğer (belirtin):

N

OW

D

Hiç hobisi var mı?
 Evet  Hayır
Evet ise hangileri ?
Hobi ve ilgi alanlarına ne kadar vakit harcıyor?
 Ara sıra
 Haftada bir kez
 Haftada bir kaç kez
.......bir kez
.......birkaç kez
Ne kadar süre için?

MU

 Bir saatten az
 Bir saatten fazla
 Yarım gün

İ
Ğ
E

N
R
E

D

O
R
D

N

Bu aktivitelere zaman ayırmak onun için ne kadar önemli?
 Az
 Önemli
 Çok önemli

SE

N
W
8. Beklentileri, hayalleri
DO

Yaşadığı deneyime karşı tutumu nedir? (İlgili, motive, umursamaz gibi)

10
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İŞ YAŞAMINDA

FORM 4.2 ÇALIŞMA ÖNCESİ DURUM DEĞERLENDİRME FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

Zamanla ilgisi dağılır mı?				
 Evet  Hayır
İstihdam konusundaki motivasyonu nasıl?
 Düşük
 Yeterli
 Yüksek

MU

N
R
E

D

O
R
D

İstihdamı hakkındaki beklentiler neler? (Birden çok seçim yapabilirsiniz)
 Çalışan kimliği ve rolüne sahip olmak
 Para kazanmak
 Sosyalleşmek, yeni arkadaşlar edinmek
 Yetişkin olarak görülmek
 Gününü değerlendirmek
 Ev dışında vakit geçirmek

N
E
S

N

W
O
D

Diğer:

Ne tür bir işe girmek ister? (Birden çok seçim yapabilirsiniz)
 Mağazacılık
 Ofis
 Depo
 Güzellik / Kişisel Bakım / Kuaför
 Market görevlisi
 Restoran / Kafe
 Temizlik

Diğer (Belirtin):
Bunların içinde nasıl bir görevi olmasını ister?
Nasıl çalışmak ister?
 Yarı zamanlı (Part time)
 Tam zamanlı (Full time)

MU

İ
Ğ
E

N
R
E

D

O
R
D

N
E
S

Yarı zamanlı ise, ne zaman çalışmak ister?
 Sabah		
 Öğlen		
 Fark etmez

N

OW

D

Gerçek iş olanakları hakkında bilinçli mi?
 Evet ve memnun		
 Evet ama kabullenmiyor 		
 Hayır

11
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FORM 4.2 ÇALIŞMA ÖNCESİ DURUM DEĞERLENDİRME FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Hayalleri nelerdir?
Hayalleri gerçekleşebilir mi?		
Hayırsa, bunun bilincinde mi?		
Kabulleniyor mu?			

İ
Ğ
E

 Evet  Hayır
 Evet  Hayır
 Evet  Hayır

9. Tutumlar, potansiyel ve kendini görüşü

MU

N
R
E

D

Kendi hakkında nasıl bir imajı var ? (Kendini çok yüksek-alçak görüyor)

O
R
D

Zihinsel engel durumunun bilincinde mi?
Sınırlarının farkında mı? 			
Evet ise kabulleniyor mu? 			

N

N
E
S

 Yeteri kadar

 Evet  Hayır

Becerilerinin bilincinde mi? 		
Hangi konuda özel becerileri var?

W
O
D

 Evet  Hayır
 Evet  Hayır
 Evet  Hayır

Zorlanmadan hangi becerileri edinebilir?
Yeni becerilere karşı tutumu nedir?

Tarih:
İş koçunun adı ve imzası:

İ
Ğ
E

FORM KULLANIM REHBERİ

12

N
R
E

>Formun amacı: İstihdam amacıyla zihinsel engelli bireyin profilini
çıkarmak, kişinin özgeçmişini hazırlamak için bilgi toplamak, hizmete
başvuranlar hakkında bir arşiv oluşturmaktır.
>Formu kim doldurmalı?: Bireyle ilgilenen iş koçu formu diğer
kaynaklardan gelen bilgileri de ekleyerek doldurur. Bazı kısımlar
(okul becerileri gibi) ailelerle yapılan görüşmelerden öğrenilebilir. İş
arkadaşlarıyla fikir alışverişinden sonra, kişisel ve dışarıdaki bağımsızlığı
konusunda bilgiler elde edinilebilir. Önemli olan, çalışanın becerilerini
gözlemleme imkanı yoksa, özellikle fırsat yaratıp gözlem yapmasıdır.
>Ne zaman doldurmalı?: Mesleki oryantasyon aşamasında.
>Doldururken dikkat edilmesi gereken unsurlar?: Hakkında şüphe
duyulan cevaplar kontrol edilir, mümkün olduğu kadar çok alan
doldurulur.

MU

N

OW

D

O
R
D

N

SE

D
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İŞ YAŞAMINDA

FORM 4.3 ÇALIŞMA BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Ad:

Soyad:

İ
Ğ
E

1. İş yerine varış/saatlere uymak

N
R
E

Vaktinde geliyor mu?
 Evet  Hayır
İş arkadaşlarıyla selamlaşıyor mu?
 Evet  Hayır
Gerekiyorsa üstünü değişiyor mu? (Önlük takmak, üniforma giymek gibi)
 Evet  Hayır
Kişisel eşyalarını düzenliyor mu? (Ceketini asmak gibi)
 Evet  Hayır
Giriş kimlik kartını basıyor veya yoklamayı dolduruyor mu?
 Evet  Hayır

MU

D

O
R
D

N

W
O
D

N
E
S

İşe geliş anıyla ilgili gerekli diğer bilgiler:
Mola saatlerine uyuyor mu?
 Evet  Hayır
Çıkış saati:
- Vardiyasının bittiği saati biliyor mu?
- Bu saate uyuyor mu?			
Hayır ise neden?

□  Evet
□  Evet

 Hayır
 Hayır

2. Görev planlaması
Yapması gereken görevi bağımsız şekilde biliyor mu?
 Evet  Hayır
Ne zaman başlaması gerektiğini biliyor mu?
 Evet  Hayır
Bağımsız şekilde başlıyor mu?
 Evet □  Hatırlatınca □  Hayır
Nasıl yapacağının planını yapıyor mu?
 Evet  Hayır
Birden çok görev planlaması yapıyor mu?
 Evet  Hayır
Görev için gerekebilecek başka bilgiler arıyor mu?
 Evet  Hayır
Görev almak için kendi kendine bir şeyler yapıyor mu?
 Evet  Hayır
Görevi yapamayacağını anlayınca yardım istiyor mu?
 Evet  Hayır
Evet ise, kimden yardım istiyor?

MU

İ
Ğ
E

N
R
E

D

O
R
D

N

OW

N
E
S

D

1
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FORM 4.3 ÇALIŞMA BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

Hayır ise ne yapıyor?
Varsa zorluklar:

N
R
E

3. Görevin yerine getirilmesi

Sözlü söylenenleri dikkatlice dinliyor mu?
 Evet  Hayır
Kolay yönlendirmeleri anlıyor mu (basit talimatlar)?
 Evet  Hayır
Zor yönlendirmeleri anlıyor mu (birden fazla talimat)?
 Evet  Hayır
Yazılı yönlendirmeleri anlıyor mu?
 Evet  Hayır
Söyleneni anlamadığı zaman yardım isteyebileceğini biliyor mu?
 Evet  Hayır
Yapıyor mu?								
 Evet  Hayır
Kolay yönlendirmeleri yapabiliyor mu?
 Evet  Hayır
Zor yönlendirmeleri yapabiliyor mu?
 Evet  Hayır
Yazılı yönlendirmeleri yapabiliyor mu?
 Evet  Hayır
Hemen yapılması gereken görevleri yerine getiriyor mu?
 Evet  Hayır
Bir gün önce başladığı göreve devam edebiliyor mu?
 Evet  Hayır
Hemen yapması gerekmese de, yönlendirmeyi ezberleyebiliyor mu?
 Evet  Hayır
Zamana yayılması gereken bir işi yapabiliyor mu?
 Evet  Hayır
Daha önce birkaç kez yaptığı bir işi tek anlatımdan sonra tekrar yapabiliyor mu?
 Evet  Hayır
Daha önceden planlanmamış, beklenmeyen işlemler olsa dahi birden çok işlem
gerektiren işleri yapabiliyor mu? (Örneğin yazıcının mürekkebi bittiğinde)
 Evet  Hayır
Bir işi devamlı olarak yapabiliyor mu?
 Evet  Hayır
Zamana (teslim tarihlerine) uyabiliyor mu?
 Evet  Hayır

MU

D

O
R
D

N

OW

N
E
S

D

İ
Ğ
E

MU

N

OW

N
R
E

D

O
R
D

N

SE

D

2
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FORM 4.3 ÇALIŞMA BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

Bir iş yaparken ortalama çalışma süresi ne kadar?
 Kısa  Normal
 Uzun		
 Çok uzun
Bir iş yaparken kendi kendini gözlemleyebiliyor mu? (Yaptığı işlemi ve işlemi
nasıl yaptığını gözlemliyor mu?)
 Evet  Hatırlatınca
 Hayır
İş yaparken hataları düzeltebiliyor mu?
 Evet  Hayır
Evet ise nasıl? (Tek başına, yardımla)
Tavsiye alarak performansını değiştirebiliyor mu?
 Evet  Hayır
Eleştirileri kabul ediyor mu?
 Evet  Hayır
Hayır ise nasıl tepki gösteriyor?
Mesleki performansı hakkında bir eleştiriyi anlayabiliyor mu? (Kişisel bir
eleştiriyle karıştırmadan)
 Evet  Hayır
Yaptığı işin kalite değerlendirmesini yapabiliyor mu?
 Evet  Hayır
İşlemi yapmakta zorluk çektiğini fark edince yardım istiyor mu?
 Evet  Hayır
Beklenmedik durumlarda çözüm üretmekte iyi mi?
 Evet  Hayır
Varsa, zorluklar:

MU

N
R
E

D

O
R
D

N

W
O
D

N
E
S

İ
Ğ
E

N
R
E

4. Belirli görevleri yapmak (işiyle ilgili)

Merdiven çıkmayı biliyor mu?
 Evet  Hayır
Tek başına asansör kullanabiliyor mu?
 Evet  Hayır
....kg kaldırabiliyor mu?
 Evet  Hayır
Ellerini kullanmasını gerektiren görevleri tam olarak yerine getiriyor mu?
 Evet  Hayır
Kağıt katlayıp zarfa koymayı biliyor mu?
 Evet  Hayır
Bir şeklin kenarlarını takip ederek makas kullanabiliyor mu?
 Evet  Hayır
Objeleri şekil ve özelliklerine göre eşleştirebiliyor mu?
 Evet  Hayır

MU

D

O
R
D

N

OW

N
E
S

D

3
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FORM 4.3 ÇALIŞMA BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

Aynı renkte objeleri eşleştirebiliyor mu?
 Evet  Hayır
Bedeninin birkaç kısmını kullanmasını gerektiren görevleri yerine getiriyor mu?
 Evet  Hayır

N
R
E

D

5. Mesleki görev/durumlarda esneklik ve uyum sağlama

MU

Görev değişikliklerine uyum sağlayabiliyor mu?
 Evet  Hayır
Nasıl?

O
R
D

N
E
S

Kendi işi/rolü hakkındaki değişikliklere uyum sağlayabiliyor mu?
 Evet  Hayır
Nasıl?

N

OW

D

Çalıştığı yer hakkındaki değişikliklere her zaman uyum sağlayabiliyor mu?
 Evet  Hayır
Gerekirse, saat alışkanlıklarını değiştirebiliyor mu?
 Evet  Hayır
Gerekirse, standartlara uyarak bir işlemi yaparken hızlanabiliyor mu?
 Evet  Hayır
İçinde bulunduğu durumlara uygun davranışlarla tepki veriyor mu?
 Evet  Hayır
Bazı araçların tehlikelerini biliyor mu (Örneğin makas ve zarf açıcı gibi)?
 Evet  Hayır
Evet ise hangileri?
Tehlikeli araçları uygun şekilde kullanabiliyor mu?
 Evet  Hayır
Hangileri?
Kendisi ve diğerleri için tehlikeli olabilecek hareketleri var mı?
 Evet  Hayır
Belirtin:

İ
Ğ
E

MU

6. Kişisel ilişkiler

N

N
R
E

D

O
R
D

N

SE

Grup içinde huzurlu ve sakin bir şekilde çalışabiliyor mu?
 Evet  Hayır
Diğerleriyle iş birliği yapabiliyor mu?
 Evet  Hayır
Grup çalışmalarında kendi işini diğerlerinin çalışmalarıyla birleştirebiliyor mu?
 Evet  Hayır

OW

D

4
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FORM 4.3 ÇALIŞMA BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Yeni bir görevi isteyerek kabul ediyor mu?
 Evet  Hayır
Gerekirse, bir görevi başkasına teslim edebiliyor mu?
 Evet  Hayır
Evet ise,
 Kendiliğinden
 İstenirse
Çalıştığı kişiler arasında bir değişiklik olunca sakin tepki veriyor mu?
 Evet  Hayır
Tanıdığı kişilerden ayrılan olursa, nasıl tepki veriyor?

İ
Ğ
E

MU

N
R
E

D

O
R
D

N

N
E
S

Ortak bir ortamda yeni kişilerle ilişkileri nasıl?

W
O
D

Üstlerinin otoritesine saygı duyuyor mu?
 Evet  Hayır
İş arkadaşlarıyla eşit ilişkilere saygı duyuyor mu?
 Evet  Hayır
Şirket içinde süpervizörün işlevini biliyor mu?3
 Evet  Hayır
İş yeri kurallarını biliyor mu?
 Evet  Hayır
Hayır ise bunu nasıl gösteriyor?

Uygunsuz davranışları var mı?
 Evet  Hayır
Evet ise hangileri?

O
R
D

MU

N

OW

3 Down

N
E
S

İ
Ğ
E

N
R
E

D

5

Sendromu Derneği’nin notu: İş Koçu Destekli İstihdam Programı’nda Down sendromlu gencin iki destek
noktası vardır. Birincisi derneğin sağladığı iş koçu, diğeri istihdamı süresince kendisine destek olacak çalıştığı
şirketteki süpervizörüdür. İş koçu bu süpervizöre de danışmanlık yapar. Türkiye’deki uygulamada şirketteki
süpervizör çoğunlukla çalıştığı bölümün müdürü, müdür yardımcısı veya şirketin insan kaynakları uzmanı
olmaktadır. Zamanla iş arkadaşlarından biri de bu görevi üstlenebilmektedir. Kendi tecrübelerimizde, başlangıçta
şirket yönetimi veya insan kaynakları tarafından bölüm müdürlerine veya yardımcılarına zorunlu olarak verilen
bu görevin zamanla bir veya birkaç iş arkadaşı tarafından gönüllü olarak üstlenildiğini gördük. Aslında bu ilişki
şekline baktığımızda iş arkadaşlığı çerçevesinde, çalışanların birbirine zaman zaman verdiği destekten daha farklı
bir destek olmadığını fark ettik.

D
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FORM 4.3 ÇALIŞMA BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Ne zaman ve nasıl ortaya çıkıyorlar?
Böyle bir durumda yararlı stratejiler:

Tarih:
İş koçunun adı ve imzası:

İ
Ğ
E

N
R
E

6

D
U
FORM KULLANIM REHBERİ
M
O
>Formun amacı: İş ortamında,
Rzihinsel engelli bireylerin becerilerini
değerlendirmek, o ana kadarD
takip edilen rotayı doğru yönlendirmek ve
belgelemektir.
EN
S
>Kim doldurmalı?: Danışma sürecini takip eden iş koçu.
N
>Ne zaman doldurmalı?:
Danışma süreci boyunca ve sonunda (en az 3
W
ayda bir).
O dikkat edilmesi gereken noktalar: Form, bireyin
>Doldururken
D
istihdamı esnasında gözlemlenen beceri ve davranışların kısa bir
değerlendirmesinin yapılması için etkili bir araçtır. Bu yüzden İş
Yerinde Gözlem Formu’ndan (Form 7.1) alınan bilgiler göz önünde
bulundurularak doldurulmalıdır. Cevap verilemeyen sorulara cevap
vermek için gözlem yapma fırsatı yaratılmalıdır.
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Değerlendirmeden belirlemeye: Adayların seçimi
Adayın yerleştirme ve eğitim sürecinin başlaması için gerekli olan beceri ve özelliklerin değerlendirildiği süreç gerçekten iş hayatına atılabilecek
kişilerin öncelik kazanmasına ve her aday için en uygun ortamı ve yerleştirme
tipini belirlemeye yarar (hedefli istihdam). Aşağıdaki tabloda değerlendirme
sürecinin sonunda her aday için olası bir süreç verilmektedir (Tablo 4.1).
DEĞERLENDİRME

Yerleştirilebilir

Yönlendirilmeli

Yardım ihtiyacı olan

Özgeçmiş

Kurs tecrübesi

Yardım döngüsünün
başlaması

Hedefli
istihdam

Oryantasyon,
çalışma performansı
Profesyonel eğitim
kursları, bölge
hizmetleri
Oryantasyon
stajı

Tablo 4.1. Bu tablo değerlendirme sürecinden sonra adaylar için olası bir rotayı gösterir.

Bu tablo gerçek bir bilginin altını çizmektedir: Zihinsel engelli her
birey bağımsız bir kapasiteye sahip olmayabilir veya kolaylıkla serbest piyasa
koşullarında çalışamayabilir.
Dikkatli ve özenli bir eğitim ve değerlendirme programından sonra
bazı bireyler serbest iş gücü piyasasına kolayca atılabilirken, bazıları korumalı
iş ortamına girebilir veya uygun bir yardıma ihtiyaç duyabilir.
İş dünyasına atılabilecek olanlarla gerçek eğitim sürecine başlanır.
İş Koçu Destekli İstihdam Modeli’nde (ç.n) iş koçları, hedefli istihdam
mantığıyla istihdama uygun bireyleri bulduktan sonra, iki önemli faktörü göz
önünde bulundurmalıdırlar: İşler (görevler) ve iş ortamı.
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Bu iki faktörün özenle incelenmesi sayesinde adaylar bir
değerlendirme süresinden daha geçer: Birine uygun iş ve çalışma ortamı
farklı becerileri ve kişisel özellikleri olan başka birine uygun olmayabilir.
Bu aşamada amaç o işe uygun personel adayının bulunmasıdır; bu
adayın istihdamı için arabuluculuk ve destek hizmeti (mesleki oryantasyon
ve eğitim) gerekmektedir. Bu yüzden aday seçim işlemi profil belirlenmesini
etkileyen bir önceki, eş zamanlı veya bir sonraki eğitim ve iş yeri
incelemelerinden bağımsız olarak yapılamaz (Bknz. Bölüm 5,6,7).
90’lı yıllarda AIPD’nin yiyecek destek hizmeti sektöründe çalışan
büyük bir şirketle yaptığı önemli bir iş birliği, personel adaylarının yapacakları
işe göre seçimi hakkında birçok öğeyi gün yüzüne çıkardı (özellikle fast-food
çalışanlarından edinilen tecrübe).
Başta bu işi yapabilecek gibi gözüken her adayın bu tarz bir görevi
yerine getiremeyeceği ortaya çıktı. Yiyecek destek hizmeti sektöründe
çalışacak bir birey olacağı için bazı özelliklere sahip olması gerekiyordu.
• Hem dış görünüşü (kısa veya toplu saç) hem de kıyafetleri bakımlı
ve temiz olmalıydı.
• Şirket ihtiyaçları ve vardiya değişikliklerine uyum sağlayabilmek
için tek başına hareket edebilme (bir yerden bir yere gidebilme) konusunda
bağımsız ve esnek olmalıydı.
• Gerektiği zaman yardım isteyebilmeli, iyi bir strateji kapasitesine
sahip olmalı ve kendi kendini gözlemleyebilmeliydi.
• Kolay yönlendirmeleri takip edebilmeliydi.
• Zorunlu olmasa da, okuma–yazma bilmesi faydalı olurdu.
Bu deneyim istihdam için hem sosyal becerilere ve kişisel bakım
becerilerine sahip olmanın (bunları edinmek için bir eğitimden geçtikleri
varsayılır) hem de değerlendirme yapan kişinin bir önceki aşamalarda
gözlemlediği becerileri doğru şekilde okuyup yorumlamasının ne kadar
önemli olduğunu ortaya çıkardı.
“İşe girebilir” şeklinde değerlendirilen bireyler her ortamda çalışamaz
ve bu unsuru değerlendirme kapasitesi bir rotayı başarı ya da başarısızlığa
götürür.
Bu nedenlerden dolayı belirli bir iş için en uygun aday profilinin
çıkarılması gerekir; sadece bu şekilde doğru insanı doğru işe yerleştirebiliriz.

Şirkete doğru: Özgeçmiş hazırlığı
Eğer değerlendirme dikkatli bir şekilde yapıldıysa, özgeçmiş yazmak
personel adayını tüm becerileriyle iş yerine bir adım daha yaklaştıracak olan
yerleşim sürecinin bir sonraki doğal aşamasıdır.
Yine de bu hep böyle değildir: Bazen tamamlanmamış, anlatılan
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kişi hakkında objektif olmayan veya anlam ifade etmeyen özgeçmişlerle
karşılaşabiliriz. Bazı durumlarda, nasılsa iş koçluğu desteği var diye,
özgeçmişe gerek olmadığı düşünülerek bu adım pas geçilir.
Ancak tam tersine, adayın sunumu için özgeçmiş çok önemli bir
araçtır; kişinin iş kartı gibi olduğundan onu şirket için “enteresan” kılacak
tüm bilgileri içermelidir. Özgeçmiş yazmak demek, adayın değerlendirilmesi
için kullanılan tüm araçların tanımlanması demektir (örneğin Personel Adayı
Bilgi Formu ve Çalışma Öncesi Durum Değerlendirme Formu). Özgeçmişi
yazan kişinin, mesleki yerleştirme sürecinin önceki aşamalarını doğru şekilde
takip etmiş olması gerekir. Ayrıca özgeçmiş yazmaya başlamadan önce adayla
bir araya gelip daha fazla bilgi alınabilir ve bir eğitim-oryantasyon fırsatı daha
yaratılabilir (Bknz. Form 5.3).
Bu aracın amacı becerilerin dikkatli bir analizinden sonra, personel
adayını yapmayı bildiği şeyler kapsamında tanıtmaktır. Özgeçmiş yazarken
bazı önemli unsurların göz önünde bulundurulması gerekir:
• Her şeyden önce, kişinin kimlik bilgileri okunaklı bir şekilde
yazılmalıdır.
• Farklı alanlardaki bilgiler birbirinden ayrılmalıdır (kimlik bilgileri,
eğitim durumu gibi).
• Kısa ama anlaşılır bir şekilde bireyin becerileri anlatılmalıdır (uzun
ve kendini tekrarlayan özgeçmişler yazılmamalı).
• Bireyin yapamadığı şeyleri asla yazmamak gerekir; sadece olumlu
özellikler yazılmalıdır.
• Bireyin ilişki kurabilme kapasitesi, ilgi alanları ve hedefleri
hakkındaki bilgiler unutulmamalıdır.
• Verilen tüm bilgiler doğru olmalı ve gözlemlenebilmelidir, varsayım
üzerine kurulu olmamalıdır.
• Bireyi gereksiz yere çok “yükseklere çıkarmamak” gerekir.
İlerleyen sayfalarda kişisel özellikler ve beceriler bakımından,
birbirinden çok farklı iki hayali kişinin özgeçmiş örneklerine yer verilmiştir
(Form 4.4 ve 4.5). Her iki örnek de AIPD deneyiminden yola çıkılarak
hazırlanmıştır ve “Değerlendirme araçları ve adayların seçimi” bölümünde
bahsedilen becerilerin altını çizmektedir.
Birbirinden bu kadar farklı iki özgeçmiş örneği vermek, iş koçları
tarafından bireyin sosyal becerileri ve ilişki kurma bağımsızlığı hakkında
yapılan gözlemlerin şirketin personel seçme sürecinde ne kadar önemli
bir rol oynadığını göstermek için önemlidir. Bu yüzden bu aracın içinde “İş
koçlarının notları” kısmının olması önemlidir; bu sayede birey hakkında
şirketlere kullanışlı ve işlevsel öneri ve bilgiler verilebilir.
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Bilgi bankası kurmak
İstihdam konusunda iş koçlarıyla iletişime geçen veya iş koçları
sayesinde bu konuda daha duyarlı olan aile ve kişilerle ilgili bilgi formlarının
bulunduğu bir arşivin olması iyi bir çalışma yöntemi sunmanın dışında;
kat edilen yolu, belge ve koordinasyon, gözlem ve denetleme çalışmalarını
pekiştirebilir. Bu sebeple bilgiler hep güncellenmeli, diğer hizmet ve
çalışanlardan alınan bilgilerle kıyaslanmalıdır.
Bilgi-işlem desteğiyle böyle bir bilgi bankasının kullanımı şirketlere
önerilen adayların seçiminde anahtar bir role sahiptir.

Sonuç ve düşünceler
Hedefli istihdam, doğru işe doğru insan ve başvuru süreci insan
prensibiyle yapılan özenli bir başvuru, değerlendirme ve personel seçimi
sürecinin sonucudur. İstihdam hizmetlerinde çalışan kişinin yani iş koçunun
farklı kaynaklardan gelen bilgileri iyi bir gözlem, analiz ve yapılandırma
kapasitesiyle kullanması gerekir. Bu aşamada objektif sonuçlar elde edip
yanlış değerlendirmeler yapma olasılığını ortadan kaldırmak, olumlu veya
olumsuz tüm bilgileri bir araya getirip tam bir tablo çizebilmek için diğer
sorumlu kişilerle de görüşmek gerekir.
Araçlar (gözlem formları), uygun teknik ve yöntemler (görüşmeler,
durum anında gözlem, oryantasyon toplantıları) gerektiği şekilde bir araya
getirilirse, doğru bir tablo ortaya çıkarıp süreci ve sonuçlarını doğru şekilde
yönlendirmek mümkün olabilir.
Özgeçmiş hazırlığı, yani aday değerlendirme ve seçim aşamasının son
anı, bir sonraki aşamaya geçiş için gereken son adımdır; bir sonraki aşamada
birey biriktirdiği deneyimlerle iş dünyasına girerek şirkete bir adım daha
yaklaşır.
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FORM 4.4 L.C.’NİN ÖZGEÇMİŞİ
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Kişisel bilgiler

İ
Ğ
E

Vatandaşlık: İtalyan
Doğum tarihi ve yeri: 10/05/1979, Roma
Adres:

N
R
E

D

Kimlik no:
Engel durumu (Türü ve yüzdesi): Down sendromu. %80 engelli.
E-mail:
Telefon:

MU

O
R
D

Eğitimi

N
E
S

28.06.1995: Ortaokul diploması
1995-98: Turizm Meslek Lisesi 1., 2. ve 3. sene katılım sertifikası

N

W
O
D

Mesleki eğitim ve staj deneyimleri
27.6.1999: O.A. Şirketi Sekreterlik Profesyonel Yeterlilik Sertifikası
02.07.2001: Profesyonel Eğitim Merkezi'nden Masaüstü Yayıncılık Operatorü
Sertifikası
11.07.2002: Profesyonel Eğitim Merkezi'nden Satış Elemanı Sertifikası ve ilgili
bir mağazada staj
2005-2006: ...... Derneği'nde ingilizce ve bilgisayar kullanımı üzerine Eğitim
Kursu

İ
Ğ
E

İş Deneyimleri

Libri Libri kitapçısında karşılama elemanı olarak kontratla 1 sene çalıştı.

Bilgi-İşlem Becerileri

N
R
E

D

Microsoft Word programını kullanabiliyor; internette araştırma yapmak için
Google arama motorunu kullanıyor.

MU

O
R
D

Yabancı diller

Temel İngilizce dili (konuşma)

N
E
S

Hobi ve ilgi alanları

Boş zamanlarında futbol oynuyor, arkadaşlarıyla görüşüyor.
Sinemaya gitmeyi çok seviyor.
Film ve karikatür kitapları toplamaya bayılıyor.

N
W
İş koçlarının
DO notları

Para, toplu taşıma, mağaza ve hizmet kullanımı ile oryantasyon üzerine
Bağımsızlık Eğitim Kursu'na katıldı. Hala derneğin boş zaman aktivitelerine
katılıyor.

1
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FORM 4.4 L.C.’NİN ÖZGEÇMİŞİ
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Kişisel beceriler
• Göreve karşı yüksek dikkat ve istek seviyesi
• Zaman-yer kavramı çok iyi
• Konuşması anlaşılır; şekil, mantık ve içerik olarak sürükleyici
• Zor yönlendirmeleri anlıyor ve yerine getiriyor (aynı anda birden fazla).
• Zor durumlarda alternatif stratejiler bulabiliyor veya yardım isteyebiliyor.
• Kolaylıkla yeni işler öğrenebiliyor.
• Okuma-yazma kapasitesi ve okuduğunu anlama kapasitesi oldukça iyi.
• Üç basamaklı sayıları biliyor ve sayabiliyor.
• Saat kullanıyor ve zaman oryantasyonu iyi.
• Bağımsız şekilde cep telefonu ve özel telefonunu kullanabiliyor; yardım

İ
Ğ
E

MU

N
R
E

D

O
R
D

N
E
S

alarak kamu telefonunu kullanabiliyor.
• Bağımsız şekilde, bildiği yollarda, toplu taşıma araçlarını (otobüs)
kullanabiliyor.
• Bağımsız şekilde alışveriş yapabiliyor.
• Temel demir ve kağıt paraları tanıyor ve sayabiliyor.
• Kişisel bakımında bağımsız; düzenli ve eşyaları hakkında sorumluluk sahibi.
• Diğer insanların eşyalarına saygılı.

N

OW

D

İlişki kurma kapasitesi
Diğer kişilerle sosyalleşme kapasitesi iyi. Dengeli ve saygılı ilişkiler kurabiliyor.
Ortama ve duruma uygun şekilde davranıyor.

İ
Ğ
E

Kişisel amaç

N
R
E

Büyük bir şirkette sekreterlik.

İstihdamı için öneriler

MU

D

Sosyal bir kişiliğe sahip ama yeni durumlar veya tanımadığı kişiler karşısında
bazen utangaç olabiliyor. Bu yüzden sadece iş görüşmesinde kendini
gösteremeyebilir. Uygun görevler: Sekreterlik, telefon operatörü, postane
işleri, veri girişi.

O
R
D

N

SE

Becerilerine, dikkat ve motivasyon seviyesine bakarak onun için en
uygun iş saatleri
 Yarı zamanlı

W
O
D

N

□ 		

 Tam zamanlı

Kişisel bilgilerimin kullanılmasına onay veriyorum.
Tarih: 					

İmza:
2
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FORM 4.5 M.D.’NİN ÖZGEÇMİŞİ
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Kişisel bilgiler

İ
Ğ
E

Vatandaşlık: İtalyan
Doğum tarihi ve yeri: 23.05.1981, Roma
Adres:
Kimlik no:
Engel durumu (Türü ve Yüzdesi): Down sendromu, %80 engelli.
E-mail:
Telefon:

MU

N
R
E

D

O
R
D

Eğitimi

N
E
S

28.06.1996: Ortaokul diploması
1996-99: Devlet Meslek Enstitüsü Sosyal Servisler'de Çocuk Bakım Asistanlığı
derslerine 1., 2. ve 3. sene katılım sertifikası

N

W
O
D

Mesleki eğitim ve staj deneyimleri
11.07.2002: Profesyonel Mesleki Eğitim Merkezi'nde Reyon Görevlisi Yeterlilik
Belgesi ve ilgili bir markette staj.
2003-2004: Profesyonel Mesleki Eğitim Merkezi'nde Kuaförlük Belgesi ve ilgili
bir yerde staj.
2003-2004: Masada Sanat Okulu'nda Mutfak ve Aşçılık Kursu.

Hobi ve ilgi alanları

İ
Ğ
E

Müziği ve spor yapmayı çok seviyor. Klasik bale tutkunu. Sinemaya gitmeyi,
alışveriş yapmayı ve yemek pişirmeyi çok seviyor. Bir koroda şarkı söylüyor.

N
R
E

İş koçlarının notları

Para, toplu taşıma, mağaza ve hizmet kullanımı ile oryantasyon üzerine
Bağımsızlık Eğitim Kursu'na katıldı. Hala derneğin boş zaman aktivitelerine
katılıyor.

MU

D

O
R
D

Kişisel beceriler
• M. eğer motive edilmişse, görevinde çok dikkatli.
• Yeterli bir zaman ve yer oryantasyonu var.
• Hafıza zorluğu çekiyor ama saat ve randevularını hatırlamak için alternatif

N

N
E
S

stratejiler kullanabiliyor (not alarak, cep telefonuna alarm kurarak).

• Kullandığı dil basit ama anlaşılır. Stresli durumlarda kekeleyebilir ama yine

OW

de bu konuşmasının net ve mantıklı olmasını engellemez.
• Basit yönlendirmeleri anlayıp takip edebiliyor.
• Zor durumlarda tanıdığı kişilerden yardım istiyor.
• Uygun şekilde yönlendirildiyse yeni görevleri anlayabiliyor.

D

1
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FORM 4.5 M.D.’NİN ÖZGEÇMİŞİ
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
• Alfabenin harflerini biliyor. Hem el yazısıyla hem de normal yazıyla yazılan
basit kelimeleri okuyabiliyor ve okuduğunu yeterince anlayabiliyor.
• Dikte edilirse kelimeleri yazabiliyor.
• İki basamaklı sayıları biliyor ve 20'ye kadar sayabiliyor.
• Dijital saati okuyabiliyor ama anlamak için yardıma ihtiyacı var.
• Kayıtlı numaralar ve telefon rehberi ile sahip olduğu cep telefonunu
kullanabiliyor, yardım alarak özel ve kamu telefonlarını kullanabiliyor.
• Yürüyerek bağımsız şekilde bir yere gidip gelebiliyor.
• Sık kullanılan mağazaları biliyor ve bağımsız şekilde basit alışverişler
yapabiliyor.
• Demir 1 €, kağıt 5 € ve 10 €'yu tanıyabiliyor ve sayabiliyor; 20 €'yu sadece
tanıyor, sayamıyor.
• Kişisel bakımında bağımsız.
• Kişisel alanını bağımsız bir şekilde kullanabiliyor.

İ
Ğ
E

MU

N
R
E

D

O
R
D

N

OW

N
E
S

D

İlişki kurma becerileri
Başlarda utangaç olsa da, M. çok sosyal biri. Yanında olan insanlarla doğru
mesafeleri korumakta zorlanıyor ve ilişkilerini abartıyor. Bu yüzden samimiyet
seviyelerini karıştırmamak ve farklı ilişki tarzlarındaki sınırları koruyabilmek
için yardıma ihtiyacı var.

Profesyonel Amacı: Restoranda çalışmak.

İ
Ğ
E

İstihdamı için öneriler

Kendini küçük görüyor ve stresli durumlarda hemen endişeleniyor, bu da
yapabileceğinden daha az şey yapmasına neden oluyor.4 Eğer kendini rahat
hissederse, basit görevleri uygun ve etkili şekilde yerine getirebilir. Ellerini
kullanması gereken görevleri başarıyla sonuçlandırmasını sağlayan bir el
becerisi var. Yapılan gözlemler sayesinde garson, fast-food çalışanı ve aşçı
yardımcısı olarak çalışabileceğini söyleyebiliriz.

MU

N
R
E

D

O
R
D

Becerilerine, dikkat ve motivasyon seviyesine bakarak onun için en
uygun iş saatleri
 Yarı zamanlı

N

N

SE

□ 		

 Tam zamanlı

Kişisel bilgilerimin kullanılmasına onay veriyorum.

OW

D

Tarih: 					

İmza:
2

4 Down Sendromu Derneği’nin notu: Olumsuz geribildirim konusunda önemli olan becerilere dair olumsuz bilgi
iletilmemesi. Örneğin otobüse binememek gibi. Ancak dikkat edilmesi gereken kişilik ve duygusal özellikleriyle
ilgili bildirimler verilebilir.
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Bölüm 5

Zihinsel engelli bireylerle
şirket dışındaki süreç:
Oryantasyon, kimlik ve
rol anlayışı
Ön şartlar, yöntemler ve bir oryantasyon rotası
çizmek için gerekli araçlar
Bu bölümde iş ortamında kullanılabilecek fikirler ve her yerleştirme
çalışmasının ön şartı olan araçlar hakkında konuşacağız.
İstihdam süreci okulda, bağımsızlık eğitim kurslarında ve daha
önceki iş deneyimlerinde yapılan incelemelerden sonra planlanır. Bu
inceleme katılımcıların gereksinimlerine dayanan bir oryantasyon sürecinin
planlanmasına yardımcı olur.
Bilindiği üzere, zihinsel engelli bireylerin istihdamında ortaya
çıkan sorunlar genellikle kişinin performansı, yani görevini yerine getirme
kapasitesiyle ilgili değil; uygunsuz ilişki kurma yöntemleri, kendini yetişkin
görme konusunda çektiği zorluklar, çalışma rolünün benimsenmesi ve
motivasyon, diğer çalışanlar ve üstleriyle koruması gereken sınır ve mesafe
konusunda kafa karışıklığından kaynaklanır.
Oryantasyon süreci kişiyi tanıma ve bilgi edinme üzerine kuruludur.
Gerekli rotanın çizilmesi çalışma bilincine sahip olmak ve gerekli deneyimlerin
edinilmesi için çalışma öncesi ortaya çıkan durumların düzeltilmesine
yardımcı olur.
Çalışma yöntemi, her bir katılımcı için hedefler koyup bu hedefleri
değerlendirmede göz önünde bulundursa da, grubu işleyiş açısından önemli
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bir öğe olarak görür. Grup olmak iletişim kurma becerilerinin gelişimini,
birlikte çalışmayı, fikir alışverişini, farkındalığı, yani kısacası iş dünyasına
girmek için gereken sosyal becerilerin ön şartlarını sağlar.
Katılımcıların grup deneyimini huzurlu bir şekilde yaşaması için
oryantasyon sürecini, engellerini diğer kişilerin durumuyla karşılaştırıp bu
durumu sindirerek kabul etme fırsatı yakaladıkları grup eğitimlerinin veya
bağımsızlık kurslarının sonunda veya bunlarla eş zamanlı başlatmak gerekir.
Süreç sınıfta verilen eğitimin iş dünyasıyla iletişim kurabilmek için
gerekli olan pratik eğitime dönüştüğü teorik-pratik bir eğitim sürecidir. Ancak
sınıf eğitiminin not alarak katılımcıların sadece dinleyici olduğu, bildiğimiz
ders anlatma olarak algılanmaması gerekir. Zihinsel engelli gençlerin süreç
içinde başrol oynayarak kendilerini deneyebilecekleri bir boyut yaratılmalıdır.
Kişisel amaç ve motivasyonların bu şekilde belirlenmesiyle birlikte çalışabilme
becerisini oluşturan düşünce ve dünya görüşüne sahip olmak için gerekli
şartlar oluşur.
Önerilen bu oryantasyon süreci için ortak olan araç ve yöntemler
hakkında bazı unsurların altını çizmekte yarar var.
Öncelikle işle ilgili konular dışında, ayrıca birey olma boyutu
üzerine çalışılır (kimlik, bireysel bağımsızlık, dışarıda bağımsızlık, para ve
zaman kullanımı gibi). Görüşme ve toplantı organizasyonlarında ileride iş
dünyasından gelecek olan bir takım istekleri denemek ve bunlar için faydalı
davranışları pekiştirmek için aşağıdaki yollar izlenebilir:
• İyi bir zamanlama yapmayı ve çalışma saatlerine saygı duymayı
öğrenmek: Örneğin her katılımcıya toplantıya geldikleri ve gittikleri saati
yazabilecekleri bir yoklama kağıdı verilir.
• Mola süresini bilinçli bir şekilde kullanmak: Bu süre eğitim sürecinde
her şeyi birbirine bağlayan önemli bir anı temsil eder. Kişi dışarı çıktığında
hizmetleri keşfederken ve para harcarken zamanını kullanmaya, uygun
davranışlar sergilemeye ve kendini denemeye de fırsat bulabilir.
Daha sonra her toplantıyı anlaşılır bir dille1, mümkünse katılımcılarla
birlikte yazılan ve eğitimden sonra her birine verilecek çıktı (örneğin bir
karton) şeklinde bir dosya ile kapatmakta fayda vardır. Bu, eğitim süreci
ile ilgili somut bir geribildirimin yanı sıra, katılımcılara ileride bağımsızlık
sürecinin aşamalarını tekrar gözden geçirebilme fırsatı tanır; motivasyonlarını
etkileyebilecek bir “sindirim” yapmalarına izin verir. Verilen dosya aynı
1 “Anlaşılır

bir dil” ifadesi ile, zihinsel engelli kişiler için, hem yazı hem de konuşma dili için geçerli olan
kolaylaştırıcı ve kullanışlı iletişim şekillerinin kullanımından bahsedilmektedir. Bu bölümde sunulan tüm aktivite
ve araçlar bir yöntemin parçasıdır: Okuma yazma becerisi zayıf olan veya anlama zorluğu çeken zihinsel engelli
bireyler için farklı iletişim yöntemleri kullanılarak bu araçların kullanışlı olup olmadığı değerlendirilir.
Bknz: Berarducci, AIPD (2007), Canevaro (1986), Contardi (2004), Contardi ve Beltramini (200), Contardi ve
Castignani (2008)
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zamanda aileler için bir yansımadır; süreçte yaşananları okuyarak çocuklarını
yetişkin ve personel adayı olarak görebileceklerdir.

Oryantasyon süreci için bir öneri

İlerleyen sayfalarda olası bir oryantasyon süreci önerilmektedir.
Sürecin yöntem ve içerikleri (form sayısı, görüşme sayısı, görüşme sıklıkları,
katılımcı ve iş koçu sayısı) katılımcı grubun özelliklerine ve kaynaklara göre
değişir.
İşlem formunun oluşturulması
8-10 katılımcı, en az iki iş koçu (bir kadın, bir erkek) ve gönüllü veya
stajyerlerden2 oluşan gruplarla çalışmak önerilir.
Yer ve zaman
Sınıf ve dışarıda geziler.
Belirli aralıklarla toplantılar: Haftada en az bir kez, 3-4 saat.
Genel amaçlar
• Hem iletişim-ilişki kapasitesinin hem de çalışma aktivitesiyle ilgili becerilerin
teorik ve pratik gelişimi
• Bireyin kendini ve diğerlerini tanıyabilmesi
• Yetişkin kimliği hakkında bilinçlenmek
• Zihinsel engelli bireylerin çalışma potansiyelinin ifadesini ve motivasyonunu
artırmak
• Personel/çalışan kavramlarının ne olduğu hakkında bilinçlendirmek
• Kişinin beklentilerinin iş hayatına geçiş sürecini kolaylaştırmak
• İş dünyasıyla tanışma fırsatı vermek (kurallar, saatler, görev, ünvan ve
hiyerarşi)
Eğitim alanları
Oryantasyon sürecinin aktiviteleri şu alanlar üzerine kuruludur:
• Kimlik algısı ve kişinin kendini kabul etmesi
• Çalışma dünyasının tanınması
• Ben ve iş
• Ben ve diğerleri
• İletişim
• Dışarıda bağımsızlık (para kullanımı, hareket etme [bir yerden bir yere
gitme], hizmet ve mağazaların kullanımı)		

2 Bu

bölümde önerilen aktivite formlarının hepsinde, sosyo-psiko-pedagojik alanlarda staj yapan kişiler veya
gönüllülerden de bahsedilmektedir. Aktiviteler boyunca onların varlığından yararlanma fikri, AIPD kapsamında
edinilen tecrübenin bir sonucudur. Bunun mümkün olmadığı yerlerde, gönüllüler yerine kullanılabilecek
çalışanların olduğundan emin olunmalıdır.
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Ders konuları (Sınıfta)
• Bilinmeyen Kişiler- Saklı Kimlikler: İş Dünyasına Giriş (Form 5.1.)
• Kendimizi Daha İyi Tanıyalım: Ben Kimim, Ne Yapabiliyorum, Ne Yapmak
İstiyorum? (Form 5.2.)
• Özgeçmişimi Yazıyorum (Form 5.3.)
• İş Arama ve İş Görüşmesi (Form 5.4.)
• Zihinsel Engelli Çalışanlarla Görüşmeler (Form 5.5.)
• İş Yerinde Sosyal İlişkiler ve Davranışlar: Çalışan Rolünü Anlamak (Form 5.6.)
• Meslek ve Beceriler: Bir İşi Yapabilmek (Form 5.7)
• İş Dünyası: Bilmemiz Gereken Kelimeler (Form 5.8.)
• İşin Dilbilgisi ve Sözdizimi: Masa Oyunu (Form 5.9)
• Dışarıda yapılan gezilerin gözden geçirilmesi
Pratik aktiviteler ve konular (Dışarda geziler)
• Şirkete Ziyaret (Form 5.10)
• İlgi Alanlarına Giren İş Yeri ve Hizmetlere Ziyaret (Form 5.11)
• Toplu taşıma araçlarıyla geziler
• Hizmet ve mağazaların kullanımı
• Para kullanımı
Her oryantasyon sürecinin başlangıcından sonra iş koçları tarafından
yapılan planlama çalışması genel hedefler, eğitim alanları, kaynaklar ve
katılımcıların becerileri temelinde gerçekleşir. Katılımcıların bilincine, kişisel
bağımsızlık ve dışarıda gösterdikleri bağımsızlık seviyesine göre zaman,
hareket ve kıyafet konusunda farklı görüşmeler de yapılabilir.
Bazı eğitim aktivite örnekleri
İlerleyen sayfalarda yukarıda bahsettiğimiz eğitim aktiviteleriyle
ilgili formlara yer verdik. Bu formlar aktivitenin tanıtımına ek olarak, pratik
örnekler de içermektedir. Formların homojen ve tekrarlanabilir olması
AIPD’nin mesleki oryantasyon süreçlerinde yaptığı beyin fırtınalarının bir
meyvesidir.

Oryantasyon sürecinin kontrolü, değerlendirme ve
geribildirim yapılması
Çalışma öncesi eğitim ve oryantasyon sürecinin sonunda, iş koçlarının
gözlem sürecinde topladıkları bilgiler dışındaki gerekli bilgileri eklemesine
fırsat tanıyan bir sonuç değerlendirilmesi yapılır. Bu, kursa katılanların
personel adayı olarak değerlendirilmesini ve ileride onlar için en uygun
eğitim sürecinin planlanmasını sağlar (Bknz. Form 4.2 Çalışma Öncesi Durum
Değerlendirme Formu). Form 5.12’de teke tek bir görüşmenin kısa bir örneğini
sunuyoruz. Bu, iş koçunun her bir genci sonuç değerlendirme aşamasında
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motive etmesini sağlar. Her görüşme, oryantasyon sürecinde karar verilen
eğitim alanları ve genel amaçlar kapsamında elde edilen sonuçların bir
değerlendirmesinin yapılmasına uygun bir şekilde yönlendirilmiştir. Bunun
amacı, personel adaylarının kaydettiği ilerleme hakkında mümkün olduğu
kadar çok bilgi edinerek, iş koçlarına bir durum analizi yapabilme fırsatı
vermektir. Bu süreç bireyselleştirilmiş bir planlamanın yapılması için
şarttır. Değerlendirmeden sonra, sonuçlara göre farklı şekillerde yapılan
bireyselleştirilmiş eğitim planının hazırlık aşamasına geçilir:
		 a. Değerlendirme sonucu yüksek bir çalışma potansiyeli gösterdiyse,
işe yerleştirmek için bir iş yerinde çalışma planlanır.
		 b. Değerlendirmeye göre çalışma potansiyeli hemen bir istihdama izin
verecek kadar yeterli değilse, eğitim ve oryantasyon stajı (eğitim sürecinin
ikinci adımı) planlanır; eğitim stajının sonunda çalışma potansiyelini
değerlendirmek için bir sonraki aşamaya geçilir.
		 c. Değerlendirmenin sonuçları bireyin çalışma ortamına girmesi için
yeterli değilse, birey tekrar bir istihdam eğitimi3 ve oryantasyon sürecine veya
bir meslek kursuna4 yönlendirilir.
Zihinsel engelli gencin, ebeveynlerin ve aile bireylerinin değerlendirme
sonucunu ve sonuç üzerine planlanan bireyselleştirilmiş programı kabul
etmemesi gibi zorlukların oluşma ihtimalinin altını çizmek gerekir. Bu
yüzden, eğitim süreci boyunca aşama aşama geribildirim verilir. İstihdam söz
konusu olmasa da, hayat planını gerçekleştirme sürecinde, gerektiği zaman,
bireyin yetişkin kimliği ve genel durumu hakkında aileyi ve genci memnun
edecek ve onurlarını kırmayacak bir açıklama yapmak gerekir.

Sonuç ve düşünceler

Çalışma öncesi oryantasyon süreci bazı bağımsızlık becerilerini
pekiştirmek, mesleki alanda yeni beceriler edinmek, yetişkin kimliğinin
gelişimi üzerinde çalışmak, bireyin kendisini kabullenmesini, uygun
davranışlar edinmesi ve motive olmasını sağlamak için bir fırsattır. Aynı
zamanda bu, özel bir eğitim sürecinin temellerinin üzerine atılacağı mesleki
bütünleştirme sürecinin ilk adımıdır.
Staj deneyimleri bireyin çalışma ortamında kendini deneyerek
yapabilme boyutunu somut bir şekilde görmeyi sağlayan, eğitim sürecinin
gelişiminin bir aşamasıdır.

3 Burada işe yönelik eğitimden kast edilen kişiye marangozluk, garsonluk gibi bir mesleğe ait becerilerin
öğretilmesi değil, bir işte çalışabilmek için gerekli olan genel becerilerin öğretilmesidir. Bahsedilen mesleki
oryantasyondur. Yani çalışmak ne demek, ne tür kurallar var, nasıl özgeçmiş yazılır, iş görüşmesi nasıl yapılır, iş
arkadaşı ve arkadaşın arasındaki fark nedir vs gibi konulardan bahsedilir.
4 Meslek Kursu ile kuaförlük vb profesyonel kurslardan bahsedilmektedir.
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İş dünyasında etkili bir “arabuluculuk” yapmak için sürecin, çalışma
deneyimi (staj veya iş) boyunca da sürdüğünü hatırlamak gerekir. Bu
durumlarda zihinsel engelli gençlerle görüşmeler yapabilmek için farklı
fırsatlar yaratılır: Kurallar, davranışlar, iş ilişkileri hakkında düşünmek için
birebir görüşmeler ve grup toplantıları yapılır. Deneyimlerden yola çıkarak
istihdamın bir alanından seçilen tek bir konu üzerine kurulu konular konuşulur
(İş sözleşmesi nedir, neye yarar? Maaş dekontu nedir? Engelli çalışanlar için
sağlanan kolaylıklar nelerdir? Hastalık izni ne zaman alınır? Yıllık izin nedir,
nasıl alınır? Sendika nedir, neye yarar? gibi). Büyüme sürecindeki motivasyon
ve fikir alışverişi için halihazırda çalışan kişilere deneyimlerini tekrar gözden
geçirme fırsatı veren, stajyer ve personel adaylarına ise başaran kişilerle
konuşma imkanı tanıyan karışık grup toplantıları (çalışanlar, stajyerler,
personel adayları) yapmak önemlidir.
Bu aşamada, hep birlikte aynı yönde yürümek ve iş birliği yapmak için,
oryantasyon sürecinin hedeflerini ebeveynlerle ve aile bireyleriyle paylaşmak
önemlidir (Bknz. Bölüm 3). Bu yüzden oryantasyon sürecine başlamadan önce
ve başladıktan sonra, aktivitelere paralel şekilde, katılımcıların ebeveynleriyle
gerek birebir, gerekse grup halinde planlanmış toplantılar yapmak gerekir.
Bu durumda eşit şekilde deneyim paylaşımı yararlıdır; zihinsel engelli
çalışanların ailelerinin personel adaylarının ailelerine anlatıkları deneyimler
onlara bir gelecek hediye eder ve kendi çocuklarını bir hayat planının içinde
görme fırsatı sunar.

Zihinsel engelli bireylerle şirket dışındaki süreç: Oryantasyon, kimlik ve rol anlayışı
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FORM 5.1 BİLİNMEYEN KİŞİLER- SAKLANAN KİMLİKLER:
İŞ DÜNYASINA GİRİŞ
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
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Aktiviteler

Zihinsel engelli gençler, iş koçları, gönüllü/stajyerler için grup içinde oyunlar:
Meslek-beceri eşleştirmesi ile tanınmayan kişilerin mesleklerini tahmin etmek.

İşlem

MU

N
R
E

D

Grup 2-3 kişiden oluşan takımlara ayrılır. Her takımda bir iş koçu veya bir
gönüllü/stajyer vardır.

O
R
D

Amaçlar

• Katılımcılara iş konusunu ve farklı meslekleri göstermek
• Çalışma kimliği hakkında bilinçlendirmek

Açıklama

N

OW

N

SE

Bu aktiviteyi yapmak için katılımcıların tanımadığı 10 çalışanın iş
birliği gerekmektedir. Bu gizemli grup zihinsel engelli ve engeli olmayan
gerçek çalışanlardan oluşmalıdır. Uygulamanın zorluğu sebebi ile gerçek
çalışanlar bulmak yerine 10 meslek seçilip 10 kişiye rol yaptırılarak aktivite
gerçekleştirilmektedir.
Amerikan polisiye filmlerini andıran bir atmosfer içinde, takımlar
dedektif rolüne bürünerek sınıfta bulunan bu 10 kişinin mesleğini bulmaya
çalışmalıdır. Her kişinin kimliği, gerçek hayatı ve mesleği hakkında bilgiler
verilir. Takımın hedefi tanımadıkları bu kişilerin mesleklerini bularak mümkün
olduğunca çok puan kazanmaktır.
Her şeyden önce, katılımcılara bir meslek listesi sunulur.
Her gizemli kişiye kendi fotoğrafının, adının, soyadının, 1-3 arası
puanının yer aldığı (cevabın zorluğuna göre) bir kimlik örneği verilir.
Takımların gözlem kapasitesi ve oyunu yöneten kişi tarafından verilen
ipuçları, tüm yarışmacılara oyun başında tanıtılan 10 kişiye bir meslek biçerek
kazanma ihtimali verir.
Gizemli kişilerin tanınmasını sağlamak için tüm takımlara okunaklı
şekilde tüm mesleklerin yazılı olduğu bir sunum veya doğrudan bu bilgilerin
yazılı olduğu bir kağıt verilir. Daha sonra, bulunan mesleklerin listeden üstü
çizilir. En sona kalan meslek ve kişinin kolay eşleştirilmemesi için gizemli
kişilerin sayısından daha fazla meslek kullanılabilir (10 gizemli kişi, 14 meslek).
Her takıma kendi çözümünü yazabileceği bir tahta verilir. Ortaya çıkan
her kimlik için takım puan kazanır, gizemli kişinin kimlik kartında yazan puan
takımın puanına eklenir. Gizemli kişilerden bazıları kolay şekilde tanınabilir ve
ilk bakışta meslekleri çözülebilir. Ancak dış görünüş ve kıyafet her zaman doğru
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FORM 5.1 BİLİNMEYEN KİŞİLER- SAKLANAN KİMLİKLER:
İŞ DÜNYASINA GİRİŞ
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

ipucunu vermeyebilir. Araştırmacı dedektifler buldukları ipuçları dışında, oyun
yöneticisinden de ipuçları alır. Seçilen ipuçları katılımcıları yönlendirmeli ama
her meslek için tek bir çözüm de bırakmamalıdır. Böylece katılımcılar kişiler
hakkında daha meraklı olur. Her takımın 3 jokeri vardır, bu jokerler doğrudan
gizemli kişilere soru sorabilme fırsatı verir. Sorular sadece "evet" ve "hayır"
soruları olmalıdır (Örneğin eğer ipucu “Çok not alıyorum” ise, soru “ Nerede
çalışıyorsun?” değil; “Bir ofiste mi çalışıyorsun?” olmalıdır). Soru sorma isteğini
belirtmek için takımlar, onlara önceden verilen soru işaretli paleti kaldırır.
Soru sorma fırsatı katılımcıların belirlenmiş meslekler için gereken
beceriler hakkında bilinçli şekilde düşünmelerini sağlar. Her takımdaki iş
koçu/gönüllünün rolü soruların şeklini değiştirmek ve katılımcıların yerine
geçmeden ama gerekirse hızlandırarak cevapları hazırlamaktır.
Her gizemli karakterin kimliğini belirlemek için verilen bir süre vardır,
bu süre sonunda her takım tahtasını çevirip herkese cevabını gösterir.
Oyunun organizasyon kısmında iş koçları gizemli karakterlerin iş
yerlerinde çekilmiş fotoğraflarını arşivler ve katılımcılar cevapları bulduğunda
cevabın doğruluğunu onaylamak için herkese gösterirler. Bu oyun sosyal bir
atmosfer içinde katılımcıların mesleklerle iç içe girmesini, bu mesleklere
yaklaşmasını ve iş dünyasını tanımasını sağlar.
Kazanan takıma verilen ödül yetişkin ve çalışma dünyasını temsil eden
şekilde seçilmelidir (Örneğin alarmlı başucu saati iyi bir ödül olabilir).
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Malzemeler

N
R
E

• Bilgisayar ve video (veya katılımcılara dağıtılacak fotokopiler)
• Gizemli kişilerin iş yerlerinde çekilmiş dijital fotoğrafları (slayt olarak
gösterilir) veya (tüm katılımcıların tek tek görebileceği) bastırılmış fotoğraflar
• Soru işaretli paletler
• Kişinin fotoğrafı ve puanının olduğu kimlik örneği
• Saat / kronometre
• Sunucu kartı
• Puan tablosu
• Not almak için mıknatıslı tahta
• Ödüller

MU

D

O
R
D

N
W
Eğitim alanları
DO

N
E
S

• İş dünyasını tanımak
• İletişim
2
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FORM 5.1 BİLİNMEYEN KİŞİLER- SAKLANAN KİMLİKLER:
İŞ DÜNYASINA GİRİŞ
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
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Aşağıda oyunun nasıl oynandığına dair genel bir tablo bulabilirsiniz:

N
R
E

Meslekler

İpuçları

Toplum Sağlığı
Merkezi Çalışanı

Çok not alırım.

Müdür

Diğerlerine ne yapmaları
gerektiğini söylerim.

2 puan

Restoran hostesi

Her gün olmasa da önlük
takarım, her zaman nazik olmak
zorundayım.

2 puan

Koku ve tatlar arasında çalışırım.
Birçok malzeme kullanırım.
Tehlikelere karşı çok dikkatli
olmalıyım.

1 puan

Fast-food çalışanı

Çalıştığım yerde müşteriler sıraya
girer.

1 puan

Hasta bakıcı

Hijyen konusunda çok özenli
olmalıyım.

2 puan

Dansöz

Çok özel bir kıyafetim var.

Gazete fotoğrafçısı

Hikayeler anlatırım ama kalemle
değil.

3 puan

Çağrı merkezi çalışanı

Kulaklık kullanırım ve birçok kişiyle
konuşurum.

1 puan

Garson

U
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W
O
D

Elektrikçi

Mağaza çalışanı

N

OW

Gazeteci

3 puan

R
D
N
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U
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O

3 puan

DE
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İ
Ğ
E

3 puan

R
D
N

Kuaför
Ofis çalışanı

D

Puanlar

SE

Öğretmen

D

3
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FORM 5.2 KENDİMİZİ DAHA İYİ TANIYALIM: BEN
KİMİM, NE YAPABİLİYORUM, NE YAPMAK İSTİYORUM?
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

Aktiviteler

Kişi, uzun cevaplı sorular serisini takip ederek kendini gruba tanıtır (“Ben
kimim?”, “Ne yapabiliyorum?”, “Ne yapmak istiyorum?”).

İşlem

N
R
E

D

İlk aşamada 2-3 kişilik küçük gruplara ayrılınır ve her grupta bir iş koçu olur
(hatta mümkünse 1’e 1 ilişki); gruplar daha sonraki aşamada tekrar bir araya
gelir.

MU

O
R
D

Amaçlar

N
E
S

• Kişilerin kendilerini tanıtabilme ve grupla ilişki kurabilme becerilerini artırmak
• Katılımcıların birbirini tanımasını ve fikir alışverişi yapmasını sağlamak
• Kendilerini ve engellerini nasıl gördüklerini anlamak
• Becerileri ve iş olanakları hakkında bilinçli olmalarını sağlamak
• Belirli bir işe girebilmek için ön şartlar gerektiğini bilmek
• Bir işte çalışmak ifadesinin anlamı hakkında düşünmek
Tanıma ve kimlik gelişimi hakkındaki bu aktiviteler, daha sonraki iş görüşmesi
ve özgeçmiş yazma süreçlerine hazırlık olarak da görülebilir.

N

OW

D

Açıklama
Birinci aşama: Kendini tanıt
İş koçu büyük gruba aktiviteyi anlatır ve küçük gruplara ayrılma
konusunda yönlendirir. Küçük gruplarda bulunan iş koçları aktiviteyi ayrıntılı
şekilde anlatır. Her katılımcıdan kendi fotoğrafını verilen kartona yapıştırması
istenir. Küçük grup içinde cevap verecekleri sorular yapışkan etiketlerle kartona
yapıştırılır (parantez içinde cevapların içerikleri belirtilir).

İ
Ğ
E

MU

N
R
E

D

• Ben kimim? (Katılımcılar fiziksel ve kişisel özelliklerini tanıtır.)
• Yapabildiğim şeyler (Katılımcılar ev yaşamı becerilerini, mesleki
becerilerini ve hobilerini anlatır.)
• Yapmak istediğim şeyler (Katılımcılar isteklerini, gelecekten
beklentilerini ve yapmak istedikleri işi söyler.)

O
R
D

N
E
S

İş koçu zihinsel engelli bireyden soruları okumasını ister ve
soruları anladığından emin olur. Gerekirse bilgi verip, fotoğrafının ve adının
olduğu bireyselleştirilmiş kartona cevapları yazmasını ister. Bu aşamada iş
koçlarının görevi gençlerin becerilerine ve özelliklerine dayanarak sorulara
cevap vermelerini sağlamaktır. Gençler cevapları yazmakta zorluk çekerse,
eğitmenler onlara yardım edebilirler.
Okuma yazma zorluğu çeken kişiler varsa, iş koçları bireyin yüksek

N

OW

D

1
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FORM 5.2 KENDİMİZİ DAHA İYİ TANIYALIM: BEN
KİMİM, NE YAPABİLİYORUM, NE YAPMAK İSTİYORUM?
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

sesle söylediği cevapları kartona yazabilir. Eğer katılımcı yeteri kadar iş birliği
yapmazsa veya yüksek derecede iletişim sorunu varsa, iş koçları soruları daha
basit bir hale getirerek cevap almaya çalışır. Sadece “evet ve hayır” soruları
sormak gibi. Konuşma zorluğu olan katılımcılara yardımcı olmak için aktiviteden
önce hazırlanmış, konuyla ilgili üç soruyu kapsayan bir resim albümü kullanılır
ve katılımcıdan seçtiği cevabı işaret etmesi istenir.
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İkinci aşama: Sunum ve grupla konuşma
Her katılımcı kartonda yazanları (veya çizilenleri) okuyarak gruba
kendini tanıtır. Grup dikkatlice dinler ve isterse soru sorar.
Bu aşamanın amacı diğer kişilerle fikir alışverişi yaparak kişinin
hayalinin ve kendisini gördüğü şeklin kökenine inmek; kişiliğini ve gelecekteki
çalışan kimliğini becerilerine vurgu yaparak pekiştirmektir. Eğer gencin istekleri
arasında imkansız bir iş varsa (“Ben astronot olmak istiyorum” gibi) konu,
gerçekçi bir bakış açısıyla ele alınmalı ve imkansız sayılan işin gerektirdiği beceri
ve ön şartlar üzerine birlikte düşünülmelidir. Aynı zamanda kişinin becerilerinin
ve bunları başka tür işlerde kullanabilme olasılığının altı çizilmelidir ("Astronot
olmak için üniversite diploması, çok uzun ve zor bir eğitim süresi gerekir.
Sen bize yemek yapabildiğini ve bunu yapmayı çok sevdiğini söyledin, hiç bir
restoran veya yemekhanede çalışabileceğini düşündün mü?").
Eğer genç, kendini tanıtırken zihinsel engel durumuyla ilgili bir şey
söylerse, iş koçu bu konuyu anlamaları ve daha bilinçli olmaları için onlara
birkaç soru sorar. Eğer gençlerden hiçbiri engelinden bahsetmediyse, iş koçu
sorular sorarak gençlerin durumlarının farkında olup olmadığını anlamaya
çalışır. ("Zihinsel engelli gençler kimlerdir? İsimlerini söyler misin?") Aynı
zamanda, bu kişilerin yetenekleri ve çektiği zorluklar hakkında örnekler verir.
Konuşma elbette olumlu şekilde yönlendirilir. “Özelliklerim arasında
Down sendromlu olmak da var, bu bana sorun yaratıyor ama yine de bir sürü
şeyi yapabilmemi ve mutlu olmamı engellemiyor (otobüse binmek, arkadaşlarla
dışarı çıkmak, bahçıvanlık yapmak gibi).”
Konuşma boyunca var olan sorunları inkar etmeden, herkesin
tanımında olumlu yönlere yer vermek çok önemlidir. Gençlerin sınırlarını kabul
etmesi becerileri ve kendilerine güvenleri sayesinde ortaya çıkar.
Katılımcılara isteklerini belirtmeleri ve somut gerçeklerle yüzleşmeleri
için yardımcı olmak gerekir (“Hemşire olmak istiyorum” sorusuna “Ne yapman
gerektiğini biliyor musun?” diyerek cevap vermek gibi).
Her zaman, kim olduğumuzu ve neler yapmayı bildiğimizi unutmadan
neler yapmayı bilmediğimizi veya neler yapamayacağımızı hatırlamamız gerekir.
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FORM 5.2 KENDİMİZİ DAHA İYİ TANIYALIM: BEN
KİMİM, NE YAPABİLİYORUM, NE YAPMAK İSTİYORUM?
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

Eğer konuşma depresif veya gençlerin isteksizce katıldığı bir hal
alırsa, engel konusunu çok açmadan, sadece sunum yaparak aktiviteyi
sonlandırmak gerekir. Gerekirse, teke tek görüşmelerle konu hakkında tekrar
konuşulabilir.

N

Malzemeler

U
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• Büyük, 50*70 cm beyaz karton kağıt (katılımcı sayısı kadar)
• Büyük uçlu kalem
• Katılımcıların fotoğrafları
• Üç sorunun yazılı olduğu yapışkanlı etiketler (kartona yapıştırmak için)
• Yapıştırıcı
• Sunumları asmak için pano veya benzeri bir alt yapı
• Üç soruyla ilgili resim albümü

N

OW

R
D
N

SE

Eğitim alanları

D

• Kimlik ve kendini kabul etmek
• İletişim
• Ben ve diğerleri.
3
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FORM 5.3 ÖZGEÇMİŞİMİ (CV) YAZIYORUM
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Aktiviteler

İ
Ğ
E

Şirketlere başvuru aracının tanınması ve hazırlanması: Özgeçmiş (CV)

İşlem formunun oluşturulması

N
R
E

İlk aşamada büyük grupla çalışmaya başlanır, daha sonra küçük gruplara
ayrılınır (Küçük gruplarda bir iş koçu veya gönüllü ile 2 katılımcı [zihinsel
engelli birey] olur).

MU

Amaçlar

D

O
R
D

• Kişinin kendini tanıtma becerisini ve grup üyeleri arasındaki fikir alışverişini
pekiştirmek
• Kişinin yaşadıklarının ve tecrübelerinin bir araya getirilmesini sağlamak
• Kişinin kendisi ve becerileri hakkında bilinç kazanmasını sağlamak
• İş aramak için kullanılabilecek faydalı araçlar üzerine düşünmek
• Grup üyeleri arasında birbirini tanıma ve iş birliğini pekiştirmek
• Kendine güveni artırmak

N

OW

N

SE

D

Açıklama

Birinci aşama: Özgeçmiş nedir?
İş koçu herkesi konuya dahil etmek için, katılımcıları daire şeklinde
tahtanın önüne alır. Ardından yapacakları aktiviteyi kısaca anlatır. Beyin
fırtınası yöntemiyle özgeçmişin ne olduğu konusuna değinir. Katılımcıların
konu hakkında ne bildiğini anlamak için, kişisel deneyimlerine ve grup içinde
fikir alışverişine yer vererek sorular sorar. Bu şekilde şu konular üzerine hep
birlikte düşünülür: Özgeçmiş nedir? Ne işe yarar? Özgeçmiş yazmak neden
önemlidir? Özgeçmiş hangi bilgileri içermelidir?
Bu noktada sorulacak bazı soruları şöyle örnekleyebiliriz:
• Özgeçmişin ne olduğunu biliyor musunuz? Aranızda hiç özgeçmiş
yazan oldu mu?
• Özgeçmişte ne yazar? İlk olarak yazmanız gereken en önemli bilgi
nedir? (Örnek: Kendinizi birine tanıtırken söylediğiniz ilk şey nedir?)
Eğer grup içinde biri daha önce özgeçmiş hazırladıysa ve yanında
getirdiyse, iş koçu onun deneyimini aktiviteyi desteklemek için kullanır ve
kişiden bu deneyimi anlatmasını ister. Bu sürede bir özgeçmiş içinde olması
gereken tüm bilgiler, ilgi alanları ve hedeflere kadar tek tek belirlenir.
Tüm aktivite boyunca grubu aktif kılmak için soru sormak, gözlem
yapmak, ipuçları toplamak, gruba deneyimleri hakkında sorular sorarak
katılmalarını sağlamak, örnekler vermek gerekir. Bireylerden sırayla
söylenenleri tahtaya yazmaları istemek de katılımı sağlar. Aktivite sonunda
ortaya çıkan tüm bilgiler okunur ve neler eklenebileceği hakkında konuşulur.

İ
Ğ
E

MU

N

OW

N
R
E

D

O
R
D

N

SE

D

1
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İŞ YAŞAMINDA

FORM 5.3 ÖZGEÇMİŞİMİ (CV) YAZIYORUM
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

İkinci aşama: Özgeçmişimi yazıyorum
Katılımcılar büyük grup içinde yaptıkları çalışmanın sonuçlarını
(mümkünse) bilgisayara veya bir kağıda geçirir. Katılımcılar özgeçmişlerini
hazırlarken, gerektiğinde üzerine düşünebilecekleri sorular sorarak veya
anlaşılmayan kısımlar hakkında açıklama yaparak motive edilir. Aktivite
sonunda, herkes özgeçmişini hazırladıktan sonra, grup tekrar bir araya gelir ve
sırayla her katılımcı deneyimlerini anlatarak özgeçmişini sunar.

MU

N

W
O
D

Eğitim alanları

D

O
R
D

Malzemeler
• Kağıt tahta
• Büyük uçlu kalemler
• Bilgisayar veya A4 kağıt

N
R
E

N
E
S

• Kimlik ve kendini kabullenme
• İletişim
• Ben ve iş
2
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FORM 5.4 İŞ ARAMA VE İŞ GÖRÜŞMESİ
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

Aktiviteler

Sınıfta çalışma: İş arama ve iş görüşmesi konusunda sunum hazırlama
İş görüşmesi hakkında canlandırma

İşlem
Grup bir arada çalışır.

MU

Amaçlar

N
R
E

D

O
R
D

• Katılımcıların iş arama konusunda gerekli olan araçları, kanalları ve işlemleri
anlamasını sağlamak
• Katılımcıları iş hayatı hakkında bilinçlendirmek ve başrol oynamalarını sağlamak
• Kendilerini tanıtma ve duygularını kontrol etme becerileri üzerinde çalışarak
katılımcıları personel seçim görüşmelerine hazırlamak
• Kişinin yetişkin kimliği ve mesleki potansiyeli hakkındaki bilincini pekiştirmek
• Kendine güvenini artırmak

N

OW

N
E
S

D

Açıklama
Birinci aşama: İş arama ve iş görüşmesi konusunda sunum
Aktivitenin hazırlık aşamasında, iş koçları iş arama ve iş görüşmesi
konusunda bilgiler içeren bir sunum hazırlar. Bu sunum basit bir dille5 yazılmış
olup, içeriği en iyi şekilde açıklayan resimler içermelidir.
Sunum süresince iş koçu, katılımcılara deneyimleri hakkında sorular
sorarak, herkesin katılımını sağlamaya çalışır.
İş aramak için gerekli işlemleri yerine getirme konusunda kayıtlı
oldukları kurumlarla, eğitmenlerle, diğer uzmanlarla ve aileleriyle iş birliği
yapıp onlardan yardım alabileceklerinin altı çizilir. Bu aktivitenin amacı
zihinsel engelli gençleri iş arama konusunda tamamen bağımsız kılmak
değil, iş aramanın zorluğu göz önünde bulundurularak onlara iş hayatında
başrol oynama fırsatı vermek ve onları bilinçlendirmektir. Sunum hazırlarken
aşağıdaki listeyi kullanmak faydalı olabilir.

İ
Ğ
E

U
M
O

İş arama

N
R
E

D

R
D
N

SE

• İş aramak ne demektir? "İş aramak da bir iştir. Hazırlık, organizasyon ve
enerji ister" gibi.
• Nasıl iş aranır? Kanallar (İŞKUR, internet siteleri, özel istihdam büroları,
dergi ve gazete ilanları gibi) ve araçlar (istek, başvuru mektubu ve özgeçmiş,
şirketler listesi gibi).

N

OW

D

5 Basit

1

dil ile kastedileni anlamak için bknz syf: 76; 1 numaralı dipnot.
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İŞ YAŞAMINDA

FORM 5.4 İŞ ARAMA VE İŞ GÖRÜŞMESİ
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

İş görüşmesi (Katılımcılara pratik bilgiler)

• Görüşmeden önce yapılması gerekenler: Randevu almak için telefon
görüşmesi nasıl yapılır, randevuyla ilgili bilgiler nasıl not alınır, görüşmenin
yapılacağı yere ulaşmak için adres nasıl bulunur, oraya gitmek için ne kadar
zaman gerekir gibi soruların cevapları irdelenir.

MU

N
R
E

D

• Görüşmenin yapılacağı yere ulaşmak: Vaktinde gelmek, geç kalınacaksa
haber vermek, uygun şekilde giyinmek, görüşmeyi yapan kişinin elini sıkarak
merhabalaşmak gibi konular üzerinde durulur.

O
R
D

N
E
S

• Görüşme aşamaları: Her zaman "siz" diye hitap etmek, kararlı ama alçak
bir ses tonu kullanmak, düzgün şekilde oturmak, karşısındakinin sözünü
kesmemek gibi konular ele alınır.
* Neden bahsedilmeli? Olumlu deneyimler.
* Neden bahsedilmemeli? Daha önceki iş deneyimleri ve işverenler
hakkında olumsuz yorumlar, kişisel konular.
* Hangi hatalardan kaçınılmalı? Pasif olmak, ilgisiz veya amaçsız
gözükmek.

N

W
O
D

• Görüşme sonu: Sorulması ve sorulmaması gereken noktalar, el sıkarak
teşekkür edip ayrılmak gibi detaylar üzerine konuşulur.
* Ne sorulmalı? Görev hakkında daha çok bilgi.
* Ne sorulmamalı? Maaş.
Aktivite sonunda katılımcılara sunumun bir kopyası dağıtılır.

İ
Ğ
E

N
R
E

İkinci aşama: İş görüşmelerinin canlandırılması

D

Bu aktivite için profesyonel bir insan kaynakları (İK) uzmanının/ işe
alım uzmanının veya bu görevi üstlenebilecek, gruba yabancı birinin iş birliği
gerekir. Daha gerçekçi bir atmosfer yaratmak için iş görüşmeleri iş koçları,
gönüllüler veya grubun tanıdığı başka kişiler tarafından yapılmamalıdır.
Uygun bir ortam hazırladıktan sonra (masa, sandalye) katılımcılar,
sırayla, İK uzmanı tarafından iş görüşmesine çağırılır. İK uzmanı, görüşmede
temel olarak katılımcının daha önce hazırladığı özgeçmişi kullanır (Bknz. Form
5.3). Canlandırmada İK uzmanı, görüşmenin 4 aşaması olduğunu göz önünde
bulundurmalıdır:

MU

O
R
D

N

OW

D

N
E
S

1. Karşılama ve ilk izlenim
2. Adayın incelenmesi
3. Adayın soruları
4. Kapanış

2
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FORM 5.4 İŞ ARAMA VE İŞ GÖRÜŞMESİ
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Grubu idare edebilmek ve aktiviteyi çok ağır hale getirmemek için
aşamaların süresi normal bir iş görüşmesi kadar olmalıdır (en fazla 15 dakika).
Canlandırma bittikten sonra grubun da katılımıyla bir değerlendirme
yapılır: “Sizce bu adayın iş görüşmesi nasıl gitti?”, “En çok ne hoşunuza gitti?”,
“Aday hiç hata yaptı mı?”, “Bu adayı işe alır mıydınız?”
İK uzmanı ve iş koçları tam teşekküllü bir değerlendirme yapmak için
görüşmenin olumlu yönlerinin altını çizip, olumsuz yönlerinin nedenlerinin
derinine iner.
Geribildirim verilirken, katılımcılara yaptıkları hataları incelemeleri
için yardımcı olunmalı; alternatifler sunarak görüşme hakkındaki olumlu
yönlere değer verilmelidir. Bu, kişinin mesleki potansiyeli hakkında bilinç
kazanıp kendine güvenini artırmasını sağlar.
Grup ortamında iş görüşmesi canlandırmak motive edici bir
aktivite fırsatı sunar. Aktivitenin gerektirdiği zaman ve hızlı ritim dikkatlerin
dağılmasına sebep olup derinlemesine görüşmeler yapılmasını engellese de,
yine de iyi bir örnek sunar ve duygusal boyutları hakkında bir bilgi alışverişi
sağlar. Bir katılımcı için bir şirketten somut bir görüşme teklifi gelirse, iş koçu
bu kişiyle görüşme tarihinden önce bir araya gelip, iş görüşmesi becerilerini
pekiştirmek için çalışmalar yapar.

İ
Ğ
E

MU

N

OW

N
R
E

D

O
R
D

N

SE

D

Malzemeler

• Bilgisayar ve video
• Sunum: İş arama ve iş görüşmesi
• Her katılımcının özgeçmişi

Eğitim alanları
• Kimlik ve kendini kabullenme
• İş dünyasını tanıma
• Ben ve iş
• Ben ve diğerleri
• İletişim
3
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İŞ YAŞAMINDA

FORM 5.5 ZİHİNSEL ENGELLİ ÇALIŞANLARLA GÖRÜŞMELER
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Aktiviteler

İ
Ğ
E

Zihinsel engelli çalışanlarla deneyim paylaşımı ve fikir alışverişi için görüşmeler:
Soru ve cevaplar

İşlem
Grup birlikte çalışır.

MU

Amaçlar

N
R
E

D

O
R
D

• Çalışan olmanın ne demek olduğunu, çalışan zihinsel engelli kişilerle konuşarak
anlamak
• Çalışma motivasyonunu artırmak
• İş dünyasının özelliklerini görme fırsatı tanımak (kurallar, saatler, sıralama)

N

Açıklama

W
O
D aşaması
Hazırlık

N
E
S

Bu aktivite için 4-5 zihinsel engelli çalışanın başarı hikayelerini ve kendi
deneyimlerini anlatarak iş birliği yapması gerekir.
Çalışanlarla
Hep birlikte aktiviteyi anlatmak için zihinsel engelli çalışanlarla
görüşüp deneyimlerinin güçlü ve zayıf noktalarını incelemekte yarar vardır.
Bir diğer deyişle, zihinsel engelli çalışanların hikayelerini en uygun ve işlevsel
şekilde anlatmaları ve üzerine düşünmeleri için bir fırsat sunulur. Kişisel
deneyimi anlatırken duygusallaşabilecek çalışanların anlatımını kolaylaştırmak
için toplu görüşmeye götürebilecekleri ve anlatmak istedikleri şeyleri içeren bir
liste hazırlanabilir.

İ
Ğ
E

N
R
E

Katılımcı grupla
Farklı bir anda, katılımcı grupla bir görüşme düzenlenir ve çalışanlara
sorulacak bazı anahtar sorular belirlenir (Nasıl iş buldun? Hangi görevleri
yapıyorsun? İşe nasıl gidip geliyorsun? İş arkadaşlarınla iyi anlaşıyor musun?).
Bu durumda da her katılımcının sormak istediği soruları bir kağıda yazıp
beraberinde getirmesi yararlı olabilir.

MU

D

O
R
D

N
E
S

Toplu görüşme
Fikir alışverişini kolaylaştırmak için herkesin daire şeklinde
oturmasında fayda vardır; böylece herkes birbirini görebilir, kendini grup içinde
ve bulunduğu yerde rahat hissedebilir. Çalışanlardan sırayla deneyimlerini
anlatmaları rica edilir. Bu aktivitede görüşmeyi yönlendiren iş koçu önemli bir
role sahiptir. Çalışanlara sorulan ilk sorulardan sonra moderatör motivasyon,
iş seçimi, eğitim süreci, iş arkadaşları ve üstlerle ilişkiler, maaş, iş dünyasının

N

OW

D

1
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FORM 5.5 ZİHİNSEL ENGELLİ ÇALIŞANLARLA GÖRÜŞMELER
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

kuralları, zaman ve hareket (bir yerden bir yere gitme) bağımsızlığının idaresi
hakkındaki konulara değinmeleri için katılımcılara yardımcı olur. Kısacası
moderatör konuşmaların yetişkin kimliği ve role bürünme konuları üzerinde
döndüğünden emin olur.
Her çalışan konuştuktan sonra tüm katılımcıların şüpheleri, korkuları
ve merakları hakkında daha fazla soru sorabileceği “tartışma” anı başlar (daha
önceden hazırlanan sorular ve anlık sorular).
Bu aktivite, beklentiler boyutundan bireysel proje ve hedefler
boyutuna geçişi kolaylaştırmak için oldukça işlevseldir; elde edilen başarılar
hakkında somut örnekler sunup eğitim sürecinin amaçlarını elde edilmesi
mümkün sonuçlara doğru yönlendirir.

MU

N
R
E

D

O
R
D

N

Eğitim alanları

OW

N
E
S

• Kimlik ve kendini kabullenme
• İş dünyasını tanımak
• Ben ve iş
• İletişim

D

2
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İŞ YAŞAMINDA

FORM 5.6 İŞ YERİNDE SOSYAL İLİŞKİLER VE
DAVRANIŞLAR: ÇALIŞAN ROLÜNÜ ANLAMAK
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

Aktiviteler

Haklar, yükümlülükler, davranışlar ve iş dünyası kuralları hakkında literatürde
yer alan bilgileri okuma /çalışma deneyimlerinin paylaşımıyla ilgili konuşma.

N

İşlem
Grup birlikte çalışır.

U
M
O

Amaçlar

R
E
D

• Katılımcıların iş dünyasının kurallarını anlamasını sağlamak
• İş yerindeki sosyal ilişkiler kapsamında uygun davranışlar edinmelerini sağlamak
• Çalışan rolünün anlaşılmasını ve bu role bürünmeyi kolaylaştırmak

Açıklama

N

R
D
N

SE

		
Bu aktivitenin hazırlık aşamasında iş koçları katılımcı gruba sunmak
için üzerinde çalışılacak durumlar bulmalılar. Bu durumlar belirli bir konu
üzerine uyarlanmış olmalı (senelik izin isteme, iş arkadaşlarıyla ilişkiler,
çalışanın yükümlülükleri, müdürle ilişki, iş arkadaşları ve normal arkadaşlar
arasındaki fark gibi); iki veya daha fazla kişinin farklı bakış açısı sunduğu
durumlar yaratılmalıdır. Bu konular genel olarak iş yerinde uygun görülen
davranışlar ve kurallardır. Çözüm söylenmez, açık bırakılır. Aktiviteler boyunca
durumlar değişik şekillerde sunulabilir:
		
• Her katılımcıya yazılı olarak verilecek kısa hikayeler
		
• Gönüllülerin yardımıyla iş koçları tarafından canlandırılan sahneler
		
• Daha önceden hazırlanmış kısa filmler
		
Bu aktivitenin başarılı olması için genellikle en işlevsel yöntem olan
kısa filmler aracılığıyla sunulur.
		
Aktiviteyi daha dinamik kılmak için tartışma "münazara" denilen
bir teknikle canlandırılır: İş koçu hikayeyi okuduktan veya film izlendikten
sonra, gönüllü ve iş koçları dahil her katılımcıya bir taraf tutması söylenir.
Kişiler seçtikleri tarafa göre fiziki olarak sağa veya sola geçer. Herkes taraflara
ayrıldıktan sonra, en azından bir kısmına seçimlerinin nedeni sorulur.
Bundan sonra tartışma başlatılır. Aktiviteyi yönetenler aşağıdaki konulardan
sorumludurlar:
		
• Doğru cevabı verenleri hep aynı tarafa ayırmamak
		
• Her katılımcıyı tuttuğu tarafa ayırmak
		
• Neden belirtmeyen katılımcıları da konuya dahil etmek (Sen ne
düşünüyorsun? Neden bu tarafa geçtin?)
		
• Doğru ve yanlış cevapları açık ve net bir şekilde açıklamak, gerekirse
deneyimlerden yola çıkarak örnekler vermek

OW

D

İ
Ğ
E

MU

N
R
E

D

O
R
D

N

OW

N
E
S

D
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FORM 5.6 İŞ YERİNDE SOSYAL İLİŞKİLER VE
DAVRANIŞLAR: ÇALIŞAN ROLÜNÜ ANLAMAK
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

		
• Seçimleri gözlemlemek, kaydetmek, değerlendirme yapmak
		
Grup çok küçükse, münazara tekniğine alternatif olarak hikayeler
bilgisayar çıktısı olarak dağıtılır ve sırayla herkesten bir hikaye okuyup grupla
birlikte yorumlaması istenir. Aktivite sonunda her katılımcıya hikayelerin bir
kopyası veya filmlerin CD’si verilir. Hikayeler şu soruyu içerir: Kiminle aynı
fikirdesin?

MU

N
R
E

D

O
R
D

Malzemeler

• Filmleri göstermek için bilgisayar ve video veya fotokopiler
• Kısa çalışma hayatı örnekleri (yazılı veya kaydedilmiş)

Örnekler

N

N

SE

Sunduğumuz bazı durum örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.

OW

D

ÖMER VE SENELİK İZİN
Ömer bir aydır ofis çalışanı olarak görev yapıyor.
Ofis müdürü ona haklarının ve yükümlülüklerinin neler olduğunu anlatıyor
(çalışma saatleri, maaş, senelik izinler, izin günleri gibi) ve 15 gün senelik izin
hakkı olduğunu söylüyor. Ömer buna çok sinirleniyor çünkü deniz kenarında
bir evi var ve her sene yaptığı gibi Haziran’dan Eylül’e kadar 3 ay tatil yapmak
istiyor. Ofis müdürü üç ay izin almasının imkansız olduğunu söylüyor.
Senelik izin günleri sözleşmede var ve Ömer sözleşmeyi imzaladı. Ömer ofis
müdürüne eğer üç ay tatile çıkamazsa,
istifa edeceğini söylüyor.

İ
Ğ
E

N
R
E

D

Kim haklı? Ofis müdürü mü yoksa Ömer mi?

MU

O
R
D

CEM VE BAŞ GARSON
Cem bir restoranda garson olarak çalışıyor. Bu yeni iş onun için çok önemli.
Cem’in işiyle ilgili çok şey öğrenmesi lazım.
Baş garson çok deneyimli ve Cem’e yardımcı olmak için sürekli ne yapması
gerektiğini söylüyor. Cem, baş garsonun ona yardımcı olmak yerine emir
verdiğini düşünüyor ve çok sinirli.

N

OW

D

N

SE

Kiminle aynı fikirdesin? Cem’le mi, baş garsonla mı?

2
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İŞ YAŞAMINDA

FORM 5.6 İŞ YERİNDE SOSYAL İLİŞKİLER VE
DAVRANIŞLAR: ÇALIŞAN ROLÜNÜ ANLAMAK
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

ERDİ VE KIRTASİYE
Erdi 3 senedir bir ofiste çalışıyor.
Ortak odada çalışanların ihtiyacı olabilecek kırtasiye malzemelerinin
bulunduğu bir dolap var. Bir gün Erdi arkadaşlarıyla buluşmaya gitmeden
önce poster yapmak için ihtiyaçları olacak kalemleri dolaptan alıyor.
Bunda ne kötülük var ki? Erdi o ofiste çalışıyor!

N

U
M
O

R
E
D

Erdi kalemleri almakla iyi mi ediyor, kötü mü?

R
D
N

SE

İŞ ARKADAŞLARI VE NORMAL ARKADAŞLAR: İZZETCAN'IN HİKAYESİ
İzzetcan bir fast-food restoranında çalışıyor.
İş arkadaşlarıyla iyi bir ilişkisi var. Hepsi ona yardım edip işi öğretiyor. Bugün
Özlem, İzzetcan'a kızartıcıdan belli bir mesafede durup, kendini yakmadan
patatesleri nasıl kızartacağını öğretti. Vardiyası bittiğinde İzzetcan Özlem’in
bir diğer iş arkadaşları Gonca ile pizza yemeğe gitmek için randevulaştığını
duydu. İzzetcan'a gelmek isteyip istemediğini sormadılar ve İzzetcan bu
yüzden çok kızdı. Özlem ve Gonca’ya ona arkadaş gibi davranmadıkları için
artık işe gelmeyeceğini söyledi.

N

OW

D

Kiminle aynı fikirdesin? İzzetcan’la mı yoksa Özlem’le mi?

İ
Ğ
E

İŞ VE BOŞ ZAMANLAR
Yağmur bir fast-food restoranında çalışıyor.
Haftada 20 saat çalışması gerek: Pazartesiden cumaya kadar, günde 4 saat.
Vardiyası saat 12:00’de başlayıp, 16:00’da bitiyor. Cumartesi ve pazar tatil
günleri. Yağmur boş zamanlarında ve her salı saat 17:00’den 18:00’e kadar
bir dans kursuna gidiyor. Bu sene kurs, ders saatini bir saat geriye, yani saat
16:00’ya aldı ve Yağmur işten çıkıp kursa yetişemiyor. Yağmur dans dersine
gidebilmek için müdüründen salı gününün vardiyasını erkene almasını rica
etti. Ancak müdür bunun mekanın işleyişini bozacağını söyledi, kimsenin
vardiya değiştirmediğini ekledi ve Yağmur’un ricasını reddetti. Ayrıca
Yağmur’a tek çözümün farklı ders saatleri olan bir kurs bulması olduğunu da
söyledi. Yağmur dans kursuna gitmeyi tercih ettiği için artık Salı günleri işe
gitmemeye karar verdi.

MU

N
R
E

D

O
R
D

N

OW

D

N
E
S

Kiminle aynı fikirdesin? Yağmur’la mı müdürle mi?
3
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FORM 5.6 İŞ YERİNDE SOSYAL İLİŞKİLER VE
DAVRANIŞLAR: ÇALIŞAN ROLÜNÜ ANLAMAK
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
GÖZDE VE ECE: İŞ YERİNDE ARKADAŞLIK
Ece büyük bir kamu ofisinde çalışıyor, Gözde ise önemli bir müdürün
sekreterliğini yapıyor. Yer olmadığı için iki senedir aynı odada çalışıyorlar ve
zamanla aralarında güzel bir arkadaşlık doğdu. Gözde için telefona bakıp
kimin aradığını yazmak zor. Daha da zor olan müdürü için randevular alıp
ajandasını düzenlemek. Gözde işe ilk başladığında arayan kişilerin isimlerini
yazamadı ve kızacağından korktuğu için patronuyla bu konuyu konuşmadı.
Ece’ye güvenerek bunları anlattı ve Ece ona yardım edeceğini söyledi.
O günden beri Gözde’nin telefonu çalınca, Ece masasından kalkıp telefona
cevap veriyor ve Gözde'nin ajandasına arayan kişileri not alıyor.

İ
Ğ
E

N

U
M
O

R
E
D

Ece, Gözde’nin yerine telefonlara bakmakla
iyi mi yapıyor, kötü mü?

R
D
N

SE

NAZLI İŞE GEÇ KALDI
Nazlı büyük bir markette çalışıyor. Bir gün geç uyanıyor ve her gün onu
vaktinde işe götüren otobüsü kaçırıyor. Nazlı markete geldiğinde müdürüyle
karşılaşıyor ve bir daha olmayacağına dair söz veriyor. Müdür, özrünü
kabul ettikten sonra Nazlı’ya çalışma saatlerini tamamlaması için yarım saat
mesaiye kalmasını söylüyor.

N

OW

D

Müdür Nazlı’dan yarım saat fazla kalmasını isteyerek iyi mi yapıyor,
kötü mü?

Eğitim alanları
• Kimlik ve kendini kabullenme
• Ben ve iş
• Ben ve diğerleri
• İletişim
4

© 2016, Bu form Persone con disabilita intellettiva al lavoro [Erickson] isimli yayın referans alınarak Down Sendromu Derneği
tarafından hazırlanmıştır.

98

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İŞ YAŞAMINDA

FORM 5.7 MESLEK VE BECERİLER: BİR İŞİ YAPABİLMEK
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Aktiviteler

İ
Ğ
E

İş ilanı sayfaları ve resimlerle mesleklerin bulunması-tanınması
Seçilen meslekleri yapmak için gerekli beceri ve araçlar konusunda konuşmak

İşlem
Grup ikişer kişilik küçük gruplara ayrılır.

Amaçlar

MU

N
R
E

D

O
R
D

• Meslekler konusunda oryantasyon
• Mesleklerin tanınmasını sağlamak
• Meslek-araç-beceri ilişkisinin anlaşılmasını sağlamak
• İş dünyasının gereksinimlerine göre oryantasyon
• İş dünyasına göre katılımcıların beklentilerini değiştirmek

N

W
O
D

Açıklama

N
E
S

1. Yöntem
		
Çift kişilik gruplar halinde çalışılır. Her çiftin bir dergisi vardır. Dergiyi
karıştırarak, çalışan kişilerin resimleri bulunup kesilir. Alternatif olarak çalışan
kişilerin resimleri doğrudan da verilebilir. Bu resimler daha sonra A4 kağıtlara
yapıştırılır ve her birinin üstüne “Bu hangi meslek?", "Bu meslekte kullanılan
araçlar hangileridir?", "Ne yapmayı bilmek gerekir?" sorularının cevaplarını
yazmaları istenir (Teknik terimler: Araçlar, beceriler).
		
Bu işlemin sonunda bulunan meslekler hakkında hep beraber
konuşulur. Konuşma boyunca şu sınıflandırmalar yapılabilir:
		
		
		
		

İ
Ğ
E

N
R
E

• Kolay-zor meslekler
• Üniversite diploması gerektiren ve gerektirmeyen meslekler
• Önlük giymeyi gerektiren meslekler
• Tehlikeleri olan meslekler

MU

D

O
R
D

		
Aktivite sonunda resimler daha sonra katılımcıların tekrar gözden
geçirebilmeleri için tek tek dosyalanır.

N
E
S

2. Yöntem
		
Katılımcıların becerileri izin veriyorsa, resim yerine yazı üzerinde
çalışabilirler. İş ilanları olan bir gazete kullanılabilir. Katılımcılardan bunlara
göz atmaları; ilginç ve onlara uyan ilanları, bu meslekler için gereken araç ve
becerileri not etmeleri istenir. Seçilen ilanlar hakkında grup içinde konuşulur.
Bu iki yöntem, aynı çalışma grubu içinde farklı görevleri olacak küçük grupların
belirlenmesi için de kullanılabilir.

N

OW

D

1
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FORM 5.7 MESLEK VE BECERİLER: BİR İŞİ YAPABİLMEK
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ

Ğ
NE

Malzemeler
• Dergiler, iş ilanı içeren gazeteler
R
• Meslek resimleri
DE
U
• A4 kağıt, plastik dosya (gömlek dosya), dosyalar

M

O
DR

Eğitim alanları

• Kimlik ve kendini kabullenmeEN
S
• İş dünyasının tanınmasıN
• Ben ve iş
OW

D

2
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İŞ YAŞAMINDA

FORM 5.8 İŞ DÜNYASI: BİLMEMİZ GEREKEN KELİMELER
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Aktiviteler

İ
Ğ
E

İş dünyasında en çok kullanılan kelimelerin tanımlanmasını ve anlaşılmasını
sağlamak için grup çalışması.

İşlem
Grup birlikte çalışır.

MU

Amaçlar

N
R
E

D

• İş dünyasında kullanılan kelimeler hakkında bilgi edinmek
• Grup üyelerinin deneyimlerinden yola çıkarak fikir alışverişi yapmak
• Çalışma kimliğini pekiştirmek

O
R
D

Açıklama

N

N
E
S

		
Hazırlık aşamasında iş koçları el kartları hazırlar. Bu kartların her
birinde iş dünyasıyla ilgili bir kelime yazılıdır. Örneğin 35 kart şu şekilde
hazırlanabilir:
		
• 30 tane anahtar kelime içeren kağıt: (Özgeçmiş, İstihdam bürosu,
İstihdam hizmetleri [İŞKUR gibi], Staj, Kurallar, İş sözleşmesi, Vardiya saatleri,
Mesai, Dosya, İmza, Maaş, İkramiye, Müdür, Üstler, İş arkadaşları, Personel
ofisi, İşveren, Yeterlilik, Görevler, Mola, Senelik izin, Günlük izin, Hastalık,
Part time/Full time, Yemekhane fişi, İşe almak, İşten atmak, İşçi hakları ve
yükümlülükler, Yaşlılık-Emeklilik, Sendikalar, Protesto, İş başvurusu gibi.)
		
• Aktivite boyunca akla gelebilecek kelimeler için 5 tane boş kart

W
O
D

İ
Ğ
E

		
Katılımcılar, kartların olduğu masaya daire şeklinde oturur. En son
çekilen kartların beyaz kartlar olması gerekir. Katılımcıların her biri sırayla
bir kart çeker ve çıkan kelimenin anlamını söylemeye çalışır. Eğer verilen
tanım yeterli değilse, kelimenin tam ve doğru anlamını bulmak için diğer
katılımcılardan yardım alınır. Bu şekilde sırayla herkesin katılımı sağlanır. Eğer
hiç kimse doğru cevabı bilmiyorsa iş koçları örnekler vererek, katılımcıların
kelimenin tanımını bulmasına yardım eder. Bu aşamada katılımcıların kelimeyi
somut ve kolay bir şekilde anlamaları için toplu iş sözleşmesi, maaş dekontu,
işe alınma mektubu, proje kontratı gibi evraklar el altında tutulabilir.
		
Kelimeli kartlar bitince beyaz kartlara geçilir. İş koçları iş dünyası
hakkında başka bir kelime eklemek isteyenin olup olmadığını sorar. Yoksa yeni
bir beyaz kart çekmelerini ister. Çalışma bütün kartlar bitince sona erer.
		
Toplantı boyunca, çalışanlardan biri çıkan kelimeleri ve doğru
anlamlarını bir tahtaya yazar. Yazı büyük, kolay anlaşılır ve basit dilli olmalıdır
(Maaş: Yapılan iş karşılığında verilen para. Maaş ayda bir kez alınır, gibi).
		
Aktivite sonunda katılımcılar, iş koçlarının yardımıyla, iş dünyası

MU

N
R
E

D

O
R
D

N

OW

N
E
S

D
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FORM 5.8 İŞ DÜNYASI: BİLMEMİZ GEREKEN KELİMELER
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

kelimelerinin bir sözlüğünü oluşturur. İçeriklerin kolay ve anlaşılır olması için,
kelimeler gruplara ayrılabilir (İş arama: Özgeçmiş, staj, yerleştirme bürosu,
başvuru; İş yeri: Yeterlilik, görev, vardiya, kimlik (giriş) kartı. Maaşlı bir iş:
Maaş, maaş dekontu, ikramiye). Hazırlanan bu çalışmanın bir kopyası grup
üyelerine verilir.

MU

Malzemeler

N
R
E

D

• Her birinde iş dünyasıyla ilgili bir kelimenin yazılı olduğu kartlar
• Boş kartlar
• Tahta, büyük uçlu keçeli kalem
• Kontrat, maaş dekontu, işe alınma bildirisi, proje kontratı, izin formu
• Bilgisayar ve A4 kağıtlar

O
R
D

Eğitim alanları

N

OW

N
E
S

• İş dünyasının tanınması
• İletişim

D

2
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İŞ YAŞAMINDA

FORM 5.9 İŞİN DİLBİLGİSİ VE SÖZDİZİMİ: MASA OYUNU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Aktiviteler

İ
Ğ
E

Zihinsel engelli gençler, iş koçları ve gönüllüler için grup oyunu.

N
R
E

İşlem

Grup 2-3 kişilik takımlara ayrılır. Her takımda bir iş koçu veya bir gönüllü
vardır.

MU

Amaçlar

D

• Oyun atmosferi içinde oryantasyon sürecinin önemli unsurlarını öğrenmek
• Bilgi, beceri ve uygun davranışları artırmak

O
R
D

Açıklama

N
E
S

		
Bu aktivite masa oyunu gibidir: 2-3 kişilik takımlar attıkları zardaki
sayı kadar kutucuk ilerler. Rotaları sayılı kutucuklar tarafından belirlenmiştir.
Bahçe veya odada yere serilmiş büyük renkli kartonlar üzerinde oynanır. Her
kutucukta farklı renklerde bir görev vardır. Oyunu yöneten kişi grubun üstüne
geldiği kutucukta yazanları okur.
		
Rotada 24 kutucuk vardır: 6 kırmızı canlandırma, 6 yeşil canavar
beden, 6 sarı soru, 6 beyaz boş... 6 canavar beden kutucuğu yetişkin ve mesleki
hayatla ilgili olmasa da, aktivite ruhuna uyarak oyun ritmini ve katılımcılar
arasında fikir alışverişini sağlar.
		
Takım fiziksel olarak, zardan çıkan numaraya göre rota üzerinde
hareket eder. Kutucuğa gelince üstünde yazanı yapar veya soruya cevap verir.
Takım hata yaparsa siyah kart alır, yani bir tur boyunca oynayamaz. Eğer doğru
şekilde cevap verirse, bir kez daha zar atarak devam eder. “Varış” noktasına ilk
varan grup kazanır. Bu durumda kazananlar için yetişkin/mesleki boyutla ilgili
bir ödül seçilmesinde fayda vardır (randevu defteri gibi).

N

W
O
D

İ
Ğ
E

MU

Malzemeler

N
R
E

D

• 24 adet karton kutucuk (renkli ve numaralı) / 6 kırmızı, 6 sarı, 6 yeşil, 6
beyaz ve 1 “Varış” kutucuğu.
• Siyah kartlar ve kocaman bir zar
• Boş plastik şişeler, top, plastik balık ve balık oltası, kart kutusu, tenis topu,
kaşık, plastik bardaklar
• Ödül (oyuncuların yaşlarına uygun)

O
R
D

N

OW

N
E
S

Eğitim alanları

D

• Kimlik ve kendini kabullenme 		
• İş dünyasını tanımak 			
• Ben ve iş
• İletişim

• İletişim
• Ben ve diğerleri
1
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FORM 5.9 İŞİN DİLBİLGİSİ VE SÖZDİZİMİ: MASA OYUNU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Oyun örneği

İ
Ğ
E

6 SARI KUTUCUK

N
R
E

Takım aşağıdaki sorulara cevap vermeli:
• Diskoya gitmek için çok dekolte bir bluz aldın. Ofise giderken de giyebilir misin?
(Eğitim alanı: Kıyafet, uygun davranışlar)
• Geçen sene yazlık evinde üç ay tatil yaptın (Haziran’dan Eylül’e kadar).
Bu sene çalışıyorsun, yine tatile gidebilir misin?
(Eğitim alanı: Senelik izin, iş yeri kuralları)
• Bir iş kontratında yazması gereken üç şey söyle.
(Eğitim alanı: İş kontratı, iş dünyası kelime hazinesi)
• Fast – food restoranında çalışıyorsun. Bir hamburger hazırlıyorsun ve bir
malzemeyi bulamadın. Kimden yardım istersin, müdürden mi iş arkadaşından mı?
(Eğitim alanı: Hiyerarşi, rolleri tanıma)
• Meslek sahibi bir kişinin fotoğrafını göstererek: Bu kişinin mesleği nedir?
(Eğitim alanı: Meslek ve iş araçları)
• Bir süpermarkette staj yapıyorsun. Maaş almalı mısın?
(Eğitim alanı: Staj ve maaşlı iş arasındaki farklar)
• İşe otobüsle gidiyorsun. 9:00'da işte olmalısın ama trafik sıkıştı. Ne yaparsın?
(Eğitim alanı: Saate uymak, uygun davranışlar)
• Maaş bordrosu nedir?
(Eğitim alanı: İş dünyası kelime hazinesi, ödemeler)
• İşle ilgili belgelerin çıktılarını alıyorsun. Yazıcı bir anda duruyor ve bir
türlü tekrar çalışmasını sağlayamıyorsun. Ne yaparsın?
(Eğitim alanı: Beceriler, beklenmedik durum stratejileri)
• Part-time iş nedir?
(Eğitim alanı: İş dünyası kelime hazinesi)
• Gruba kişisel bilgilerini vererek kendini tanıt: Ad, soyad, adres, telefon;
eğitim ve becerilerin.
(Eğitim alanı: İletişim/ kimlik bilgileri hakkında farkındalık)
• Bir ofiste sekreter olarak çalısmak için ne yapmayı bilmek gerekir?
(Eğitim alanı: Meslek ve beceriler )
• Staj ve iş arasındaki fark nedir?
(Eğitim alanı: Staj, iş, ödeme)
• Yıllık izin kimden istenir?
(Eğitim alanı: İş dünyası kelime hazinesi, hiyerarşi)
• Ofistesin, hava çok sıcak ve kendini çok bıkkın hissediyorsun. Saat 12:00 ve
vardiyan 14:00'de bitiyor. Ne yaparsın?
(Eğitim alanı: İş saatleri, kurallara uymak, uygun davranışlar)
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• Her öğlen bir mağazada, mağaza görevlisi olarak çalışmak üzere teklif aldın
ama sen öğlenleri erkek arkadaşınla buluşuyorsun. Ne yaparsın?
(Eğitim alanları: İş ve boş zamanlar)
• Görev kelimesi ne anlama gelir?
(Eğitim alanları: İş dünyası kelime hazinesi)
• Başın çok ağrıyor; kendini ofise gidemeyecek kadar yorgun hissediyorsun.
Ne yaparsın?
(Eğitim alanları: Hastalık, kurallar, iletişim)
• Özge her öğlen bir fast-food restoranında çalışıyor. Geçenlerde bir ingilizce
kursuna yazılmaya karar verdi ama dersler haftada üç gün öğlenleri veriliyor.
Özge ne yapmalı?
(Eğitim alanları: İş, boş zamanların idaresi)
• İŞKUR nedir?
(Eğitim alanları: İş dünyası kelime hazinesi, iş arama)
• Ebru her sabah, saat 13:00'te Aslı ondan vardiyayı alana kadar, bir
fast-food restoranında çalışıyor. Saat 13:00 ve Aslı hala gelmedi. Ebru'nun işi
bitti ve gitmek istiyor. Ebru ne yapmalı?
(Eğitim alanları: Vardiyalar, iş kuralları)
• Arkadaş ve iş arkadaşı arasındaki fark nedir?
(Eğitim alanları: Kişisel ilişkiler)
• Özgeçmiş nedir?
(Eğitim alanları: İş dünyası kelime hazinesi, iş arama)
• Bize en az iki tür sözleşme tipi söyleyebilir misin (proje, süresiz gibi)?
(Eğitim alanları: Sözleşme türleri, iş dünyası kelime hazinesi)
• Yeterlilik kelimesi ne anlam ifade eder?
(Eğitim alanları: İş dünyası kelime hazinesi)
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İş koçları gönüllülerin yardımıyla, aşağıdaki durumlardan birini 		
canlandırır. Mümkünse önceden hazırlanmış kısa filmler de kullanılabilir.
• Ali ve Can öğle molası için kafede oturuyorlar. Hesabı ödeyecekleri 		
anda, Ali parasının olmadığını fark ediyor. Can şikayet ediyor: “Bu 		
hafta üçüncü kez öğle yemeğini ben ödüyorum. Yeter!” Kafe görevlisi araya
giriyor: “Yazık ama, ben öderim.” Ali ne yapmalı?
(Eğitim alanları: Para kullanımı, uygun davranışlar, kişisel ilişkiler)
• Cem bir pizzacıda çalışmaya başladı. Daha deneyimli olan baş garson ve iş
arkadaşları sürekli ne yapması gerektiğini söylüyor. Cem bundan çok rahatsız.
Ne yapabilir? Söylenenleri mi yoksa kendi istediği şeyleri mi yapmalı?
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(Eğitim alanları: Hiyerarşi, roller)
• İzzetcan bir fast-food restoranında çalışıyor. İş arkadaşlarıyla arası iyi,
özellikle de Özlem ile. Vardiya bitince İzzetcan, Özlem'in Gonca ile, yani bir
diğer iş arkadaşıyla akşam yemeğine çıkacağını duyuyor. Bu onu çok üzüyor
çünkü yemeğe davet edilmedi. İzzetcan ne yapmalı?
(Eğitim alanları: Kişisel ilişkiler)
• Selin bir mağazada çalışıyor ve Ömer ile birlikte. Ama Selin çalışmaya
başladığından beri çok az görüşebiliyorlar. Bu yüzden Ömer her gün 		
mağazaya Selin'i görmeye gidiyor ve birlikte vakit geçirmek için mağazada
duruyor. Selin mutlu ama müdür mutlu değil. Selin ne yapmalı?
(Eğitim alanları: İş hayatı ve özel hayat)
• Funda sekreter olarak iş buldu. Müdürü öğlen saatleri için yarı zamanlı bir
sözleşme yapmak istiyor. Ancak Funda haftada üç gün öğlen yüzmeye
gidiyor. Bu yüzden işi kabul edip etmeme konusunda kararsız. Ne yapmalı?
(Eğitim alanları: Mesleki bilinç, iş ve boş zamanlar)
• Emre bir çağrı merkezinde çalışıyor. Herkesle, özellikle Nihan ile çok iyi
anlaşıyor. Sürekli konuşup, birlikte kafede kahve içiyorlar. Müdür çok mola
vermelerinden şikayetçi. Emre ve Nihan bu duruma alınıp, işten ayrılmayı
düşünüyorlar. Ne yapmalılar?
(Eğitim alanları: Saatlere uymak, mesleki bilinç)
• Cansu bir ofiste sekreter. Bir iş arkadaşı işinde sürekli zorlanıyor ve Cansu
ona severek yardımcı oluyor. Son zamanlarda, müdürü Cansu’ya işinde
geride kaldığını söylüyor. Cansu ne yapmalı?
(Eğitim alanları: İş arkadaşlarıyla ilişkiler)
• Erdi kısa bir zaman önce bir kitapçıda çalışmaya başladı, işe 9:30'da başlaması
gerek. İş yeri uzak ve Erdi işe ulaşmak için birden fazla vasıta kullanmak
zorunda. Son hafta işe en az yarım saat gecikmeli gitti ve müdürü		
bu durumdan memnun değil. Erdi “Trafik var,” diyor ama müdürü kabul
etmiyor. “Beni ilgilendirmez, vaktinde gelmen gerek,” diyor. Erdi ne yapabilir?
(Eğitim alanları: Saatlere uymak)
• Melis bir giyim mağazasında çalışıyor. Müşteri yokken genellikle telefonla
konuşuyor veya birilerine mesaj atıyor. İş arkadaşları bu durumdan şikayetçi.
Yaptığı şey profesyonelce değil ve mağazada yapılacak çok iş var (giysileri
katlayıp yerine koymak, temizlik yapmak gibi). Melis onlarla aynı fikirde
değil ve ne yapması gerektiğini bilmiyor. Ne yapabilir?
(Eğitim alanları: Cep telefonu kullanımı, uygun davranışlar)
• Gonca iş yerinde ilk ayını bitirdi. Müdürü maaş bordrosuyla birlikte bir
çek veriyor. Gonca ne yapmalı?
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(Eğitim alanları: İş dünyası kelime hazinesi, para kullanımı)
• Yağmur bir fast-food restoranında işe alındı. İşin ilk günü müdürü ona hijyen
için bir önlük giymesi; yüzüklerini, saatini ve kolyesini çıkarması 		
gerektiğini anlatıyor. Yağmur bu duruma çok üzülüyor ve bunu yapmak
isteyip istemediğini bilmiyor. Ne yapmalı?
(Eğitim alanları: Kurallara uymak)
• Gökhan ve arkadaşları Ağustos ayında Yunanistan’a iki haftalık bir tatil
düzenliyor. Ama Gökhan gidip gidemeyeceğini bilmiyor çünkü çok izin
kullandı. Bu konuyu müdürüyle görüşmeye gidiyor. Müdürü de bu kadar
uzun bir tatile çıkamayacağını söylüyor. Gökhan bu duruma çok kızıyor ve
ne yapacağını bilmiyor. Ne yapmalı?
(Eğitim alanları: Senelik izin, kontrat)
• Esra kısa süredir bir kitapçıda çalışıyor. İşini çok seviyor çünkü enteresan
çok şey var. Kitaplar, defterler, kalemler... Özellikle, evde rahat rahat çizim
yapabileceği çok güzel kurşun kalemler var. Bu yüzden ödemesini yapmadan
bir paket almaya karar veriyor. Ancak gün sonunda hesaplar kapatılırken,
hesap tutmuyor ve kitapçının sahibi kasa görevlisi olan Seda'ya kızıyor. Seda
bu durumla hiçbir ilgisi olmadığını ve kasada hep çok dikkatli davrandığını
söylüyor. Esra bu tartışmayı dinliyor ve kalemleri kendisinin aldığını
söyleyip söylememe konusunda kararsız kalıyor. Ne yapmalı?
(Eğitim alanları: Hırsızlık, uygun davranışlar)
• Özlem iki katlı bir pizzacıda çalışıyor. Bir gün alt kata inerken kayıp 		
düşüyor ve bacağında bir çıkık oluşuyor. Yürüyemediği için, ertesi sabah
pizzacıyı arayıp işe gelemeyeceğini söylüyor. Müdür şikayetçi. Günlerden
cumartesi ve restoran dolu. Gelmemezlik yapamaz. Özlem ne yapmalı?
(Eğitim alanları: İş kazası, hastalık)
• Ece büyük bir fast-food restoranında çalışıyor. Çalışırken çok susuyor ve
içecek bir şeyler alıyor: Portakal suyu, çay ve meyve suyu. İçecek çok
güzel şeyler var. Bir gün müdürü onu çağırıp şikayet ediyor: "Çok fazla içecek
tüketiyorsun, bu kadar çok içmek istiyorsan ödemelisin.” Ece'nin kafası
karışıyor. Orada çalıştığı için içecek tüketmek onun hakkı olmalı. Ne yapmalı?
(Eğitim alanları: Kurallara uymak, uygun davranışlar)
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Burada amaç eğlence ile takım ruhu geliştirmek.
Takımlar şu fiziksel testlerden geçmeli:
• Bir topla belirli bir mesafeden boş plastik şişe veya kavanozları devirmek.
Hedef en azından 6’da 3 yapmak.
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• Her katılımcı, maksimum zamana sahip olarak, yerde duranİbalıklardan en az
EĞkanca).
birini oltaya takmalı (kancalı karton, çubukla yapılmışN
olta,
ER olarak, kıyafetlerine bir
• Sıraya dizilmiş olan takım, maksimum zamana sahip
D
iple bağlı olan kaşığı birbirlerine vermeli.
U
M
• Tenis topuyla sepete atış yapmak. Hedef
6
atıştan
RO geçmeli. 3’ünü yapmak.
D
• Takım yerde sürünerek bir ipin altından
N bir bardağı dişlerinin arasında tutarak su
• Her katılımcı, ellerini kullanmadan,
SE
N
içmeli.
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Aktiviteler
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Zihinsel engelli kişilerin çalıştığı şirketlere ziyaret

N
R
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İşlem

• Hazırlık aşaması için tüm grup, sınıfta birlikte çalışır.
• Ziyaretler için 2-3 kişilik küçük gruplara ayrılınır; her grupta bir iş koçu ve bir
gönüllü bulunur.
• Ziyaret sonrasında küçük gruplar büyük gruba geribildirim verir.
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Amaçlar

• Eğitim deneyiminden sonra fonksiyonel bağımsızlık sürecini somut bir
şekilde teşvik etmek
• Katılımcıların çalışmakta olan bireylerle görüşerek her zaman bir rota çizme
olasılığı olduğuna inanmalarını kolaylaştırmak
• İş ortamında adaylar ve insan kaynakları birimi arasında doğrudan bir
ilişkinin kurulmasını sağlayarak, şüphe ve korkular hakkında konuşmak için
bir toplantı düzenlemek
• Dışarıdaki bağımsızlığı sağlamak (bilinmedik yerlere gitmek için toplu taşıma
araçlarının kullanımı, şirketleri tanımak gibi)
• Yeni yerleri görmek (fabrika, restoran mutfağı gibi)
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Açıklama
Hazırlık aşaması (Sınıfta)
		
Grup, şirkette ne gözlemlemek istediğine (personel, üretim, iş
kıyafetleri, hijyen kuralları, çevre gibi) ve herkesin rolüne karar verir.
Motivasyon ve sorumluluğu artırmak için herkesin bir rolü olmalı: Röportaj
yapan biri, fotoğraf çeken biri, not alan biri gibi.
		
Şirkette, sorulara cevap verecek olan zihinsel engelli bir çalışanın
olduğu belirtilir. Ziyaret röportajında sorulacak sorular hazırlanır, her
katılımcıya bir kopyası verilir.
		
Çalışan zihinsel engelli kişiler şirketlerinden ziyaret randevusu
almak ve rehberlik yapacak birini bulmakla (şirket müdürü, insan kaynakları
sorumlusu gibi) görevlidir.
		
İstenen amaçlara en iyi şekilde ulaşmak için üretim döngüsünün ve
rollerin belirgin şekilde görülebileceği bir şirket seçmekte fayda vardır.
		
Grup küçük takımlara bölünür ve her biri farklı bir şirkete gider.
Böylelikle şirketin işlerini mümkün olduğu kadar az engelleyerek her
katılımcının aktif bir rolünün olması sağlanır. Ayrıca karşılaştırabilecekleri
birçok deneyim de elde etmiş olurlar.

İ
Ğ
E

MU

N

OW

N
R
E

D

O
R
D

N

SE

D

1
© 2016, Bu form Persone con disabilita intellettiva al lavoro [Erickson] isimli yayın referans alınarak Down Sendromu Derneği
tarafından hazırlanmıştır.

Zihinsel engelli bireylerle şirket dışındaki süreç: Oryantasyon, kimlik ve rol anlayışı

109

FORM 5.10 ŞİRKETE ZİYARET
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Ziyaretler (Doğrudan keşif aşaması)
		
Randevu yeri genelde aktivitelerin yapıldığı yerdir. Her katılımcının
elinde, daha önce birlikte hazırlanan yazılı yönlendirmeler vardır. Katılımcılar
arasından grubu yolda yönlendirecek bir grup başkanı seçilir (dönüşte grup
başkanı değiştirilir). Yazılan adres ve yönlendirme yetmiyorsa, gençten adres
sorması istenir (Sokakta uygun görülen davranışlar için Bağımsızlık Eğitim
Kursları [Contardi 2004] kitabında kullanılan yöntemlere bakabilirsiniz).6
Ziyaret yerine gitmek için yolu bağımsız şekilde idare etmek dışarıdaki
bağımsızlığı pekiştirmenin yanında, gelecekteki çalışan kimliğinin gelişmesinde
de önemli bir yere sahiptir (İş yerine toplu taşıma araçlarını kullanarak tek
başlarına gidecekler). Şirkete vardıklarında katılımcılardan görüşmeleri gereken
kişilerin isimlerini hatırlamaları istenir. Ziyaret ve röportaj, hazırlık aşamasında
dağıtılan görevlere göre, bağımsız şekilde katılımcılar tarafından yapılır. Röportaj
boyunca katılımcılar daha önce hazırladıkları soruları kullanır, aldıkları cevapları
ve yaptıkları gözlemleri buraya not alırlar. Şirket için sorun yoksa, çalışanların
ve çevrenin fotoğrafları çekilebilir. Bu aktivite iş koçlarına, katılımcıların sınıf
dışındaki bir ortamda gösterdikleri davranışları gözlemlemek için bir fırsat tanır.
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Ziyaretin tekrar gözden geçirilmesi (Sınıfta)
		
Daha sonra yapılan bir toplantıda, her grup iş koçlarının hazırladığı
sorulardan yardım alarak yaptıkları ziyaretin bir özetini çıkarır. Ardından
büyük grupta herkesin özeti bir kartona asılır ve görevler, uygun davranışlar,
giyim, iş arkadaşları ve üstlerle ilişki gibi üzerinde durulması gereken konular
seçilir. Ziyarette çekilen fotoğraflar gözlemlenen farklı meslekler ve gerektirdiği
beceriler hakkında konuşmak için başka bir fırsat yaratır.
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Malzemeler
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• Tahta ve büyük uçlu kalemler, not defteri, röportaj ve ziyaret hakkında sorular
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Eğitim alanları

• İş dünyasını tanımak 			
• Ben ve iş 				
• İletişim
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• Ben ve diğerleri
• Dışarıda bağımsızlık
2

D

6 Down

Sendromu Derneği’nin notu: Kitabın Türkçesi DSD tarafından 2017 yılında çıkarılacak. Dernek ile iletişime
geçerek Bimeks Down Türkiye Kariyer ve Bağımsız Yaşam Akademisi çalışmaları hakkında bilgi alabilirsiniz.
Akademinin müfredatı İtalya’da 30 yıldır benzeri çalışmalar yapmış olan İtalyan Down Sendromu Derneği (AIPD)
danışmanlığında hazırlandı. Akademide görev alan iki psikolog eğitmen de AIPD’den eğitim alarak bu tecrübelere
ulaşma fırsatını elde ettiler. Detaylı bilgi için sayfa XV’deki 3 numaralı dipnota;
ayrıca www.downturkiye.org/bidownkariyer-ve-bagimsiz-yasam-akademisi adresine bakabilirsiniz.
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Örnekler ve kullanılan araçlar
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NOT FORMU
İş yerine ziyarete gitmeden önce
gerekli olan bazı bilgiler
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MU

Grup:
Ziyaret edilecek şirketin adı:
Adres:
Telefon:
Sorumlu kişi:
Röportaj yapılacak kişi:
Nasıl gidilir?:
Ziyaret saat kaçta başlar?
Buluşma yeri (nereden yola çıkılır):
Vaktinde varmak için yola saat
’de çıkmak gerekir.

O
R
D

N

OW

N
E
S

D

RÖPORTAJ FORMU
Ziyaret boyunca: Roller
Fotoğrafçı
İş yerinin ve çalışanların fotoğraflarını çekmekle sorumludur.

N
R
E

Röportaj yapacak kişiler
Şirkette çalışan kişilere sorulacak sorulardan sorumludur.

MU

İ
Ğ
E

D

İş yeri hakkında sorular
Soruları kime sormak istersin?
 Çalışana
 İşverene
 Çalışanlara
 Diğer:

N

OW

O
R
D

N

SE

Sormak istediğin soruları buraya yaz.
Soru 1:

D

Verdikleri cevabı buraya yaz:
3
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FORM 5.10 ŞİRKETE ZİYARET
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Soru 2:

İ
Ğ
E

Verdikleri cevabı buraya yaz:

MU

Soru 3:

N
R
E

D

O
R
D

Verdikleri cevabı buraya yaz:

N
E
S

Başka bir not eklemek ister misin?:

N

W
O
ZİYARETİN TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
D
İÇİN GEREKLİ SORULAR
(KÜÇÜK GRUPLARLA ÇALIŞMALAR)
Ziyaretin Özeti
Neredeydiniz?:

İ
Ğ
E

Bu şirket ne üzerine faaliyet gösteriyor?
 Ticaret
 Hizmetler
 Üretim
 Gıda
 El işleri

O
R
D

MU

Şirketin faaliyet konusu nedir?

 Restoran, kafe, gıda satış 		
 Üretim (fabrika) 			
 Ulaşım
 Eğitim
 Banka, finans
 Giyim, tekstil
 Dağıtım, lojistik
 Kozmetik
 Diğer

N

OW

N
E
S

N
R
E

D

 Zincir mağaza, süpermarket
 Müzik ve yayınlar, kitap

D

4
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FORM 5.10 ŞİRKETE ZİYARET
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Şirketin hangi kısmını ziyaret ettiniz?
 Yönetim
 Depo
 Satış
 Mutfak
 Üretim
 Diğer

İ
Ğ
E

MU

N
R
E

D

Ziyaret ettiğiniz şirket hangi büyüklükteydi?
 Küçük
 Orta
 Büyük

N

SE

Kiminle röportaj yaptınız?

N

OW

O
R
D

Keşfettikleriniz arasında en önemli şey nedir?

D

Görüştüğünüz çalışanın görevi nedir?
Çalışma saatleri neler?
Nasıl bir sözleşmesi var?

İ
Ğ
E

N
R
E

Ziyaret hakkında başka yorumlar:

D

Görüştüğünüz çalışanın işi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bu işi yapmak ister miydiniz?

O
R
D

 Evet, neden?
 Hayır, neden?

N

OW

MU

N

SE

Bu işi yapabilir miydiniz?

D

 Evet, neden?

 Hayır, neden?
5
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FORM 5.11 İLGİ ALANLARINA GİREN İŞ YERİ
VE HİZMETLERE ZİYARET
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

Aktiviteler

Mesleki bakımdan ilgi çeken iş yeri ve hizmetlere ziyaret (postane, süpermarket
gibi.)

N

İşlem

R
E
D

• Hazırlık aşamasında grup birlikte çalışır.
• Ziyaret aşamasında katılımcılar, bir iş koçu ve bir stajyer/gönüllü ile iki veya
daha fazla gruba ayrılır.
• Tekrar gözden geçirme aşamasında grup tekrar birlikte çalışır.

U
M
O

Amaçlar

R
D
N

SE

• İş ortamlarının tanınmasını sağlamak
• Görev ve iş rollerinin tanınmasını sağlamak
• Meslek-beceri eşleşmesinin anlaşılmasını sağlamak
• Dışarıdaki bağımsızlığı artırmak (toplu taşıma araçlarının, para ve
hizmetlerin kullanımı, oryantasyon, sokakta uygun görülen davranışlar)

N

OW

D

Açıklama
		
Mesleki bakımdan ilgi çeken yerlere ziyaretten önce bir hazırlık
toplantısı yapılır. Bu toplantıda gruba aktivite, aktivitenin hedefleri ve
yöntemleri anlatır. Hazırlık boyunca katılımcılarla birlikte ana hedef üzerine
düşünülür. Ana hedef iş rolleri ve bunlar için gerekli becerileri tanımak
amacıyla iş ortamlarını ziyaret etmektir (süpermarket veya postane gibi).
		
Bu aktivitenin başarılı olması için genellikle mesleki bakımdan
ilgi çeken yerler, yani çalışanların ve çalışan olmayan kişilerin rollerinin
görülebileceği yerler seçilir (Süpermarket veya postaneler halka açık yerler
olduğu için müşteri ve çalışan olarak iki grup vardır; resepsiyon ziyareti de bu
şekilde bir rol ayrımının farkına varılması için iyi bir fırsattır).
		
Ziyaretin gerçek bir motivasyon sebebi olması için bu deneyimi
katılımcıların veya eğitim kurumunun gerek duyduğu bir durum için yapmaları
önerilir (Örneğin yıl sonu yemeği için süpermarketten alışveriş yapılabilir,
eğitim kurumuna veya doğrudan katılımcılara gelen faturaları ödemek için
postaneye gidilebilir).
		
Paralel aktiviteler yapmak katılımcıların kendilerini yetişkin
hissettikleri ve sorumluluk sahibi oldukları fırsatlar yaratmanın yanında,
dışarıdaki bağımsızlıklarını da pekiştirir (para ve hizmetlerin kullanımı gibi).
İş koçları bu aktivitelere her zaman bir hedef iliştirmek yerine, katılımcılara
gerçek motivasyonlar bulmak için özenli ve dikkatli olmalıdır. Amaçlar
kararlaştırıldığında grup iki veya daha fazla küçük gruba ayrılır.

İ
Ğ
E

MU

N
R
E

D

O
R
D

N

OW

N
E
S

D

1
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FORM 5.11 İLGİ ALANLARINA GİREN İŞ YERİ
VE HİZMETLERE ZİYARET
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Gidilecek yerler (süpermarket ve postane ziyaretlerinin yapıldığı yere en
yakın yerler) ve adresler bulunur (Sokakta bir yerden bir yere gitmek için
Bağımsızlık Eğitim Kursları [Contardi 2004]7 kitabında kullanılan yöntemlere
bakabilirsiniz).
		
Bu aşamada katılımcılara ziyaret süresince topladıkları bilgileri not
alabilecekleri bir form verilebilir. Form gerekli şartlara göre hazırlanır, yani
kolay anlaşılır olmalıdır; örnek olarak Form 5.10’a bakabilirsiniz. Gidilecek
yere varıldığında alışveriş yapma, fatura ödeme gibi hedeflerin gerektirdiği
aktiviteler dışında iş koçu ve grup sorulara cevap vererek rol ve becerilerin
tanınması konusu üzerinde çalışır ("Sizce çalışanlar hangileri?", "Nasıl bildin?",
"Hepsi aynı şekilde mi giyinmiş?", "Görevleri aynı mı?” gibi).
		
Ziyaretleri gözden geçirme aşamasında küçük grup, iş koçunun
yardımıyla, ziyaretten topladıkları bilgileri bir araya getirir (şirket, ofis,
meslekler hakkında genel bilgiler, bulunan işler, meslekler, gerekli beceriler).
		
Meslek-beceri eşleştirmesi her katılımcının sahip olduğu beceriler ve
üzerine konuşulan mesleği yapıp yapamayacağı hakkında hep beraber düşünme
fırsatı yaratır. Daha sonra büyük grupta bir kartona, küçük grupların hazırladığı
bilgiler yazılır.

İ
Ğ
E

MU

N
R
E

D

O
R
D

N

W
O
D

N
E
S

Malzemeler

• Tahta
• Büyük uçlu kalemler
• Ziyaret süresince toplanan bilgileri not etmek ve ziyaret sonrası özet için form

Eğitim alanları
• İş dünyasını tanımak
• Ben ve iş
• Dışarıda bağımsızlık
2

7 Detaylı

bilgi için sayfa 109’daki 6 numaralı dipnota bakabilirsiniz.
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FORM 5.12 BİREBİR GÖRÜŞME DEĞERLENDİRME FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Kişisel bilgileri verme becerisinin kontrolü
Ad / Soyad:
Doğum yeri:
Doğum tarihi:
İkametgah adresi:

MU

İ
Ğ
E

N
R
E

D

Eğitim süreciyle ilgili bilgiler hakkında bilinç sahibi olma ve bunları
anlatabilme becerisi

O
R
D

Eğitim-öğretim özgeçmişi:

N
E
S

Senin için çalışmak ne anlama geliyor?

Motivasyon değerlendirmesi

N

Çalışmak neden önemlidir?
Ne iş yapmak isterdin?
Neden?

OW

D

İş hayatı hakkında bilgilerin değerlendirilmesi
Hangi meslekleri biliyorsun?

Bu kelimelerin anlamlarını biliyor musun?
İş sözleşmesi
Maaş / Vardiya
İzin / Yıllık izin
Çalışma saati
Müdür
Mola / Yemek molası
Staj nedir?
İş nedir?
Staj ve iş arasındaki fark nedir?

İ
Ğ
E

MU

N
R
E

D

O
R
D

İstihdam projesi değerlendirmesi

Sence iş bulmak kolay mı?  Evet  Hayır
Neden?
Sence neler yapabilirsin? Hangileri çalışmak için önemli olabilir?

N

OW

N

SE

Bu şirket seni neden işe almalı?

D

(Bunlar iş koçunun, kişinin sahip olduğu iş bilincini değerlendirmek için
sorabileceği bazı sorulardır. Kişinin becerilerine göre daha basit veya zor
şekilde sorulabilir.)
1
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Bölüm 6

Şirketlerle ilişkiler

1

Duyarlılığı artırmak, haritalama,
ilişkinin kurulması ve korunması
Şirket: Süreç iş birliği
İşe yerleşimlerde çok önemli bir rol oynayan taraflardan biri de iş
dünyasının kendisidir. Edinilen tecrübeler, şirketlerin zihinsel engelli bireylerle
çalışırken doğru bir ilişki kurmanın tüm olumlu unsurlarını anlayabilmesi
için bilgi vermenin ve farkındalığı artırmanın ne kadar önemli olduğunu bir
kez daha kanıtlamıştır. Zihinsel engelli bir bireyin mesleki potansiyelinin
bilincine varmak genellikle zihinsel engelli bireyler hakkındaki gerçekleri
bilmeyen şirketler için gerekli bir aşamadır. Başarılı bir yerleşimin sırrı
isteklerin paylaşımından, özellikle de potansiyel çalışanın becerilerinin ve
şirketin gereksinimlerinin derinlemesine incelenmesinden geçer. Bir taraftan
zihinsel engelli çalışanın becerilerine uygun isteklerde bulunmak, diğer
taraftan şirketin ihtiyaçlarını karşılamak gerekir.
Bir şirketin sunduğu görevler çalışanın beceri ve potansiyeli için
uygun değilse, başka yerlerle iş birliği sağlamaya yönelmek gerekir. Her
çalışan, çalıştığı ortamda potansiyel becerilerini ortaya çıkarma fırsatına
sahip olmalıdır. Bir o kadar önemli başka bir unsursa bu becerilerin şirketin
isteklerini karşılamasıdır; böylece karşılıklı bir ilişkiden bahsedebiliriz. Bu
şartların yerine getirilmesini sağlamak ve zihinsel engelli bireylerin mesleki
1 Down

Sendromu Derneği’nin Notu: DSD’nin uyguladığı İş Koçu Destekli İstihdam Programı çerçevesinde Anadolu
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından
iş yerleri, gençler ve ailelerle yapılan anket sonuçlarını “Engellilik ve İstihdam: Bütünleşme Yolunda İş Koçu Destekli
İstihdam Modeli” adlı kitapta bulabilirsiniz.
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potansiyellerini göstermek için şirketlerle bilgi verme ve farkındalığı artırma
konusunda çalışmalara başlanmalıdır.

Farkındalığı artırmak için öneriler
İlerleyen sayfalarda verilen araçlar, şirketle ilk kez iletişime geçerken
kullanılabilecek olası yaklaşım biçimlerini anlatmaktadır. Bilgilendirme
amaçlı broşürler veya başka malzemeler göndermek, insan kaynakları
sorumlularıyla görüşmeler düzenlemek, medyada yer almak ve işverenlerle
iletişim halinde olmak olası stratejilerden bazılarıdır.
Engelli personel çalıştırma zorunluluğu olan şirketler iş arama
merkezinden gelen bilgiler sayesinde farklı kriterlere göre ayrılabilir
(zorunluluğu olan şirketlerin ve engelli bireyler tarafından yapılacak görevlerin
listesi kamuya açıktır). Bu noktada iş bulma şirketlerinin gönderdiği bilgilere
bakılabilir, farkındalık çalışmasından sonra kendi istekleriyle başvuru yapan
şirketler araştırılabilir, gazete ve dergi ilanları ile web siteleri incelenebilir
(iş arama siteleri ve şirket siteleri); ayrıca bağlantılar, ilgili derneklerle ve
sendikalarla ilişkiler, bilgi bültenleri kullanılabilir.
Bu aşamada mümkün olduğunca çok şirketle iletişime geçip bir arşiv
yaratmak çok önemlidir.
Şirketlere uygun bir yaklaşım geliştirmek dikkatli bir bilgilendirme
ve farkındalık yaratma sürecinden geçer: Bu, zihinsel engellilik konusundan
başlayıp iş koçluğu konusunda biten bilgi edinme, bilgi verme ve somut bir iş
birliği oluşturma sürecidir. Çoğu şirket zihinsel engelli bireylerin dünyasını,
bu dünyanın başrol oyuncularını, onların kapasite ve potansiyellerini bilmez.
Bu konuda hala çok fazla ön yargı ve kalıplaşmış fikir var. İşverene sorular
sorarak zihinsel engelli bireylerin kimler olduğu, neler bildikleri ve neler
yapabildikleri hakkında bilgi verme çalışması yapmak, zorunlu bir başlangıç
noktasıdır (“Down sendromlu kimseyi tanıyor musunuz?”, “Hakkında ne
düşünüyorsunuz?” gibi).
İlk iletişim mektup veya bilgilendirici bir dökümanla yapılırsa,
bu doküman zihinsel engelli bireyler hakkında net bir sunumu da içinde
barındırmalıdır.2 Bu aşamada zihinsel engelli bireyin ve iş koçluğunun
çalışma boyutunun anlamına değinmek de önem taşır (“Tıpkı diğer çalışanlar
gibi bir çalışandan bahsediyoruz, bu kişi de şirketinizin üretimine katkıda
bulunacaktır” gibi).

2 Down

Sendromu Derneği’nin notu: DSD olarak biz telefon veya email ile randevu alıp yüz yüze görüşmeyi ve
bu detayları bu görüşmede vermeyi tercih ediyoruz. Daha önce yerleştirme yaptığımız firmalardaki yöneticilerin
referansı ile bir firmaya gitmek de kullandığımız yöntemlerden biri. Referans ile gittiğinizde randevu almak çok
daha kolay olmaktadır. Randevu esnasında sunum, geçmiş çalışmalara ait video kayıtları gibi araçlar kullanılıyor
ve toplantı sonrasında bir dosya ile ilgili belgeleri daha sonra refere edebilmeleri için firma yetkilisine teslim
ediyoruz. Tüm bu dosya ve sunumlar geliştirilen İş Koçluğu Sertifika Programı’nın bir parçasıdır.
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Farkındalığı artırma aşaması İş Koçu Destekli İstihdam Programı’nın
özellikleri ve verdiği destek hakkında bir bilgilendirme de içermelidir. Bu,
sorumlu kişinin süreçte gerekli olacak önemli bilgileri şirkete aktarma ve
onları yalnız bırakmayacaklarının altını çizme becerisine sahip olmasını
gerektirir. Bir sunum broşürü ve iletişim mektubu duyarlılığı artırmak için
faydalı araçlardır.
Şirketten yardım istenmediği, aslında bir fırsat sunulduğu mesajının
verilmesi gerekir. Kullanılan ton kısa ve net olmalı; araçlar amaçları anlatmalı
ve iş koçları kendilerini hem ortak hem de danışman olarak tanıtmalıdır.
İlerleyen sayfalarda, AIPD deneyiminde kullanılan katlanabilir broşür
örneklerine (Form 6.2)3 ve şirketle ilk iletişim mektubuna (Form 6.3) yer
verilmektedir. Bunlar tamamen dernek ortamı ve Down sendromuyla ilgili
olsalar da, herkes kendi verdiği hizmete göre uyarlayabilir.
Her iki formun da sorumlu kişilere ulaşmak için gerekli bilgiler
içerdiğinin altını çizmek istiyoruz. Bu iletişim bilgileri ileride şirket tarafından
kullanılabilir, bu yüzden değişmeyecek ve doğru iletişim bilgileri verilmelidir
ve gerekiyorsa iş koçlarının çalışma saatleri iliştirilmelidir. Böylece şirket
gerektiği zaman kime ulaşması gerektiğini bilir.

Farkındalığı artırma aşamasından sonra
gerçekten iş birliği yapılabilecek şirketlerin
bulunması
İş koçlarının mümkün olduğunca çok şirketle iletişime geçmesini
ve bölgede mevcut olanakların keşfini hedefleyen ilk aşama olan duyarlılığı
artırma çalışmasından sonra, sıra doğrudan iletişim aşamasına gelir. Bu
aşamada uygun olan potansiyel şirketlerle telefon üzerinden iletişime geçilir.
İş koçları, cevap veren veya ilgi gösteren şirketlere telefon edip randevu ister.

3 DSD

İş Koçluğu Broşürü Form 6.1’de kullanımınıza sunulmuştur.

FORM 6.1 BROŞÜR ÖRNEĞİ: OLASI BİR İŞE DOĞRU (DSD BROŞÜRÜ)
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FORM 6.1 BROŞÜR ÖRNEĞİ: OLASI BİR İŞE DOĞRU (DSD BROŞÜRÜ)
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FORM 6.2 BROŞÜR ÖRNEĞİ: OLASI BİR İŞE DOĞRU
(AIPD BROŞÜRÜ)
AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN
ONLUS (İTALYA DOWN SENDROMU DERNEĞİ)
www.aipd.it
AIPD Down sendromlu bireyler ve aileleri için kurulan
resmi bir dernektir; amacı aileler, sağlık çalışanları,
okul idareleri ve engellilerle çalışan herkes için bir
başvuru noktası olmaktır. Bilgi, danışma ve tanıtım
aktivitelerinde bulunmaktadır. Son yıllarda yetişkin
olmanın getirdiği sorun ve ihtiyaçlar konusunda da
çalışmaktadır.

İ
Ğ
E

1979 yılında Roma'da doğan AIPD Onlus bugün resmi
olarak 41 şehirde aktivitelerine devam etmektedir.

N

OW

ORAN
1.500'de 1

30-34 yaş		

580'de 1

35-39 yaş		

280'de 1

40-44 yaş		

70'de 1

45 yaş üstü		

38'de 1

N

Down sendromlu çocukların gelişim süreçleri, diğer
çocukların geçtikleri süreçlere benzer ancak daha
yavaştır. Down sendromlu çocuklar, diğer çocukların
elde ettikleri başarılara biraz daha uzun sürede
ulaşabilirler; yürüyebilirler, konuşabilirler, koşabilirler
ve oyun oynayabilirler. Spor yapabilip arkadaşlarıyla
gezebilirler, okula gidip okuma-yazma öğrenebilirler.
Down sendromlu bireylerin çoğu iyi derece
bağımsızdır; kendilerine bakarlar, yemek yapabilirler,
sokağa çıkıp tek başlarına alışveriş yapabilirler.
Down sendromlu gençler ve yetişkinler bir meslek
öğrenip üretken bir şekilde çalışabilirler. Biz dernek
olarak çalışanların ve ailelerin emeği sayesinde çok
olumlu deneyimlere şahit olduk.

O
R
D

N

İ
Ğ
E

Nedir?
AIPD iş deneyimi edinmek isteyen Down sendromlu
kişilere istihdam konusunda fırsatlar sunan çalışmalar
yapmıştır. İş dünyası ile etkili bir ilişki kurarak, 68/99
yasası hükmü çerçevesi içinde Down sendromlu
kişilere iş vermek isteyen tüm kamu ve özel şirketlere
istihdam planlaması yaparak destek verir.

N
R
E

D

Down sendromlu bireyler arasında temizlik
görevlisi, bahçıvan, fast-food çalışanı, mağaza
görevlisi olarak çalışan kişiler var. Bu basit işlerin
yanı sıra, bilgisayar veya büro işleri gibi daha zor
görevlerde edinilen deneyimler de gün geçtikçe
artıyor. Down sendromlu bireyler birçok şey
yapabiliyor; ayrıca daha fazlasını da öğrenebilirler.
Bu ihtimallerin gerçekleşmesi için onları tanımayı ve
kapasitelerine güvenmeyi öğrenmeliyiz.

SE

İTALYA’DA YAŞAYAN DOWN SENDROMLU
KİŞİ SAYISI NEDİR?
Şu anda İtalya'da 1200 çocuktan 1'i Down
sendromuyla doğmaktadır. Yaşayabilecekleri sağlık
sorunları için bu bireylere özel tedavi yöntemleri
geliştirilmesi ve tıbbın ilerlemesi sayesinde, yaşam
süreleri oldukça uzamıştır. Öyle ki bu bireylerin yaşam
süreleri şimdilik 62 seneye kadar ulaşırken, gelecekte
bu sürenin daha da uzaması bekleniyor. İtalya'da %61’i
25 yaşın üstünde olmak üzere, neredeyse 38.000
Down sendromlu bireyin yaşadığı düşünülüyor.

OLASI BİR İŞE DOĞRU...
DOWN SENDROMLU BİREYLERİN
İSTIHDAMI İÇİN DESTEK

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR KİMDİR VE
NELER YAPABİLİRLER?

MU

İleri yaşta hamilelik sendromun oluşma ihtimalini
artırsa da, bu, genç annelerin çocuklarının Down
sendromuyla doğmayacağı anlamına gelmez. Ancak
daha yaşlı bir anne tabii ki daha fazla risk altındadır.
Bir diğer risk faktörü ise bir önceki çocuğun da Down
sendromuyla doğmuş olmasıdır.

OW

Bize ulaşın:
Telefon numarası:
……............................................'den randevu isteyin.
İş koçu:
İsim:
Ulaşabileceğiniz saatler:

DOWN SENDROMU NEDİR?
Down sendromu, fazladan oluşan bir kromozomun
varlığıyla ortaya çıkan genetik bir durumdur: Her
hücre çekirdeğinde 46 yerine, 47 kromozom vardır;
yani fazladan bir 21. kromozom bulunmaktadır.
Trizomi 21 ifadesi de buradan gelmektedir. Bu
kromozom fazlalığı çocukta farklı seviyelerde motor,
fiziksel ve zihinsel gecikmeye sebep olabilir. Down
sendromuna sebep olan nedenler hala bilinmiyor.
Yine de epidemiolojik araştırmalar ileri yaşta hamile
kalmanın sendromun ortaya çıkma ihtimalini
artırdığını ortaya çıkarıyor.

30 yaş altı		

O
R
D

Down sendromlu
bireylerin istihdamı
için destek

N
E
S

D

HAMİLELİK YAŞI		

D

MU

AIPD ………. BÖLGESİ
……… yılında kurulmuş olup, kâr amacı
gütmemektedir. Aktivitelerini ulusal AIDP’nin
yasal amaçları ve işlevleri çerçevesinde
gerçekleştirmektedir.
Aktivite alanları
• Aileler: Karşılama ve destek
• Okul: Okul sürecinde danışmanlık
• Okul sonrası oryantasyon
• Bağımsızlık: Down sendromlu ergenlere, gençlere ve
yetişkinlere yönelik bağımsızlık kursu
• İş: Çalışan Down sendromlu gence, aileye ve şirkete
çalışma dönemi boyunca destek
• Yerleştirme
• Bilgi: Ailelere, çalışanlara ve öğretmenlere yasal
danışmanlık
• Çalışma ağı: Yerel, bölgesel ve ulusal çalışmalara
katılım

N
R
EOlası bir işe doğru

Kime?
Eğitim-öğretim süreçlerini bitirmiş, iş dünyasına
girmek isteyen ve bunu yapabilecek Down sendromlu
bireylerle çalışıyoruz.
Aktiviteler
Tüm süreç boyunca Down sendromlu bireylere eşlik
ederken şunları yapıyoruz:
• Becerileri gözlemleyip değerlendirerek ve kişisel
profillerini çıkararak Down sendromlu bireylere
danışmanlık ve destek hizmeti veriyoruz.
• Potansiyel çalışanlara, işe alınma süreçlerine ve
ailelerine destek veriyoruz.
• Çalışma süresince destek oluyoruz.
• Mesleki deneyimi gözlemliyoruz.
• İstihdamı sağlamak, korumak ve duyarlılığı
artırmak için şirketlere sürekli danışmanlık hizmeti
veriyoruz.
• Kurum, dernek ve sendikalarla iş birliği sağlıyoruz.

D
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FORM 6.3 ŞİRKETLE İLK İLETİŞİM MEKTUBU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Sayın İnsan Kaynakları Müdürü,

İ
Ğ
E

		

AIPD, Down sendromlu bireylerin ve ailelerinin ülke çapında çalışan derneğidir. Amacı Down sendromlu
bireylerin haklarını korumak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak, okul ve sosyal hayatlarına katkıda bulunmak,
becerileri hakkında bilinçlendirmek ve sendrom hakkında bilgi vermektir. Son yıllarda Down sendromlu bireylerin mesleki
bütünleştirmeleri için de çalışmalar yürütmekteyiz. Bildiğiniz gibi, zihinsel engelli bireylerin çalışma hakkı 68/99 “Engelli
Bireylerin Çalışma Hakkı” yasasıyla korunmaktadır. Bu yasanın 3. maddesinin öngördüğü gibi, işverenler aşağıda detaylarını
bulabileceğiniz ölçülerle, engelli çalışan istihdam etmek zorundadır:
		
		
		

N
R
E

D

• Bir şirketin 50 kişiden fazla çalışanı varsa, %7’si engelli çalışan olmalıdır (%60 kişiye özel istekle yerleştirilir).
• 15-35 çalışanı varsa, 2 engelli çalışanı olmalıdır (1'i kişiye özel istekle).
• 15-35 çalışanı varsa, 1 engelli çalışanı olmalıdır (Kişiye özel istekle).

MU

O
R
D

		
68/99 yasasının 13. maddesi, bu zorunluluk altındaki firmalara verilen teşviklerden de bahseder.
		
Bu doğrultuda sizi, çalışarak şirketinize katkıda bulunabilecek birçok Down sendromlu bireyle
tanıştırabileceğimizden eminiz. Down sendromlu bir bireyin çalışma boyutunu anlamanıza yardımcı olmak için, Down
sendromlu bir çalışan olan Gloria'nın bir cümlesini sizinle paylaşmak istiyoruz:

N
E
S

		
“Çalışmaya başladığımdan beri hayatım çok olumlu bir şekilde değişti: kişiliğim değişti, büyüdüm, yetişkin bir
kadın oldum.”
		

N

Gloria’nın sözleri iyi bir istihdamın küçük ve büyük başarılarının göstergesidir.

W
O
D

		
şehrindeki AIPD, Down sendromlu bireylerin istihdamı konusunda, gerek başlangıçta gerekse
süreç boyunca, danışmanlık ve gözlem yaparak şirketlere destek verir.
		
Eğer daha fazla bilgi isterseniz, tüm sorularınıza seve seve cevap vereceğimizi belirtmek isteriz. Bizimle iş
birliği yapacağınızı umarak, bir görüşme ile detayları konuşmak için yanıtınızı rica ediyoruz.
		

Saygılarımızla,

1

Tablo 6.1 de verilen şema, duyarlılığı artırma çalışması için bir örnek olabilir.
Bölgede mevcut şirketlerin
araştırılması

Mail veya broşür
gönderilmesi

Telefon

Randevu

Tablo 6.1. Duyarlılığı artırma rota örneği
© 2016, Bu form Persone con disabilita intellettiva al lavoro [Erickson] isimli yayın referans alınarak Down Sendromu Derneği
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Alınan bilgilerin organizasyonu:
Bilgi bankasının kurulması
Bu aşamanın amacı potansiyel çalışanlara durum anında eğitim
imkanı tanıyan, engelli çalıştırma zorunluluğu olan veya engelli birey
çalıştırma zorunluluğu olmadığı halde sürece katılmak isteyen4 şirketleri
tanımak, bulmak; şirket ve bizi ilgilendiren bölgedeki üretim hakkında
bilgi edinmektir. Şirketlerle ilgili bilgi içeren bir arşiv oluşturmak, sahip
olunan bilgilerle aktivite planlamak ve yapılan işi daha sonra hatırlamak için
belgelemek etkili yöntemlerdir.
İletişimde bulunduğunuz kişi ve şirketleri ve iyi bir ilişkiyi etkili
şekilde idare edebilmek için, arşive örneğin Excel ile basit bir veri tabanı
ekleyebilirsiniz. Excel belgesinde şirketle ilgili önemli bilgilere ve yapılan iş
birliği hakkındaki geçmişe yer verebilirsiniz (Form 6.4).

FORM 6.4 ŞİRKETLERLE İLGİLİ VERİ TABANI
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Şirket Hakkında
Bilgiler
Şirketin Adı

Ad / Soyad

Türü

Görev

Adresi

Telefon

U
M
O

İş birliği

N
R
E

Görüşme Günü

D

Son İletişim Günü
Yapılan İş birliği

R
D
N
Faks

N

İ
Ğ
E

Sorumlu Kişi

SE

E-mail

		
Şirketle ilgili genel bilgiler içinde "türü" ile ilgili bir bölüme de
yer verilmiştir (zorunluluğu olup olmayan şirket, kamu idaresi, üniversite,
kooperatif gibi). Sorumlu kişiyle ilgili bölümde ad, soyad ve iletişim bilgilerinin
yanı sıra, bu kişinin şirket içindeki görevini de belirtmek gerekir. Bunlar özenle
not alınması gereken bilgilerdir çünkü ilişki kurmak ve bu ilişkiyi korumak için
önem taşırlar. Bu yüzden özellikle ilk telefon iletişiminde konuştuğunuz kişinin
adını net bir şekilde öğrenmeniz (özellikle telefon santrali veya sekreteri varsa)
ve kendinizi net bir şekilde tanıtmanız gerekir. İş birliği bölümü ise iletişimleri
ve iş birliği türlerini kaydetmenize yardımcı olur (protokollü şirket, eğitim
planı, oryantasyon, iş birliği yapılmadı gibi).

OW

D

4 “Engelli

1

birey çalıştırma zorunluluğu olmadığı halde sürece katılmak isteyen” cümlesi DSD’nin eklemesidir.
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Şirket analizi
İstekli bir işveren bulduktan sonra, personel adaylarına uygun
görevleri araştırmak için iş yeri dikkatli bir şekilde incelenir. Şirkete
hızlıca göz atmaktan ziyade, derinlemesine bir inceleme yapılmalıdır. Bu
gözlem sürecini mümkün olduğunca etkili ve objektif kılmak için, Şirket
Haritalama Formu (Form 6.5)5 kullanılabilir. Bu, şirketin genel bilgilerinin
ve zihinsel engelli bireyin yerleştirileceği sektör/bölüm hakkındaki bilgilerin
kaydedildiği bir formdur. Doldurulan formlar derneğin arşivinde şirketlerle
ilgili bilgileri organize etmeye yarar.

Uygun görevlerin ve olası adayların bulunması:
Hedefli istihdam
İstihdam sürecine başlamak isteyen şirketle yapılan ilk görüşmede
alınan bilgilerin dikkatli bir şekilde incelenmesi iş koçuna, sunulan görev
ve bölümler arasında en uygununu bulma fırsatı verir. Bu rotada ilerlemek
için uygun bulunan personel adaylarının seçimi iş koçlarının programa aldığı
kişilerin değerlendirmesinde ortaya çıkan bilgilerle (Bknz. Bölüm 4) şirketin
bilgileri arasında bir karşılaştırma yaparak belirlenir.
İş koçları görev seçiminde sadece şirketin sunduğu işleri ve zihinsel
engelli çalışan adaylarının becerilerini değil; şirketin gerçekten bu görevlere
alınacak kişilere ihtiyacının olup olmadığını ve bu görevlerde devamlılığın
sürdürülüp sürdürülemeyeceğini de göz önünde bulundurur. Başka
uygulamalarda çoğunlukla aday için uygun görülen görevler yüzeysel şekilde
seçilir ve bu görevler şirketin ihtiyacı olan işler değildir; bu da çalışana ve
üretime sağlayabileceği katkıya değer vermeme riskini taşır.
İş koçluğunda (İş Koçu Destekli İstihdam Modeli - DSD) ise hedefli
istihdam sayesinde hem şirketin hem de çalışanın memnuniyeti sağlanmaya
çalışılır.6

5 AIPD’de kullanılan Şirket Haritalama Formu Morri ve Perrini (1998)’de verilen yönlendirmeler çerçevesinde
hazırlanmıştır.
6 Down Sendromu Derneği’nin notu: DSD İş Koçu Destekli İstihdam Modeli uygulamalarının başarısının en kritik
faktörlerinden biri budur. Bugüne kadar yapılan uygulamalar büyük ağırlıkla zihinsel engelli çalışanı “idare eden”,
“oyalayan”, “vakit geçirmesini sağlayan” ortamlar olarak kurgulanmıştı. Oysa ki eğer çalışan gerçek bir ihtiyacı
karşılayan gerçek bir performans sergilemiyorsa, yani şirketin üretim sürecine gerçek bir katkı sağlamıyorsa, bu
“iyi niyet” istihdamları ne firmaya ne de çalışana anlamlı bir katkı sağlar ve orta / uzun vadede sürdürülememe
olasılığı çok yüksektir. Hele ki bir finansal sıkıntı ortamında ilk gözden çıkartılacak eleman bu kişi olacaktır.
Ancak eğer zihinsel engelli çalışan, tıpkı diğer çalışanlar gibi, şirketin gereksinim duyduğu bir pozisyonu başarıyla
dolduruyorsa bütün bakış açısı değişir.
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FORM 6.5 ŞİRKET HARİTALAMA FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Doldurulduğu tarih:						
Görüşmeyi yapan kişinin adı:					
Görüşme yaptığımız kişinin adı:					
Görüşme yaptığımız kişinin şirket içindeki görevi:			
Bölümü:						
		

N
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D
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Şirket bilgileri

İ
Ğ
E

Genel bilgiler
Şirket adı:
Adresi:
Posta kodu:
İlçe:
İl:
Başka yerlerde şubesi-bürosu var mı? Varsa nerede?:
Sektörü:
Üretim-hizmet türü:
Toplu Sözleşme:

O
R
D

N

W
O
D

N
E
S

Daha önce zihinsel engelli birey istihdam etti mi? 7
 Evet  Hayır
Evet ise, kişi ile nasıl iletişime geçildi? 		
 İŞKUR'a başvuru				
 Özel istihdam büroları 				
 İnsan kaynakları firmaları
		
 İnternet üzerinden ilan ile 			
 Gazete ilanı ile					
 Bireyin okuduğu okul aracılığıyla 		
 Staj sonrası istihdam
			
 İş Koçu Destekli İstihdam Modeli ile		
 Diğer			
			

MU
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R
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Nasıl sonuçlandı:
Olumlu/olumsuz
Olumlu/olumsuz
Olumlu/olumsuz
Olumlu/olumsuz
Olumlu/olumsuz
Olumlu/olumsuz
Olumlu/olumsuz
Olumlu/olumsuz
Olumlu/olumsuz

N
R
E

D

Şirkete ulaşım
 Servis var mı?
 Toplu taşıma (Hayır ise, şirket yol parası veriyor mu?)
 Özel araçlar 					
 Diğer

N

OW

İ
Ğ
E

N
E
S

1

D

7 Down Sendromu Derneği’nin notu: Türkiye’deki uygulamada engelli birey çalıştırmak isteyen firmalar isterse
İŞKUR’a müracat edebilir ve oradan bir personel adayı talep edebilir veya kendileri ilan vererek ya da farklı
kurumlar aracılığı ile personel bulabilirler. Yalnız engelli bireyi engelli personel kadrosundan çalıştırabilmek için
ya bu bireyin İŞKUR’a kayıtlı olması veya çalışmaya başladıktan sonra 15 gün içerisinde şirket tarafından İŞKUR’a
bildirimde bulunulması gerekmektedir. Aksi taktirde birey engelli kadrosunda gösterilemez ve şirket bu konudaki
teşviklerden faydalanamaz. Engelli istihdamı ile ilgili yasal mevzuat hakkında detaylı bilgi için “Engellilik ve
İstihdam: Bütünleşme Yolunda İş Koçu Destekli İstihdam Modeli” kitabına bakabilirsiniz.
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FORM 6.5 ŞİRKET HARİTALAMA FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Şirket hizmetleri
Yemekhanesi var mı?
 Evet  Hayır
Evet ise, şirket içinde mi yoksa dışarıda mı?
Hayır ise, öğle yemeği parası veya yemek kartı veriyor mu?

İ
Ğ
E

N
R
E

D

MU

Şirket içinde bir kafe veya mola bölümü var mı?
 Evet  Hayır
Soyunma odası var mı?
 Evet  Hayır
Dinlenme tesisi var mı?
 Evet  Hayır

O
R
D

N

N
E
S

Zihinsel engelli bireyin yerleştirilmek istendiği yerin analizi

OW

Bölümün genel özellikleri
Bölümün görevi (Hangi departman):
Bölümde kaç kişi çalışıyor?
Kadın (kaç kişi):
Erkek (kaç kişi):
Çalışanların ortalama yaşı (gençler, yetişkinler gibi):

D

Bölümün çalışma saatleri:
Sabit saatler:
(Belirtin)
Belirli mola saatleri var.
 Evet  Hayır
Serbest mola saatleri var.
 Evet  Hayır
Vardiyalar var.
 Evet  Hayır
Evet ise, saatleri:
Başka gözlemler:

Esnek saatler:

MU

İ
Ğ
E

N
R
E

D

O
R
D

N

SE

Engelli bireye sunulan görevlerin analizi

N

Pozisyon:
İşin yapıldığı yer:
Çalışma saatleri:
Şirkette engelli bireyden sorumlu kişi (şirket içindeki süpervizörü):
Şirketteki süpervizörü ile yakınlık (aynı oda, aynı bölüm, farklı bölüm):

OW

D

2
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FORM 6.5 ŞİRKET HARİTALAMA FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Görevlerin kısa özeti:

İ
Ğ
E

Çalışma yeri (belirli, belirsiz, sabit, değişken, bağımsız masa, başka çalışanlarla
paylaşılan masa, bilgisayarlı veya bilgisayarsız gibi):
Odasını başkalarıyla paylaşıyor.
 Evet  Hayır
Evet ise, kaç kişi ve kim?

MU

N
R
E

D

O
R
D

Ortak görevler var mı? (Öngörülen bir ekip çalışması var mı?)
 Evet  Hayır
Varsa, kaç kişi ve kim?

N

W
O
D

N
E
S

Hangi görevler ortak?
Görevler sadece şirket içinde mi yapılıyor, yoksa şirket dışında da yapılıyor mu?
Verilen görevler
 Tekrar eden (hep aynı)
 Sıralı (sabit iş sırası)
 Sunulan (başkaları iş malzemelerini çalışma yerine getirir)
 Karara bağlı (farklı olasılıklar arasından seçim)
 Bağımsız (kullanılacak malzemelerin ve yapılacakların hazırlanması)
 Farklı ve işlevsel (hep aynı değil ama başkaları tarafından yönlendirilen)

İ
Ğ
E

Görevler başka görevlere bağlı mı?
 Evet  Hayır
Evet ise, ne tür?

MU

N
R
E

D

O
R
D

Görevler belirli bir prosedür gerektiriyor mu?
 Evet  Hayır
Görev süresince malzeme kullanılması gerekiyor mu? (makineler, araçlar,
materyaller, ofis malzemeleri gibi)
 Evet  Hayır
Evet ise hangileri?

N

OW

N
E
S

D

Koruyucu araçlar veya kıyafetler gerekli mi?
 Evet  Hayır
3
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FORM 6.5 ŞİRKET HARİTALAMA FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Evet ise, hangileri?

İ
Ğ
E

Yararlı gözlemler:
Görevler için istenen özellikler
− Dikkat (sürekli, yüksek, sınırlı gibi)

MU

N
R
E

D

− Düşünce (benzerlikleri fark etmek, mantık yürütmek gibi)

O
R
D

− Hafıza (işitme, görme, tekrarlanan hareketler, değişen hareketler gibi)

N
E
S

− Dil (duyma-konuşma, okuma-yazma, mimik)

N

OW

Belirli bir yer oryantasyonu gerekli mi? (yüksek-alçak, içeride-dışarıda, uzakyakın)

D

Belirli bir zaman oryantasyonu gerekli mi?
 Gün içinde (önce, sonra)
 Yakın zamanda (dün, bugün, yarın)
 Uzun zaman içinde (geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman)

İ
Ğ
E

İstenen beceriler (yabancı dil, bilgisayar kullanma gibi)

N
R
E

İstenen beceri seviyesini net şekilde belirtin (Örneğin Word’de yazı yazma,Word
programının tanınması, Excel’e bilgi girmek, Excel programını kullanmayı
bilmek gibi)

MU

Yararlı gözlemler:

Seçim prodesürü

N

D

O
R
D

N

SE

Seçimi kim yapacak?
Aday kaç görüşmeden geçecek?
İşe almak için son karar kimin?

OW

D

İş koçunun adı ve imzası:
4
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FORM KULLANIM REHBERİ
>Formun amacı: İncelenen şirket hakkında en anlamlı bilgileri
toplamak, genel çalışma ortamını ve engelli bireyin olası yerleşimini
anlamaktır. Form üç bölümden oluşmaktadır ve her birinin kendine özel
bir amacı vardır:
• Genel bilgiler: Şirketi tanımlayan her şey.
• Bölüm analizi: Zihinsel engelli bireyin yerleştirileceği bölüm
hakkında her şey; aşağıda detaylı anlatılan görev tanımı.
• Görev analizi: Şirketteki bölümün detaylı bir şekilde
araştırılmasından sonra, hem belirlenen görevi hem de şirketin fiziki
şartlarını, organizasyon yapısını ve sosyal yapısını ayrıntılı biçimde
tanıyabilmek için bilgi toplanır. Bu inceleme görevin özelliklerini ve
gerektirdiği becerilerin tanımlanmasını sağlar. “Görevler için istenen
özelikler” bölümüne özellikle dikkat edilmelidir.
Son olarak, bu form seçim prosedürü hakkında bilgi toplar: Bu,
adayı iş görüşmesine uygun şekilde hazırlamak amacıyla iş koçlarının işe
alımı yapacak kişi ile görüşmesine fırsat verir.
>Kim doldurmalı?: İş koçu
>Ne zaman doldurmalı?: İstihdam veya stajlarla ilgilenen bir şirketle
ilk görüşme boyunca ve sonunda.
>Doldurulurken dikkat edilecek unsurlar: Bu form hem şirket
ziyaretinde röportaj gibi hem de görüşme sonunda gözlem süreci gibi
doldurulmalıdır.

İ
Ğ
E

MU

N
R
E

D

O
R
D

N

W
O
D

N
E
S
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Şirkette seçim görüşmesi
Hedefli istihdam (doğru işe doğru insan) çerçevesinde iş koçları,
aday olarak gönderilecek kişileri belirlemek ve şirkete bildirmek için bir ön
seçim yapar. Şirketle anlaşılması halinde, seçimi doğrudan iş koçu yapabilir
ve seçilen kişiyi şirkete gönderir. Her iki şekilde de, şirket normal bir iş
görüşmesi yapar ve bu görüşmede bir iş koçu da bulunur. Görüşme süresince
iş koçu seyirci rolündedir; gerekirse sadece seçim yapan sorumlu ve aday
arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için müdahale eder fakat kesinlikle adayın
yerine konuşmaz.
İş görüşmesi hem şirkete sunum için hem de sürecin değerlendirilmesi
için önemli ve özel bir andır. Bu deneyim sayesinde potansiyel çalışan
becerilerini deneme, kendisi ve çalışan rolü hakkında bilinç sahip olma fırsatı
bulur. Bu yüzden bu aşamanın başarılı olması için özenle çalışılır. Adayın
eğitim ve hazırlık süreci dışında, (Bknz. Form 5.3 ve 5.4) görüşmenin iyi
bir şekilde yapılması için gerekli olan özgeçmiş şirkete sunulmalıdır (Bknz.
Özgeçmiş Hazırlamak, Bölüm 4).

İstihdam sürecinin aşamalarında ilgili taraflara
eşlik etmek: Eğitim planı
İstihdam için göreve en uygun aday seçildikten sonra, bir Eğitim ve
Bireyselleştirilmiş Oryantasyon Programı hazırlanır. Bu programın içeriği
şirket ve iş koçları arasında kararlaştırılır; sorumluluk sahibi olması ve hedef
seçimine katılması için çalışan tarafından onaylanır. Bu belgenin hazırlığı
ilgili tarafların görevlerini ve ilişkilerini açık bir şekilde resmileştirir, eğitim
planının hedeflerini tanımlar ve iş koçunun iş yerinde bulunacağı zamanları
belirler.
Eğitim ve Bireyselleştirilmiş Oryantasyon Programı şirkete ve
çalışana, yerleşimin ilk haftalarında iş koçlarının iş yerindeki sürekli varlığıyla,
destek garantisi verir. Destek yöntemleri durumdan duruma değişir; taraflar
arasında bir yöntem kararlaştırıldıktan sonra zamanla değiştirilebilir.
İş ilişkisinin tanımına da yer verilmelidir. Yerleşim yöntemini şirket
gereksinimleri ve adayın eğitimsel/mesleki ihtiyaçlarıyla bir araya getirerek
belirlemek gerekir (eğitim stajı ve oryantasyon, anlaşmalar, işe almak için
staj, işe almak, sözleşme tipi, vardiyalar gibi).
Her durumda yerleşim biçimi ne olursa olsun, bireyin özelliklerine
ve şirketin ihtiyaçlarına uygun olarak seçilmiş olan eğitim ve oryantasyon
programının varlığı büyük önem taşır. Her iki şekilde de iş koçunun şirkete ve
çalışana desteği şarttır.
Edinilen tecrübeler çalışma saatlerinin organizasyonuna değinmemiz
gerektiğini gösteriyor. Genelleme yapamasak da, bazı durumlarda yarı zamanlı
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işler (haftada 5 gün ve 20-25 saatlik çalışma) sunmak deneyimin kalitesini ve
başarısını etkileyebilir. Maaşını azaltsa da, bu durum çalışanın yorulmasını
engelleyerek daha iyi bir üretim performansı sağlar ve iş koçunun uygun
görevleri bulmasına yardımcı olur. Bu şekilde şirket hem yasal zorunluluğunu
yerine getirir hem zor bir durumu çözer hem de yeni bir çalışana değer katar.8
Aynı şekilde, sürekli değişen vardiya saatleri olan şirketlerde çalışma
saatlerine dikkat etmek gerekir. Tatil günlerini ve haftalık çalışma günlerini
sabit tutmak zihinsel engelli çalışanın hem iş hayatını hem özel işlerini hem de
boş zamanlarını daha bağımsız bir şekilde idare etmesini sağlar. Ayrıca çoğu
zihinsel engelli birey için bağımsız bir şekilde hareket etmek, toplu taşıma
araçlarını kullanmak ve bunların akşam saatlerinde bulunması zor olduğu
için bu bireylere gün içinde vardiyalar vermekte de yarar vardır. Bunlar her
zihinsel engelli bireyin ihtiyaç duymadığı kolaylıklardır ama şirketle yerleşim
hakkında kararlar alırken göz önünde bulundurulabilecek unsurlardır.
Hem eğitim stajı hem de işe alım stajı durumunda ayrıntılı bilgi vermek
amacıyla, eyaletteki iş arama kurumunun eğitim programının tanımlanması
için modüller bulundurduğunu hatırlatalım (68/99 yasasından alıntı). Yani,
başvurulan hizmetin öngördüğü modülleri kullanmakta yarar vardır.
Form 6.6 eğitim ve oryantasyon programı tanımında yer alması
gereken içeriklerin bir listesini verir.

8 Down Sendromu Derneği’nin notu: Hafif ve orta derece engeli olan gençlerimiz tam zamanlı işlerde başarı ile
çalışabilmektedir. Deneyimlerimizden engel oranı yükseldikçe yarı zamanlı bir işin kişiye daha uygun geldiğini
gördük. Türkiye’de yarı zamanlı çalışma şekli çok tercih edilmemektedir. Hem iş yerleri hem de aileler tam zamanlı
işleri tercih etmektedir.
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FORM 6.6 EĞİTİM VE ORYANTASYON PROGRAMI ÖRNEĞİ
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Çalışan hakkında genel bilgiler
Çalışanın adı ve soyadı:
Doğum yeri:
Tarihi:
Adresi:
Şehir:
Posta kodu:
Tanı:
Engel oranı:
Eğitimi:
 Diploma

İ
Ğ
E

U
M
O

N
R
E

D

Telefon:

R
D
N

 Katılım sertifikası

SE

Şu anki eğitim durumu

N

 Lise öğrencisi
 Özel Eğitim Uygulama Merkezi
 Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi
 Mesleki eğitim öğrencisi
 Üniversite öğrencisi
 İşsiz
 Sosyal yardım alıyor
 Hiç çalışma deneyimi yok
 Diğer

OW

D

İ
Ğ
E

Çalışılan birim hakkında bilgiler
Şirketin adı:
Adresi:
Stajın yeri:
Bölüm-ofis-bölge:
Şirket bölümlerine erişim saatleri:

O
R
D

Program türü
 Staj
 Eğitim ve oryantasyon stajı

N

SE

MU

Staj süresi (ay bazında):
İş koçu:
Şirkette çalışan/stajerden sorumlu kişi:

N
R
E

D

Tarih:

N
W
Staj yöntemi ve hedefleri (tanımlanacak)
DO

Stajyerin, olası bir işe alınma durumunda, şirketin gerektirdiği özelliklere
uygun şekilde eğitilmesi. Haftalık 20 saat, 5 gün, her gün 4 saat (PazartesiCuma 9:30-13:30) iş koçlarıyla kararlaştırılır.

1

© 2016, Bu form Persone con disabilita intellettiva al lavoro [Erickson] isimli yayın referans alınarak Down Sendromu Derneği
tarafından hazırlanmıştır.

134

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İŞ YAŞAMINDA

FORM 6.6 EĞİTİM VE ORYANTASYON PROGRAMI ÖRNEĞİ
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Öngörülen görevler hakkında eğitim:

İ
Ğ
E

MU

N
R
E

D

Staj süresince şu konularda aktiviteler yapılacaktır:

O
R
D

Stajyerin yetişkin-çalışan rolü ve kimliği, çalışan hakları-görevleri (çalışma
saatlerine uyum, giriş kartı kullanımı, maaş gibi), çalışma ortamında hiyerarşi
ve çalışma arkadaşlarıyla olgun ilişkiler hakkında bilinç kazandığından emin
olunacaktır.

N

N
E
S

Staj süresince, iş koçu tarafından destek için şunlar yapılacaktır:9
 İş yerinde iş koçu ve stajyer arasında belirli sürelerle görüşmeler
 Vardiya sırasında gizlice gözlem (beceri, davranış ve değişikliklerin
gözlemlenmesi için)
 Stajyer ve iş koçu arasında iş yeri dışında görüşmeler
 Aileyle iş koçu arasında, çocuklarının mesleki ve kişisel gelişimi hakkında
görüşmeler
 İşveren ve personelle görüşmeler

W
O
D

İ
Ğ
E

Danışmanlık yöntemi

N
R
E

D

1. ay
• 1. hafta: İş koçu her gün iş yerine gelir, tüm gün orada kalır ve çalışma
ortamındaki görevleri konusunda çalışır.
• 2. hafta: İş koçu her gün iki saat iş yerinde bulunur.
• 3. haftadan 4. haftaya kadar: İş koçu ara sıra gelir.
2. ay
• İş koçu haftada iki kez gelir.
3. ay
• İş koçu haftada bir kez gelir.
4. aydan 6. aya kadar
• İş koçu 15 günde bir gelir.

MU

O
R
D

N

W
O
D

N
E
S

2

9

Down Sendromu Derneği’nin notu: DSD’nin uygulamasında iş koçları tüm süreç boyunca iş arkadaşları, aile,
müdür, şirketteki sorumlu kişi arasındaki koordinasyonu yürütmekte; tüm eğitimleri organize etmekte, çalışma
arkadaşlarına ve personele gerekli eğitimleri vermekte; stajere iş yeri kurallarını, iş için gerekli uyum becerilerini
ve işin nasıl yapılacağını öğretmekte; ilişkiler açısından tüm gruplara model olmaktadır. Gence iş yerinde ortalama
3 hafta eşlik etmektedir. Türkiye’deki uygulamanın detaylarını www.downturkiye.org sitesinde ve bu kitabın giriş
bölümünde bulabilirsiniz.
© 2016, Bu form Persone con disabilita intellettiva al lavoro [Erickson] isimli yayın referans alınarak Down Sendromu Derneği
tarafından hazırlanmıştır.

Şirketlerle ilişkiler

135

FORM 6.6 EĞİTİM VE ORYANTASYON PROGRAMI ÖRNEĞİ
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
İş koçu, şirket veya stajyerin gereksinimleri konusunda dernekteki koordinatör
ile sürekli iletişim halindedir ve gerekirse danışmanlık planını değiştirebilir.

İ
Ğ
E

N
R
E

Staj sonunda hedefler konusunda, iş koçu veya şirketin personel müdürü
tarafından bir kontrol değerlendirmesi yapılacaktır. Eğer değerlendirme
olumlu sonuçlanırsa, stajyer özel istekle işe alınır.

MU

Sağlanan imkanlar (örnekler)

RO

- Maaş veya masraf ödemesi: aylık
- Sabit vardiyalar:
saat 11

Stajyerin görevleri

D

D
N
E

TL 10

S

• Şirkette ondan sorumlu olan kişinin yönlendirmelerini uygulamak, herhangi
bir konuda (organizasyon veya başka konularda) onlara başvurmak
• Staj süresince ve sonrasında üretim, ürün veya şirket içi haberleri özel bilgi
olarak görmek
• Şirket kurallarına, hijyen ve güvenlik kurallarına uymak

N

W
O
D

Tarih:
Stajyerin kabul ve onay imzası:
Derneğin imzası:
Çalışılan birimin imzası:
İstihdam merkezinin imzası:

İ
Ğ
E

MU

FORM KULLANIM REHBERİ

N
R
E

3

D

O
R
D

Bu form dernek/kurum, şirket ve stajyer arasındaki iş birliğini resmileştirmek
için kullanılır. Stajyerlerin işe alınması durumunda bu form istihdam
merkezi tarafından da imzalanmak zorundadır (68/99 yasasından
alıntı). Diğer durumlarda şart değildir.
>Kim doldurmalı? İstihdam sürecinden sorumlu iş koçu/koordinatör.
>Ne zaman doldurmalı? Şirket zihinsel engelli stajyerle çalışmaya
başladıktan veya işe aldıktan hemen sonra.

N

OW

N

SE

D

10 Yönetmelikte belirtilen şekilde stajyere maaş ödemesi ya da karşılıklı anlaşma uyarınca masraf ödemesi
yapılabilir.
11 Down

sendromlu kişiler genelde sabit vardiyalarla çalışırlar, yani hafta içinde iş saatleri degişmez. Bu, vakitlerini
bağımsız bir şekilde idare edebilmelerini sağlar.

© 2016, Bu form Persone con disabilita intellettiva al lavoro [Erickson] isimli yayın referans alınarak Down Sendromu Derneği
tarafından hazırlanmıştır.

136

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İŞ YAŞAMINDA

Çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler
Bölüm seçildikten sonra, zihinsel engelli bireyle doğrudan veya
dolaylı şekilde, farklı sebeplerle ilişki içine girecek personelle iş birliği yapmak
gerekir. Personele, yeni çalışana yardım etmek yerine, onu yeni bir iş arkadaşı
gibi görmek gerektiği anlatılır.
Uygun ilişkilerin kurulması ve başarılı bir yerleşimin gerektirdiği
şartları yaratmak amacıyla zihinsel engelli çalışanı motive etmek, destek
vermek; ona kurallara uyması, iyi bir zamanlama dahilinde hareket etmesi,
görevlerini yerine getirmesi gerektiğini fark ettirmek için iş arkadaşlarına
bazı öneriler verilebilir. Kısacası, personelden bireye çalışma arkadaşı gibi
davranması istenir.
Bu önerileri daha iyi kullanmak için, şirketten insan kaynakları ile bir
toplantı düzenlemesi istenebilir. Böyle bir durum organizasyon (vardiyalarüretim) sebebiyle imkansızsa, bir diğer alternatif de her çalışana yazılı
bir bildiri göndermektir. Böylece bilgi yayılır ve bir toplantıyla içerikleri
pekiştirilebilir.12
Bir sonraki sayfada Çalışma Arkadaşları İçin Öneriler’e (Form 6.7)
yer verilmektedir. Bu form personelle iletişim için bir örnek olabilir.
Şunu da belirtmek isteriz ki, bu form Down sendromlu bireylerin
yerleşim sürecinde denenmiştir.

12 Down Sendromu Derneği’nin notu: Bizim deneyimimizde şirket içi bilgilendirme toplantıları mutlaka yüz yüze
düzenlenmelidir. Eğer tüm çalışanlar bir seferde bulunamıyorsa, farklı toplantılar düzenlenmelidir. Ayrıca bu
eğitimlerin belli aralıklarla tekrarının da çok faydalı olduğunun altını çizmek isteriz.
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FORM 6.7 ÇALIŞMA ARKADAŞLARI İÇİN ÖNERİLER
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

		
Merhaba,
		
İş yerinizde yeni bir iş arkadaşınız olacak. Kendisi, zihinsel engelli
biri ve bu yüzden mesleki yerleşimde bu çalışmanın memnuniyet verici bir
deneyim olması için sizlere yardımcı olacağımıza söz veriyoruz. İş ortamında
göz önünde bulundurmamız gereken tutumlar şunlardır:

MU

N
R
E

D

1. Hem konuşurken hem de ondan bir şey isterken basit ve
anlaşılır bir dil kullanın. Genellikle zihinsel engelli bir kişinin isteklerimize
cevap vermemesinin sebebi anlamamış olmasıdır; beceriksizlik veya isteksizlik
değil. Bazen ondan net olmayan, geniş çaplı isteklerde bulunabiliriz, “Çabuk
mekanı temizle!” gibi. Bu isteğin altında yatan başka istekler (masaları temizle,
yeri temizle, aynı anda ama hızlı şekilde) olabilir. Başka zamanlarda tek bir
cümlede iki veya üç soru veya olumsuz sorular sorabiliriz ("Sinemaya gitmek
istiyor musun?" yerine “Sinemaya gitmek istemiyorsun değil mi?” gibi). Tüm
bunlar birbirimizi anlamayı zor hale getirir.

O
R
D

N

W
O
D

N
E
S

		
2. Yeni çalışanın küçük değişiklikler sayesinde fark edilen yeni
becerileri edindiğini görün ve buna gereken önemi verin. Elde ettiği
başarılar için onu motive etmek ve başarısızlıklarını birlikte incelemek çok
önemlidir. Bu, becerileri konusunda bilinç kazanıp öğrenme isteğini artırmasını
sağlar.
		
3. Yeni çalışanla doğrular üzerine kurulu bir ilişki kurun. Bir
aktivite için verilen nedenler gerçek ve anlaşılır olmalı. Kişisel ilişkide çalışanı
ciddiye almak ve gerçeklikten kopmaması için yardımcı olmak gerekir. Örneğin
“Sana aşık oldum, seninle evlenmek istiyorum,” diyen zihinsel engelli bir kişiye
hemen “Hayır, ben sana aşık değilim ama arkadaş olabiliriz,"diye cevap vermek
gerekir. Aynı şekilde imkansız hikayelere inanmamak gerekir. Yani mümkün
olduğunca doğal davranılmalıdır.

İ
Ğ
E

MU

N
R
E

D

O
R
D

		
4. Yeni çalışanı aktivite seçimlerine dahil etmeye çalışın; eğer
mümkün değilse, fikrini söylemesini sağlayın. "Beğendin mi?", "Beğenmedin
mi?" gibi sorular sorun.

N
E
S

		
5. Zihinsel engelli kişi genellikle bir görevi anlamak için daha çok
zamana ihtiyaç duyar ama bu, hedefine ulaşamayacağı anlamına gelmez.
İş süresince asla onun yerine bir şeyler yapmayın ama işini bağımsız şekilde
yapması için ihtiyacı olan zamanı vererek mümkün olduğunca yardımcı olun.

N

OW

D

		
6. Yetişkin olduğu gerçeğini kabul edin ve ona gereken değeri
verin. Bu başka bağımsızlıklar edinmesi için de gereklidir. Onu gerçekten
1
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FORM 6.7 ÇALIŞMA ARKADAŞLARI İÇİN ÖNERİLER
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
Ğ
E

olduğu kişi, yani yetişkin olarak görün ve çocuksu tutumları önleyin.
Örneğin elinden tutmak, yaşına uygun olmayan bir dil kullanmak gibi. Bizler,
çevremizdeki kişilerin bize yansıttığı imaj üzerine kimliğimizi geliştiririz. Eğer
yeni çalışan çevresinde yetişkin bir tutum görürse, rolüne uygun davranışlar ve
beceriler edinmesi gün geçtikçe daha kolay olacaktır.

MU

N
R
E

D

		
7. Burada bulunmasının sebebinin çalışmak olduğunu unutmayın.
Bu, kendini grubun bir parçası gibi hissetmesini, motive olmasını, ilişkiler
arasındaki samimiyet mesafelerini karıştırmamasını ve diğer kişilerin rollerine
saygı duymasını sağlayacaktır.

O
R
D

N
E
S

Umarız bunlar size faydalı olur. İyi çalışmalar!

N

OW

Daha çok bilgi almak isterseniz, tüm sorularınıza cevap vermek için buradayız.
İş koçu:
Telefon:
E-mail:
Ulaşım saatleri (gün ve saatler):

D

2
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Sonuç ve düşünceler
Bu bölümde anlatılan tüm araçlar, zihinsel engelli bireyin istihdamı
hedefine ulaşmak için yapılan aktivite ve kaynaklar, onun hakkında bilgi
sahibi olan ve bu aşamada yer alan herkes (dernek ve şirket) için işlevsel
bir role sahiptir. Bölüm boyunca, kişinin ve önerilen işin etkili bir şekilde
bir araya gelmesi için görevlerin özenle incelenmesinin öneminin defalarca
altını çizdik. Görev analizi sadece performansı değil, sosyal organizasyon
bakımından çalışma ortamını tanımlayan bilgileri de göz önünde
bulundurmalıdır.
Zihinsel engelli kişiler için uygun meslekler üzerine düşünmeden
kategorize eden kişilerin yarattığı ön yargıyı çürütmek için söylemek
istediğimiz bir şey daha var. Çoğunlukla bu kişilerin sadece tekrarlanan
görevleri yapabileceği söylenir. Tam tersine, genellikle, kendi kendini tekrar
eden görevler motivasyonu düşürür ve bireyin bağımsızlık becerilerini küçük
görür (örneğin beklenmedik durumlarda). Bu bakış açısı, sunulacak bir iş
türü bulmak değil, çalışma organizasyonuna konsantre olmak gerektiğinin
altını çizer:
• Basit ve iyi planlanmış görevler
• Hiyerarşi ve rollerin netliği
• Engelli çalışanı gerçek bir çalışan olarak görmek
Üretkenliği, bir deneyimin gerçekleşmesini sağlayan başarı veya
zorlukları belirleyen unsurlar bunlardır. Sonunda, ticari bir dünya oluşturmak
için iş birliği yapmak gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz.
90’lı yıllarda13 AIPD tarafından yapılan bir araştırma birçok şirketin
yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğini, yerleşimden korktukları
veya üretken olmadıklarını düşündükleri için zihinsel engelli bireyleri işe
almamaya dikkat ettikleri gerçeğini ortaya çıkardı. Bunun sebebi büyük
ölçüde ön yargılara ve bir önceki yasal düzenlemede hedefli istihdamın
(doğru işe doğru insan) öngörülmemesine dayanır.
İlerleyen sayfalarda anlatılan deneyimler, şirketler tarafından
yardım temelli yerleşimden üretkenlik temelli yerleşime geçme isteğinin
ortaya çıktığını gösterdi. Yani, zihinsel engelli bireyleri iyi programlarla
işe yerleştirme fikri firmalar dünyasında iş birlikçiler bulabilir. Bu yüzden
şirketlerin istihdam hakkındaki olumlu deneyimlerinin paylaşılması çok
önemlidir; bu hem daha çok sonuç elde edilmesini hem de ön yargılarla
savaşmayı sağlar (Bknz. Bölüm 3).

13 Bknz.

Sampaolo e Danesi (1993).
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Bölüm 7

Şirket içinde zihinsel engelli
bireylerin rotaları:
Gözlem ve danışmanlık
Neden iş koçluğu?
Bu aşamanın amacı zihinsel engelli çalışana ve şirkete, doğru bir
bütünleştirme için eşlik etmektir.
Zihinsel engelli çalışan yeni bir ortamda, yeni bir rolde, yeni kişisel
ilişkilerde, yeni bir günlük rutin ve görevlere sahip olduğu bu deneyim
sürecinde desteğe ihtiyaç duyar. Diğer taraftan şirketin de desteklenmeye
ihtiyacı vardır. Müdüre ve diğer çalışanlara bu sistem içinde bulunan yeni
kaynağı en iyi şekilde kullanabilmeleri için araçlar sunmak; çalışma arkadaşı
rolünü değerlendirerek karşılama ve kabul etme becerileri üzerinde çalışmak
gerekir. Bu çifte ihtiyaca en iyi şekilde cevap verebilecek kişi iş koçudur ve
iş yerinde bulunduğu zamanı ve kullandığı yöntemleri özenle belirlemesi
gerekir (Bknz. Form 6.6).
Destek süreci, bireyselleştirilmiş eğitim planına göre, kişi işe girdiği
andan itibaren altı aydan bir seneye kadar uzayabilir.1
Kişinin iş hayatını koruyabilmek için ileriki zamanlarda da şirketin,
çalışma arkadaşlarının ve çalışanın gerek duyduğu anlarda müdahale edilir.

1 Down Sendromu Derneği’nin notu: DSD olarak biz tüm çalışanlarımızı süresiz olarak takip ediyoruz. Yıllar
geçtikçe destek gerektiren alanlar çok azalıyor ancak gene de ilişkimizi hiçbir zaman kopartmıyoruz. Derneğin
iş koçluğu desteğinin sürekli olacağını bilmenin hem işveren hem de çalışan ve ailesi için son derece önemli bir
güvence olduğunu ifade etmek isteriz.
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Kişinin işe alınması durumda Eğitim ve Oryantasyon Programı
kapsamında kararlaştırılan destek dışında, iş koçlarının hem şirkete hem
de çalışana eşlik eden, zaman zaman veya ihtiyaç olduğunda kontrollerin
yapılabileceği bir çalışma planı hazırlaması gerekir.

İş koçunun rolü
İş koçluğu eğitim ve zihinsel engelli kişilerle çalışma tecrübesi olan,
AIPD’nin İstihdam Hizmetleri Bölümü’nde görevli, bu konuda eğitim almış bir
eğitmen tarafından yerine getirilir.
İş koçunun iki görevi vardır: Bir taraftan çalışana işini öğrenme ve iş
yeri kurallarını anlama sürecinde destek verirken; diğer taraftan şirkete ve
çalışma arkadaşlarına çalışan için en uygun görevleri, eğitim ve ilişki kurma
yöntemlerini bulmaları için yardımcı olur. İş koçu destek süresince çalışan ve
şirket arasında arabuluculuk yapar. Görevi, oryantasyon aşamasında başlayan
iş ve çalışma eğitimine devam etmektir.
İş eğitimi çalışanın kişisel özelliklerine ve o şirketin ihtiyaçlarına göre
uyarlanmış stratejiler bularak çalışana yapması gereken işleri öğretmektir.
Çalışma eğitimi ise çalışanın çalışma hayatına uygun hal ve
hareketleri öğrenmesidir; böylece çalışan kendisine verilen görev ve kurallara
uyarak, çalışma arkadaşlarıyla ilişkisini ve çalışma şeklini geliştirecektir.
İlk dönemde eğitimi devam ettirmek ve engelli çalışanın rol ve
görevini doğru bir şekilde yerine getirmesi için ona destek vermek amacıyla,
iş koçu sık sık iş yerinde bulunur. Eğitimin amacı çalışanın görevlerini yerine
getirmesini sağlamaktır. Kendine güvenini artırmak için kolay görevlerle
başlanır; sonra kişiden kişiye ve durumdan duruma değişen yöntemlerle,
zamanı da göz önünde bulundurarak, daha zor görevlere geçilir. Ama hepsi
çalışanın kişisel becerilerine, şirketin organizasyon ve üretim ihtiyaçlarına
saygı çerçevesi içinde yapılır. İşe başlar başlamaz çalışandan görevini
ciddiyetle yerine getirmesi, zamanlamaya dikkat etmesi, kurallara uyması,
çalışma arkadaşlarına saygı duyması, üstlerine itaat etmesi, müşterilere nazik
davranması ve görevlerini en iyi şekilde yapması istenir. Şirketin faaliyetlerine
diğer çalışanlar gibi katkıda bulunması beklenir.
İş koçluğu yolunda yürümeye başlamadan önce, iş koçunun zihinsel
engelli çalışanın yerine geçmemesi ve diğer çalışanlar için her durumda
aranacak birisi olmaması gerektiğini bilmesi gerekir. Genellikle, diğer
çalışanlar, zihinsel engelli kişiyle konuşmak yerine, iş koçuyla konuşup
gerekli yönlendirmeyi ona yapmayı daha kolay bulurlar. İş koçu, tam
tersine, çalışanın bağımsızlığını sağlamalı; şirket personeli ve engelli çalışan
arasındaki doğrudan ilişkiyi kolaylaştırmalıdır çünkü bir gün bu ortamdan
çıkıp, çalışandan uzaklaşacaktır.

Şirket içinde zihinsel engelli bireylerin rotaları

143

Bireysel programda zihinsel engelli bireyin bağımsızlığını pekiştirmek
amacıyla, iş koçunun iş ortamından yavaş yavaş uzaklaşmaya başlaması ve
tamamen ayrılması için bazı yöntemler ve bir süre öngörülmüştür. Ancak iş
koçu çalışan genç ve iş arkadaşları için bir “başvuru” noktası olmaya devam
eder.
Bu uzaklaşmanın şirket, çalışan ve aile tarafından bir “terk ediliş”
gibi değil, programın başarıya ulaşması için gerekli bir süreç gibi yaşanması
için Eğitim ve Oryantasyon Programı’nın (Bknz. Bölüm 6) sadece resmi bir
girişim olmadığını ve iş koçluğu programının farklı aşamalarının anlam ve
hedeflerine uyulması gerektiğini hatırlatmak gerekir.
İş Yerinde Gözlem Formu (Form 7.1.) çalışan kişi için iş koçluğu
boyunca kullanışlı bir araç olabilir. Bu formda yazılanlar, temel olarak çalışanı
gözlemleme işlemini objektif kılar ve yapılanların sadece yorumlanması
yerine tam olarak tanımlanmasını sağlar.
Bu formun özelliği, çalışanın görevine göre geçici bir gözlem aracı
oluşturmasıdır (Bknz. Form 7.1 İş Yerinde Gözlem Formu). İlk aşamada
zihinsel engelli kişinin ve çalışma arkadaşlarının davranışlarını incelemek için
kullanılır. İkinci aşamadaysa başlangıçtaki becerilerle karşılaştırma yaparak
çalışanın öğrendiği şeyleri değerlendirmek için kullanılır. Tüm formlar, süreç
içinde gözlemlenen her şeyin bir “tarihçesini” oluşturur.
Formların okunması, çalışma alanında toplanan bilgilerle, potansiyel
çalışanların becerileri konusunda bilgi edinme fırsatı verir. Bu formlardan
gelen bilgilerin Çalışma Becerileri Değerlendirme Formu’ndan (Bknz. Form
4.3) gelen bilgilerle karşılaştırılması veya bir araya getirilmesi gerekir.
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FORM 7.1 İŞ YERİNDE GÖZLEM FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Çalışanın adı ve soyadı:
İş koçu:
İş yeri:
Müdür:
Gözlem Yöntemleri:
 İş koçluğu süreci içinde
 Durum gözlemi
 Saklanarak yapılan gözlem
 Hedeflenmiş gözlem (Belirli bir sorun üzerine; Şirketin isteği üzerine; Aile
veya çalışanın isteği üzerine)

İ
Ğ
E

MU

N
R
E

D

Tarih:
Saat:

O
R
D

N

W
O
D

N
E
S

Bireysel ve dışarıda bağımsızlıklar
• Bireysel bağımsızlık (giyim, tuvalet, yeme alışkanlıkları gibi):

• Ev-iş yeri yolunu bilmek ve toplu taşıma araçlarını kullanabilmek:

• İş yeri içinde bulunan yerleri bilmek (ofis ve dernek bağlantısı):

İ
Ğ
E

N
R
E

• İş yeri dışındaki yerleri bilmek (görevi gereği veya dernek istiyorsa):

MU

D

• İş yeri kurallarını ve saatlerini bilmek ve onlara uymak:

O
R
D

• İş yeri içinde riskli veya tehlikeli durumları anlamak (araçlar, malzemeler
gibi) ve bunlara karşı uygun davranışlar edinmek (kaymasını engelleyecek
ayakkabılar giymek gibi):

N
E
S

N
W
Görev ve çalışma becerisi
DO
• Yaptığı görevler:

1
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FORM 7.1 İŞ YERİNDE GÖZLEM FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
• Varsa kullandığı araç ve gereçler:

İ
Ğ
E

N
R
E

• Verilen emirleri anlamak:

MU

D

• Görevde dikkat ve konsantrasyon (dikkati dağınık/değil gibi):

O
R
D

• Çalışma şekli (çalışma ritmi hızlı/yavaş, tam veya eksik gibi):

N

N
E
S

• Basit veya zor işlemleri yapabilmek (işlemleri tek tek, sırayla yapmak gibi):

OW

D

• Görevin yerine getirilmesinde zorluklar:

• Hata yaptığını fark etmek ve hataya verilen tepki (endişe, sinir, güvensizlik,
kızgınlık, umursamamazlık, yardım istemek, kendi hatasını düzeltmek gibi):

İ
Ğ
E

N
R
E

• Beklenmeyen durumlara tepki:

MU

• İşe gelmek (sürekli, ara sıra, nadiren):

D

O
R
D

• Çalışma motivasyonu (umursamaz, yüzeysel, ilgili, emek veren):

N

SE

• Hedeflenen amaçlar için üretken olmak:

N

OW

D

• Görevi yerine getirmek için diğer çalışanlarla iş birliği (ekip olduğu zaman):

2
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FORM 7.1 İŞ YERİNDE GÖZLEM FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Sosyal hayat ve ilişki kurma becerileri

İ
Ğ
E

• Şirket içindeki danışman veya sorumluyla ilişkileri:

• Üstleriyle ilişkileri:

MU

N
R
E

D

O
R
D

• İş arkadaşlarıyla ilişkileri:

N
E
S

• Müşterilerle ilişkileri:

N

W
O
D

• Çalışanın gruba uyum sağlaması (küçük grupta, büyük grupta, tek başına
çalışması gerek gibi):

• Grup içinde davranışları (aktif, dikkatli izleyici, pasif izleyici, yardımcı):

İ
Ğ
E

• Tutum (iş birlikçi, çocuksu, provoke edici, agresif):

N
R
E

• Emirleri, gözlem ve eleştirileri, denetlenmeyi kabullenme becerisi:

MU

D

• Grubun çalışana uyum sağlaması (iş arkadaşlarının tutum ve davranışları):

O
R
D

N
E
S

İş koçu: Rol ve ilişkiler

• Ne zaman müdahale etmesi gerekti? (Olduysa):

N

OW

D

• Gözlemlenen olumlu faktörler:

• Çalışanla karşılaşılan zorluklar:

3
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FORM 7.1 İŞ YERİNDE GÖZLEM FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
• Çalışma ortamındaki zorluklar (işverenle, sorumluyla, iş arkadaşlarıyla):

İ
Ğ
E

N
R
E

• Müdahale için strateji ve çözümler:
• Diğer bilgiler:

MU

O
R
D

Tarih:
İş koçunun adı ve imzası:

N

OW

D

N
E
S

4

FORM KULLANIM REHBERİ

D

> Formun amacı: Bir iş gününün kaydedilmesini sağlar. Yapılan
gözlemlerin daha sonra tekrar okunması ortaya çıkan problemlerin
altını çizmek, arabuluculuk stratejilerini değiştirmek ve yeni yöntemler
yaratmak için yararlı olabilir. Gözlemlerin sırayla okunması sürecin
ortasında ya da sonunda değerlendirme yapılmasını sağlar. İstihdam
hizmetinde çalışanların (iş koçları ve koordinatörler) hep birlikte yapılan
gözlemleri tekrar okuması gereken işlemlerin programlanmasına
yardımcı olacaktır.
> Kim doldurmalı? Bu form iş koçu tarafından doldurulmalıdır.
> Ne zaman doldurulmalı? Form, her gözlemden sonra doldurulmalıdır.
> Dikkat edilmesi gereken noktalar: Formun doldurulma şekli yapılan
gözlemin şekline göre değişebilir.
• İş koçluğu sürecinde günlük ya da belirli aralıklarla yapılan gözlemlerde
formun tamamı sadece ilk görüşmede doldurulur; daha sonra iş koçu
her görüşmede ortaya çıkan önemli unsurları göz önünde bulundurarak
formun sadece ilgili yerlerini doldurur.
• Belirli durumlarda yapılan gözlemlerde iş koçu formun her bölümünü
doldurur; bu şekilde form hem durumları hatırlamak hem de güncelleme
yapabilmek için kullanılabilir.
• Gizlice ya da hedefli yapılan gözlemlerde iş koçu formu belirlenmiş
sorunla ilgili olgulara dikkat ederek doldurmalıdır. Ön yargıdan uzak,
gerçeklerle desteklenmeyen yapay yorumlardan kaçınarak, tanımlayıcı
bilgilerin derlenmesine önem verilmelidir.

İ
Ğ
E

MU

N

OW

N
R
E

D

O
R
D

N

SE

D
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Gözlem
İş koçluğu süreci tamamlandığında dernek ve iş koçu,
Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı kapsamında kararlaştırıldığı gibi, varsa
problemleri çözmek ve iş yerindeki aşamaları gözlemlemek için zihinsel
engelli çalışanın çalışma arkadaşları ve müdürüyle belli aralıklarla iletişime
geçerek şirkete somut şekilde destek vermeye devam eder.
İş koçu, iş yeriyle birlikte kararlaştırılmış günlerde “sürpriz”
ziyaretlerde de bulunur. Bu ziyaretlerin amacı son ziyaretten sonra
gerçekleşen değişikliklere dikkat ederek, zihinsel engelli çalışanın çalışma
arkadaşlarıyla kurduğu ilişkileri gözlemlemektir. Bu buluşmalarda iş koçu
çalışanın arkadaşlarıyla konuşur; bu sayede çalışanın başarılarını destekleme
ve pekiştirme, şüphe ve korkularını yenmesi için yardım etme fırsatı da
yakalar.
Dernek ve iş yeri arasındaki iletişimin kopmaması, zihinsel engelli
bireyin yavaş yavaş bağımsız olmaya başladığı süreç içinde, çalışma
arkadaşlarına ve şirkete eşlik etmeye yarar. Kısaca gözlem aktivitesinin içeriği
çalışana, şirkete ve aileye yönelik çalışmalar olarak tanımlanabilir:
1. İşe girme sürecini elde edilen sonuçlara bakarak kontrol etmek
2. Çalışanda, çalışma arkadaşlarında, iş yerinde ortaya çıkan olumlu
veya olumsuz değişiklikleri bulup nedenlerini anlamak ve çözmek için
stratejiler önermek
3. Çizilen rotanın, çalışanın işe girme ve iş yerindeki “kaynaşma”
durumuna olan etkisini değerlendirmek
4. İşe, çalışana, diğer çalışanlara, şirkete ve aileye yönelik tüm
aktivitelerin bu süreci daha memnuniyet verici hale getirmesini sağlamak
Gözlemlenecek kişiler arasında şirket ve çalışanları da vardır: Şirket
sahibi, personel müdürü, çalışanlar, varsa eğitimciler ve danışmanlar. İyi bir
ilişki kurmak ve yürütmek için herkes için uygun bir iletişim yolu ve zamanı
öngörülmelidir.
Şirketlerle İlişkiler: Gözlem Yapmak İçin Faydalı Öneriler Formu
(Form 7.2) şirketle iletişimin idaresi ve danışma süresinden sonra da
çalışanlara destek vermek için çok kullanışlı olabilir.
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FORM 7.2 ŞİRKETLERLE İLİŞKİLER: GÖZLEM
YAPMAK İÇİN FAYDALI ÖNERİLER
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
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Zihinsel engelli kişinin kendisini istihdam eden şirketteki çalışma
durumunun gidişatını kontrol etmek iş koçluğu ve gözlem süreci için önemli
bir aşamadır. Gidişat kontrolü çalışana ve onu istihdam eden şirkete destek
vermek; aralarındaki ilişkiye veya tamamen işe bağlı sorunları çözmelerine
yardımcı olarak bu yolda onlara eşlik etmek anlamına gelir.
		
Kontrol, bu ortam içinde bulunan anahtar kişiler tarafından yapılır;
bu yüzden çalışanın üstleri, müdürü ve iş arkadaşlarıyla bilgi alışverişinin
sağlandığı toplantılar düzenlemek önemlidir. Kontrolün en işlevsel şekilde
yapılması için teknik bazı unsurları göz önünde bulundurmak gerekir:
		
• Şirketle görüşmeler belirli aralıklarla yapılmalıdır ve sorumlu kişiyle
telefon aracılığıyla resmileştirilmelidir. Rastgele yapılan görüşmeler kontrol
sürecini kolaylaştırmaz ve bu işlemin önemini gözden düşürebilir.
		
• Görüşmeyi, zihinsel engelli çalışanın orada bulunma riskini ortadan
kaldırmak için zihinsel engelli çalışanın iş saatleri dışında veya bulunmadığı
bir katta yapmak daha iyidir. Bu, çalışana görüşmenin sonuçlarını bildirmemek
anlamına gelmez; sadece müdahalelerin birbirine karışmasını engellemek
için alınan bir önlemdir. Zihinsel engelli bireyin işe girme sürecini takip eden
iş koçu ortaya çıkan sorunlar hakkında konuşmak ve bunları çözmek için
bireyle bir başka görüşme yapmalıdır; aynı şey olumlu yönler hakkında bireyi
cesaretlendirmek için de geçerlidir.
		
• Görüşme yapılandırılmış bir fikir alışverişi anı olmalıdır. Belirli
konuları ele almak için önemli unsurların bir listesi yapılabilir. Ancak düşünce ve
fikir alışverişleri için açık kapı bırakmak da önemlidir. Görüşmede konuşulacak
konular şöyle olabilir:
		
* Kurallara saygı
		
* İş saatlerine saygı
		
* İstenen görevi yerine getirmek için uygun beceriler
		
* İhtiyaç duyduğu / hata yaptığı durumlarda yardım isteme becerisi
		
* Diğer kişilere rahatsızlık vermeden çalışabilme becerisi
		
* Şirketin iş hayatında bütünleştirme, Down sendromlu kişinin
		
üretkenliği ve iş arkadaşları ile ilişkileri hakkındaki memnuniyeti
		
* İş arkadaşları, işveren ve varsa müşterilere karşı uygun davranışlar
		
* Ailenin iş ortamındaki davranışlarının uygunluğu
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İş koçlarının görüşmede şirket çalışanlarının Down sendromlu çalışan
ile ilişkilerini ve Down sendromlu kişinin tavırlarını nasıl konumlandırdıklarını
göz önünde bulundurması gerekmektedir.

D
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FORM 7.2 ŞİRKETLERLE İLİŞKİLER: GÖZLEM
YAPMAK İÇİN FAYDALI ÖNERİLER
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ

İ
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• Amaçlanan kontrole ulaşmak için en işlevsel tutum danışmanlık
yapmaktır, yani soruları yanıtlayabilen ve iş ortamında bulunan herkese
destek veren bir iş koçu olmasıdır. Yapılan müdahaleler ve davranışlar küçük
görülebilir veya yargılanabilir. Bunun dışında farklı isteklerle karşılaşılabilir;
bu durumlara dikkat etmek gerekir (“Şöyle yapsaydık daha iyi olurdu” gibi).
		
• Bazen görüşmelere katılan personelle zihinsel engelli kişinin
uygunsuz davranışlarının kabul edilmesine veya haklı çıkarılmasına sebep
olan ön yargılar ve kalıplar hakkında konuşmak önemlidir.
		
• Zihinsel engelli kişiye karşı çok iyi olmak, her şeye göz yummak veya
onun yerine bir şeyler yapmak gibi konularda şirket personeliyle konuştuktan
sonra, bu soruna yine şirket personeliyle beraber bir çözüm bulunmalıdır.
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Çalışanlara destek vermek
Zihinsel engelli çalışan, işe yerleşimin ilk aşamalarında, iş koçu
tarafından belirli aralıklarla iş dışında yapılan teke tek veya grup görüşmeleriyle
desteklenir. Bu paylaşım bireye memnuniyet verici, üzücü veya anlamlı anları
paylaşma fırsatı verir. Örneğin ilk maaş veya ilk yıllık izin bu güzel anlardan
bazılarıdır (Bölüm 5’in “Sonuç ve Düşünceler” paragrafına bakabilirsiniz).
Kendi Kendine Gözlem Formu (Form 7.3) hem çalışanlarla yapılan
grup görüşmelerinde ele alınacak konuların belirlenmesi hem de deneme
stajının veya tam anlamıyla bir iş ilişkisinin gidişatını kontrol etmek için
kullanılabilir.
Gözlem sürecinde, çalışandan, ara sıra, bazı günlerin sonunda formu
doldurması istenir.
İşe girme sürecinin kritik dönemlerinde form daha sık, hatta her
gün kullanılabilir ama yine de her zaman kısa ve belirli dönemlere yönelik
olacaktır. Bu, bireyin yaptığı hataları fark etmesine, daha bilinçli olmasına ve
kendi kendine hatalarını düzeltmesine yardımcı olur.
Kendi kendine gözlem yapma işlevini devam ettirebilmek için form
doğrudan çalışan tarafından doldurulmalıdır. Bu sebeple kişi ve görevleri göz
önünde bulundurulmalı ve formun her zamanki gibi anlaşılır olmasına dikkat
edilmelidir; bu noktada formun kişiselleştirilmesi önerilir.
Her şekilde, çalışan tarafından bağımsız şekilde doldurulan formun
üstünden daha sonra iş koçuyla birlikte geçilir.
Çalışanın gün be gün yaşadıklarının ve işe girme deneyiminin kontrol
edilmesinin ve değerlendirilmesinin amacı ortaya çıkan sorunları çözmek ve
işe oryantasyonu sürecinde elde edilen becerileri kaybetmemektir.
Tıpkı iş yerinin dışında yapılan grup veya teke tek görüşmeler gibi,
Kendi Kendine Gözlem Formu’nun da çalışan ve dolaylı bir şekilde şirket,
diğer çalışanlar ve aile için işlevsel bir destek aracı olduğunu unutmamak
gerekir. Çalışan için öncelik sahibi unsurları tanımlayıp hedefler koyarak
ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için stratejiler üretmek amacıyla, iş
arkadaşları veya ailesiyle buluşmalar düzenlenir.

152

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İŞ YAŞAMINDA

FORM 7.3 KENDİ KENDİNE GÖZLEM FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
Ad:
Soyad:
Çalıştığım yerin adı:
Adresim:
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Çalışma saatlerim:
Bugün işe saat kaçta geldim?
Vaktinde geldim mi?
 Evet
 Hayır
Çalışma saatlerime uydum mu?
 Evet
 Hayır
Bugün ne iş yaptım?
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Yapmam gereken her şeyi̇yaptım mı?
 Evet
 Hayır
Bugün yaptığım iş:
 Kolaydı
 Zordu
 Eğlenceliydi̇
 Sıkıcıydı
 Yorucuydu
 İlginçti̇
İşimi̇yaparken zorluk çektim mi?
 Evet
 Hayır
Zorluklar nelerdi̇?
Karşılaştığım zorlukları çözebildim mi?
 Evet
 Hayır
Nasıl çözdüm?
 Tek başıma
 Bir iş arkadaşımın yardımıyla
 Müdürün yardımıyla
Bugün kiminle çalıştım?
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Bugün bir iş arkadaşım benden yardım istedi̇mi?
 Evet (Ne istedi?)
 Hayır

1
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FORM 7.3 KENDİ KENDİNE GÖZLEM FORMU
DSD - DOWN SENDROMU DERNEĞİ
İş arkadaşlarımdan biri̇bana bir görev verdi̇mi?
 Evet (Hangi̇ görev?)
 Hayır

İş arkadaşımın benden istediğini̇ yerine getirdim mi?
 Hayır
Eleştiri̇ aldım mı?
 Evet
 Hayır
Kızdım mı?
 Evet
 Hayır
Yoruldum mu?
 Evet
 Hayır
Gerildim mi?
 Evet
 Hayır
İş günümden memnun muyum?
 Evet
 Hayır
Bugün işim hakkında en çok neyi̇sevdim?
 Evet
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Neyi̇ sevmedim?

İş yerimde
isterdim.

olsun

Bugünün tarihi:
İmza
2
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Düşünce ve sonuçlar
Bu bölümde anlatılan araçlar iş koçunun sürekli iş yerinde olarak
verdiği zorunlu destek aşamasından uzaktan destek aşamasına geçişin
önemini işaret eder. İş koçluğu süreci boyunca dernek şirket ve çalışanlara
neredeyse günlük sayılabilecek şekilde destek verir ve istihdam sürecinin
başrol oyuncularından biridir. Ancak belli bir noktaya varıldığında iş koçu
çalışana, şirkete ve aileye destek vermeye devam etse de, iş ortamından
uzaklaşmak durumundadır. Çalışanın görevlerinde ve iş arkadaşlarıyla
ilişkilerinde tamamen bağımsız olması, şirketin yeni çalışanıyla ilişkileri
ve çalışanın katkıları hakkındaki memnuniyeti, yani çalışanın mesleki
bütünleştirmesi... İşte bu hedeflere sadece iş koçunun ve derneğin adım adım
uzaklaşmasıyla ulaşılır.
İstihdam konusunda yapılan bazı araştırmalara göre, zihinsel engelli
bireylerin geçirdiği iş kazaları ve işe gelmeme yüzdeleri çok düşüktür.
Diğer çalışanlarla karşılaştırıldığında üretim yüzdeleri ise %70-80’e kadar
ulaşmaktadır.
Bu sonuçlar son derece önemlidir ve bu tarz mesleki yerleştirmeler
için kullanılan yöntemlerin doğruluğunu bir kez daha onaylamakta; zihinsel
engelli bireylerin çalışmasını sadece onlara yardımcı olan bir unsur olarak
gören fikirleri çürütmektedir.

ÜNİTE 3
Farklı bireylerin
bakış açıları:
Hikayeler

Önsöz
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Önsöz
Zihinsel engelli bir bireyin iş hayatına girme süreci uzun ve zordur;
çok enerji gerektirir. Birey kendine hedefler koyar, başarılar üzerine kurulu
bir şekilde yaşar, başarısızlıklarıyla yüzleşir, iş birliğine ve desteğe şahit olur,
endişe, mutluluk ve memnuniyetlerini paylaşır.
Zihinsel engelli bir bireyin iş hayatına girmesi için gereken eğitim
süreci bireyin insani ve profesyonel anlamda büyüdüğüne işaret eder; birey
içinde yaşadığı toplumda yerini bulmak için kendini ölçer.
Zihinsel engelli bir kişinin işe girmesi o güne dek gösterilen tüm
çabaların sonuca ulaştığını temsil eden, bireyin ve bireyin yakınlarının hayat
planlamasında çok önemli bir yere sahip olan bir durumdur.
Zihinsel engelli bir bireyin işe alınma sürecinde tüm tarafların
bakış açıları göz önünde bulundurulmalıdır çünkü tüm taraflar hedeflenen
amaçlara ulaşmak için kişisel olarak katkı sağlar.
Bu önemli olgular üzerine düşünmek için, bu kitabın son bölümünde
yaşanmış hikayelere yer verdik. Zihinsel engelli bireylerin işe girme sürecinde
rol sahibi olmuş kişilerin hikayelerini okumak, aralarındaki benzerlikleri
ve farkları görmek bu maceraya atılan kişilerin tabloyu bir bütün olarak
görmelerine, atılacak adımları planlamalarına ve hangi noktaların dikkat
gerektirdiğini fark etmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca bu hikayeler gerçekten
başarılı olmuş bir istihdam sürecinin en önemli unsurlarını hatırlatacaktır. Bu
süreçte yer almış kişilerin bakış açıları zihinsel engelli bireyleri iş dünyasına
götüren bu yolda yaşanan tüm aşamaları anlamaya yardımcı olacaktır.
Hikayelerde bazen tekrarlanan, bazen bir hikayenin anlamını
tanımlayan altı çizili anahtar kelimeler kişinin kendi rolünün farkında
olmasının, bu role uymasının ve diğer kişilerin rollerini bilip bunları
kabullenmesinin amaca ulaşmak için birbirleriyle ne kadar bağlantılı
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olduğunu yansıtır. Bu yüzden herkesten kendi özelliklerini anlatarak katkıda
bulunmaları rica edilmiştir.
Anahtar kelimeler istihdam konusunda çalışan kişileri gözlemlere,
düşüncelere ve dikkat edilen unsurlara yönlendirecek; yapılacak işlemlerin
planlanmasında onlara yardımcı olacaktır.

Farklı bireylerin bakış açıları: Hikayeler
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Hikaye 1

Çalışmanın çok ciddi bir şey olduğunu biliyorum
Adım Caterina Razzano. Down sendromlu bir kadınım ve 30
yaşındayım. Ebeveynlerim ve erkek kardeşimle Roma’da yaşıyorum. Çok
güzel iki kedim, huzurlu ve mutlu bir hayatım var.
Hayatımda iki kez çalıştım ama en ciddi işim şu anda McDonalds’da
yaptığım iş.
İlk işim, her gün seramik yaptığım La Stelletta atölyesindeydi; resim
yapıyor ve ilkokul çocuklarına seramik işinin nasıl yapıldığını öğretiyordum.
La Stelletta atölyesinden 2002 senesinde ayrıldım çünkü güzel bir
deneyim olsa da, canım sıkılıyordu. Hayatımda bir şeyler değişmeliydi,
genç olduğum için hep aynı insanlarla olmak istemiyordum.
Dernek aracılığıyla McDonalds ile bir görüşme yaptım. Görüşmeden
sonra beni bu yeni işe verdiler.
Burada diğer çalışma arkadaşlarımın yaptıklarını yapıyorum.
Her mekanda olduğu gibi temizlik yapıyorum. Mekan çok temiz, pırıl
pırıl ve “sıcak” olmalı ki insanlar her şeyi mükemmel bulabilsin. Süpürge
yapıyorum, kusursuz bir şekilde camları siliyorum, sandalyeye çıkıp camların
dış kısımlarını da siliyorum. Sonra deterjanları banyoya götürüyorum.
Müşterilere sosları almaları için yardım ediyorum. Bazen beni müşterilere
hamburger götürmem için çağırıyorlar. Önlükleri yıkamakta çok iyiyim,
ayrıca tepsileri de temizliyorum.
İş arkadaşlarımla iyi ilişkilerim var; herkesle iyi anlaşıyorum
çünkü aramızda saygı var ve bu çok önemli. Müdürümle de çok sakin bir
ilişkim var. Beni seviyorlar, ben de onları önemsiyorum; yani ortak noktamız
bu. Birçok konuda bana yardımcı oluyorlar, bana güven verip kendimden
emin olmamı sağlıyorlar. Bazen et yemek için Ariccia’ya gidiyoruz, geç saate
kadar dışarıda kalıyoruz. Bazen sinemaya veya bovlinge gidiyoruz. Geçen
gün karaoke yapan ve Afrikalı bir grup kızın dans ettiği bir mekana gittik.
Çalışmanın çok ciddi bir şey olduğunu biliyorum. Zamanlama
konusunda çok iyiyim, sabahları erken kalkıyorum. Her zaman temizim,
kendimi işime adamaya hazırım. Bu işi tamamen içimde hissediyorum.
Çok emek verdim ve bugün olduğum gibiyim. Benim için çalışmak ve beni
değiştiren tüm bu şeylere sahip olmak çok önemli.
İnsanlarla bir arada olmayı çok seviyorum. Ben onları seviyorum,
onlar da beni seviyor.
İşim hakkındaki en önemli şey ayın 27’sini, yani maaşımı beklemek.
Kişisel olarak kendime çok bakıyorum, güzellik için birçok krem
alıyorum. Bazen arkadaşlarıma bir şeyler ısmarlıyorum, insanları mutlu
etmek için onlara hediyeler alıyorum. Psikoloğumu kendim ödüyorum. Ama
para da biriktirebiliyorum çünkü harcamalarımda çok dikkatliyim ve bazen
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harcamak yerine parayı evde tutmak daha iyi. Bazen ebeveynlerime borç
veriyorum. Onlar bana çok yardımcı oluyor ve hiçbir şeyimi eksik etmiyorlar.
İş dışında, derneğin bir projesi olan Boş Vakit Bankası’na
gitmeyi seviyorum. Burası birçok arkadaşımla bir araya gelip birçok sey
yapabileceğimiz bir yer. Örneğin toplu taşıma araçlarına biniyoruz, Roma’nın
merkezine gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz, konsere gidiyoruz, restoranlarda
akşam yemeği yiyoruz. İstersek geç saate kadar dışarıda kalabiliyoruz.
Boş vakitlerimi ailemle geçirmeyi seviyorum; beş kuzenim var, biri
benim gibi sarışın.
Şu anda hayatım bu şekilde güzel. Zamanla hal ve hareketlerim
değişiyor. Şimdi 30 yaşımdayım ve çok büyüdüm.
Gelecek için yeni bir projeye başlamak üzereyim; haftasonu,
ebeveynler olmadan, başka insanlarla üç gün geçirilen bir ev. Şimdilik böyle,
bana üç gün yeter. Fazla ileri gitmiyorum, sonra duruma göre bakarız.
Diğer Down sendromlu gençlere şunu söylüyorum: Benim yaptığım
bu şeyleri onların da yapabileceklerini umuyorum.
										
							 Caterina Razzano
							
Ekim 2005
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Hikaye 2

Andrea çalışıyor
Andrea çalışıyor. Bu sözcüğü şimdiki zaman çekimiyle çocuğumuzun
adının yanında görebileceğimizi kesinlikle düşünmüyorduk. Çalışmak
sözcüğünü daha çok bir soru işaretiyle, isteklerimizi dile getirmek veya
gelecek zamanı ifade etmek için kullanacağımızı sanıyorduk. Ama hayat
böyle; sürprizler ve fırsatlarla dolu. Çoğu zaman ipleri elimize almamız gerek.
Andrea kreşe gitmeye başladığında, yani altı aylıkken bu yola girdi.
Sonra bunu zorunlu eğitim süreci, ilkokul, ortaokul, lise ve mesleki eğitim
adımları izledi. Dil gelişimi ve el becerileri konusunda sınırlarını fark ettik.
Büyüme yolunda gerekli hedeflere ulaşmak için her konuda motive edilmesi
gerekiyordu.
Ebeveyn olarak, okul seçiminde önceliğimiz okulun çocuğumuzun
öğretmenlerinin ve arkadaşlarının içine karışabilmesi için attığı adımlardı.
Bu, çocuğun geliştirebileceği beceriler hakkında iyi bir çalışma yapılabilmesi
için gereken ön şarttır. Gerçekten de Andrea karakteri, sakinliği, sevgisini
gösterebilme becerisi, her duruma ayak uydurabilmesi sayesinde öğretmeni
ve okul arkadaşlarıyla sınırlarını kapatan ve ona eğitiminde yardımcı olan
güzel ilişkiler kurdu.
Andrea’nın bu özellikleri katıldığı her dernek toplantısında veya
yaratıcı aktivitede ortaya çıkarak onun grubun içine karışmasına yardımcı
oldu. Dil ve el becerilerinin kendi kendine bir şeyler yapma ruhunun çok önemli
olduğu iş dünyasını da etkileyeceğini düşünmemiştik. AIPD tecrübemizde
yetişkin yaşta çocukları olan birçok ebeveynle tanıştık; çocuklarımızın
istihdamı konusundaki endişe, korku ve hayal kırıklıklarını birlikte yaşadık.
Çocuklarımızın bağımsızlık becerilerini güçlendirmek için
çok emek verdiğimiz okul süreci sona erdiğinde çoğumuz bir boşluğa
düşüyoruz: Belirsizlikler, beklentiler ve iş dünyasının çok uzak gözükmesi
gibi durumlar ortaya çıkıyor. Derneğimiz, İstihdam Hizmetleri sayesinde
bu alanda büyük ilerlemeler kaydetti ve önemli sayıda gencin işe girmesini
sağladı. Tabii ki bunlar, sürekli artan başvurulara cevap vermenin ne kadar
zor olduğu bilinerek yapıldı.
Tüm zihinsel engelli bireyler gibi, Down sendromlu bireyler de
istihdam konusunda “cezalandırılmakta.” Bu bireyler için hedefli istihdam,
bireyselleştirilmiş bir rota ve birçok insan kaynakları aktivitesi yapılması
gerek. Biz şanslıyız. Andrea Mesleki Eğitim Merkezi’ndeki deneyiminin
sonuna geldiğinde, Auchan Süpermarketleri’nden bir staj teklifi aldık. Andrea
altı ay boyunca, bir dernek çalışanının iş birliğiyle, şirketteki danışmanının
desteğini aldı. Andrea’nın başarısı beklediğimizden de yüksek oldu. Aynı şey
şirket için de geçerliydi.
Staj döneminin sonuna yaklaştıkça korkmaya başlamıştık. Biliyorduk
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ki kamu ve özel sektördeki stajlar, başarıyla tamamlanmış olsalar da, işe
alınmaya yetmiyordu.
2008 yılının Temmuz ayının ilk günlerinde Andrea süresiz yarı
zamanlı bir kontratla işe alındı. Her ebeveyn bu haberi aldığımız andaki
mutluluğumuzu hayal edebilir. Bu his, kontratın imzalandığı ve Andrea’nın
başarıyla çalıştığı her gün için geçerli.
İş organizasyonu, roller, belirgin görev dağılımı, sevgi ve saygı
dolu atmosfer Andrea’nın sakinliğine zarar vermeden, onu kendine daha çok
güvenen, sorumluluk sahibi bir çalışan yaptı.
Tüm bunlardan bazı sonuçlara vardık. Anladık ki, her durumda
olduğu gibi, sınırları ve olumlu yönleriyle insanlara ve kurallara saygı
duymak, mecburiyet hissi ve görevleri sürdürmek çok önemli. Down
sendromlu gençlerin uygun çevrelerde ve günlük ritimlerle, az molayla, bol
iş arkadaşıyla motive edici ortamlarda çalışması gerektiğine inanıyoruz.
İş yerine yakınlık ve ulaşımın kolaylığı stres ve yorgunluğu azaltan,
boş zaman fırsatları yaratan, bireysel ilgi alanları bulunmasını sağlayan ve
yaşanan bölgede sosyalleşmek için bir şeyler yapmaya fırsat veren unsurlardır.
Andrea’ya baktıkça daha az şanslı çocukları düşünmeden
edemiyoruz. Dernekler hep daha kararlı bir şekilde, engelli bireyler ve aileleri
için hayat kalitesi savaşı veriyor. Bu sorunun çözülmesi için politikacıların
ve kurumların da bir şeyler yapması gerekiyor.
				 Rosalba Bolognesi ve Maurizio Pietropaoli
								
Mart 2009
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Hikaye 3

İlk iş görüşmesinde G.’ye eşlik ederken...
Ben Viviana. AIPD, Bari’de çalışıyorum ve 3 senedir Down sendromlu
bireylerin istihdamıyla ilgileniyorum.
İstihdam sürecine girmek bu sürece dahil olan herkesin büyüme
sürecine katılması demektir: Down sendromlu potansiyel çalışan olan genç,
ailesi, şirket ve iş koçunun kendisi. Bu herkesin emek vermesi gereken
bir yol; başka bir deyişle başarılı bir sonuca ulaşana kadar herkesin kendi
parçasını koyduğu bir yap-boz.
Bu alanda çalışmaya başladığım günlerdeki ilk deneyimimi hala
hatırlıyorum. Büyük bir süpermarketler zinciri AIPD ile iletişime geçmişti,
işe alma garantisi olmadan bir sene için stajyer almak istiyorlardı. Kazanç
mantığıyla hareket eden şirketin bazı şüpheleri vardı; deneyimin olumlu
sonuçlarını görmeden bir pozisyon sözü vermek istemiyorlardı.
Seçilen kişi G. oldu. G. derneğin Bağımsızlık Kursu’na giden 20
yaşında bir gençti. Şirketin istediği görevleri yerine getirebilmek için
gereken tüm becerilere sahipti ve geleceğini planlamaya başlamak için
yeteri kadar olgundu. Personel sorumlusuyla iş görüşmesinin olduğu gün
saklamaya çalışsa da, çok heyecanlıydı. Staj teklifini biraz kaygıyla da olsa,
kabul etmişti: “Bu işi sevecek miyim, bilmiyorum.”
Bu ilk aşamayı, daha sonraki zamanlarda, farklı yerleşim süreçlerinde
tekrar yaşadım. Bu, büyük özen gerektiren bir aşama çünkü aynı zamanda
karışık düşünce ve duygularla yüklü bir adım. Bir tarafta yetişkin kimliğinin
gelişmesi için gerekli olan çalışma isteği, diğer tarafta bu deneyim öncesi
yaşanan yetersizlik ve başarısızlık hissi, diğerleri için hayal kırıklığı olma
korkusu.
Bu aşamayı aşmak için G.’nin staja başlamadan önce Mesleki
Oryantasyon Kursu’na katılması ve mesleki bilinç kazanması çok iyi
oldu. Aynı şekilde staj deneyiminde yaşanabilecek zorluklar, kendi kendini
gözlemleyebilmesi ve kendisine olan güveninin sürekli bir biçimde artması
açısından da G.’ ye çok yardımcı oldu.
G. stajına 2006 yılının Aralık ayında başladı. İş dünyasıyla ilk iletişimi
çok zorlayıcıydı çünkü Noel zamanı bir süpermarkette çalışmak durmak
bilmeyen, karışık tempo yüzünden oldukça yorucuydu.
G. sadece tek bir bölümde, sınırlı bir göreve sahipti. Bisküvi ve
atıştırmalık yiyecekler reyonunu hazırlıyor, son kullanım tarihlerini kontrol
ediyor ve karton katlama makinesini kullanarak boş kartonları katlıyordu.
Vardiyası saat 9:00-13:00 arasıydı ve 5 dakikalık bir molası vardı. Mola
idaresi ilk başlarda G. için sorun teşkil ediyordu çünkü G.’nin molası
gereğinden uzun sürüyordu ve kimse bu konuda ona bir şey demiyordu.
Ben çalışma arkadaşlarının gözlerinden bu duruma müdahele edip
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etmeme konusunda kararsız olduklarını ve bunu nasıl yapacaklarını
bilmediklerini anladım. Onlara, G.’nin uzun molalara ihtiyacı olmadığını
söyledim; kesin bir tavırla müdahele ederek G.’nin kuralları ve tıpkı diğer
çalışanlar gibi bu kurallara uyması gerektiğini anlamasını sağlamaları
gerektiğini anlatmam çok faydalı oldu. Ayrıca, müdürünün staj döneminin
çalışanı değerlendirmek için önemli bir süreç olduğunu ve bu davranışını
değiştirmezse asla işe alınmayacağını anlatması da çok yararlı oldu.
G. bu konuşmadan sonra oldukça sarsıldı ve Down sendromlu olsa
da, iş arkadaşları gibi iyi bir çalışan olmayı başarabileceğini herkese
göstermenin vaktinin geldiğini anladı. G. bağımsız şekilde mola süresini
idare etmeyi öğrendi; her seferinde daha fazla motivasyon ve beceri sahibi
bir çalışan olarak görevini marketin diğer reyonlarında da yapmak istediğini
söyledi. G. yavaş yavaş yetişkin çalışan kimliğini yaratıyor ve geleceği
hakkında planlar yapmaya başlıyordu. Bu G.’nin her günün sonunda
müdürüne “Bugün nasıldım? Kontratı imzalayabilecek miyim?” diye
sormasından da anlaşılıyordu.
Bugün, G. süresiz bir yarı zamanlı kontratla bu markette çalışıyor ve
tam anlamıyla bir çalışan. İş yerine bağımsız şekilde otobüsle gidiyor, kendine
verilen görevleri en iyi şekilde yerine getiriyor, uyması gereken kuralları
biliyor ve çalışma ortamında çok seviliyor.
Çalışma arkadaşları Down sendromlu bireylerle ilgili ön yargıların
oluşturduğu şüphe ve zorluklara rağmen, G.’yi iyi ve kötü yanlarıyla tanımayı
ve sendromuyla değil, onunla ilişki kurabilmeyi öğrendiler. Bu süreç
çalışma arkadaşlarının ve sorumlularının belirli sürelerle toplantılar
düzenlenmesi sayesinde desteklendi. Herkes, G.’nin gelişimi hakkında bir
form doldurmak zorundaydı; bu form G’nin öğrenme becerisi, çalışan olarak
verdiği imaj ve çektikleri zorlukları kapsıyordu. Herkesin şüpheleri hakkında
fikir alışverişinde bulunabileceği, Down sendromunu ön yargılar olmadan
tam anlamıyla tanıyabileceği bir ortam yaratılmıştı.
Tüm bu anlattıklarım değişim sürecine şahit olmamı sağladı. G.’nin
kendine güvensizliğinden ve korkusundan sıyrılıp sorumlu bir kişi olduğuna;
kendini üretken hissettiğine ve uyum sağlamayı öğrendiği bu ortamda daha
yetenekli olduğuna; çalışma arkadaşlarının, tüm zorluklara rağmen maaşını
hak etmek için emek veren G. ile çalışan olarak ilişki kurduklarına ve onunla
iş dışında arkadaş olarak görüştüklerine şahit oldum.
G.’nin deneyimi benim şahit olduğum ilk deneyimdi; bu deneyimi
takiben bana çalışmanın yaşam kalitesini artırmak için ne kadar önemli bir
unsur olduğunu gösteren birçok deneyim yaşadım.
İş koçlarının görevi Down sendromlu bireylere kişisel gelişimi
sağlayan ve her bir gence potansiyel becerilerini bağımsız bir şekilde idare
edebilme fırsatı veren bir çalışma deneyimi sunulana kadar destek vermektir.
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Bu gerçekleştiği zaman, bir bireyin başarısının ve hayat planının izleyicileri
oluyoruz. Hayalleri ve beklentileri şekil alıp, gerçekleşme yolunda ilerliyor.
										
							 Viviana Lagattola
						
		
Şubat 2009
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Hikaye 4

Ön yargıların ötesinde
La Feltrinelli Kitap ve Müzik Mağazası Müdürü’nün Deneyimi
Roma, Colonna Galerisi
Simone, İtalya’nın en önemli yeni satış noktalarından birini açtıktan
birkaç ay sonra geldi. Yapacağı iş çok özen gerektiriyordu. Hem malların
alım ve depolanmasından hem de bilgi girişinden sorumluydu. Şirket
hesaplarıyla ilgili işlemlerle birlikte Simone’a büyük sorumluluk gerektiren
bir yük verilmiş oldu. Bunlar, hem şirket hem de benim için ilk zamanlarda
korku yaratabilecek görevlerdi. Simone’nun yerleşimi iyi ilerledi; özellikle
Simone’u takip eden AIPD çalışanlarının hem benim için (yüzleşmek üzere
olduğum deneyimi anlamamı sağlayarak) hem de Simone ile sürekli iletişim
halinde olan personel için çift taraflı çalışması buna katkıda bulundu. Ortaya
çıkabilecek kültürel bariyerler, dil farklılıkları ve ön yargılar hakkında bir
sürü şey gösterdiler. Yani gözlem ve iş koçluğu açısından, ki yerleşim süreci
bitince zaman içerisinde iletişim devam etti, her şey çok iyiydi.
Ben işverenlerin doğal olarak ortaya çıkabilecek korkuları aşmaları
için yararlı olabilecek iki unsurdan bahsetmek istiyorum. Her şeyden önce
Down sendromlu bireyler diğer kişilere göre iş yerine daha fazla bağlılık
gösterir ve yüksek motivasyona sahiptirler. “Çalışanlar Var” filmindeki iki
çalışanın heyecanlı bir şekilde hepimizin her gün sarf ettiği emeğin karşılığı
olan maaş konusunda konuştuğu bölümü severek izledim. Onlar için maaş
almak olağanüstü bir durum. Simone’nun maaşı bir ritüel gibi gördüğünü
hatırlıyorum; maaş alma anı onun için tamamen bağımsız olmayan bir
aşamadan bağımsızlığa geçiş gibiydi. Bunun sadece bir kereye mahsus
olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz; Simone her ay maaşını ilk isteyen
ve sol alt köşedeki rakamı görünce sevinç çığlıkları atan kişi... Simone yaptığı
işin ve bunun karşılığını aldığının farkında. Bizimki gibi bir şirket içinde
motivasyon ve devamlılık son derece önemli unsurlar ve bu unsurlar Down
sendromlu bireylerin yararına kullanılabilir.
Bir diğer unsursa daha objektif ama şirketlerin bugün çok önem
verdiği bir şey; yani üretim konusu. Simone 4 senedir bizimle ve aldığı
hastalık izinlerinin senelik ortalaması 0,2... Onun çalışma arkadaşları
senede ortalama 15 gün izin alıyorlar, diğer korumalı kategoridekiler senede
ortalama 28 gün izinde. İnanıyorum ki bu birçok kapıyı açabilecek bir konu.
Elbette bu, hastalanıp izin alan insanlara şüpheyle bakmamız gerektiği
anlamına gelmiyor; bu söz konusu bile olamaz, hastalık izni bir haktır ve bu
hak korunmalıdır. Ancak yine de bu bilgi her şeye bir anlam katıyor ve bu tek
bir kişiye özgü, şans eseri ortaya çıkan bir durum değil. Bu tarz bir durumu,
başka bir satış noktasında çalışan Down sendromlu çalışma arkadaşımızda da
gördük, kısacası bu durum kesinlikle bu bireylerin işe bağlılığıyla ilgili...
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Son bir şey: İş koçlarının yaptığı iş şirketlere çok yardımcı oluyor.
Dernek de olsa, kamu da olsa bu aynı. Bu hizmet çalışanın ailesini yerleşim
için hazırlayıp destekliyor; ailelere Down sendromlu bireylere, hak
ve görevler bakımından, tıpkı diğer çalışanlar gibi davranılacağını
gösteriyor.
										
							
Giorgio Gizzi
							
Kasım 2007
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Hikaye 5

Monica’nın rüyası gerçek oldu
ME.CI. S.r.l. McDonalds Müdürü
On senedir Roma’daki iki McDonalds restoranının sahibiyim. On sene
içinde restoranımdan 400 kadar çalışan geçti. Şu anda 80 çalışanım var ve
ikisi Down sendromlu: Biri Monica, diğeri ise Giordana...
Size, 6 senedir benimle çalışan Monica’dan bahsedeceğim. Onun
hakkında her konuştuğumda duygulanıyorum çünkü karşımda harika bir
hayat ve meslek deneyimi duruyor. Monica muhteşem bir insan. İşe 6 sene
önce girdi ve işinden bahsederken rüyasının gerçek olduğunu söylüyor.
İşveren olarak birinin rüyası gerçekleştirmiş olmak alabileceğim en güzel
hediye.
Bu iki Down sendromlu çalışanın işe girmesi AIPD ile birlikte alınan
bir karardı. İşe başlamadan önce tüm çalışanlara bir mektup gönderdik.
Genellikle iş yerlerinde bu tarz bildirileri asmak için panolar olur ama
bu durumda kişisel bir şey yapmayı tercih ettim. Bu yüzden herkese aynı
mektubu yazdım ve “Sevgili Francesco, Sevgili Alessandra, Sevgili Giuseppe...
birkaç gün içinde Monica bizimle çalışmaya başlayacak,” diyerek nasıl
davranmamız ve ilk yaklaşımımızın nasıl olması gerektiği hakkında kısa
önerilerde bulundum. Bence bu çok işe yaradı. Ama işin en büyük kısmını
Monica yaptı. Tüm çalışma arkadaşlarının güvenini kazandı. Hiçbir zaman
yardım edilmesi gereken “zavallı bir kızcağız” olmadı. Monica çok büyük bir
istek ve herkesi geride bırakan bir çaba gösterdi. Asıl güzel olan şey işte
bu; Monica hemen grubun bir parçası oldu. Organize ettiğimiz tüm akşam
yemeklerine katılıyor, parti organizasyonları yapıyor, diskoya gidiyor ve
kimse onu mecburiyetten davet etmiyor. Monica grubun gerçekten bir parçası
ve çalışma arkadaşları onunla zaman geçirmeyi çok seviyor.
Hatta Monica bazen alaycı bile olabiliyor. İşinde o kadar iyi ki diğerleri
hakkında alaycı yorumlar yapan kendisi! Artık Monica az çalışan veya büyük
karışıklıklara sebep olan kişilere kızıyor. Monica restoran için gerçekten
önemli bir kişilik...
Monica’yla bir sorun yaşıyorum; evet: Konu senelik izin... Monica izin
almak istemiyor, bir türlü onu evine gönderemiyorum! Ne yazık ki fiziksel
birkaç problemi var, engel oranı ortalama bir seviyede ama problemlerine
rağmen evde olmasını sağlamak imkansız. Arkadaşlarıyla, yani çalışma
arkadaşlarıyla birlikte olamadığı için tatil günleri bile onun için tam bir
trajediye dönüşüyor.
Monica’nın durumunda ailesinin rolü çok büyük. Bence Monica’nın
harika bir ailesi var. Monica’yı çok iyi yetiştirerek, ona çalışmanın önemini
aşılamışlar. Çalıştığı için kendisiyle gurur duymasını sağlamışlar. Monica
gerçekten de kendisiyle gurur duyuyor; ben de bunu söylemekten gurur
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duyuyorum. Restoranımda onun gibi 10 çalışan daha olsa, daha ne isterim!
Bu benim için özellikle kişisel bir zenginlik, bu deneyimden çok memnunum.
Tabii ki her zaman her şey günlük güneşlik değil. Seneler içinde
olumlu sonuçlar elde edemediğimiz başka Down sendromlu bireyler de
tanıdık. Tam da bu durumlarda dernekten önce kişinin arkasında ailesinin
olmasının ne kadar önemli olduğunu anladım. Çalışmaya doğru bir bakış
açısı ile yaklaşan aileler gördüm; bireyi doğru şekilde motive ediyorlardı,
bu da çalışma sürecine yansıyordu. Bazı aileler ise çalışmanın çocuklarını
meşgul etmek için yapılan bir aktivite olduğunu düşünerek bu duruma çok
önem vermiyorlardı. Bireyleri yanlış bir şekilde motive ediyorlardı ve biz
bunu çalışma sürecinde fark ediyorduk.
							
							 Federico Bresciani
							
Kasım 2007
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Sonuç
Personel sorumlusu: “Seni neden işe alalım?”
“Hmm, bir çalışanınız daha olur!”
(Monica Marchetti, Down sendromlu çalışan)
Bu kısacık hikayeler zihinsel engelli bir çalışanın tıpkı diğerleri gibi
şirkete katkıda bulunabileceğini gösteriyor. Ancak bu bireyin önce yetişkin,
ardından çalışan ve son olarak zihinsel engelli bir birey olarak görülmesi
gerek. Bu olmadan, gerçek ve üretken bir istihdam imkansızdır.
Bir işte çalışmak herkes için bir rol ve bunun sonucu olarak bir
bütünleştirme aracına sahip olmaktır. Böylece birey kendini sadece izleyici
değil, toplumun aktif bir bireyi gibi hisseder. Bu Down sendromlu bireyler için
daha da önemlidir.
Şu anki senaryoya baktığımızda, potansiyellerine göre çok az Down
sendromlu çalışanın olduğunu görüyoruz.
İtalya’da kaç zihinsel engelli kişinin çalıştığını ögrenmemizi
sağlayacak bir sistem yok. AIPD’nin 2007 senesinde yaptığı bir araştırmaya
göre, derneklerle bağlantıda olan 1.167 Down sendromlu reşit bireyin sadece
%10’u normal bir kontratla çalışıyor.
“Çalışanlar Var”1 projesinde elde edilen sonuçlar, hala var olan ön yargı
ve engellere rağmen, başarılı rotalar çizilebileceğini gösteriyor. Bu kitapta
bahsedilen yöntem ve araçların kullanımıyla, 18 ayda (2007 Ekim-2009

1 “Çalışanlar Var” (“Lavoratori in Corso”) projesi özel bir proje olarak 2007 yılında yapıldı. Buradaki rakamlar bu
projeye ait rakamlardır. AIPD’nin istihdam aktiviteleri 1992’de başlamıştır. İtalya’da ilk mesleki yerleşimler ise
1980’lere dayanmaktadır.
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Mart) AIPD’de ulusal çapta 48 (staj veya işe alım) bireyselleştirilmiş istihdam
programı gerçekleştirildi. Bunlardan 5’i süresiz kontratla, 1’i süreli kontratla
çalışıyor; 5’i işe alınmak üzere staj yapıyor; 37’si ise eğitim ve oryantasyon
stajı yapıyor. Bunlar, bu yolda yürümek için bizi cesaretlendiren ve seçilen
yöntemlerin doğru yöntemler olduğunu gösteren olumlu deneyimlerdir.
Proje sayesinde edinilen ve bizi bu kitabı yazmaya teşvik eden
deneyim zihinsel engelli bireyler ve sürece dahil olan taraflar iyi bir eğitim,
oryantasyon ve duyarlılık sürecinden geçmeden, başarılı bir çalışma sürecinin
gerçekleşemeyeceğinin altını bir kez daha çizmiştir.
Umuyoruz ki istihdam hizmetlerinde çalışanlar ve her gün zihinsel
engellilerle karşılaşanlar bu sayfalarda başarılı bir istihdam için ipuçları ve
yöntemler bulabilmişlerdir.
Birlikte çıkılan bu yolda sürece dahil olan herkesin hedef, fikir ve
proje paylaşımında bulunması çok önemli.
Bunları garanti edebilecek hizmetler bölgemizde az olsa da, yola
devam etmek için bir şeylere başlamamız gerektiğini unutmamalıyız.
Çünkü bin kilometrelik bir yolculuk tek bir adımla başlar.
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