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Modül 1

Başlık: Engellilik Farkındalığı

Sorumlu ortak

ZGURA-M

Modülün amaçları ve
kapsayıcı hedefleri

SE danışmanları:
 Farklı engellilik çeşitleri ve belirli bir engellilikle ilişkilendirilen
zorluklar ve kısıtlamalar hakkında farkındalığını arttırabilmeli.
 Hayatın tüm alanlarında(profesyonel, kişisel ve toplum temelli
etkinlikler) sosyal birliktelik için engellilik ve kabiliyet arasındaki
ilişkiye atıfta bulunabilmeli.
 Engelli danışanıyla çalışırken farklı durumlarda uygun tepki
verebilmeli.
 Engelli bireyin nasıl hissettiğini ve bireysel özerkliği ve
profesyonel gerçekleştirmeleri için önemli olduğunu
düşündükleri şeyi anlayabilmeli.
 Çevreleyen ortama temel ulaşılabilirliği sağlamak için uygun ve
makul düzenlemeler hakkında hem çalışan hem işverene
danışabilmelidir.
SE danışmanları:
 Engelli bireylerle uygun ve ayrım yapmayan şekilde nasıl
iletişim kurabileceklerini,
 Her bir engelliliğin kendine has özelliklerini düşünüp, farklı
engellilik çeşitlerine sahip danışanlarla nasıl çalışılacağını,
 İşveren ve toplum önünde engelli kişilerin güçlü yanları ve
kabiliyetleri üzerine vurgu yaparak onları tanıtmayı,
 Engelliğin getirdiği kısıtlamaları göz ardı etmeden engelli
danışana dair olumlu imajı sürdürmeyi,
 Engelli bireylere karşı acıma yerine olumlu farkındalığı
yaratmayı,
 Engelli bireylerin mağdurlaştırılmasından kaçınmayı,
 Engelli işçiler hakkında söylenen mitlerden kaçınmayı,
 Engelli danışan için olumlu bir kimlik geliştirmeyi
 Toplumun önyargılarıyla ve basmakalıp düşünceleriyle nasıl
başa çıkacağını ve üstesinden nasıl geleceğini bilir.

Modül içeriğinin özeti ve
içindekiler listesi

Bu modül, engellilik konusunu ve engellilerin karşılaştığı ilgili
kısıtlamaların ve engellerin genel tanıtımını sağlar.Farklı çeşit
engellilik hakkında koçun bilgisini ve kavramasını arttırmasına
yardımcı olacak konuları kapsar. Bu hedef üzerine çabalar olmasına
rağmen
şimdiye
dek
kabul
edilmiş
evrensel
engellilik
kategorileştirmeleri bulunmamaktadır. Ortak kullanılan engelli
terminolojisi, ülkeden ülkeye ve aynı zamanda aynı ülke içerisindeki
farklı engelli topluluklar arasında farklılık gösterir. Birçok engelli
topluluklarda,tıbbi sınıflandırmalar yerine fonksiyonel terminolojiyi
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kullanan bir akım vardır. Yetenekler, kişiden kişiye ya da engelli
organizasyondan benzerine göre ve zamanla aynı tip engele sahip
bireyler için farklılık gösterebilir. Bireyler farklı engel tarzlarının
birleşimine ve farklı ciddiyet seviyelerinde engel kombinasyonlarına
sahip olabilir. Farklı şartlardaki bazı insanlar kendilerinin engeli
olduğunu düşünmeyebilir. Fakat iş piyasasına girmelerini etkileyecek
duyusal, fiziksel ve algısal fonksiyonlarda kısıtlamalara sahip
olabilirler. Bu, SE koçlarının bağımsız bir şekilde çalışmalarına,
karşılacakları bariz zorlukların farkında olmalarına ve ayrımcı
uygulamalardan kaçınmalarına izin verecektir.
Ayrıca, bu modül engelli danışanların çalışma durumlarını etkileyen
ailelerin ve toplumun önyargı ve basmakalıp düşüncelerinin
üstesinden gelmek için gerekli rehberliği yapar. Bu, aynı zamanda
engelli bireyin bağımsızlığını ve entegrasyonunu sağlayacak bir yol
olarak olumlu bir kimlik geliştirmesini de içerir.
Bu modül, engellilerin günlük rutinlerle başa çıkmaları için işverenler
ve evrensel topum içerisinde var olan yaygın efsanelerle de ilgilidir.
Sonuncu fakat bir o kadar da önemli olarak bu modül, işyerinde nasıl
erişilebilir bir ortam sağlanacağı konusunda öneriler sunar.
İçindekiler
1.1.Özürlülük ve engel
1.1.1.Tıbbi model
1.1.2.Sosyal model
1.1.3.Bio-psikososyal model
1.2.
Ayrımcılık karşıtlığı ve Mevzuat
1.3.
Engellilik çeşitleri
1.3.1.Hareket Bozukluğu
1.3.2.Görme Bozukluğu
1.3.3.Duyma Bozukluğu
1.3.4.Sağır-Körlük
1.3.5.Konuşma Bozukluğu Error! Bookmark not defined.
1.3.6.Zihinsel engel ve öğrenme zorluğu
1.3.7.Akli sağlık problemleri
1.3.7.1.Engel ve zihinsel sağlık problemi
1.3.8.Tıbbi Durum
1.4.
Engelli Etiketi
1.5.
Önyargı ve Basmakalıp Yargılar
1.5.2. Önyargı
1.5.2. Basmakalıp Yargı
1.5.3. Engelli bireyin çalışma kapasitesi üzerine aile
önyargısıyla başa çıkma
1.6.
Engel ve Erişebilirlik
1.6.1.Çevresel
1.6.2.Tutumcul
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Eğitim İşyükü

Gerekli Eğitim Kaynakları

Öğrenim yolları

Önbilgi

Öğrenme çıktıları

1.6.3. Çalışma Ortamına Mümkün Uyum
1.6.3.Erişebilir Ortam Sağlamak için Gerekli Kaynaklar
1.7.
Engellileri Mağdurlaştırmadan Kaçınmak
1.8.
Olumlu Kimlik Geliştirmek
1.8.1. Engel ve Görüntü
1.8.2. Engelli ve Kabiliyetli Bireyi Olumlu Yönleriyle Tanımlamak
1. Teorik Kısım(saat): 20 saat
2. Uygulamalı Kısım (saat): 10 saat
3. Değerlendirme (saat): 1 saat
1. Kişisel bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya tablet bilgisayar.
2. İnternet erişimi.
3. E-mail hesabı
4. Gözbağı
5. Kağıt yaprağı
6. Renkli baskılı masa
7. Tekerlekli sandalye ya da makaralıofis sandalyesi
8. Yeterli oyun alanı
1. Yüz yüze: 10 saat
2. E-eğitim: 10 saat
3. Uygulama: 10 saat
4. Staj: 0 saat
1. Okuryazar olmak, engellilik ve sosyal meselelerde temel bilgi
sahibi olmak.
2. İyi iletişim becerileri.
3. Temel ICT(Bilişim ve İletişim Teknolojileri) becerileri.
4. Başkalarıyla ortak hareket etme yeteneği.
5. Engelli bireylere empati gösterme yeteneği ve olumlu tavırlar.
6. Özel ihtiyaç sahibi danışanlarla çalışma alanında temel bilgi
Bilgi:
 Engellinin nasıl hissetiği ve özerkliği için neyin önemli
olduğunu düşündüğü hakkında bilgi.
 Farklı engellilik türlerine,belirli bir engellinin karşılaştığı
zorluklar ve engellere karşı olumlu farkındalık.
 Engelli danışanlarla çalışırken farklı durumlarda ve farklı
sosyal bağlamlarda olumlu tepkiler
Beceriler:
 Farklı engellere sahip danışanlarla nasıl hareket edileceğinin
yanı sıra kişi merkezli yaklaşımın nasıl kullanılacağına dair
beceriler
 Olumlu ifadeler ve ayrımcı nitelikte olmayan kelimeler
kullanarak iletişim kurma becerileri.
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ECVET/AKTS puanları
Değerlendirme (tür)

Erişilebilirlik, önyargıyla başa çıkma ve olumlu kimlik inşası gibi
meselelerde güvenilir hizmetler ve danışmanlığın nasıl
sağlanacağı hakkında beceriler
 Mağdurlaştırmadan kaçınma becerileri
 Muhtemele erişilebilirlik düzenlemelerinin nasıl ayarlanacağı
ve danışılacağı üzerine beceriler
Tutumlar:
 Engellilik üzerine ve her bir danışanın bireysel ihtiyaçlarına
uygulanabilecek hizmetlerin özelliklerine karşı SE koçlarının
farkındalığının artması
 Engelli danışanları desteklerken ve etkileşime geçerken, SE
koçlarının öz yetkinliklerinin artması
 Engelli danışanları desteklerken ve danışmanlık yaparken, SE
koçlarının farkındalığının ve empatisinin artması.
AKTS = 1 kredi; ECVET = 15%
Öz değerlendirme testi
Vaka merkezli sınav
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Modül 1

Başlık: Engellilik Farkındalığı

Sorumlu ortak

ZGURA-M

İçindekiler
1.1.

Bozukluk ve engel .............................................................................. Error! Bookmark not defined.

1.1.1.

Tıbbi model ................................................................................ Error! Bookmark not defined.

1.1.2.

Sosyal model ............................................................................................................................. 9

1.1.3.

Bio-psikososyal model............................................................................................................. 10

1.2.

Ayrımcılık karşıtlığı ve mevzuat ...................................................................................................... 11

1.3.

Engellilik türleri ................................................................................. Error! Bookmark not defined.

1.3.1.

Hareket bozuklukları ................................................................. Error! Bookmark not defined.

1.3.2.

Görme bozuklukları ................................................................... Error! Bookmark not defined.

1.3.3.

Duyma bozuklukları ................................................................... Error! Bookmark not defined.

1.3.4.

Sağır - körlük ........................................................................................................................... 14

1.3.5.

Konuşma Bozuklukları ................................................................ Error! Bookmark not defined.

1.3.6.

Zihinsel Engeller ve Öğrenme Zorlukları ................................................................................. 16

1.3.7.

Akli Sağlık Problemleri................................................................ Error! Bookmark not defined.

1.3.7.1.
1.3.8.

Engellilik ve Zihinsel Sağlık Problemleri ............................. Error! Bookmark not defined.

Tıbbi Durum ............................................................................... Error! Bookmark not defined.

1.4.

Engelli Etiketi ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.

1.5.

Önyargı ve Basmakalıp Yargılar ....................................................................................................... 26

1.5.2. Önyargı .......................................................................................................................................... 26
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1.5.2. Basmakalıp Yargı ........................................................................................................................... 27
1.5.3. Engelli Bireyin Çalışma Kapasitesine Karşı Aile Önyargısı ile Başa Çıkma ....... Error! Bookmark not
defined.
1.6.

Engellilik ve Erişilebilirlik .................................................................... Error! Bookmark not defined.

1.6.1.

Çevresel ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.

1.6.2.

Tutumcul .................................................................................... Error! Bookmark not defined.

1.6.3.

Çalışma Ortamının Mümkün Uyarlamaları ............................................................................. 31

1.6.4.

Erişilebilir Çevre Sağlamak için Gerekli Kaynaklar................................................................... 32

1.7.

Engellilierin Mağdurlaştırılmasından Kaçınmak .............................................................................. 33

1.8.

Olumlu Kimlik Geliştirmek............................................................................................................... 35

1.8.1. Engellilik ve Görüntü ..................................................................................................................... 35
1.8.2.Engelli ve Kabiliyetli Bireyi Olumlu Yönleriyle Tanımlamak .............. Error! Bookmark not defined.
EK 1 Uygulama kısmı ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Rol yapma oyununu neden seçmeli .......................................................... Error! Bookmark not defined.
Rol yapma oyunu 1 “Engelli Bireyler-Nasıl Hisseder?” ........................................................................... 37
Rol yapma oyunu 2 “Anlaşılabilir” .......................................................................................................... 37
Rol yapma oyunu 3 “Tekerlekli sandalye kullanıcısına yardım et” ......................................................... 38
Rol yapma oyunu 3 “Doğru ve yanlış kelimelerin kullanımı” .................................................................. 38
Rol yapma oyunu 4 “İşitme cihazı kullanan bireyler-Nasıl hissederler?” ............................................... 39
Rol yapma oyunu 5 “Dudak okuma ” ..................................................................................................... 40
Rol yapma oyunu 6 “Kelimeyi söyle.Öğrenme zorluğu çeken danışanın nasıl hissettiğini anla” ............ 40
Rol yapma oyunu 7 „El sıkışmanın alternatif yolunu bul”....................................................................... 41
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Bu modül, engellilik konusunu ve engellilerin karşılaştığı ilgili kısıtlamaların ve engellerin genel
tanıtımını sağlar. Farklı çeşit engellilikler hakkında SE danışmanlarının bilgisini ve kavramasını
arttırmasına yardımcı olacak konuları kapsar. Bu hedef üzerine çabalar olmasına rağmen şimdiye
dek kabul edilmiş evrensel engellilik kategorileştirmeleri bulunmamaktadır. Ortak kullanılan
engelli terminolojisi, ülkeden ülkeye ve aynı zamanda aynı ülke içerisindeki farklı engelli
topluluklar arasında farklılık gösterir. Birçok engelli topluluklarda, tıbbi sınıflandırmalar yerine
fonksiyonel terminolojiyi kullanan bir akım vardır.
Yetenekler, kişiden kişiye ya da engelli organizasyondan benzerine göre ve zamanla aynı tip
engele sahip bireyler için farklılık gösterebilir. Bireyler farklı engel tarzlarının birleşimine ve farklı
ciddiyet seviyelerinde engel kombinasyonlarına sahip olabilir. Farklı şartlardaki bazı insanlar
kendilerinin engeli olduğunu düşünmeyebilir. Fakat iş piyasasına girmelerini etkileyecek duyusal,
fiziksel ve algısal fonksiyonlarda kısıtlamalara sahip olabilirler. Bu, SE koçlarının bağımsız bir
şekilde çalışmalarına,

karşılacakları bariz zorlukların farkında olmalarına ve ayrımcı

uygulamalardan kaçınmalarına izin verecektir.
Bu modül SE danışmanlarının bağımsız çalışmaları, karşılaşabilecekleri bazı zorlukların farkında
olmaları ve ayrımcı uygulamalardan kaçınmaları için tavsiyeler verir. Ayrıca, bu modül engelli
danışanların çalışma durumlarını etkileyen ailelerin ve toplumun önyargı ve basmakalıp
düşüncelerinin üstesinden gelmek için gerekli rehberliği yapar. Bu modül aynı zamanda engelli
bireyin bağımsızlığını ve entegrasyonunu sağlayacak bir yol olarak olumlu bir kimlik geliştirmesini
de içerir.
Bu modül, engellilerin günlük rutinlerle başa çıkmaları için

işverenler ve evrensel toplum

içerisinde var olan yaygın efsanelerle de ilgilidir.
Sonuncu fakat bir o kadar da önemli olarak bu modül, işyerinde nasıl erişilebilir bir ortam
sağlanacağı konusunda öneriler sunar.
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1.1. Bozukluk ve engel
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan ayrıma göre, bozukluk herhangi bir psikolojik,
fizyolojik ve anatomik yapının ya da fonksiyonun kaybı veya anormalliğidir. “Bozukluk”, konuşma,
duyma, görme ve hareket veya diğer çeşit kayıp ya da anormallik ile bir arada kullanılabilir.Kişinin
ya düzeltilebilir durum (miyop gibi) ya da düzeltilemez bir duruma (beyin felci gibi) bağlı
“bozukluğu“ olabilir.
Diğer taraftan, engelliliklerin tanımı daha geniş bir alana sahiptir. WHO;engeli, bir bozukluğa bağlı
olarak ortaya çıkan herhangi bir kısıtlama ya da bir birey için normal olarak düşünülen sınırlar
içindeki aktiviteyi gerçekleştirmeeksikliği olarak tanımlar. Kişiler fiziksel, zihni ya da duyusal
bozukluğa bağlı veya tıbbi ya da zihni hastalıklar sebebiyle engelli olabilir.Bu tarz
bozukluklar,durumlar ya da hastalıklar doğada kalıcı veya geçici olabilir. Kalıcı bir fiziksel,
duyusal, zihinsel bozukluk; kişinin okuma, yazma ve eğitimin diğer yönlerini içeren önemli hayat
aktivitelerini, işe girmesini ve giyinme, banyo yapma ve yeme gibi çeşitli temel hayat
fonksiyonlarını yönetmesini önemli derecede kısıtlar.
Fakat, tüm bozukluklar engeller ile sonuçlanmaz. Engel bu durumda sadece bir sağlık problemi
değildir. Bu, kişinin vücut özellikleri ile içinde yaşadığı toplumun özellikleri arasındaki etkileşimi
yansıtan karışık bir olgudur. Engellilerin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmesi çevresel ve
sosyal engellerin müdahelesini kaldırmasını gerektirir.
Engelli bireyler engelsiz kişiler gibi aynı sağlık ihtiyaçlarına sahiptir- bağışıklık, kanser taraması
vb.Onlar aynı zamanda, fakirlik ve sosyal dışlama yüzünden ve bası yarası ya da idrar yolu
enfeksiyonları gibi ikincil şartlara dayanıksız oldukları için kılpayı sağlıklı yaşarlar.
SE danışmanları toplumdaki sıradan insanlar ile fiziksel, sosyal engellerin üstesinden gelmek ve
modern toplumun eşit bir parçası olmak için mücadele eden engelli bireyler arasındaki bir köprü
olarak önemli rol oynarlar.

1.1.1. Tıbbi model
Tıbbi model içerisinde, engel bireysel bir problem olarak algılanır. Eğer kişi bozukluğa sahipseörneğin görme, yürüme ya da duyma yetersizliği gibi, bu onların tıbbi problemi olarak anlaşılır.
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Engelliliğin tıbbi modeli; engeli, engelli bireye ait bir ‚problem‘ olarak görür. Etkilenen birey
haricinde başka kimseyi ilgilendiren bir mesele olarak görülmez. Örneğin, tekerlekli sandalye
kullanan bir öğrenci bir binaya basamaklardan dolayı giremiyorsa, tıbbi model bu durumun
basamaklardan değil tekerlekli sandalyeden kaynaklandığını öne sürer.
Bu yüzden, engelliliğin tıbbi modeli; engelli insanların kendileri hakkında düşündükleri şekli de
etkiler. Engelliler, kendi bozukluklarının onları sosyal aktivitelerde yer almaktan otomatik olarak
engelleyebileceğini düşünmeye inandırılabilir.
Bazı tıbbi model yaklaşım örnekleri şu şekilde olabilir:


Görsel bozukluğu olan öğrenci için daha büyük yazı tipi boyutunda basılı kağıt dağıtmayı
reddeden ders lideri. Öğrenci dolayısıyla ders tartışmalarına katılamaz.



Ders öncesinde powerpoint slaytının yazılı kopyasını çıkarmayı reddeden personel. Bu
durum, grup içerisinde daha yavaş anlama ve yazma hızına sahip ve anahtar noktaları
anlamak ve kaydetmek için çabalayacak olan disleksik öğrenci için engel oluşturur.



Engelli bireyin seyahat ve barınma meseleleriyle başa çıkamayacağına inandığı için,
engelli çalışanını iş gezisine göndermeyi reddeden işveren.

Bu tıbbi model; engelle ilişkilendirilen zorlukların tamamen engelli kişinin taşıdığına olan inanç ve
engellinin başkalarına zahmet vermemekten emin olmak için ekstra çaba(zaman ve/veya para)
harcaması gerektiği üzerine temellenmiştir.

1.1.2. Sosyal model
Sosyal modele göre engel, toplumun engelli bireylere karşı verdiği tepkinin başlıca sonucudur.
Sağlık ve refah sisteminin yaşanması engellilerin kendilerini sosyal olarak izole olduklarını
hissetmelerine sebep olur.
Sosyal model ile engel; toplum içerisinde engellilerin ihtiyaçlarının çok az ya da hiç düşünülmediği
adaletsiz bir ilişki olarak anlaşılır.
Engelliler kendilerinin fiziksel, organizasyonel ve davranışsal engellerinden dolayı yaygın topluma
katılmaktan dışlandığı gerçeği ile devre dışı kalırlar.
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Bu engeller; onların bilgi, eğitim, istihdam, toplu taşıma, barınma ve sosyal/eğlence fırsatlarına
eşit erişim kazanmalarını önler.
Sosyal model yaklaşımda daha kapsayıcıdır. Proaktif düşünce, engellilerin engeli olmayan
kişilerle eşit muamelede aktivitelere nasıl katılabileceği üzerine öne sürülür. Zaman veya para
gerektirse bile engellilerin dışlanmadığından emin olmak için belli düzenlemeler yapılır. Aktivitenin
erişilebilirliğini sağlamak için, mesuliyet etkinliği ya da aktiviteyi organize eden kişi üzerindedir.
Örnekler şu şekilde olabilir:


Görme bozukluğu olan grup üyesi ile ders öncesinde tanışıp, öğrencinin okuyabilmesi için
dağıtılacak kağıtların nasıl uyarlanabileceğini bulmaya çalışan ders lideri



Ders öncesinde, grubun tüm üyeleri için PowerPoint sunumlarını tahtada hazır eden
personel üyesi. Bu durum, disleksik öğrencilerin aşina olmadıkları terminolojiyi ders
öncesinde araştırmalarına izin verecek ve takip edilecek yapı hakkında fikir verecektir. Bu
„çerçeve“ öğrencilerin bilgiyi anlayıp akılda tutmalarına yardımcı olacaktır.



Engelli çalışanını iş gezisine göndermekten vazgeçmeyen ve önceden seyahat ve
barınma hakkındaki tüm meseleleri tartışan işveren.

Sosyal modelin önemli bir prensibi, birey belli bir durumdaki kendi gereksinimlerde uzmandır ve
bu duruma, engelin görünür olup olmamasına bakılmaksızın, saygı duyulmalıdır.

1.1.3. Bio-piskososyal model
Bu model, engeli kişinin sağlıklı durumu ile içinde yaşadığı çevre arasındaki etkileşimi olarak
görür. Bu model tıbbi ve sosyal modellerin uygun olduğunu savunur fakat hiç biri bireyin karışık
sağlık doğasını açıklamada tek başına yeterli değildir.Aşağıdaki faktörleri içerir:


Bio (fizyolojik pataloji)



Psiko (psikolojik gerginlik, korku/kurtulma duyguları, başa çıkma metodları ve özellikleri
gibi düşünceler, duygular)



Sosyal (iş meseleleri, aile durumları ve yararlar/ ekonomi gibi sosyo-ekonomik, sosyoçevresel ve kültürel faktörler)
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Şekil 2 Bio-psikososyal model

1.2. Ayrımcılık karşıtlığı&mevzuat
SE danışmanı olarak, engelli haklarını güvence altına alan ve onları ayrımcı yasalardan koruyan
uluslararası düzenlemelerin farkında olmalısınız. Özellikle Avrupa ülkelerinde, ulusal mevzuat
Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ve diğerleri tarafından tanıtılan uluslarasarası yasalar
üzerine temellenmiştir. Daha fazla bilgi için, bu eğitim programının 9. Modülüne bakınız.

1.3. Engellilik Türleri
1.3.1. Hareket bozuklulukları
Hareket bozukluğu kalıcı ya da geçici bir çok durumdan ortaya çıkabilir. Etkileri günden güne
değişebilir, aynı kalabilir veya zamanla daha kötüye gidebilir. Bu durum vücudun bazı kısımlarını
ya da tamamını etkileyebilir. Hareket bozukluğu olan kişiler aşağıdaki zorluluklarla karşılaşabilir:


Koordinasyon ve hareket etme zorlukları;
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Dayanıklılık ve kuvvet zorlukları;



Araba sürme, ev işleri, yemek pişirme, bakım gibi rutin işleri zor ve/veya yorucu bulabilirler;



Halsizlik;



Tuvalet, kafe, restorant, SPA merkezlerine giriş gibi dikkate alınmayan olanaklara
erişmede zorluklar;





Eğer elleri veya kolları etkilendiyse:
-

Elle yazmada zorluk yaşayabilir;

-

Kalem kullanarak yazamayabilir;

-

Yavaş yazabilir;

-

Sayfaları çevirmede zorluk yaşayabilir; Have difficulty turning pages;

-

Standart klavye veya fare kullanmada zorlanabilir;

-

Konferans salonlarındaki ekipmanı kullanmada zorlanabilir;

-

Belgeleri dosyalama ya da depolamada zorluk yaşayabilir.

İstemsiz baş hareketleri varsa, bu onların standart boyut yazıları okumalarını etkileyebilir.

Engeller:
•

Erişilemez ya da yetersiz erişimli geçiş yolu ve merdivenler

•

Çok dar asansörler, girişler ve koridorlar

•

Çok ağır kapılar

•

Kepenkli kapılar

•

Kaygan ya da ince halıyla kaplı zeminler

•

Uygun olmayan seviyede yerleştirilmiş nesne veya düğmelere erişimin yetersizliği ya da
zorluğu

•

Tekerlekli sandalye kullanan ya diğer hareket cihazı kullanan kişinin hareketi için yeterli
alanın olmayışı

•

Kişinin tuvalet ya da banyoda bağımsız hareketini sağlacak materyalin olmayışı
(Tırabzan,tutacak vb.)

•

Var olan engellerin üstesinden gelmelerini sağlayacak uygun yardıma kısıtlı erişim.
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1.3.2. Görme bozuklukları
Görme bozukluğu olan herkes farklıdır. Bazıları doğuştan görmezken bazıları görme yeteneğini
zamanla kaybetmiş olabilir. Bazıları rehber bir köpeğe güvenirken, bazıları onları gezdirmeleri için
beyaz bir baston kullanabilir. Diğerleri ise kendi başlarına idare edebilecek görme yetisine sahiptir.
Engelin etkisi görme kaybının türüne, ne kadar şiddetli olduğuna ve kişinin ne kadar sosyal
olduğuna bağlıdır. Örneğin, kör insanlarla şöyle karşılaşabilirsiniz:
•

Beyaz baston ile bağımsız bağımsız dolaşan,

•

Rehber bir köpekle dolaşan, walking around with a guide dog,

•

Bir rehber veya kişisel yardımcı ile dolaşan

Ya da kısmi gören kişiler:
•

Bağımsız seyahat için yeterli kalan görme

•

Destek alanlar (kişisel yardımcı gibi) ya da özel seyahat navigasyon sistemi.

Kör veya görme bozukluğu olanlar aşağıdaki zorluklarla karşılaşabilir:


İnsanlarla iletişime geçmek için işitme duyusuna daha bağımlı olmaya meyillidirler. Ses
tonu ile yüz ifadesi ve iletişimi kolaylaştıracak jestleri eşleştiremeyebilirler;



Bilgi edinmek için işitme duyusuna daha bağımlı olmaya meyillidirler, dolayısıyla yüksek
seviyede arka plan gürültüsü onlar için bir problem oluşturabilir;



Görebilen kişiler pek önemsemediği dünya hakkında günlük pratik bilgiyi elde
edemeyebilirler ve dolayısıyla yeni durumlara ve çevrelere pratik bir şekilde tanıştırılmaya
ihtiyaç duyabilirler;



Düşük ışık seviyesinde görmede zorluk çekebilir veya hız ve mesafeyi algılamada
zorlanabilirler;



Bazı durumlarda parlak ışıklar görünürlüğü arttırabilir.

Engeller(erişilemez ya da kısmi erişilebilir):


Görsel bilgi(işaretleme, talimatlar, işaretler, mimic vb.),



Yazılı materyaller (bildiri, bilgi broşürü,haritalar,menüler,gazeteler vb.)



Acil durumlara ilişkin bilgi (tahliye yolları işaretleri, acil durumda yazılı talimatlar).



Rehber olmadan yeni çevreye uyum zorluğu
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Yeni araçların bağımsız kullanımında sorunlar (örneğin,özel işaret vey a diğer
uyarlamaların olmadığı asansörler)



Aynı boyuttaki farklı nesnelerin tanınırlığında problemler



Yeri değiştirilen nesneleri bulmada zorluklar.

1.3.3. Duyma bozuklukları
“Duyma bozukluğu” terimi hafif kayıptan(ağır işiten) tamamen sağırlığa kadar uzanan duyma
kaybını ifade eder. Duyma bozuklukları bir çok sebepten kaynaklanabilir.Bazı insanlar sağır
doğabilir ve diğerleri yaralanma,hastalık veya çok yüksek sese maruz kalmaktan dolayı sağır
olabilir.Duyma bozukluğu olan insanların hepsi işitme cihazı kullanamaz ya da dudak okuyamaz.
İşitme cihazı sadece bir alettir ve birçok kısıtlamaları vardır. Ana sorun işitme değil konuşmayı
anlamaktır. Duyma bozuklukları bilginin beyne akışını kısıtlar ve dolayısıyla konuşmayı anlama
sürecini özellikle gürültüde ve uzak mesafede etkiler.
Engeller:
•

Erişim yoksunluğu veya sözlü bilgiye kısıtlı erişim (sözlü duyurular, sözlü bilgi, ses
sinyalleri)

•

Görsel bilgi kullanımına duyulan bağımlılık(Net ve basit işaretler önemli)

•

İstenmeyen durumlarda iletişimde çok kısıtlı işitme (gürültüde, kalabalık yerlerde veya
yüksek sesli müziğin olduğu yerde)

•

Karışık söz dağarcığını ya da soyut konuları anlamada sıklıkla karşılaşılan problemler

1.3.4. Sağır-körlük
Sağır-körlük çok az derecede ya da hiç olmayan görme ve işitme durumudur.
Sağır-kör kişiler farklı yollarla iletişim kurabilirler. Sağır olarak yetişen ve hayatının daha
sonrasındaki safhasında görme duyusunu kaybedenlerin işaret dili kullanması muhtemeldir(
görsel olarak değiştirilmiş ya da elle tutulabilir şekilde) Kör olarak yetişen ve daha sonra sağır
olanların sözlü/ yazılı dili dokunsal modda kullanmaya olasıdır. Sıklıkla özel iletişim araçlarını da
kullanırlar.
Bu insanlar, göme bozukluğu ve işitme bozukluğu olan insanların karşılaştığı aynı engellerle
karşılaşırlar. Sağırkör insanlar hareket etme ve diğerleriyle iletişim kurmada onlara yardımcı
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olacak rehber yorumlayıcılara bağımlı olabilirler. Rehber yorumlayıcıların hizmetleri farklı
ülkelerde değişen bir tür sosyal destek olarak düşünülebilir.

1.3.5. Konuşma bozuklukları
Konuşma bozukluğunun birden fazla sebebi bulunmaktadır. Danışanlar, düşüncelerini konuşma
ile ifade etmede disfaziye bağlı (beyin tahribatından kaynaklı olarak kısmi yada tamamen iletişim
yeteneğinin bozulması)olarak zorlanabilir, yüz kaslarını kontrol etmelerinden yoksun oldukları
beyin felci gibi tıbbi bir durum, kriz veya yaralanmaya maruz kalmış olabilirler. Ayrıca, aşağıdaki
zorluklarla karşılaşılabilinir::


Eğer birey ciddi derecede sağır olarak doğmuşsa, konuşma ile iletişim kurmada
zorlanabilir çünkü bu yetenek çocuklukta konuşmayı duyma ile öğrenilir.



Kekelemek iletişimi zorlaştırabilir. Bazen iletişimde sizden daha fazla utanabilirler.Eğer kii
kekemeyse, grup önünde yada telefonda konuşmak gibi durumlar işi daha da
zorlaştırabilir.



Eğer kişi sözlü işlevi yitirdiyse, kelimeleri oluşturmak için sesleri ve heceleri biraraya
getirmede zorlanabilir. Uzun ve daha karmaşık kelimeleri söylemede kısa veya basit
kelimeleri söylemekten daha fazla zorlanabilir. Ayrıca konuşurken sürekli hata yapmaya
yatkındır.Örneğin, zor bir kelimeyi doğru telaffuz edebilir ama sonrasında o kelimeyi
tekrarlamakta zorlanabilir ya da bir gün belli bir sesi doğru çıkarabilir ama bir sonraki gün
aynı sesi söylemekte zorlanabilir. Doğru sesi veya kelimeyi bulmakta “zorlanabilir” ve siz
bir kelimeyi doğru bir şekilde söylemeden önce onlar kelimeyi defalarca söylemeye
çalışabilir;



Eğer kişinin telaffuz bozukluğu varsa,bu durum

diğerlerinin onun ne söylediğini

anlamalarını etkileyebilir. Örneğin “r”yerine “w”( rabbit yerine wabbit) diyebilir, sesleri
atlayabilir( school yerine cool) ya da kelimelere sesler ekleyebilir(piano yerine pinanio);


Eğer danışan peltekse, “s” ve “z” harflerini “th” yerine kullanabilir. Diğer bir örnek ise “th”
yerine “v” söyleyebilir( with yerine wiv).

Engeller:
•

Karışık ve uzun kelime veya sözcük kalıplarının telaffuzunda zorluklar

• Hızlı tepki gerektiren durumlarda iletişimde zorluklar
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•

Hatta bazen sözlü iletişime duyulan isteksizlik

•

Sıralama yapma yetersizliği

1.3.6. Zihinsel engeller ve öğrenme zorlukları
Zihinsel engeli olan birey farklıdır. Zihinsel engel öğrenme ve anlamayı etkileyen bozukluklar için
kullanılan genel bir terimdir. Bu demek olur ki engelliler iletişimde zorluk yaşar, daha yüksek
seviyede desteğe ihtiyacı olur ve buna ek duyusal ve fiziksel bozuklukları olabilir. Bu grupta
bulunan kişiler şunlara sahiptir:


Daha düşük zihinsel yetenekler



Algıda, konsantrasyon, hafıza ve hayal kurmada sıkıntılar



Sosyal beceri ve sosyal kurallarla ilgili sorunlar

Böyle insanlar aşağıdaki aktivitelerden bazıları ile ilgili sorunlara sahip olabilir:


Dinlediklerinde ya da diğer insanlarla birlikte hareket etmek zorunda olduklarında anlamada
zorluk yaşayabilirler;



Okuyarak veya izleyerek anlamada zorluk çekebilirler. Bu durum şunları içerir:





-

Gösteri veya film izleme;

-

PowerPoint sunumları;

-

Video izleme;

-

Grafikleri ve çizelgeleri anlamak;

-

Email kullanmak.

Bilgi, kılavuz ve talimatları anlamada daha fazla zamana ihtiyaç duyabilirler:
-

Bazı bilgileri anlamakta çok zorlanabilirler;

-

Hafızaları zayıf olabilir ve hatırlamakta zorluk çekebilirler;

-

Konuşma ve yazmada zorluk çekebilirler;

-

Sayılar, şekiller, hesaplamalar ve haritalarda zorluk çekebilirler.

Zaman planlamada ve yönetmede yardıma ihtiyaç duyabilirler.

Engeller:
•

Karışık bilgi ve ifadeleri anlama problemleri

16 Bu proje 2014-1-BG01-KA202-001529, Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı altında finanse edilmiştir. Bu yayın,
sadece yazar/yazarların görüşünü yansıtır ve Komisyon; burada yer alan bilgilerin her hangi kullanımından sorumlu
tutulamaz.

2014-1-BG01-KA202-001529
COACH@WORK: Engelli bireylere yönelik destekli iş istihdamı sağlayıcılarının beceri, bilgi ve
yeterliliğinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sistemi
Entellektüel ürün 4: Destekli istihdam koçları VET programı

•

Soyut kavramları anlayamama

•

Finansal işlemlerin değerini tam anlamada problemler

•

Karmaşık metinleri anlamada sıkıntılar.

•

Standart olmayan davranışların başkaları tarafından anlaşılıp yorumlanmasının zorluğu
(ısrarla söz öbeklerini tekrar etme gibi)

•

Daha karmaşık veya az yaygın araçların kullanımıyla ilgili problemler

•

Çeşitli mekanların (örneğin konferans salonu, buluşma yeri gibi.)yolunu hatırlamadaki
zorluklar and onu defalarca hatırlatma gerekliliği.

1.3.7. Akli sağlık problemleri
Akli sağlık problemleri geniş bir yelpazedeki bozuklukları kapsayabilir ama tümünün yaygın
özelliği;bireyin kişiliğini, düşünce sürecini, duygularını ya da sosyal etkileşimlerini etkilemesidir.
Fiziksel hastalıkların aksine kesin teşhis edilmesi zor olabilir.
Akli sağlık sorunu için tek bir sebep yoktur; onun yerine, biyolojik,psikolojik ve çevresel faktörlerin
karışımı sebep olabilir. Ailesinde akli sağlık bozukluğu olan insanların bu probleme yatkınlığı belli
bir noktada daha fazladır. Madde bağımlılığı ya da perhiz değişikliklerine bağlı beyin kimyasındaki
değişiklikler akli bozukluklara sebep olabilir. Psikolojik faktörler ve yetişme şekli ve sosyal
maruziyet gibi çevresel faktörler akli bozukluklarla ilişkili zararlı düşüncelerin temellerini
oluşturabilir. Sebepleri belli bir bozukluğun doğru teşhisini ancak yetkili bir akıl sağlığı profesyoneli
sağlayabilir.
Akli sağlık düzensizlikleri birçok şekilde ortaya çıkar ve belirtiler çakışıp bozukluğun tanısını
zorlaştırabilir. Fakat, tüm yaş grubundan insanları etkileyen ortak bazı düzensizlikler
bulunmaktadır.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu(DEHB)1 bir işte dikkat odaklama eksikliği, fevri davranış,
ve aşırı hareketlilik ya da sabir oturamama ile nitelenebilir. Bozukluk daha çok çocuklarda teşhis
edilmesine rağmen, yetişkinlerde de ortaya çıkabilir ve öğrenme zorluğu olarak düşünülebilir aynı

1

ADHD
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şekilde araştırmalar gösterir ki DEHB ye sahip çocuklar algılama ve öğretilen bilgiyi kavramada
zorluklarla karşılaşırlar.
Dikkat verme ve konsantre olmada zorluk yaşayan DEHB li insanlar aşağıdaki zorluklarla
karşılaşabilir:
-

Sohbetin ortasında bile farkında olmadan ‘dalıp gitme’

-

Kolayca zihnin dağılması- dağılan dikkat yolunda gitmenizi zorlaştırır;

-

Örneğin okurken ya da diğerlerinin konuşmalarını dinlerken odaklanmada zorluk
yaşamak;

-

Diğer insanların cümlelerini bitirmek ve/veya onların konuşmasını bölmek;

-

Kolay görünseler bile işleri bitirmeyi zor bulmak

-

Sınıf çalışması ya da ödevinizde yanlışa sebep olacak detayları gözden kaçırmaya
yatkın olmak;

-

Konuşmaları hatırlamayı ve/veya talimatları takip etmeyi zorlaştıracak zayıf dinleme
becerisine sahip olmak

Eğer kişinin tanısı konulmuş ve unutkansa, aşağıdaki zorluklarla karşılaşabilir:
-

Zayıf organizasyonel beceriler (odanız ve/veya masanız karışık ve dağınık olabilir);

-

Erteleme ve zamanı boşa geçirme isteği (ödev ve sınav çalışmalarını etkileyen);

-

Projelere başlama ve/veya bitirmede zorluk;

-

Her zaman geç kalmak;

-

Son teslim tarihini ve düzenli şekilde randevuları unutmak;

-

Eşyaları kaybetmek veya yanlış yere koymak (anahtar,telefon,dosyalar);

-

İşleri tamamlamak için gerekli zamanı hafife almak.

Endişe bozukluğu
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Endişe bozukluğu2 kötü birşey olacağına dair his ya da yoğun bir korku ile aralıklı ve tekrarlayan
ataklar olarak tanımlanır.
Kişinin endişe bozukluğu olduğunda, neredeyse her zaman korku dolu veya tereddütlü hisseder.
Bu alandaki araştırmaya göre,endişe bozukluğuna bağlı ortaya çıkan korku ve endişe; topluluğa
konuşma veya biriyle tanışma gibi normal olaylar ile ilişkili kısa süreli duygulardan önemli
derecede farklıdır. Çoğu durumlarda, eğer kişinin endişe bozukluğu varsa, endişe bozukluğu
belirtileri altı aydan fazla sürer.
Genel Endişe Bozukluğu,Panik Bozukluğu,Obsesif-Kompulsif Bozukluk,Fobiler,Sosyal Endişe
Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu içeren birçok farklı endişe bozuklukları vardır.
Bunlar, günlük işleri tamamlamada yetersizlik gibi kısa süreli etkiye sahip olabilir. En ciddi uzun
vadeli etkisi intihara sürüklemesidir.

Bipolar Bozukluk
Bipolar Bozukluk3 manik ve depresif evreler arasında periyodik bir döngüye sebep olur. Manik
evreler aşırı aktivite ve yoğun duygu dönemlerini içerirken depresif evreler uyuşukluk ve
mutsuzluk ile tanımlanır. Bu evreler birden ortaya çıkmaya meyilli değildir.
Bipolar bozukluk, iyi ruh hali ile huzursuzluk ve depresyon dönemleri arasında hızlı ruh hali
değişimlerini içeren tıbbi bir durumdur. Bu durum eşit şekilde kadın ve erkekler tarafından yaşanır
ve genellikle kendini ilk kez birey 15-25 yaşları arasındayken gösterir.Şimdiye dek, bipolar
bozukluğun sebebi bilinmemektedir, fakat bu durumdan şikayetçi olanların aile üyelerinde de
bipolar bozukluk olma olasılığı vardır.
Üç tip bipolar bozukluk bulunur:
-

Manik depresyon olarak bilinen bipolar bozukluk tip I

-

Bireyin hipomani dönemleri yaşadığı bipolar bozukluk tip II

2

Endişe Bozukluğu
Bipolar Bozukluk

3
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Siklotimi en hafif tiptir. Kişi, hafif hipomaniden depresyona kadar ölçüsüz ruh hali
değişimleri yaşar.

Depresyon
Depresyon4sürekli kötü bir ruh hali ve günlük hayatı yaşamaya karşı duyulan ilgisizlik ve aynı
zamanda uyuşukluk ve halsizlik gibi genel olarak tanımlanan geniş bir yelpazedeki durumları
kapsar. Distimi daha hafif fakat daha uzun süre depresyon çeşididir.
Depresyonun birçok kişinin hayatlarında bir ölçüde yer etmesi olasıdır. Hastalık Kontrol ve
Önleme Merkezlerine göre, insanların yüzde 9.1 i ağır ya da hafif depresyon geçirmektedir. Eğer
kişi depresyondaysa, bu günlük aktivitelerdeki ilgisini düşürebilir ve eğer tedavi edilmezse
maalesef kişiyi intihara sürükleyebilir.
Depresyon tek başına bir bozukluk değildir fakat şiddet ve süresine göre birbirinden ayrılan
durumlar grubudur.
Bir koç olarak şu gerçeğin bilincinde olmalısınız engelli kişilerin diğer insanlarda olduğu
kadar depresyon geçirmeleri muhtemeldir. Eğer danışanlarınızda depresyon belirtileri
farkederseniz, kişi uyuşuk, sosyal olarak içe kapanık ya da kişinin fiziksel sağlığı bozulmuştır,
depresyon ortaya çıkmış olabilir. Bireyin klinik depresyonu olup olmadığını belirlemek için
bakılması gereken birçok fiziksel ve duygusal belirtiler vardır fakat her zaman bir profesyonel ile
irtibata geçmeli ve karar vermeden önce resmi teşhisi araştırmalısınız
Şizofreni
Şizofreni5 düşünülenin aksine sadece sesler duymak veya birden fazla kişiliğe sahip olmakla ilgili
değildir. Onun yerine, gerçekliği ayırt edememe olarak tanımlanır.Şizofreni paranoya ve çeşitli
komplo teorilere duyulan inanca sebep olabilir.
Belirti türleri açısından olumlu, olumsuz ve düzensiz olarak ayrılan üç tip şizofreni bulunmaktadır.:
-

Olumlu/Psikotik Belirtiler–Olumlu belirtileri ile kendini gösteren şizofreni hastaları
hayaller ya da tuhaf düşüncelere sahip olabilir veya aşırı derecede kendini şüpheli

4

Depresyon
Şizofreni

5
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hissedebilir. Gerçekle irtibatları olmayabilir ve diğer insanların onlara karşı entrika
düzenlediklerini düşünebilirler. Sesli veya görsel halüsinasyonlardan muzdarip
olabilirler. Normalde bu halüsinasyonlar olumsuz veya korkutucudur.
Şizofreni sahibi kişiler etrafındaki şeylerin çarpık bir görüntüsünü görür. Gördükleri ya da
kokladıkları şeyler gerçek hayatı temsil etmeyebilir ve bu durum normal nesneleri korkutucu ve
tuhaf yapabilir. Şizofreni hastaları ışığa, renge ve diğer dikkat dağıtıcı şeylere karşı daha duyarlı
olabilirler.
-

Olumsuz belirtiler–bunlar duygu ve enerji yoksunluğunu içerebilir.

Duygularını

yaşamada veya ifade etmede, diğer insanlara karşı empati kurmada veya insanlara
karşı ilişki kurmada zorluk yaşayabilirler. Bu durum yalnızlığa sebep olabilir. Olumsuz
belirtileri olanlar konsantre olmada ve projelerini bitirmede zorluk yaşayabilir. Banyo
yapmak gibi basit şeyleri yapmalarının hatırlatılması gerekebilir.Bazı belirtileri
depresyon belirtilerine benzerdir. Şizofreni hastaları dışarı çıkıp iş yapmanın anlamsız
olduğunu hissederek dünyayı yavan ve düz bulabilir. Eğer kendileri ile konuşulmazsa
çok az şey söylerler.
-

Düzensiz belirtiler–Şizofreni belirtileri düzensiz olabilir. Bu belirtiler otizm ve şiddetli
DEHB belirtilerine benzerdir. Karmaşık düşünce ve konuşma yaygındır, dolayısıyla
hastalar konuşmalarını devam ettiremez ya da problem çözemezler. Ritmik hareketleri
tekrar edebilir ya da uzun süre tamamen hareket etmeyi durdurabilirler..

1.3.8. Tıbbi Durum
Tıbbi durum terimi, astım, epilepsi,diyabet, kronik ağrı ve kalp hastalığı gibi birçok tanıyı içerir.
Çoğu kişi geçici sağlık sorunlarından birini zaman zaman yaşamıştır fakat bazıları uzun dönem
veya doğumla birlikte ya da daha sonrada edinilmiş kalıcı durumlarla karşılaşır. Bunların etkileri
kişinin yaşına, şartlarına ve durumun doğasına ve/veya tedaviye bağlıdır.
Alerji ve Astım
Gittikçe artan sayıda insan bir alerji türünden ya da astımdan etkilenmektedir. “Hangi noktaya
geldik?” başlıklı 1 Aralık 2004’te yayınlanan Astım UK tarafından görevlendirilmiş araştırma,
Birleşik Krallık’ta 5.2 milyon kişinin astımı olduğunu ortaya çıkardı.Bunun yaklaşık 4.1 milyonu
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yetişkinler ve 1.1 milyonu çocuklardan oluşuyor. Astım; devlet sağlık hizmetleri, sosyal yardımlar
ve kayıp iş günleri ile bir yılda İngiltere’ye 2.3 milyar pounda mal oluyor.
Astımlı birçok yetişkin, günlük hayatlarını etkilememesi için kendi durumlarını kontrol edebilecek
yollar bulabilmektedir. Potansiyel tetikleyicileri bilirler ve dolayısıyla astım krizlerini genellikle
önleyebilirler. Fakat, astım ve “solunum duyarlaştırıcı” denilen maddelerle uğraşmak için uygun
prosedürlerin olduğundan okulların emin olması gereklidir, bunların çoğu hayvansal alerjenler,
kimyasallar ve kauçuk latekstir.
Disozmi – Koku Alma Duyusu Bozukluğu
Koku alma duyusu genellikle yaşlanma ile ilişkilidir; fakat daha genç insanlarda da ortaya çıkabilir
ve doğumdan itibaren başlayabilir..
Duman ve gazı bulmayla ilişkin ek güvenlik tedbirlerine duyulan ihtiyacın yanı sıra, şu gerçeği de
karşılamak gerekir, örneğin bozulmuş yiyecek tespit edilemez.
Epilepsi
Epilepsi dünyadaki en yaygın ciddi nörolojik durumlardan biridir. İngiltere’de en az 456 000 kişi
epilepsiye sahiptir.
Işığa duyarlı epilepsy, parlayan ya da yanıp sönen ışıkla ya da geometric şekil ve modelle
tetiklenen atakların tuttuğu nadir bir durumdur. Bu durumdaki kişilerin saniyede 5 ila 30(5-30Hz)
kez titreyen ışığa duyarlı olması muhtemeldir.
Kronik ağrı, epilepsi ya da psikiyatrik durumlar kişinin günlük rutinini ciddi şekilde etkileyebilir. Bir
çok yönden, zorluğa sebep olan durumun yan etkileri olabilir. Örneğin, kişi halsizlik veya strese
yatkın olabilir, ya da özel ilaç tedavisi rehavete ve/veya konsantrasyon azlığına sebep olabilir.
Çalışanlar çevreden etkilenebilir örneğin, epilepsi, şeker, astım hastaları. Bazı kişiler için bunlar
fiziksel veya duyusal engellere sebep olabilir ve çoğu kişinin dayanıklılığı etkilenebilir. Bu demektir
ki ertelenmiş/belirsiz son gün ihtimali ile eşit olarak dağıtılmış işyükü planlaması önemlidir.Bu
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değerlendirme, çalışanlar izne çıktığında ve yeni işlerin talepleriyle uğraşmak, yetiştirmek
zorunda olduğunda özellikle çok önemlidir.
Bu durumdaki insanlar kendilerinin engeli olduğunu düşünmeyebilirler ve özel ihtiyaçlarının
olduğunu başvururken belirtmemiş olabilirler. Çevrelerinden daha önce önyargıyla karşılanmış
olabilirler ve bu durum kendilerinin durumlarını ifşa etme isteklerini kısıtlayabilir. Dolayısıyla,
işveren ve diğer çalışanların gizili engelleri ya da sağlık durumları olanlara karşı hoşgörülü
olmaları özellikle önemlidir.

1.4. Engelli Etiketi
Bir koç olarak, şunu unutmamalısınız her insan şahsına münhasırdır. Bir başkası aynı engele
sahip olsa bile, bu demek değildir ki bu kişiler aynı zorlukları yaşamaktadır ve bazı düzenlemeler
bir kişi için uygunken diğeri için hiç uygun olmayabilir. Bu sebeple, işverenler engelli çalışanlarıyla
düzenlemeler hakkındaki fikirlerini paylaşmalıdır.
Herkesin farklı düşünme ve çalışma şekilleri vardır. Şunu hatırlamak gerekir: fiziksel engelli
kişilerin dolaşmakta ya da tekerlekli sandalye veya koltuk değneği kullanmada zorlukları olabilir
ama bu durum onların okuma veya iletişim yeteneğinde hiçbir etki yaratmazken diğerleri
dolaşmada zorluk çekerken okumada ciddi zorluklar yaşayabilir.
Bireylerinengeli olsa da olmasa da, kişilerarası iletişim bireyler arasında etkileşimin temelidir. Etkili
iletişim,

hizmetlerin

sağlıklı

teminine

katkı

sağlar

ve

olumlu

duygusal

bir

geçmiş

oluşturur.Kişilerarası iletişim her zaman karşılık saygı üzerine inşa edilmelidir. Bu durum iletişimi
kolaylaştırır ve çatışmaları önler.
Engelli danışanlarla iyi bir ilişki kurmak için, diğer insanlara karşı(engelliler dahil) yardımsever,
merhametli bir tavır göstermek çok önemlidir.
Engelli bir kişiyle nasıl selamlaşmalı?
Felçli ya da sağ kolunu kaybetmiş biriyle karşılaştığınızda ne yapardınız? Çoğu kişi, protez kolu
veya eli olanlarla dahi el sıkışabilirler. Eğer kişi sağ koluyla karşılık veremezse sizin sol kolunuzu
kullanmanız daha uygundur. Engelli kişi genelde en iyi kullandığı kolunu veya elini uzatarak bir
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işaret verecektir. Kişi için acı bir tecrübeye dönüşebileceği için kişinin kolunu gidip yakalamak iyi
olmayacaktır. “Kankanın” sırtına ya da omzuna vurması asla doğru bir davranış olmayacaktır.
Konuştuğunuz dili anlamayan birisiyle konuştuğunuzda sesinizi yükseltmeye meyilli olduğunuzu
ve bu şekilde bağırarak söylediğiniz kelimelerinizin onların beyinlerinde anlaşılabileceğini
düşündüğünüzü hiç farkettiniz mi? Aynı şeyi engelli insanlarla muhattap olurken de yapıyoruz.
Genellike sesinizi yükseltmenize gerek yoktur. Fakat kişinin anlama bozukluğu varsa yavaşlayıp
net bir şekilde konuşmak yardımcı olacaktır. Eğer herkes ilk ismiyle onları biliyorsa onlara ilk
ismiyle hitap edin. Daha da iyisi onlara tercihin sorun.6Bu durum, hastalarına laubali bir şekilde
hitap edip ama onların kendine “Doktor” diye seslenmesini isteyen doktorlar arasında yaygın olan
bir yanlıştır.
Kişiye yetişkin olarak davranın. Kişinin fiziksel ya da zihinsel bir engeli olduğu için onlara üstünlük
yapmayın. Uygun bir selamlaşma yerine,tekerlekli sandalyedeki insanların başlarını ya da
omuzlarını sıvazlamayın. Oturun ve göz teması kurun. Bu kritiktir! Ofisinizde otururken biri
geldiğinde genellikle selamlamak için ayağa kalkmaz mısınız? Tekerlekli sandalyedeki ya da
yatan bir kişiyle konuştuğunuzda, etrafa bakın, bir sandalye çekin, oturun ve göz teması kurun..
Bazı insanlar yardım ister, bazıları istemez. Onları kapıya götürebileceğinizi, bastonlarını
tutacağınızı ya da tekerlekli sandalyelerini itebileceğiniz sormanız kabul edilebilir. Fakat teklifiniz
red edildiğinde ve kişi özgür olmak istediğinde kendinizi kötü hissetmeyin.
İletişim Kuralları
Selamlaşma ve tanışma olduğunda engelli kişi ile nasıl sohbet edebilirsiniz?


Engelli kişi ile başka kişi aracılığı olmadan direk konuşun. Bu hata, başka profesyoneller
tarafından her zaman yapılır. Kişinin anlama engeli olduğunda bile, onların varlığı
farkedilmeli ve saygı duyulmalıdır.

6

Engelli bilinci

24 Bu proje 2014-1-BG01-KA202-001529, Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı altında finanse edilmiştir. Bu yayın,
sadece yazar/yazarların görüşünü yansıtır ve Komisyon; burada yer alan bilgilerin her hangi kullanımından sorumlu
tutulamaz.

2014-1-BG01-KA202-001529
COACH@WORK: Engelli bireylere yönelik destekli iş istihdamı sağlayıcılarının beceri, bilgi ve
yeterliliğinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sistemi
Entellektüel ürün 4: Destekli istihdam koçları VET programı



Fiziksel engeli olan kişiyle konuşurken, günlük dili kullanın ve rahat olun. Engelli ile
konuşurken sanki çocuklarmış gibi onlarla istenmeyen ve alçaltıcı konuşma alışkanlığına
geçebiliriz. Fiziksel konumunuzu belirlemeniz gerekebilir, oturmak gibi. Unutmayın engelli
kişi sizden farklı değil.



Çoğumuz iyi dinleyiciler değiliz. Birinin konuşma bozukluğu olduğunda, vaktinizi verin ve
dinleyin. Her zaman cümlelerini bitirmeye çalışmayın. Aceleniz olduğunda bunu yapmak
zor olabilir fakat asla anlamadığınız halde anlıyormuş gibi yapmayın—anlamadığınızı
söylemek kabul edilebilir. Eğer kişinin görme bozukluğu varsa, kendinizi tanıtın ve nerede
olduğunuzu ve ne yapmak istediğinizi bilmelerine izin verin.

Engelli insanlara hitap etmek için aşağıdaki terimleri kullanın:


Engelli insanlar;



Engelsiz insanlar;



Kör;



Kısmi görebilen;



Sağır ya da ağır duyan;



Zihni(öğrenme) zorluklar;



Zihni sağlık zorlukları;



Tekerlekli sandalye kullanıcıları;



Özel Öğrenme Güçlüğü (SpLD).

Aşağıdaki terimleri kullanmayın:


Sakat insanlar ya da kişinin kimliğinin önüne geçen tanımlar örneğin “saralı”



….mağduru ya da …..muzdarip;



Spastik;



Deforme ya da çürük;



Geri zekalı veya aptal;



Malül ya da tekerlekli sandalye bağımlısı.
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Günlük konuşmalarda veya aynı zamanda resmi belgeler, teklifler, iş başvuruları
vb.hazırlarken doğru terimleri kullanmayı lütfen unutmayın.

1.5. Önyargı ve Basmakalıp Yargı
1.5.2. Önyargı
Engelli insanlar ve aileleri tarafından yapılan zan ve yargıların çoğu tıbbi model yaklaşımı ışığında
yapılır. Engelliliğin tıbbi anlaşılırlığının baskın olduğu kültürel ve sosyal bağlamda bu çok şaşırtıcı
değilken, bu zan ve yargıların “ilgili gerçek ve argümanların düşünmeden yapıldığı”-önyargı
üzerine inşa edildiği- kabul görür.
Ön yargı tek başına ortaya çıkmaz fakat ayrımcılığın kişisel seviyede ifade edildiği şeklin bir
parçasıdır. Ön yargılı ifadeler, kişilerin olay hakkında emin olduklarını farz ettikleri “herşeyin
ortada olduğu” düşüncesinden ortaya çıkar.
İşverenlerin önyargısının iş bulma şansını engellemesinden dolayı, bazı engelli insanların
„aşmaları gereken bir dağ“ vardır.Çoğu bireyin hayatını çalışma üzerine kurduğu dünya üzerinde,
ücretli iş kültür ve kimliğin önemli bir parçasıdır.Ücretli iş bireyin toplum içerisindeki yerini
tanımlamasına yardımcı olur. İşsizler, toplumdaki önemli iş aktivite ve görevlerinden sıklıkla
dışlanırlar(Obermann 1980). Bu zamana dek, engelli insanlara dair varsayım onların
çalışamayacağı idi. Örneğin, Avrupa Birliğinin yaygın politikası; engelli çalışan işsizlik oranının
sürekli olarak azaltılması gerektiğiydi.Dolayısıyla, sübvanse istihdam çerçevesinde bile engelli
ücretli çalışanın kullanılacağı birçok finansal kaynak vardır. Diğer taraftan, engelli insanlar için
yardım programları çoğunlukla gelire bağlı kalmaktadır- sadece belli bir gelir eşiğinin altındakiler
yardım alabilir (Blanck et al. 2009; Wehman et al.1997).
Engel dezavantaj ile neredeyse eş anlamlıdır. Bu yüzden engelli insanlar, aynı pozisyon
için engelsiz bireylere karşı çalışmak gibi hayatlarında çeşitli zorluklarla yüzleşmek
zorunda kalırlar.7 Engelliler için düzenlenmiş ya da evrensel pozisyonlar için, kazançlı iş sahibi
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olabilmeye yetkin şanslı kişiler başka bir zorlukla karşılaşır bu da engellilere karşı önyargının
sadece tarif edilmesi zor olan ırksal ayrımcılık kadar gerçek ve tahribat edici olmasıdır.
Görme bozukluğu olan gelecek vaad eden bir avukat prestijli bir hukuk firmasında kazançlı bir iş
elde eder. Sesli işaretler kullanan bilgisayar yazılımı gibi sesli cihazların yardımıyla, bu gelecek
vaad eden avukat engelli olmayan meslektaşları ike birlikte çalışıyor.
Bu avukatın ofisindeki desibel seviyesinin kalabalık bir marketteki ses şiddetine benzer olduğu
gerçeği düşünüldüğünde, yüksek işitme duyusu ile avukatın sesli cihazları duyabilmesi etkileyici
Tedirgin edici şey şu ki hemen hemen bütün meslektaşları onun sesli cihaz kullanmasından
habersizken, bir tanesi aşırı sinirlendi ve avukat iradesiyle ya da zorla işi bıraktığında ancak
geçebilecek olan bir kan davası, hınç gibi gözüken şikayetlerde bulundu.
Bu durum, engelli bireylerin karşılaştığı devam eden mücadelelerini vurgulamaktadır ve engelli
insanlara karşı bilerek ya da bilmeyerek barındırılan üstü kapalı, sinsi önyargının bir göstergesidir.
Dezavantajli başlayan insanlara karşı daha fazla dezavantaj getirmemek için, engelli kişilere karşı
önyargı üzerine gidilmesi gereken bir meseledir.

1.5.2. Basmakalıp Yargı
21.yy da yaşamamız gerçeği basmakalıp yargı fenomenin hala var olduğunu değiştirmiyor.
Avrupa Birliği ülkelerinde bile birçok işveren engelli kişilere karşı şiddetli önyargı ve klişeleşmiş
düşünceler besliyor ve onları işe almaktan kaçınıyor. İstihdama eşit erişim, AB’nin stratejik
belgelerinde anahtar önceliğe sahip. Equal access to employment is key priority in all strategic
documents of EU. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) sosyal sorumlu işveren olarak kişinin
sağlık durumundan çok onun kapasitesine önem vermeniz gerektiğini öne sürüyor.
Eğer engelli bireylerin başvurularını engelleyen iş ilanları bulmaya çalışıyorsanız, bulmanız
neredeyse imkansızdır. Fakat, bu demek değildir ki sözde “gizli ayrımcılık” yoktur. Maalesef,
engelli kişilerin iş mülakatına bile giremedikleri için uygun çalışma ortamına erişemediği çok fazla
vaka vardır..
Engelli çalışanlara karşı en yaygın basmakalıp yargılar:
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Engelli çalışanlar meslektaşlarına kıyasla işyerinde yeterince etkili değiller.

Çalışma etkinliği bilgi, beceri, yeterlilik, kişisel motivasyon gibi birçok faktörden etkilenir. Bunlar
hem engelli hem de engelsiz insanlar da vardır.


Engelli çalışanlar esnek çalışma takvimine ihtiyaç duyar ve hatta daha kısa çalışma
sürelerine gerek duyarlar.

Bu durum farklı çalışanlara uygulanabilir örneğin öğrenci ve bebek veya küçük çocuğu olan
aileler.Diğer bir ifadeyle herkes ihtiyacına göre uyarlanmış çalışma takvimine ihtiyaç duyabilir ve
engellilik, kişinin bu tarz zaman uyarlamaları istemeleri için her zaman sebep değildir.


Engelli çalışanlar diğer çalışanlar kadar işlerini hızlı yapamazlar.

Çalışma hızı önemlidir ve engel etkileyebilir. Fakat, yardımcı teknolojiler ve engelin sebep oldupu
eksiklikleri telafi edebilecek diğer yardım çeşitleri bulunmaktadır. Örneğin, görme bozukluğu olan
okuyucu için ekran okuyucu, üst kol engeli olanlar için uyarlanmış klavye gibi.


İşyeri adaptasyonun maaliyeti fazla olacaktır ve böyle yatırımlar rasyoneldir

Yardımcı teknolojilerin hepsi pahalı değildir. Aksine, bu alandaki rekabet güçlüdür ve fiyatı
düşüren bir akım vardır. Daha da fazlası, AB ülkelerinde milli mevzuat ve milli pragramlar engelli
çalışanına işyerini düzenlemek isteyen işverene fon fırsatlarını öngürür..


Diğer çalışanlar engelli bir kişiyi takıma dahil etmeye isteksiz olabilir.

İyi takım ruhu firmanın mikro ortamına bağlıdır. Eğer takım üyeleri çeşitliliği kabul etmezse, farklı
millet, din vb sahibi diğer meslektaşlarına karşı da aynı tavrı sergileyecektir.


Firmaın danışanları/müşterileri engelli çalışandan korkabilir.

21. yüzyılda, tüm insanlarn çalışma ve iyi bir hayat sürme hakkının olduğu modern toplumda
insanların acıma duygusunu görmezden gelemeyiz. Sosyal sorumlu olarak gördükleri için, engelli
çalıştıran firmaya karşı müşterilerin daha bağımlı olduğunu gösteren birçok kanıt vardır.


Engelli birini işe alırken, çok fazla bürokrasi vardır ve eğer o kişiyi çıkarmaya karar
verdiğinizde kurallar çok korumacı ve engellinin lehinedir.

Aslında bu ifade diğer çalışanlara da uygulanabilir çünkü işverenin yükü hemen hemen aynıdır.
Bu yasa tüm iş gücünün hakları, görevleri ve yararını güvence altına alır.
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1.6. Engel ve erişilebilirlik
Erişilebilirlik terimi sistemin, binanın ve/veya imkanın fonksiyonelliğine, muhtemel faydasına
„erişebilme yeteneği“ olarak ifade edilebilir ve cihaz, hizmet, çevre gibi bir ürünün mümkün olduğu
kadar çok insan tarafından kullanıldığı dereceyi tanımlamak için kullanılır.
Çevresel erişilebilirlik engelli insanlar ve onların genelde yardımcı teknoloji kullanımı aracılığıyla
varlıklara erişme hakkına vurgu yapmak için kullanılır. Kamu alanlarında serbest dolaşım çoğu
kişi tarafından bir hak zannedilir.8Toplu taşımaya, caddeler ve binalar arasında kolaylıkla
dolaşmaya ve acil durumlarda kolay çıkış rotalarına erişim fiziksel erişilebilir çevrenin tüm
unsurlarıdır. Fakat bazılarına göre bu basit şartlar yeterince karşılanamamaktadır. Örneğin,
tekerlekli sandalyedeki kişi için erişilebilir olmayan otobüs durakları vardır. Çimento ya da bankın
bir tarafında çimlerin olması otobüs ve kaldırım arasında engel teşkil edebilir.
Her birimiz hayatımızın bir anında fiziksel engelli olabiliriz. Bacağı kırık bir kişi, çocuk, bebek
arabalı ebeveyn, yaşlı kişi vb. hepsi bir şekilde dezavantajlıdır. Hayatı boyunca sağlıklı kalanlar
çok azdır. Yerleşim alanının ilgili olduğu kadar, engelsiz ve tüm insanların ihtiyaçlarını eşit şekilde
gerçekleştirecek düzenlemeler önemlidir. Doğrusu, engellilerin ihtiyaçları çoğunluğun ihtiyaçları
ile uyuşmaktadır ve bütün insanlar bu konuda içi rahattır. Böylelikle, çoğunluk için planlama
yapmak demek çeşitli engelleri ve kabiliyetleri olan insanlar için planlama yapmak demektir.

1.6.1. Tutumcul
İnsanların engellilere karşı ayırım yaptığı davranışlar, algılamalar, önyargılar ve varsayımlar
tutumcul davranışlardır. Bu engeller genelde insanları umursamazlığa, yargılamaya ya da engelli
hakkında yanlış yorumlara götürebilecek bilgisizlik ve anlayışsızlıktan ortaya çıkar.
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Engelliler hakkında işyerindeki yanlış kanılar ve tutumlar engellilerin karşılaştığı en önemli
çalışma güçlüğüdür.9Yukarıda bahsedilen önyargılara ek olarak, aşağıda engelli çalışanlar
tarafından karşılaşılan tutumcul engellerin listesini veriyoruz:
Aşağılama: Çalışan „ikinci sınıf vatandaş“ olarak görülür.
Acıma: İnsanlar çalışana acırlar ve sonuç olarak üstünlük sağlarlar.
Kahramana tapma: İnsanlar özgür yaşayan engelli bireyi „özel“ ve „süper bir kahraman“
olarak görürler.
Cahiliyet: Çalışan engelinden dolayı aciz görüldüğü için işten atılır.
Yayılma etkisi: İnsanlar çalışanın engelinin onun diğer duyularını da etkileyeceğini
farzeder.
Ters tepki: İnsanlar, engelinden dolayı çalışana adaletsiz avantaj verildiğine inanır.
İnkar: İnsanlar

gizli

engellerinin

meşru

olduğuna

inanmayabilirler

ve

dolayısıyla

düzenleme ve uyarlamaları gerekli görmezler.
Korku: İnsanlar yanlış bir şey söyleyerek ya da yaparak engelli çalışanı rencide etmekten
korkarlar ve sonuç olarak çalışandan kaçınırlar.
Bu mevcut araçlar ve kaynaklar işyerinde tutumcul engelleri yıkmak için işverenler tarafından
kullanılabilir. Etkili bir şekilde çalışanları dahil ederek, firma engellilik meselelerini tartışabileceği
bir forum oluşturarak liderlik becerilerini kullanabilir.Ek olarak, çalışanların engellilik anlayışını
arttırmak için ve engeller hakkındaki yanlış yorum ve davranışlarını düzeltmek için çalışanlara
eğitim düzenleyebilir.
Siz, SE danışmanı olarak tutumcul engellerin yok edilmesine katkı sağlamak için doğru bir
konumdasınız. İşveren ve çalışana; engelli meslektaşı ile nasıl etkili birşekilde iletişim
kurabilecekleri ve aynı zamanda firmanın mikro ortamına nasıl entegre olabilecekleri hakkında
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tavsiyelerde bulunabilirsiniz.Bu görevler, gerçekten SE danışanının koç olma sürecinin dördüncü
ve beşinci seviyesinde geçecekleri adımlara tekabül etmektedir. Bu görevler bazen zorlayıcı
olabilir fakat engelli çalışanların kabiliyetlerine karşı artan farkındalık SE danışanının anahtar
rolüdür.

1.6.2. İş ortamında muhtemel uyarlamalar
İşverenin; iş başvuru sürecine katılacak adayın ve engelli çalışanın işinin gereklerini yerine
getirebilmesi için bina,çalışma alanı, gerekli ekipman ve çalışanlar tarafından kullanılan tüm
imkanlara erişim sağlaması çok önemli olduğu düşünülmektedir. Engellileri işe almak ve onları
işinde devam ettirmede, işverenlerin, bireyin işini etkili birşekilde yerine getirebilmesi için bazı
durumlarda ayarlama ve düzenlemeler yapmaya ihtiyaçları olabilir.
Erişilebilirlik konusunda, işverenlerin aşağıdakileri düşünmesi gerekir10:


Engellilerin işe alımlarını sağlamada ve engellerin görevlerinin durdurulmasında, çeşitli
engelleri olanların işe erişimlerini iyileştirmek için işverenlerin adımlar atması gerekir. Bu
durum engellilerin tuvalet ve banyo imkanlarına girişlerini ve eşyalar etrafında dolaşımının
düşünülmesini içermelidir.



Erişilebilirlik kullanım, el kitabı, iş talimatları ve elektronik bilgileri içermesi gerektiği
düşünülmelidir. Görme engelli ve özellikle zihinsel engelli bireylerin erişimi için, tüm bunlar
gerekli yerlerde gözden geçirilmelidir.



İşitme engelli bireylerin erişimi; zilin çalması, yangın alarmı, ıslık, siren gibi sesle ifade
edilen bilgiye erişimi içerir. Bu imkanlar gözden geçirilmeli, gerektiğinde yanıp sönen
ışıklar gibi alternative araçlarla tamamlanmalıdır.



Erişilebilirliği geliştirmek için planlamada, işverenler engelli işçiye ve SE danışmanına ya
da destekli istihdam sağlayıcısısa danışmalı ve yetkili makamlar tarafından kurulmuş
kriterlere uymalıdırlar.

10

İş ortamında engelliliği yürütebilme
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Acil durum planlaması, engellilerin güvende ve etkili bir şekilde işyerinden daha güvenli
bir yere tahliye olmasını sağlamalıdır.

Fakat, engelli birey kendinin ihtiyaç duyduğu en makul adaptasyon türünü daha iyi bilir. Bu
durumda, siz SE danışmanı olarak bu gerçeğin önemini vurgulamalı ve ona aşağıdaki şeyleri
yapmasında yardımcı olmalısınız.


Engellilerin özel doğasına, derecesine ve engelinin şiddetiyle ilgili gereken uyarlama
türünü onlara kendi anlayabilecekleri şekilde açıklayın.



Eğer ihtiyaç duydukları düzenleme varsa onlara bunu sorma sorumluluğunu yüklenin.



İşe giriş işlemlerinin herhangi bir aşamasında bir düzenleme isteme hakkının olduğunun
farkında olun.



İstedikleri düzenleme türü hakkında son kararı verin fakat bu seçeneğin hem onlar hem
işveren için uygulanabilir olduğundan emin olun.

1.6.4. Erişilebilir ortam sağlamak için gerekli kaynaklar
Engellilerin alışabileceği makul uyarlamaların maaliyetleri bazen yüksek olmaz ve hatta her üye
ülkenin engellileri işe alıp çalıştırmak isteyen işverenleri destekleyecek önlemlerinin olduğu AB
mevzuatı düşünüldüğünde maaliyet düşük bile olabilir. Örneğin, işverenlere şu fonlar verilebilir:


Özel cihazlar ve ekipman



Ekipman düzenlemeleri



Işe gidiş ve dönüş seyahati



Mülakatta iletişim desteği, örneğin işaret dili tercümesi



SE danışmanları gibi geniş çeşitlilikte destek çalışanları

Ayrıca, yukarıdaki başlıklarda tanımlanan makul uyarlamalar; engellinin çalışma düzeninde
değişiklikler, eğitim veya koçluk desteği vermek, eşyalarda ufak değişiklikler yapmak gibi çok az
ya da hiç denecek şekilde maliyet içerir. Dahası, bir bozukluğa sahip tecrübeli, yetenekli işçi
almanın yararları genelde yeni çalışanı alıp eğitmekten daha önemlidir. Bu sebeple, çoğu
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durumda sadece tutum ve irade engelli insanları işe almada yatırım yapılan en “pahalı” kaynaktır.
.

1.7. Engellileri Mağdurlaştırmaktan Kaçınmak
Engelli insanları mağdurlaştırmak fiziksel ve/veya zihinsel engeli ya da diğer tıbbi durumu olan
bireyin istismar edilmesini içerir.11Mağdurlaştırma; fiziksel şiddet, cinsel şiddet, maddi, psikolojik
veya duygusal istismar ve ihmali içinde barındırır. Bu tip şiddetin kaynağı; engelli kişiler ve aynı
zamanda aile üyeleri, akrabalar, tanıdıklar, bakıcılar, meslektaşlar, gözetmenler, güvenlik
görevlileri, sağlık çalışanları gibi etraftaki insanlar tarafından bilinmeyebilir. Yetkili kurumlar,
önleme ve sağlık merkezleri bu şekilde mağdurlaştırmanın ciddi ve önlenebilir kamusal sağlık
sorunu olduğunu kabul etmektedir.
Farklı çeşit istismar bazı göstergelerinin listesi aşağıdadır:


Fiziksel İstismar Göstergeleri – bunlar; belli bir kişi/meslektaştan korkma, açıklanamayan
hasar, tedavi araştırmayı erteleme, fazla sakinlik, tuhaf morarmalar, doctor değiştirme
geçmişi, kafatası hasarları olabilir.



Duygusal İstismar Göstergeleri – bunlar; özgüven eksikliğini, kişinin bir kişi/meslektaş
yanında gergin, kafası karışmış olmasını,intihar düşüncelerini ve eylemlerini, kişinin belli
bir kişi/meslektaş ile göz temasından kaçınmasını, terkedilme korkusunu, uyuşmuş/kendi
içine çekilmiş olmasını içinde barındırır.



Cinsel İstismar Göstergeleri – bunlar; tuhaf korku, lekeli, parçalanmış veya kanlı kıyafetler,
acı ve morarma, cinsel davranışlarda değişiklik, hamilelik, cinsel yolla geçen hastalıklarda
görülür.



Maddi İstismar Göstergeleri

– bunlar; açıklanamayan kayıp eşyalar, faturaları

ödeyememe, mali durum hakkında yanlış bilgi, birden vasiyeti değiştirme, karşılanamayan
gereksinimler, banka hesabından olağandışı para çekmeleri içerir.

11

Engelli bireylere karşı şiddet
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İhmal Göstergeleri – bunlar; kötü beslenme, amaçsızca dolaşma, bakımsız görüntü, kayıp
takma diş/gözlük/işitme cihazları, deri durumları veya bası yarası, tedavi edilmeyen tıbbi
durumlar, alkol veya ilaç tedavisi istismarı ile bağlantılıdır.

Sizin, SE danışmanı olarak istismar ve ihmal kurbanı kişilerin depresif ve endişeli hissettiği
gerçeğinin farkında olmanız gerekmektedir. Rolünüz; danışanlarınızın istismar işaretlerini
farketmektir ve hiç kimsenin sonuca direk ulaşması gerekmese de tüm bu işaretleri ciddiye alın
ve yardım verecek ilgili profesyonellerle irtibata geçin.
SE danışmanı olarak ihmal ve istismar kurbanı danışanınıza yardım etmek için
uygulayabileceğiniz eylemlerle igili bazı tavsiyeler aşağıdadır:


Kişi ile gizli konuşun



Kişinin size ne söylediğini dikkatli dinleyin



Durumu anlamaya çalışın.



Kişinin söylediği her kelimeyi/ gerçeği yazın



Sakin olun ve varsayımlar ortaya koymayın



Kişiye uygun eylem seçeneklerini açıklayın



Her bir eylemin avantajları ve dezavantajlarını tartışın



Kişinin kendi durumu için en uygun seçenek hakkında bağımsız karar verebilmesine
teşvik edin.



Kişinin güvenliği tehlikede olduğunda polise söyleyin.

SE danışmanı olarak herhangi bir belirti farkettiğinizde, her bireyin şahsına münhasır olduğunu
ve farklı durumlarda kendine has belirtileri olabileceğini unutmayın. Günlük zorluklarla mücadele
etmek için kendi yöntemlerini geliştiren engelli bireyler vardır. SE danışmanı olarak, danışanınızın
profesyonel

gelişiminde

etkisi

olacak

mağdurlaştırma

durumlarıyla

ilgilenmeniz

beklenmektedir.Eğitimli profesyonel olarak danışanınızın kendi profesyonel gerçekleştirmesi için
en uygun yolu bulmasına destek olmanız gerektiğini unutmayın ve bunu başarabilmek aynı
zamanda danışanınızın başarısını tehlike atacak faktörlerin etkisini en aza indirmeyi de
içermektedir.
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1.8. Olumlu kimlik geliştirmek
1.8.1. Engel ve Görüntü
Bir koç olarak danışanınıza, görüntünün başarılı profesyonel gerçekleştirme için anahtar faktör
olduğunu hatırlatmanız gerekir. Görüntünün önemli bir unsuru, başkaları sizinle ilk tanıştığında
ve sizin hakkınızda fikir sahibi olduğunda çok hayati olan ilk izlenimdir.
Görüntü şu şekilde tanımlanabilir:


Diğerleri üzerinde yarattığımız izlenim



Diğerlerinin bizim üzerimizdeki algısı



Bizim diğerleri hakkında zihni algımız



Yeni birisiyle tanıştığımızda yarattığımız etkiler

Görüntü şunlardan oluşur:


Yüz ifadeleri



Duruş



Dış görünüm



Konuşma



Eylem



Tutum

İnsanlar sınırlı bilgiye dayalı varsayımlar yapar ve birisinde bir özellik veya davranış
gözlemlediğinde, kişinin diğer birçok özelliklere sahip olduğunu sanmaya yatkındır.
Psikolog, Prof Meridian, neden ilk izlenim oluşturduğumuz hakkında bir çalışma yürüttü12. Şuna
ulaştı:


Hakkınızda oluşturulmuş olan ilk izlenimin yüzde 55 i dış görünümünüzün nasıl
algılandığını içerir.



Yüzde 38 i sözsüz nasıl iletişim kurduğunuzu ve bunun nasıl algılandığını içerir.

12

Modül-1: Bireysel aanatomi (e-SuNet projesi)
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İnanılmaz şekilde, hakkınızdaki ilk izlenimin sadece yüzde 7 si sizin gerçekte ne
söylediğinizle ilgilidir.

Demek oluyor ki kişinin bizim hakkımızdaki ilk izlenimin yüzde 55 i aşağıdaki unsurları içeren dış
görünüşümüz üzerine temellenmiştir:


uzunluk



ağırlık



renk



saç şekli



aksesuar



kıyafet



kadınlarda makyaj.

Görüntü aynı zamanda bizim kendimizi nasıl hissettiğimizi etkilediği için de önemlidir. Kendimizi
iyi tanıttığımızı hissettiğimizde, özgüven ve özsaygı kazanırız. Bu sürece başarı döngüsü denir.
Danışanınızla görüntü unsurlarını tartıştığınızda, aşağıdakilere dikkat etmelisiniz:


Nitelik – bu kişinin durumunu gösterir. İyi kaliteli kumaştan yapılmış olmak marka veya
etiketten daha önemlidir.



Form– onlara kendilerinden emin şekilde hareket edecekleri rahat ve şık şeyi
seçmelerini tavsiye edin.



Bakım – iyi şekilde saklanabilecek pratik yıkanabilir kumaş mı



Kişinin cilt rengiyle, vucüt ölçü ve şekli ve kişiliğiyle uyumlu kıyafet



Son dokunuşlar–detaya önem verdiğinizi gösterecek özenle seçilmiş aksesuarlar

Ayrıca, koç olarak yapmanız gereken; engelli kişinin çalışmak istediği iş sektöründe herkes
tarafından kabul gören kaidelerle uyumlu profesyonel görüntüye sahip olmanın önemli olduğu
gerçeğine danışanınızın dikkatini çekmeniz gerekir.
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EK 1 Uygulama Kısmı
Rol yapma oyununu neden seçmeli?
Rol yapma oyunları katılımcıların üst seviyede iştirakine izin veren eğlenceli ve esnek öğrenme
yöntemi olarak düşünülmektedir. Rol yapma oyunlarını kullanmak öğrenme içeriklerinin kazanımı
ve uzun dönem kullanımı için önemli olan tecrübe ederek öğrenme şekline imkan sağlar.
Rol yapma oyunları Modül 1 de verilmiş olan bilgiyi tamamlar ve öğrencilerin konuyla ilgili belli
başlı terim ve durumları daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Farklı engellerin doğasını gösterir
ve öğrencilerin, engellilerin günlük hayatlarında ve iş ararken karşılaşabilecekleri zorluklara karşı
farkındalık kazanmalarına yardımcı olur.
Rol yapma oyunu 1 “Engelli insanlar – nasıl hissederler?”
Bu oyun grup etkinliği için uygundur ve grup üyeleri arasında işbirliğini gerektirir. Öğrenme
kolaylaştırıcının rolü; talimatları vermek ve oyun senaryosunu açıklayıp gözlemlemek ve sonuçları
analiz etmektir.
Katılımcılar küçük bir daireye yerleştirilir. Bir gönüllü dairenin dışında kalır. O kişi daireye dairedeki
kişilere güç kullanmadan girmeye çalışır. Gönüllü, insanların içeri girmeye ikna etmek için sözlü
ya da sözsüz yaklaşımlar(kelimeler, hareketler, jestler, yüz ifadeleri vb) kullanabilir.Bunu
başarabilmek için bir dakikası vardır. Sonunda, öğretici gönüllüye daireye başarıyla girmiş olsa
da ya da dairenin dışında kalsa da nasıl hissettiğini sorar.
Bu oyunun ürünü şudur; gönüllü, toplum tarafından dışlanmış, bizim oyunumuzda daire örneğinde
olduğu gibi, engelli bireyi temsil eder. Zaman(1dk) işlediği için, kişi daha sinirli, kafası karışmış,
daha hırslı, hoşgörüsüz vb. olabilir.
Bu oyun oturumun başında bir tanışma aktivitesi olarak kullanılabilir.
Rol yapma oyunu 2 “Anlaşılabilir”
Bu oyun grup etkinliği için uygundur ve grup üyeleri arasında işbirliğini gerektirir. Öğrenme
kolaylaştırıcının rolü; talimatları vermek ve oyun senaryosunu açıklayıp gözlemlemek ve sonuçları
analiz etmektir.
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Danışanlarımızdan biri öğrenme güçlüğü çekmektedir. Bu kişinin oldukça karışık metinleri
anlamakta sorunu vardır.
Katılımcılar gruplara ayrılır ve her biri öğrenme güçlüğü çeken kişi için kolay anlaşılır şekilde
açıklanması gereken bir metni alır. Metin örneği olarak; iş görevleri ve gereklilikleri ile ilgili tanımı
ve sosyal yardıma başvurmak için hüküm ve koşulları içeren boş iş pozisyonu ile ilgili duyuruyu
kullanabilirsiniz.Katılımcılar görevi tamamlamak için 10 dakikaya sahiptir. Daha sonrasında kolay
anlaşılır metinler verilmelidir. Öğretici, katılımcıları yorum yapmaya teşvik eder ve en ilginç ve en
iyi fikirleri gösterir ve eğer uygunsuz olanları varsa onları da işaret eder. Oyunun süresi yaklaşık
30 dakikadır.
Rol yapma oyunu 3 “Tekerlekli Sandalye Kullanıcısına Yardım Et”
Bu oyun grup etkinliği için uygundur ve grup üyeleri arasında işbirliğini gerektirir. Öğrenme
kolaylaştırıcının rolü; talimatları vermek ve oyun senaryosunu açıklayıp gözlemlemek ve sonuçları
analiz etmektir.
Grup, iki farklı rolü olan iki gönüllü seçer. Onlardan biri tekerlekli sandalye kullanıcısı rolünü oynar
ve diğerinin onun yardımcısı rolünü oynaması gerekir. Eğer tekerlekli sandalyeniz yoksa, ofis
sandalyesi kullanabilirsiniz. Oyunun amacı için, tekerlekli sandalye kullanıcısının rotasında
odadan ayrılma, koridoru geçme ve otomata ulaşmayı içermelidir. Yardımcı, Modül 1 de
listelenmiş kurallar ve tavsiyelerle uyumlu şekilde tekerlekli sandalye kullanıcısını desteklemelidir.
Oyun senaryosunun tamamlamasından sonra, grup iki gönüllünün yaptığı doğru ve yanlış
adımları tartışır. Oyunun süresi maksimum 20 dakikadır.
Rol yapma oyunu 3 “Doğru ve yanlış kelimelerin kullanımı”
Bu oyun grup etkinliği için uygundur ve grup üyeleri arasında işbirliğini gerektirir. Öğrenme
kolaylaştırıcının rolü; talimatları vermek ve oyun senaryosunu açıklayıp gözlemlemek ve sonuçları
analiz etmektir.
Her katılımcı aşağıdaki terimlerin olduğu bir parça kağıt alır:
1. Engelli birey
2. Engelsiz birey
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3. Kör
4. Kısmi görebilen
5. Sağır ya da ağır duyabilen
6. Zihni(öğrenme) güçlüğü
7. Zihinsel sağlık zorlukları
8. Tekerlekli sandalye kullanıcısı
9. Özel öğrenme güçlüğü
10. Sakat bireyler
11. Epileptik
12. …kurbanı
13. ….muzdarip
14. Spastik
15. Deforme
16. Çürük
17. Geri zekalı
18. Dilsiz
19. Sakat
20. Tekerlekli sandalye bağımlısı
Daha sonra, aldıkları kağıtları uygun sütuna doğru ve yanlış kelimeleri sırasıyla yerleştirmelidirsüre 30 saniye. Fikir, doğru iletişim ve engelli etiketiyle ilgili olan bilgiyi uygulamaktır. Öğretici,
öğrencilerin performansı üzerinde sonuç çıkarabilir.
Rol yapma oyunu 4 “İşitme cihazı kullanan insanlar– nasıl hisseder?”
Bu oyun grup etkinliği için uygundur ve grup üyeleri arasında işbirliğini gerektirir. Öğrenme
kolaylaştırıcının rolü; talimatları vermek ve oyun senaryosunu açıklayıp gözlemlemek ve sonuçları
analiz etmektir.
Grubun geri kalanı gürültü (alkışlama,ayak sesleri, yüksek sesle konuşmak gibi) yapana kadar,
iki gönüllü yüz yüze sohbete katılmalıdır. İki gönüllünün görevi masaj için randevu almaktır ( biri
bay, diğeri ise duyma bozukluğu olan danışan) – süre 1 dakika.
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Sonunda, gönüllüler gürültülü ortamda bir konu üzerinde anlaşmaya çalışırken nasıl hissettiklerini
paylaşırlar. Öğretici, arka plandaki gürültüyü yok etme seçeneği olmayan işitme cihazı kullanan
insanların mücadelelerini açıklamalıdır.
Rol yapma oyunu5 “Dudak okuma”
Bu oyun grup etkinliği için uygundur ve grup üyeleri arasında işbirliğini gerektirir. Öğrenme
kolaylaştırıcının rolü; talimatları vermek ve oyun senaryosunu açıklayıp gözlemlemek ve sonuçları
analiz etmektir.
Grubu çiftlere bölün. Çiftlerden biri A ve diğeri B olur. Onlara ilgili talimatları verin ve oyunu
açıklayın. Birbirlerinin talimatlarını görmemeleri gerekir. Partneri bir dizi kelime veya cümle
“okurken”(ses çıkarmadan dudaklarını oynatarak) sırayla dudak okumalarını sağlayın.
Çiftler şunları yapmalıdır:


Her bir kelime veya söz öbeğini sadece bir kez “söylemek”;



Birbirlerine cevabı söylemeden önce tüm alıştırmanın üzerinden geçmek;



Bitirdiklerinde dudak okuma hakkında öğrendiklerini tartışmak;

Çiftlere alıştırma için 15 dakika verin ve daha sonra grubu tekrar birleştirin.
Rol yapma oyunu6 “Kelimeyi söyle. Öğrenme güçlüğü çeken danışanın nasıl hissettiğini
anla”
Bu oyun grup etkinliği için uygundur ve grup üyeleri arasında işbirliğini gerektirir. Öğrenme
kolaylaştırıcının rolü; talimatları vermek ve oyun senaryosunu açıklayıp gözlemlemek ve sonuçları
analiz etmektir.
Bir sonraki şekli projeksiyona yansıtın. Sınıfa sesli okutun. Her bir katılımcı kelimenin içinde yazılı
olduğu RENGİ okusun, kelimenin kendisini değil. Daha sonra beynin esas kelimeyi nasıl okumak
istediğini tartışın. Kendiniz doğru yaptığınızda bile, normalden daha yavaş okumak zorundasınız.
Gün içerisinde öğrenme güçlüğü çeken danışman için ne kadar zor olduğunun örneğidir. Ne
yapılması gerektiğini beyin anlar ama doğru bir şekilde kelimenin ortaya çıkması için mücadele
etmek zorundadır.
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Bu aktiviteyi doğru yapamamak sizin zeki olmadığınızı göstermez. Sadece bu durum beyninizin
daha farklı birşey yapmak istediğini gösterir.

Şekil4 Renkler
Rol yapma oyunu7 „El sıkışmanın alternative yolunu bul”
Bu oyun grup etkinliği için uygundur ve grup üyeleri arasında işbirliğini gerektirir. Öğrenme
kolaylaştırıcının rolü; talimatları vermek ve oyun senaryosunu açıklayıp gözlemlemek ve sonuçları
analiz etmektir.
Grubu çiftlere ayırın. Gönüllülerden biri üst kol engelli kişi rolünü üstlenir- hareket etmemesi için
sağ elini arkasına koyar. Diğer gönüllü el sıkışmak için alternative bir yol bulması gerekir.
Aşağıdaki prensiplere bağlı kalmalıdır. Öğretici katılımcıların yaratıcılığını teşvik etmeli ve onların
sağduyulu ve kibar davranışlar bulmasına rehberlik etmelidir.
Rol yapma oyunu7 „Görme bozukluğu olan insanlar – nasıl hissederler?”
Bu oyun grup etkinliği için uygundur ve grup üyeleri arasında işbirliğini gerektirir. Öğrenme
kolaylaştırıcının rolü; talimatları vermek ve oyun senaryosunu açıklayıp gözlemlemek ve sonuçları
analiz etmektir.
Grubu çiftlere ayırın. Her bir çift; kör rolünü üstlenen gönüllü ve diğeri rehber rolünü üstlenen
gönüllüden oluşur. Kör rolü için eşarp ya da benzer birşey kullanabilirsiniz. Her bir çift daha önce
tanımlanmış engellerle dolu rotayı geçme görevine sahiptir ve son noktaya ulaşıldığında
katılımcılar roller değiştirirler. Senaryo tamamlandıktan sonra, katılımcılar tecrübe ve duygularını
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paylaşmaya davet edilir. Öğretici, gruba hangi rolün daha zor olduğunu ve nasıl hisstekkilerini
sorar. Oyunun süresi 30 dakikadır.

42 Bu proje 2014-1-BG01-KA202-001529, Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı altında finanse edilmiştir. Bu yayın,
sadece yazar/yazarların görüşünü yansıtır ve Komisyon; burada yer alan bilgilerin her hangi kullanımından sorumlu
tutulamaz.

2014-1-BG01-KA202-001529
COACH@WORK: Engelli bireylere yönelik destekli iş istihdamı sağlayıcılarının beceri, bilgi ve
yeterliliğinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sistemi
Entellektüel ürün 4: Destekli istihdam koçları VET programı

Modül 2

Başlık: Temel ve Çapraz Yeterlikleri Edinme

Sorumlu ortak

Pascual Tomás Vakfı

Modülün amaçları ve
kapsayıcı hedefleri

SE koçları şunları yapabilmelidir:
 Danışanın temel ve çapraz yeterliklerini geliştirecek birçok
pratik araçları kullanabilmeli
Bu araçların kullanımının üzerine, iş arayan engelli şunları
yapabilecektir:

Sözlü iletişimi anlayabilecek ve gerçekler(alınan bilgi) veya
diğerlerinin fikirleri arasında ayrım yapabilecek

Çalışacağı profesyonel alanla ilgili yazılı metinleri
anlayabilecek

Bilgi ve fikirleri ayırt edebilecek.

Başkalarından gelen farklı sözsüz iletişim araçlarını fark
edebilecek.

Bilgi toplumu teknolojisini(ICT) güvenli kullanımını
yapabilecek.

Farklı ICT araçlarını kullanabilecek – MS Word, MS Excel,
PowerPoint, PDF, internet konferans araçları.

Modül içeriğinin özeti ve
içindekiler listesi

Bu modül, SE koçuna engelli danışanın temel ve çapraz
yeterliklerini geliştirecek destek sağlar. Bu yeterlikler, işyerinde
engelli iş arayanların başarılı bir şekilde görev yapabilmesine ve
toplumda eşit bir vatandaş olmasını sağlayacak genelde iletişim
(sözlü, yazılı, sözsüz) ve işyerinde ICT araçlarının(eposta, MS
Word, MS Excel, Power point, internet konferansı, PDF vb.)
kullanımı ile ilgilidir. Bunu yapabilmek için, SE koçu kişi merkezli
yaklaşım uygulamasına temellenmiş bu modülde bahsedilen pratik
araçları kullanma hakkına sahiptir.
İçindekiler:
1.- Ana dilde temel beceriler
1.1 Farklı ortamlarda sözlü ifade
1.2 İletişim
1.2.1 Dilde sosyal çeşitlilikler
1.2.2 Sözlü iletişimin yorumlanması
1.3 Yazılı metinleri anlamak

Bu proje 2014-1-BG01-KA202-001529, Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı altında finanse edilmiştir. Bu yayın, sadece
yazar/yazarların görüşünü yansıtır ve Komisyon; burada yer alan bilgilerin her hangi kullanımından sorumlu tutulamaz.

2014-1-BG01-KA202-001529
COACH@WORK: Engelli bireylere yönelik destekli iş istihdamı sağlayıcılarının beceri, bilgi ve
yeterliliğinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sistemi
Entellektüel ürün 4: Destekli istihdam koçları VET programı

1.3.1 Yazılı metnin analizi
1.4 Tartışma ve münazara
1.4.1 Münazara veya tartışmaya katılma
1.5 Sözsüz iletişim
1.5.1 Jestler
1.5.2 Duruş
1.5.3 Ses seviyesi (ton)
1.5.4 Göz teması
2.- Bilgi ve iletişim teknolojisi
2.1 Program ve ofis başvuruları
2.2 Email
2.3 Diğer ICT araçları
Eğitim İşyükü

Gerekli Eğitim Kaynakları

Ön bilgi
Öğrenme çıktıları

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teorik Kısım (saat): 5 saat
Uygulamalı Kısım (saat): 5 saat
Değerlendirme (saat): 1 saat
Kişisel bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya tablet bilgisayar.
İnternet erişimi
E‐mail hesabı
Gözbağı
Kağıtlar
Hesap makinesi
Sözlükler
Tekerlekli sandalye veya makaralı ofis sandalyesi
Yeterli oyun alanı

1. Okuryazar olmak, dilde temel bilgiye sahip olmak.
2. Temel iletişim becerileri.
Bilgi:
İletişim ve diğer ICT araçlarının kullanımı açısından farklı Pratik
araçları kullanma bilgisi.
Beceriler:
Temel ve çapraz yeterlik edinimi için pratik araçları seçmede kişi
merkezli yaklaşımı uygulama becerisi

ECVET/AKTS puanları

Tutumlar:
Engelli danışanlarının iş piyasasına başarılı girişlerine karşı
temel ve çapraz yeterliklerin tatmin edici seviyesinin önemi
hakkında SE koç farkındalığını arttırmak
AKTS = 1 kredi; ECVET = 10%
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Değerlendirme (tür)

Öz değerlendirme testi
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1.- Ana dilde temel beceriler
1.1 Farklı ortamlarda sözlü ifade
Sözlü ifade; kişinin isteklerini, düşüncelerini ve fikirlerini anlamlı bir şekilde uygun
sözdizimsel, anlamsal, faydacı ve sesbilimsel dil yapılarını kullanarak ifade etme
yeteneğidir. Sözlü dil önemlidir çünkü okuryazarlık gelişimi için temeli hazırlar, tüm
alanlarda akademik başarı için gereklidir ve farklı ortamlarda etraflı başarı için kritiktir.
Başarının büyük bir kısmı; kişinin sözlü iletişim yolu ile işyerinde soruları cevaplamak
veya grup tartışmalarına katılmak gibi yeterliğini göstermesine bağlıdır.
Nitelikler (Sözlü ifade)
Aşağıdaki zorluklar sözlü ifade güçlüğü çeken bireyler tarafından gösterilebilir:
• Gramer yapılarının değişiminde, kişi,zaman,olay ve kök kategorilerini işaretleme, var
olan kelimelerden yeni kelimeler türetmede güçlük
• Kelime öğrenme
• Konuşurken ya da yazarken tamamlanmış, anlam ve gramer açıdan doğru cümleler
kurma güçlüğü
• Zıt anlamlı/ eş anlamlı kelime ilişkilerini açıklamada güçlük,
• Tekrar etme, çıkarım yapma ve tahmin etmede güçlük
Alıştırmalar:
Soru ve cevap temelinde:
 Bilgi boşlukları olan ödevler : Engelli danışanın, aşağıda ortaya konulduğu
gibi eksik bilgi verilmiş bir problem çözmesi istenir.
“Engelli bireyler iş ararken birçok engelle karşılaşmak zorundadır:
sosyal önyargı, erişilebilirlik problemleri, onları dikkate almayan
eğitim sistemi ve onları almaya hazır olmayan firmalar”.
Sorular:
 Firmalar, sizce neden engellilerin onlarla birlikte çalışması için kolay
erişilebilirlik sunmak adına çaba harcamaz?
 İnsanların genelde engellilere yönelik istihdamı sağlamak ve iş
verebilme problemlerinin farkında olduğunu düşünüyor musunuz?
 Bir firmada iş düzenlenmelerinin yapıldığı bir durumu biliyor
musunuz?
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Resmi iletişime dayalı.


Konferans: Stajyer,
hazırlamalıdır.

“bekçi iş

adaptasyonu”

üzere

bir konferans

İş pozisyonu: Bekçi
İşçinin özellikleri:
Orta fiziksel ve kavramsal engel:
Alt uzuvları etkileyen çocuk felci.
Orta zihinsel engel
Ana fonksiyonel kısıtmalar:
• Güç (yükleri taşıyabilme kabiliyeti)
• Hareket ettirme kısıtlılığı.
• Karışık veya yeni görevleri öğrenmede yavaşlık
• Kısıtlı girişimcilik.
Ana görevler: İş, insan kaynakları bölümünü desteklemek için birçok görevi
yürütme üzerine kuruludur. Ana görevler aşağıdaki gibidir:
• Paket ve maillerin yönetimi ve dağıtımı
• Bina içi ve dışında ayak işlerinin yapılması.
•Temel kamuya dikkat.
• Fotokopi çekmek
• Belgelerin dağıtımı
• Temel İdari Görevler
Görsel sebepler üzerine dayalı.


Resimler: Aşağıdaki resimleri tariff edin ve onları hem zaman hem mekan
bağlamına entegre edin. (Bu şekillerin zaman içerisinde evrimini belirleyin)
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Şekil. 1 Kitap

Şekil. 2 E-kitap
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Sesli-görsel: Videoyu özetleyin ve video hakkında fikrinizi söyleyin.
Video: “Otizm,kendim olmam için beni nasıl özgürleştirdi?”
Video: (İngilizce)
Video:(Bulgarca)
Video (İspanyolca)
Video (Türkçe)
Video (Almanca)

Metine dayalı.
Öğrenci, metni (konu 1) okumalı ve fikrini söylemelidir.
.
Konu 1: İş-Hayat Dengesi
Engelli iş koçu tarafından yürütülen işler işçilerin iş-hayatı dengesini teşvik etmesine
yardım eder.
"Son 20 yılda, erkeklerin ev geçindiren kişi rolünde gözle görülür bir düşüş
yaşanmıştır, bu durum yükselen oranda bayanların işe katılımına ve yüksek orandaki
işsizlik ve eksik iş gücüne bağlı olarak kısmen erkeğin mutlak gücünün zayıflamasına
sebep olmuştur” der sosyolog Jiping Zuo. Sözlerine şöyle devam eder "Kadınların
artarak güç kazanması ve erkeklerin sosyal hareketliliğinin duraklamasıyla birlikte
ücretli işgücüne olan bağlılık bazı aileleri kadınlara daha bağımlı hale getirmiştir.
Sonuç olarak, erkek egemen yapının temelleri erozyona uğramıştır.”

Dilbilim oyunlarına dayalı.
(Amaç; engelli danışanların bazı kelimeler hakkında bilgisi olup olmadığını
öğrenmektir. Bir örnekte, bir kelimenin tanımını söylemek zorundadır ve diğer örnekte
bir kelimeyi tanım yoluyla tahmin etmek zorundadırlar. (Cevaplar italiktir.)


Şifre: Tanımalara ya da alfabetik sıradaki kelimeye cevap vermeliyiz.
A: Alışma süreci ya da hareketi ya da alışmış olma durumu
(Adaptasyon)
B: Birine talimat ya da ilgili bilgi vermek (Bilgilendirmek)
C: Kişinin hayatı boyunca devam eden, özel eğitim gerektiren bir
meslek ya da uğraş (Kariyer)
D: Fiziksel ya da zihni bozukluktan dolayı bir işi yerine getirememe
durumu (Engellilik)
E: Birşeyi yapmak için cesaret, heves veya güven vermek (Teşvik
etmek)
F: Bir görevi gerçekleştirmek ya da yapmak, bir talimata uymak ya da
takip etmek (yerine getirmek)

Bu proje 2014-1-BG01-KA202-001529, Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı altında finanse edilmiştir. Bu yayın, sadece
yazar/yazarların görüşünü yansıtır ve Komisyon; burada yer alan bilgilerin her hangi kullanımından sorumlu tutulamaz.

2014-1-BG01-KA202-001529
COACH@WORK: Engelli bireylere yönelik destekli iş istihdamı sağlayıcılarının beceri, bilgi ve
yeterliliğinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sistemi
Entellektüel ürün 4: Destekli istihdam koçları VET programı

H: bir işi yapmak için gerekli olan şeyi sağlamak ya da bir ihtiyacı
yerine getirmek (yardım etmek)
I: güç, kuvvet, kapasite eksikliği, acziyet (yetersizlik)
L: Öğrenme (bilgi ya da beceri kazanma süreci)
M: Ana akım (yaygın bir prensip, düşünce ya da eylem)
O: Fırsat (bir hedefe, başarıya giden şans veya pozisyona ulaşmak ya
da başarmak için istenen durum,koşul ya da şart)
R: Sorumluluk (sorumlu olma durumu ya da gerçeği)
S: Destekçi (destekleyen kişi ya da şey)
T: Staj (kişinin ya da birşeyin eğitildiği eğitim, talimat veya disiplin)
V: Çok yönlü (bir görevden diğer çeşitli görevlere, girişim alanlarına
kolayca geçebilmeye uyumlu veya kabiliyetli)
ICT kullanımına dayalı.


Bir metin pasajı/konuşmayı kaydedin ve onu YouTube’a yükleyin.
Kaydı alır almaz, engelli danışan YouTube internet sayfasına kayıt
olup giriş yapacaktır..
Bir sonraki adım “kaydı yükle”- “yükle” düğmesine tıkla ve sonra
“Dosyayı seç” düğmesine bas. Sonunda, bilgisayarından kaydı seç ve
birkaç dakika bekle.



Videokonferans için Skype gibi programlar kullanın
Engelli danışan Skype’ta bir hesap açmalıdır. İlk adım, kaydın tüm
kısımlarını tamamlamak olacaktır.
Daha sonra, engellinin Skype’a SE danışan ile bağlanması gerekir. SE
danışmanı, engelli danışanına Skype’ta eklemesi için email adresini
verecektir
ve
sohbeti
başlatacaktır.
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1.2 İletişim
Bilgiyi aktarmayı sağlamak için bireyin bir başkası ile bağlantı kurma sürecine iletişim denir.
Bu süreç iletişimi kolaylaştıracak veya engelleyecek birçok unsur içerir.

İLETİŞİM

KOD

VERİCİ

MESAJ

ALICI

KANAL

BAĞLAM

Verici: Mesajı veren kişi
Alıcı: Mesajı alan kişi
Mesaj: Gönderilen bilginin içeriği
Kanal: Mesajın gönderildiği yol
Kod: Mesajı göndermek için kullanılan işaret ve
kurallar
Bağlam: iletişimin ortaya çıktığı durum

“Alıcı, vericinin gönderdiği mesajı benzer şekilde yorumladığında iki kişi arasında
iletişim üretilir”
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İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ:
İletişim çeşitleri iki gruba ayrılabilir: sözlü ve sözsüz iletişim.



Sözlü iletişim: kullandığımız kelimelere başvuran
Sözsüz iletişim: aralarında en önemlileri; göz teması, yüz ifadeleri, el ve kol
hareketleri, vücut duruşu ve mesafe olan birçok kanala başvuran

Sözlü iletişime verilen öneme rağmen, diğerleriyle iletişimimizin %65 ila %80’i sözsüz
kanallar ile gerçekleştirilir. Etkili iletişim kurabilmek için, sözlü ve sözsüz mesajlar birbiriyle
eşleşmelidir. Kelimelerimiz sözsüz davranışlarımız ile ihtilafa düşerse iletişimde güçlükler
ortaya çıkabilir.
1.2.1

Dilde sosyal çeşitlilikler

Uygulama 1. Dil tutumları çalışması için bir konuşmanın analizi ve yorumlanması:
Dilbilimsel çeşitliliğin değerlendirilmesi; değer yargılarına, fikirlere ve
konuşmacının tavrına yansır. Bu davranışın çalışması ve analizi için, sesligörsel medya özellikle zengin ve uygun kaynak olarak sunulur, çünkü
televizyonda gözüken şey alıcıda direk etki yaratır ve bir fikir oluşturur. Engelli
danışan, konuşmayı objektif bir şekilde analiz etme ve hangi tür dil
kullanıldığını görme fırsatına sahip olacaktır.
Video: “Kürtaj hakkında konuşmanın daha iyi bir yolu”
Video (İngilizce)
Video (Bulgarca)
Video (İspanyolca)
Video (Türkçe)

1.2.2

Sözlü iletişim yorumlanması

Uygulama 2. İletişim parçaları:
Engelli danışan katılmış olduğu iki iletişim parçasını düşünmelidir.
Bir tanesi iyi yaptığını hissettiği bir parça olmalıdır. Diğeri felaket olduğunu
düşündüğü bir parça olmalıdır.
Sonra, engelli danışan iki parçayı karşılaştırmalıdır. Bunu yapmak için, engelli
danışan; oluşan bağlamı, katılımcıları, hakim olan kuralları, SE danışmanın
kurallarını, anlam yaratmak için kullanılan mesajları, kullanılan kanalları,
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işleme müdahale eden herhangi gürültüyü, paylaşılan geri bildirimi ve sonucu
tarif etmelidir.
Belirli süre. Engelli danışanın gerçek bir durumunda, SE danışmanı tarafından
açıklanan teoriyi uygulamaya koymayı amaçlar.

1.3

Yazılı metinleri anlama

Kavrama stratejilerini okuma.
a) Öğrenme stratejileri:
• Seçici ve etkili mevcut kaynakları kullanın: sözlükler, gramer, eğitimciye sorma vb.
• Özellikler ile dili karşılaştırın.
• Kişisel ilgi konuları hakkında ya da engelli danışanın daha önce bilgi sahibi olduğu
konular hakkında okuma metinleri araştırın.

b) İletişim stratejileri:
• Hem durumsal ve metinsel bağlamda metin içerisinde bilgi üzerine tahminlerde
bulunup yorumlamak için dış dünya bilgisini kullanın.
• Ana temayı çıkarmak için tematik ipuçları bulun.
• Metine eşlik eden özelliklerde kanıtlar bulun: fotoğraflar, çizimler vb.
• Konudan çıkarım yapmak için metni hızlıca okuyun.
• Spesifik bilgiyi bulmanın ve çıkarmanın nasıl olacağını bilin.
• Alakalıyı alakasızdan ayırt edin.
• Bir kelimenin anlamını çıkarın:
Bazen sonuçların yanlış olabileceğini unutmadan, ana dildeki eşdeğerindeki
benzerlik için
Metinsel çevresi için (Sözcüksel,sözdizimsel veya anlamsal bağlam)
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1.3.1 Yazılı metnin analizi
Her sözlükte bulunabilecek tanıma göre, analiz temel olarak “prensip ve unsurlarını
tanımak için, bir bütünün parçalarının ayrılması ve bölünmesidir.”
Metnin temel içeriğini aktarmak olan özetin aksine, analiz metni açıklamayı içerir. Bu
temelde anlamını ve tartışmacı yapısını açıklamaktır (ne söylendiği ve nasıl
söylendiği). Analiz henüz bir metin yorumu değildir ama,özetle birlikte, metin
aşamasındaki tüm yorumlardan öncedir. (ya da takip edilen metodolojik okula göre
metin analizi kısmı.

Tavsiyeler:
1) Bir metnin içeriğini, yani içerisinde ifade edilen fikir ve kavramları, açıklamak için
analiz edin ve aynı zamanda bu fikirler ve kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayın yani
tartışmacı yapısını açıklayın.
2) Öncelikle engelli danışan metnin anlamını kavramak zorundadır, yazarın ifade
etmek istediği şeyden emin olmak için yapabileceği şey ona yardım etmektir. Engelli
danışan temeli ikincilden ayırt edebilmeli ve metnin özünü ileri sürmeye dayalı
sebeplerin farkına varabilmelidir. Bu ayırt etme onu tabiki metnin tartışmacı yapısı
hakkında yönlendirecektir.
3)Analizde, kişi argüman içerisindeki metnin rolü ve anlamını açıklayarak, metin
satırlarına kesin referanslarda bulunarak ve bütündeki anlamı ve metinde oynadığı
rolü netleştirmek için gerekli gördüğü yerde yorumlar ekleyerek metnin parçaları
arasındaki farkı bilmelidir.
4) Bir metnin mantıksal ve tartışmacı yapısı onun edebi sunumuyla eşleşmek
zorunda değildir. Bu durum bir fikir ya da fikir gruplarının sunumuna karşılık gelir
fakat kişi mantıksal yapıyı karıştırabilir: mantıksal yapı, kesin varsayımlara dayalı ve
mantık yolu ile sonuca ulaştığınız bir bütündür.

Pratik meseleler
A) Analizi gerçekleştirmek için, kişi, anlam ve mantık yapısını araştırarak metni
okumaya başlamalıdır. Yapıyla ilgili olarak, metnin ayrılmış olduğu paragrafların yanı
sıra noktalama işaretleri ve metnin farklı parçalarıyla ilişkili tüm kısımlara- bağlaçlar
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zarflar…- dikkatini vermelidir. Ayrıca, sıralamayı, anlam içeriği ve aynı zamanda
konuşmanın doğasını belirlemek için yazar tarafından kullanılan terimleri bilmelidir.
B) Kişi; metnin anlam ve yapısını belirlediğinden kesin emin olmak için, metni
olabildiğince birçok kez tekrar okumak zorundadır.
C) Kişi bu arada işini yaparken, kendine yöneltilen tavsiyeleri değerlendirebilir. Çoğu
faydalı olmasa da, kendisine yarar sağlayacak olanı kullanmalı ve metnin anlam ya
da yapısını düzeltmelidir.
D) Metni özetlemek kişinin başarmış olduğu metni anlama derecesini kontrol
etmesine izin verir.
E) Metnin anlamını ve tartışmacı yapısını tam olarak belirlemek için, kişi gerekli
gördüğü açıklamaları yapmak zorundadır.

Alıştırmalar:



Konu 1’e Dayalı: İş-Hayat Dengesi
a. Aşağıdaki cümlenin anlamını kendi kelimeleriyle yazın. Write with
her/his own words the meaning of the following sentence “Erkek
egemen yapının temelleri erozyona uğramıştır”

b. Metnin özetini yapın.
1.4

Tartışma ve Münazara

1.4.1

Bir münazara veya tartışmaya katılmak
Alıştırma:
Engelli danışan, SE danışmanını belli bir konuda ikna etmek için argümanlar
sunmalıdır: “Engelli birey tarafından geliştirilen iş adaptasyonu”
Görev tanımı: bir hastanede yerleri temizlemek.
Temel görevler temizleme işleriyle alakalıdır:mutfak, yatak odası, banyo ve
koridorlar. Ek görevler olarak kirli çamaşırları kaldırma ve çöpleri atma vb.
Bir hastaneye ek yerleşim yerinin birçok katında temizlik yapılır. İşçiler;
temizlik arabası, çeşitli boyutlarda kovalar, süpürge, paspas,bez parçası ve
temizlik ürünleri gibi temel temizlik ekipmanlarına sahiptir.
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Aday tanımı: Erkek, 42 yaşında
Teşhis: *Hafif zihni engel. Küçük sırt problemleri.
* İdraksel kısımlara gönderme yapmaktadır: karmaşık görevleri yapabilme,
dikkat, konsantrasyon ve girişkenlik.

1.4.2 Ana fikirlerle bir özet hazırlama ve sözlü anlatım
Özet, meselenin özü ya da uğraşılan tema hakkında kısa ve öz bir metin olmalıdır.
Dolayısıyla, özetleme yeteneği; önemli olduğu düşünülen şeyi doğru anlama yeteneği
ile ilişkilidir. Böylece, bu herhangi bir analiz ve metin analizinin ilk adımıdır çünkü bu
durum engelli danışanın analiz yapmak ya da yorum yapmak zorunda olduğu şeyin
özünü tam olarak anladığını gösterir.
Özet net ve iyi yazılmış olmalıdır.
Nasıl özetleneceği hakkında talimatlar:
1. Metni olabildiğince birçok defa oku.
2. Engelli danışan, metni anladığından emin olmak için metni birkaç kez okumalıdır.
3. Her bir unsurun öneminin farkına varmak
4. Hangi maddelerin gözden çıkarılıp, hangilerinin vurgulanacağını seçin.
5. Anladığı şeyleri kelimelere dökün.
Verilecek tavsiyeler:
• Metni iki ya da üç kez dikkatlice, altını çizerek ya da not alarak okuyun.
• Daha sonra, metne tekrar bakmadan, ana fikri,başlangıç noktanızı, mantık
zincirini…. ifade etmeye çalışarak derinlemesine metni anlamaya çalışın, tüm
bunları eğer gerekirse kişinin kullanacağı rolden daha farklı bir şekilde yapın.
• Yeni bir metni okumaya geçin,bu sefer ana fikirlerden ziyade kişi, özetten
çıkarılmaması gereken önemli fikirlere odaklanmalıdır fakat eğer kişi gerekli
görmezse bütün cümlelere vurgu yapmaya çalışmayın öyle durumlarda tırnak
işareti koymalı ve cümlelerin altını çizmelidir.
• Eğer metin uzunsa, aynı metinde olmamak kaydıyla ayrı bir kağıtta metnin
taslağını çıkarmalı, ayrım ve parçaların ilişkisini vurgulamalıdır.
• Eğer metin kısaysa, özeti doğrudan yazmaya başlayabilir.
• Metnin özetinin pedagojik anlamlarından biri ise bir başkasının düşüncesini
açıklamaktır.
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Sözlü sunum, konferans ya da takdim olarak da bilinen, oral anlatım ile bir konu
hakkında halka açık konuşmaktır. Bilgi verme amacıyla bir konu ya da fikri
açıklamaktır.
Özellikler:
Sunum net, basit, düzenli ve anlaşılır olacaktır.
Sözlü anlatım tekniğinin tanımı:
• Konu seçimi.
• Dinleyicilerin yaşı ve ilgisini dikkate alarak, birey; temayı uyarlamalıdır. Başlık ilgi
çekici olmalıdır.
• Belgeleme.
• Bilgi organizasyonu.
• Sıralanmamış bilgi kullanışsızdır. Bilgiyi ayıklayıp önemli olanı çıkarmalıdır.
• Senaryonun gelişimi
• Basitten karmaşığa, ilgi çekmeyenden en ilgince olmak üzere mantıklı bir sıra takip
etmelidir. Anlaşılır olması için fikirler birbiriyle bağlantılı olmalıdır.
• Gelişme.
• Oral standartlar: tonlama, jestler, kelime dağarcığı vb.
Sözlü sunum kısımları:
• Giriş.
Konu sunulur. İlgi uyanır ve kısımların ne olduğu açıklanır.
• Gelişme.
Tüm fikirler yavaşça ve anlaşılır şekilde sunulmalıdır. Posterler, slaytlar
kullanılabilir.
• Sonuç.
En önemli fikirlerin özeti ve sonuç
Sözlü sunum dört ana kısımdan oluşur bunlar: giriş, gelişme, tamamlama ya da
sonuç, aynı zamanda genel tartışma da denilebilir.
Giriş: anahtar kelimeler
Giriş kısa, motive edici ve kesin yapıda olmalıdır. Hoşgeldiniz selamı ile başlamalı ve
dinleyicinin dikkatini çekmek için çarpıcı bir başlangıçla devam etmelidir. Daha sonra
hedefleri ortaya koyan ve girişi tamamlayan bir mesaj tarifi ile devam eder.
Tavsiyeler:
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Kendinizden emin ve güvenilir tavır sergileyin: ilk kelimeleri söylemek için ve
bakmak için dik durun.
Önceden birkaç dakikanızı ayırın: sadece izleyiciye ve söylemek istediğinize
odaklanmak için herşey sırada olmalıdır.
Şu ifadeleri kullanmayı unutmayın: Şunu açıklamak isterim, bunun amacı, bir
çok kişi öyle düşünür, …ifade etmek isterim, şu gerçeğe şahit ettiniz ki, bu
konuda, şu bir gerçektir, cümleme şöyle başlayayım, ilk olarak, şöyle
başlamak gerekir ki.

Gelişme: anahtar kelimeler, netlik ve sözlü sunumun sırası clarity.
Söylenecek şey hakkında genel bir fikir ile başlamak önemlidir. En genel fikirlerle
başlayıp en özele doğru gidilmelidir. Farklı belgeler, alıntılar, örnekler, anekdotlar,
sözlü-görsel medya vb kullanılarak sunulan fikrin her birinin tartışması geliştirilmelidir.
Temayı çarpıcı bir şekilde geliştirmeli ve asla tekdüze olmamalıdır. Şu ifadelerin
kullanılması unutmamalıdır: hızlıca, ikinci olarak, hem, de/da, şu eklenmelidir,aynı
şekilde, diğer bir ifadeyle, yani.
Sonuç: anahtar kelimeler, özlük ve netlik
Bu kısımda, kişi konusunu geliştirmiş olduğu ana fikirleri özetleyecektir. Bulgular ve
sonuçlar hakkında kişisel fikirlerini de bu kısımda verebilir..
İzlenecek kurallar: Sonuç irticalen değil iyi bir şekilde planlanmalıdır. Kısaca, özetle…
gibi konuşmanın biteceğini bildiren dilsel ifadeler kullanarak sunumun sonuna
yaklaştığını izleyiciye göstermek için ne zaman sonuçlandıracağı hakkında uyarın.
Uygulama: fikirler hakkında anahtar kelimeler, netleştirme
Konusunu anlattıktan sonra, kişinin; izleyiciden gelecek soruları yanıtlamak
için bir süre düşünmesi gerekir. Soruları dinlemek ve net bir şekilde açıklamak
önemlidir, belgesel kaynaklar kullanabilir ve soruları sonuçla ilişkilendirebilir.
Anlatımı etkileyen faktörler:
• İyi bir sözlü sunum yapmak için, uygulamada yer alıp üç gruba ayrılacak olan
birçok faktörü hesaba katmalıdır.
• İyi bir oral anlatımı etkileyen kişisel faktörler: iyi bir sözlü sunum için izleyiciye
konuştuğu yer.
Engelli danışan şu unsurları düşünmelidir:
• Utangaçlığı yenmek
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• İzleyicinin ilgilerine ve bilgisine uyum sağlamak
• Net olmak: fikirleri netleştirmek yüksek sesle ve yavaşça konuşmak,
• Anlattığı şeyin haklılığını ve samimiyetini yansıtmak
• Gösteriş ve tekdüzelikten kurtulmak için, eylemlerde ve söylediklerinde doğal
ve sade olmak.
• Aşırı gerginliği göstermemek, izleyici ile iyi bir göz teması da gereklidir.
• Acemi konuşmacıların %90’ının yaşadığı korku normal bir tepkidir.
Konuşmaya başlamadan önce, güvensizlik ve utangaçlık kan seviyesini
yükseltir, yanaklar kızarır, dizler titrer, ses çıkmaz. Bu durum için tavsiyede
bulunmak zordur. Sadece şunu düşünün, ilk kelimeden sonra
rahatlayacaksınız. Korkuyu ve başka şeyleri düşünmeyi unutun: Zihni olarak
konuşmasındaki bazı noktaları gözden geçirmeli, odası ve kullanacağı
materyalleri control etmeli ve dinlemeye gelen tanıdık insanları karşılamalı.
Gerginliğini arttıracak tiklerden kaçınmalı ve birçok kez derin nefes almalıdır.
İzleyici ile duygusal bağ kurabilmek için gülümsemelidir.
• Hemen hemen çoğu zaman izleyiciye konuşmadan önce, kişinin konuşmayı
hazırlayacak vakti vardır, anlatımı için plan geliştirmelidir.
İyi sözlü sunumu etkileyen faktörler: Birey, amacının bir mesajı kısa ve net şekilde ifade
etmek olduğunu hatırlamalıdır.
• Materyal hazırlığı
• Fiziksel imkanların hazırlığı
• Psikolojik hazırlık
• İzleyici
• Kişisel sunum
• Dakik olma
• Sözlü program anlatımı
• Senaryo geliştirme
• Yavaş konuşma
İyi sözlü anlatımı etkileyen resmi faktörler:
Sunum eleştirilemez olmalıdır, zamanında belirtilen günde olmalıyız, kıyafetimiz resmi ve
kullanacağımız dil resmi olmalıdır. Şunlar unutulmamalıdır:
• Verilen zamana uyum
• Anahtar kelimelerin yazılı olduğu kart dışında hiçbir şekilde okumama
• Salon içerisinde sesin duyulması
• Acele etmeden iyi bir tonlama
Alıştırmalar:
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Konu 1: İş-Hayat Dengesi Konusunu ele alarak, engelli danışan şunları hazırlamalıdır:


Konu hakkında bir sunum. Engelli danışanın, konusunu internet bağlantılı
bilgisayarda araştırıp, kullanacağı fikirlerini yazmak ve sunumunu
hazırlamak için 30 dakikası olacaktır.
a. Sunum powerpoint ve word işlemcide olmalıdır. PPT sunum,
kişinin konusunu bilgisayar üzerinden sunmasına ve word dosyası
sunumunu SE danışmanına vermesinde yardımcı olacaktır..
Sunum aşağıdaki başlıkları içermelidir:
a) Kapak sayfası.
b) İçindekiler
c) Konunun kısa özeti.
d) Metin,resim vb. kullanarak konuyu açıklayan en az 6 sayfa

1.5 Sözsüz iletişim
Giriş
Sözsüz iletişim, vücut diliyle verilen mesajları iletir. Duruş, jestler, yüz ifadeleri ve
göz teması kişinin ne düşündüğü ve hissettiği hakkında mesaj verir.
Sözsüz iletişim ile kişi kendisini hakkında birçok şeyi insanlara aktarabilir. Eğer kişi
kör ya da görme bozukluğuna sahipse, diğer insanların vücut dilini okuması her
zaman mümkün değildir. Bu sebeple, bu bilgi formu kişinin vücut dili kullanarak nasıl
olumlu bir görüntü yansıtacağını gösterir.
1.5.1 Jestler
Jestler kişinin nasıl hissettiğini ve ne düşündüğünü gösterir. Konuşurken jest
kullanmak iletişim veya sunumu daha canlı ve ilginç yapar. Jestler, engelli danışanın
ifade etmeye çalıştığının önemli kısımlarını vurgular.
Jestlerin yanıltıcı olabileceğinin farkında olun. Bazen doğru olmayan duyguları
gösterebilir. Örneğin, kişi kolları bağlı oturur ya da ayakta durursa, soğuk,ilgisiz veya
sinirli görünebilir.
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Kolları bağlamak gibi birçok jest bilinçsiz yapılır, dolayısıyla kişi yanlış jestleri
tanımlamak ve daha uygun hareketler hakkında tavsiyeler için imaj danışmanına
gidebilir.
Yüz ifadeleri:
Hangi kültürden olurlarsa olsunlar, insanların aynı şekilde ifade ettiği yedi temel
duygu vardır. Bunlar: mutluluk, üzgün olma, şaşırma, korku, öfke, nefret ve utanma.
Bu duygulardan biri kişinin yüzünde net olarak belirirse, bunu hemen anlarız.
Bir kişiyi rencide etmemek için bu duyguların bazılarını ya da sizde kalması gereken
bir duygu veya düşünceyi saklamayı öğrenmek mümkündür. Bazı yüz ifadelerini
saklamak daha zordur. Diş ya da dudakları sıkmak istem dışıdır ve endişe veya öfke
duygularını işaret edebilir. Ayrık kaşlar şaşkınlık veya karmaşık duyguları
gösterebilir. Yüz ifadelerinizin farkında olarak ve control ederek, insanlara olumlu
izlenim verebilirsiniz.
Çoğu durumda, gülümseme insanları rahatlatır ve onlarla olmaktan mutlu
olduğunuzu gösterir. Ayrıca sizin sakinleşmenizi sağlar ve görüştüğünüz kişiyi de
rahatlatır.
1.5.2. Duruş
Dikkate alınması gerekenler:
• Kendinden emin duruş kişinin kendinden emin gözükmesini ve hissetmesini
sağlar.
• Düz oturmak ve sandalyede arkaya yaslanmak kişi hakkında çok şey
söyleyebilir. Bu kişinin ilgili, alakalı ve konuşmaya dahil olduğunu gösterir.
• Kişi sandalyenin önüne doğru oturmalıdır. Bu kişinin dikkatli ve ilgili olmasını
ve daha kolay kalkmasını sağlar.
• Diğer taraftan, düşük duruş, konuşma veya durumda düşük enerji, ruh hali
ve ilgisizliği gösterir.
• İyi duruş kişiye otorite verir. Bu ayrıca kasları ve iskeleti için de iyi bir
durumdur.
1.5.3 Ses şiddeti (ton)
Ses; dinleyici ile direk bağlantı sağlar. Beyindeki elektrik enerjisi, ağzınızdan ışık
hızıyla çıkan şok dalgası olarak akustik enerji haline gelen gırtlakta kinetik
enerjiye dönüşür. Bu durum kişinin kulak zarında titreşim yarattığı için tekrar
kinetik enerjiye dönüşür ve en sonunda dinleyici kelimelerinizi anladığında tekrar
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elektrik enerjisine dönüşür. Tüm bunlar bir saniyeden daha az bir sürede
gerçekleşir!
Ses üretimi için en iyi tavsiyeler:
•
Çok fazla su için – çok fazla su içmek (kahve,çay vb değil) ses sağlığınızı
korumak için en iyi ve en kolay yoldur. Ses sağlığı, direk vücut su
seviyesiyle ilişkilidir.
• Nefes alın – kişi konuştukça, ses her zaman nefes ile desteklenmelidir.

1.5.4. Göz teması
Göz teması intiba ve güven oluşturur.-örneğin bir toplantıda iki çok önemli
özellik.
Bir konuşmacı olarak, iyi göz teması özgüveni göstermeye yardım eder.
Dinleyici olarak, göz teması saygı ve söylenilen şeye ilgiyi gösterir. Fakat %100
göz teması rahatsız edicidir. Tipik bir sohbette, konuşmacı zamanın %40’ında
göz teması kurarken dinleyici %70 oranında göz teması kurar.
Görme bozukluğu varsa göz teması biraz daha zor olabilir ama göz temasının
yanılsamasını vermek imkansız değildir.
Göz teması yanılsamasını vermek konuşmacının sesinin geldiği yöne bakmak
ve bakışınızı konuşmacının oturma ve kalkmasına göre uyarlamak ile
gerçekleşebilir. İletişim ilerledikçe, bakış daha doğru yönde olmaya yatkındır.
Alıştırma 1
Bu alıştırma nefes alma uygulaması içindir.
•
Ayağa kalkın ve bir elinizi karnınıza koyun.
•
Karnınızın havayı dışarı atmaya yardımcı olduğunu hissederek,
iyice nefes alın.
•
Daha sonra yavaşça karın kaslarınızdaki gerginliği serbest bırakın
ve bu serbestlik derin bir solumanın başlangıcıdır.
•
Alışkanlık haline gelene kadar bunu tekrar ederek uygulayın!
•
Evdeyken-arabada seyahat ederken her zaman-şarkı söyleyin!
Özgürce ve rahatça şarkı söylemek(şiddeti zorlamayın) sesinizi
güçlendirecektir.
•
Şarkı söyleyin ve konuşun.
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Alıştırma 2
•
•

Ezbere bildiği bir şiir ya da şarkı alın ve yavaşça söyleyin.
Bunu tıpkı bir rahip gibi yapın; sadece bir notada her sesin
tamamını çıkararak. Ağzı dolduran o sesin hazzını hissedin.
En az bir kez şarkı söyleyin. Sonra tekrar başlayarak bir satırı siz
söyleyin bir sonrakini o söylemeli.
O konuşurken, şarkı söyleme enerjisinin konuşmasına
karışmasına izin verin.
Saçma konuşabilir.

•
•
•
Alıştırma 3

 En favori karakterim: Engelli danışan en favori karakterini taklit etmeli
ve SE danışmanı onun kim olduğunu jestlerden, işaretlerden,
hareketlerden tahmin etmelidir.

2.- Bilgi ve iletişim teknolojisi
2.1 Programlar ve ofis uygulamaları
Hatırlama:
SUNUM
Etkili sunum: etkili sunum için dikkate alınması gereken temel noktalar şu
şekildedir:


Sunum basit ve net olmalıdır,



Göze hitap etmeli ve akıcı olmalıdır,



Kullanılan teknoloji içeriğin ötesine geçmemelidir,



Engelli danışan sunum için iyi hazırlanmış olmalıdır,



Hedef kitle detaylı analiz edilmelidir,



Engelli danışan konu hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmalıdır,



Engelli danışan konuya hakim olmanızı sağlamalıdır vb.

Bunlara ek olarak;


Sunumun başında kendini tanıtmak,



Etkili giriş çok önemlidir.
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Sunum sırasında,


Ses tonunu ve vücut dilini iyi control edebilme,



Slayttan bağımsız konuşma (okumadan),



İzleyiciyle göz teması kurma,



İzleyicinin zihnini dağıtmamaya dikkat etme,



Geri bildirimlere önem verme,



Meseleyi günlük hayata bağlama,



Kapanış ve özet kısmı sunmak oldukça önemlidir.

Etkili sunum için ilk adım iyi bir hazırlıktır. Hedef kitle, konu, amaç, sunum yeri ve
destek araçları gibi meseleler iyi çalışılmalıdır. Hazırlık adımlarını ne kadar iyi
analiz ederseniz, kişi sunumda o kadar fazla kontrole sahip olacaktır.

Slayt Hazırlama Teknikleri:
Slayt göze hitap etmeli ve yazı tipi iyi seçilmelidir. Slayt sayfasına çok fazla şey
yazmamak iyidir. Slaytta yazılı şeylere yetişmeye çalışırken, hedef kitlenin dikkati
dağılmamalıdır.
Genelde, başlık yazi tipi boyutu 36-44 iken içerik 20-32 olur. Ayrıca gerekmiyorsa
büyük harf kullanılmamalıdır.
Cümlede büyük harf kullanmak izleyicinin okumasını zorlaştırır. İtalik, altı çizgili, ışık
ve renkler vurgulamak istediğiniz kısımlar için kullanılmalıdır. Zıt renkler arka plan ve
metin için kullanılmalıdır. Arka plan açık renk ve metin koyu ya da tam tersi
olmalıdır. Okunaklık ve kullanılan görsel materyallerin kalitesi yeterli olmalıdır.
Metinde uzun cümleler kullanmaktan kaçınılmalı ve sadece anahtar kelimeler
Bu proje 2014-1-BG01-KA202-001529, Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı altında finanse edilmiştir. Bu yayın, sadece
yazar/yazarların görüşünü yansıtır ve Komisyon; burada yer alan bilgilerin her hangi kullanımından sorumlu tutulamaz.

2014-1-BG01-KA202-001529
COACH@WORK: Engelli bireylere yönelik destekli iş istihdamı sağlayıcılarının beceri, bilgi ve
yeterliliğinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sistemi
Entellektüel ürün 4: Destekli istihdam koçları VET programı

tutulmalıdır. Her bir sayfa bir başlığa ayrılmalı ve başlıklar açıklayıcı ve fikir verici
olmalıdır. Ayrıca, slaytlara sayfa numarası vermelisiniz. 666 kuralı; sunum
hazırlamada oldukça tavsiye edilir ve sunumun kalitesini arttırır. hould avoid using
long sentences in the text and keep only the key terms.





Art arda 6 slayttan fazla olmamalı,



Madde işaretlerinde 6 kelimeden fazla olmamalı,



6 slayttan sonra grafik ve fotoğraflar konulmalı

Hedef kitleyi düşünerek, sunum dizaynı dikkatlice seçilmelidir. Metin ve görsel yardım
dengede kullanılmalıdır. Ayrıca, engelli danışan, yazım hataları ve gramer
yanlışlarına karşı dikkatli olmalıdır. Konuya uygun animasyonlar da kullanılabilir.
Animasyonlara ek olarak, renklerin netliği ve mesaja uygun renklerin kullanımı
önemlidir. Örnek renk seçenekleri:
Kırmızı: Sıcak renklerden biridir ve grubu motive etmek için kullanılır.
Turuncu: Sayfayı ilginç ve göz zevkine uygun yapmak için kullanılabilir.
Siyah: Eğer siyah sayfada baskın renk olursa, insanları istenmeyen fikirlere
götürebilir.
Mavi: Slaytlarda arka plan rengi olarak tercih edilen en popüler renklerden
biridir.
SSaarrıı:: Zıt renklerle kullanıldığında metnin okunabilirliğine yardımcı olur.

Sunum Bölümleri ve Etkili Kullanımları
1. Giriş:
Etkili sunum için ilk adım iyi hazırlıktır. Böylece, kişi hedef kitle için uygun olan iyi
bir sunum hazırlamalıdır. İnsanları konu hakkında bilgilendirmek önemlidir.
2. Gelişme:
Gelişme, konunun izleyiciye aktarılmasıdır. Konu hakkında örnekler verilebilir ve
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konu gerçek hayatla ilişkilendirilebilir.
3. Sonuç:
Konu, sonuçta özetlenmelidir. Ayrıca, soru cevap bölümü sonuçta bulunur.
Sunum boyunca izleyiciyle iletişim önemlidir. Göz teması kurmak, etkili vücut dili
kullanımı, ses tonu, görsel ve sesli araç kullanımı, konuşmacı ile izleyici
arasındaki mesafe dikkate alınmalıdır.
Sunum Yazılımı
Sunum hazırlığına yardımcı olacak farklı yazılım araçları vardır. En fazla tercih
edilen Microsoft PowerPoint programıdır. Alternatif olarak, şöyle uygulamalar
vardır: Prezi, Slideshare …

Pratik kullanım:
 Powerpoint
 Prezi

MICROSOFT WORD
Word işlemci bilgisayarınızdaki en kullanışlı programdır. Mektup, email, rapor, hatta
ders gibi tüm çeşit belgeleri oluşturmanıza, değişiklik yapmanıza ve okumanıza imkan
sağlar.
Kişisel bilgisayarlar yaygınlaşmadan önce, çoğu iş görüşmeleri daktiloda yazılmak
zorundaydı.
Bugün, daktiloların yerine büyük oranda word işlemci yazılımları geçti.
• Word işlemci kullanarak, yazdığı şeyi düzeltmek ya da ekstra metin eklemek
• Metini, belgenin bir kısmından diğerine taşımak
• Belgeyi yazdırmak
• Belgeyi bilgisayara kaydetmek.
• Başkaları tarafından yazılan belgeleri okumak
Microsoft Word’ü Başlatmak
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Microsoft Word, sözcük işlem programları içerisinde en popüler programdır. Word’ü
başlatmak için:
Başlat menüsü görüntülemek için Windows logosuna basın. Programlar
menüsünü seçin.
Microsoft Word seçin ve Giriş tuşuna basın.
Menü Çubuğu
Başlık çubuğunun altında, menu çubuğu bulunur.

Tüm programların menüleri vardır. Menü, program içerisinde birçok farklı işi yapmaya
izin veren seçenekler listesidir. Programların çoğu, menu çubuğunda en az dört ya da
beş menüye sahiptir.
Menü çubuğuna gitmek için, Alt tuşuna basın. Engelli danışan menüden menüye
geçebilir ve ok tuşlarını kullanarak her menüde aşağı doğru inebilir.
Menü çubuğundan çıkmak için, Esc tuşuna.
Sol köşede ilk menü “Dosyalar” dır. İçerisinde, belgeyi kaydet, belgeyi yazdır veya
programı kapat gibi birçok farklı seçenek içerir.
Araç Çubuğu
Menü çubuğunun altında araç çubuğu bulunur. Word’de; “ikon” olarak bilinen küçük
resimler içeren ve farklı görevleri temsil eden her biri farklı araç çubukları vardır.
Metin yazmak:
Metni yazmak ve silmek
1. Wordü başlat.
2. Alanı düzenle kısmına ismini yaz.
3. İsmini bir seferde silmek için Geri Al tuşunu kullanın.
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Metin imlecini kaydırmak
1. İsmini tekrar yazın.
2. İmleç ismin başına gelene kadar tekrarlayarak sol ok tuşuna basın.
3. Sağ ok tuşuyla imleci ismin sonuna taşıyın.
4. Bir sonraki satırda adresini yazın.
5. Yukarı, aşağı, sağ ve sol ok tuşlarını kullanarak imleci metin üzerinde hareket ettirin.
Metni düzeltmek ve yazmak
1. Küçük bir metin parçasını yazın.
2. Kelimelerden birinin sağına imleci yerleştirin ve Geri Al tuşunu kullanarak silin.
3. Onun yerine başka kelime yazın.
Bunu birçok kez uygulayın.
Yazdırma
1. Bilgisayarın yazıcıya bağlı olduğundan emin olun.
2. Belgeyi açın ve metni içerdiğinden emin olun.
3. Yazdırmak istediği sayfayı seçin ve yazdır düğmesine basın.
4. Enter’a basın.
Aşağıdaki kullanımı uygulayın:


Microsoft Word

2.2 Eposta
Eposta; göndericinin farklı alıcılara gönderilmek üzere bir mesajı oluşturmak için
kullandığı mail aracı(programı) içeren işlemleri barındırır. Aracı; postayı, her biri
mesajları okumak için kendi adreslerini kullanan alıcıların gelen kutusuna göndermek
için mesajı taşır.
Epostalar çoğunlukla resmi olmayan bir tarzda yazılır ve genelde kısadır..
Bir eposta metni mesajın ana gövdesine yazılır. Eposta mesajı yazarken en önemli
tavsiye, mesajın kısa olmasıdır. İnsanlar bir günde o kadar çok mail alırki uzun mailler
uzun bir süre ya da bazen çok, çok sonra bile okunmaz.
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Unutmayın: Bir metni bir belgeden ya da başka bir postadan kopyalayıp yapıştırmak
mümkündür, böylece metni tekrar yazmak zorunda kalmazsınız. Birçok eposta
programı, ayrıca direct olarak mesaja resim ve belge yapıştırmaya izin verir.
Eposta, kağıt postadan daha gayri resmidir çünkü daha sıklıkla ve hızlıca kullanılır.
Eğer kişisel mektup değilse, eposta genelde uzun bir giriş olmadan konuya girer. Çoğu
kişi “Sayın Yetkili” ifadesini veya kapanış ifadesi eklemez, “Alıcı” ve “Gönderici” alanları
açıklama için yeterlidir. İmzalar standart bir kapanışı içerebilir.
Postayı göndermeden önce, tekrar okunmalı, yazım denetimi kullanılmalı ve eposta
hızlıca asla gönderilmemelidir.
Email beç temel şekilde gönderilebilir:
(1) Yeni bir email oluşturmak için <ctrl>-n tuşuna basın
(2) Mesajı yazın
(3) Konuyu girin.
(4) Alıcının eposta adresini girin
(5) Gönderin.
Tekrar okuyun. Epostayı her zaman tekrar okuyun ve uygunsuz birşey içermediğinden
emin olun, kayıt altına alındığını unutup başkalarına gönderilebilir..
Yazım denetimi. Hızlı yazarken, maili okumayı ve anlamayı zorlaştıran yazım hataları
yapmak kolaydır. Yazım hataları olan eposta; göndericinin, otomatik yazım denetimi
yapmaya zaman ayırmayacak kadar, alıcıyı önemsemediği izlenimi yaratır.
Alıştırma:
Engelli danışan Gmail/ Hotmail üzerinde hesap açmalı ve mailde hitap etme,
oluşturma, gönderme, okuma, yanıtlama, iletme, kaydetme ve silmeyi
uygulamalıdır.
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Modül 3

Başlık:Koçluk Sürecinde Uygulamalı Yöntemler

Sorumlu ortaklar

ZGURA-M / INTERPROJECTS

Modülün amaçları ve
kapsayıcı hedefleri

Destekli iş istihdamı koçları nasıl yapılacağını bilir/yapar:


Farklı engellilik türlerine sahip danışanlara destekli iş
istihdamı hizmeti sağlarken; etkinlikler, test, çalışma
kağıtları gibi geniş çapta araçlar kullanmak



Engelli her bir danışanın kapasitesini ve kişisel
ihtiyaçlarını akılda tutarak diğer mevcut olanların
arasında ilgili ve en uygun olanları seçmek



Danışanların kişisel amaçlarını başarmalarında sağlanan
araçları kullanmak



Destekli iş istihdamı hizmetlerinin uygulanma sürecinde
her bir danışan tarafından gösterilen sonuçlara dayalı
ilgili ve güvenilir geri bildirim sağlamak.



Belirlenen bilgi, beceri, kapasite ve eksiklere dayalı eylem
planı hazırlamak



Kişinin kaynakları ve yeteneklerine dayalı danışan için en
uygun işi başarılı şekilde bulmayı sağlayacak gerekli
adımları belirlemek için.



Destekli iş istihdamı kavramının beş aşamasının
uygulama kalitesini güvence altına almak.



Engelli danışanın dijital becerisini zenginleştirme
açısından ek eğitimler tavsiye etmek (gerektiğinde)

Modül içeriğinin özeti ve Bu modül; iş koçluk süreci uygulamasını kolaylaştırmak
içindekiler listesi
maksadıyla çeşitli araçlar sunar. Sunulan araçların önerilir
olduğunu bilmek önemlidir ve hepsi her bir danışan ile
oturumlarda kullanılmalıdır. Destekli iş istihdamı koçu; sadece
bireysel vaka ve danışanın eylem planı için uygun olanları seçme
fırsatına sahiptir. Destekli iş istihdamı koçu şunu unutmamalıdır
verilen testler, çalışma kağıtları ve etkinliklerden hangisinin
uygulanacağına karar verirken, danışanların kişisel özellikleri,
becerileri ve kapasitesi öncü noktalar olmalıdır.
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Modülün içeriği beş aşama ile destekli iş istihdamı modeli
yapısına uymaktadır- katılım, mesleki profil, iş fonu ve işverenin
katılımı ile aralıklı iş desteği.
Modülün yazarları; beş adımın her biri için doğrudan uygulamalı
yöntemler sunar.
Birinci Aşama Katılımda; ısınma etkinlikleri olarak hizmet
etmeyi amaçlayan her bir sürecin başında birbirlerini daha iyi
tanımalarına izin veren etkinlikler, çalışma kağıtları ve testler
sunmaktayız. Farklı etkinlikler ve testler; motivasyon, otonomi,
kişisel ve kariyer hedeflerini başarma isteği gibi danışanın
kişiliği ile bağlantılıdır. Stresli durumlarda danışanların
davranış türünü değerlendirecek bir test de vardır.
Mesleki profil- ikinci aşamada yazarlar; danışanların potansiyeli,
güçlü yanları ve özelliklerini kontrol edecek çalışma kağıdı
verirler. Ek olarak, vücut dili kullanımı, engelli danışanın sözlü
ve sözsüz iletişimi açısından destekli iş istihdamı koçuna uygun
bir araç olarak işlev gören testler de vardır. Destekli iş istihdamı
koçu; danışanların kendilerini emin olarak işverenin ilgisini
çekecek profesyonel ve ikna edici tavır içerisinde tanıtmaları
için mesleki beceriler geliştirme alanlarını farkedebilecektir.
İş bulma – üçüncü aşamada danışanın rekabetçilik düzeyini
arttırmaya ve işveren veya insan kaynakları yönetici ile gerçek
buluşmaya hazırlama merkezli birçok yöntem sunmaktayız. İş
bulma için test ve etkinlikler, mülakatta uygun görüntü ve
davranış, iş bulma kanalları ve iş başvuru belgelerini
geliştirmede çalışma kağıtlarını içerir. Bu oturum; rehberlik
sağlayan doğrudan çalışma kağıdı ve işveren/insan kaynakları
yöneticisinin iş mülakatı boyunca araştırdığı ipuçlarıyla sona
erer.
Modül; işverene yaklaşmada uygun yolları içeren dördüncü
aşama- İşveren katılımı ile devam eder. Ayrıca, destekli iş
istihdamı koçu; işyerinin muhtemel uyarlamaları için rehberlik
materyali ile donanımlı olacaktır. Bu oturum; aynı zamanda
danışanın iş ortamına dahil olması için çok önemli bir aşama
olan engelli çalışanlarla nasıl çalışılıp, iletişim kurulacağı
üzerine tavsiyeler verir. Bu oturum; destekli iş istihdamı
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koçunun engelli çalışanı firmada çalıştırmak için teşvik olarak
tavsiye ettiği sosyal sorumlu işveren olma avantajları üzerine
kısa özetle sona erer.
Sonuncu ve önemlisi aralıklı iş desteği- beşinci oturum; iş
bekletme ve iş yerinde performans geliştirmeye odaklanan
tavsiyeler içerir. Ayrıca, danışanın işyerindeki ihtilaflarla başa
çıkması için olası yollar için bu bölüm kullanışlı test
sunmaktadır. Bu oturum; çalışma sürecinin uzatılmış
adaptasyon sürecini gerektirdiği firmalar için yararlı olacak
mentörlük program çerçevesi içerir.
Bu modül seçmeli üç ek ile sona erer. Modülün pratik
uygulanması sonucu olarak eğer alanda eksiklikler saptandıysa,
destekli iş istihdamı koçu danışana bunları önerebilir.
Eğitim işyükü

1. Teorik kısım (saat): 10 saat
2. Uygulamalı kısım (saat): 50 saat
3. Değerlendirme (saat): 0 saat

Gerekli eğitim
kaynakları

1. Kişisel bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya tablet.
2. İnternet erişimi.
3. E-posta hesabı
4. Yazıcı

Öğrenme yolları

Ön bilgi

1. Yüzyüze: 5 saat
2. E-öğrenme: 5 saat
3. Uygulama: 50 saat
4. Staj: 0 saat
1. Okur yazar olmak, engellilik ve sosyal meseleler hakkında
temel bilgiye sahip olmak.
2. İyi iletişim becerileri.
3. Temel ICT becerileri.
4. Diğerleriyle ortak hareket edebilme yeteneği.
5. Olumlu tutumlar ve engellilere karşı empati gösterme
yeteneği.
6. Özel ihtiyaç sahibi danışanlarla çalışma alanında temel bilgi
Zorunlu modül tamamlama:
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M1 Engellilik farkındalığı
M5 Destekli iş istihdamı temeli
M6 Tutumlar ve yaklaşımlar
M8 Kariyer rehberliği – iş piyasası yöntemleri
Öğrenim çıktıları

Bilgi:


Destekli iş istihdamı koçluk sürecinin pratik uygulanması
için yapılandırılmış metodolojik çerçeve



Destekli iş istihdamı koçunun günlük işini destekleyecek
çeşitli araç türlerinin çokluğu



Temel dijital beceri edinimi ve sosyal mesya hesapları
başlatmada yapılandırılmış ek eğitimler



İstihdamı kolaylaştıracak ciddi oyunların kullanımı

Beceriler:


Destekli iş istihdamı sürecinin farklı aşamalarında ilgili
ve güvenilir araçları seçme yeteneği



Engelli danışan profesyonel yetenekleri ve sosyal
becerilerinin geliştirilmesi için geri bildirim sağlama
yeteneği



Engelli danışanların özel ihtiyaçları ve kaynaklarına
dayalı farklı yaklaşımlar uygulama yeteneği.



Her bir danışanın güçlü yanları, zayıf yanları ve
kısıtlamalarını farketme yeteneği



Kişisel istekler, gerçekçi fırsatlar ve yerel iş piyasasının
özellikleri arasındaki uyumsuzlukların üstesinden
gelmek için danışanı destekleme yeteneği.

Tutumlar:


Engelli danışanlara destekli iş istihdamı hizmetlerini
yüksek kalitede sağlayan farklı tür kullanışlı kaynaklar
açısından geliştirilmiş özgüven



Danışanların kapsamlı profilini oluşturmada artan
yetenek



Destekli iş istihdamı hizmetlerini yürütmede nitelik
seviyesini arttırmak
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Engelli danışan için ücretli iş bulma ile son bulacak
destekli iş istidamı sürecinde özgüven arttırmak

ECVET/AKTS puanları

AKTS = 2 kredi; ECVET = 10%

Değerlendirme (tür)

Vakaya dayalı sınav
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3.1. Koçluk nedir?
Profesyonel koçluk; destekli iş istihdamı danışmanlığı için kullanılan destek yöntem türüdür.
Kişinin; kendi kaynak ve becerilerine dayanarak gerçek hayatta profesyonel bir durumda bir
hedefe ulaşmasına yardımcı olur. Bir kişiye yardım etmek “bir probleme çözüm bulma” veya
“birinin yerine birşey yapma” anlamına gelmez, çünkü bu alıcının becerilerini geliştirmesine izin
vermez. Koçluk yaklaşımında, alıcılar; kendi gelişimi ve profesyonel şartlarını seçenlerdir. Koç;
alıcıyı kontrol eden ve ona sürecin algoritmasını verendir.
Amaç; alıcının güçlü yanları, zayıf yanları, kişisel engelleri, yeteneklerine vb. Vurgu yaparak
alıcının kişisel becerilerinin gelişimi ve bağımsızlığıdır. Destekli iş istihdamı danışmanı; bu
yüntemle koç rolünü oynar ve alıcı(engelli birey) alıcı rolündedir.

3.2. Koçluk nasıl işler?
Eğitim gibi bilgiyi aktarmada daha geleneksel yöntemlerin aksine, koçluk; profesyonel bir duruma
bir cevap vermek için kişinin kendi kaynaklarını geliştirmesinde rehberliği kapsar. Koçluk; birey
temel becerilere sahip olduğu zaman ancak gerçekleşir. Koçluk alıcı/profesyonelin işyerinde
becerilerini bireysel destek ile gerçekleştirmesini sağlar. Koçluk süreci koçluk mülakatları yoluyla
uygulanmaktadır. Bundan dolayı tüm süreç; iki birey(koç ve öğrenci) arasındaki tercihen yüzyüze
olan kişisel iletişim olarak nitelenir. Yüz yüze etkileşim mümkün olmadığında, telefon veya
çevrimiçi iletişim (Skype) üzerinden gerçekleşir. Mülakat durumu; bir grubu eğitmekten farklı
olan özel yönetim becerilerini gerektirir.
Koç değil alıcının kendisi seyahati yapacak olandır. Süreç; kişinin kişisel gelişimini iyileştirmeyi
amaçlar. Bu yüzden; problemleri öngörerek ve uygun çözümler bularak alıcının tüm olası
imkanlarla bağımsız olmasını sağlaması gereklidir. Bu; uygun bir cevap bulmak için bağlamın tüm
açılarının hesaba katılmasının gerektiği gerçekliği teste tabi tutmanın bir yoludur. Koçluğun gücü;
alıcıya nasıl adapte olacağında yatmaktadır.
Tüm iletişimde olduğu gibi, bağlam-bireye mesaji verme ve mesajın verildiği şekil- koçluğun etkili
olması için hesaba katılmalıdır. Fakat, koçluğu diğer eğitim yöntemlerinden özellikle ayıran şey
ilişkiye dayalı önemidir. Bu; öğrenme temelini oluşturan ilişkidir ve alıcının bağımsızlığı
geliştirmesini sağlar. Koç her zaman şunu hatırlamalıdır koçluk ilişkisi kişisel veya arkadaşçıl
değildir. Hem alıcı hem koçun sınırları bilip saygı duyduğu profesyonel bir ilişkidir. Koçluk
kuralları ve aşamalarına göre ve etkileşimi sürdürmek için, yapı ve çerçeveyi kurmak koçun
sorumluluğudur. Bu ikisi arasındaki güvene zarar vermemelidir.

3.3. Koçluk ne zaman uygundur?
Koçluk becerileri uygulamada ve profesyonel durumlarda performansı geliştirmede uygundur. Bu
ayrıca temel bilgi, usül ve yöntemler öğrenildiğinde faydalıdır fakat; alıcının alışkanlıklarını bölen
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yeni bir durum ortaya çıktığında ve yeni çalışma yöntemlerine, kişisel beceri ve yetkinliklerin
geliştirilmesine yol açtığında uygulanması daha fazla geliştirme gerektirir.
Bu durumlarda, dikkat; becerilerini uygulaması gereken kişi üzerindedir çünkü görev aldığı iş
başarısında önemli bir rol oynar. Bu aşamada, artık sadece uygulanacak yöntem ve teknikler
içerilmez çünkü genelde kişi bunlara aşinadır. Onun yerine özel bir durumda alıcının kaynaklarını
geliştirmesini içerir.

3.4. Koçun uzmanlığı ve tutumları
3.4.1. Koçun uzmanlığının iki düzeyi
Koçluk; kişinin çözüm arayışında desteklendiği şekil ile nitelenir. Herkes bir meslektaşına tavsiye
verebilir, destekleyebilir veya geri bildirim sağlayabilir. Fakat danışman koçluğu görüşmeleri,
destek ve değerlendirme farklıdır çünkü bunlar alıcının test etme ve bu tavsiye, destek ve geri
bildirimi işlerine entegre etmelerine izin verir. Bu sürecin önemini ve bağlam ilişkisinin önemini
gösterir.
Dolayısıyla koç iki düzeyde uzmanlığa sahiptir (önem sırası):
-

Koçluk süreci ve ilişki yönetimi ve
Alıcının profesyonel alanı.

Koçun; alıcının profesyonel alanında belirli uzmanlığının olması tercih edilirken, bu uzmanlık
koçluk için tuzak olabilir. Genelde koçun uygulanacak çözüm ve yapma yolu ile ilgili fikri vardır.
Fakat bu şekilde yapmak alıcının becerilerini geliştirmez. Aksine, alıcı koçun fikrine bağlı kalır ve
bir çözüm üretme ve bunu koçun denetimi altında test etme şansını kaçırır. Ayrıca; alıcı
becerilerini geliştirmesi için hesaba katılması gereken firmada bir konuma sahiptir. Firmada yeni
mi? Hiyerarşik sorumluluğa sahip mi? Ne şekilde etrafındaki insanlar yaklaşımın farkında? Tüm
bu noktalar her bir durumu özgün yapmaktadır. Tabii ki, uzmanın keskin gözü durumun önemli
unsurlarını daha hızlı bir şekilde tanımlamalarına izin verecektir. Yine de; çok hızlı tepki vermek
şunu göstermektedir alıcından çok kendi hızlarını takip etmektedirler ve rollerini dolayısıyla
yanlış anlamışlardır.

3.4.2. Faydalı koç tutumları
Koçluk ilişkisinin kolaylaştırılmasında ve böylece koçluk süresince öğrenme ve geliştirme
sürecinde birçok tutum önemlidir. Bu tutumlar şunları içerir:
 Aktif dinleme
 Hoşgörülü nötr olmak
 Empati
 Alıcının yeteneklerinin olumlu algılanması
 Çözüm değil süreç üzerinde çalışmak
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Gizlilik
Motivasyon
Teşvik edici tutum

• Aktif dinleme ve hoşgörülü nötr olma
Koç kendini açık sözlülük ve aktif dinleme konumuna yerleştirir. Alıcının durumunu anlamaya ve
onun referans çerçevesine girmeye çalışır. Yargılamalar yapmaz fakat kişinin bakış açısından
durumu anlamaya çalışır. Koç duruma karşı nötrlük gösterir ve alıcıya karşı hoşgörülü davranır.
Kendi duygularına karşı objektif duruş sergiler ve duygusal olarak etkilenmekten kaçınır.
Eğer alıcı dinlendiğini hissederse, güven duygusuyla ilerler.
• Empati
Koç empati gösterir örneğin alıcının durumu görme şeklini, duygularını, endişelerini, isteklerini
ve kişisel engellerini anlamaya çalışarak alıcının duygularını tanımlar. Alıcının bakış açısını
hesaba katarak, durum gelecekte değişebilir.
• Alıcının yeteneklerinin olumlu algısı
Koçun alıcıyı görme şekli süreç ve sonuçların elde edilmesinde büyük etkiye sahiptir. Eğer koç
alıcının çözüm üretme yeteneğine inanmazsa, o zaman alıcının böyle bir şey yapma şansı yoktur.
Koç; alıcının karşılaştığı problemlere çözüm getirme potansiyelinin olduğundan emin olmalıdır.
Ayrıca, herhangi olumsuz yargı; objektif analiz için gerekli tarafsızlığı engelleyecek koçun
algısında önyargılara sebep olur. Bu; koç alıcının engellerini görmeyecek demek değildir. Bu
sadece alıcının yeteneklerini geliştirme yoluyla üstesinden gelme fırsatını görmeleri gerektiği
anlamına gelir. Ayrıca alıcının bu fırsatları görüp, yetenekleri hakkında olumlu bir görüş
sürdürmesine yardımcı olur.
• Çözüm değil süreç üzerine çalışmak
Koç, problem çözme ve değerlendirme sürecinde destek sağlar. Dolayısıyla; her ne pahasına
olursa olsun alıcının adına bir çözüm bulmaya çalışmaz. Çözüm merkezli olamanın riski şudur koç;
tüm ihtimalleri araştırmadan, alıcının çözüm sunabileceği fırsatları dikkate almadan kendi
görüşünü alıcı üzerine empoze etmek isteyecektir. Bu empoze etme ilişkinin bozulmasına sebep
olabilir. Dolayısıyla, koç, hedefler ile sürecin aşamalarını net olarak belirlemeli ve alıcının kendi
başına gelecekte problemle nasıl başa çıkacağını öğretmelidir. Koçluk; problemleri çözmek için
tecrübe kazanmak ve çözüm geliştirmektir. Bu yüzden, koçun sürece odaklanması ve alıcının
problemi nasıl çözebileceğini öğretmeye çalışması önemlidir.
• Gizlilik
Koç ilişkisine uygulanabilecek gizlilik kuralları altında, alıcı özgür bir şekilde, koçluk ilişkisi
dışında olumsuz sonuçlar kaygısı olmadan kendini ifade edebilir. Endişelerini ve korkularını
özgürce paylaşabilir ve böylece kişisel engellerin ötesine geçebilir. Koçluğun başarısı koç ve alıcı
arasındaki güvene bağlıdır. Koç; alıcının problemi analiz etme ve sonunda çözmesine yardım
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etmek için durumun tüm yönlerinden haberdar olmalıdır. Söylenen herşeyin kesinlikle gizli
kalacağından alıcıyı emin kılması oldukça önemlidir.
• Alıcının motivasyonu
Koç, alıcıyı görüşlerinde destekler ve sorgulama yoluyla bir çözüm arar. Danışman alıcının adına
konuşmaz. Farklı görüşler araştırmasını, analiz etmesini ve uygun çözümler bulmasını teşvik
ederek alıcıyı problemin içine dahil etmeye çalışır. Koçluktaki motivasyon, alıcının problemlerle
karşılaştığında işlevsel bir çözüm bulması için alıcının isteği ile ilgilidir. Koçun ana motivasyonu;
alıcının yeteneklerini geliştirmesi için ona hitap etmesi, teşvik etmesi ve ilham vermesidir. Eğer
alıcı öz-motivasyon ve öz-geliştirme ile hareket etmezse koç alıcının şuna inanmasına teşvik
etmelidir problem çözme yeteneğini edinmek; daha iyi istihdam, refah vb. şanslarını arttırmanın
yanı sıra onun gelecekte özgüven ve saygı kazanmasına yardım edecektir.
• Teşvik edici tutum
Koç, alıcının sorunlarla başa çıkmada ve kendi gelecek gelişimini nasıl yöneteceğini öğrenmede
kendi yeteneğine inanması süreci boyunca teşvik eder.

3.5. Koçluk mülakat türleri
Tüm koçluk durumları aynı amaçlara sahiptir. En uygun yöntemi tanımlamak için koçluk amacını
belirlemek önemlidir.

3.5.1. Danışma mülakatı
-

-

Tarafsız
Roller ve ilgili paydaşlar
Mülakat
Belli bir durum veya tanımlanmış probleme cevap olarak alıcınya yetenek, öneri ve iyi
uygulama sağlamak
Alıcı: Acemi
Koç: Uzman
Yüz yüze/Skype/Telefon
Danışma mülakatı; belli bir durum veya tanımlanmış problem karşı eğitim oturumunu
tamamlamış kişiye yardım etmek için kullanılır. Bu tarz mülakatta, uzman(koç);
acemiye(alıcıya) belli bir problemde yardımcı olur.Koç; çözümler, tavsiyeler ile iyi
uygulama kuralları sunar koçluk sürecini uygular. Bu demektir ki koç; belli bir durumu ele
alırken alıcıyı tavsiye ve faklı uygun çözüm analizleri yoluyla yönlendirmelidir.
Koçun tutumu, aşamalar ve mülakatı yürütme kuralları burada gereklidir. “Tavsiye”; ilişki
kurulunca ve derinlemesine analizden sonra ancak devreye girebilir ve alıcının hızıyla
uyumlu olmalıdır çünkü çözümü uygulayacak kişi o olmalıdır.
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3.5.2. Destek mülakatı
-

-

Tarafsız
Roller ve ilgili paydaşlar
Mülakat
Alıcının bireysel beceri ve yeteneklerini geliştirmek böylece karmaşık bir problem çözüm
bulabilir ve değişim ihtiyacını tanımlayabilir.
Hiyerarşi veya alıcı: soru soran
Koç: destekçi, aydınlatan
Yüz yüze/Skype
Danışma mülakatının aksine, destek mülakatı belli bir problem atıfta bulunamaz fakat
karmaşık bir problem ve değişim ihtiyacının varlığına odaklanır. Alıcıya bir çözüm
sunmayı içermez fakat onun kendi çözümlerini geliştirme sürecinde destekler. Bu tür
koçluk mülakatı koçluk sürecinden başarıyla geçmiş ve ek tavsiyeye ihtiyaç duyan
alıcıların isteklerine hitap eder. Bazı durumlarda, alıcının müdürü; işçisinin çalışma
durumunu rahatlatmak veya takımda bazı problemler için yardım bulmak için bu tür
mülakat isteyebilir.
Her mülakatta olduğu gibi, amaçlar net bir şekilde tanımlanmalı ve koçluk mülakatının
genel aşamalarına göre yapılmalıdır.

3.5.3. Değerlendirme mülakatı
-

-

Tarafsız
Roller ve ilgili paydaşlar
Mülakat
Değerlendirme, koçluk süreci boyunca değişiklikleri izlemek için resmi ve yapıcı bir
yoldur.
Koç: Değerlendirici
Alıcı: Değerlendirilen kişi
Değerlendirme mülakatı alıcı tarafından veya alıcının müdürü tarafından istenebilir veya
temel koçluk sürecinin parçası olabilir.
Yüz yüze/Skype
Değerlendirme mülakatı; öğrenme durumundaki kişi ile alıcının becerilerini uygulama
değerlendirmesi ile özellikle görevlendirilmiş kişi (koç,bölüm müdürü, eğitmen, uzman
vb) arasında resmi çerçevede gerçekleşir.
Bu edinilen sonuçları ve gerçekleşme yollarının yanı sıra profesyonel durumda hangi
becerilerin uygulandığını içerir. Değerlendirme herhangi öğrenme sürecinin ayrılmaz bir
parçası olduğundan dolayı, bu değerlendirme yaklaşımı koçluk yaklaşımı olma amaçlıdır.
Değerlendirme mülakatı; öğrenme uygulama amaçlarının önceden tanımlandığını
varsayar. Bu mülakatın amacı gerçek başarıyı değerlendirmektir.
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3.6. Koçluk mülakatının aşamaları
Koçluk mülakatı belirli aşamalara saygı duyan iki kişi arasındaki yapısal değişimdir. Bu aşamalara
saygı duyarak, mülakatın çerçevesini kontrol etmek ve sonuç olarak amaçları başarmak daha
kolaydır.
Koçluk mülakatının aşamaları:
-

İlişki kurma: buz kırıcı, dinleme, sonuç için acele etmeme vb.
Parametreleri tanımlama: niçin, ne, nasıl (mülakat türü, süresi, amaç tanımı, çalışma şekli)
açıklama
Problemi analiz etme ve çözüm süreci kurma: problem anlamı, destek verme ve
uygulanacak çözümleri onaylama
Oturumu kapatma ve takip etme: mülakatın özeti ve sonraki için hazırlanma

3.6.1. İlişki kurma: irtibat sağlama
Tüm iletişim durumlarında olduğu gibi, eğer ilgili kişiler birbirini tanımıyorsa, birbirlerini tanıyor
fakat uzun süredir görmemişlerse veya farklı bir bağlamda daha önce tanışmışlarsa sorunun
merkezine ulaşmak çok zordur. Süreci duruma göre değişen bu aşama güven sağlanmasına ve
sonraki tartışma için gerekli dinlemeye izin verir.
Koç aynı zamanda mülakatın yerine özel dikkat gösterir. Sakin ve özel bir yerde gerçekleşmelidir.
“Resmi toplantı” ve “hiyerarşik toplantı” ayarlarından kaçınmak tercih edilir. Onun yerine
lokasyon ayarları toplantı atmosferini kolaylaştırmalıdır.

3.6.2. Çerçeveyi kurmak
Mülakatın çerçevesi niçin, ne ve nasılı açıklar:
-

Niçin buradayız? Kim rica etti? Biz kimiz (alıcı ve koç)? Bu ne tür bir mülakat (tavsiye,
destek veya değerlendirme)?
Ne kadar sıklıkla toplanacağız? Mülakat ne kadar sürecek?
İşleyiş kuralları neler (gizlilik, aktif katılım vb.)?
Koçluk yaklaşımı/mülakat için hedefler neler?
Mülakat nasıl gerçekleşecek (irtibat kurma, çerçeve, durum analizi, hedefler ve çözümler,
kapanış, takip)?
Nasıl çalışacağız (alıcının aktif rolü)?

Bu soruların her biri için, ortak bir anlayışın olup olmadığını doğrulamak veya hedef ile nasıl
ilerleneceği yolu üzerinde uzlaşıya varmak için alıcıya danışmak gereklidir.

3.6.3. Analiz süreci ve uygulanacak çözümler
-

Problemi analiz et:
o Durum niçin bir problem? Kim için?
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sadece yazar/yazarların görüşünü yansıtır ve Komisyon; burada yer alan bilgilerin her hangi kullanımından sorumlu
tutulamaz.

13

2014-1-BG01-KA202-001529
COACH@WORK: Engelli bireylere yönelik destekli iş istihdamı sağlayıcılarının beceri, bilgi ve
yeterliliğinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sistemi
Entellektüel ürün 4: Destekli istihdam koçları VET programı

-

o İlgili paydaşlar kim?
o Tarafsız gerçekler neler? Bu gerçeklerin yorumlanması? İlgili duygular?
o Alıcının yaşadığı zorluklar neler?
o Rolünü nasıl görmekte?
o Hangi çözümler uygulandır? Kim tarafından?
o Durumun riskleri ve fırsatları neler?
Çözümler
Analiz, problem daha kapsamlı bir bakış açısı sunar. Durumun netleştirilmesi ile ancak
hedefler konulabilir ve çözümler duruma uygulanabilir. Alıcı; bu aşamada aktif olmalıdır.
Bahsedilen her bir sorun için çözümü anlayıp desteklemesi gereklidir, çünkü sahada bunu
uygulayacak olan kişi alıcıdır. Dolayısıyla, bu durum başarı olmalıdır yoksa uygulama
gerçekleşmeyecektir. Çözümleri tanımlama aşamasını kolaylaştıracak birçok yol vardır:
o
o

o

Alıcının hızına saygı duymak; ondan daha hızlı gitmemek;
Uygulamasını düşünerek çözümün sonuçlarını öngörmek, bu durum kişinin
engelleri tahmin etmesine izin verir ve kararlaştırılmış değişiklikle ilgili endişeyi
azaltır;
Seçilen çözümün problem durumunu çözmek için gereklilikleri sağladığını ve
başarı için beklenen kriterleri karşıladığını doğrulayarak döngüyü tamamlamak.

3.6.4. Mülakatı bitirme
Mülakat; mülakatın bir özeti ve gelecek için hazırlıkla sona erer:
-

Mülakatın anahtar unsurlarının bir özeti (hedefler, analiz unsurları, tartışılan veya seçilen
çözümler, uygulama aşamaları vb.),
Mülakattan sonra yapılacak işlerle ilgili bir taahhüt,
Herhangi bir yeni koçluk oturumunda gerekli bilgiyi tanımlamak.

Bazen bir problem çözümü, sadece bir mülakatın sonrasında bulunamaz. Bir mülakat, daha
kapsamlı bir durum analizi ile sonuçlanabilir. Bu zaten bir adım öne çıkmaktır. Ona aktif bir rol ve
problem çözümlerine yüksek dahiliyet vermek için; mülakatı alıcıya bir iş ile bırakmak iyi bir
fikirdir. Bazen altta yatan bir değişime ulaşmak için işleri yapmada kişi yeni yollar deneyebilir
veya analiz unsurlarını doğrulayabilir ve böylece bir çözüm için çalışır.

3.7. Değerlendirme mülakatı neden farklıdır?
Diğer mülakat tiplerinde olduğu gibi; ilişki kurma aşamaları, parametreleri tanımlama, analiz
süreci, çözüm ve mülakatın bitirilmesi özelleştirilebilinir. Mülakatın hedefine göre daha özel bir
şekle de ayrılabilir. Değerlendirme mülakatı en az iki yönden farklıdır: bir taraftan koç kendi
resmi fikrini vermesi için davet edilirken diğer taraftan daha tanımlanan hedeflerin başarıldığını
doğrulamada mülakat bir rol oynar.
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Fikirlerin değişimi özel bir şekilde yapılandırılmıştır.
Değerlendirme mülakatının aşamaları şu şekildedir:
-

İlgi uyandırmak ve alıcının anlayışını test etmek
Alıcıyı kendi bakış açısını anlatması için teşvik etmek
Kişinin tarafsız görüşünü sunmak
Sonuç özeti hazırlamak
Mülakattan bilgi almak

İlgi uyandırmak ve alıcının anlayışını test etmek
Bu ilk aşama; değerlendirme mülakatının içerik ve hedefini açıklayarak alıcıya güven vermeyi
içerir. Bu ayrıca; alıcının tepkilerine açık olmayo ve onu soru sormaya teşvik etmeyi kapsar.
Değerlendirme sürecine başlamak için, şüphe ve belirsizlik alanlarını netleştirerek koç bunları
cevaplar.
Alıcıyı kendi bakış açısını anlatması için teşvik etmek
Koç; alıcının kendi öğrenim başarısı ve uygulama hedeflerini nasıl algıladığını özgürce ve kendine
güvenerek ifade etmesi için alıcıyı davet eder.
Koç; bu aşamada kendi görüşünü ifade etmeden, dinleyerek ve soru sorarak alıcının bunu daha
derine inerek düşünmesine yardımcı olur.
Koç; öğrenme ve uygulama ile ilgili tartışılan ve geliştirilen tüm yönler ile engel noktalarını
doğrular.
Koç; alıcının sorular sorup, cevap vermesini teşvik eder.
Kişinin tarafsız görüşünü sunmak
Koç; kendi görüşünü gerçekler ve somut örneklerle tarafsız bir şekilde sunar.
Koç; alıcının her şeyi anladığından emin olur.
Koç; alıcının soru sorması ve cevaplamasını teşvik eder.
Sonuç özeti hazırlamak
Koç ve alıcı kendi uzlaşı ve uyuşmazlıklarını tanımlar. Koç görüşler arasında bağlantı kurar ve
farklılıkları kaydeder. Koç alıcının daha önce belirlenen hedefleri hatırlamasını teşvik eder ve
süreç başarı ile memnuniyeti hakkında yorum yapar. Daha sonra her ikisi birlikte karşılaşılan
engelleri ve zorlukların üstesinden gelme yollarını ele alırlar.
Çözümler için önerileri ortaya çıkarma şeklinde engellerle mücadele edilir.
Koç; alıcının bağlılığını teşvik ederek yeni hedefler koyar.
Koç ve alıcı hedeflerin başarısını ölçmek için göstergeler belirler ve takip mülakatları planlar.
Mülakattan bilgi almak
Koç ve alıcı şu konularda bilgi alır:
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-

Tartışılan ve uzlaşılan şeylerle ilgili alıcının bağlılığı,
Kullanılan prosedür,
Daha önce belirlenen hedeflerin başarısı ,
İlişki.

3.8. Bazı koçluk teknikleri
Koçluk mülakatında kişinin kendini ifade etmesine teşvik etmek kolay değildir. Alıcı nerde
anlatmaya başlayacağını veya durumu nasıl açıklayacağını bilemeyebilir. Koçun rolü; onun kendi
farklı düzeylerde ifade etmesine yardım etmektir, şöyle ki:
-

gerçekler,
durumun yorumlamaları,
durum hakkında duygular

Yapıcı bir şekilde koçluk mülakatı yürütmede ve alıcının ifade ve anlatımını teşvik etmede birçok
teknik faydalı olabilir.
Koçluk mülakat teknikleri
-

Açık sorular
Kapalı sorular
Nötr sorular ve ifadeler
Açık, nötr ve kapalı sorular oturumu
‘Yansıma’ ifadeleri
İlgi işaretleri
Duraklama ve sessizlik
Yeniden düzenleme
Özet

3.8.1. Açık sorular
Açık sorular; kişinin kendini ifade etmesi, ne hissettiğini ve düşündüğünü söylemesi için bir fırsat
sunar. Çeşitli konularda edinilecek geniş çapta cevap çeşitliliğine izin verirler.
-

‘….. hakında ne düşünüyorsun?’
‘Durumu nasıl görüyorsun?’

Sorular objektif bir şekilde oluşturulmalıdır. Hedef; kişinin fikrini vermektense bilgi edinmektir.
Şundan kaçının: ‘Bunun işe yaramayacağından eminim. Sen ne düşünüyorsun?’
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3.8.2. Kapalı sorular
Kapalı sorular, net sorulara cevaplar ve belirlenecek gerçeklere cevaplar sağlar. Bu yüzden “kim”,
“ne zaman” “nerede” ve “ne kadar/kaç tane” ifadeleri ile başlar.
-

‘Bu dönem kaç tane eğitim oturumu verdin?’

Kapalı sorular aynı zamanda edinilecek seçime cevap sağlar.
-

‘Alt düzey veya kıdemli bir iş arkadaşından destek almak ister misin? ’

Kapalı sorular aynı zamanda “evet” veya “hayır” ile alınacak cevaplara izin verir.
-

‘Verilen süre içerisinde bu üç oturumu gerçekleştirebileceğinizi düşünüyor musunuz?’

3.8.3. Nötr sorular ve ifadeler
Nötr sorular ve ifadeler ele alınan özel bir konu hakkında daha fazla bilgi vermek için kullanılır.
-

‘Bana, bu müşteriyi neden tercih ettiğinizi söyleyin.’

Ayrıca, bilginin doğal akışına izin verir.
-

‘Seni endişelendiren şeyi anlat.’

3.8.4. Açık, nötr ve kapalı sorular oturumu
Mülakatın başında, açık sorular bilgi akışını canlandırdığı için daha uygundur. Aksine, bir dizi
kapalı soru mülakatın bir sorgulama gibi görünmesine sebep olabilir. Mülakatın ortasında
tartışmayı devam ettirmek ve belli konularda daha fazla bilgi toplamak için, nötr sorular ve
ifadeler kullanmak uygundur.
Mülakatın sonunda, kapalı soruların kullanımı, gerekli bilgiyi sonuçlandırarak belli bir konuyu
tartışmayı bitirmeye izin verir. Kapalı soru oturumu kullanımının neden kullanıldığını belirtmek,
sorgulama etkisinden kaçınmak için her zaman faydalıdır.

3.8.5. ‘Yansıma’ ifadeleri
‘Yansıma’ ifadeleri alıcının ifade ettiği duyguyu koçun dillendirmesine ve duyguların görülüp
anlaşıldığını göstermesine izin verir. Dolayısıyla daha kolay ifade edilir ve alıcı bu güçlü
duyguların üstesinden gelebilecektir.
-

‘Çok endişeli gözüküyorsun…’
‘Bunun seni mutlu ettiğini görebiliyorum…’

Fakat koç, “yansıma” ifadelerini çok fazla kullanmamaya dikkat etmeli ve onun yerine profesyonel
tartışmayı kısıtlayan tuhaf duyguları teyit etmek için bunları kullanmalıdır.
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3.8.6. İlgi işaretleri
İfade; sorgulama yerine teknikler kullanarak ortaya çıkarılabilir. Sözlü ve sözsüz ilgi işaretleri
kişinin kendi fikirleri hakkında konuşmasına teşvik edebilir.
-

‘Hmmm… Devam et… Anlıyorum…’ (Kabul etme, kafa sallama vb.).

Fakat koç bu işaretleri çok fazla kullanmamaya dikkat etmelidir çünkü tartışma çok karmaşık hale
gelebilir. Benzer şekilde, koç söylenen şeyin destek ifadesi olarak yorumlanmadığını sağlamalıdır.
Koç, sözsüz ilgi işaretlerini sahip olmaya dikkay etmeli, ağzına eline koymaktan kaçınmalı, alıcının
direk karşısına oturmaktan ve doğrudan göz teması kullanmaktan kaçınmalıdır. Tüm bu eylemler,
alıcının güvenini zedeleyebilir ve agresif davranışa sebep olabilir.

3.8.7. Duraklama ve sessizlik
Duraklama ve sessizlikler olumsuz olabilmesine rağmen, mülakatta yine de önemli işleve sahiptir.
Kişinin söylenen şeyi anlaması ve düşünmesine izin verir. Ayrıca, kişinin baskı altında
hissetmemesini sağlar. Bu aynı zamanda koça düşünmesi için zaman verir.
Fakat, faydalı sessizlikler; mülakatta yönetilmesi gereken tuhaf sessizliklerle karıştırılmamalıdır.
Eğer sessizlik doğal ve faydalı değilse; hızlı göz hareketleri, duruş değiştirme, dudakları ısırma vb.
yollarla endişe gösterecektir. Koç; bu duraklamayı bölmek için olumsuz ifadeler kullanmamalıdır.
(örneğin, “gergin gözüküyorsun” veya “sakin değilsin”). Buzları kırmak ve güven kazanmak için,
olumlu ifadeler(“Bir çözüm düşündüğünü görüyorum” veya “birlikte çözüm bulmamızı ister
misin”) deneyebilir ve daha sonra mülakata devam edebilir.

3.8.8. Tekrar ifade etme
Görüşülen kişilerin kelimelerini ifade etmek gereklidir çünkü bu koçun söylenilen şeyin
anlaşıldığını ve anlamın doğrulandığını anlamasına yardımcı olur. Tekrar formüle etme sözsüz
tutum veya davranışlardan oluştuğu gibi sözlü ifadelere de sahip olabilir.
-

‘Eğitim oturumunda yetersiz katılımcı sayısının olduğunu düşünüyor musun?’
‘Bu fikir hakkında gergin gözüküyorsun…’

Tekrar formülasyon alıcının anlaşıldığı ve dinlendiğini hissetmesine izin verir.

3.8.9.Özet
Özet, anahtar noktaları özetlemeyi amaçlar ve yansımanın bir kısmının sonuçlanmasına izin verir.
-

-

‘Bu mülakat boyunca, önce problem durumunu tespit ettik. Aşağıda belirtildiği üzere
tanımlanır… Daha sonra bu mülakat için hedef belirledik, bu… Daha sonra durumu analiz
ettik. Bu bizim şunu altını çizmemize izin verdi… Bir dahaki seferde, şunu denemeye karar
verdin… Bu özete katılıyor musun?’
‘Müşterilerle irtibata geçme sorusu ile ilgili olarak, üç aşama listeledin: ilki şu olacak…,
ikincisi şunları içericek… ve üçüncüsü… ‘
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Özet, alıcının ve koçun koçluk sürecinin ana hedeflerine tekrar değinmelerine izin verirken aynı
zamanda sürecin hedeflerini koymada mükemmel bir zamandır. Bu özet boyunca, koç alıcının
problemlerle ve seçilen çözümlerle ilgileneği sözünü almalıdır. Bunu başarmak için, kendi
yeteneklerine inanmasına ve gerekli gelişime ulaşmasında seçili etkinlik sırasını hatırlamasına
motive etmelidir.
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Ek 1.Uygulamalı Araçlar
I. ALICI KATILIMI
Buz Kırıcı Etkinlik: Sizle ilgili ilgi çekici olan şey nedir?
Şu şekilde kullanılabilir:



Hem birey hem grup etkinliği için genel buz kırıcı olarak
Öz güven, sözlü iletişim ve sosyal davranışı geliştirme yöntemi olarak.

Talimatlar:






Katılımcılar bir daire içine oturur.
Destekli iş istihdamı koçu resmi bir şekilde kendini tanıtır ve şunu teklif eder herkesin
birbirini tanıması için daire etrafında kendini tanıtması gerekir. Fakat bunu daha ilginç
yapmak için herkes kendisi hakkında ilginç birşey söylemelidir- bu herşey olabilir ve iş
istihdamı ile alakalı olmak zorunda değildir.
Destekli iş istihdamı koçu iyi bir örnek vererek başlar.(Tavsiye: Gerginliği azaltmak için
bunu eğlenceli hale getirin.)
Destekli iş istihdamı koçu; olumlu söz söyleyen ve tüm katılımcılara sıcaklıkla teşekkür
eden kolaylaştırıcı ile herkesi sırayla konuşmaya davet eder.

Sonuç:
Katılımcılar şimdi kendilerine dair fikir sahibi olmuşlardır, kendilerini daha rahat hissedecek ve
öz güven derecesi, iyi sözlü iletişim ve uygun sosyal davranış göstereceklerdir.

Çalışma kağıdı: “Değerini bilmek”
Bu çalışma kağıdı; destekli iş istihdamı koçu olarak senin; alıcıların dönüştürülebilir becerilerini
listelemene yardımcı oldu. Bu çalışma kağıdı; alıcının bunun ne demek olduğunu ve olumlu fark
yaratmak için neler yapabiliceğini görmesine yardımcı olacaktır.
Aşağıdaki soruları ele alırken, alıcıların kendileri için hayatlarında birşey ifade eden bir kişiyi
düşünmesine izin verin. Bu bir aile üyesi, arkadaş, komşu, öğretmen veya belki de önceki çalışma
arkadaşı olabilir. Saygı duyduğu sürece ve hayatında küçük veya büyük olumlu bir fark yarattığına
inandığı sürece herkes olabilir.
Alıcının tüm soruları doğru ve tamamen cevaplamasını ve denemesini rica edin.

Alıştırma: Diğer insanlar üzerindeki etkiniz nedir?
1. Geçmişte sizi olumlu şekilde tasvir eden kişiler hangi kelimeleri kullandı?
2. Hangi durumda ve neden bu yorumu yaptılar?
Bu proje 2014-1-BG01-KA202-001529, Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı altında finanse edilmiştir. Bu yayın,
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3.
4.
5.
6.
7.

Bunu söylemeleri sizin kendinizi nasıl hissetmenizi sağladı?
Bu niteliği hayatınızda hangi zamanlarda gösterirsiniz?
Kendinize ve etrafınızdakilere faydalı olmak için bu niteliği hangi şekillerde kullanırsınız?
Bu özelliği kullanmanın diğer insanları nasıl hissettirdiğini düşünüyorsunuz?
Kendiniz hakkında olumlu bir niteliği, bunu geçmişte nasıl kullandığınızı ve gelecekte
olumlu bir fark için nasıl kullanacağınızı ifade eden bir cümle yazın.

Ben…
Şimdi, alıcınıza olumlu fark yaratabileceği işle ilgili durumlar listesi yapmasını rica edin.
Bu alıştırmayı birçok olumlu yorum için tekrarlayabilirsiniz. Bunlar; alıcının bahsettiği aynı kişi
tarafından yapılması gerekmemektedir.
Alıştırmanın sonunda alıcı; güçlü yanlarını faydalı kullanıma nasıl sokacağını diğer insanlar
üzerindeki etkisini inceleyerek bilecektir. Alıcı; diğer insanların hayatlarına bir şekilde etki
yarattığı için kendini özgüvenli hissedebilir.

Çalışma kağıdı: “Elinden gelenin en iyisini yap”
Bu çalışma kağıdı, alıcının kişisel güçlü yanları, diğer insanların kendine karşı olumlu algısı ve
onların nasıl hissettirdiği hakkında daha fazla bilmelerini sağlayacaktır.
Fakat kendini tamamen özgüvenli hissetmesini sağlamak için, neyin zor olduğunu ve alıcının daha
zayıf becerilerini nasıl geliştirebileceğinizi saptayacak bir alıştırma yapmanız gereklidir. Eğer alıcı
kendi güçlü yanlarını ve zayıf yanlarını bilirse, zor bir durumla karşılaştığında özgüvenini
kaybetmeyecek fakat zorluklarla yüzleşmeye ve başarılı şekilde onların üstesinden gelmeye hazır
olacaktır. Özgüveni, etrafındaki insanlara güvenini arttıracaktır.
Alıcının tüm soruları dürüstçe ve eksiksiz cevaplamasını isteyin.

Alıştırma: Kutunun dışında düşünmek
Bu alıştırma için, alıcının mecazi olarak düşünmeye başlamasını istemeniz gerekmektedir. Bu
alıştırma onun; gerçek olarak düşünmesinin yerine hayal gücünü kullanmasını gerektirir. Bu fikir;
onun kişisel özelliklerini cansız bir nesneye (örneğin; yaşamayan birşey) dönüştürmektir. Bu
onun özelliklerini genişlemesine düşünmesi demektir. Örneğin, kişi zeki, hayat dolu ve yerinde
duramayan biriyse, bu özellikleri top veya uçurtma gibi cansız nesneye atfedebilir.
Alıcının bunun hakkında yeteri kadar düşünmesi için zaman harcamasını sağlayın. Eğer alıcınız
birisinden yardım rica ediyorsa, özetlemesi için önerilen niteliklere ve kararlaştırdıkları cansız
nesneyle uyuştuklarından emin olun.
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Alıcınızın dürüst bir şekilde cevaplaması gereken aşağıdaki soruları sorun:
1. Eğer cansız bir nesne veya ürün olsanız, ne olurdunuz?
2. Siz ve ürün/nesnenin ortak özellikleri nelerdir?
Şimdi sadece nesne hakkında düşünün.
1.
2.
3.
4.
5.

İnsanlar genelde bu ürün/nesneyi ne için kullanır?
Bu ürün/nesne nasıl fayda sağlar veya insanların hayatını etkiler?
Ürün/nesne nasıl pazarlanır?
Ürün/nesne hakkında olumsuz noktalar nelerdir ve ne yanlış gidebilir?
Kullanıcılara daha faydalı veya cazip yapmak için ürün/nesneyi nasıl geliştirirsiniz?

Şimdi alıcınızın; kendisini faydalı bir ürün veya nesne olarak düşünerek 3’den 7’ye kadar olan
soruları tekrar cevaplamasını isteyin.
Alıcıya sorun: Kendiniz için yaptığınız iyileştirmelerden hiçbiri nesne için tavsiye ettiklerinize
benzer mi?
Destekli iş istihdamı koçunun yorumu: Bazen kendinizi ürün olarak düşünmeniz hangi
özelliklerinizin daha zayıf olduğunu, bunları geliştirmek için ve kendinizi diğerlerine karşı daha
cazip ve faydalı yapmak için ne yapılmasını gözden geçirmenizi kolaylaştırır. Şimdi, bu
iyileştirmeleri yapma ve kendinizi diğerlerine karşı daha cazip ve kulanılabilir yapmanın bazı
yollarının listesini yapın.
Destekli iş istihdamı koçu olarak alıcınızın bahsedilen görevi yapmasına yardım edebilecek
aşağıdakileri düşünmesini isteyebilirsiniz.








Yeni beceriler öğrenmek
Yeni bilgi/ nitelikler kazanmak
Daha fazla tecrübe kazanmak
Kendi davranışı ve onun diğerleri üzerindeki etkisi hakkında düşünme
Kendini nasıl tanıtabilir?
İnsanların hayatlarını ne kolaylaştırır?
Farkedilmenizi ve diğerlerinden ayrılmanızı ne sağlar?

Şimdi alıcınız kendini daha pazarlanabilir ve böylece daha görevlendirilebilir yapabilecek şeyler
listesine sahip! Zorluklarla karşılaştığında özgüveni ortaya çıkartılmalı ve alıcı; bunların
üstesinden gelmek için nasıl çözümler ve alternatifler bulabileceğini gösterecektir.
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II. KİŞİ MERKEZLİ METODOLOJİ
Test “Kendinize güveniyor musunuz?”
Bazen engelli alıcınız agresif davranışlı insanlarla karşılaşabilir. Ayrıca, mütevazı, tedirgin ve
utangaç insanlar da vardır- kendilerini önemsiz gördüklerini ve niteliklerine inanmadıklarını
eylemleriyle gösteren insanlar people. Alıcınızın bunlardan hangi kategoriye ait olduğunu
keşfetmek istiyorsanız, destekli iş istihdamı koçu olarak alıcınızın testi “EVET” veya “HAYIR”
ifadeleriyle cevaplamalarını isteyebilirsiniz.”.
EVET
HAYIR
1. Çok çalışmak yetenekten daha önemlidir
(a)
(b)
2.

Diğer insanlar benim sorunlarımı kolaylıkla farkedebilir

(a)

(b)

3.

Hiçbir özel niteliğim yok

(a)

(b)

4.

Bazı şeylerden utanıyorum

(a)

(b)

5.

Diğer insanları etkilemek benim için zor değil

(a)

(b)

6.

Diğer insanlar beni eleştirdiğinde kızarım

(a)

(b)

7.

Genelde elimden gelenin en iyisini yaparım

(a)

(b)

8.

Kötü hizmeti şikayet etmem

(a)

(b)

9.

Diğer insanlar benim usülümü kabul etmez

(a)

(b)

10. Genelde büyük hatalar yaparım

(a)

(b)

11. Geleceğimin nasıl olacağı hakkında heyecanlıyım

(a)

(b)

12. Her gün görüştüğüm birçok insan beni rahatsız ediyor

(a)

(b)

13. Benimle iletişim kurmak eğlencelidir

(a)

(b)

14. Sır verebileceğim bir akrabam veya yakın arkadaşım yok

(a)

(b)

15. Bunlar hayatımın en iyi yılları

(a)

(b)

16. Keşke geçmişimde bazı şeyleri değiştirebilsem

(a)

(b)

17. İnsanlar beni ilk buluşmamızdan hatırlar

(a)

(b)

18. Genelde diğer insanlara benzemeyi isterim

(a)

(b)

19. Kolaylıkla yeni arkadaş yaparım

(a)

(b)

20. Arkadaşlarım nadiren duygusal destek için bana güvenir

(a)

(b)

Alıcınızın hangi soruları “EVET” veya “HAYIR” ile cevapladığını kontrol edin. “b” ile işaretlenen
“EVET” cevaplarının yanı sıra yine “b” ile işaretlenen “HAYIR” cevaplarına dikkat edin. Tüm “b”leri
toplayın ve alıcınızın özgüveni hakkında yorumları okuyun.
15 ve daha fazla “b”ler.
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Aşırı derecede düşük özgüven. Alıcınız güçlü yanlarına o kadar az inanırki bazen gerçek
potansiyelini ve gerçekleştirmek istediklerini başarmasını önleyen aşağılanmışlık duygusuna
kapılır.
Alıcınızın; aslında kendisinin depresif hissetmesine sebep olan özgüven eksikliği olmasına
rağmen insanların ona karşı eleştirel olduğunu düşünmeye meyillidir. Kendine daha fazla ilgi
göstererek ve insanlara daha dikkatli davranarak bu kısır döngüden çıkabilir.
10-15 “b”ler – Düşük özgüven
Alıcınız her zaman güvensiz olmamasına rağmen, kendine güveni düşüktür. Herşey yanlış
gittiğinde kendini suçlar ve bu onun gerçek meseleleri iyi yargılayamadığını gösterir. Bu kısmen
onun utangaçlığını açıklar. Alıcılarınızın özgüvenini onları destekleyerek ortaya çıkarmaya çalışın,
onları sert bir şekilde yargılamayın. Onu olduğu gibi kabul etmesi gerekir.
5-10 “b”ler -Ortalama öz güven
Alıcınız iyi özgüvene sahip fakat yine de şüphesi var bu yüzden bazen insanların onunla alay
ettiğini düşünüyorsunuz. Bu durum onu gerçekten rahatsız ediyor. Sıklıkla, insanların yanlış
anlayabileceği veya gülebileceği sırlarını ve duygularını etrafındaki insanlarla paylaşmaktan
kaçınıyor. Destekli iş istihdamı koçu olarak sizin onun güvenini sarsacak itirazlardan nasıl
kaçınacağı konusunda alıcınızı desteklemeniz gerekir.
0-5 “b”ler – Yüksek öz güven
Yüksek öz güven alıcınız için tipiktir. Diğer insanların önünde kendi güçlü yanlarını göstermesi
onun için zor değildir.

Test “Stresli durumlarda davranış şekliniz nedir?”
Stres yönetimi; stresli çalışma ortamlarında ortaya çıkan gerginliği azaltmak ve kontrol etmek için
çeşitli çabalar anlamına gelir. Stresi yönetmek için alıcınızın kullanabileceği kanıtlanmış beceriler
vardır. Bu onun yüksek baskılı iş ortamlarında sakin ve etkili kalmasını sağlar ve uzun vadeli
streste sağlık problemlerinden kaçınmasına yardım eder. Stres yönetimi duygudal ve fiziksel
değişiklikler yapmayı kapsar. Alıcınızın stresi yönetebileceği en iyi yol onunla nasıl başa çıkacağını
öğrenmektir.
Burada sizlere stresle ilişkili ve sabırsızlık, agresiflik, acelecilik duygusu, farkındalık ve gelişme
kazanma isteği gibi özelliklerle nitelenen davranışı değerlendiren bir test sunmaktayız. Bu tür
davranışlar genellikle stresle ilişkili belirtilerle sonuçlanır ve muhtemelen ek sağlık problemleri
riskini arttırır. Böyle davranışlara sahip insanların yüksek zaman farkındalığı vardır ve hızlı bir
şekilde yürür, yemek yer ve etkinlikleri gerçekleştirirler. Yüksek baskılı çalışma durumda daha
hassas tepki verirler ve genel fiziksel belirtiler göstermeye eğilimlidirler: örn: yüz gerginliği, hızlı
konuşma, başkasının konuşmasını bölme ve diş tıkırdatma.
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Alıcınız aşağıdaki soruları cevaplamak için aşağıda belirtilen cevaplardan seçmelidir:
a)
b)
c)
d)

Hemen hemen her zaman doğru
Genelde doğru
Nadiren doğru
Yanlış

Alıcı her bir soruyu kendisi için genelde doğru olan şeye göre cevaplamalıdır:
1. Kendi işimde ilerlemeden önce diğer insanların işlerini tamamlamasını beklemeyi
sevmem.
2. Sırada beklemekten nefret ederim.
3. İnsanlar benim kolaylıkla sinirlenmeye eğilimli olduğumu söylerler.
4. Mümkün olduğunca etkinlikleri rekabetçi yapmaya uğraşırım.
5. İşi tamamlamak için kullanacağım prosedürü bilmeden önce yapılması gereken iş için
acele etmeye eğilimliyimdir.
6. Tatile gittiğimde bile, yanıma genelde iş alırım.
7. Bir yanlış yaptığımda bu genellikle tamamen planlama yapmadan bir işe hızla giriştiğim
gerçeğinden kaynaklanırç
8. Engelimden kaynaklı işten izin aldığımda kendimi suçlu hissederim..
9. Rekabet durumlarında, insanlar benim hırçın olduğumu söyler.
10. İşyerinde çok fazla baskı altında kaldığımda, kendi ruh halimi kaybetmeyi eğilimliyimdir.
11. Mümkün olduğunca, iki ya da daha fazla işi hemen bitirmeyi deneyeceğim.
12. Zamanla yarışmaya eğilimliyimdir.
13. Geç kalmaya sabrım yoktur.
14. Gereksiz yerde kendimi acele ederken yakalarım.
Bu araç; puanlandırmada biraz karmaşıktır. Aşağıdaki talimatları dikkatlice takip edin:
Zaman aciliyeti
Zaman aciliyeti; bir kişinin acele etmek için sebep olmasa bile saate karşı olan yarışını yansıtır.
1,2,8,12 ve 14. Maddeler ile ölçülür. Sorulara verdiğiniz her bir A veya B cevabı için, kendinize bir
puan verin. Toplam sayıyı sıranın sol tarafına yazın.
Uygunsuz agresiflik ve düşmanlık
Bu boyut, aşırı derecede rekabetçi davranış ve sık düşmanlık göstermeyi yansıtır. 3, 4, 9 ve 10.
Maddeler ile ölçülür. Bu maddelerde aldığınız her bir A veya B cevabı için, toplam puanı sola
kaydedin.
Çok fazlı davranış
Bu; uygunsuz zamanlarda aynı anda birçok etkinliği gerçekleştirme eğilimidir. Sonuç olarak,
bireyler zaman tasarruf etmekten çok zamanı boşa harcarlar, bu da boşa giden enerjiye sebep
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olur. Bu faktör madde 6 ve 11 ile ölçülür. Her bir A veya B cevabı bir puana karşılıktır. Tekrar
toplam puanlarınızı sola yazın.
Uygun planlama yapmadan amaç yönetimlilik
Bu; bireylerin istenen sonucu nasıl başaracaklarını bilmeden, işe girişme eğilimleri anlamına gelir.
Sonuç olarak tamamlanmamış iş ve hataların ortaya çıkması olasıdır. Bu faktör madde 4 ve 7 ile
hesaplanır. Her bir A veya B puan bir puandır; toplam sayıyı sola yazın.
Toplam puan
Eğer alıcınız toplamda 5 veya daha fazla puan almışsa, yukarıda bahsedilen davranışların temel
bileşenlerine sahip olabilir. Eğer yüksek bir puan aldıysa, siz destekli iş istihdamı koçu olarak
alıcınızın stress seviyesini azaltmak için rehberliği uygulamanız gerekir.

Etkinlik: “Rahatlamak”
Bu etkinlik bireysel olarak yapılabilir veya büyük bir grup içerisinde gerçekleştirilebilir.
Muhtemelen farkedeceğiniz üzere, iş aramak alıcınız için stresli olabilir! Bu yüzden onun
rahatlaması, sakinleşmesi ve arada bir stresi boşatması için ona zaman vermesi önemlidir !
Aşağıdaki etkinlik alıcınıza sayısız şekilde yardım etmeniz için tasarlanmıştır, sadece kişisel
rahatlama için değil fakat aynı zamanda işverenlerle toplantılarda sakinleşmesi, rahatlaması,
kendini güvende ve kontrolde hissetmesi için yardım eder.
Uygun şekilde stresten kurtulmak için, ona üç farklı düzeyde sakinleşme sağlayabiliriz:
Seviye bir: Hapsedilmiş stresi vücuttan uzaklaştırmak
Yüksek stresli zamanlarda insanlar genellikle gerginliği omuz ve sırtta taşır- stress aynı zamanda
kaş çatma ve yüzünü buruşturma yoluyla yüzde görülebilir.
İlk olarak, alıcı bu gerginliği atarak daha iyi hissedebilir, fakat ikincil olarak insanlarla
karşılaştığında ona daha olumlu vücut dili verecek duruşunu ve yüz ifadesini düzeltecektir.
Seviye iki: Alıcının duygularını dinlendirme ve olumsuz duyguları salmak.
Alıcınızın duygusal olarak sakin, rahatlamış ve dinlenmiş olması önemlidir. Dengesiz duygular;
alıcınızın davranışını etkileyen stresli ve hapsedilmiş olumsuz enerjisiyle sonuçlanabilir ve
kesinlikle diğer insanlar tarafından anlaşılacaktır. İş ararken, alıcınızın motivasyonlu ve olumlu
tutuma odaklanmış tutmak önemlidir. Eğer kötü tecrübeler ortaya çıkarsa, alıcının zihnindeki
olumsuz duyguları uzaklaştırmaya çalışmasını tavsiye etmek ve güzel tecrübelere bağlı olumlu
duyguya odaklanmak faydalıdır. Böylece, bu durum dış görünüşte alıcınızı ona daha yaklaşılabilir
ve konuşulabilir yapacak; sakin, rahatlamış ve olumlu görünecektir ve kişinin yapabileceği
cevapları ve yorumları da etkileyecektir.
Seviye üç: Olumsuz duyguları dağıtmak ve dengeli bir ruh hali sürdürmek
Alıcınızın duygularını dinlendirdiğinizde, kendini sakin ve huzurlu hissedecektir, alıcınız o zaman
daha derin bir seviyeye, düşünce seviyesine inebilir, tekrar olumsuz düşünceleri gönderebilir ve
olumlu zihni enerjide nefes alabilir. Eğer kişi başarılı şekilde bunları benimser ve odaklanırsa,
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kendini memnun, olumlu ve başarıya motivasyonlu hissedecektir, bu onun daha iyi sonuçları
gerçekleştirmesine yardımcı olacaktır.
Alıştırma
Alıcınızın içinde bulunduğu duruma uygun olduğu sürece veya istediği sürece bu alıştırmayı
alıcınızla birlikte gerçekleştirebilirsiniz. İyi tarafı şu; kişi nerede isterse bu alıştırma yapılabilir.
Aşağıda bazı basit adım adım talimatlar bulunmaktadır.
Alıcınızın kendi zamanına uygun alıştırmayı dahil etmesine ve kendisine uygun olacak şekilde
değiştirmesine izin verin.
Adım bir: Fiziksel sakinleşme
Destekli iş istihdamı koçu tarafından rehberlik:













Sırtınız dik bir şekilde rahatça oturduğunuzdan emin olun.
Avuç içleri yukarıya bakacak şekilde ellerinizi dizinizin üzerine yerleştirin böylece
vücudunuz mümkün olabildiğince fazla olumlu enerji almaya açıktır.
Şimdi gözlerinizi kapatın…
Ayaktan başlayarak vücudunuzu sakinleştirin. Ayaklarınız zeminde düz olmalıdır.
Ayağınızın farkında olun ve bilinçli bir şekilde gerginlikten kurtulup kaslarınızı rahatlatın.
Ayak bileği, baldır, diz ve basenlerinizle devam edin- bacaklarınıza doğru gerginlikten
kurtulun.
Şimdi, kalçanız ve sırt omurganıza doğru sürekli rahatlayarak farkındalığı sağlayın.
Omurganızdan yukarı doğru sakinliği hissedin.
Omuzlarınıza ulaşana kadar sırtınızı hareket ettirmeye devam edin. Bu kısımda birçok
insanın stress ve gerginliği tuttuğu anahtar bir bölge vardır, dolayısıyla ihtiyacınız olduğu
kadar omuzlarınızı rahatlatmaya ve gerginliği kaybetmeye çalışın.
Şimdi, farkındalığınızı vücudunuzun ön tarafına getirin ve karın bölgenizi rahatlatın.
Göğüsünüzü rahatlatın. Ellerinize dikkat verin ve ellerinizi rahatlatın. Omuzlarla
birleştikçe rahatlatmayı kollarınıza doğru hissedin ve gerginliği yok edin.
Şimdi duruşunuzla uyumlu bir şekilde boyununuzu rahatlatın.
Çene, ağız, burun, gözler, kaşlar ve alnınızı rahatlatın. Gerginlik yüzünüzün küçük
bölgelerinde tutulur ve siz bunlardan kurtuldukça daha iyi hissedeceksiniz. Yüzünüzde
herhangi gerginliği sadece yok edin ve kafanızı rahatlatın..

Adım 2: Duyguları dengeleme
Şimdi vücudunuz tamamen sakin ve gergin değil, farkındalığınızı duygusal düzeye çekebilirsiniz.




Öncelikle gün içinde yaşadığınız olumsuz duyguların farkında olun. Bunları zihin
gözünüze getirin. Bunlar derste, seyahatta veya hatta bu haftanın başında size hissettirmiş
olan şeylerle ilgili olabilir fakat duyguyu bulun ve ona odaklanın.
Duyguyu hissedin ve birkaç dakikalığına ona odaklanın.

Bu proje 2014-1-BG01-KA202-001529, Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı altında finanse edilmiştir. Bu yayın,
sadece yazar/yazarların görüşünü yansıtır ve Komisyon; burada yer alan bilgilerin her hangi kullanımından sorumlu
tutulamaz.

27

2014-1-BG01-KA202-001529
COACH@WORK: Engelli bireylere yönelik destekli iş istihdamı sağlayıcılarının beceri, bilgi ve
yeterliliğinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sistemi
Entellektüel ürün 4: Destekli istihdam koçları VET programı










Şimdi temiz bir havayı içinize çekin ve olumsuz duyguya odaklanarak nefesinizi
vücudunuzdan dışarıya doğru verin. Duyguyu kasvetli gri bir sis veya hoş olmayan koku
veya sizi ve duygularınızı dinlenmiş ve temizlenmiş bırakan bir doku olarak resmedin.
Şimdi farkındalığınızı tekrardan duygularınıza çevirin. Bugün başardığınız birşeyle ilgili
yaşadığınız, kendinizi seviliyor veya takdir ediliyor olarak hissettiğiniz andaki olumlu bir
duygu, mutluluk duygusuna odaklanın ve orada kalın.
Bu duyguya odaklanın ve bu duygudan gelen olumlu enerjiyi hissedin.
Derin bir nefes alın ve hissettiğiniz iyi duyguya ve size hissettirdiği şeye odaklanarak,
duygunun sıcaklığını içinize çekin ve onunla tüm vücudunuzu doldurun. Nefes aldıkça
vücudunuzun her bir hücresinin olumlu enerjiyle dolmasına izin verin. Ve duygularınızın
sakinleştiğini hissedin.
Bu sakin, rahatlamış halde birkaç dakika kalın.

Adım üç: Olumlu düşünceler
Şimdi duygularınız dinlendi ve sakin, daha derin bir seviyeye düşüncelerinize doğru gidebilirsiniz.
Tekrar öncelikle olumsuz ve daha sonra olumlu düşüncenin farkındalığına varıyoruz.













Farkındalığınızı zihninize doğru çekin ve yakın zamanda yaşamış olduğunuz olumsuz
düşüncelerin farkında olun. Bunları zihin gözünüze getirin.
Her ne olursa olsa olumsuz düşüncelere sahip olunca, bunlardan dolayı kendinizi
yargılamayın, sadece farkında olun ve bundan kurtulabileceğinizi farkedin.
Derin bir nefes alın ve verin, vücudunuzdan olumsuz düşünceleri tıpkı kasvetli gri bir
bulut sizi bırakıyormuşçasına vücudunuzdan atın.
Farkındalığınızı tekrar zihninize çekin ve yakın zamanda yaşadığınız olumlu düşünceleri
zihninize getirin.
Olumlu düşünceye sarılın ve bunun gerçek siz olduğunu farkedin.
Şimdi derin bir nefes alarak, düşüncenin ürettiği olumlu duyguyu içinize çekin ve
vücudunuzun her bir hücresine sokun. Olumlu düşüncenin vücudunuzda dolaşmasına izin
verin ve bu sıcak sakin duyguya sarılın.
Sadece birkaç dakika bu duygunun tadını çıkarın.
Şimdi rahatlamış vücudunuzun, dinlenmiş ruh halinizin ve sakinleşmiş zihninizin farkında
olun. Bu durumda biraz kalın ve birkaç dakikalığına nefes almaya odaklanın.
Ne zaman ihtiyacınız olursa bu olumlu duyguya erişebilirsiniz.
Olumlu duygunun dolaşmasına ve gününüze başarı getirmesine izin verin.
Hazır olduğunuzda, sadece gözleriniz açın ve rahatlayın.

III. MESLEKİ PROFİL ARAÇLARI
Çalışma kağıdı “Ben kimim?”
Öz güven için, alıcınızın kendini tanıması ve potansiyelini farketmesinin yanı sıra yapabileceği
gelişmeler hakkında fikir sahibi olması da gereklidir.
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Bu çalışma kağıdının sonunda, kısa bir özet içerisinde kişisel özelliklerinizin kapsayıcı bir listesine
sahip olacaksınız.
Lütfen alıcınızın soruları dürüst bir şekilde ve eksiksiz tamamlamasını isteyin.
1.
2.
3.

En çok ne yapmaktan hoşlanırsınız?
Bunu yapmaktan niçin hoşlanırsınız?
Bu etkinliğe katılmak için fiziksel veya zihinsel olarak ne yapmanız gerekir? (örn.
Toplantılara katılmak, İnternette araştırma yapmak vb.)
Bu etkinliklere katılarak hangi becerileri kazandınız? (örn. Eğer bir toplumun veya yerel
klubün üyesiyseniz, o zaman bir takımda başarılı şekilde çalışabilir ve iyi bir sözlü
iletişimci olabilirsiniz)
Diğer
şeyleri
yaparken
bu
özellikler
nasıl
kullanılabilir?
(örn. DVD izlemek; insanların problemlerini dinlerken veya gerçek belgeler okurken
faydalı olabilecek iyi odaklanma ve anlayış gerektirir).
Şimdi; çalışma ortamına nasıl dönüştürülebileceğini akılda tutarak, sahip olduğunuzu
farkettiğiniz becerilerin listesini yapın.

4.

5.

6.

Tebrikler!
Şimdi alıcınız güçlü yanları olarak kabul edebileceği beceriler listesine sahip. Alıcınızın
özgeçmişini hazırlarken, başvuru formlarını tamamlarken veya mülakatta sahip olduğu becerileri
teşvik etmek için bile bu listeyi kullanabilirsiniz!
Bu dönüştürülebilir beceriler; kişi çalışmaya dayalı bir durumdan diğerine geçme yeteneğine
sahip olduğunda çok önemlidir.
Bu alıştırmayı kişinin hayat şartlarıyla ilgili tüm yönlerde tekrarlayabilirsiniz. Fikir; kişinin ne
kadar fazla dönüştürülebilir becerilerine sahip olduğu hakkında şaşırtmak içindir!
Muhtemelen kişi bu becerilerin işveren için ne kadar değerli olduğunu düşünmemiş olabilir, fakat
gerçekten öyledir! Eğer kişi bunları iş yerinde kullanmak için benimserse bu beceriler çok
kullanışlı olacaktır.
Örneğin, eğer kişi ofiste iş tecrübesine sahip değilse, hayatının diğer alanlarıyla ilgili becerileri
kazandığını farkedebilir örneğin; faturaları dosyalayarak, telefon ile aramalar yaparak, şikayet
mektupları yazarak vb.

Etkinlik “Satışları arttırmak”


Alıcınızın; özgüven, sözlü ve sözsüz iletişim becerileri ve sosyal davranış becerilerini
geliştirmek için kullanılabilir.
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Tartışma konusu
Bir ürünün satışını arttırmak için, daha etkili satılmasına ihtiyacı vardır. Bu; sözlü ve sözsüz
iletişim yoluyla daha iyi reklam ile, ürünü daha kullanışlı ya da estetik olarak daha cazip yaparak
veya ona yeni özellikler ekleyerek yapılabilir.
Doğru izlenim yaratmada ve daha fazla iş teklifini garanti etmede başarıyı arttırmak için ürün gibi
alıcılarınızı da daha pazarlanabilir yapmanız gerekir. Bu; kendilerini sözlü ve sözsüz iletişim ile
daha etkili satarak, sosyal davranışı ve öz-sunumu geliştirerek ve yeni beceriler, yetenekler ile
tecrübeler edinerek yapılabilir.
Talimatlar
 Kişinin seçili ürünü/nesnesini daha nasıl pazarlanabilir yapacağı konusunda fikir
alışverişinde zaman süresinde uzlaşmak.
 Bulguları kayıt etmek ve pazarlanabilirliği arttırmak için belirlenen ürünleri başarmada
gerçekçi kısa dönem ve uzun dönem hedefleri belirlemek.
Çıktılar
Alıcılar; bu adımların kendi istihdam ve başarılarının bütününde sağlayacağı olumlu etkileri
farkederken kendileri için yapacakları gelişmeleri ve bunların nasıl başarılacağı düşüncesini de
saptayacaklardır.

Test “Vücut diliniz ne söylüyor?”
Psikolog Prof.Albert Mehrabian tarafından yürütülen uluslararası
göstermiştir:




bir araştırma şunu

Birey hakkında oluşturulan ilk izlenimin %55’i kişinin görünümünün nasıl algılandığını içerir
% 38’i sözsüz olarak nasıl iletişim kurduğumuzu ve nasıl algılandığını içerir.
İnanılmaz bir şekilde hakkımızda oluşturulan ilk izlenimimizin sadece %7’si aslında ne
söylediğimizi içerir.

Dolayısıyla, ilk izlenimimizin %55’i görüntümüze dayalıdır: kilo, boy, renk, saç şekli, aksesuarlar,
kıyafet vb.
İmaj; kendimiz hakkında ne hissettiğimizi etkilediği için önemlidir. Kendimizi iyi tanıttığımızı
hissettiğimizde, öz güven ve saygı kazanırız. Bu sürece başarı döngüsü denir.
Alıcınızın aşağıdaki soruları a, b veya c cevabını seçerek cevaplamasını isteyin.
Eğlencelidir, fakat kişi; insanlara ne mesajlar verdiğini veya diğerlerinden kazandıklarını
keşfetmesi için faydalı bir araç olarak görmelidir.
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Her bir soruya verilen cevaplar; çoğunluğun fikirlerine ve vücut dili uzmanlarının görüşlerine
dayalıdır.
Sorular
1. Bağlanmış kollar ne demektir?
a. Şık ve düzenliyim.
b. Senden korkuyorum.
c. Sana katılmıyorum.
2. Eğik boyun ne demektir?
a. Ne söylediğinizi anlamıyorum.
b. Ne söylediğinizle ilgiliyim.
c. Boynum acıyor, dolayısıyla biraz yana doğru eğmeliyim.
3. Başa dayalı el ne anlama gelir?
a. İlgiliyim, daha fazla anlat…
b. Sıkıldım.
c. Çenem ağrıyor.
4. Perişan olmuş bir yüz ne anlama gelir?
a. Ağlamak üzereyim
b. Endişeliyim
c. Yüz kaslarımı hareket ettiriyorum.
5. Eğer önünüzde avuç içlerinizi açık tutarsanız ne anlama gelir?
a. Açım; bana biraz yiyecek verir misiniz?
b. Tekliflere açığım/Bence mahzuru yok
c. Size sarılmak istiyorum.
6. Yumruk şeklindeki el ne anlama gelir?
a. Sana yumruk atacağım.
b. Birşey tutuyorum
c. Endişeliyim.
7. Gözlerini ovalıyorsan veya kurcalıyorsan senin hakkında ne düşünürler?
a. Gözlerim ağrıyor
b. Yorgunum
c. Konuştuğun şeyi göremiyorum.
8. Boynunun arkasını ovalamak ne anlama gelir?
a. Boynum ağrıyor.
b. Hayal kırıklığına uğradım.
c. Yerimde rahat duramıyorum.
9. Elini göğsünde tutman nasıl yorumlanır?
a. Kalp krizi geçiriyorum.
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b. Sana aşığım.
c. Söylediğim şeyi gerçekten kastediyorum ve aşırı istiyorum.
10. Oturduğun yerde ileri geri sallanmak ne anlama gelir?
a. Canım sıkılıyor.
b. Rahat değilim.
c. Enerjik bir kişiyim.
11. Ayaklarını birşeyin üzerine koyarak nasıl bir izlenim bırakırsın?
a. Kendimi burada evindeymiş gibi rahat hissediyorum.
b. Kurallara uymam ve senin kurallarına da uymayacağım.
c. Kabayım ve aşırı samimiyim.
Cevaplar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

b veya c
a veya b
a veya b
a veya b
b veya c
b veya c
a veya b veya c
a veya b veya c
b veya c
a veya b
a veya b veya c.

Siz destekli iş istihdamı koçu olarak alıcı ile sohbetinizde aşağıdaki açıklamayı kullanabilirsiniz:
Soruların iki veya bazen üç farklı cevabının olmasının sebebi şudur jestler duruma bağlı farklı
şekillerde yorumlanabilir. Örneğin, bir mülakat, iş toplantısı veya network fırsatı gibi profesyonel
bir durumdan söz ediyorsak, resmi tavır gereklidir.
Yerinde duramamak veya gözlerini ovalamak; kendi evin mahremiyetinde, bir akraba ya da iyi
bir arkadaş ile uygun görülmesine rağmen, resmi bir durumda bu davranışlar farklı
yorumlanabilir. Aşırı bir durumda ayaklarınızı masanın üzerine koymanız çok kabaca
düşünülebilir ve röportörde kötü bir izlenim bırakır.
Birçok insan göz konusunda hassastır ve kişinin gözlerini ovaladıklarını görmeyi dayanılmaz
bulurlar. Göz ovalamak yorgun olmayı ve sohbete tamamen katılamamayı gösterir. Bu oluşturmak
istemediğiniz bir izlenimdir.
Bazı jestler, bunların yanı sıra kullandığınız iletişim şekillerine bağlı olarak farklı görülebilir.
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Örneğin, kafa sallarken başınızı eğmek kişinin söylediği şeye ilginizi gösterirken yalnızca başı
eğmek sıkılma göstergesi olarak algılanabilir.
Bu quizin size jestlerin önemini ve algılanabileceği birçok olumsuz ve olumlu halleri gösterdiği
umulur.

Etkinlik “Hız mülakatı”
Doğaçlama hız mülakatı oturumu oluşturabilecek destekli iş istihdamı koçu için talimatlar:
Amaçlar




katılımcı engelli iş arayanlara, yenilikçi ve etkili bir biçimde gerçekçi iş mülakatı deneyimi
sağlamak.
Mülakat tekniklerini geliştirmek için kullanabilekleri hemen, faydalı geri bildirim kazanmak.
Öncü firmalardaki profesyonellerle tanışmak ve onların tecrübe ve bilgisinden faydalanmak.

Düzen
Oda dilediğiniz gibi ayarlanabilir. Biz şunları tavsiye etmekteyiz:








Daire şeklinde ayarlanmış küçük masalar veya U şekli biçimde ayarlanmış masa sıraları
Her bir küçük masanın bir tarafına veya benzer şekilde daha uzun masaların sırasında
yerleştirilmiş bir koltuk (her bir çiftin diğerlerini rahatsız etmeden yeterli alanı olduğundan
emin olmak).
Hız mülakatı geri bildirim kağıdı ve hız mülakatı soruları (Çalışma kağıdı 3.1 ve çalışma kağıdı
3.2) ve her bir masada kalem
Kolaylaştırıcı her bir odanın önünde zamanlayıcı, zil ve diğer gerekli ekipman ile bekler.
Görüşülecek kişiler daire/U şekli merkezinin içine veya dışına doğru oturur.
Röportörler görüşülecek kişileri görecek şekilde oturur.

Zamanlama






Her bir hız mülakatı üç dakika sürecektir.
Röportörun görüşülecek kişi hakkında hız mülakat geri bildirim kağıdına (Çalışma kağıdı 3.1)
ek yazılı yorum yapması için 30 saniye verilecektir.
Röportöre, görüşülecek kişiye sözlü geri bildirim sağlaması için bir dakika daha verilecektir.
Röportöre bir sonraki görüşülecek kişiye geçmesi için 30 saniye daha verilir.
Herşey tekrar başlar!

Sorular
Hız mülakat sorularını veya mülakat tecrübelerinde kullandıkları veya kullanmayı tercih ettikleri
soruları kullanabilirsiniz.
1. Neden burada çalışmak istiyorsunuz?
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2. Bu iş için ne tür bir tecrübeniz var?
3. Mevcut işinizin genel sorumlulukları neler?
4. Mevcut işiniz şirketinizin kurum hedefleri ile nasıl ilişkilidir?
5. Mevcut işinizin en önemli yanı nedir?
6. En büyük başarılarınız nelerdir?
7. Bir önceki işinizde neyi sevmezdiniz?
8. Bizimle ne kadar süre kalmayı planlıyorsunuz?
9. Bize kendinizden bahsedin
10. Bu işte ne ilginizi çekmektedir?
11. En güçlü yanınız nedir?
12. Bir başkasının yapamayacağı fakat sizin bizim için yapabileceğiniz şey nedir?
13. Uğraşmak zorunda kaldığınız problemi tasvir edin?
14. Yalnız mı yoksa diğer insanlarla çalışmayı mı tercih edersiniz?
15. Bundan 5 yıl sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz?
16. Sizi niçin işe alalım?
17. Güçlü yanlarınız ve zayıf yanlarınız nelerdir?
18. 5 yıl içerisinde kendinizi nasıl görüyorsunuz?
19. Bu işi yapmak için yetkin olduğunuzu size düşündüren şey nedir?
20. Baskı altında çalışabilir misiniz?
21. Mevcut işinizden neden ayrıldınız?
22. Sizin neden çalıştıralım?
23. Bizimle neden çalışmak istiyorsunuz?
İş arayanların bu alıştırmadan en fazla faydayı sağlamaları için mümkün olduğunca eleştirel ve
dürüst olmanız gereklidir.
Destekli iş istihdamı koçu olarak zor sorular açısından aşağıdaki açıklığı ve rehberliği
sağlamalısınız:
Neden burada çalışmak istiyorsunuz?


Bir önceki araştırma, alıcınızın firmanın iyi noktaları hakkında karar vermesine yardımcı
olaraktır- örneğin şunu söyleyebilecektir. “Firmanızın bana sabit ve mutlu bir iş ortamı
sağlayacağına inanıyorum.”

Bu iş için ne tür bir tecrübeye sahipsiniz?




Alıcı kendini “satmalıdır”.
İşveren için neyin önemli olduğunu bilmelidir.
Tüm firmalar, altı ay içerisinde fark yaratabilecek birini aramaktadırlar.

Eğer alıcınız işin ne içerdiğini bilmiyorsa şunları sorabilir:
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Ne tür bir iş yapmam beklenmekte?
Bir….’nın genel sorumlulukları nelerdir ?

Bu soru üç seviyeye sahiptir:




Alıcı firmaya nerede alınacağını bilmelidir.
Kişinin ne kadar bildiğini veya bilmediğini gösterir.
Eğer işi anlamazsa, buradan çıkarılacaktır.

Alıcınızın jargon kullanmasından kaçınmasını her zaman tavsiye edin.
İşiniz firmanın kurum hedefleriyle nasıl alakalıdır?
Bu kişinin işi bir ekibin parçası olarak yapabilme yeteneğini gösterir.
İşinizin en önemli yanı nedir?



Buna verilen yanlış bir cevap kişiyi devre dışı bırakabilir.
Bu soru zaman yönetimi, öncelik verme ve görev feshini ortaya çıkarabilir.

Bir önceki işinizde neyi sevmezdiniz?



Çoğu mülakatlar; firma/iş hakkında giriş ile başlar- bu alıcının soruyu cevaplamasına
yardımcı olacaktır.
Cevaplarını kısa ve olumlu tutmasını tavsiye edin, örn. Mevcut işi hakkında herşeyi beğenir.

Bizimle ne kadar süre kalmayı planlıyorsunuz?



Röportörün ona iş teklif etmeyi düşünebileceğini alıcınıza açıklayın.
Şimdi sıra iş arayan kişide örn. “Katkı yapabildiğim sürece kalmak isterim.Benim ne kadar
süre kalabileceğimi görüyorsunuz?”

Bundan 5 yıl sonra ne yapıyor olmayı istersiniz?


Cevabın profesyonel takım oyuncusu olarak algılanacak isteği göstermesi gerektiğini tavsiye
edin.

Nitelikleriniz nelerdir?


Alıcı; röportörün işle ilgili ya da akademik olarak mı kastettiğini kontrol etmelidir.

En büyük başarılarınız nelerdir?



Alıcının cevaplarının işle ilgili olması gerektiğini tavsiye edin.
Alıcıların özgeçmişindeki bilgi bu soruyu cevaplamalarına yardım edecektir.

En güçlü yanınız nedir?



Alıcı temel olanları özgeçmişinden saptayabilir.
Alıcının; güvenilirlik, kararlılık, değişime tepkisellik göstermesini hatırlatın.

Bu meslekte ilginizi ne çekmekte?


Alıcının cevaplamak için yeterli bilgiye sahip olduğundan emin olun.

Sizi neden çalıştıralım?
Bu proje 2014-1-BG01-KA202-001529, Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı altında finanse edilmiştir. Bu yayın,
sadece yazar/yazarların görüşünü yansıtır ve Komisyon; burada yer alan bilgilerin her hangi kullanımından sorumlu
tutulamaz.

35

2014-1-BG01-KA202-001529
COACH@WORK: Engelli bireylere yönelik destekli iş istihdamı sağlayıcılarının beceri, bilgi ve
yeterliliğinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sistemi
Entellektüel ürün 4: Destekli istihdam koçları VET programı




Burada alıcınız kısa ve öz cevap vermelidir.
Görev tanımını ve becerilerini tekrarlayabilir.

Başkasının yapamayacağı fakat sizin yapabileceğiniz şey nedir?


Görev tanımını kullanın ve yapabileceği şey ile birleştirin- başarıları ile ilgi kurun.

Uğraşmak zorunda kaldığınız bir problem tasvir edin.



Bu soru kişinin analitik becerilerini değerlendirmek için tasarlanmıştır.
Bu soruyu cevaplarken bu beş adım planını kullanmayı tavsiye edin:
a.
b.
c.
d.
e.



Problemi incele.
Gizli faktörleri değerlendir.
Muhtemel çözümleri sapta.
Sonuçları ve çözümlerin yansımalarını düşün.
Çözüm öner ve tavsiye ve/veya onaylama için danış.

Daha sonra alıcı da örnek verebilir.

Girşimciliği gösteren ne yaptın?


Bu alıcının zaman, para ve maliyetleri tasarruf eden bir “fail” olup olmadığını değerlendirir.

Yalnız mı yoksa diğer insanlarla çalışmayı mı tercih edersiniz?


Cevaplamadan önce, alıcınız yalnız çalışması gerekip gerekmediğini bildiğinden emin
olmalıdır.

Mülakatın sonunda alıcınızın sorabileceği beş soruyu burada sunmaktayız:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eğer beni işe alırsanız özel beklentileriniz neler olabilir?
Pozisyon neden açık?
Bir işçinin bu firmaya en çok neyi getirmesini istersiniz?
Tipik bir çalışma günü nasıl olur?
Kariyer geliştirme seçenekleri nelerdir?
Bu düzeyde iyi performans gösteren kişi neyi başarmayı bekler?

Test “İyi bir takım oyuncusu musun?”
Bu anket, destekli iş istihdamı koçu olarak sizin alıcılarınızın takım üyesi olarak kişilerarası tarzını
saptamanıza yardımcı olacaktır.
Burada doğru ya da yanlış cevap olmadığını alıcılarınıza belirtmek önemlidir.
Alıcınızın aşağıdaki soruları cevaplamasını isteyin:
1. Ekip toplantıları boyunca, ben genelde:
a) Takıma teknik veri veya bilgi veririm.
b) Ekibin misyonumuz veya hedeflere odaklanmasını sağlarım.
c) Herkesin tartışmaya katıldığından emin olurum.
d) Hedeflerimiz veya yöntemlerimiz hakkında sorular sorarım.
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2. Takım lideriyle ilgili olarak, ben :
a) Işimizin amaca yönelik olmasını tavsiye ederim.
b) Onun olumlu takım iklimi oluşturmasına yardım ederim.
c) Gerektiğinde ona itiraz etmeye istekliyim.
d) Uzmanlık alanıma dayalı tavsiye veririm.
3. Bazen ben stres altında:
a) Mizah ve diğer gerginlik azaltıcı araçları fazlaca kullanırım.
b) Diğer ekip üyeleri ile birlikte iletişimde çok açık sözlüyüm.
c) İnsanları tartışmaya dahil etme ihtiyacı ile sabrımı kaybederim.
d) Ekibin karşılaştığı problemler hakkında diğer insanlara şikayet ederim.
4. Ekipte uyuşmazlıklar çıktığında, ben genellikle:
a) Farklılıkların dürüst şekilde tartışılmasını ısrarla isterim.
b) Bir tarafın ya da diğerinin neden haklı olduğunun sebeplerini söylerim.
c) Ekip yönünde muhtemel bir değişiklik için farklılıkları temel görürüm.
d) Destekleyici veya esprili sözlerle gerginliği kırmaya çalışırım.
5. Diğer takım üyeleri genelde beni …….. olarak görür:
a) gerçekçi.
b) esnek.
c) Teşvik edici.
d) samimi.
6. Bazen, ben:
a) Çok fazla sonuç merkezliyim.
b) Çok rahatım.
c) Kendini beğenmişim.
d) basiretsizim.
7. Ekipte bazı işler yanlış gittiğinde, ben genellikle:
a) Dinleme, geri bildirim ve katılım konusuna vurgu yaparım.
b) Problemlerin samimi bir şekilde tartışılması için ısrar ederim.
c) Daha fazla ve daha iyi bilgi sağlamak için çok çalışırım.
d) Temel misyonumuzu hatırlamamızı tavsiye ederim.
8. Riskli bir ekibin bana katkısı şudur:
a) Ekip çalışmasının bazı yönlerini sorgulamak.
b) Takımı daha yüksek performans standartları belirlemeye itmek.
c) Tanımlı görev veya iş alanımın dışında çalışmak.
d) Diğer takım üyelerine kendi davranışları hakkında geri bildirim sağlamak.
9. Bazen diğer takım üyeleri beni …… olarak görür:
a) mükemmelliyetçi.
b) Ekibin misyonu veya hedeflerini tekrar değerlendirme konusunda isteksiz.
c) İşi tamamlamada ciddi değil.
d) Seçiciliğe karşı
10. Ekipte problem çözmenin şunu gerektirdiğine inanırım:
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a) Tüm takım üyeleri tarafından iş birliği.
b) Yüksek derecede dinleme becerileri.
c) Zor sorular sorma isteği.
d) İyi somut veri.
11. Yeni bir ekip oluşurken, ben genelde:
a) Diğer takım üyeleri ile buluşmaya ve onları tanımaya çalışırım.
b) Hedefler ve yöntemler hakkında yerinde sorular sorarım.
c) Benden beklenileni bilmek isterim.
d) Temel misyonumuz hakkında netlik ararım.
12. Bazen diğer insanları şöyle hissettiririm:
a) Yalancı çünkü benim kadar yüzleşmeye açık değillerdir.
b) Suçlu çünkü benim standartlarıma ulaşamazlar.
c) Dar fikirli çünkü uzun vadeli düşünemezler
d) Kalpsiz çünkü insanların birbiriyle nasıl ilişki kurduğunu önemsemezler.
13. Takım liderinin rolünün ……. olduğuna inanırım.
a) İş problemlerine etkili çözümler sağlamak.
b) Takımın uzun vadeli hedefler ve kısa vadeli hedefler gerçekleştirmesine yardım etmek.
c) Katılımcı bir karar verme iklimi yaratmak.
d) Farklı fikirler ortaya çıkarmak ve varsayımlarla mücadele etmek.
14. Takım kararlarının ……. dayanması gerektiğine inanırım:
a) Takımın misyon ve hedeflerine.
b) Takım üyelerinin fikir birliğine.
c) Meselelerin açık ve samimi değerlendirilmesine.
d) Kanıtların ağırlığına.
15. Bazen ben:
a) Ekip ruhunu kendi içinde bir amaç olarak görürüm.
b) Uzun süre şeytanın avukatlığını yaparım.
c) Etkili takım sürecinin önemini göremem.
d) Stratejik meseleleri vurgularım ve kısa dönem görev başarılarını en aza indiririm.
16. İnsanlar genelde beni …… olarak tanımlar.
a) özgür.
b) bağımlı.
c) Hayal edebilen.
d) katılımcı.
17. Çoğu zaman, ben:
a) Sorumlu ve çalışkanım.
b) Kendini adamış ve esneğim.
c) Heyecanlı ve espriliyim.
d) Dürüst ve doğalım.
18. Diğer takım üyeleriyle ilişkide, bazen çok endişelenirim çünkü onlar….:
a) Süreci kontrol etmek için takım hedeflerine dönmezler.
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b) Birlikte çalışmanın önemini görmezler.
c) Katılmadıkları takım eylemlerine karşı çıkmazlar.
d) Takım ödevlerini zamanında tamamlamazlar.
TAKIM OYUNCUSU ANKET SONUÇLARI
Talimatlar:
1. Lütfen cevapları anketten bu sayfaya geçirin.
2. Numaraları yazarken lütfen dikkatli olun çünkü harflerin sırası her bir soru için
değişmektedir. Örneğin, soru N1’de, sıra a,b,c,d fakat soru N2’de d, a, b,c.
3. Toplamda dört çeşit 180’e eşitlemelidir.
Soru

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Yardımcı

A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D

İşbirlikçi

Meydan
okuyucu

İletişimci

B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A

C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B

D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C

TOPLAM
En yüksek sayı alıcıların başlıca takım oyuncusu tarzını belirler. Eğer en yüksek sayılar aynı ise ya
da aralarında üç puan varsa, bunları başlıca tarzları olarak düşünün. En düşük toplam onun en az
aktif takım oyuncusu tarzını gösterir.
Alıcıların başlıca takım oyuncusu tarzı, takım üyesi olarak sıklıkla kullandıkları davranış dizisini
tanımlar. Bu, onların kullandığı tek tarz demek değildir. Hepimiz bu tarzlardan birini kullanma
kapasitesine sahibiz. Basit olarak sadece bir tarzı- başlıca tarzı sıklıkla kullanırız.
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IV.İŞ BULMA VE İŞVEREN KATILIMI
Çalışma kağıdı: “Motive edici araç”
Engelli alıcınızın tutum, davranış ve eylemleri üzerine düşünmesi hangi işlerin umduğu gibi neden
gitmediğini ortaya çıkarması için faydalı ve gereklidir. Bunun üzerine kişi düşünür düşünmez,
istediği şekilde hayatının yönlerinin geliştirmek için yollar bulmaya başlayabilir.
Aşağıdaki ufuk açıcı şiir; profesyonel imaj danışmanları ve özgüven yöneticileri tarafından
insanların yeni becerilerini geliştirmeye yardım etmek için kullanılır.Aşağıdaki etkinliklere
başlamadan önce alıcınızla birlikte aşağıdaki şiiri okuyun.
Rahat Bölge (bilinmeyen yazar)
Başarısız olmayacağımı bildiğim rahat bir alanım vardı.
Aynı dört duvar ve yoğun çalışma gerçekten hapishane gibiydi.
Daha önce yapmadığım şeyleri yapmak için özlem çektim,
Fakat rahat bölgem içerisinde ve aynı eski katta yürüdüm.
Çok fazla birşey yapmamamın sorun olmadığını söyledim.
Komisyon çekleri ve bunun gibi şeyleri takmadığımı söyledim.
Kendi bölgem içerisinde meşgul olmayı iddia ettim,
Fakat derinlerde bana özel birşey aradım.
Sadece diğerlerinin kazandığını izlemekle hayatın geçmesine izin veremedim.
Nefesimi tuttum; dışarı çıktım ve değişimi başlattım.
Bir adım attım ve daha önce hissetmediğim yeni gücümle,
Rahat alanıma elveda dedim, kapıyı kapadım ve kitledim.
Eğer rahat alanındaysan, cesaret etmeye korkarsan,
Şunu unutma tüm kazananlar bir zamanlar kuşkuyla doluydu.
Bir ya da iki adım ve övgü sözleri hayallerinizin gerçekleşmesini sağlayabilir. Bir gülümseme ile
geleceğine ulaş, başarı seni bekliyor!
Alıştırma bir: Rahat bölgeniz
Alıcınızın aşağıdaki soruyu dürüstçe cevaplamasını isteyin.
Rahat bölgeniz nedir?
Hayatının tüm yönleri, her zaman yaptığı şeyler ve değiştirmekten korktuğu şeyler hakkında
düşünmesini isteyin. (Bu, yaşadığı yer, sosyal hayatı, ruh hali vb. olabilir)
Alıştırma iki: Yasaklı bölgeniz
Artık alıcılarınız talimatlarla birlikte rahat bölgesinin doğasını tanımladı, içerisinde olmayan
şeyleri düşünün.
Kendini rahat alanına mahkum ederek, erişemediği çok şey olacaktır- hatta bunların mevcut
olduğunu bilemeyebilir!
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Alıcınızın aşağıdaki soruyu dürüstçe cevaplamasını tekrar isteyin.
1.
2.
3.
4.
5.

Gerçekleştirme fırsatınızın olmadığı tecrübeler neler?
Asla tanışmadığınız insanlar hangileri?
Hiç bilginizin olmadığı konular neler?
Daha önce nerede hiç bulunmadınız?
Rahat bölgenizde kalırken asla yapamadığınız diğer şeyler neler?

Şimdi alıcınızdan, hayatına olumlu değişiklik getirmek için yapmak istediği üç gelişmeyi
belirtmesini isteyin.
Örneğin: Daha fazla insanla tanışmak isterim; uzun dönem istihdam başarmak isterim…
Gelişme bir:
Gelişme iki:
Gelişme üç:
Alıştırma üç: Kişinin yeni bölgesi
Şimdi alıcı hayatında gerçekleştirmek istediği gelişmeleri gerçek başarılabilir hedeflere
dönüştürmelidir.
Örneğin: Hedef bir: Yeni insanlarla tanışacağım ve yeni arkadaşlar edineceğim; Uygun bir iş
bulmaya çalışacağım…
Hedef bir:
Hedef iki:
Hedef üç:
Alıştırma dört: Bölgeye girmek
Alıcınızın hedeflerini başarmasında onu doğru hedefe götürebilecek veya katkı sağlayacak
aşağıdaki şeyler hakkında düşünmesini isteyin.
Hayat değiştiren ihtimaller listesi:










Yeni bir nitelik kazanma
Bir eğitim kursuna katılma
Profesyonel kariyer, imaj veya özgüven eğitimi araştırma
Tecrübe kazanmak için gönüllü bir işte yer alma
Yerel bir klube veya topluma katılma
Yeni bir hobiye başlama
Toplumsal buluşma yerlerine gitme
Yeni bir spor/ boş zaman etkinliğinde yer alma
Yeni araştırma veya kişisel çalışma üstlenmek
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Tıbbi/duygusal rehberlik araştırma
Olumsuz tutumları ve anti sosyal davranışları değiştirme

Etkinlik: “Eylem planım”
Hedeflerine ulaşmak için, siz destekli iş istihdamı koçu olarak kısa dönem hedefleri birlikte
belirlemelisiniz. Bu; değişim sürecini daha az ürkütücü ve daha fazla yönetilebilir yapmaya
yardım eder.
Alıcıyla birlikte hedeflerinin biri veya her biri için aşağıdaki eylem planını birlikte
tamamlayabilirsiniz.
Alıcıların eylem planı
Hedefler
Amaç:
Uzun vadeli hedef:
Kısa vadeli hedef bir:
Kısa vadeli hedef iki:
Kısa vadeli hedef üç:
Eylemler


Kısa vadeli hedef bir

Adım bir:
Adım iki:
Adım üç:


Kısa vadeli hedef iki

Adım bir:
Adım iki:
Adım üç:


Kısa vadeli hedef üç

Adım bir:
Adım iki:
Adım üç:
Süreç
Kazanılan beceriler:
Kazanılan nitelikler:
Kazanılan tecrübeler:
Özgüven üzerinde etkisi:
Hangi hedefin başarıldığının derecesi:
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Sonraki gelişme
Ulaşılamayan hedef:
Diğer uzun dönem eylem puanı:
Tebrikler!
Alıcınız kendi rahat bölgesinden çıkmaya cesaret etti ve bunu yaparken yeni hedefler belirledi ve
faydalı olduğunu hissettiği şekilde bunları başardı.
Bu etkinliği uygun olduğunu düşündüğünüz kadar kullanmakta kendinizi rahat hissedin.
Alıcınızın yaptığı sürece işaret ederek, hedeflerini başarmada doğru yolda olduğunu ve hayatını
dolu ve tatmin edici yapabildiğini garanti edebilirsiniz.

Etkinlik: “Kendini daha sunulabilir yapma”
"İlk izlenimler birisiyle karşılaşmanın ilk 30 saniyesinde oluşur ve bu ilk izlenimi değiştirmek
sonraki yedi buluşmayı bulur.”
(Sue Cocks, QCI Danışmanlık: 2006)
Yapılan araştırmalar birçok engelli iş arayanların özgüveninin ve kendilerini yapabildikleri kadar
olumlu ve etkili sunmak için gerekli sosyal becerilerinin eksik olduğunu göstermektedir. Eğer
durum böyleyse, o zaman bu etkisiz fakat yine de önemli ilk izlenim; kör ve kısmı görebilen
bireyler için fevkalade yüksek işsizlik oranının en azından bir kısmının nedenini açıklayabilir.
Eğer engelli iş arayanlar için çalışma alanını daha başarılı yapmaya yardımcı olacak böyle bir
etkinlik yaparsanız, bu onların engelsiz bireyler kadar kişisel olarak etkili olma yeteneklerini
arttıracaktır.
Görsel bir dünyadayız, dolayısıyla tüm iş arayanların yapabildikleri kadar etkili şekilde
kendilerinin olumlu görsel imajını sunmaları gereklidir. İş arayanların tutumu, kişiliği ve
yetenekleri hakkında yargılar odaya girerken bakışları ile yapılabilir. Bu etkinlikte bir kişinin
bakış şeklini etkileyen unsurlardan söz edebilirsiniz.
İnsanlar arasındaki iletişimin büyük bir kısmı sözsüzdür. Alıcınızın vücut dili veya görsel
iletişiminin farkında olmamanız büyük yanlış anlamaya sebep olabilir ve uzun süren kötü izlenim
bırakabilir. Siz destekli iş istihdamı koçu olarak, bilinçsiz eylemlerinin etkisini düşünmek ve etkili
şekilde iletişim kurmak için sözsüz becerilerini kullanmasında rehberlik sağlamak için alıcınıza
bilgi ve yetenek sağlayabilirsiniz.
İletişimin büyük bir kısmı yine de sözlüdür ve iyi bir görsel etki sağlandığında, sonraki sözlü
iletişimin ilk iyi izlenimin üstüne inşa edilmesi gerekir. İş arayanlar güçlü yanlarını etkili ve açık
şekilde açıklamalıdır böylece işverenler potansiyel bir işçinin onlara ne sağlayabileceği
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konusunda net bir sonuca ulaşabilir. Eğer tamamlanırsa, güçlü sözlü iletişim güçlü ve dinamik bir
araç olabilir ve alıcılarınızın işyerinde ilerlemesine yardım edebilir.

Çalışma kağıdı: “İmaj yönetimi”
Destekli iş istihdamı koçu olarak siz; görüntünün önemini işleyen ve engelli alıcınızın iş arama
süreci üzerinde etkisini anlamasına yardımcı olacak aşağıdaki çalışma kağıdını kullanabilirsiniz.
Bu çalışma kağıdı alıcınızın aşağıdakileri yapabilmesini amaçlar:





Kişisel görüntünün önemini göstermek
Görüntünün ne olduğu anlayışını arttırmak
İmajı hakkında ve diğerlerinin bunu nasıl algıladığını düşünmesine yardım etmek
Kişisel görüntüsünü anlamasına ve görüntünün etkinliği ve etkisinin nasıl en üst seviyeye
çıkarılacağını anlamasına yardım etmeye başlamak.

Oturumunuzda işlenebilecek muhtemel konular:






İmaj nedir?
İmajımızı ne oluşturur?
İmaj neden önemlidir?
İmajın anahtar yönleri nelerdir?
Uygun bir imaj nasıl oluşturursunuz?

Bu; oturumunuz boyunca işleyebileceğiniz muhtemel bir senaryodur:
Etkinlik bir:
Bir kişinin sizin hakkınızda ilk izlenim oluşturmasının ne kadar zaman alacağını düşünüyorsunuz?






İlk bakışta
30 saniye içerisinde
Konuşmaya başlar başlamaz
İlk dakikada veya civarında
Söz konusu kişiyle birlikte olduğunuz sürece

Cevap:
Cevap sadece 30 saniye. Sahip olduğunuz tüm zaman bu. Harika bir ilk izlenim yaratmak için başka
şansınız asla olmayacak.
Etkinlik iki: İmaj nedir?
Sizin imaj tanımınız nedir?
Cevap:
İmaj şöyle tanımlanabilir:


Diğer insanlara verdiğimiz izlenim
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Diğer insanların bizimle ilgili algısı
Bizim diğerleri hakkında zihni algımız
Yeni birisiyle tanıştığımızda oluşturduğumuz izlenimler.

İmajımızı ne oluşturur?
İmaj :







Yüz ifadelerimiz
Duruşumuz
Görüntümüz
Konuşmamız
Eylemlerimiz
Tutumlarımızdan oluşmaktadır

Etkinlik üç:
„Kendinizi bir iş görüşmesinde düşünün. Yukarıdaki imaj unsurlarını gerçekleştirme şeklinizi
nasıl tarif edersiniz? Güvenilir bir arkadaş veya profesyonelden bu soruları cevaplamak için geri
bildirime ihtiyaç duyarsanız, sormanız önemlidir. Unutmayın, imaj düşündüğünüz şey değildir,
fakat diğerlerinin sizi gördüklerinde sahip oldukları izlenimdir.”
Aşağıdaki soruların cevaplarını alıcınızla birlikte keşfedebilirsiniz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipik bir yüz ifadesi:
Genel duruşunuz:
Bir mülakatta görüntünüz:
Ses tonu, yükseklik ve tonlamanız:
Herhangi fiziksel eylemler, jestler ve düzensiz hareketler(eğer varsa):
Genel tutumunuz:

Etkinlik dört:
Engelli alıcınızla birlikte düşünün….
Konuştuğu, göründüğü ve diğerlerine karşı davranışlarıyla kişi nasıl bir izlenim verir?
Olumlu mudur? Değilse, nasıl olumlu yapılabilir? Is it positive?
İnsanlar kısıtlı bilgilerine dayalı varsayımlar yaparlar ve bir kişide bir özellik veya davranış
gördüklerinde, o zaman bu kişinin birçok diğer özelliklere sahip olduklarını farzetmeye
eğilimlidirler.

Çalışma kağıdı “Mülakat öncesi tavsiyeler”
Bu çalışma kağıdı alıcınızın rahatlamasına yardımcı olacak tavsiyeler ve ipuçları verecek ve kişi
bir mülakata hazırlanırken kendini daha rahat hissetmesini sağlayacaktır.
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Mülakatın neden önemli olduğunu alıcınıza gösterin:







Mülakat bir çeşit satış konuşmasıdır; siz hem satıcı hem ürünsünüz. Kısa bir zaman içerisinde
siz ve görüştüğünüz kişi sizin pozisyon için uygun ya da işin sizin için uygun olup olmadığını
keşfedecektir.
Röportörün sizin kim olduğunuz, kişisel ve mesleki olarak sizi neyin motive ettiği hakkında
fikir kazanmasına izin vermeniz gerekir. Bu röportörün sizin uygunluğunuzu
değerlendirmesini sağlayacaktır.
Röportörün düşman değil bir müttefik olduğunu unutmayın ve toplantı soru cevap
oturumundan ziyade iki yönlü sohbet şeklini almalıdır.
Röportörün pozisyonu doldurmak için istekli olduğunu ve sizin o kişi olacağını umduğunu
kendinize hatırlatmanız değerlidir.

Önerebileceğiniz pratik ipuçları:










Mümkün oldukça, içinde bulunduğunuz durumlar ve bunları nasıl ele aldığınız hakkında net
bilgiler verin. Röportör sizin yalnız veya diğerleriyle ne kadar iyi çalıştığınızı anlayabilecek,
bilgi toplayacak ve/veya harekete geçebileceklerdir.
Mülakat öncesi dikkatli hazırlanma kendinize adaletli davranmanız ve en iyi şekilde
göstermenizi sağlayacaktır. İş hakkında ciddi olduğunuzu röportöre gösterecektir.
Röportörü gülümseyerek karşılayın ve mülakat boyunca gülümsemeyi unutmayın.
Dikkatli dinleyin; eğer soruyu duymamış veya analamadıysanız, tekrar edilmesini rica edin.
Bir iki dakika cevap vermeden önce düşünün; bu şekilde kendi ayağınıza sıkmazsınız.
Sağlam, enerjik ve net şekilde konuşun.
Vücut dilinize, ses çıkışınıza (sesiniz güveninizin göstergesidir) dikkat edin ve insanları
rahatsız edebilecek tavırlardan kaçının (Bunlarla birlikte destek için bakınız modül 2: Kendini
daha sunulabilir yapma) En önemlisi doğal olmaya çalışın.
Mülakatın sonunda röportöre sorunuz varsa sormanız genel bir uygulamadır. Dolayısıyla, en
az üç veya dört soruyla hazırlıklı gelmek önemlidir.

Bu sorular:





Deneme süresi var mı?
Hangi eğitim fırsatları mevcut?
İşe alınırsam ne kadar sürede haber verilir?
Firma abonman bilet sunar mı?

Oturum sonunda, röportörle birlikte alıcınıza iyi şanslar dileyin!

Etkinlik: “Özgeçmiş ve önyazı hazırlamak”
Bir özgeçmiş yazmak ve güncellemek iş aramada yararlı bir yöntemdir çünkü engelli alıcınızın
becerilerini ve tecrübesini bir belgede takip etmesine yardım edecektir. Bir özgeçmiş koymak
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daha önce çalışma, eğitim ve boş zaman etkinliklerinde ne yaptığı hakkında düşünmesine aynı
zamanda yardım edebilir.
Özgeçmiş hazırlarken lütfen aşağıdaki talimatları veriniz.
Kronolojik



Geleneksek biçim (örn.Europass) iş tecrübeniz tarih sırasında düzenlenir.
İş tarihi mesleki gelişimini gösterir veya en sonki işverenin ismi faydalı olabilir.

Fonksiyonel


Dönüştürülebilir becerileri ve kazanılan tecrübeyi vurgular.

Genel tavsiyeler




A4 sayfasını en fazla iki sayfasıyla sınırlayın- kısa tutun.
Net ve özel tutun – basit bir dil en iyi işler.
Satış puanlarını net şekilde belirleyin.

İlgi alanları (örnekler):





“Yerel amatör tiyatroculuk çalışmalarına katılmaya istekliyim.”
“Geçen beş yılda düzenli şekilde Japonca dil derslerine katılmaktayım.”
“Üniversite karda kayma sporu topluluğuna aktif bir üyeyim ve kuru yamaçlara birçok kısa
gezinti ve Türkiye’ye bir gezi planlamada yardımcı oldum.”
“Bir bantta gitar çalmaktayım ve düzenli olarak yerel mekanlarda çalmaktayım.”

Referanslar
Eğer iş arayan geçmiş tecrübeye sahipse, istenildiğinde hazır olması gereken önceki işverenlerden
referanslar vermesini isteyin.
Rutin ile başa çıkma (örnekler)
Vicdanlı, Tutarlı, Kontrollü, Başa çıkılan, Uğraşabilen, Etkili, Yönetebilir, Uygulanan.
Diğerleriyle çalışma (örnekler)
Tedbirli, İş birliği yapan, Danışılan, Kolaylaştırılan, Rehberlik verilen, Yönetilen, Müzakare edilen,
Katılınan, Sunulan, Denetlenen.
Başarılar (örnekler)
Gerçekleştirilen, Başarılan, Koordine edilen, Oluşturulmuş, Geliştirilmiş, Formüle edilen, yeniden
canlandırılan, tavsiye edilen.
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Problem çözme (örnekler)
Uygulanan,geliştirilen, teşvik edilen, yorumlanan, başlatılan, ilham veren, tanıtılan, araştırılan.
Girişimci (örnekler)
Yaratılan, tasarlanan, geliştirilen, planlanan, yönetilen, kurulan, formule edilen, yenilik, motive
edilen, müzakere edilen, organize edilen, oluşturulan.
Beceri ve başarılar (örnekler)
Özgeçmişin bu bölümü kişinin ana becerilerini ve tecrübesini listeleyerek kendini satmasına izin
verir.
Alıcınızın kendi yeteneklerini tarif etmesine yardım etmek için aşağıdaki beceri şablonunu
kullanabilirsiniz:
Bireysel beceriler (örnekler)
Telefon kullanarak iletişim kurmak, ikna etmek, bireylere satmak, müşterilerle ilgilenmek
bireyleri yönetmek ve denetlemek, diğerlerine iş dağılımı yapmak.
Grup becerileri (örnekler)
Küçük gruplarla iletişim kurmak, seminerler yapmak, performans göstermek ya da insanları
eğlendirmek, grup tartışmalarında yer almak, takıma bilgi vermek.
Ticari beceriler (örnekler)
Bir işletme yönetmek veya işletmek, potansiyel piyasayı belirlemek, yeni bir iş geliştirmek,
pazarlama kampanyası oluşturmak, müşterilere iyi bakmak, yeni satış girişimciliği geliştirmek,
telefon ile promosyon veya satış.
Bilgi becerileri (örnekler)
Araştırma yapmak, insanlarla mülakat yaparak bilgi toplamak, yanlışlar için bilgi kontrol
etmek/düzeltme yapmak, bilgi analiz etmek, bilgi sınıflandırmak veya analiz etmek, bilgi yeniden
kazanmak, rapor yazmak.
Fiziksel beceriler(örnekler)
El becerisi, Yetenek/güç/hız, zanaat/dikiş/dokuma, boyama/bitirme/düzenleme,
yıkama/temizleme veya hazırlama, kurmak veya toplamak, büyümek/yönelmek.
Oturumun sonunda siz destekli iş istihdamı koçu olarak, kişinin özgeçmişinin 10-15 saniyede
potansiyel bir işvereni etkileyebileceği kanısına varabilirsiniz. Olumlu dil kullanarak ve anahtar
beceri ve başarılarını kolaylıkla vurgulayarak kendini etkili şekilde satması önemlidir.
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Ön yazı
Bir ön yazı; alıcınız bir özgeçmiş gönderirken veya tamamlanmış bir başvuru formuna dönerken
her zaman eklenmelidir. İlgi uyandırmalı ve işvereni kişi hakkında daha fazla bilmek istemeye
motive etmelidir. Bir ön yazı eğer başvuru genelse yani belli bir boş pozisyona cevap değilse daha
kritiktir.
Yapı:
Alıcınızın ön yazıyı aşağıdaki şablon yapısına dayandırmasını tavsiye edin:
Paragraf bir
Kişinin kendini tanıtması, neden başvurduğunu ve nerde boş pozisyon gördüğünü belirtir.
Paragraf iki
Neden başvurduğunu genel hatlarıyla çizmesi gerekir. Özgeçmiş veya özellikle bu iş için
başvuru formu göndermesine ne özellikle sebep oldu? İşe ne kadar hevesli olduğunu
göstermesi gerekir. Bu aşamada, kişi şu ana kadar yaptığı her hangi bir araştırmayı
gösterebilir.
Paragraf üç
Bu paragraph özgeçmiş veya başvuru formunun ana noktalarının özeti olmalıdır. Kişinin
mülakat yapmada en iyi iki veya üç sebebi nedir?
Paragraf dört
Bu paragraph esnektir ve mesleğinde herhangi boşlukları açıklama fırsatıdır. Bu aynı
zamanda engelini açığa çıkarma veya bir mülakat veya testte ihtiyaç duyduğu herhangi
düzenlemelerden bahsetmek için iyi bir yerdir.
Hedefli bir ön yazı örneği gösterilmektedir:
Kime ...............
Editör
The Gazette
Fleet Caddesi
Anytown
A0 0ZZ
15 Kasım 2015
Cevap: Asistan Basın Sözcüsü
Sayın Yetkili,
12 Ekimde yukarıdaki pozisyonla ilgili ilanınıza cevap olarak yazmaktayım ve bilginize
özgeçmişimi ekte sunmaktayım.
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Firma geçmişinizi okumak ve Anytown İşe Alım Fuarında bazı çalışanlarınızla konuşmak The
Gazette için çalışmanın benim için kamçılayıcı ve heyecanlı bir tecrübe olacağına beni ikna etti.
Asistan Basın Sözcüsü rolü benim mecvut tecrübelerimi ticari bir çevre de geliştirmeme izin
verecektir.
Üniversite yıllarımda basın sözcüsü olarak ciddi tecrübem olduğunu göreceksiniz. Öğrenci
birliğimiz için basın irtibatı ve bir çok etkinlik için basın yayınlarının üretiminde sorumluydum.
Tatillerde iş tecrübem ilanınızda bahsedilen birçok beceriyi geliştirdi, özellikle takım çalışması ve
süre sonu tarihlerini kaçırmama gibi.
Özgeçmişimden not alabileceğiniz gibi, kısmi görebiliyorum ve değerlendirme süreci parçası
olarak bilgisayar temelli sınav varsa ekran büyütme yazılımına ihtiyaç duyacağım. Gerekirse
kendi bilgisayarımı kullanmaktan memnuniyet duyarım. Ek ekipman masraflarının hepsi olmasa
bile çoğunluğunu Hükümet İşe Giriş Düzenlemesi karşılayacaktır.
Saygılarımla,
(İş arayanın adı ve telefonu)

Etkinlik “İşverene nasıl yaklaşılır?”
Yeni işverenlere yaklaşmak ürkütücü olabilir çünkü onların engelliğe karşı tutumları veya bilgisi
hakkında belli bir fikrimiz yoktur.
Engelli bireyleri çalıştırmak; onlara yetenekli ve becerikli bireyler olarak saygı göstermek
demektir dolayısıyla işverenlerin desteğini, “zavallı alıcıların acıklı durumları” hikayeleriyle
onların yüreğini cız ettirerek kazanmaya çalışmak etkili veya kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.
İşverenlere yaklaşırken:








Firmayı araştır – Konuştuğunuz firmayla ilgili birşeyler bildiğinizden emin olun ve çeşitlilik
ve engelle ilgili yaptıkları işle ilgili onları tebrik edin.
Doğru kişiyle konuş – Mümkünse her zaman en kıdemli bir kişiyle konuşun fakat tercihen
İnsan Kaynaklarındaki bir kişi ile görüşün. Büyük firmaların; engelli bireylerin istihdamı ile
ilgili hedefleri olan çeşitli bir ekibi olacaktır.
Ezbere konuşmak – Engelli argosu, moda kelimeler veya kısaltmaları kullanmaktan kaçının.
Yeni işletmelerle görüşürken, tanımlayabilecekleri dil ve imajları kullanın.
Yasal konuşma – Tüm firmalar Engelli Ayrımcılık Kanununa bağlıdır. Bunu bildiklerinden ve
böyle bir olayın onların yasal gerekliliklerini karşılamalarında nasıl yardımcı olduğundan
emin olun.
Kendilerini değerli hissetmelerini sağlayın – Görme engelli veya kısmi görebilen insanlar
arasında istihdam meselesini ne kadar desteklediklerinin ve bunu yaparak ne kadar fayda
sağlayacaklarının işverenin farkında olmasını sağlayın.

Aşağıdaki sayfada, yeni bir işveren irtibatı için davet örneği vardır.
Bu proje 2014-1-BG01-KA202-001529, Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı altında finanse edilmiştir. Bu yayın,
sadece yazar/yazarların görüşünü yansıtır ve Komisyon; burada yer alan bilgilerin her hangi kullanımından sorumlu
tutulamaz.

51

2014-1-BG01-KA202-001529
COACH@WORK: Engelli bireylere yönelik destekli iş istihdamı sağlayıcılarının beceri, bilgi ve
yeterliliğinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sistemi
Entellektüel ürün 4: Destekli istihdam koçları VET programı

İş arayanları tanıtacağınız yeni bir işveren irtibatı için özel bir toplantıya davet etmede
davetiye örneği
Firma adresi
Tarih
Sayın İnsan Kaynakları Yöneticisi
Cevap: İş arama: Gerçek Hikaye Atölyesi
14 Temmuz Cuma günü 10.30-12.00 arasında … yer alacak heyecanlı yeni bir atölye çalışması
hakkında bilgilendirmek için yazıyorum. Günün amacı engelli iş arayanlara istihdam fırsatı
sağlamaktır. İşverenler olarak, bu insanların becerileri ile yetenekleri, onların etkili çalışmasını
sağlayacak yardımcı teknoloji ve engelli bireyleri çalıştırmada devlet fonu hakkında daha fazla
öğreneceksiniz. Bunun ortaya çıkmasını sağlamada gerekenleri gerçekleştirmede işveren ve iş
arayanların gözlerini açmayı umuyoruz.
Bu atölyede, iş arayanlara hız mülakatı oturumunda taklit iş görüşmeleri denemesi fırsatı
verilecektir. Alıcılarımızın gerçekçi bir tecrübe ve profesyonel geri bildirim ve tavsiye
kazandığından emin olmak için, bu oturuma destek vermeleri için çok saygın firmalardan çeşitli
işverenleri davet ediyoruz.
Çok eğlenceli ve değerli olmaya söz veren atölyeye katılmak için lütfen Bayan Maria Goranova ile
032 /68 53 66 ya da zguraprojects@gmail.com aracılığıyla ile irtibata geçiniz.
Sizden gelecek haberi ve bu yeni ve heyecanlı girişimde sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Saygılarımla,
Maria Goranova
Genel Müdür
ZGURA-M

Çalışma kağıdı “Tavsiyeler –engelli çalışanlarla nasıl iletişim kurulur ve
çalışılır?”
Bu çalışma kağıdı destekli iş istihdamı koçu olarak farklı engellere sahip alıcılarla iletişim
kurmada ve iş birliği yapmada size örnek tavsiyeler verecektir. Bu materyal sizin engelli bir alıcı
hakkında nasıl davranılması hakkında doğru tarifi saptamak ve uygulamak için tasarlanmıştır. Bu
rehbere bir reçete gibi değil COACH@WORK proje ekibi tarafından verilen engelli insanlarla
çalışma ve danışmada uzun dönem tecrübeye dayalı arkadaşçıl bir tavsiye olarak yaklaşmalısınız.
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Bu tavsiyeleri kullanmadan önce dikkatlice düşünün ve etraflıca durumu değerlendirin. Aynı
engele sahip her bir insanın özgün olduğunu ve birisi için başarılı olan şeyin diğeri için
olamayacağını unutmayın.
-

-

“Rahatsız edici” konular olarak düşünülen engelli alıcılarla ilgili meselelerde soru
sormaktan korkmayın. (Örneğin: kişinin yaşı, zorluklar/eksiklikler, engellilik, vb.).
Engelli alıcı ile konuşurken başarılamayan eylemleri tarif etmede kullanılan kelimeleri
kullanmaktan utanmayın. (Örneğin: Görme engelli alıcıya “Dün televizyon izledin mi?
demek. “Televizyon dinliyorum” değil “Televizyon izliyorum” demek daha yaygındır.)
Alıcının kendi sağlık, sosyal durum ve bunun çalışabilirliği üzerinde etkisi hakkında özel
nitelikleri hakkında takımı bilgilendirmesine izin verin.
Eğer alıcı toplantılarda asistanı tarafında desteklenmeye ihtiyaç duyarsa, siz destekli iş
istihdamı koçu olarak alıcı-asistan ilişkisi özelliklerinin farkında olun.
Engelli alıcınıza karşı özel veya üstün tutumlar göstermeyin. Yüz yüze, diğer
meslektaşlarının önünde veya çevrimiçi olsa bile.
Görevini yaparken engelini bahane ederek, alıcının belirli hataları veya eksikleri için
mazaret üretmeyin.
Engelli alıcınıza görev verirken, tamamlanması için gerekli zamanı önceden tartışın. Bazı
durumlarda, gerektiğinden fazla zaman alabilir.
Destekli iş istihdamı koçu olarak alıcının engeliyle alakalı herhangi bilgiyi ortaya çıkarmak
için siz elinizden geleni yapmanız gerekir.
Engelli alıcının özel durumunu eğer gerekli görüyorlarsa işveren ve diğerleriyle
paylaşmasına izin verin.
Buluşma yerini seçerken, fiziksel engelli bireyler için rota ve yerin erişilebilir olduğundan
emin olun.

V. ARALIKLI İŞ DESTEĞİ İÇİN ARAÇLAR
Çalışma kağıdı “Çalışma haklarınız”
Ayrımcılık ile ne kast edilmektedir?
İşverenin engelli bireye ayrımcılık yapabileceği üç temel şekil vardır:




Doğrudan ayrımcılık
Dolaylı ayrımcılık ve
“makul” düzenlemeleri yapma başarısızlığı.

Doğrudan ayrımcılık
Doğrudan ayrımcılık, engelli bireye engelinden dolayı daha kötü davranmaktır. Burada genelde
engel davranışın sebebidir- davranış önyargıya dayalıdır. Örneğin, eğer işveren nitelikleri ve
tecrübesine rağmen sadece görme engelli birini çalıştırmak istemediğinden engelli bireye iş
vermeyi red ederse bu doğrudan ayrımcılıktır.
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Dolaylı ayrımcılık
Dolaylı ayrımcılık, engelinden dolayı kişiye bu sebeple başvurmayan kişilere göre daha az tercihle
davranmaktırÖrneğin, eğer bir işveren görme problemine bağlı olarak iki ay izin alan işçiyi işten
çıkarırsa bu dolaylı ayrımcılıktır. Bu kadar uzun izin alan kişiyi işten çıkarmak işverenin
politikasıdır dolayısıyla doğrudan ayrımcılık değildir. Fakat bu dolaylı ayrımcılıktır çünkü engelle
ilgili olarak izne çıkılmıştır. İşveren işten çıkarmanın gerekçesini ve makul düzenlemelerin
yapılamadığını göstermek zorundadır.
Makul düzenlemeler yapma başarısızlığı
Üçüncü ayrımcılık çeşidi; işverenin makul düzenleme yapamama başarısızlığının engelli bireye
önemli bir zarar vermesi durumudur.
“Makul” düzenleme nedir?
Aşağıdaki örnekler düşünülmesi gereken düzenleme çeşitlerini vurgular:






Mülakatta kullanılan yazılı sınavlarda düzenlemeler yapmak.
İş başvurularının kasette teslim edilmesine izin vermek.
Görme engelli ve kısmi görme engelli bireye okuyucu veya büyük karakterli bilgisayar veya
okuyucu, görme engelli alfabesi ve konuşma çıkışı vermek.
Çalışanın görme problemi olduğunda değerlendirme yapmaları veya birşey yapmada yeni
yollar öğrenmek için rehabilitasyon sağlamada izin vermek.
Bazı ufak görevleri bir başka meslektaşa dağıtmak.

İşverenin makul düzenleme yapmaya isteksizliğini gösteren boş pozisyon için ilan vermesi yasa
dışıdır. Örneğin, eğer ehliyet gerekli olmadığı durumda işveren başvuranların ehliyetinin olması
gerektiğini belirten bir ilan verirse ve bu gereklilikle ilgili uygun düzenleme yoksa, işveren yasa
dışı davranıyor olabilir.
Ayrımcılığa maruz kaldığımı farzedelim.
Yasal eyleme başvurmadan, işyerinde problemleri çözmede birçok adım vardır.
Gayrı resmi şikayet
İşveren alıcıların problemlerini çözmede yardımcı olmaya istekli olabilir ve bununla ilgili
kaygılarını bilmeleri gerekir. Alıcı kendi bölüm müdürü veya insan kaynakları bölümü hakkında
gayrı resmi şikayet yöneltebilir.
Resmi şikayet
Eğer alıcınız problemi gayrı resmi olarak çözemesse, bir sonraki adımınız resmi bir şikayet
prosedürü başlatmak olacaktır. Şikayetinizle nasıl başa çıkacağını açıklayan işverenin şikayet
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prosedürünün bir kopyasını isteyin. Eğer işverenin şikayet prosedürü yoksa ya da size bir
kopyasını vermezse, şikayetinizi gelecekte çalışma mahkemesine göstermek için yazıya
dökmelisiniz. Şikayet mektuplarının nasıl yazılacağı ile ilgili örnekleri Eşitlik ve İnsan Hakları
Komisyonu www.equalityhumanrights.com websitesini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

Etkinlik “Mentorluk desteği”
Eğer destekli iş istihdamı koçu olarak mentorluk desteğine alıcıların işyerinde ihtiyaç duyduğunu
düşünüyorsanız, mentorluğun normal özelliklerinin bazılarının şu şekilde listelenebileceğinin
farkında olmalısınız:














Toplantıların süresi ciddi şekilde değişse de düzenli çevrimiçi veya mentor ve öğrenci
arasındaki mekan buluşmalarını içeren bir ilişkidir.
Mentorluk iki taraf arasında tecrübe paylaşma mekanizmasıdır- iki uçlu bir yol- her iki
oyuncu için faydalı.
Gönüllü ve gayrı resmidir. Süreç zorunlu ve çok düzenli değildir.
Organize edilmiş bir ilişkidir: ortaklar rastgele buluşarak değil dikkatlice seçilir.
Ortakları eşleştirmede baş rolü alan ve diğer destek eğitim ve hizmetleri sağlayan bir
koordinatör vardır.
Açık bir anlaşma ile yönetilir- bu anlaşmanın içeriği ilişkide değişebilmesine rağmenBazı durumlarda hoca ve öğrenci arasında büyük bir yaş farklılığı olabilir. Bu durumda,
tecrübe, beceri ve bilgiye bağlı olunmayan nesiller arası bir yaklaşım olabilir.
Taraflar arasında gizli ve zamanla sınırlıdır.
Bu ilişkide her bir taraf diğerinin seçimine razı olmalıdır ve her ikisi de eğer ilişki
yürümezse çekilme seçeneğine sahiptir.
Öğrencinin ihtiyaçlarına hizmet etmelidir ve bunlar ihmal edilmiş değil uygun şekilde
tanımlanmış olmalıdır.
Bu bir öğrenme sürecidir – planlanan meselelerin ötesinde akıl hocaları ve öğrenciler
kendileri hakkında, birbirleri hakkında ve ilişkileri hakkında öğrenebilir.
Taraflar normalde statü açısından farklılık gösterse bile; bu güç, bilgi, sosyal ve mesleki
tecrübe paylaşmakla ilgilidir.
Mentorluk desteği organizasyonu işveren ve denetleyici elemanla ile müzakere
edilmelidir.

Çalışma kağıdı “Çalışmaya devam etmek”
Yeni bir işin ilk günü herkes için ürkütücüdür fakat eğer alıcınız engelliyse bu özellikle daha
ürkütücüdür. Bilinmeyen bir ortamda yeni bir çalışma yerine geçmek streslidir ve yeni iş ile birçok
yeni iş arkadaşı ile tanışmak hakkında kaygıların olması doğaldır.
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Siz destekli iş istihdamı koçu olarak alıcınızın pozitif kalması konusunda onu teşvik
etmeniz gerekir.
İlk iş gününden önce alıcınızın yapacağı en önemli şey iş hakkında olumlu düşünmektir. İş teklifini
aldığı için kendini ne kadar mutlu hissettiğini hatırlamalıdır. Yeni iş ve onu yapabilme yeteneği
hakkında olumsuz düşüncelere sahip olmak doğaldır ve bu korkular bir süredir çalışmayan kişiler
için özellikle daha fazladır. Çalışmak kesinlikle yapmak istediğimiz bir şeydi ve işle ilgili
heyecanlıydık.
Çalışma şartları
Alıcınız başvurduğu firma ve pozisyona bağlı olarak, iş teklifinin belirli şartlara bağlı olduğunu
saptayabilir. Siz ve alıcınızın başvuru sürecinde bu şartlardan haberdar olduğunu ve bunlara razı
olabileceğinden emin olun. Bunların yaygın örnekleri:








Deneme süresi: Bu alıcınızın işveren tarafından çalıştırıldığı ve ücret ödendiği bir zaman
dilimidir fakat uzun dönem işçiler kadar aynı faydalara ve yasal haklara sahip değillerdir. Bu
genelde şöyle demektir işveren bu dönemde, alıcınızı tatmin etmeyen bir davranıştan dolayı
daha az uyararak işten çıkarabilir.
Onaylı referanslar: İşveren, alıcıların referanslarını ilk iş teklifini alana kadar
araştırmayabilir. Eğer teklif referanslara bağlı olarak işverene verildiyse ve alıcıların
referanslarının geri bildirimi tatmin edici değilse o zaman teklife son verebilirler.
Başarılı tıbbi: Bazı ilanlar; alıcınızın görevi alması için başarılı şekilde tıbbi testi geçmeyi
gerektirebilir. Bir kez daha, eğer şartlar ilk teklifte işveren tarafından koşulmuşsa ve eğer
alıcınız bu şartları karşılamazsa o zaman iş teklifi iptal edilebilir.
Adli sicil kontrolü: Alıcınızın ilana uygunluğunu değerlendirmek için, muhtaç çocuklar veya
yetişkinlerle çalışma işi her zaman Kriminal Kayıt Bürosundan temiz kağıdı gerektirecektir.
Bu bir ilanda veya en azından başvuru sürecinde açıkça şart koşulmalıdır ve böylece eğer
alıcınız temiz kağıdı alamazsa görevi almasına izin verilmeyecektir.

Etkinlik “İşi elde tutma ipuçları”
İlk gün
İyi bir günün anahtarlarından biri sinirleriyle etkili şekilde başa çıkmaktır. Alıcınızın iş araması
ve mülakattaki baskıyla nasıl başa çıktığını tekrar düşünün. Erken kalkmak, iyi bir kahvaltı
yapmak ve ne giyeceğini planlamak gibi küçük şeyler alıcınızın güne en iyi başlangıcını
sağlayacaktır.
İş arkadaşlarıyla tanışmak engelli biri için yeni bir işin en zorlu yönlerinden biri olabilir. Kişinin
engeli hakkında tuhaf sorular olabilir ve bazı insanlar bunlardan kaçınmaya çalışır.

Bu proje 2014-1-BG01-KA202-001529, Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı altında finanse edilmiştir. Bu yayın,
sadece yazar/yazarların görüşünü yansıtır ve Komisyon; burada yer alan bilgilerin her hangi kullanımından sorumlu
tutulamaz.

56

2014-1-BG01-KA202-001529
COACH@WORK: Engelli bireylere yönelik destekli iş istihdamı sağlayıcılarının beceri, bilgi ve
yeterliliğinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sistemi
Entellektüel ürün 4: Destekli istihdam koçları VET programı

Bu durumlarla başa çıkmada verebileceğiniz kolay cevaplar veya rehberlik yoktur. Yine de
mülakat aşamasında yaptığınız şekilde olduğu gibi alıcınızla olumlu şekilde konuşmak için
hazırlıklı olmanız gerekir.
İş ortamının düzeniyle uğraşmak görme engelli kişi için bir mesele olabilir. Eğer durum böyleyse,
kişinin yeni ortama kendini alıştırması için resmi başlangıç tarihinden önce işyerine gelişi
ayarlamak mümkün olmalıdır. Eğer bu mümkün değilse, müdürüne fazla zaman vermesi ve
işyerinin düzenini öğrenmesine yardım etmesi için müdürüyle konuştuğunuzdan emin olun.
Hiç kimsenin alıcının herşeyi hemen öğrenmesini beklemediğini ve kişinin kendi yeteneklerinden
dolayı işe seçildiğini hatırlatmayı unutmayın.
İlk hafta
İlk hafta alıcıların iş rutinine alışması ve kendini yeni çalışma arkadaşlarına tanıştırması ile geçer.
Erken giderek ve istek göstererek iyi bir izlenim yaratmak; destekli iş istihdamı koçu olarak söz
edebileceğiniz iyi bir fikirdir.
İş arkadaşlarını tanımak alıcınızın ilk hafta yapacağı en önemli şeydir. Mümkün olduğunca kişi bir
çok şeye katılmalı ve iyi bir jest göstermekten korkmamalıdır. Paylaşmak için çikolata veya
bisküvi getirmek gibi güzel bir dokunuş tavsiye edilebilir. Bunun gibi küçük detaylar; iyi bir
izlenim yaratmada çok önemlidir.
Ve sonunda…
Alıcınızın yeni bir işe başlamasının heyecan verici olduğu sonucuna varın. Kişinin hoş karşılandığı
ve birçok yeni şey öğrendiği, neredeyse her zaman bir balayı dönemi vardır.
Kişiyi bundan zevk almaya çalışmasına çağırın! Kişi kendini zihinsel olarak yeni işine
hazırladığında, burada başarılı olacaktır.

Test “Uyuşmazlıklarla nasıl başa çıkarsınız?”
Tüm insanlar çelişkili bir duruma düşer. Fikir ve görüşlerinizin partnerinizden ayrıldığını
keşfettiğiniz bir iletişim durumu hayal edin.
Aynı durum alıcınızın yer aldığı işyerinde de ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, bir çok ifadeyi içeren
aşağıdaki testi kullanabilirsiniz.
Bu durumdaki tüm olası eylemleri tarif eden cevaplar aşağıda listelenmiştir. Her bir çift için
alıcınızın -bu durumdaki davranışına daha iyi karşılık gelen-“A” ve “B” ifadelerinden birini
işaretlemesini isteyin.
Bazı durumlarda ne “A” ne de “B” şıkkının kişinin tipik davranışını yansıtmadığı olasıdır. Buna
rağmen, kişi tarafından tercih edilmesi daha olası olan cevabı seçmesini isteyin.
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N
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

A/B
А

CEVAPLAR
Diğerlerine problemleri çözmesi için sorumluluk verdiğim durumlar vardır.

B

Uzlaşmazlığa sebep olacak şeyleri tartışmak yerine, uzlaştığımız şeylere
odaklanırım.
Uzlaştırıcı bir çözüm bulmaya çalışırım.
Her iki tarafın tüm ilgi alanlarını düşünmeye çalışırım.
Genellikle sıkı bir şekilde belirli hedefleri takip ederim.
Diğer tarafın duygularını sakinleştirmeye ve arkadaşçıl şekilde tutmaya
çalışırım.
Uzlaştırıcı bir çözüm bulmaya çalışırım.
Bazen diğerlerinin istekleri yüzünden kendi isteklerimi feda ederim.
Karar verirken devamlı diğer tarafın yardımını isterim.
Gereksiz stresten kaçınmak için gerekeni yapmaya çalışırım.
Problem yaratmaktan kaçınırım.
Konumumu cazip hale getirmeye çalışırım.
Üzerinde düşünmeye zamanım olana kadar problemle uğraşmayı ertelerim.
Diğerlerinin hatırı için bazı hususlardan vazgeçerim.
Genelde katı bir şekilde belirlenen hedefleri takip ederim.
Her zaman sorunları ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmaya uğraşırım.
Farklılıkların sürekli endişeye değer olacağını düşünmüyorum.
Kendi yolumu takip etmek için çaba harcarım.

А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B

Katı bir şekilde belirlenen hedefleri takip ederim.
Uzlaştırıcı bir çözüm bulmaya çalışırım.
Her zaman sorunları ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmaya çalışırım.
Diğer tarafın duygularını sakinleştirmeye ve arkadaşçıl şartlarda devam etmeye
çalışırım.
Uzlaşmazlığa sebep olacak pozisyonu almaktan bazen kaçınırım.
Görüşlerimin bazıları ile uyuşuyorsa diğer tarafın görüşlerine katılırım.
İki aşırı durum ortasındaki kararları öneririm.
Belirlenen şeyleri başarmada baskı uygularım.
Diğer taraf ile fikirlerimi paylaşır ve onların fikirlerini sorarım.
Diğer tarafa konumumun mantığını ve değerini göstermeye çalışırım.
Diğer tarafın duygularını sakinleştirmeye ve arkadaşçıl şekilde devam etmeye
çalışırım.
Gereksiz stresten kaçınmak için gerekeni yapmaya çalışırım.
Diğer tarafın duygularını rencide etmemeye çalışırım.
Pozisyonumun avantajları hakkında diğer tarafı ikna etmeye çalışırım.
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N
17.
18.

A/B
А
B
А
B

19.

А
B

20.

А
B
А

21.

24.

B
А
B
А
B
А

25.

B
А

22.
23.

26.
27.

28.
29.
30.

B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B

CEVAPLAR
Genelde katı bir şekilde belirlenen hedefleri takip ederim.
Gereksiz stresten kaçınmak için gerekeni yapmaya çalışırım.
Eğer bu onu mutlu ediyorsa diğer tarafın görüşlerine bağlı kalmasına izin
veririm.
Eğer görüşlerimin bazılarına uyuyorsa diğer tarafın görüşlerine katılırım.
Her zaman tüm problemleri ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmaya çalışırım.
Üzerinde düşünmeye zamanım olana kadar problemle uğraşmayı ertelemeye
çalışırım.
Farklılıklarımız üzerine hemen çalışmaya uğraşırım.
Her iki tarafın kazancı ve kaybı arasında adaletli bir düzen bulmaya çalışırım.
Bazı konuşmaların başında, diğer tarafın isteklerini hesaba katmaya çalışırım.
Problemi doğrudan tartışmaya her zaman hazırım.
İki aşırı üç arasında bir pozisyon bulmaya çalışırım.
İsteklerimi desteklerim.
İsteklerimin tatmin olması ile ilgili çok ilgiliyimdir.
Diğer insanlara problem çözmede sorumluluk verdiğim durumlar vardır.
Diğer tarafın pozisyonu onun için önemli gözüküyorsa, istediğini yapmasına izin
veririm..
Uzlaştırıcı bir çözüm bulmaya çalışırım.
Diğer tarafa konumumun mantık ve değerini göstermeye çalışırım.
Bazı konuşmaların başında, diğer tarafın isteklerini hesaba katmaya çalışırım.
İki aşırı uç ortasında karar sunarım.
Tüm isteklerimin tatmin olması ile ilgili çok ilgiliyimdir.
Uzlaşmazlığa sebep olucak göreve gelmekten bazen kaçınırım.
Eğer bu onu mutlu edecekse diğer tarafın görüşlerine bağlı kalmasına izin
veririm.
Genelde katı bir şekilde belirlenen kuralları takip ederim.
Bir karar vermek için genelde diğer tarafın yardımını araştırırım.
İki aşırı uç arasında bir karar sunarım.
Farklılıkların sürekli endişeye değer olduğunu düşünmüyorum.
Diğer insanların duygularını rencide etmemeye çalışırım.
Eğer birlikte çözebilirsek sorunumu diğer taraf ile her zaman paylaşırım.

Alınan sonuçlarla aşağıdaki tabloyu doldurun.
Her bir sütunun sonuçları 0 (problem çözme yaklaşımında nadiren kullanılır) ile 12 (problem
çözmede sıklıkla kullanılır) arasında değişebilir.
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Her bir sütun için alıcıların puan toplamını yazın. Alıcılarınızın sonuçlarını problem çözmenin beş
çeşidi ile karşılaştırın ve hangisinin kişi tarafından en fazla sıklıkta kullanıldığını belirleyin.
Unutmayın iyi veya kötü sonuç bulunmamaktadır- farklı durumlar farklı yaklaşımlar gerektirir.
CEVAPLAR VE SONUÇLAR
Her bir ifade çifti için seçmiş olduğunuz harfleri daire içerisine alın.
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Rekabet

İşbirliği

B

Uzlaşma

Kaçınma

Uyum sağlama

А

B

А

А

B
B

А
А

B
А
А

B
B
А
B
А

B
А
B
А

B
B

B
B
А

А

А
B

B
А

B
B
А
А
B

B

А
B

B
А
А

А

B
B

А
B

А
B

А
А

А

А
А

B

B
А

B

B

А
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N

Rekabet

İşbirliği

Uzlaşma

Kaçınma

Uyum sağlama

Rekabet

İş birliği

Uzlaşma

Kaçınma

Uyum sağlama

Stresle başa çıkmanın olası yolu
İlerlemeli rahatlama – tüm vücudun yanı sıra özel kas gruplarının rahatlamasına odaklanan bir
teknik. İlerlemeli rahatlama bir başa çıkma tekniğidir. Bu süreçte, bir başka farklı kas grubu daha
sonra gevşeyen bir baskı altındadır. Bu teknik; kaslarımız rahatladığında biz bunu fiziksel
rahatlama olarak yorumlarız fikrine dayalıdır. Bu durum stres algısının azalmasına yol açar.
Deneyler; ilerlemeli rahatlamanın kan basıncı ve baş ağrısını azaltmaya yol açtığını
göstermektedir.
Destekli iş istihdamı koçu olarak alıcınıza tavsiye edebileceğiniz ilerlemeli rahatlama aşamaları
aşağıdadır:
1. Rahat bir konumda outrun.
2. Gözlerinizi kapayın.
3. Ayaktan başlayarak yüzünüze doğru tüm kaslarınızı derinlemesine rahatlatın. Onları
rahatlamış şekilde tutun.
4. Burnunuzdan nefes alın. Nefes alırken, sessizce kendinize “bir” kelimesini söyleyin. Örneğin,
“bir” nefes alın-verin ve devam edin. Hafifçe ve doğal bir şekilde nefes alın.
5. 10-20 dakika devam edin. Zamanı kontrol etmek için gözlerinizi açabilirsiniz fakat alarm
kullanmayın. Bitirdiğinizde yavaşça ve sakince önce kapalı daha sonra açık gözle birkaç
dakikalığına oturun. Birkaç dakika ayağa kalkmayın.
6. Rahatlamadan tatmin edici bir sonuç almadıysanız telaşlanmayın. Pasif eğiliminizi tutun ve
rahatlamanın kendi hızında açığa çıkmasına izin verin. Endişe verici düşünceler ortaya
çıktığında, bu düşüncelerin sizde takıntı oluşturmasına izin vermeyerek görmezden gelin ve
“bir” kelimesini tekrar etmeye geri dönün. Aslında sonuç birçok denemeden sonra ortaya
çıkacaktır. Bu yöntemi günde bir ya da iki kez, yemeklerden önce iki saat içerisinde olmamak
koşuluyla tekrar edin.
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Alıştırma: Diğer insanlar üzerindeki etkiniz nedir?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Geçmişte sizi olumlu şekilde tasvir eden kişiler hangi kelimeleri kullandı?
Hangi durumda ve neden bu yorumu yaptılar?
Bunu söylemeleri sizin kendinizi nasıl hissetmenizi sağladı?
Bu niteliği hayatınızda hangi zamanlarda gösterirsiniz?
Kendinize ve etrafınızdakilere faydalı olmak için bu niteliği hangi şekillerde kullanırsınız?
Bu özelliği kullanmanın diğer insanları nasıl hissettirdiğini düşünüyorsunuz?
Kendiniz hakkında olumlu bir niteliği, bunu geçmişte nasıl kullandığınızı ve gelecekte
olumlu bir fark için nasıl kullanacağınızı ifade eden bir cümle yazın.

Ben…
Şimdi, alıcınıza olumlu fark yaratabileceği işle ilgili durumlar listesi yapmasını rica edin.
Bu alıştırmayı birçok olumlu yorum için tekrarlayabilirsiniz. Bunlar; alıcının bahsettiği aynı kişi
tarafından yapılması gerekmemektedir.
Alıştırmanın sonunda alıcı; güçlü yanlarını faydalı kullanıma nasıl sokacağını diğer insanlar
üzerindeki etkisini inceleyerek bilecektir. Alıcı; diğer insanların hayatlarına bir şekilde etki yarattığı
için kendini özgüvenli hissedebilir.

Alıştırma: Kutunun dışında düşünmek
Bu alıştırma için, alıcının mecazi olarak düşünmeye başlamasını istemeniz gerekmektedir. Bu
alıştırma onun; gerçek olarak düşünmesinin yerine hayal gücünü kullanmasını gerektirir. Bu fikir;
onun kişisel özelliklerini cansız bir nesneye (örneğin; yaşamayan birşey) dönüştürmektir. Bu onun
özelliklerini genişlemesine düşünmesi demektir. Örneğin, kişi zeki, hayat dolu ve yerinde
duramayan biriyse, bu özellikleri top veya uçurtma gibi cansız nesneye atfedebilir.
Alıcının bunun hakkında yeteri kadar düşünmesi için zaman harcamasını sağlayın. Eğer alıcınız
birisinden yardım rica ediyorsa, özetlemesi için önerilen niteliklere ve kararlaştırdıkları cansız
nesneyle uyuştuklarından emin olun.
Alıcınızın dürüst bir şekilde cevaplaması gereken aşağıdaki soruları sorun:
1. Eğer cansız bir nesne veya ürün olsanız, ne olurdunuz?
2. Siz ve ürün/nesnenin ortak özellikleri nelerdir?
Şimdi sadece nesne hakkında düşünün.
1.
2.
3.
4.
5.

İnsanlar genelde bu ürün/nesneyi ne için kullanır?
Bu ürün/nesne nasıl fayda sağlar veya insanların hayatını etkiler?
Ürün/nesne nasıl pazarlanır?
Ürün/nesne hakkında olumsuz noktalar nelerdir ve ne yanlış gidebilir?
Kullanıcılara daha faydalı veya cazip yapmak için ürün/nesneyi nasıl geliştirirsiniz?

Şimdi alıcınızın; kendisini faydalı bir ürün veya nesne olarak düşünerek 3’den 7’ye kadar olan
soruları tekrar cevaplamasını isteyin.
Alıcıya sorun: Kendiniz için yaptığınız iyileştirmelerden hiçbiri nesne için tavsiye ettiklerinize
benzer mi?
Destekli iş istihdamı koçunun yorumu: Bazen kendinizi ürün olarak düşünmeniz hangi
özelliklerinizin daha zayıf olduğunu, bunları geliştirmek için ve kendinizi diğerlerine karşı daha
cazip ve faydalı yapmak için ne yapılmasını gözden geçirmenizi kolaylaştırır. Şimdi, bu
iyileştirmeleri yapma ve kendinizi diğerlerine karşı daha cazip ve kulanılabilir yapmanın bazı
yollarının listesini yapın.
Destekli iş istihdamı koçu olarak alıcınızın bahsedilen görevi yapmasına yardım edebilecek
aşağıdakileri düşünmesini isteyebilirsiniz.







Yeni beceriler öğrenmek
Yeni bilgi/ nitelikler kazanmak
Daha fazla tecrübe kazanmak
Kendi davranışı ve onun diğerleri üzerindeki etkisi hakkında düşünme
Kendini nasıl tanıtabilir?
İnsanların hayatlarını ne kolaylaştırır?



Farkedilmenizi ve diğerlerinden ayrılmanızı ne sağlar?

Şimdi alıcınız kendini daha pazarlanabilir ve böylece daha görevlendirilebilir yapabilecek şeyler
listesine sahip! Zorluklarla karşılaştığında özgüveni ortaya çıkartılmalı ve alıcı; bunların üstesinden
gelmek için nasıl çözümler ve alternatifler bulabileceğini gösterecektir.

Buz Kırıcı Etkinlik: Sizle ilgili ilgi çekici olan şey nedir?
Şu şekilde kullanılabilir:



Hem birey hem grup etkinliği için genel buz kırıcı olarak
Öz güven, sözlü iletişim ve sosyal davranışı geliştirme yöntemi olarak.

Talimatlar:






Katılımcılar bir daire içine oturur.
Destekli iş istihdamı koçu resmi bir şekilde kendini tanıtır ve şunu teklif eder herkesin
birbirini tanıması için daire etrafında kendini tanıtması gerekir. Fakat bunu daha ilginç
yapmak için herkes kendisi hakkında ilginç birşey söylemelidir- bu herşey olabilir ve iş
istihdamı ile alakalı olmak zorunda değildir.
Destekli iş istihdamı koçu iyi bir örnek vererek başlar.(Tavsiye: Gerginliği azaltmak için
bunu eğlenceli hale getirin.)
Destekli iş istihdamı koçu; olumlu söz söyleyen ve tüm katılımcılara sıcaklıkla teşekkür eden
kolaylaştırıcı ile herkesi sırayla konuşmaya davet eder.

Sonuç:
Katılımcılar şimdi kendilerine dair fikir sahibi olmuşlardır, kendilerini daha rahat hissedecek ve öz
güven derecesi, iyi sözlü iletişim ve uygun sosyal davranış göstereceklerdir.

Çalışma kağıdı: “Değerini bilmek”
Bu çalışma kağıdı; destekli iş istihdamı koçu olarak senin; alıcıların dönüştürülebilir becerilerini
listelemene yardımcı oldu. Bu çalışma kağıdı; alıcının bunun ne demek olduğunu ve olumlu fark
yaratmak için neler yapabiliceğini görmesine yardımcı olacaktır.
Aşağıdaki soruları ele alırken, alıcıların kendileri için hayatlarında birşey ifade eden bir kişiyi
düşünmesine izin verin. Bu bir aile üyesi, arkadaş, komşu, öğretmen veya belki de önceki çalışma
arkadaşı olabilir. Saygı duyduğu sürece ve hayatında küçük veya büyük olumlu bir fark yarattığına
inandığı sürece herkes olabilir.
Alıcının tüm soruları doğru ve tamamen cevaplamasını ve denemesini rica edin.

Çalışma kağıdı: “Elinden gelenin en iyisini yap”
Bu çalışma kağıdı, alıcının kişisel güçlü yanları, diğer insanların kendine karşı olumlu algısı ve
onların nasıl hissettirdiği hakkında daha fazla bilmelerini sağlayacaktır.
Fakat kendini tamamen özgüvenli hissetmesini sağlamak için, neyin zor olduğunu ve alıcının daha
zayıf becerilerini nasıl geliştirebileceğinizi saptayacak bir alıştırma yapmanız gereklidir. Eğer alıcı
kendi güçlü yanlarını ve zayıf yanlarını bilirse, zor bir durumla karşılaştığında özgüvenini
kaybetmeyecek fakat zorluklarla yüzleşmeye ve başarılı şekilde onların üstesinden gelmeye hazır
olacaktır. Özgüveni, etrafındaki insanlara güvenini arttıracaktır.
Alıcının tüm soruları dürüstçe ve eksiksiz cevaplamasını isteyin.

Alıştırma
Alıcınızın içinde bulunduğu duruma uygun olduğu sürece veya istediği sürece bu alıştırmayı
alıcınızla birlikte gerçekleştirebilirsiniz. İyi tarafı şu; kişi nerede isterse bu alıştırma yapılabilir.
Aşağıda bazı basit adım adım talimatlar bulunmaktadır.
Alıcınızın kendi zamanına uygun alıştırmayı dahil etmesine ve kendisine uygun olacak şekilde
değiştirmesine izin verin.
Adım bir: Fiziksel sakinleşme
Destekli iş istihdamı koçu tarafından rehberlik:













Sırtınız dik bir şekilde rahatça oturduğunuzdan emin olun.
Avuç içleri yukarıya bakacak şekilde ellerinizi dizinizin üzerine yerleştirin böylece
vücudunuz mümkün olabildiğince fazla olumlu enerji almaya açıktır.
Şimdi gözlerinizi kapatın…
Ayaktan başlayarak vücudunuzu sakinleştirin. Ayaklarınız zeminde düz olmalıdır. Ayağınızın
farkında olun ve bilinçli bir şekilde gerginlikten kurtulup kaslarınızı rahatlatın.
Ayak bileği, baldır, diz ve basenlerinizle devam edin- bacaklarınıza doğru gerginlikten
kurtulun.
Şimdi, kalçanız ve sırt omurganıza doğru sürekli rahatlayarak farkındalığı sağlayın.
Omurganızdan yukarı doğru sakinliği hissedin.
Omuzlarınıza ulaşana kadar sırtınızı hareket ettirmeye devam edin. Bu kısımda birçok
insanın stress ve gerginliği tuttuğu anahtar bir bölge vardır, dolayısıyla ihtiyacınız olduğu
kadar omuzlarınızı rahatlatmaya ve gerginliği kaybetmeye çalışın.
Şimdi, farkındalığınızı vücudunuzun ön tarafına getirin ve karın bölgenizi rahatlatın.
Göğüsünüzü rahatlatın. Ellerinize dikkat verin ve ellerinizi rahatlatın. Omuzlarla birleştikçe
rahatlatmayı kollarınıza doğru hissedin ve gerginliği yok edin.
Şimdi duruşunuzla uyumlu bir şekilde boyununuzu rahatlatın.
Çene, ağız, burun, gözler, kaşlar ve alnınızı rahatlatın. Gerginlik yüzünüzün küçük
bölgelerinde tutulur ve siz bunlardan kurtuldukça daha iyi hissedeceksiniz. Yüzünüzde
herhangi gerginliği sadece yok edin ve kafanızı rahatlatın..

Adım 2: Duyguları dengeleme
Şimdi vücudunuz tamamen sakin ve gergin değil, farkındalığınızı duygusal düzeye çekebilirsiniz.







Öncelikle gün içinde yaşadığınız olumsuz duyguların farkında olun. Bunları zihin gözünüze
getirin. Bunlar derste, seyahatta veya hatta bu haftanın başında size hissettirmiş olan
şeylerle ilgili olabilir fakat duyguyu bulun ve ona odaklanın.
Duyguyu hissedin ve birkaç dakikalığına ona odaklanın.
Şimdi temiz bir havayı içinize çekin ve olumsuz duyguya odaklanarak nefesinizi
vücudunuzdan dışarıya doğru verin. Duyguyu kasvetli gri bir sis veya hoş olmayan koku
veya sizi ve duygularınızı dinlenmiş ve temizlenmiş bırakan bir doku olarak resmedin.
Şimdi farkındalığınızı tekrardan duygularınıza çevirin. Bugün başardığınız birşeyle ilgili
yaşadığınız, kendinizi seviliyor veya takdir ediliyor olarak hissettiğiniz andaki olumlu bir
duygu, mutluluk duygusuna odaklanın ve orada kalın.






Bu duyguya odaklanın ve bu duygudan gelen olumlu enerjiyi hissedin.
Derin bir nefes alın ve hissettiğiniz iyi duyguya ve size hissettirdiği şeye odaklanarak,
duygunun sıcaklığını içinize çekin ve onunla tüm vücudunuzu doldurun. Nefes aldıkça
vücudunuzun her bir hücresinin olumlu enerjiyle dolmasına izin verin. Ve duygularınızın
sakinleştiğini hissedin.
Bu sakin, rahatlamış halde birkaç dakika kalın.

Adım üç: Olumlu düşünceler
Şimdi duygularınız dinlendi ve sakin, daha derin bir seviyeye düşüncelerinize doğru gidebilirsiniz.
Tekrar öncelikle olumsuz ve daha sonra olumlu düşüncenin farkındalığına varıyoruz.













Farkındalığınızı zihninize doğru çekin ve yakın zamanda yaşamış olduğunuz olumsuz
düşüncelerin farkında olun. Bunları zihin gözünüze getirin.
Her ne olursa olsa olumsuz düşüncelere sahip olunca, bunlardan dolayı kendinizi
yargılamayın, sadece farkında olun ve bundan kurtulabileceğinizi farkedin.
Derin bir nefes alın ve verin, vücudunuzdan olumsuz düşünceleri tıpkı kasvetli gri bir bulut
sizi bırakıyormuşçasına vücudunuzdan atın.
Farkındalığınızı tekrar zihninize çekin ve yakın zamanda yaşadığınız olumlu düşünceleri
zihninize getirin.
Olumlu düşünceye sarılın ve bunun gerçek siz olduğunu farkedin.
Şimdi derin bir nefes alarak, düşüncenin ürettiği olumlu duyguyu içinize çekin ve
vücudunuzun her bir hücresine sokun. Olumlu düşüncenin vücudunuzda dolaşmasına izin
verin ve bu sıcak sakin duyguya sarılın.
Sadece birkaç dakika bu duygunun tadını çıkarın.
Şimdi rahatlamış vücudunuzun, dinlenmiş ruh halinizin ve sakinleşmiş zihninizin farkında
olun. Bu durumda biraz kalın ve birkaç dakikalığına nefes almaya odaklanın.
Ne zaman ihtiyacınız olursa bu olumlu duyguya erişebilirsiniz.
Olumlu duygunun dolaşmasına ve gününüze başarı getirmesine izin verin.
Hazır olduğunuzda, sadece gözleriniz açın ve rahatlayın.

Etkinlik: “Rahatlamak”
Bu etkinlik bireysel olarak yapılabilir veya büyük bir grup içerisinde gerçekleştirilebilir.
Muhtemelen farkedeceğiniz üzere, iş aramak alıcınız için stresli olabilir! Bu yüzden onun
rahatlaması, sakinleşmesi ve arada bir stresi boşatması için ona zaman vermesi önemlidir !
Aşağıdaki etkinlik alıcınıza sayısız şekilde yardım etmeniz için tasarlanmıştır, sadece kişisel
rahatlama için değil fakat aynı zamanda işverenlerle toplantılarda sakinleşmesi, rahatlaması,
kendini güvende ve kontrolde hissetmesi için yardım eder.
Uygun şekilde stresten kurtulmak için, ona üç farklı düzeyde sakinleşme sağlayabiliriz:
Seviye bir: Hapsedilmiş stresi vücuttan uzaklaştırmak
Yüksek stresli zamanlarda insanlar genellikle gerginliği omuz ve sırtta taşır- stress aynı zamanda
kaş çatma ve yüzünü buruşturma yoluyla yüzde görülebilir.
İlk olarak, alıcı bu gerginliği atarak daha iyi hissedebilir, fakat ikincil olarak insanlarla
karşılaştığında ona daha olumlu vücut dili verecek duruşunu ve yüz ifadesini düzeltecektir.
Seviye iki: Alıcının duygularını dinlendirme ve olumsuz duyguları salmak.
Alıcınızın duygusal olarak sakin, rahatlamış ve dinlenmiş olması önemlidir. Dengesiz duygular;
alıcınızın davranışını etkileyen stresli ve hapsedilmiş olumsuz enerjisiyle sonuçlanabilir ve
kesinlikle diğer insanlar tarafından anlaşılacaktır. İş ararken, alıcınızın motivasyonlu ve olumlu
tutuma odaklanmış tutmak önemlidir. Eğer kötü tecrübeler ortaya çıkarsa, alıcının zihnindeki
olumsuz duyguları uzaklaştırmaya çalışmasını tavsiye etmek ve güzel tecrübelere bağlı olumlu
duyguya odaklanmak faydalıdır. Böylece, bu durum dış görünüşte alıcınızı ona daha yaklaşılabilir ve
konuşulabilir yapacak; sakin, rahatlamış ve olumlu görünecektir ve kişinin yapabileceği cevapları ve
yorumları da etkileyecektir.
Seviye üç: Olumsuz duyguları dağıtmak ve dengeli bir ruh hali sürdürmek
Alıcınızın duygularını dinlendirdiğinizde, kendini sakin ve huzurlu hissedecektir, alıcınız o zaman
daha derin bir seviyeye, düşünce seviyesine inebilir, tekrar olumsuz düşünceleri gönderebilir ve
olumlu zihni enerjide nefes alabilir. Eğer kişi başarılı şekilde bunları benimser ve odaklanırsa,
kendini memnun, olumlu ve başarıya motivasyonlu hissedecektir, bu onun daha iyi sonuçları
gerçekleştirmesine yardımcı olacaktır.

Test “Kendinize güveniyor musunuz?”
Bazen engelli alıcınız agresif davranışlı insanlarla karşılaşabilir. Ayrıca, mütevazı, tedirgin ve
utangaç insanlar da vardır- kendilerini önemsiz gördüklerini ve niteliklerine inanmadıklarını
eylemleriyle gösteren insanlar people. Alıcınızın bunlardan hangi kategoriye ait olduğunu
keşfetmek istiyorsanız, destekli iş istihdamı koçu olarak alıcınızın testi “EVET” veya “HAYIR”
ifadeleriyle cevaplamalarını isteyebilirsiniz.”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Çok çalışmak yetenekten daha önemlidir
Diğer insanlar benim sorunlarımı kolaylıkla farkedebilir
Hiçbir özel niteliğim yok
Bazı şeylerden utanıyorum
Diğer insanları etkilemek benim için zor değil
Diğer insanlar beni eleştirdiğinde kızarım
Genelde elimden gelenin en iyisini yaparım
Kötü hizmeti şikayet etmem
Diğer insanlar benim usülümü kabul etmez
Genelde büyük hatalar yaparım
Geleceğimin nasıl olacağı hakkında heyecanlıyım
Her gün görüştüğüm birçok insan beni rahatsız ediyor
Benimle iletişim kurmak eğlencelidir
Sır verebileceğim bir akrabam veya yakın arkadaşım yok
Bunlar hayatımın en iyi yılları
Keşke geçmişimde bazı şeyleri değiştirebilsem
İnsanlar beni ilk buluşmamızdan hatırlar
Genelde diğer insanlara benzemeyi isterim
Kolaylıkla yeni arkadaş yaparım
Arkadaşlarım nadiren duygusal destek için bana güvenir

EVET
(a)

HAYIR
(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

Alıcınızın hangi soruları “EVET” veya “HAYIR” ile cevapladığını kontrol edin. “b” ile işaretlenen
“EVET” cevaplarının yanı sıra yine “b” ile işaretlenen “HAYIR” cevaplarına dikkat edin. Tüm “b”leri
toplayın ve alıcınızın özgüveni hakkında yorumları okuyun.
15 ve daha fazla “b”ler.
Aşırı derecede düşük özgüven. Alıcınız güçlü yanlarına o kadar az inanırki bazen gerçek
potansiyelini ve gerçekleştirmek istediklerini başarmasını önleyen aşağılanmışlık duygusuna
kapılır.
Alıcınızın; aslında kendisinin depresif hissetmesine sebep olan özgüven eksikliği olmasına rağmen
insanların ona karşı eleştirel olduğunu düşünmeye meyillidir. Kendine daha fazla ilgi göstererek ve
insanlara daha dikkatli davranarak bu kısır döngüden çıkabilir.
10-15 “b”ler – Düşük özgüven

Alıcınız her zaman güvensiz olmamasına rağmen, kendine güveni düşüktür. Herşey yanlış gittiğinde
kendini suçlar ve bu onun gerçek meseleleri iyi yargılayamadığını gösterir. Bu kısmen onun
utangaçlığını açıklar. Alıcılarınızın özgüvenini onları destekleyerek ortaya çıkarmaya çalışın, onları
sert bir şekilde yargılamayın. Onu olduğu gibi kabul etmesi gerekir.
5-10 “b”ler -Ortalama öz güven
Alıcınız iyi özgüvene sahip fakat yine de şüphesi var bu yüzden bazen insanların onunla alay ettiğini
düşünüyorsunuz. Bu durum onu gerçekten rahatsız ediyor. Sıklıkla, insanların yanlış anlayabileceği
veya gülebileceği sırlarını ve duygularını etrafındaki insanlarla paylaşmaktan kaçınıyor. Destekli iş
istihdamı koçu olarak sizin onun güvenini sarsacak itirazlardan nasıl kaçınacağı konusunda alıcınızı
desteklemeniz gerekir.
0-5 “b”ler – Yüksek öz güven
Yüksek öz güven alıcınız için tipiktir. Diğer insanların önünde kendi güçlü yanlarını göstermesi onun
için zor değildir.

Test “Stresli durumlarda davranış şekliniz nedir?”
Stres yönetimi; stresli çalışma ortamlarında ortaya çıkan gerginliği azaltmak ve kontrol etmek için
çeşitli çabalar anlamına gelir. Stresi yönetmek için alıcınızın kullanabileceği kanıtlanmış beceriler
vardır. Bu onun yüksek baskılı iş ortamlarında sakin ve etkili kalmasını sağlar ve uzun vadeli streste
sağlık problemlerinden kaçınmasına yardım eder. Stres yönetimi duygudal ve fiziksel değişiklikler
yapmayı kapsar. Alıcınızın stresi yönetebileceği en iyi yol onunla nasıl başa çıkacağını öğrenmektir.
Burada sizlere stresle ilişkili ve sabırsızlık, agresiflik, acelecilik duygusu, farkındalık ve gelişme
kazanma isteği gibi özelliklerle nitelenen davranışı değerlendiren bir test sunmaktayız. Bu tür
davranışlar genellikle stresle ilişkili belirtilerle sonuçlanır ve muhtemelen ek sağlık problemleri
riskini arttırır. Böyle davranışlara sahip insanların yüksek zaman farkındalığı vardır ve hızlı bir
şekilde yürür, yemek yer ve etkinlikleri gerçekleştirirler. Yüksek baskılı çalışma durumda daha
hassas tepki verirler ve genel fiziksel belirtiler göstermeye eğilimlidirler: örn: yüz gerginliği, hızlı
konuşma, başkasının konuşmasını bölme ve diş tıkırdatma.
Alıcınız aşağıdaki soruları cevaplamak için aşağıda belirtilen cevaplardan seçmelidir:
a)
b)
c)
d)

Hemen hemen her zaman doğru
Genelde doğru
Nadiren doğru
Yanlış

Alıcı her bir soruyu kendisi için genelde doğru olan şeye göre cevaplamalıdır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kendi işimde ilerlemeden önce diğer insanların işlerini tamamlamasını beklemeyi sevmem.
Sırada beklemekten nefret ederim.
İnsanlar benim kolaylıkla sinirlenmeye eğilimli olduğumu söylerler.
Mümkün olduğunca etkinlikleri rekabetçi yapmaya uğraşırım.
İşi tamamlamak için kullanacağım prosedürü bilmeden önce yapılması gereken iş için acele
etmeye eğilimliyimdir.
Tatile gittiğimde bile, yanıma genelde iş alırım.
Bir yanlış yaptığımda bu genellikle tamamen planlama yapmadan bir işe hızla giriştiğim
gerçeğinden kaynaklanırç
Engelimden kaynaklı işten izin aldığımda kendimi suçlu hissederim..
Rekabet durumlarında, insanlar benim hırçın olduğumu söyler.
İşyerinde çok fazla baskı altında kaldığımda, kendi ruh halimi kaybetmeyi eğilimliyimdir.
Mümkün olduğunca, iki ya da daha fazla işi hemen bitirmeyi deneyeceğim.
Zamanla yarışmaya eğilimliyimdir.
Geç kalmaya sabrım yoktur.
Gereksiz yerde kendimi acele ederken yakalarım.

Bu araç; puanlandırmada biraz karmaşıktır. Aşağıdaki talimatları dikkatlice takip edin:
Zaman aciliyeti

Zaman aciliyeti; bir kişinin acele etmek için sebep olmasa bile saate karşı olan yarışını yansıtır.
1,2,8,12 ve 14. Maddeler ile ölçülür. Sorulara verdiğiniz her bir A veya B cevabı için, kendinize bir
puan verin. Toplam sayıyı sıranın sol tarafına yazın.
Uygunsuz agresiflik ve düşmanlık
Bu boyut, aşırı derecede rekabetçi davranış ve sık düşmanlık göstermeyi yansıtır. 3, 4, 9 ve 10.
Maddeler ile ölçülür. Bu maddelerde aldığınız her bir A veya B cevabı için, toplam puanı sola
kaydedin.
Çok fazlı davranış
Bu; uygunsuz zamanlarda aynı anda birçok etkinliği gerçekleştirme eğilimidir. Sonuç olarak,
bireyler zaman tasarruf etmekten çok zamanı boşa harcarlar, bu da boşa giden enerjiye sebep olur.
Bu faktör madde 6 ve 11 ile ölçülür. Her bir A veya B cevabı bir puana karşılıktır. Tekrar toplam
puanlarınızı sola yazın.
Uygun planlama yapmadan amaç yönetimlilik
Bu; bireylerin istenen sonucu nasıl başaracaklarını bilmeden, işe girişme eğilimleri anlamına gelir.
Sonuç olarak tamamlanmamış iş ve hataların ortaya çıkması olasıdır. Bu faktör madde 4 ve 7 ile
hesaplanır. Her bir A veya B puan bir puandır; toplam sayıyı sola yazın.
Toplam puan
Eğer alıcınız toplamda 5 veya daha fazla puan almışsa, yukarıda bahsedilen davranışların temel
bileşenlerine sahip olabilir. Eğer yüksek bir puan aldıysa, siz destekli iş istihdamı koçu olarak
alıcınızın stress seviyesini azaltmak için rehberliği uygulamanız gerekir.

Çalışma kağıdı “Ben kimim?”
Öz güven için, alıcınızın kendini tanıması ve potansiyelini farketmesinin yanı sıra yapabileceği
gelişmeler hakkında fikir sahibi olması da gereklidir.
Bu çalışma kağıdının sonunda, kısa bir özet içerisinde kişisel özelliklerinizin kapsayıcı bir listesine
sahip olacaksınız.
Lütfen alıcınızın soruları dürüst bir şekilde ve eksiksiz tamamlamasını isteyin.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

En çok ne yapmaktan hoşlanırsınız?
Bunu yapmaktan niçin hoşlanırsınız?
Bu etkinliğe katılmak için fiziksel veya zihinsel olarak ne yapmanız gerekir? (örn.
Toplantılara katılmak, İnternette araştırma yapmak vb.)
Bu etkinliklere katılarak hangi becerileri kazandınız? (örn. Eğer bir toplumun veya yerel
klubün üyesiyseniz, o zaman bir takımda başarılı şekilde çalışabilir ve iyi bir sözlü iletişimci
olabilirsiniz)
Diğer
şeyleri
yaparken
bu
özellikler
nasıl
kullanılabilir?
(örn. DVD izlemek; insanların problemlerini dinlerken veya gerçek belgeler okurken faydalı
olabilecek iyi odaklanma ve anlayış gerektirir).
Şimdi; çalışma ortamına nasıl dönüştürülebileceğini akılda tutarak, sahip olduğunuzu
farkettiğiniz becerilerin listesini yapın.

Tebrikler!
Şimdi alıcınız güçlü yanları olarak kabul edebileceği beceriler listesine sahip. Alıcınızın özgeçmişini
hazırlarken, başvuru formlarını tamamlarken veya mülakatta sahip olduğu becerileri teşvik etmek
için bile bu listeyi kullanabilirsiniz!
Bu dönüştürülebilir beceriler; kişi çalışmaya dayalı bir durumdan diğerine geçme yeteneğine sahip
olduğunda çok önemlidir.
Bu alıştırmayı kişinin hayat şartlarıyla ilgili tüm yönlerde tekrarlayabilirsiniz. Fikir; kişinin ne kadar
fazla dönüştürülebilir becerilerine sahip olduğu hakkında şaşırtmak içindir!
Muhtemelen kişi bu becerilerin işveren için ne kadar değerli olduğunu düşünmemiş olabilir, fakat
gerçekten öyledir! Eğer kişi bunları iş yerinde kullanmak için benimserse bu beceriler çok kullanışlı
olacaktır.
Örneğin, eğer kişi ofiste iş tecrübesine sahip değilse, hayatının diğer alanlarıyla ilgili becerileri
kazandığını farkedebilir örneğin; faturaları dosyalayarak, telefon ile aramalar yaparak, şikayet
mektupları yazarak vb.

Etkinlik “Hız mülakatı”
Doğaçlama hız mülakatı oturumu oluşturabilecek destekli iş istihdamı koçu için talimatlar:
Amaçlar
 katılımcı engelli iş arayanlara, yenilikçi ve etkili bir biçimde gerçekçi iş mülakatı deneyimi
sağlamak.
 Mülakat tekniklerini geliştirmek için kullanabilekleri hemen, faydalı geri bildirim kazanmak.
 Öncü firmalardaki profesyonellerle tanışmak ve onların tecrübe ve bilgisinden faydalanmak.
Düzen
Oda dilediğiniz gibi ayarlanabilir. Biz şunları tavsiye etmekteyiz:








Daire şeklinde ayarlanmış küçük masalar veya U şekli biçimde ayarlanmış masa sıraları
Her bir küçük masanın bir tarafına veya benzer şekilde daha uzun masaların sırasında
yerleştirilmiş bir koltuk (her bir çiftin diğerlerini rahatsız etmeden yeterli alanı olduğundan
emin olmak).
Hız mülakatı geri bildirim kağıdı ve hız mülakatı soruları (Çalışma kağıdı 3.1 ve çalışma kağıdı
3.2) ve her bir masada kalem
Kolaylaştırıcı her bir odanın önünde zamanlayıcı, zil ve diğer gerekli ekipman ile bekler.
Görüşülecek kişiler daire/U şekli merkezinin içine veya dışına doğru oturur.
Röportörler görüşülecek kişileri görecek şekilde oturur.

Zamanlama
 Her bir hız mülakatı üç dakika sürecektir.
 Röportörun görüşülecek kişi hakkında hız mülakat geri bildirim kağıdına (Çalışma kağıdı 3.1) ek
yazılı yorum yapması için 30 saniye verilecektir.
 Röportöre, görüşülecek kişiye sözlü geri bildirim sağlaması için bir dakika daha verilecektir.
 Röportöre bir sonraki görüşülecek kişiye geçmesi için 30 saniye daha verilir.
 Herşey tekrar başlar!
Sorular
Hız mülakat sorularını veya mülakat tecrübelerinde kullandıkları veya kullanmayı tercih ettikleri
soruları kullanabilirsiniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Neden burada çalışmak istiyorsunuz?
Bu iş için ne tür bir tecrübeniz var?
Mevcut işinizin genel sorumlulukları neler?
Mevcut işiniz şirketinizin kurum hedefleri ile nasıl ilişkilidir?
Mevcut işinizin en önemli yanı nedir?
En büyük başarılarınız nelerdir?
Bir önceki işinizde neyi sevmezdiniz?
Bizimle ne kadar süre kalmayı planlıyorsunuz?
Bize kendinizden bahsedin

10. Bu işte ne ilginizi çekmektedir?
11. En güçlü yanınız nedir?
12. Bir başkasının yapamayacağı fakat sizin bizim için yapabileceğiniz şey nedir?
13. Uğraşmak zorunda kaldığınız problemi tasvir edin?
14. Yalnız mı yoksa diğer insanlarla çalışmayı mı tercih edersiniz?
15. Bundan 5 yıl sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz?
16. Sizi niçin işe alalım?
17. Güçlü yanlarınız ve zayıf yanlarınız nelerdir?
18. 5 yıl içerisinde kendinizi nasıl görüyorsunuz?
19. Bu işi yapmak için yetkin olduğunuzu size düşündüren şey nedir?
20. Baskı altında çalışabilir misiniz?
21. Mevcut işinizden neden ayrıldınız?
22. Sizin neden çalıştıralım?
23. Bizimle neden çalışmak istiyorsunuz?
İş arayanların bu alıştırmadan en fazla faydayı sağlamaları için mümkün olduğunca eleştirel ve
dürüst olmanız gereklidir.
Destekli iş istihdamı koçu olarak zor sorular açısından aşağıdaki açıklığı ve rehberliği sağlamalısınız:
Neden burada çalışmak istiyorsunuz?
 Bir önceki araştırma, alıcınızın firmanın iyi noktaları hakkında karar vermesine yardımcı
olaraktır- örneğin şunu söyleyebilecektir. “Firmanızın bana sabit ve mutlu bir iş ortamı
sağlayacağına inanıyorum.”
Bu iş için ne tür bir tecrübeye sahipsiniz?
 Alıcı kendini “satmalıdır”.
 İşveren için neyin önemli olduğunu bilmelidir.
 Tüm firmalar, altı ay içerisinde fark yaratabilecek birini aramaktadırlar.
Eğer alıcınız işin ne içerdiğini bilmiyorsa şunları sorabilir:



Ne tür bir iş yapmam beklenmekte?
Bir….’nın genel sorumlulukları nelerdir ?

Bu soru üç seviyeye sahiptir:




Alıcı firmaya nerede alınacağını bilmelidir.
Kişinin ne kadar bildiğini veya bilmediğini gösterir.
Eğer işi anlamazsa, buradan çıkarılacaktır.

Alıcınızın jargon kullanmasından kaçınmasını her zaman tavsiye edin.
İşiniz firmanın kurum hedefleriyle nasıl alakalıdır?
Bu kişinin işi bir ekibin parçası olarak yapabilme yeteneğini gösterir.

İşinizin en önemli yanı nedir?
 Buna verilen yanlış bir cevap kişiyi devre dışı bırakabilir.
 Bu soru zaman yönetimi, öncelik verme ve görev feshini ortaya çıkarabilir.
Bir önceki işinizde neyi sevmezdiniz?
 Çoğu mülakatlar; firma/iş hakkında giriş ile başlar- bu alıcının soruyu cevaplamasına yardımcı
olacaktır.
 Cevaplarını kısa ve olumlu tutmasını tavsiye edin, örn. Mevcut işi hakkında herşeyi beğenir.
Bizimle ne kadar süre kalmayı planlıyorsunuz?
 Röportörün ona iş teklif etmeyi düşünebileceğini alıcınıza açıklayın.
 Şimdi sıra iş arayan kişide örn. “Katkı yapabildiğim sürece kalmak isterim.Benim ne kadar süre
kalabileceğimi görüyorsunuz?”
Bundan 5 yıl sonra ne yapıyor olmayı istersiniz?
 Cevabın profesyonel takım oyuncusu olarak algılanacak isteği göstermesi gerektiğini tavsiye
edin.
Nitelikleriniz nelerdir?
 Alıcı; röportörün işle ilgili ya da akademik olarak mı kastettiğini kontrol etmelidir.
En büyük başarılarınız nelerdir?
 Alıcının cevaplarının işle ilgili olması gerektiğini tavsiye edin.
 Alıcıların özgeçmişindeki bilgi bu soruyu cevaplamalarına yardım edecektir.
En güçlü yanınız nedir?
 Alıcı temel olanları özgeçmişinden saptayabilir.
 Alıcının; güvenilirlik, kararlılık, değişime tepkisellik göstermesini hatırlatın.
Bu meslekte ilginizi ne çekmekte?
 Alıcının cevaplamak için yeterli bilgiye sahip olduğundan emin olun.
Sizi neden çalıştıralım?
 Burada alıcınız kısa ve öz cevap vermelidir.
 Görev tanımını ve becerilerini tekrarlayabilir.
Başkasının yapamayacağı fakat sizin yapabileceğiniz şey nedir?
 Görev tanımını kullanın ve yapabileceği şey ile birleştirin- başarıları ile ilgi kurun.
Uğraşmak zorunda kaldığınız bir problem tasvir edin.
 Bu soru kişinin analitik becerilerini değerlendirmek için tasarlanmıştır.
 Bu soruyu cevaplarken bu beş adım planını kullanmayı tavsiye edin:
a.
b.
c.
d.
e.


Problemi incele.
Gizli faktörleri değerlendir.
Muhtemel çözümleri sapta.
Sonuçları ve çözümlerin yansımalarını düşün.
Çözüm öner ve tavsiye ve/veya onaylama için danış.

Daha sonra alıcı da örnek verebilir.

Girşimciliği gösteren ne yaptın?
 Bu alıcının zaman, para ve maliyetleri tasarruf eden bir “fail” olup olmadığını değerlendirir.

Yalnız mı yoksa diğer insanlarla çalışmayı mı tercih edersiniz?
 Cevaplamadan önce, alıcınız yalnız çalışması gerekip gerekmediğini bildiğinden emin olmalıdır.
Mülakatın sonunda alıcınızın sorabileceği beş soruyu burada sunmaktayız:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eğer beni işe alırsanız özel beklentileriniz neler olabilir?
Pozisyon neden açık?
Bir işçinin bu firmaya en çok neyi getirmesini istersiniz?
Tipik bir çalışma günü nasıl olur?
Kariyer geliştirme seçenekleri nelerdir?
Bu düzeyde iyi performans gösteren kişi neyi başarmayı bekler?

Etkinlik “Satışları arttırmak”


Alıcınızın; özgüven, sözlü ve sözsüz iletişim becerileri ve sosyal davranış becerilerini
geliştirmek için kullanılabilir.

Tartışma konusu
Bir ürünün satışını arttırmak için, daha etkili satılmasına ihtiyacı vardır. Bu; sözlü ve sözsüz iletişim
yoluyla daha iyi reklam ile, ürünü daha kullanışlı ya da estetik olarak daha cazip yaparak veya ona
yeni özellikler ekleyerek yapılabilir.
Doğru izlenim yaratmada ve daha fazla iş teklifini garanti etmede başarıyı arttırmak için ürün gibi
alıcılarınızı da daha pazarlanabilir yapmanız gerekir. Bu; kendilerini sözlü ve sözsüz iletişim ile daha
etkili satarak, sosyal davranışı ve öz-sunumu geliştirerek ve yeni beceriler, yetenekler ile tecrübeler
edinerek yapılabilir.
Talimatlar
 Kişinin seçili ürünü/nesnesini daha nasıl pazarlanabilir yapacağı konusunda fikir
alışverişinde zaman süresinde uzlaşmak.
 Bulguları kayıt etmek ve pazarlanabilirliği arttırmak için belirlenen ürünleri başarmada
gerçekçi kısa dönem ve uzun dönem hedefleri belirlemek.
Çıktılar
Alıcılar; bu adımların kendi istihdam ve başarılarının bütününde sağlayacağı olumlu etkileri
farkederken kendileri için yapacakları gelişmeleri ve bunların nasıl başarılacağı düşüncesini de
saptayacaklardır.

Test “İyi bir takım oyuncusu musun?”
Bu anket, destekli iş istihdamı koçu olarak sizin alıcılarınızın takım üyesi olarak kişilerarası tarzını
saptamanıza yardımcı olacaktır.
Burada doğru ya da yanlış cevap olmadığını alıcılarınıza belirtmek önemlidir.
Alıcınızın aşağıdaki soruları cevaplamasını isteyin:
1. Ekip toplantıları boyunca, ben genelde:
a) Takıma teknik veri veya bilgi veririm.
b) Ekibin misyonumuz veya hedeflere odaklanmasını sağlarım.
c) Herkesin tartışmaya katıldığından emin olurum.
d) Hedeflerimiz veya yöntemlerimiz hakkında sorular sorarım.
2. Takım lideriyle ilgili olarak, ben :
a) Işimizin amaca yönelik olmasını tavsiye ederim.
b) Onun olumlu takım iklimi oluşturmasına yardım ederim.
c) Gerektiğinde ona itiraz etmeye istekliyim.
d) Uzmanlık alanıma dayalı tavsiye veririm.
3. Bazen ben stres altında:
a) Mizah ve diğer gerginlik azaltıcı araçları fazlaca kullanırım.
b) Diğer ekip üyeleri ile birlikte iletişimde çok açık sözlüyüm.
c) İnsanları tartışmaya dahil etme ihtiyacı ile sabrımı kaybederim.
d) Ekibin karşılaştığı problemler hakkında diğer insanlara şikayet ederim.
4. Ekipte uyuşmazlıklar çıktığında, ben genellikle:
a) Farklılıkların dürüst şekilde tartışılmasını ısrarla isterim.
b) Bir tarafın ya da diğerinin neden haklı olduğunun sebeplerini söylerim.
c) Ekip yönünde muhtemel bir değişiklik için farklılıkları temel görürüm.
d) Destekleyici veya esprili sözlerle gerginliği kırmaya çalışırım.
5. Diğer takım üyeleri genelde beni …….. olarak görür:
a) gerçekçi.
b) esnek.
c) Teşvik edici.
d) samimi.
6. Bazen, ben:
a) Çok fazla sonuç merkezliyim.
b) Çok rahatım.
c) Kendini beğenmişim.
d) basiretsizim.
7. Ekipte bazı işler yanlış gittiğinde, ben genellikle:
a) Dinleme, geri bildirim ve katılım konusuna vurgu yaparım.
b) Problemlerin samimi bir şekilde tartışılması için ısrar ederim.
c) Daha fazla ve daha iyi bilgi sağlamak için çok çalışırım.
d) Temel misyonumuzu hatırlamamızı tavsiye ederim.
8. Riskli bir ekibin bana katkısı şudur:
a) Ekip çalışmasının bazı yönlerini sorgulamak.
b) Takımı daha yüksek performans standartları belirlemeye itmek.

c) Tanımlı görev veya iş alanımın dışında çalışmak.
d) Diğer takım üyelerine kendi davranışları hakkında geri bildirim sağlamak.
9. Bazen diğer takım üyeleri beni …… olarak görür:
a) mükemmelliyetçi.
b) Ekibin misyonu veya hedeflerini tekrar değerlendirme konusunda isteksiz.
c) İşi tamamlamada ciddi değil.
d) Seçiciliğe karşı
10. Ekipte problem çözmenin şunu gerektirdiğine inanırım:
a) Tüm takım üyeleri tarafından iş birliği.
b) Yüksek derecede dinleme becerileri.
c) Zor sorular sorma isteği.
d) İyi somut veri.
11. Yeni bir ekip oluşurken, ben genelde:
a) Diğer takım üyeleri ile buluşmaya ve onları tanımaya çalışırım.
b) Hedefler ve yöntemler hakkında yerinde sorular sorarım.
c) Benden beklenileni bilmek isterim.
d) Temel misyonumuz hakkında netlik ararım.
12. Bazen diğer insanları şöyle hissettiririm:
a) Yalancı çünkü benim kadar yüzleşmeye açık değillerdir.
b) Suçlu çünkü benim standartlarıma ulaşamazlar.
c) Dar fikirli çünkü uzun vadeli düşünemezler
d) Kalpsiz çünkü insanların birbiriyle nasıl ilişki kurduğunu önemsemezler.
13. Takım liderinin rolünün ……. olduğuna inanırım.
a) İş problemlerine etkili çözümler sağlamak.
b) Takımın uzun vadeli hedefler ve kısa vadeli hedefler gerçekleştirmesine yardım etmek.
c) Katılımcı bir karar verme iklimi yaratmak.
d) Farklı fikirler ortaya çıkarmak ve varsayımlarla mücadele etmek.
14. Takım kararlarının ……. dayanması gerektiğine inanırım:
a) Takımın misyon ve hedeflerine.
b) Takım üyelerinin fikir birliğine.
c) Meselelerin açık ve samimi değerlendirilmesine.
d) Kanıtların ağırlığına.
15. Bazen ben:
a) Ekip ruhunu kendi içinde bir amaç olarak görürüm.
b) Uzun süre şeytanın avukatlığını yaparım.
c) Etkili takım sürecinin önemini göremem.
d) Stratejik meseleleri vurgularım ve kısa dönem görev başarılarını en aza indiririm.
16. İnsanlar genelde beni …… olarak tanımlar.
a) özgür.
b) bağımlı.
c) Hayal edebilen.
d) katılımcı.
17. Çoğu zaman, ben:

a) Sorumlu ve çalışkanım.
b) Kendini adamış ve esneğim.
c) Heyecanlı ve espriliyim.
d) Dürüst ve doğalım.
18. Diğer takım üyeleriyle ilişkide, bazen çok endişelenirim çünkü onlar….:
a) Süreci kontrol etmek için takım hedeflerine dönmezler.
b) Birlikte çalışmanın önemini görmezler.
c) Katılmadıkları takım eylemlerine karşı çıkmazlar.
d) Takım ödevlerini zamanında tamamlamazlar.
TAKIM OYUNCUSU ANKET SONUÇLARI
Talimatlar:
1. Lütfen cevapları anketten bu sayfaya geçirin.
2. Numaraları yazarken lütfen dikkatli olun çünkü harflerin sırası her bir soru için
değişmektedir. Örneğin, soru N1’de, sıra a,b,c,d fakat soru N2’de d, a, b,c.
3. Toplamda dört çeşit 180’e eşitlemelidir.
Soru

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Yardımcı

A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D

İşbirlikçi

B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A

Meydan
okuyucu

İletişimci

C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B

D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C

TOPLAM
En yüksek sayı alıcıların başlıca takım oyuncusu tarzını belirler. Eğer en yüksek sayılar aynı ise ya
da aralarında üç puan varsa, bunları başlıca tarzları olarak düşünün. En düşük toplam onun en az
aktif takım oyuncusu tarzını gösterir.

Alıcıların başlıca takım oyuncusu tarzı, takım üyesi olarak sıklıkla kullandıkları davranış dizisini
tanımlar. Bu, onların kullandığı tek tarz demek değildir. Hepimiz bu tarzlardan birini kullanma
kapasitesine sahibiz. Basit olarak sadece bir tarzı- başlıca tarzı sıklıkla kullanırız.

Test “Vücut diliniz ne söylüyor?”
Psikolog Prof.Albert Mehrabian tarafından yürütülen uluslararası bir araştırma şunu göstermiştir:




Birey hakkında oluşturulan ilk izlenimin %55’i kişinin görünümünün nasıl algılandığını içerir
% 38’i sözsüz olarak nasıl iletişim kurduğumuzu ve nasıl algılandığını içerir.
İnanılmaz bir şekilde hakkımızda oluşturulan ilk izlenimimizin sadece %7’si aslında ne
söylediğimizi içerir.

Dolayısıyla, ilk izlenimimizin %55’i görüntümüze dayalıdır: kilo, boy, renk, saç şekli, aksesuarlar,
kıyafet vb.
İmaj; kendimiz hakkında ne hissettiğimizi etkilediği için önemlidir. Kendimizi iyi tanıttığımızı
hissettiğimizde, öz güven ve saygı kazanırız. Bu sürece başarı döngüsü denir.
Alıcınızın aşağıdaki soruları a, b veya c cevabını seçerek cevaplamasını isteyin.
Eğlencelidir, fakat kişi; insanlara ne mesajlar verdiğini veya diğerlerinden kazandıklarını keşfetmesi
için faydalı bir araç olarak görmelidir.
Her bir soruya verilen cevaplar; çoğunluğun fikirlerine ve vücut dili uzmanlarının görüşlerine
dayalıdır.
Sorular
1. Bağlanmış kollar ne demektir?
a. Şık ve düzenliyim.
b. Senden korkuyorum.
c. Sana katılmıyorum.
2. Eğik boyun ne demektir?
a. Ne söylediğinizi anlamıyorum.
b. Ne söylediğinizle ilgiliyim.
c. Boynum acıyor, dolayısıyla biraz yana doğru eğmeliyim.
3. Başa dayalı el ne anlama gelir?
a. İlgiliyim, daha fazla anlat…
b. Sıkıldım.
c. Çenem ağrıyor.
4. Perişan olmuş bir yüz ne anlama gelir?
a. Ağlamak üzereyim
b. Endişeliyim
c. Yüz kaslarımı hareket ettiriyorum.
5. Eğer önünüzde avuç içlerinizi açık tutarsanız ne anlama gelir?
a. Açım; bana biraz yiyecek verir misiniz?
b. Tekliflere açığım/Bence mahzuru yok
c. Size sarılmak istiyorum.

6. Yumruk şeklindeki el ne anlama gelir?
a. Sana yumruk atacağım.
b. Birşey tutuyorum
c. Endişeliyim.
7. Gözlerini ovalıyorsan veya kurcalıyorsan senin hakkında ne düşünürler?
a. Gözlerim ağrıyor
b. Yorgunum
c. Konuştuğun şeyi göremiyorum.
8. Boynunun arkasını ovalamak ne anlama gelir?
a. Boynum ağrıyor.
b. Hayal kırıklığına uğradım.
c. Yerimde rahat duramıyorum.
9. Elini göğsünde tutman nasıl yorumlanır?
a. Kalp krizi geçiriyorum.
b. Sana aşığım.
c. Söylediğim şeyi gerçekten kastediyorum ve aşırı istiyorum.
10. Oturduğun yerde ileri geri sallanmak ne anlama gelir?
a. Canım sıkılıyor.
b. Rahat değilim.
c. Enerjik bir kişiyim.
11. Ayaklarını birşeyin üzerine koyarak nasıl bir izlenim bırakırsın?
a. Kendimi burada evindeymiş gibi rahat hissediyorum.
b. Kurallara uymam ve senin kurallarına da uymayacağım.
c. Kabayım ve aşırı samimiyim.
Cevaplar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

b veya c
a veya b
a veya b
a veya b
b veya c
b veya c
a veya b veya c
a veya b veya c
b veya c
a veya b
a veya b veya c.

Siz destekli iş istihdamı koçu olarak alıcı ile sohbetinizde aşağıdaki açıklamayı kullanabilirsiniz:

Soruların iki veya bazen üç farklı cevabının olmasının sebebi şudur jestler duruma bağlı farklı
şekillerde yorumlanabilir. Örneğin, bir mülakat, iş toplantısı veya network fırsatı gibi profesyonel
bir durumdan söz ediyorsak, resmi tavır gereklidir.
Yerinde duramamak veya gözlerini ovalamak; kendi evin mahremiyetinde, bir akraba ya da iyi bir
arkadaş ile uygun görülmesine rağmen, resmi bir durumda bu davranışlar farklı yorumlanabilir.
Aşırı bir durumda ayaklarınızı masanın üzerine koymanız çok kabaca düşünülebilir ve röportörde
kötü bir izlenim bırakır.
Birçok insan göz konusunda hassastır ve kişinin gözlerini ovaladıklarını görmeyi dayanılmaz
bulurlar. Göz ovalamak yorgun olmayı ve sohbete tamamen katılamamayı gösterir. Bu oluşturmak
istemediğiniz bir izlenimdir.
Bazı jestler, bunların yanı sıra kullandığınız iletişim şekillerine bağlı olarak farklı görülebilir.
Örneğin, kafa sallarken başınızı eğmek kişinin söylediği şeye ilginizi gösterirken yalnızca başı eğmek
sıkılma göstergesi olarak algılanabilir.
Bu quizin size jestlerin önemini ve algılanabileceği birçok olumsuz ve olumlu halleri gösterdiği
umulur.

Çalışma kağıdı: “İmaj yönetimi”
Destekli iş istihdamı koçu olarak siz; görüntünün önemini işleyen ve engelli alıcınızın iş arama
süreci üzerinde etkisini anlamasına yardımcı olacak aşağıdaki çalışma kağıdını kullanabilirsiniz.
Bu çalışma kağıdı alıcınızın aşağıdakileri yapabilmesini amaçlar:





Kişisel görüntünün önemini göstermek
Görüntünün ne olduğu anlayışını arttırmak
İmajı hakkında ve diğerlerinin bunu nasıl algıladığını düşünmesine yardım etmek
Kişisel görüntüsünü anlamasına ve görüntünün etkinliği ve etkisinin nasıl en üst seviyeye
çıkarılacağını anlamasına yardım etmeye başlamak.

Oturumunuzda işlenebilecek muhtemel konular:






İmaj nedir?
İmajımızı ne oluşturur?
İmaj neden önemlidir?
İmajın anahtar yönleri nelerdir?
Uygun bir imaj nasıl oluşturursunuz?

Bu; oturumunuz boyunca işleyebileceğiniz muhtemel bir senaryodur:
Etkinlik bir:
Bir kişinin sizin hakkınızda ilk izlenim oluşturmasının ne kadar zaman alacağını düşünüyorsunuz?






İlk bakışta
30 saniye içerisinde
Konuşmaya başlar başlamaz
İlk dakikada veya civarında
Söz konusu kişiyle birlikte olduğunuz sürece

Cevap:
Cevap sadece 30 saniye. Sahip olduğunuz tüm zaman bu. Harika bir ilk izlenim yaratmak için başka
şansınız asla olmayacak.
Etkinlik iki: İmaj nedir?
Sizin imaj tanımınız nedir?
Cevap:
İmaj şöyle tanımlanabilir:





Diğer insanlara verdiğimiz izlenim
Diğer insanların bizimle ilgili algısı
Bizim diğerleri hakkında zihni algımız
Yeni birisiyle tanıştığımızda oluşturduğumuz izlenimler.

İmajımızı ne oluşturur?
İmaj :







Yüz ifadelerimiz
Duruşumuz
Görüntümüz
Konuşmamız
Eylemlerimiz
Tutumlarımızdan oluşmaktadır

Etkinlik üç:
„Kendinizi bir iş görüşmesinde düşünün. Yukarıdaki imaj unsurlarını gerçekleştirme şeklinizi nasıl
tarif edersiniz? Güvenilir bir arkadaş veya profesyonelden bu soruları cevaplamak için geri
bildirime ihtiyaç duyarsanız, sormanız önemlidir. Unutmayın, imaj düşündüğünüz şey değildir, fakat
diğerlerinin sizi gördüklerinde sahip oldukları izlenimdir.”
Aşağıdaki soruların cevaplarını alıcınızla birlikte keşfedebilirsiniz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipik bir yüz ifadesi:
Genel duruşunuz:
Bir mülakatta görüntünüz:
Ses tonu, yükseklik ve tonlamanız:
Herhangi fiziksel eylemler, jestler ve düzensiz hareketler(eğer varsa):
Genel tutumunuz:

Etkinlik dört:
Engelli alıcınızla birlikte düşünün….
Konuştuğu, göründüğü ve diğerlerine karşı davranışlarıyla kişi nasıl bir izlenim verir?
Olumlu mudur? Değilse, nasıl olumlu yapılabilir? Is it positive?
İnsanlar kısıtlı bilgilerine dayalı varsayımlar yaparlar ve bir kişide bir özellik veya davranış
gördüklerinde, o zaman bu kişinin birçok diğer özelliklere sahip olduklarını farzetmeye
eğilimlidirler.

Çalışma kağıdı: “Motive edici araç”
Engelli alıcınızın tutum, davranış ve eylemleri üzerine düşünmesi hangi işlerin umduğu gibi neden
gitmediğini ortaya çıkarması için faydalı ve gereklidir. Bunun üzerine kişi düşünür düşünmez,
istediği şekilde hayatının yönlerinin geliştirmek için yollar bulmaya başlayabilir.
Aşağıdaki ufuk açıcı şiir; profesyonel imaj danışmanları ve özgüven yöneticileri tarafından
insanların yeni becerilerini geliştirmeye yardım etmek için kullanılır.Aşağıdaki etkinliklere
başlamadan önce alıcınızla birlikte aşağıdaki şiiri okuyun.
Rahat Bölge (bilinmeyen yazar)
Başarısız olmayacağımı bildiğim rahat bir alanım vardı.
Aynı dört duvar ve yoğun çalışma gerçekten hapishane gibiydi.
Daha önce yapmadığım şeyleri yapmak için özlem çektim,
Fakat rahat bölgem içerisinde ve aynı eski katta yürüdüm.
Çok fazla birşey yapmamamın sorun olmadığını söyledim.
Komisyon çekleri ve bunun gibi şeyleri takmadığımı söyledim.
Kendi bölgem içerisinde meşgul olmayı iddia ettim,
Fakat derinlerde bana özel birşey aradım.
Sadece diğerlerinin kazandığını izlemekle hayatın geçmesine izin veremedim.
Nefesimi tuttum; dışarı çıktım ve değişimi başlattım.
Bir adım attım ve daha önce hissetmediğim yeni gücümle,
Rahat alanıma elveda dedim, kapıyı kapadım ve kitledim.
Eğer rahat alanındaysan, cesaret etmeye korkarsan,
Şunu unutma tüm kazananlar bir zamanlar kuşkuyla doluydu.
Bir ya da iki adım ve övgü sözleri hayallerinizin gerçekleşmesini sağlayabilir. Bir gülümseme ile
geleceğine ulaş, başarı seni bekliyor!
Alıştırma bir: Rahat bölgeniz
Alıcınızın aşağıdaki soruyu dürüstçe cevaplamasını isteyin.
Rahat bölgeniz nedir?
Hayatının tüm yönleri, her zaman yaptığı şeyler ve değiştirmekten korktuğu şeyler hakkında
düşünmesini isteyin. (Bu, yaşadığı yer, sosyal hayatı, ruh hali vb. olabilir)
Alıştırma iki: Yasaklı bölgeniz
Artık alıcılarınız talimatlarla birlikte rahat bölgesinin doğasını tanımladı, içerisinde olmayan şeyleri
düşünün.
Kendini rahat alanına mahkum ederek, erişemediği çok şey olacaktır- hatta bunların mevcut
olduğunu bilemeyebilir!
Alıcınızın aşağıdaki soruyu dürüstçe cevaplamasını tekrar isteyin.
1.

Gerçekleştirme fırsatınızın olmadığı tecrübeler neler?

2.
3.
4.
5.

Asla tanışmadığınız insanlar hangileri?
Hiç bilginizin olmadığı konular neler?
Daha önce nerede hiç bulunmadınız?
Rahat bölgenizde kalırken asla yapamadığınız diğer şeyler neler?

Şimdi alıcınızdan, hayatına olumlu değişiklik getirmek için yapmak istediği üç gelişmeyi
belirtmesini isteyin.
Örneğin: Daha fazla insanla tanışmak isterim; uzun dönem istihdam başarmak isterim…
Gelişme bir:
Gelişme iki:
Gelişme üç:
Alıştırma üç: Kişinin yeni bölgesi
Şimdi alıcı hayatında gerçekleştirmek istediği gelişmeleri gerçek başarılabilir hedeflere
dönüştürmelidir.
Örneğin: Hedef bir: Yeni insanlarla tanışacağım ve yeni arkadaşlar edineceğim; Uygun bir iş bulmaya
çalışacağım…
Hedef bir:
Hedef iki:
Hedef üç:
Alıştırma dört: Bölgeye girmek
Alıcınızın hedeflerini başarmasında onu doğru hedefe götürebilecek veya katkı sağlayacak aşağıdaki
şeyler hakkında düşünmesini isteyin.
Hayat değiştiren ihtimaller listesi:












Yeni bir nitelik kazanma
Bir eğitim kursuna katılma
Profesyonel kariyer, imaj veya özgüven eğitimi araştırma
Tecrübe kazanmak için gönüllü bir işte yer alma
Yerel bir klube veya topluma katılma
Yeni bir hobiye başlama
Toplumsal buluşma yerlerine gitme
Yeni bir spor/ boş zaman etkinliğinde yer alma
Yeni araştırma veya kişisel çalışma üstlenmek
Tıbbi/duygusal rehberlik araştırma
Olumsuz tutumları ve anti sosyal davranışları değiştirme

Çalışma kağıdı “Mülakat öncesi tavsiyeler”
Bu çalışma kağıdı alıcınızın rahatlamasına yardımcı olacak tavsiyeler ve ipuçları verecek ve kişi bir
mülakata hazırlanırken kendini daha rahat hissetmesini sağlayacaktır.
Mülakatın neden önemli olduğunu alıcınıza gösterin:







Mülakat bir çeşit satış konuşmasıdır; siz hem satıcı hem ürünsünüz. Kısa bir zaman içerisinde siz
ve görüştüğünüz kişi sizin pozisyon için uygun ya da işin sizin için uygun olup olmadığını
keşfedecektir.
Röportörün sizin kim olduğunuz, kişisel ve mesleki olarak sizi neyin motive ettiği hakkında fikir
kazanmasına izin vermeniz gerekir. Bu röportörün sizin uygunluğunuzu değerlendirmesini
sağlayacaktır.
Röportörün düşman değil bir müttefik olduğunu unutmayın ve toplantı soru cevap
oturumundan ziyade iki yönlü sohbet şeklini almalıdır.
Röportörün pozisyonu doldurmak için istekli olduğunu ve sizin o kişi olacağını umduğunu
kendinize hatırlatmanız değerlidir.

Önerebileceğiniz pratik ipuçları:










Mümkün oldukça, içinde bulunduğunuz durumlar ve bunları nasıl ele aldığınız hakkında net
bilgiler verin. Röportör sizin yalnız veya diğerleriyle ne kadar iyi çalıştığınızı anlayabilecek, bilgi
toplayacak ve/veya harekete geçebileceklerdir.
Mülakat öncesi dikkatli hazırlanma kendinize adaletli davranmanız ve en iyi şekilde
göstermenizi sağlayacaktır. İş hakkında ciddi olduğunuzu röportöre gösterecektir.
Röportörü gülümseyerek karşılayın ve mülakat boyunca gülümsemeyi unutmayın.
Dikkatli dinleyin; eğer soruyu duymamış veya analamadıysanız, tekrar edilmesini rica edin. Bir
iki dakika cevap vermeden önce düşünün; bu şekilde kendi ayağınıza sıkmazsınız.
Sağlam, enerjik ve net şekilde konuşun.
Vücut dilinize, ses çıkışınıza (sesiniz güveninizin göstergesidir) dikkat edin ve insanları rahatsız
edebilecek tavırlardan kaçının (Bunlarla birlikte destek için bakınız modül 2: Kendini daha
sunulabilir yapma) En önemlisi doğal olmaya çalışın.
Mülakatın sonunda röportöre sorunuz varsa sormanız genel bir uygulamadır. Dolayısıyla, en az
üç veya dört soruyla hazırlıklı gelmek önemlidir.

Bu sorular:
 Deneme süresi var mı?
 Hangi eğitim fırsatları mevcut?
 İşe alınırsam ne kadar sürede haber verilir?
 Firma abonman bilet sunar mı?
Oturum sonunda, röportörle birlikte alıcınıza iyi şanslar dileyin!

Çalışma kağıdı “Tavsiyeler –engelli çalışanlarla nasıl iletişim kurulur ve
çalışılır?”
Bu çalışma kağıdı destekli iş istihdamı koçu olarak farklı engellere sahip alıcılarla iletişim kurmada
ve iş birliği yapmada size örnek tavsiyeler verecektir. Bu materyal sizin engelli bir alıcı hakkında
nasıl davranılması hakkında doğru tarifi saptamak ve uygulamak için tasarlanmıştır. Bu rehbere bir
reçete gibi değil COACH@WORK proje ekibi tarafından verilen engelli insanlarla çalışma ve
danışmada uzun dönem tecrübeye dayalı arkadaşçıl bir tavsiye olarak yaklaşmalısınız.
Bu tavsiyeleri kullanmadan önce dikkatlice düşünün ve etraflıca durumu değerlendirin. Aynı engele
sahip her bir insanın özgün olduğunu ve birisi için başarılı olan şeyin diğeri için olamayacağını
unutmayın.
-

-

“Rahatsız edici” konular olarak düşünülen engelli alıcılarla ilgili meselelerde soru sormaktan
korkmayın. (Örneğin: kişinin yaşı, zorluklar/eksiklikler, engellilik, vb.).
Engelli alıcı ile konuşurken başarılamayan eylemleri tarif etmede kullanılan kelimeleri
kullanmaktan utanmayın. (Örneğin: Görme engelli alıcıya “Dün televizyon izledin mi? demek.
“Televizyon dinliyorum” değil “Televizyon izliyorum” demek daha yaygındır.)
Alıcının kendi sağlık, sosyal durum ve bunun çalışabilirliği üzerinde etkisi hakkında özel
nitelikleri hakkında takımı bilgilendirmesine izin verin.
Eğer alıcı toplantılarda asistanı tarafında desteklenmeye ihtiyaç duyarsa, siz destekli iş
istihdamı koçu olarak alıcı-asistan ilişkisi özelliklerinin farkında olun.
Engelli alıcınıza karşı özel veya üstün tutumlar göstermeyin. Yüz yüze, diğer
meslektaşlarının önünde veya çevrimiçi olsa bile.
Görevini yaparken engelini bahane ederek, alıcının belirli hataları veya eksikleri için
mazaret üretmeyin.
Engelli alıcınıza görev verirken, tamamlanması için gerekli zamanı önceden tartışın. Bazı
durumlarda, gerektiğinden fazla zaman alabilir.
Destekli iş istihdamı koçu olarak alıcının engeliyle alakalı herhangi bilgiyi ortaya çıkarmak
için siz elinizden geleni yapmanız gerekir.
Engelli alıcının özel durumunu eğer gerekli görüyorlarsa işveren ve diğerleriyle
paylaşmasına izin verin.
Buluşma yerini seçerken, fiziksel engelli bireyler için rota ve yerin erişilebilir olduğundan
emin olun.

Etkinlik: “Eylem planım”
Hedeflerine ulaşmak için, siz destekli iş istihdamı koçu olarak kısa dönem hedefleri birlikte
belirlemelisiniz. Bu; değişim sürecini daha az ürkütücü ve daha fazla yönetilebilir yapmaya yardım
eder.
Alıcıyla birlikte hedeflerinin biri veya her biri için aşağıdaki eylem planını birlikte
tamamlayabilirsiniz.
Alıcıların eylem planı
Hedefler
Amaç:
Uzun vadeli hedef:
Kısa vadeli hedef bir:
Kısa vadeli hedef iki:
Kısa vadeli hedef üç:
Eylemler


Kısa vadeli hedef bir

Adım bir:
Adım iki:
Adım üç:


Kısa vadeli hedef iki

Adım bir:
Adım iki:
Adım üç:


Kısa vadeli hedef üç

Adım bir:
Adım iki:
Adım üç:
Süreç
Kazanılan beceriler:
Kazanılan nitelikler:
Kazanılan tecrübeler:
Özgüven üzerinde etkisi:
Hangi hedefin başarıldığının derecesi:
Sonraki gelişme
Ulaşılamayan hedef:
Diğer uzun dönem eylem puanı:

Tebrikler!
Alıcınız kendi rahat bölgesinden çıkmaya cesaret etti ve bunu yaparken yeni hedefler belirledi ve
faydalı olduğunu hissettiği şekilde bunları başardı.
Bu etkinliği uygun olduğunu düşündüğünüz kadar kullanmakta kendinizi rahat hissedin. Alıcınızın
yaptığı sürece işaret ederek, hedeflerini başarmada doğru yolda olduğunu ve hayatını dolu ve
tatmin edici yapabildiğini garanti edebilirsiniz.

Etkinlik “İşverene nasıl yaklaşılır?”
Yeni işverenlere yaklaşmak ürkütücü olabilir çünkü onların engelliğe karşı tutumları veya bilgisi
hakkında belli bir fikrimiz yoktur.
Engelli bireyleri çalıştırmak; onlara yetenekli ve becerikli bireyler olarak saygı göstermek demektir
dolayısıyla işverenlerin desteğini, “zavallı alıcıların acıklı durumları” hikayeleriyle onların yüreğini
cız ettirerek kazanmaya çalışmak etkili veya kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.
İşverenlere yaklaşırken:








Firmayı araştır – Konuştuğunuz firmayla ilgili birşeyler bildiğinizden emin olun ve çeşitlilik ve
engelle ilgili yaptıkları işle ilgili onları tebrik edin.
Doğru kişiyle konuş – Mümkünse her zaman en kıdemli bir kişiyle konuşun fakat tercihen
İnsan Kaynaklarındaki bir kişi ile görüşün. Büyük firmaların; engelli bireylerin istihdamı ile ilgili
hedefleri olan çeşitli bir ekibi olacaktır.
Ezbere konuşmak – Engelli argosu, moda kelimeler veya kısaltmaları kullanmaktan kaçının.
Yeni işletmelerle görüşürken, tanımlayabilecekleri dil ve imajları kullanın.
Yasal konuşma – Tüm firmalar Engelli Ayrımcılık Kanununa bağlıdır. Bunu bildiklerinden ve
böyle bir olayın onların yasal gerekliliklerini karşılamalarında nasıl yardımcı olduğundan emin
olun.
Kendilerini değerli hissetmelerini sağlayın – Görme engelli veya kısmi görebilen insanlar
arasında istihdam meselesini ne kadar desteklediklerinin ve bunu yaparak ne kadar fayda
sağlayacaklarının işverenin farkında olmasını sağlayın.

Aşağıdaki sayfada, yeni bir işveren irtibatı için davet örneği vardır.
İş arayanları tanıtacağınız yeni bir işveren irtibatı için özel bir toplantıya davet etmede
davetiye örneği
Firma adresi
Tarih
Sayın İnsan Kaynakları Yöneticisi
Cevap: İş arama: Gerçek Hikaye Atölyesi
14 Temmuz Cuma günü 10.30-12.00 arasında … yer alacak heyecanlı yeni bir atölye çalışması
hakkında bilgilendirmek için yazıyorum. Günün amacı engelli iş arayanlara istihdam fırsatı
sağlamaktır. İşverenler olarak, bu insanların becerileri ile yetenekleri, onların etkili çalışmasını
sağlayacak yardımcı teknoloji ve engelli bireyleri çalıştırmada devlet fonu hakkında daha fazla
öğreneceksiniz. Bunun ortaya çıkmasını sağlamada gerekenleri gerçekleştirmede işveren ve iş
arayanların gözlerini açmayı umuyoruz.
Bu atölyede, iş arayanlara hız mülakatı oturumunda taklit iş görüşmeleri denemesi fırsatı
verilecektir. Alıcılarımızın gerçekçi bir tecrübe ve profesyonel geri bildirim ve tavsiye
kazandığından emin olmak için, bu oturuma destek vermeleri için çok saygın firmalardan çeşitli
işverenleri davet ediyoruz.

Çok eğlenceli ve değerli olmaya söz veren atölyeye katılmak için lütfen Bayan Maria Goranova ile
032 /68 53 66 ya da zguraprojects@gmail.com aracılığıyla ile irtibata geçiniz.
Sizden gelecek haberi ve bu yeni ve heyecanlı girişimde sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Saygılarımla,
Maria Goranova
Genel Müdür
ZGURA-M

Etkinlik: “Kendini daha sunulabilir yapma”
"İlk izlenimler birisiyle karşılaşmanın ilk 30 saniyesinde oluşur ve bu ilk izlenimi değiştirmek
sonraki yedi buluşmayı bulur.”
(Sue Cocks, QCI Danışmanlık: 2006)
Yapılan araştırmalar birçok engelli iş arayanların özgüveninin ve kendilerini yapabildikleri kadar
olumlu ve etkili sunmak için gerekli sosyal becerilerinin eksik olduğunu göstermektedir. Eğer
durum böyleyse, o zaman bu etkisiz fakat yine de önemli ilk izlenim; kör ve kısmı görebilen bireyler
için fevkalade yüksek işsizlik oranının en azından bir kısmının nedenini açıklayabilir.
Eğer engelli iş arayanlar için çalışma alanını daha başarılı yapmaya yardımcı olacak böyle bir
etkinlik yaparsanız, bu onların engelsiz bireyler kadar kişisel olarak etkili olma yeteneklerini
arttıracaktır.
Görsel bir dünyadayız, dolayısıyla tüm iş arayanların yapabildikleri kadar etkili şekilde kendilerinin
olumlu görsel imajını sunmaları gereklidir. İş arayanların tutumu, kişiliği ve yetenekleri hakkında
yargılar odaya girerken bakışları ile yapılabilir. Bu etkinlikte bir kişinin bakış şeklini etkileyen
unsurlardan söz edebilirsiniz.
İnsanlar arasındaki iletişimin büyük bir kısmı sözsüzdür. Alıcınızın vücut dili veya görsel
iletişiminin farkında olmamanız büyük yanlış anlamaya sebep olabilir ve uzun süren kötü izlenim
bırakabilir. Siz destekli iş istihdamı koçu olarak, bilinçsiz eylemlerinin etkisini düşünmek ve etkili
şekilde iletişim kurmak için sözsüz becerilerini kullanmasında rehberlik sağlamak için alıcınıza bilgi
ve yetenek sağlayabilirsiniz.
İletişimin büyük bir kısmı yine de sözlüdür ve iyi bir görsel etki sağlandığında, sonraki sözlü
iletişimin ilk iyi izlenimin üstüne inşa edilmesi gerekir. İş arayanlar güçlü yanlarını etkili ve açık
şekilde açıklamalıdır böylece işverenler potansiyel bir işçinin onlara ne sağlayabileceği konusunda
net bir sonuca ulaşabilir. Eğer tamamlanırsa, güçlü sözlü iletişim güçlü ve dinamik bir araç olabilir
ve alıcılarınızın işyerinde ilerlemesine yardım edebilir.

Etkinlik: “Özgeçmiş ve önyazı hazırlamak”
Bir özgeçmiş yazmak ve güncellemek iş aramada yararlı bir yöntemdir çünkü engelli alıcınızın
becerilerini ve tecrübesini bir belgede takip etmesine yardım edecektir. Bir özgeçmiş koymak daha
önce çalışma, eğitim ve boş zaman etkinliklerinde ne yaptığı hakkında düşünmesine aynı zamanda
yardım edebilir.
Özgeçmiş hazırlarken lütfen aşağıdaki talimatları veriniz.
Kronolojik



Geleneksek biçim (örn.Europass) iş tecrübeniz tarih sırasında düzenlenir.
İş tarihi mesleki gelişimini gösterir veya en sonki işverenin ismi faydalı olabilir.

Fonksiyonel


Dönüştürülebilir becerileri ve kazanılan tecrübeyi vurgular.

Genel tavsiyeler




A4 sayfasını en fazla iki sayfasıyla sınırlayın- kısa tutun.
Net ve özel tutun – basit bir dil en iyi işler.
Satış puanlarını net şekilde belirleyin.

İlgi alanları (örnekler):





“Yerel amatör tiyatroculuk çalışmalarına katılmaya istekliyim.”
“Geçen beş yılda düzenli şekilde Japonca dil derslerine katılmaktayım.”
“Üniversite karda kayma sporu topluluğuna aktif bir üyeyim ve kuru yamaçlara birçok kısa
gezinti ve Türkiye’ye bir gezi planlamada yardımcı oldum.”
“Bir bantta gitar çalmaktayım ve düzenli olarak yerel mekanlarda çalmaktayım.”

Referanslar
Eğer iş arayan geçmiş tecrübeye sahipse, istenildiğinde hazır olması gereken önceki işverenlerden
referanslar vermesini isteyin.
Rutin ile başa çıkma (örnekler)
Vicdanlı, Tutarlı, Kontrollü, Başa çıkılan, Uğraşabilen, Etkili, Yönetebilir, Uygulanan.
Diğerleriyle çalışma (örnekler)
Tedbirli, İş birliği yapan, Danışılan, Kolaylaştırılan, Rehberlik verilen, Yönetilen, Müzakare edilen,
Katılınan, Sunulan, Denetlenen.

Başarılar (örnekler)
Gerçekleştirilen, Başarılan, Koordine edilen, Oluşturulmuş, Geliştirilmiş, Formüle edilen, yeniden
canlandırılan, tavsiye edilen.
Problem çözme (örnekler)
Uygulanan,geliştirilen, teşvik edilen, yorumlanan, başlatılan, ilham veren, tanıtılan, araştırılan.
Girişimci (örnekler)
Yaratılan, tasarlanan, geliştirilen, planlanan, yönetilen, kurulan, formule edilen, yenilik, motive
edilen, müzakere edilen, organize edilen, oluşturulan.
Beceri ve başarılar (örnekler)
Özgeçmişin bu bölümü kişinin ana becerilerini ve tecrübesini listeleyerek kendini satmasına izin
verir.
Alıcınızın kendi yeteneklerini tarif etmesine yardım etmek için aşağıdaki beceri şablonunu
kullanabilirsiniz:
Bireysel beceriler (örnekler)
Telefon kullanarak iletişim kurmak, ikna etmek, bireylere satmak, müşterilerle ilgilenmek bireyleri
yönetmek ve denetlemek, diğerlerine iş dağılımı yapmak.
Grup becerileri (örnekler)
Küçük gruplarla iletişim kurmak, seminerler yapmak, performans göstermek ya da insanları
eğlendirmek, grup tartışmalarında yer almak, takıma bilgi vermek.
Ticari beceriler (örnekler)
Bir işletme yönetmek veya işletmek, potansiyel piyasayı belirlemek, yeni bir iş geliştirmek,
pazarlama kampanyası oluşturmak, müşterilere iyi bakmak, yeni satış girişimciliği geliştirmek,
telefon ile promosyon veya satış.
Bilgi becerileri (örnekler)
Araştırma yapmak, insanlarla mülakat yaparak bilgi toplamak, yanlışlar için bilgi kontrol
etmek/düzeltme yapmak, bilgi analiz etmek, bilgi sınıflandırmak veya analiz etmek, bilgi yeniden
kazanmak, rapor yazmak.
Fiziksel beceriler(örnekler)
El becerisi, Yetenek/güç/hız, zanaat/dikiş/dokuma, boyama/bitirme/düzenleme,
yıkama/temizleme veya hazırlama, kurmak veya toplamak, büyümek/yönelmek.

Oturumun sonunda siz destekli iş istihdamı koçu olarak, kişinin özgeçmişinin 10-15 saniyede
potansiyel bir işvereni etkileyebileceği kanısına varabilirsiniz. Olumlu dil kullanarak ve anahtar
beceri ve başarılarını kolaylıkla vurgulayarak kendini etkili şekilde satması önemlidir.
Ön yazı
Bir ön yazı; alıcınız bir özgeçmiş gönderirken veya tamamlanmış bir başvuru formuna dönerken her
zaman eklenmelidir. İlgi uyandırmalı ve işvereni kişi hakkında daha fazla bilmek istemeye motive
etmelidir. Bir ön yazı eğer başvuru genelse yani belli bir boş pozisyona cevap değilse daha kritiktir.
Yapı:
Alıcınızın ön yazıyı aşağıdaki şablon yapısına dayandırmasını tavsiye edin:
Paragraf bir
Kişinin kendini tanıtması, neden başvurduğunu ve nerde boş pozisyon gördüğünü belirtir.
Paragraf iki
Neden başvurduğunu genel hatlarıyla çizmesi gerekir. Özgeçmiş veya özellikle bu iş için
başvuru formu göndermesine ne özellikle sebep oldu? İşe ne kadar hevesli olduğunu
göstermesi gerekir. Bu aşamada, kişi şu ana kadar yaptığı her hangi bir araştırmayı
gösterebilir.
Paragraf üç
Bu paragraph özgeçmiş veya başvuru formunun ana noktalarının özeti olmalıdır. Kişinin
mülakat yapmada en iyi iki veya üç sebebi nedir?
Paragraf dört
Bu paragraph esnektir ve mesleğinde herhangi boşlukları açıklama fırsatıdır. Bu aynı
zamanda engelini açığa çıkarma veya bir mülakat veya testte ihtiyaç duyduğu herhangi
düzenlemelerden bahsetmek için iyi bir yerdir.
Hedefli bir ön yazı örneği gösterilmektedir:
Kime ...............
Editör
The Gazette
Fleet Caddesi
Anytown
A0 0ZZ
15 Kasım 2015
Cevap: Asistan Basın Sözcüsü
Sayın Yetkili,
12 Ekimde yukarıdaki pozisyonla ilgili ilanınıza cevap olarak yazmaktayım ve bilginize özgeçmişimi
ekte sunmaktayım.

Firma geçmişinizi okumak ve Anytown İşe Alım Fuarında bazı çalışanlarınızla konuşmak The
Gazette için çalışmanın benim için kamçılayıcı ve heyecanlı bir tecrübe olacağına beni ikna etti.
Asistan Basın Sözcüsü rolü benim mecvut tecrübelerimi ticari bir çevre de geliştirmeme izin
verecektir.
Üniversite yıllarımda basın sözcüsü olarak ciddi tecrübem olduğunu göreceksiniz. Öğrenci birliğimiz
için basın irtibatı ve bir çok etkinlik için basın yayınlarının üretiminde sorumluydum. Tatillerde iş
tecrübem ilanınızda bahsedilen birçok beceriyi geliştirdi, özellikle takım çalışması ve süre sonu
tarihlerini kaçırmama gibi.
Özgeçmişimden not alabileceğiniz gibi, kısmi görebiliyorum ve değerlendirme süreci parçası olarak
bilgisayar temelli sınav varsa ekran büyütme yazılımına ihtiyaç duyacağım. Gerekirse kendi
bilgisayarımı kullanmaktan memnuniyet duyarım. Ek ekipman masraflarının hepsi olmasa bile
çoğunluğunu Hükümet İşe Giriş Düzenlemesi karşılayacaktır.
Saygılarımla,
(İş arayanın adı ve telefonu)

Çalışma kağıdı “Çalışma haklarınız”
Ayrımcılık ile ne kast edilmektedir?
İşverenin engelli bireye ayrımcılık yapabileceği üç temel şekil vardır:




Doğrudan ayrımcılık
Dolaylı ayrımcılık ve
“makul” düzenlemeleri yapma başarısızlığı.

Doğrudan ayrımcılık
Doğrudan ayrımcılık, engelli bireye engelinden dolayı daha kötü davranmaktır. Burada genelde
engel davranışın sebebidir- davranış önyargıya dayalıdır. Örneğin, eğer işveren nitelikleri ve
tecrübesine rağmen sadece görme engelli birini çalıştırmak istemediğinden engelli bireye iş vermeyi
red ederse bu doğrudan ayrımcılıktır.
Dolaylı ayrımcılık
Dolaylı ayrımcılık, engelinden dolayı kişiye bu sebeple başvurmayan kişilere göre daha az tercihle
davranmaktırÖrneğin, eğer bir işveren görme problemine bağlı olarak iki ay izin alan işçiyi işten
çıkarırsa bu dolaylı ayrımcılıktır. Bu kadar uzun izin alan kişiyi işten çıkarmak işverenin
politikasıdır dolayısıyla doğrudan ayrımcılık değildir. Fakat bu dolaylı ayrımcılıktır çünkü engelle
ilgili olarak izne çıkılmıştır. İşveren işten çıkarmanın gerekçesini ve makul düzenlemelerin
yapılamadığını göstermek zorundadır.
Makul düzenlemeler yapma başarısızlığı
Üçüncü ayrımcılık çeşidi; işverenin makul düzenleme yapamama başarısızlığının engelli bireye
önemli bir zarar vermesi durumudur.
“Makul” düzenleme nedir?
Aşağıdaki örnekler düşünülmesi gereken düzenleme çeşitlerini vurgular:






Mülakatta kullanılan yazılı sınavlarda düzenlemeler yapmak.
İş başvurularının kasette teslim edilmesine izin vermek.
Görme engelli ve kısmi görme engelli bireye okuyucu veya büyük karakterli bilgisayar veya
okuyucu, görme engelli alfabesi ve konuşma çıkışı vermek.
Çalışanın görme problemi olduğunda değerlendirme yapmaları veya birşey yapmada yeni yollar
öğrenmek için rehabilitasyon sağlamada izin vermek.
Bazı ufak görevleri bir başka meslektaşa dağıtmak.

İşverenin makul düzenleme yapmaya isteksizliğini gösteren boş pozisyon için ilan vermesi yasa
dışıdır. Örneğin, eğer ehliyet gerekli olmadığı durumda işveren başvuranların ehliyetinin olması
gerektiğini belirten bir ilan verirse ve bu gereklilikle ilgili uygun düzenleme yoksa, işveren yasa dışı
davranıyor olabilir.

Ayrımcılığa maruz kaldığımı farzedelim.
Yasal eyleme başvurmadan, işyerinde problemleri çözmede birçok adım vardır.
Gayrı resmi şikayet
İşveren alıcıların problemlerini çözmede yardımcı olmaya istekli olabilir ve bununla ilgili kaygılarını
bilmeleri gerekir. Alıcı kendi bölüm müdürü veya insan kaynakları bölümü hakkında gayrı resmi
şikayet yöneltebilir.
Resmi şikayet
Eğer alıcınız problemi gayrı resmi olarak çözemesse, bir sonraki adımınız resmi bir şikayet
prosedürü başlatmak olacaktır. Şikayetinizle nasıl başa çıkacağını açıklayan işverenin şikayet
prosedürünün bir kopyasını isteyin. Eğer işverenin şikayet prosedürü yoksa ya da size bir kopyasını
vermezse, şikayetinizi gelecekte çalışma mahkemesine göstermek için yazıya dökmelisiniz. Şikayet
mektuplarının nasıl yazılacağı ile ilgili örnekleri Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu
www.equalityhumanrights.com websitesini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

Çalışma kağıdı “Çalışmaya devam etmek”
Yeni bir işin ilk günü herkes için ürkütücüdür fakat eğer alıcınız engelliyse bu özellikle daha
ürkütücüdür. Bilinmeyen bir ortamda yeni bir çalışma yerine geçmek streslidir ve yeni iş ile birçok
yeni iş arkadaşı ile tanışmak hakkında kaygıların olması doğaldır.
Siz destekli iş istihdamı koçu olarak alıcınızın pozitif kalması konusunda onu teşvik etmeniz
gerekir.
İlk iş gününden önce alıcınızın yapacağı en önemli şey iş hakkında olumlu düşünmektir. İş teklifini
aldığı için kendini ne kadar mutlu hissettiğini hatırlamalıdır. Yeni iş ve onu yapabilme yeteneği
hakkında olumsuz düşüncelere sahip olmak doğaldır ve bu korkular bir süredir çalışmayan kişiler
için özellikle daha fazladır. Çalışmak kesinlikle yapmak istediğimiz bir şeydi ve işle ilgili
heyecanlıydık.
Çalışma şartları
Alıcınız başvurduğu firma ve pozisyona bağlı olarak, iş teklifinin belirli şartlara bağlı olduğunu
saptayabilir. Siz ve alıcınızın başvuru sürecinde bu şartlardan haberdar olduğunu ve bunlara razı
olabileceğinden emin olun. Bunların yaygın örnekleri:








Deneme süresi: Bu alıcınızın işveren tarafından çalıştırıldığı ve ücret ödendiği bir zaman
dilimidir fakat uzun dönem işçiler kadar aynı faydalara ve yasal haklara sahip değillerdir. Bu
genelde şöyle demektir işveren bu dönemde, alıcınızı tatmin etmeyen bir davranıştan dolayı
daha az uyararak işten çıkarabilir.
Onaylı referanslar: İşveren, alıcıların referanslarını ilk iş teklifini alana kadar araştırmayabilir.
Eğer teklif referanslara bağlı olarak işverene verildiyse ve alıcıların referanslarının geri bildirimi
tatmin edici değilse o zaman teklife son verebilirler.
Başarılı tıbbi: Bazı ilanlar; alıcınızın görevi alması için başarılı şekilde tıbbi testi geçmeyi
gerektirebilir. Bir kez daha, eğer şartlar ilk teklifte işveren tarafından koşulmuşsa ve eğer
alıcınız bu şartları karşılamazsa o zaman iş teklifi iptal edilebilir.
Adli sicil kontrolü: Alıcınızın ilana uygunluğunu değerlendirmek için, muhtaç çocuklar veya
yetişkinlerle çalışma işi her zaman Kriminal Kayıt Bürosundan temiz kağıdı gerektirecektir. Bu
bir ilanda veya en azından başvuru sürecinde açıkça şart koşulmalıdır ve böylece eğer alıcınız
temiz kağıdı alamazsa görevi almasına izin verilmeyecektir.

Etkinlik “İşi elde tutma ipuçları”
İlk gün
İyi bir günün anahtarlarından biri sinirleriyle etkili şekilde başa çıkmaktır. Alıcınızın iş araması ve
mülakattaki baskıyla nasıl başa çıktığını tekrar düşünün. Erken kalkmak, iyi bir kahvaltı yapmak ve
ne giyeceğini planlamak gibi küçük şeyler alıcınızın güne en iyi başlangıcını sağlayacaktır.
İş arkadaşlarıyla tanışmak engelli biri için yeni bir işin en zorlu yönlerinden biri olabilir. Kişinin
engeli hakkında tuhaf sorular olabilir ve bazı insanlar bunlardan kaçınmaya çalışır.
Bu durumlarla başa çıkmada verebileceğiniz kolay cevaplar veya rehberlik yoktur. Yine de mülakat
aşamasında yaptığınız şekilde olduğu gibi alıcınızla olumlu şekilde konuşmak için hazırlıklı olmanız
gerekir.
İş ortamının düzeniyle uğraşmak görme engelli kişi için bir mesele olabilir. Eğer durum böyleyse,
kişinin yeni ortama kendini alıştırması için resmi başlangıç tarihinden önce işyerine gelişi
ayarlamak mümkün olmalıdır. Eğer bu mümkün değilse, müdürüne fazla zaman vermesi ve
işyerinin düzenini öğrenmesine yardım etmesi için müdürüyle konuştuğunuzdan emin olun.
Hiç kimsenin alıcının herşeyi hemen öğrenmesini beklemediğini ve kişinin kendi yeteneklerinden
dolayı işe seçildiğini hatırlatmayı unutmayın.
İlk hafta
İlk hafta alıcıların iş rutinine alışması ve kendini yeni çalışma arkadaşlarına tanıştırması ile geçer.
Erken giderek ve istek göstererek iyi bir izlenim yaratmak; destekli iş istihdamı koçu olarak söz
edebileceğiniz iyi bir fikirdir.
İş arkadaşlarını tanımak alıcınızın ilk hafta yapacağı en önemli şeydir. Mümkün olduğunca kişi bir
çok şeye katılmalı ve iyi bir jest göstermekten korkmamalıdır. Paylaşmak için çikolata veya bisküvi
getirmek gibi güzel bir dokunuş tavsiye edilebilir. Bunun gibi küçük detaylar; iyi bir izlenim
yaratmada çok önemlidir.
Ve sonunda…
Alıcınızın yeni bir işe başlamasının heyecan verici olduğu sonucuna varın. Kişinin hoş karşılandığı
ve birçok yeni şey öğrendiği, neredeyse her zaman bir balayı dönemi vardır.
Kişiyi bundan zevk almaya çalışmasına çağırın! Kişi kendini zihinsel olarak yeni işine hazırladığında,
burada başarılı olacaktır.

Etkinlik “Mentorluk desteği”
Eğer destekli iş istihdamı koçu olarak mentorluk desteğine alıcıların işyerinde ihtiyaç duyduğunu
düşünüyorsanız, mentorluğun normal özelliklerinin bazılarının şu şekilde listelenebileceğinin
farkında olmalısınız:














Toplantıların süresi ciddi şekilde değişse de düzenli çevrimiçi veya mentor ve öğrenci
arasındaki mekan buluşmalarını içeren bir ilişkidir.
Mentorluk iki taraf arasında tecrübe paylaşma mekanizmasıdır- iki uçlu bir yol- her iki
oyuncu için faydalı.
Gönüllü ve gayrı resmidir. Süreç zorunlu ve çok düzenli değildir.
Organize edilmiş bir ilişkidir: ortaklar rastgele buluşarak değil dikkatlice seçilir.
Ortakları eşleştirmede baş rolü alan ve diğer destek eğitim ve hizmetleri sağlayan bir
koordinatör vardır.
Açık bir anlaşma ile yönetilir- bu anlaşmanın içeriği ilişkide değişebilmesine rağmenBazı durumlarda hoca ve öğrenci arasında büyük bir yaş farklılığı olabilir. Bu durumda,
tecrübe, beceri ve bilgiye bağlı olunmayan nesiller arası bir yaklaşım olabilir.
Taraflar arasında gizli ve zamanla sınırlıdır.
Bu ilişkide her bir taraf diğerinin seçimine razı olmalıdır ve her ikisi de eğer ilişki yürümezse
çekilme seçeneğine sahiptir.
Öğrencinin ihtiyaçlarına hizmet etmelidir ve bunlar ihmal edilmiş değil uygun şekilde
tanımlanmış olmalıdır.
Bu bir öğrenme sürecidir – planlanan meselelerin ötesinde akıl hocaları ve öğrenciler
kendileri hakkında, birbirleri hakkında ve ilişkileri hakkında öğrenebilir.
Taraflar normalde statü açısından farklılık gösterse bile; bu güç, bilgi, sosyal ve mesleki
tecrübe paylaşmakla ilgilidir.
Mentorluk desteği organizasyonu işveren ve denetleyici elemanla ile müzakere edilmelidir.

Test “Uyuşmazlıklarla nasıl başa çıkarsınız?”
Tüm insanlar çelişkili bir duruma düşer. Fikir ve görüşlerinizin partnerinizden ayrıldığını
keşfettiğiniz bir iletişim durumu hayal edin.
Aynı durum alıcınızın yer aldığı işyerinde de ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, bir çok ifadeyi içeren
aşağıdaki testi kullanabilirsiniz.
Bu durumdaki tüm olası eylemleri tarif eden cevaplar aşağıda listelenmiştir. Her bir çift için
alıcınızın -bu durumdaki davranışına daha iyi karşılık gelen-“A” ve “B” ifadelerinden birini
işaretlemesini isteyin.
Bazı durumlarda ne “A” ne de “B” şıkkının kişinin tipik davranışını yansıtmadığı olasıdır. Buna
rağmen, kişi tarafından tercih edilmesi daha olası olan cevabı seçmesini isteyin.
N
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

A/B
А

CEVAPLAR
Diğerlerine problemleri çözmesi için sorumluluk verdiğim durumlar vardır.

B

Uzlaşmazlığa sebep olacak şeyleri tartışmak yerine, uzlaştığımız şeylere
odaklanırım.
Uzlaştırıcı bir çözüm bulmaya çalışırım.
Her iki tarafın tüm ilgi alanlarını düşünmeye çalışırım.
Genellikle sıkı bir şekilde belirli hedefleri takip ederim.
Diğer tarafın duygularını sakinleştirmeye ve arkadaşçıl şekilde tutmaya
çalışırım.
Uzlaştırıcı bir çözüm bulmaya çalışırım.
Bazen diğerlerinin istekleri yüzünden kendi isteklerimi feda ederim.
Karar verirken devamlı diğer tarafın yardımını isterim.
Gereksiz stresten kaçınmak için gerekeni yapmaya çalışırım.
Problem yaratmaktan kaçınırım.
Konumumu cazip hale getirmeye çalışırım.
Üzerinde düşünmeye zamanım olana kadar problemle uğraşmayı ertelerim.
Diğerlerinin hatırı için bazı hususlardan vazgeçerim.
Genelde katı bir şekilde belirlenen hedefleri takip ederim.
Her zaman sorunları ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmaya uğraşırım.
Farklılıkların sürekli endişeye değer olacağını düşünmüyorum.
Kendi yolumu takip etmek için çaba harcarım.

А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B

Katı bir şekilde belirlenen hedefleri takip ederim.
Uzlaştırıcı bir çözüm bulmaya çalışırım.
Her zaman sorunları ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmaya çalışırım.
Diğer tarafın duygularını sakinleştirmeye ve arkadaşçıl şartlarda devam
etmeye çalışırım.
Uzlaşmazlığa sebep olacak pozisyonu almaktan bazen kaçınırım.
Görüşlerimin bazıları ile uyuşuyorsa diğer tarafın görüşlerine katılırım.
İki aşırı durum ortasındaki kararları öneririm.
Belirlenen şeyleri başarmada baskı uygularım.
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N
14.
15.

16.
17.
18.

A/B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B

19.

А
B

20.

А
B
А

21.

24.

B
А
B
А
B
А

25.

B
А

22.
23.

26.
27.

28.
29.
30.

B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B

CEVAPLAR
Diğer taraf ile fikirlerimi paylaşır ve onların fikirlerini sorarım.
Diğer tarafa konumumun mantığını ve değerini göstermeye çalışırım.
Diğer tarafın duygularını sakinleştirmeye ve arkadaşçıl şekilde devam etmeye
çalışırım.
Gereksiz stresten kaçınmak için gerekeni yapmaya çalışırım.
Diğer tarafın duygularını rencide etmemeye çalışırım.
Pozisyonumun avantajları hakkında diğer tarafı ikna etmeye çalışırım.
Genelde katı bir şekilde belirlenen hedefleri takip ederim.
Gereksiz stresten kaçınmak için gerekeni yapmaya çalışırım.
Eğer bu onu mutlu ediyorsa diğer tarafın görüşlerine bağlı kalmasına izin
veririm.
Eğer görüşlerimin bazılarına uyuyorsa diğer tarafın görüşlerine katılırım.
Her zaman tüm problemleri ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmaya çalışırım.
Üzerinde düşünmeye zamanım olana kadar problemle uğraşmayı ertelemeye
çalışırım.
Farklılıklarımız üzerine hemen çalışmaya uğraşırım.
Her iki tarafın kazancı ve kaybı arasında adaletli bir düzen bulmaya çalışırım.
Bazı konuşmaların başında, diğer tarafın isteklerini hesaba katmaya çalışırım.
Problemi doğrudan tartışmaya her zaman hazırım.
İki aşırı üç arasında bir pozisyon bulmaya çalışırım.
İsteklerimi desteklerim.
İsteklerimin tatmin olması ile ilgili çok ilgiliyimdir.
Diğer insanlara problem çözmede sorumluluk verdiğim durumlar vardır.
Diğer tarafın pozisyonu onun için önemli gözüküyorsa, istediğini yapmasına
izin veririm..
Uzlaştırıcı bir çözüm bulmaya çalışırım.
Diğer tarafa konumumun mantık ve değerini göstermeye çalışırım.
Bazı konuşmaların başında, diğer tarafın isteklerini hesaba katmaya çalışırım.
İki aşırı uç ortasında karar sunarım.
Tüm isteklerimin tatmin olması ile ilgili çok ilgiliyimdir.
Uzlaşmazlığa sebep olucak göreve gelmekten bazen kaçınırım.
Eğer bu onu mutlu edecekse diğer tarafın görüşlerine bağlı kalmasına izin
veririm.
Genelde katı bir şekilde belirlenen kuralları takip ederim.
Bir karar vermek için genelde diğer tarafın yardımını araştırırım.
İki aşırı uç arasında bir karar sunarım.
Farklılıkların sürekli endişeye değer olduğunu düşünmüyorum.
Diğer insanların duygularını rencide etmemeye çalışırım.
Eğer birlikte çözebilirsek sorunumu diğer taraf ile her zaman paylaşırım.

Alınan sonuçlarla aşağıdaki tabloyu doldurun.
Her bir sütunun sonuçları 0 (problem çözme yaklaşımında nadiren kullanılır) ile 12 (problem
çözmede sıklıkla kullanılır) arasında değişebilir.
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Her bir sütun için alıcıların puan toplamını yazın. Alıcılarınızın sonuçlarını problem çözmenin
beş çeşidi ile karşılaştırın ve hangisinin kişi tarafından en fazla sıklıkta kullanıldığını belirleyin.
Unutmayın iyi veya kötü sonuç bulunmamaktadır- farklı durumlar farklı yaklaşımlar gerektirir.
CEVAPLAR VE SONUÇLAR
Her bir ifade çifti için seçmiş olduğunuz harfleri daire içerisine alın.
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Rekabet

İşbirliği

B

Uzlaşma

Kaçınma

Uyum sağlama

А

B

А

А

B
B

А
А

B
А
А

B
B
А
B
А

B
А
B
А

B
B

B
B
А

А

А
B

B
А

B
B
А
А
B

B

А
B

B
А
А

А

B
B

А
B

А
B

А
А

А

B

B
А

B

B

Rekabet

А
А

İş birliği

А

Uzlaşma

Stresle başa çıkmanın olası yolu
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Kaçınma

Uyum sağlama

İlerlemeli rahatlama – tüm vücudun yanı sıra özel kas gruplarının rahatlamasına odaklanan bir
teknik. İlerlemeli rahatlama bir başa çıkma tekniğidir. Bu süreçte, bir başka farklı kas grubu
daha sonra gevşeyen bir baskı altındadır. Bu teknik; kaslarımız rahatladığında biz bunu fiziksel
rahatlama olarak yorumlarız fikrine dayalıdır. Bu durum stres algısının azalmasına yol açar.
Deneyler; ilerlemeli rahatlamanın kan basıncı ve baş ağrısını azaltmaya yol açtığını
göstermektedir.
Destekli iş istihdamı koçu olarak alıcınıza tavsiye edebileceğiniz ilerlemeli rahatlama aşamaları
aşağıdadır:
1. Rahat bir konumda outrun.
2. Gözlerinizi kapayın.
3. Ayaktan başlayarak yüzünüze doğru tüm kaslarınızı derinlemesine rahatlatın. Onları
rahatlamış şekilde tutun.
4. Burnunuzdan nefes alın. Nefes alırken, sessizce kendinize “bir” kelimesini söyleyin. Örneğin,
“bir” nefes alın-verin ve devam edin. Hafifçe ve doğal bir şekilde nefes alın.
5. 10-20 dakika devam edin. Zamanı kontrol etmek için gözlerinizi açabilirsiniz fakat alarm
kullanmayın. Bitirdiğinizde yavaşça ve sakince önce kapalı daha sonra açık gözle birkaç
dakikalığına oturun. Birkaç dakika ayağa kalkmayın.
6. Rahatlamadan tatmin edici bir sonuç almadıysanız telaşlanmayın. Pasif eğiliminizi tutun ve
rahatlamanın kendi hızında açığa çıkmasına izin verin. Endişe verici düşünceler ortaya
çıktığında, bu düşüncelerin sizde takıntı oluşturmasına izin vermeyerek görmezden gelin ve
“bir” kelimesini tekrar etmeye geri dönün. Aslında sonuç birçok denemeden sonra ortaya
çıkacaktır. Bu yöntemi günde bir ya da iki kez, yemeklerden önce iki saat içerisinde olmamak
koşuluyla tekrar edin.
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COACH@WORK: Engelli bireylere yönelik destekli iş istihdamı sağlayıcılarının beceri, bilgi ve
yeterliliğinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sistemi
Entellektüel ürün 4: Destekli istihdam koçları VET programı

Modül 4

Başlık: Engelli Bireylerin Eğitim, İstihdam ve Refahına Destek
İçin Yaygın ve Dijital Teknolojiler

Organizasyon

NFRI
SE koçları şunları yapabilmelidir:





Engellilerin topluma dahil edilmesi aracı olarak yaygın
ve dijtal teknolojinin proaktif kullanımına karşı olumlu
tutumlar geliştirmek
Yardımcı teknoloji için engellilerin potansiyel
ihtiyaçlarını ve işverenlerin ihtiyaçları ile nasıl
uyuştuklarını farketmek
Ücretli istihdama girerken destek ihtiyacı ve yardıma
nasıl cevap vereceğini bilmek.
Engellerin üstesinden gelmeleri ve ücretli istihdamını
sürdürmeleri için Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin(ICT)
kullanımının engellileri nasıl destekleyeceğini bilmek.

SE koçları aşağıdakilerin nasıl yapacağını bilir/yapabilir:






Modül içeriğinin
özeti ve
içindekiler listesi

Bilinçli seçim ve kararları kolaylaştırmak ve dijital
yardımcı teknolojileri kullanarak destekli istihdam
prensiplerini teşvik etmek için kişi merkezli yaklaşımı
method olarak uygulamak.
Engelli danışanların destek ihtiyaçlarını tanımlamak ve
yaygın ve dijital teknolojileri kullanarak kabiliyetlerini
arttırmak.
Destekli istihdam sonuçlarını arttırmak için dijital
yardımcı teknolojileri kullanmak
Farklı yardımcı teknolojileri ile çalışmak ve engellilerin
öğrenme tarzlarını geliştirmek için desteklemek. Etkili
yardımcı teknolojileri ve engellilere uyarlanmış
işyerlerini geliştirmede işverenleri desteklemek.

Özet
Modül, açık iş piyasasında iletişim ve katılımı kolaylaştırmak
için anaakım ve dijital teknolojilerin rolünü sunmayı amaçlar.
ICT, yeni değerleri, amaçları geliştirmek ve yeni şeyler
öğrenmek için bir mekanizma olan esnek, eğlenceli,
belirtilmemiş etkinlikleri destekleyebilir.
Modül, engellilerin anlamlı sekilde topluma katılımını
sağlayacak ve izolasyonu engelleyebilecek araç olan engel
sosyal modeli, yaygın ve dijital yardımcı teknolojileri üzerine
odaklanacaktır. Bu modülde, grubun kabiliyetleri ve anlamlı
sosyal katılım imkanları ve istihdam hakları üzerine vurgu
yapılacaktır.

Yaygın ve dijital yardımcı teknolojileri engellilerin ihtiyaçlarını
farklı şekillerde karşılayabilir. İnsanların daha önce yapmadığı
şeyi yapmasına ve günlük hayatlarında daha iyi hareket
etmelerine veya sosyal işlerini yapma kabiliyetlerine
geliştirmelerine izin verebilir. Teknoloji, engellileri gerekli
yeteneklerle donatır ve onları eğitim kurumlarına katılma,
çalışma ve kültürel hayattan zevk alma ya da çocuklarına bakma
gibi çeşitli etkinliklerde destekler.
Ayrıca, modül, engelleri kaldırarak ve temel kamu
hizmetlerine(çalışmaya erişim dahil) erişimi sağlayarak
bağımsız yaşamada etkisi olan Bilgi ve İletişim Teknolojilerini
kullanmada kişi merkezli yaklaşımın öneminin altını çizer. Bu
bölüm, engellilerin etkileşimi kontrol etme ya da bilgiyi daha iyi
yönetmelerine izin veren yaygın ve dijital teknolojileri hakkında
bilgi içerir. Sanal yerlerde çalışma engellilere istihdam fırsatları
sunabilir aksi durumda bunlar kullanılamaz veya erişilemez
olur.
Bu modülün sonunda, SE koçları yardımcı teknoloji türlerini ve
fiziksel, zihinsel, gelişimsel ve diğer tür engelleri olan insanlar
için destekleyici rollerini tanımlayabilecektir. SE koçları
engellileri güçlendiren ve sosyal katılım, dahil olma ve
entegrasyonu
kolaylaştıran
teknolojilerinin
rolünü
anlayabilecektir. Bu modül; SE koçlarının, engellilerin eğitim,
istihdam ve refah etkinliklerine tamamen ve emin bir şekilde
katılma fırsatı veren anaakım ve dijital teknolojilerin
potansiyelini farketmelerine yardımcı olacaktır.
Bu modül; sosyal becerileri geliştiren, bireylerin ihtiyaçlarını
karşılayan ve firmanın ihtiyaçlarına ve kültürüne uyum
sağlayan teknolojileri vurgular. Modül tamamlandığında, engelli
çalışanları başarılı bir şekilde dahil etme sürecinde SE koçları;
ortaklar ve işverenlere gerekli rehberliği sağlayacaktır.
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Önbilgi

Öğrenme
Çıktıları

ECVET/AKTS
puanları
Değerlendirme

2. E-öğrenme: 10 saat
3. Uygulama: 10 saat
1. Okuryazar olmak, SE ve engel hakkında temel bilgiye sahip
olmak.
2. İyi İletişim Becerileri.
3. İyi ICT becerileri.
4. İnsanlarla işbirliği yapma becerisi.
5. Engellilere karşı empati ve olumlu tutumlar gösterme
yeteneği.
6. Engellilerle çalışma alanında tecrübe
Bu modülün öğrenme aşamasına başlamadan önce aşağıdaki
modüller tamamlanmalıdır: Modül 1, Modül 2, Modül 5, Modül
7
Bilgi:
 Engellilerin günlük hayatında yaygın ve dijital yardımcı
teknolojileriyle ilgili veri, gerçekler ve etkisi hakkında
bilgi
 Farklı tür engelliliklerle ilgili özel dijital yardımcı
teknolojileri ve engellilerin eğitim, çalışma ve refahını
nasıl destekledikleri hakkında bilgi
 Belli dijital yardımcı teknolojilerinin kullanımını
etkileyen zorluklar ve kısıtlamalar hakkında bilgi
Beceriler:
 Belirli yardımcı teknoloji ihtiyacını analiz etme yeteneği.
 Danışanın ihtiyaçlarını karşılayan uygun çözümler
tavsiye etme yeteneği.
 Dijital yardımcı teknolojilerinin önemi ve işe dahil olma
şanslarını nasıl yükselttiği hakkında danışanı ikna etme
yeteneği.
 Yaygın ve dijital teknolojileri arasındaki rekabeti
inceleme yeteneği.
Tutumlar:
 Dijital yardımcı teknolojilerine karşı engellilerin değişen
olumlu tutumsal desteği hakkında artan farkındalık.
 AB Dijital Gündemi ve Avrupa 2020 göstergelerine karşı
artan engelli dijital kapsayıcılığı
AKTS = 1 kredi;
ECVET = 5%
Öz değerlendirme testi

İçindekiler
1. Engellilik Sosyal Modeli ve Yardımcı Teknolojiler......................................................................... 7
1.1. Engelliler için Destekleyici Kamu Düzeni ve Yaygın/Dijital Desteğe Erişim ............... 7
1.1.1. Kapsayıcı ICT Çeşitleri .............................................................................................................. 8
Bu proje 2014-1-BG01-KA202-001529, Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı altında finanse edilmiştir. Bu yayın,
sadece yazar/yazarların görüşünü yansıtır ve Komisyon; burada yer alan bilgilerin her hangi kullanımından sorumlu
tutulamaz

1.1.2. Hizmet Koşullarında Değişen Paradigmalar için Birey Merkezli Teknolojiler
................................................................................................................................................................................ 9
1.1.3. Teknoloji erişimi, kişisel mahremiyet, güvenlik ve gizlilik ..................................... 10
1.1.4. Engelliler için Yaygın ve Dijital Teknoloji Koşularında Devlet Düzenleme ve
Politikalarının Gözden Geçirilmesi ............................................................................................... 11
1.2. Özgür Yaşamda Dijital Yardımcı Teknolojileri ve Hizmetlerinin Etkisi ...................... 11
1.2.1. Sağlık ve Bakım Hizmetleri, Ulaşım ve Hayat Boyu Öğrenmeyi İyileştirmede
Teknolojinin Rolü ................................................................................................................................ 11
1.2.2 Eşitlik, Sosyal Tutumların Değişimi ve Kapsayıcılıkta Bir Yöntem Olarak
Yardımcı Teknolojiler ........................................................................................................................ 13
2. Bireysel Özgürlüğü Destekleyen Yaygın ve Digital Yardımcı Teknoloji .. .......................... 14
2.1. Engellilik Üzerine Sosyal Etki, Teknoloji Türleri ve Kişisel Yardım ............................. 14
2.1.1. İletişim Geliştirme ................................................................................................................... 14
2.1.2. Haberleşme Erişimi ................................................................................................................. 15
2.1.3.Kablosuz Teknolojiler ............................................................................................................. 16
3. Dijital Yardımcı Teknolojiler Yoluyla Engellilerin Çalışma Fırsatlarını Arttırma ........... 16
3.1. Engellerin Üstesinden Gelme ve Engellilere İstihdam Bulmada Teknolojilerin Rolü:
......................................................................................................................................................................... 16
3.1.1. Hareket Bozuklukları ............................................................................................................. 16
3.1.2. Görme Bozuklukları – Körlük, Az Görme, Renk Körlüğü .......................................... 18
3.1.3. İşitme Bozuklukları ................................................................................................................. 19
3.1.4 Konuşma Bozuklukları............................................................................................................ 20
3.1.5. Zihinsel (Öğrenme) Bozuklukları ...................................................................................... 20
3.1.6. Zihinsel Sağlık Problemleri .................................................................................................. 21
3.1.7. Uygulamalı Ödevler ................................................................................................................. 22
3.2. Etkili Teknoloji Kullanımının Zorlukları ve Engellilerin Kişisel Refahı .............. Error!
Bookmark not defined.
3.2.1. Erişim ve farkındalık sağlamada kişisel uyum, eğitim ve kişi merkezli yaklaşım
kullanımı (bakınız Modül 5) ................................................ Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Bilgisayar, Hareketlilik, Tele İş: Vaatler ve Problemler ... Error! Bookmark not
defined.
3.2.3 Tele-rehabilitasyan (E-öğrenme) ........................... Error! Bookmark not defined.
3.2.4. Engellilere Uygun İşyeri Dizayn Etme ve Düzenlemede İşverenlerle Çalışma
......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Bu proje 2014-1-BG01-KA202-001529, Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı altında finanse edilmiştir. Bu yayın,
sadece yazar/yazarların görüşünü yansıtır ve Komisyon; burada yer alan bilgilerin her hangi kullanımından sorumlu
tutulamaz

3.2.5. Ekipman ve İlgili Hizmetlere Mali Erişim ........... Error! Bookmark not defined.
3.2.6. Ürün Bakımı, Tamiri ve Yenisiyle Değiştirme ... Error! Bookmark not defined.
3.2.7. Yardımcı Teknolojilerin Etkisi ................................ Error! Bookmark not defined.
3.2.8. Engelliler İçin Projeler ve ICT Gösterimleri ...... Error! Bookmark not defined.

Son on yılda, yeni teknolojiler insanların yaşama şeklinde büyük bir etkiye sahip
olmuştur. Yenilikler sadece iletişim şeklimizi değiştirmemiş aynı zamanda günlük
hayatımızı nasıl sürdürdüğümüze dair de dönüştürülebilir bir etkiye sahip olmuştur.
Engelli bireyler hala birçok zorlukla karşı karşıya gelirken, yeni teknolojiler onlara yeni
fırsatlar sunmaktadır. İnsanların engelleriyle başa çıkmaları için çeşitli cihazlar yıllardır
kullanılmaktadır. Bugün teknolojilerden bazıları daha önceki yenilikler üzerine inşa
edilirken, bazıları gerçekten devrimsel ilerlemeleri temsil etmektedir. Bu bölümde,
engelliler için geliştirilmiş vaya hayatlarının her alanında yardım için kullanabilecekleri
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temel ICT(bilgi ve iletişim teknolojilerini) sunmaktayız. Yeni teknolojilere yer açma
ihtiyacını ve ICT’nin sosyal kapsayıcılık konusunda ve iş piyasasında entegrasyon için
nasıl önemli olabileceğini göstererek partner ülkelerdeki mevcut destekleyici kamu
düzeninden bahsedeceğiz.

1. Engellilik Sosyal Modeli ve Yardımcı Teknolojiler
1.1. Engelliler için Destekleyici Kamu Düzeni ve Yaygın/Dijital Desteğe
Erişim
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünya nüfusunun %15’i, yani bir milyarın üzerinde insan
engellik çeşitlerinden bir kısmına sahip. Fakat, UNESCO’nun websitesinde belirttiği
üzere, “bilgi ve işlem teknolojileri(ICT), toplumdaki sosyal ve ekonomik entegrasyonu
arttırmalarına izin vererek, erişebilecekleri etkinlik alanine büyüterek, bu insanların
hayatlarını önemli oranda iyileştirme potansiyeline sahip.“1
Bugünün dünyasında, hiç kimse, telefon, internet, televizyon, bilgisayar gibi Bilgi ve
İletişim Teknolojilerini kullanmaktan mahrum edilmemelidir. Uygulamalar ve hizmetler;
eğitim, istihdam, siyasi hayat ve kültürel etkinlikler gibi farklı alanlarda uygulanabilirdir.
Engelli bireyler; dijital öğrenme ve iletişim ortamına erişim sağlayabilmeli ve eğitim ve
kariyer seçimlerinde başarılı olabilmek için beceri ve bilgiyi elde edebilmelidir.
Engelliler için kapsayıcı ICT politika modeli, Birleşmiş Milletler Engelli İnsan Hakları
Sözleşmesine dayandırılabilir ve özellikle:






Madde 9 –Erişilebilirlik– Bu made engellilerin belirli etkinlik alanlarındaki haklarını
tanımlar, dolayısıyla “Erişilebilir” ya da “erişilebilirlik” terimleri, tüm ICT ürünlerini
ve ICT temelli uygulamalar ve hizmetleri içerir. Bu maddenin, endüstri, hükümet ve
sivil toplum için geniş kapsamlı çıkarımları vardır.2
Madde 21 – İfade ve Düşünce Özgürlüğü ve Bilgiye Erişim
Bu madde, farklı çeşit engelliliklere uygun erişilebilir formatlar ve teknolojilerin
engelli bireyler için zamanında ve ek maliyet olmaksızın mevcut olması gerektiğini
garanti eder. Kör işaret dili kullanımını, arttırıcı ve alternative iletişimi ve diğer
erişilebilir araç, usul ve iletişim formatlarını tanır ve teşvik eder.3
Madde 24 – Kaynaştırma Eğitimi – Bu maddenin anlamı bağımsızlıktır ve iki alanda
yükümlülük oluşturur: engelli çocuk, genç ve yetişkinlere diğerleriyle eşit seviyede
eğitim sağlamak ve kaynaştırma eğitimi içerisinde eğitim sağlamak. Engellilerin

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/access-forpeople-with-disabilities/
2
http://www.e-accessibilitytoolkit.org/toolkit/un_convention/overview_of_the_convention
3
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=281
1
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eğitim hakkını gerçekleştirmek “tüm sınıflarda kaynaştırma eğitimi sistemi” kurmayı
gerektirir4.
Madde 27 – Çalışma ve İstihdam– Çalışma hakkı onurlu bir yaşam hakkı kazanma ve
sürdürme ihtimalini beraberinde getirir. Rehabilitasyon ve çalışma etkinlikleri
sağlayan korumalı işyerlerin çoğu, görünene göre bu maddeye tamamen
uymamaktadır.5

Özellikle madde 27 destekli istihdamla ilgilidir. Sözleşmeye göre “makul uyumlaştırma”;
oransız veya lüzumsuz yük teşkil etmeyen, gerektiği belli yerlerde engellilere tüm insan
hakları ve temel hakları içerisinde diğer insanlar ile eşit düzeyde eğlence, uygulama
sağlayan gerekli, uygun değişiklikler ve uyarlamalar demektir. Madde 27 ve “(i) işyerinde
engelli insanlara makul uyumlaştırma sağlandığından emin olma hakkı” düşünüldüğünde,
ICT engelliler için makul uyumlaştırma olarak incelenebilir.
Kasım 2014’te, UNESCO tarafından düzenlenen “Dışlanmadan Güçlendirmeye: Engelliler
için ICTlerin Rolü” başlıklı uluslararası konferansta, “engelli insanların ihtiyaç ve
görüşlerine kendilerini alıştırma ve –“Herkes İçin Evrensel Düzen” prensiblerini hesaba
katarak- onları erişilebilir, karşılanabilir ve kapsayıcı ürün ve hizmetlere dahil etme
sebebiyle” şirketlerin ICT alanında çalışmasını isteyen, “Engelliler için Kapsayıcı ICTler
üzerine Yeni Delhi Deklarasyonu: Güçlendirmeyi Gerçekliğe Dönüştürme” başlığı
benimsendi. 6

1.1.1. Kapsayıcı ICT Türleri
Kapsayıcı ICT aşağıdaki türlerde gruplanabilir:






Tüm bireylerin erişebildiği Yaygın teknolojiler. Bu; engelli ve engelsiz öğrencilere eşit
etkili erişim sağlamak için yerel erişilebilirlik özellikleri içeren kişisel
bilgisayarları, ağ tarayıcıları, akıllı tahta ve telefonları kapsar;
Yaygın teknolojilere erişim ve kullanım zorluklarını telafi eden Yardımcı Teknolojiler.
Yardımcı teknolojiler yaşa bakmaksızın engelliler için eşitlik meselesidir. Yardımcı
teknolojiler, ekran okuma, alternative iletişim araçları, yazılım veya daha fazla
özgürlüğü teşvik eden engelliler için hizmetler gibi tıbbi ve öğrenme cihazlarını içerir.
Yardımcı teknolojiler, bir engelin üstesinden gelmeye veya yok etmeye yardımcı olan
alet ve değişimlerin genel adıdır. Yüksek Teknoloji Yardımcı Teknolojileri engelli
birinin başka türlü gerçekleştiremediği işleri yapmasına izin veren alet veya
sistemlerdir..
Yardımcı teknoloji ve yaygın teknoloji arasındaki uyum: Özellikle engelli insanlar için
yetersiz düzen bir faktördür. Bunun örnekleri, bilgisayar ekranı okuyucuları ile
uyumlu olmayan internet sayfalarıdır. Uygulamalar; yardımcı teknolojileriden

4http://inclusion-international.org/wp-content/uploads/2013/08/ImplicationsCRPD-dr2-X.pdf

5http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1559&context=gladnetcollect
6https://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Kommunikation/New_Delhi_Declaration_Inclusi

ve_ICTs_Making_Empowerment_a_Reality_26_11_2014.pdf
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girdileri tespit edebilmeli ve yardımcı teknolojilerin tespit edebileceği şekilde ürünleri
meydana getirebilmelidir.
Anaakım yayın biçimleri (MSWord, Power Point ve düzenlenmiş ve etkiketlenmiş
PDFler) ya da HTML 5(Hiper metin işaret dili), altyazılı videolar, DAISY (Dijital
Erişilebilir Bilgi Sistemleri) kitapları, EPUB( indirilebilen ve akıllı telefon, tablet,
bilgisayar ve Kindle gibi E-okuyucularda okunabilen e-kitap) gibi Erişilebilir medya ve
biçimler.
Erişilebilir dijital öğrenme içeriği ve talimat- çevrimiçi öğrenme ortamlarında bulunan
tüm gönderme araçları (örneğin: erişilebilir OER, erişilebilir SCORM uyumlu öğrenme
modülleri) ya da sınıf ve öğrenci yönetim sistemleri.

1.1.2. Hizmet Koşullarında Değişen Paradigmalar için Birey Merkezli
Teknolojiler
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) engellileri güçlendirebilir ve sosyal kapsayıcılık için
önemli bir araç olarak kullanılabilir7. ICT şunlar için kullanılabilir:






Uzaktan e-öğrenim. Uzaktan dersler için, bilgisayar/tablet/akıllı telefon kullanmak,
belgeleri, öğrenim ücreti ve dersleri paylaşmak ve değiş tokuş etmek için öğrencilere
çalışırken evde hayatlarını sürdürme fırsatı tanır.
Sesli ve dijital kütüphane okumak. Bu; zihinsel, işitme veya öğrenme engelli ya da kısmi
görme bozukluğu olan ve diğer engellere sahip olup eğitimsel modüllere dijital ve sesli
kütüphaneler aracılığıyla katılabilen içeriğe çevrimiçi erişen öğrenciler içindir.
İnternet kullanmak. Bu; engellilerin bilgiyi toplama ve anlamalarına, öğrenme ve
çalışmalarına, boş vakit etkinliklerine katılmaya, alışveriş yapmaya, parayı
yönetebilmeye, sohbet ve iletişim kurmalarına yardımcı olur. İnternet bağlantılı
cihazlar; günlük ve özgür yaşam etkinliklerine geliştirilmiş katılım fırsatları sunar.

Fakat bireysel düzeyde, engellilerin ICT kullanırken karşılaştıkları; ilgisizlik, anlama
eksikliği, bilinçsizlik, bu tarz teknolojiye erişim, yüksek maliyetli ICT, devamlı destek
yokluğu, engelliler için eğitimin olmaması gibi zorlukların farkında olmalıyız. ICT
kullanımını kısıtlayan motivasyon ve farkındalığa bağlı meseleler koç tarafından
sistematik şekilde dile getirilmelidir.
Öğrenme verimlilliğini geliştirerek, yaşam becerilerini arttırarak, özel ihtiyaç öğrenimini
tamamlayarak ve engelli çalışanların becerilerini teşvik edecek bir platform sunarak; ICT
bireyin hayat kalitesini kullanışlı şekilde arttırır. ICT engellilerin sosyal zorlukların
üstesinden gelmelerini, daha fazla katılım sağlamalarını ve toplumun sosyal ve ekonomik
hayatını iyileştirmelerini sağlar.
7Video

on
“How
Can
We
Include
Students
Courses?https://www.washington.edu/doit/videos/index.php?vid=64
https://www.youtube.com/watch?v=4k0LyCH_ot8&feature=youtu.be
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1.1.3. Teknoloji erişimi, kişisel mahremiyet, güvenlik ve gizlilik
Bazen InfoSec olarak kısaltılan, Bilgi güvenliği; bilgiyi yetkili olmayan erişim, kullanım,
ifşa, bozma, değiştirme, inceleme, denetleme, kaydetme veya zarar vermeden koruma
uygulamasıdır. InfoSec dolayısıyal şöyle tanımlanır " Gizlilik, doğruluk ve geçerlilik
sağlamak için bilgi ve sistemlerini yetkili olmayan erişim, kullanım, ifşa, bozma,
değiştirme veya zarar vermeden korumadır.” (CNSS, 2010).
İnternette bilgi güvenliği, dijital çağımızda önemli bir meseledir. Her gün yaklaşık 150.000
bilgisayar virüsü dolaşmaktadır ve günde 148.000 bilgisayar tehlikededir 8. 2015’te
Avrupa’da ve dünyanın her tarafında web tabanlı saldırılar yaklaşık %40 oranında
artırmıştır.
Avrupa Komisyonu sanal güvenlik ve online gizliliği siyasi önceliklerin merkezine
koymuştur: güven ve emniyet 2015’te başlatılan Dijital Tek Pazar Stratejisi9
merkezindeyken sanal suçlara karşı savaş Güvenlikte Avrupa Gündeminin10 üçayağından
biridir. 2013’te benimsenen AB Sanal Güvenlik Stratejisi11, ağı ve bilgi güvenliğini AB’de
güçlendirmek için yollar sunmuştur. Sınır ötesi işbirliği ve bilgi değişimini güçlendirerek,
kamu ve özel sektörü ihlal ve dolandırıcılıktan korur.
Kişisel bilginin AB’de yüksek standart korumaya sahip olduğundan emin olmak için, ortak
AB kuralları kurulmuştur. Bilgiyi koruma yasal çerçevesinin iki ana ayağı Bigi Koruma
Yönergesi12 ve E-gizlilik Yönergesidir13.
AB Ülkeleri AT eylemlerini takip etmelidir ve sanal güvenlik ve gizlilik için milli hükümler
düzenler. Örneğin Avusturya Güvenlik Stratejisi bir sonraki eylem için önemli bir
referanstır. AB ve NATO güvenlik ve savunma politikalarına katkı sağlamayı amaçlayarak,
2015’te Bulgaristan, Savunma ve Güvenlik Araştırma ve Teknoloji Stratejisini
benimsemiştir.
AB ve milli çabalara ek olarak, bilgiyi korumak her birey için ciddi bir sorumluluktur.
Sürekli değişen teknoloji ile, düzenleme ve risk değerlendirme her zaman yürütülmelidir
ve güncellenmelidir. Koçlar, farklı ICT araçları ile güvenlik meseleleri hakkında ve kişisel
bilgiyi korumak için muhtemel tedbirler hakkında iyi bilgilendirilmelidir. Farkındalığı
arttırmalı ve bilgi güvenliğinin öneminin altını çizmelidir. Engellilere ve ailelerine;
engellilerin kişsel bilgilerinin usulsüz ve yasaya aykırı kullanımına maruziyetini
sınırlandırmak için alınması gerekli adımlar ve riskler açıklamalıdır.

8

EC Communication - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-94_en.htm

9http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/

10http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_en.htm
11eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf
12http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31995L0046
13https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eprivacy-directive
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1.1.4. Engelliler için Yaygın ve Dijital Teknoloji Koşullarında Devlet Düzenleme
ve Politikalarının Gözden Geçirilmesi
Mevcut son istatistiklere göre, engelli bireyler Türkiye’de toplam nüfusun yaklaşık
%12’sini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, toplumda dijital uçurum probleminden söz etmek
için böyle savunmasız gruplara dikkat çekmek önemlidir.
Türkiye’nin stratejik önceliklerinden biri olan, Bilgi Toplumu Stratejisi(2006-2010),
ICT’nin tüm vatandaşlar tarafından etkili kullanımı yoluyla “Sosyal Değişim” olarak
tanımlanmıştır. Şöyle belirtilmiştir It was stated that ‘ engellilerin kullanımı için uygun bir
şekilde ICT altyapısı ve uygulamaları tasarlanması; engelli vatandaşların dijital
eşitsizlikten kötü etkilenmediğinden emin olmak için temel prensip olarak
uyarlanacaktır.’
2009’da Elektronik İletişim Kanunu Türkiye’de yayınlandı. Bu yasanın Madde 4(1)(k);
“engellilerin, yaşlıların ve sosyal korunma ihtiyacı duyan insanların özel ihtiyaçları
düşünülerek” prensip olarak uyarlanmıştır. 2010’da, elektronik iletişimin düzenleyici
yapısı olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Otoritesi(ICTA) Stratejik Planı’nda, engelliler
dahil tüm tüketicilerin ICT hizmetleri hakkında yeterli şekilde bilgilendirildiğinden emin
olmak amaç edinilmiştir, böylece makul fiyatlarda bu hizmetlere eşit şekilde ulaşabilir ve
yararları en üst düzeye çıkarabilirler.

1.2. Özgür Yaşamda Dijital Yardımcı Teknolojileri ve Hizmetlerinin Etkisi

1.2.1. Sağlık ve Bakım Hizmetleri, Ulaşım ve Hayat Boyu Öğrenmeyi
İyileştirmede Teknolojinin Rolü
ICT bilgiye erişimi geliştirmeye ve delile dayanarak karar vermeyi desteklemeye izin
verir.14 Günlük hayatta dolaşırken görme bozukluğu olan insanların karşılaştıkları
engellerin üstesinden gelmeye yardımcı olmak için tasarlanmış birçok sistem vardır.
Büyük dokunarak hissedilen haritalar, erişilebilir GPS, coğrafi bilgi sistemleri, değişken
iletili işaretler, uzaktan kızılötesi işitilebilir işaretler, gerçek zamanlı yolcu bilgi sistemleri,
araç “varış” ve “bir sonraki durak” işaretleri, erişilebilir bilet makineleri ve tespit edilebilir
uyarı işaretler örnekler arasındadır. Teknolojik yenilikler, yayaların ve görme bozukluğu
olan insanların ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak erişilebilir ulaşımı geliştirir. Teknolojik
ilerlemeler, engellilerin hareket ihtiyaçlarına hitap ederek onları güçlendirmeye yardımcı
olur fakat bu ilerlemenin yararları toplumsal seyahatin bir parçası henüz olamadı.
Tipik bir gezide, görme bozukluğu olan kişi birçok zorlukla karşılaşır. RIAS(Uzaktan
Kızılötesi Sesli İşaretler) sisteminin dahil olduğu birçok birleşen teknoloji vardır. Örneğin
İtalya’da bir otobüs durağı, otobüs bilgilerini yolculara vermek için RIAS gelişmelerini
mobil iletişim ve kablosuz güneş enerjili özelliklerle birlikte uyguladı. Sofya’da benzer
Video on Working Together: People with Disabilities and Computer Technology –
http://www.washington.edu/doit/videos/index.php?vid=33 / https://www.youtube.com/watch?v=X92Cd6jicko
14
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teknoloji gelen seyahat hakkında sesli bilgi verir. Sofya’nın toplu taşıma için çevrimiçi
aracı; akıllı telefonlar ve yardımcı teknolojiler ile erişilebilen sanal takvimler ve rotalar
yoluyla engelliler için destek sağlar.
Geçen yıllarda, daha fazla araştırma ve yenilik; özel ihtiyaç sahibi insanlar için hareketlilik
ve navigasyonu geliştirmek için robot teknolojisi ve yapay zeka kullanımına katkı sağladı.
Araba sürme gibi bir iş için bağımsız sistem oluşturmak interaktif bir durumda sürmek
kadar karmaşık değildir. Bağımsız sürüş alanında birçok iş yürütülmektedir. Google
halihazırda teknolojiyi gerçek arabalara yerleştirmekte ve test sürüşleri yapmaktadır.
Görme engelliler için çevre bilincini destekleyen bir başka ICT örneği; görme engelli
kullanıcının veritabanında adres bakmasına ve yeni bir alana varmadan önce aşinalık
kazanmaya izin veren Sendero GPS’tir. Sendero; mevcut her ilgi alanı(POI) veritabanını
toplar böylece restorant, otel ve diğer birçok lokasyonu bulmak mümkündür.
Yaya güvenliğine; engelli yayanın akıllı telefon kullanarak kavşakta ne olduğuna dair
diyaloğa girmesini sağlayan araç gezgini ve altyapı gezgini (T2X) iletişimi gibi teknolojiler
ile değinilmiştir. Sistem, bir engelden bahsederken yayanın tam konumu hakkında
araçları uyararak bir mesajı diğer yol kullanıcılarına iletebilir. Ek olarak, mevcut harita
bilgisi yol bulmada kullanılabilir- örneğin kaldırımı taşının tam olarak nerde olduğunu ya
da bina girişinin nerde olduğunu göstermede.
ICT, eğitim kitaplarına erişmenin yanı sıra halk sağlığı bilgisine erişmede alakalı
düşünülmektedir. İnternet teletıp ve e-sağlık için önemli bir araçtır. En fazla kullanılan
ilgili teknolojilerde, destekli sağlık hizmetleri şunları içerir15:








Elektronik hasta kayıtları,
Yapısal veri girişi,
Ileri insan bilgisayar ara yüzü teknolojileri,
Taşınır bilgisayar,
Tanısal ve izleyici ekipmandan otomatik bilgi alımı,
Çevrimiçi sorgulama ile ilişkisel very tabanı (anahtar kelime arama ve geri alma),
Bilgi tabanlı programlama ve bilgisayar ağları.

Engelli Eğitiminde ICT üzerine UNESCO eleştirisi16 yenilikçi uygulamanın eğitim
sistemindeki marjinal grupları kapsamaya teşvik ettiği birçok örnek gösterir. Bazı
örnekler Estonya’da e-öğrenmeyi desteklemeyi, Grenada’da görme bozukluğu olan
öğrencileri kaynaştırıcı okullara dahil etmeyi desteklemeyi, engelli çocuklar ve ailelerin
günlük kullanımı için araştırma merkezli teknolojileri tasarlamayı, kronik hastalığı olan
öğrencilerin kaynaştırıcı sınıflara katılmasını desteklemeyi veya özel ihtiyaç eğitimi için

https://www.andrew.cmu.edu/course/90-853/medis.dir/otadocs.dir/05ch4.pdf
https://www.google.bg/

15
16
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ICT Kaynak Merkezleri milli ağları oluşturmayı kapsamaktadır. Tüm bu ICT örnekleri
eğitim fırsatlarında eşitliği teşvik eder.

1.2.2 Eşitlik, Sosyal Tutumların Değişimi ve Kapsayıcılıkta Bir Yöntem
Olarak Yardımcı Teknolojiler
İnsanların engellilere karşı tutumlarını değiştirmek evrensel erişilebilirliği başarmada
esastır. Son 20 yıldır, eşitlik yasasının tanıtımı, kamu alanlarına gelişmiş erişim ve
yardımcı teknoloji engellilerin öncekinden daha fazla fırsata, görünürlüğe ve arzulara
ulaşmasına katkı sağladı. ICT’nin gelişimi engellilerin evrensel toplumlara katılabilmeli
için bir araç sağladı. Yardımcı teknolojilerin yaratılması, değişen sosyal tutumların bir
sonucu ve aracıdır.
Yardımcı teknoloji akıldaki Evrensel Tasarı( insan kabiliyetinin en geniş seviyesi için
tasarlanan) ile tasarlanmış, sadece engelliler için değil herkes için kullanışlı olan bir
üründür. Birçok firma şimdi ürünlerini, hizmetlerini ve websayfalarını, engellilerin bu
ürünleri nasıl kullanacaklarını düşünerek tasarlıyorlar. Örneğin Apple ürünleri şimdi,
engelliler için işletim sistemindeki programlarını ve diğer uyarlamaları genişleterek
ekran okuyucularına sahiptir. Yardımcı teknoloji, geleceğin yaygın teknolojisi olarak
düşünülebilir. Yardımcı teknoloji insan çeşitliliği, sosyal kapsayıcılık ve eşitlik için
tasarlanır. Microsoft ve Apple gibi şirketler erişilebilirlik üzerine daha ilerlemeci
tutumlara sahipler. Örneğin, iPhone; aleti, yardımcı eklentilere ihtiyaç duymadan “norm
dışı” kullanabilen engeller için popülerdir. Bir başka örnek olarak, YouTube videoya yazı
eklemeyi kolaylaştırmak için, otomatik yazı ekleme özelliği sunar.
Engelli Sosyal Modeline göre, hizmet ayrımcılığı ve erişim sınırlaması engelli bireyler için
faydalı değildir. Bu ayrıca basma kalıp yargıları ve ayrımcılığı yok etmede işe yaramaz.
Çalışma bakımından, engellilerin yardımcı teknolojilerin kullanımını etkileyen birçok
mesele ve engel vardır. Bu engellerin çoğu, uygun özelleştirilmiş bilgisayar uyumlu
ekipman veya bilgi teknoloji yazılımı elde etme yetersizliği gibi işyeri ile ilgilidir.
İşgücü hazırlığı ve erişimini kapsayan ileri teknoloji erişim engelleri; sorunlu okuldan işe
geçiş politikaları, işe gitmek için aracı düzenleme maliyeti veya iş için gerekli olan fakat
işverenin resmi olarak sağlamak zorunda olmadığı işitme cihazı gibi ileri teknolojili kişisel
cihaz alabilme engellerini içerir.
İnternet kullanımı ve erişimi zorlukları ve engelleri engelin çeşidine ve engelin derecesine
göre değişir. Ayrıca, tek ve aynı websitesi genellikle bir grup için fırsatlar sunar ve diğerini
dışlar. AB hükümeti erişilebilirlik çalışmaları, geçenlerde büyük erişim engelleri gösterdi.
3 Mayıs 2016’da Hollanda Başkanlığı, AB parlementosu ile kamu sektörünün internet
sayfalarını ve mobil uygulamalarını özellikle engelliler için daha erişilebilir yapacak olan
yeni bir yönerge üzerinde gayri resmi bir anlaşma yaptı. Taslak yönerge; üye devletlerin
kamu sektörü internet sayfaları ve mobil uygulamalarının Avrupa erişilebilirlik
standartlarını karşıladığından emin olmasını gerekli kılıyor.
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2. Bireysel Özgürlüğü Destekleyen Yaygın ve Digital Yardımcı
Teknoloji
2.1. Engellilik Üzerine Sosyal Etki, Teknoloji Türleri ve Kişisel Yardım
Engelliliğin etkileri ekonomik, siyasi, psikolojik ve sosyal faktörleri kapsar. Özellikle,
sosyal etkiler; bireysel, ailesel ve toplumsal seviyede yaşanan engelliliğin sonuçlarıdır.
Bunlar, fakirlik, erişim problemleri ve sosyal dışlanmayı içerir.
Engellli birey işyerinde meslektaşlarıyla, okul arkadaşları ve aile üyeleriyle etkileşime
geçerken sınırlamalarla karşılaşabilir. Dışlanmanın etkisi şudur: engelli, engeliyle başa
çıkmak için sosyal destek ve iletişim gibi sosyal becerilerden mahrum kalabilir. Teknoloji
ve kişisel yardım bireylerin ve toplumların engelle nasıl başa çıktığını etkiler. Farklı çeşit
engellere bağlı çeşitli yardımlar vardır.
ICT insanlarla iletişime geçmede gerekli olabilir(örneğin fiziksel engelli insanlar için).
ICT; iletişim cihazı, bilgisayar aletleri, özelleştirilmiş yazılım olarak kullanılabilir.
Bakınız video17.

2.1.1. İletişimi Geliştirme
İletişim bozukluğu; kekeleme, ses bozukluğu ve telaffuz bozukluğu, başkaları tarafından
duyulacak kadar yeterince ses çıkarma zorluğu ya da hiç konuşmamayı içerebilir.18
İletişim geliştirme çözüm çeşitleri:


Ses yükseltici – Kullanıcıların seslerini yükselterek diğerlerinin konuşmayı
anlamalarını sağlar. Ses yükselticileri farklı ihtiyaçları karşılayacak çeşitli biçimlerde
tasarlanır.
Örnek – Konuşmacı Kişisel Ses Yükselticisi, doğal sesi diğerlerinin duyamayacağı
kadar çok az olan insanların ses çıkışını yükseltmek için tasarlanmıştır.19



Kelime tahmin yazılımı- Kullanıcının daha önce yazdığı kelimelere ve aynı kelimeleri
kullanıcının ne kadar sıklıkla yazdığına dayanılarak kullanıcının kelimelerini tahmin
eder. Kelime tahmin yazılımı, cümlenin metinsel anlamına dayanıp mantıklı kelimeleri
tahmin ederek grammer ve cümle yapısını geliştirir.
Örnek - WordQ20 standart yazılım ile birlikte kullanılan yazılım aracıdır. WordQ
kullanacağınız kelimeleri sunar ve yanlışları bulmanıza yardımcı olmak için sesli
bildirim sağlar. Yazma ve düzeltmede problemleri olan tüm yaşlardan
kullanıcılar,özellikle öğrenme güçlüğü çekenler WordQ kullanarak yararlanabilir.

17Free

to low cost assistive technology solutions – https://www.youtube.com/watch?v=PrIVLCdwSYI

18http://www.cap.mil/Solutions/ProductDisability.aspx?DisabilityID=7
19http://www.luminaud.com/spokeman_amp
20http://www.goqsoftware.com/
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Bireylerin yazmalarına yardımcı olan yararları gösteren sadece temel fonksiyonlar ile
dikkatli düşünülmüş tasarı özelliklerini içerir.

2.1.2.Haberleşme Erişimi
Bu erişim özellikleri ağır duyan ya da sağır bireylerin cep telefonlarına yüklenebilir21:


Sesli, Görsel ve Titreşimli Özellikler- Özel sesli, görsel ve titreşimli uyarıları; gelen
arama veya mesaj, takvim etkinlikleri ve klavye girişini onaylama fonksiyonları için
uygulayabilirsiniz. Ayrıca daha kolay duyabileceğiniz aralıklarda farklı zil seslerini
atayabilir, oluşturabilir, satın alabilir veya indirebilirsiniz.



Bluetooth®, Loopsetler, Kulaklıklar or Silüet uyumlu- Cep telefonları; kulaklık,
endüktif silüet, veya mikrofonlu kulaklık gibi bazı İşitme Yardımcı Teknoloji
aksesuarları ile uyumlu olabilir. Kulaklık, telefonunuza takabileceğiniz boyun
etrafındaki bir kablodur. Silüet telefona takılacak çok ince bir kancaya benzer ve
işitme cihazının arkasına takılır. Kulaklıklar ve silüetler; işitme cihazlarındaki t bobini
ile eşlenebilir ve arka plan, çevresel gürültüyü azaltarak telefondan direk sesleri
aktarabilir.
Bazı işitme cihazları; uzaktan kontrol/şerit yoluyla Bluetooth ile
telefonunuza bağlanabilir.



Kapalı Video Başlığı – Video program etkinliklerini destekleyen kablosuz cihazlar;
videolarda açık başlık, kapalı başlık ya altyazıları destekleyebilir. Mevcut olduğunda,
başlıklar tıpkı televizyondaki kapalı başlıklar gibi ekranda gözükür.



HD Ses – HD Ses destekli kablosuz telefon makineleri daha fazla, daha doğal ses ve
ayrıca arkaplan gürültüsünü azaltmaya yardım eden gürültü kesen teknoloji sağlar.
HD Ses özelliği kablosuz telefon makinelerinde çalışması için mevcut olmalıdır.



İşitme Cihazı Uyumlu – Birçok kablosuz telefon makineleri; sesli aramalar için İşitme
Cihazı Uyumluluğu ile değerlendirilir.



İşitme Cihazı Menüsü – Bazı cep telefonlarında bobin özelliği kullanıcı
aktivasyonunu gerektirir. “İşitme Cihazı Modu” ya da “İşitme Cihazı Uyumlu Menü”
olarak adlandırılır.



Metin iletişimleri – E-posta, kısa mesaj servisi, anlık mesajlaşma ve diğer mesaj
hizmetleri gibi metne dayalı iletişim; sağır ya da ağır duyan bireyler için önemlidir.
WhatsApp, Viber vb gibi benzer metne dayalı web hizmetleri ile uygulamalar
indirilebilir.



TTY Uyumlu – Cep telefonları genellikle belli Yazı Çıktılı Telefon(TTY) cihazları ile
çalışır. Bu özellik kablosuz cihazınızda aktif edilmelidir ve bir adaptor (bazen program

21http://accesswireless.org/Disability-Categories/Hearing.aspx
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kilidi denir) gerektirebilir. Bu teknoloji, yeterince okuma kabiliyeti olan engelliler için
uygundur.


Video Konferans – Telefonun özelliklerine ve mevcut kablosuz hizmet hızına bağlı
olarak,bazı cep telefonları çift taraflı video konferans hizmetlerini destekler. Video
konferans destekleyen ön kameralı kablosuz cihaza bakınız.



Arama Özelliklerini Gösteren Görsel Ekran – Bazı telefonlar; telefonun durumunu
göstermek, cihazın çalıştığını, açık, meşgul ya da kullanımda olduğunu göstermek için
ekranda yazılı karakter, ikon ya da ışık gibi görsel göstergeleri kullanır.



Ses Kontrolu- Çoğu telefon; arama sesi şiddetini ya da telefonda konuşurken
konuşmacının sesinin şiddetini ayarlamanıza izin verir.

2.1.3. Kablosuz teknolojiler22
Model web erişim politikası; politikacılar, düzenleyiciler ve hükümet ağı, e-yönetim
politikalarının gelişmesinde aktif olan ya da sosyal organizasyonları, engelli ve ülkeden
ülkeye değişen parlementerleri de içeren hükümet hizmetlerine erişimi teşvik eden diğer
hüküment birimleri için geliştirildi.23
Uluslararası Haberleşme Birliği ve G3ict (Kapsayıcı ICTler için Evrensel Girişimcilik)
tarafından, Engelli Hakları Sözleşmesini uygulamaya koymada politikaya yönverenleri
desteklemek için bir alet takımı oluşturuldu.24 Bu alet takımı; e-erişilebilirlik temelleri,
teknoloji alanları, ürün geliştirme ve tasarı, kamu ihaleleri, yardımcı teknolojileri teşvik
etmek, yerel hükümet, politika çevresi tarafından politika ve rehberliği geliştirmeyi içerir.

3. Dijital Yardımcı Teknolojiler Yoluyla Engellilerin Çalışma
Fırsatlarını Arttırma
3.1. Engellerin Üstesinden Gelme ve Engellilere İstihdam Bulmada
Teknolojilerin Rolü :
Engellere bağlı zorluklara karşı koymak için Bilgi ve İletişim Teknolojileri(ICT) kullanıldı.
Bugünün yardımcı teknolojileri herkesin kabiliyetlerine uyarlanabilir böylece engelli
bireyler daha eşit şekillerde sosyal hayatın tüm alanlarına katılabilirler.

3.1.1.Hareketlilik Bozuklukları25

22YouTube’taki

videoya bakınız https://www.youtube.com/watch?v=J0qllstWw-M

23http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Persons-with-

Disabilities/Documents/ICT%20Accessibility%20Policy%20Report.pdf
24http://www.e-accessibilitytoolkit.org/
25https://www.sprc.unsw.edu.au/media/SPRCFile/Assist_tech_public_version_8_Aug_2013.pdf
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Fiziksel bozukluklar birçok şekilde ortaya çıkar ve diğer güçlüklerin arasında el
becerisinin azalması, titreme, eklem iltihabı, felci içerir.26 Böyle bozuklukları olanlara
yardım etmek için geniş çapta yardımcı teknolojiler mevcuttur. Aşağıda en popüler
olanların bazıları bulunur.
Fiziksel engelliler için yardımcı teknoloji çeşitleri:


Benzinli tekerlekli sandalyeler



Ağız çubuğu – kullanıcıların bir çubuk yardımı ile ağızlarını kullanarak verileri
kontrol etmelerini sağlayan alet



Baş çubuğu – Baş çubukları ağız çubuklarına işlev bakımından benzerdir fakat bu
sefer çubuk başa takılıdır.



Tekli anahtar girişi – sınırlı hareketi olan kişiler için, kişinin kafa hareketleriyle
tıklaması için başın bir tarafına anahtar yerleştirilir.



Büyük iztopu fare – İztoplu fare, altında değil üzerinde döner topa sahiptir. Hareketi
kontrol etmek için fareyi hareket ettirmek yerine, kullanıcı döner topu hareket ettirir.
Bazı kullanıcılar kontrol için bunu daha kolay bulur. Baş çubuğu veya ağız çubuğu gibi
diğer aletlerle bağlantılı olarak daha iyi çalışır.



Uyumlu klavye – Ortopedik rahatsızlığı olan kullanıcılara yardım etmek için;
piyasada yoğun, genişletilmiş, ergonomik, ekran üstü, esnek ve ABC klavyeleri olmak
üzere geniş çapta alternative klavye vardır.



Göz takibi- Göz takibi araçları; el hareketleri üzerinde kontrolsüz ya da sınırlı
kontrolü olan bireyler için güçlü bir alternatiftir. Alet; gözlerin hareketini takip eder
ve sadece göz hareketleri ile web yoluyla kişinin yön bulmasına izin verir.



Ses tanıma yazılımı – Ses tanıma programları; kullanıcının metni girmesini sağlar ve
bazı durumlarda sadece mikrofona konuşarak-yani klavye ya da fare kullanmak
zorunda olmadan- bilgisayar işlerini yürütmelerini sağlar. Metin girişi durumunda,
bilgisayar kullanıcının sesini analiz eder, kelimeleri tanımaya çalışır ve onları kullanıcı
konuştukça onun yerine yazar.



"Yapışkan Tuşlar" - Shift, Control, Command ve Alt/Option gibi niteleme tuşlarının
aşağı çekip bir sonraki tuşa vurarak yazma yöntemlerinden biridir, böylece sadece
birkez bir tuşa basmak gerekir. Birden fazla tuşu kullanmada zorlanan ortopedik
bozuklukları olan insanlar için, çok kullanışlıdır.



"Yavaş Tuşlar" – belli bir süre bir tuşa basılı tutana kadar tuş darbelerinin
kaydetmelerini önleyen bir klavye özelliğidir. Bu; özellikle doğru tuşlara basmada

26http://www.gmc-uk.org/accessibility/assistive_technologies/physical_impairments.asp
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zorlanan yada tahmin edilmeyen hareketlere sebep ortopedik bozuklukları olan
bireyler için çok kullanışlıdır.
Fiziksel bozukluğu olanlar için diğer yardımcı teknolojiler:


Ev düzenlemeleri- kapı, pencere, kilitleri uzaktan kontrol.



Akıllı evler – Telebakım, elektronik yardımcı teknolojiler ve çevresel kontrolleri
entegre eder. Davranışları algılayan ve ihtiyaçlara cevap veren teknolojileri içerir.



Telebakım- birinci seviye telebakım – 24 saat gözetleme merkezine takılı alarm.
İkinci seviye telebakım – yatak sensörleri, ilaç hatırlatıcıları, havalandırma, gaz
monitörleri, sel monitörleri, “güvenlik” ve hareket monitorleri. Üçüncü seviye
telebakım – uzaktan danışmanlık/ sanal ziyaret, hayati bulguları gözlemleme, kan
basıncı kontrolü, ısı derecesi, solunum, nabız,kilo.

3.1.2. Körlük, Az Görme, Renk Körlüğü27
Aşağıdakiler, kablosuz ürün ve hizmetleri kullanmanızı kolaylaştıracak ve yüklenebilir
yazılım olarak var olan, kablosuz cihaza yerleştirilebilir erişim özellikleridir.


Uyarlanabilir Yazı Tipi Boyutu – telefon ekranında daha okunaklı yapabilmek için
ikonların ve metnin boyutunu değiştirme seçeneğidir. Bu özellik telefondan telefona
değişir; bazı cihazlar fazla yazı tipi boyut seçeneğine sahiptir ve bazıları metin
boşluklarını ayarlamak için ayarlanabilir kaydırıcılara sahiptir. Bu özellik birçok akıllı
telefonda ve bazı özellikli telefonda mevcuttur. Akıllı telefonlardaki büyütme özelliği
ile birleştirildiğinde okuyucu daha fazla seçeneğe sahiptir.



Alternatif biçimler – Ürün bilgisi ve faturalama, istek üzerine alternatif biçimlerde
mevcuttur.(Görme engelli alfabesi, büyük çıktı, elektronik(metin yazısı veya HTML),
sesli, vb.). Erişilebilir el kitapları üreticiden temin edilebilir ya da üreticinin
websitesinden erişilebilir.



Sesli, Görsel ve Titreşimli Özellikler – Özel sesli, görsel ve titreşimli uyarıları; gelen
arama veya mesaj, takvim etkinlikleri, klavye girişi onaylama gibi farklı fonkisyonlar
için seçilebilir. Ayrıca farklı zil sesleri seçebilir, oluşturabilir, satın alabilir ve
yükleyebilirsiniz.



Görme Engelli Alfabesi – akıllı telefonlar Bluetooth yoluyla görme engelli alfabe
cihazına bağlanabilir. Kurulduğunda, navigasyonu ve metni görme engelli alfabe
klavyesinden alabilmeyi destekler. Büyütme çoğu akıllı cihazda vardır ve

27http://accesswireless.org/Disability-Categories/Vision.aspx
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Yakınlaştırma, Ekran Büyütme ya da Büyütme olarak adlandırılır. Özellik, müşterilerin
ekranda gösterilen herşeyin boyutunu yükseltmelerine izin verir.


Ekran Kontrastı – az görebilen tüketicilerin, yüksek kontrast görüntü ekranlarıyla
ekrandaki görüntülerini maksimuma çıkarır. Uyarlanabilir renk düzeni metni ve
sembolleri daha kolay görünür yapar. Birçok akıllı telefonda yüksek kontrast ve renk
değiştirme özellikleri mevcuttur.



Ekran Okuyucu – görme engelli veya görme bozukluğu olan bireylerin bilgisayar
ekranında görünen metni konuşma birleştirici ile birlikte okuyabilmelerini sağlayan
ekran giriş uygulamasıdır. Ses çıktı özelliğine benzerdir, telefona giriş için ama özel ve
farklı bir yöntemle yapılır. Ekran okuyucuları birçok akıllı telefon işletim sistemine
yerleşiktir ve diğer özellikli telefonlara ve akıllı telefonlara yüklenebilecek
uygulamalar olarak mevcuttur.



Dokunsal veya Net olarak tanımlanmış Tuşlar – Dokunsal tuşlar hem fonksiyon ve
alfanümerik tuşlar için fiziksel anahtarlardır. Bu tuşlar kolay hissedilebilir olarak
tasarlanmıştır ve işaret kalem uçları kullanılır. Bazı tuşlar şekil olarak kabarık ve/veya
boyut olarak büyüktür. Birçok mobil cihazda, tuşlar alfanümerik klavyede
sıralanmıştır. Bazı tuş ve kontrollü telefonlar daha yüksek contrast renk düzenine
sahiptir ve az gören kullanıcılar için büyük görüntü kullanışlıdır. Her geçen gün daha
fazla telefon; dokunarak keşfedilecek ve konuşma ile her bir tuşu tanımlayacak olan
dokunmaktik ekran ve tuş kullanıyor. Daha büyük dokunmatik klavye yazılımı
indirmek mümkündür. Öngörücü metin ve kelime tamamlama(otometin) özellikleri
metni hızlıca girmeye yardımcı olur.



Ses Çıkışı – bu özellik sesli “okur” ve telefonda bilgiyi barındırır. Bu aynı zamanda
metinden konuşmaya olarak adlandırılır. Bunun örnekleri Apple’ın Ses İletimi ve
Google’ın Talkback özellikleridir. Ses çıkışı; görme engelli ya da görme bozukluğu olan
bireyin, irtibatları girme, telefon rehberi kullanma, alarm kurma, çağrı bilgisini bulma
ve zil sesi değiştirmek gibi özelliklere erişim sağlaması için tüm telefonlarda ortak
olan menüleri ve yan menüleri kullanmalarını sağlar. Ses çıkış fonksiyonu değişkendir
ve cihazı seçerken tüketici tarafından control edilmelidir.



Ses tanıma – tüketicilerin kendi seslerinin gücüyle telefonları ile etkileşime
geçmelerine izin verir. Arama, kişi seçme, takvim ya da irtibat bilgisi, internette
gezinme ve uygulamalara erişim gibi görevler parmak kıpırdatmadan yapılır. Ses
Tanıma, VR, Ses Kontrolü veya Konuşma Komutu gibi çeşitli isimlerle adlandırılır.
Örneğin, Apple iPhone cihazları Siri ses komutlarını kullanır.

3.1.3. İşitme Bozuklukları28

28http://www.asha.org/policy/RP1993-00208/
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Duyma bozukluğu, fizyolojik işitsel sistemin işitme hassasiyetinin bozulmasının
sonucudur. Böyle bozukluklar için yardımcı teknolojiler sunulmuştur.

3.1.4 Konuşma Bozuklukları
Konuşma bozuklukları; konuşma sesleri üretme kabiliyetlerinin bozulması demektir.29
Konuşmadan Konuşmaya Hizmeti(STS) konuşma engeli olan kişinin bir başka kişiyi
naklen hizmetle aramak için kendi sesi veya ses birleştiricileri kullanmalarını sağlar. STS
; telefonda anlaşılma problemi çeken konuşma engelliler için yaşam koçu olarak görev
yapan eğitimli operatörler desteği sağlar. Operatör; konuşma engellilerin kelimelerini
aradığı kişiye tekrar edecektir. Hizmet aynı zamanda öbür türlü çalışır, STS hizmeti
kullanarak herkes konuşma engelli birisine arama başlatabilir. STS kullanıcıları, STS
aracılığıyla TTY kullanıcılarına arama yapabilir.

3.1.5. Zihinsel(learning) Engeller30
Öğrenme engelleri sinirsel temelli işlem problemleridir. Bu işlem problemleri; okuma,
yazma ve/veya matematik gibi temel öğrenme becerilerine müdahale edebilir.
Organizasyon, zaman planlamai soyut düşünme, uzun veya kısa dönem hafıza ve dikkat
gibi daha yüksek becerilere engel olabilir. Öğrenme güçlüklerinin, akademinin ötesinde
bireyin hayatını etkileyebileceğini ve aile, arkadaş ve işyerinde meslektaşlarıyla olan
ilişkilerini etkileyebileceğini farketmek önemlidir.31
Kavrama32
Kablosuz endüstri, fonksiyonel sınırlamaları olan insanlar için daha iyi teknoloji
geliştirmeye adanmıştır. Daha erişilebilir yapmak için kablosuz ürün ve hizmetlere
yerleştirilebilecek özellikler aşağıdadır:


Alternatif biçimler: Engelli görme alfabesi, büyük yazı ve sesli biçim gibi alternative
biçimler sağlar..



Sesli, Görsel ve Titreşimli Özellikler: Özel sesli, görsel ve titreşimli uyarıları; gelen
arama veya mesaj, takvim etkinlikleri ve klavye girişini onaylama fonksiyonları için
atanabilir.



Otomatik Cevaplar: Kablosuz cihazlar otomatik cevaplama veya belli numaraları
tekrar arama veya mesajlar için programlanabilir.

29http://www.washington.edu/doit/what-speech-impairment
30VideoWorking

Together: Computers and People with Learning Disabilities
http://www.washington.edu/doit/videos/index.php?vid=29/https://www.youtube.com/watch?v=aa78XfHHf1Q&feature=y
outu.be
31http://ldaamerica.org/types-of-learning-disabilities
32http://accesswireless.org/Disability-Categories/Cognitives-Senses.aspx
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Uyarlanabilir ve Standart Gösterim: A wireless device screen can be adjusted for
better contrast, illumination, larger font size, to “zoom” in and magnify, etc. Icons or
images can also be assigned to functions like the caller ID.



Eller Serbest veya Tek Dokunma: Kablosuz cihazlar, hoparlör gibi eller serbest
özellikleri sunabilir veya bir tuş ile arama ve diğer program özelliklerine sahip olabilir.



Akıllı Klavyeler: Bazı metne dayalı özellikler akıllı klavyelere ya da ihtiyaç olduğunda
ortaya çıkan ve göreve özel klavyeyi gösteren otomatik denetim özelliklerine sahip
olabilir.



Dokunulabilir Tuşlar: Özellikle işaretlenmiş tuşlar, ses kontrolü, açık/kapalı, hızla
arama kısa yolu, atanabilir zil sesi ve ayarlar veya otomatik cevaplama gibi özel
fonksiyonlar için parmakların konumlanmasına yardımcı olur. Öngörücü metin ve oto
metin özellikleri bilgiyi hızlı şekilde girmeye yardımcı olur.



Ses Kontrolü: Ses arama yapmak, müzik açmak, metin girmek veya kişi bulmak için
kullanılabilir.



Ses Çıkışı: Ses çıkış özellikleri; şarj seviyesi, Wİ-Fi, hücresel ağ işaret seviyesi, gelen
aramalar veya mesajlar ve bağlantılar için bilgiler sunarak “konuşur”.

Bugünlerde hemen hemen tüm cep telefonları işletim sistemleriyle(iOS, Android,
Windows, Blackberry veya Symbian, gibi.) bazı özel yerleşik erişim özellikleri ve
uygulamaları vardır. Harika bir örneği; kullanıcılara en uygun erişilebilir mobil cihazı
seçmede yardımcı olan Evrensel Erişim Raporlama Girişimciliği tarafından işletilen
websitesidir33.

3.1.6.Zihinsel Sağlık Problemleri
İnsanların zihinsel sağlık problemlerine hitap eden bir ICT örneği iFightDepression34
aracıdır- hafifte orta depresyona kadar bireylerin belirtilerini kendilerinin yönetebilmesi
için yardımcı olan çevrimiçi, rehberli, öz-yönetim programı. Yazılım, kullanıcıların
depresyon belirtilerini yönetebilmeleri için becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak
şekilde tasarlanmıştır. Bu araç farkındalığı arttırarak ve düşünme, hissetme, davranma
düzen zorluklarıyla mücadele ederek depresyonla başa çıkmaya yardım eder. Bu araç,
genel pratisyen veya zihinsel-sağlık profesyoneli rehberliği altında kullanılabilir.
iFightDepression altı temel ve ek modül içerir ve 8 dilde mevcuttur. (İngilizce, Almanca,
İspanyolca, Macarca, Estonyaca, Bulgarca, Felemenkçe ve İtalyanca). Modüller:
Modül 1: Düşünme, Hissetme ve Yapma
Modül 2: Uyku ve Depresyon
Modül 3: Sevdiğin işleri planlama ve yapma
33
34

https://www.gari.info
https://ifightdepression.eu/
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Modül 4: İşleri Yapma
Modül 4: Olumsuz Düşünceleri Tanımlama
Modül 6: Olumsuz Düşünceleri Değiştirme
Modül 7: Kendini İyi Hissetme: Sağlıklı Yaşam Tarzı

3.1.7. Uygulama Ödevleri
Doğru Teknoloji Çözümlerini Bulma35
Düzenlemeler sıklıkla çok fazla paradan ziyade yaratıcılığı gerektirir. Çoğu
düzenlemeler aslında düşük ya da maliyetsiz çözümlerdir.
Vaka Çalışması 1 – Öğrenme Engelleri için AT(İleri Teknoloji) Düzenlemeleri
Durum: Öğrenme engelli genç (disleksi ve disgrafi). Okuyabilir ama uzun zaman alır;
yazabilir fakat yazma çok ağır ve yorucudur. Yazılı materyalleri okuma becerileri ve
yazma veya klavye kullanmada kendini ifade etme çok yavaştır.
AT çözüm: Cümlenin ilk harflerine bağlı olarak kelimeleri ve bağlamını sunan
kelime tahmin programları olduğu kadar kayıtlı ve elektronik metinleri kullanır.
Durum: Zihni engelli birey bir bakkalda çalışmaktadır. Üretkenliğini tehlikeye sokan
çeşitli görevlerin nasıl yapacağını hatırlamada sıklıkla zorluk çeker.
AT Çözüm: Kartondan basit düşük teknoloji çözümü üretildi ve çalışanın, ne
zaman eski ürünlerini kaldırması gerektiği ve yeni ürünleri saklama prosedürleri
gibi çeşitli iş fonksiyonlarını yapması için levha haline getirildi. Bu çözüm çok iyi
işe yaradı ve çalışanın üretkenliğini arttırmasını sağladı ve işçinin tam zamanlı
çalışmasına izin verdi.
Vaka Çalışması 2 – Sınırlı uzuv fonksiyonu için AT düzenlemeleri
Durum: Tekerlekli sandalye kullanan felçli kadın çok sınırlı fonksiyonel olarak kollarını
ve ellerini kullanabiliyor. Yeni iş pozisyonu; yorucu olan daha fazla yazı yazmayı
gerektiriyor ve bu gelecekte kronik yorgunluk problemlerine sebep olabilir.
AT çözümü: Klavye kullanmasını kolaylaştıracak yeni bilgisayar sistemi iztopu ve
ağız çubukları ile kuruldu, aynı zamanda bayan konuşma tanımlama sistemini de
denedi. Bu sistem çok fazla geliştirilmiş, konuşmasını algılayan kullanıcı dostu
konuşmadan-metne programıdır. Sistemi daha uzun süre kullandıkça, daha hızlı ve
doğru şekilde konuşmasını ve kelime kullanımını algılar. Yaklaşık iki haftalık
eğitim ile, bayan sistemi tam çözebildi.
Durum: Sırt bozukluğu olan sekreter belgelere, dosyalara ve telefona ulaşırken acı
çekiyordu.

35http://atconnects.com/resources/at-for-employers/solutions-accommodations
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AT Çözümü: Ulaşma ihtiyacını azaltmak için sekretere uyarlanabilir çalışma odası,
kulaklıklı telefon, kopya tutucu ve yatay dosyalama dolabı verildi. Sırt problem
olmayan kişi için, bu düzenlemeler vücutta daha az strese sebep olacağı için
üretimi arttırabilir.
Durum: Bir inşaat müteahhiti işyerinde gerekli evrakları tamamlamasını zorlaştıran
protez kola sahiptir.
AT Çözümü: Müteahhit; değiştirilmiş PVC boru sistemi ile not panosu kullanır
böylece protezin üzerinde kaydırabilir ve envanter formlarını doldurmak için
karnına destekli koyabilir.
Vaka Çalışması 3 – Günlük İletişim için AT düzenlemeleri (konuşma ve hareket
bozuklukları birarada)
Durum: Hareket etmek için yardım alan şiddetli Amyotrofik lateral skleroz(ALS) hastası
orta yaşlı kişi elektrikli tekerlekli sandalye kullanır ve bilgisayar yardımı olmadan
konuşamamaktadır.
AT çözümleri: Bilgisayarı kontrol etmek için, baş parmak anahtar cihazı veya
gözlüğe takılı göz kırpma aletini kullanır. Gözünü kırptıkça kızıl ötesi anahtar aktif
olur ve kişi URL oluşturmak, internete erişim sağlamak için ekrandaki karakterleri
tarayıp seçebilir. Ses sentezleyici yoluyla “konuşur”.
Vaka Çalışması 4 – Duyma Güçlüğü Çeken için AT Düzenlemeleri
Durum: Duyma güçlüğü çeken, her iki kulağında işitme cihazı olan genç kadının bir eğitim
atölye tartışmalara katılması gerekir. Tartışmanın çoğunu duyamamaktadır ve arkaplan
gürültüsü işitme cihazlarının etkisini azaltır.
AT çözümleri: Arkaplan gürültüsünü yok etmek için, atölye süresince FM ses
arttırıcı sistemini kullanır. Bu sistem ile, konuşmacıya mikrofon verilir ve ses alıcı
yoluyla direk onun işitme cihazına iletilir. Verici cihazını takan kişi başkalarının
söylediği her soru/cevabı tekrarlar böylece duyabilir.
Vaka Çalışması 5 – Sağırlık için AT düzenlemeleri
Durum: Şiddetli çift taraflı duyu kaybı yaşayan kişi; iletişim becerilerini maksimuma
taşımak için işitme cihazları ve dudak okuma kullanır, İngilizce İşaret Dili üzerine biraz
biilgisi vardır ama düzenleme olarak işaret dili tercümanı kullanacak kadar etkili değildir.
AT çözümleri: Genellikle FM ses arttırıcı sistemi(mikrofon veya eğitmen
tarafından takılan verici yoluyla) kullanır ama aynı zamanda steno makinesi ve
dizüstü bilgisayarı ve setonofgrafi yazılımına sahip stenograf yanında oturur
böylece alt yazılı ekranı görür. Alternatif olarak, stenograf uzakta olabilir, bu
durumda eğitmen; sesi tekrardan, gerçek zamanlı alt yazıları sınıfta bilgisayarı
olan kişiye anında göndermek için kullanılan telefon hattına ileten kablosuz
mikrofon takar.
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Vaka Çalışması 6 – Kronik yorgunluk sendromu için AT düzenlemeleri
Durum: Yazı işlerini etkileyen kronik yorgunluk sendromlu gazeteci bilgisayar klavyesi
kullanmaya ihtiyaç duyar, kronik fiziksel yorgunluğu ve yaygın kas,eklem/bilek ağrıları
vardır.
AT çözümleri: Klavyeye gerek duymamasını sağlayan konuşma girdisi yazılımı
tanıtıldı ve kişi, konuşma tanıma sistemleri ve kolay bilgisayar erişim seçenekleri
üzerine ekstra beceriler kazandıracak eğitimlere katıldı.
Vaka Çalışması 7 – Zayıf Görme için AT düzenlemeleri
Durum: Stargardt hastalığı olan kişi (Yasal olarak kör ama az çevre görüşlü). Bazı yazılı
materyali okuyabilir ama daha uzun okumalar için, düzenli yazılı materyali büyütmek için
kamera kullanan kapalı devre TV monitörüne(CCTV) ihtiyaç duyar.
AT çözümleri: Etkili şekilde CCTV kullanabildiği için; kamera merceği, üçayak ve
ekran ile video kamera kullanır bu şekilde tahta, tepegözü ve profesörleri
tarafından kullanılan diğer görsel cihazları görebilir.
Vaka Çalışması 8 – Görme Engellinin Web Erişimi
Durum: Bilgisayar ekranında görünen metne erişebilmek için, görme engelli bilim adamı
yenilenebilir kör alfabe görüntüsü kullanır. Araştırması için kullandığı bazı veriler
erişemediği çeşitli grafik model çizimlerinin yer aldığı internet sayfalarında mevcuttur,
çünkü ne yenilenebilir kör alfabe görüntüleri ne de konuşma sentezcileri grafikleri tekrar
üretmezler.
AT çözümü: Kısa metin tanımlama çizimlerini içeren her bir tarif direk çizimin
üzerinde ya da aşağısında gözükür ve kişi; kullandığı standart bilgisayar
konfigürasyonun parçası olan kör alfabe çıktısı sistemi ile metne erişebilir.
Vaka Çalışması 9 – Obsesif-kompulsif bozukluğu(OCD) olan çalışanlar için AT
düzenlemeleri
Durum: Özellikle stress zamanlarında bilgiyi alma, işleme ve hatırlama problemleri olan
OCD hastası adam. Görüşü ve sesleri engelleyememe, gürültü ve kalabalığı tolere
edememe veya sözlü talimatları anlama veya hatırlama güçlüğüne bağlı olarak, aralıklı ve
tahmin edilemez başlangıç ve OCD’nin tekrarlanması çalışma görevlerini duraksatabilir.
AT çözümü: Açılır pencere ve animasyon engelleyici gibi özel ekler kullanarak
kullanıcı kendi tarayıcısını çalıştırmayı tercih etti. Görevler arasında geçiş için
kabiliyetini geliştirmede zamanlayıcı cihaz üzerinde alarm uyarıları kullanır.
Vaka Çalışması 10 – Otizmli birey için AT düzenlemeleri
Durum: Şiddetli iletişim bozukluğu ve dil, gelişim geriliği olan genç otistik adam.
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AT çözümü: Kullanıcının iletişim için kullanacağı görsel resimleri oluşturan
yardımcı bilgisayar programı olan Board Maker ve sembol resim ve kartlar
oluşturan(aynı zamanda onları adlandıran) Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim
Sisteminin(PECS) yüklenmesi.
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Modül 5

Destekli İş İstihdam(SE) Temelleri – 5 adım süreci

Sorumlu ortak

Jugend am Werk Steiermark GmbH

Modülün amaçları ve
kapsayıcı hedefleri

Destekli İş İstihdamı koçları şunların nasıl yapılacağını bilir/yapabilir:


Destekli iş istihdamı değerlerini, standartlarını ve prensiplerini
tanımlamak



Ücretli ve ücretsiz çalışmanın (dez-) avantajlarını ve çalışma
tecrübe alanlarını tartışmak



Destekli İş İstihdamı yöntemini tanımlamak ve uygulamak



5 adım sürecini uygulamak:
- Danışan Katılımı: engellilerle birlikte çalışarak eylem planı
oluşturulması
- Mesleki profil: gerçekçi ve kullanışlı çalışma mekanları
üzerinde çalışmak
- İş bulma: iş bulmanın muhtemel yollarını bilmek
- İşveren katılımı: istihdam ile irtibatın önemi, iyi iş eşleştirmesi
vb.
- Aralıklı İş desteği: engellileri çalışma mekanlarında(iş eğitimi)
ve iş dışında desteklemek.



Destekli iş istihdamı yaklaşımının Avrupa boyutunu tartışmak:
EUSE- Destekli İş İstihdamı için Avrupa Birliği

Modül içeriğinin özeti ve
içindekiler

Modül; Destekli İş İstihdamının ana konusunu, engellileri iş
piyasasına dahil etmek için modern bir yöntem olarak sunmaktadır.
Destekli İş İstihdamı farklı Avrupa ülkelerinde 1980lerin sonundan
beri başarıyla kullanılmaktadır. Engelliler için bu yaklaşım;
güçlendirme, sosyal kapsayıcılık, bireylerin onuru ve hakları
konularını içerir. Modül, ana temelleri sunar: engelli kişinin biricikliği,
saygı, özerklik, bilinçli seçimlerin ihtimali, güçlendirme, gizlilik,
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Destekli İş İstihdamı tedarikçilerinin esnekliği ve Destekli İş
İstihdamı hizmetlerine erişim.
Bu modül; engellilerin ücretli istihdam bulma yolunu desteklemede
ve sürdürmede beş aşamalı kavramı/süreci içerir. Beş adım şu
şekildedir: Engelli danışan katılımı,mesleki profil, iş bulma ve
işverenlerin katılımı, iş ve iş dışı destek. Destekli iş istihdamı
hizmetleri; kişi merkezli yöntem kullanımı yoluyla nitelendirilir. Bu
yaklaşım, açık iş piyasasında başarılı kapsayıcılık için anahtardır.
Çalışmaya erişimi; temel insan hakkı olarak sunan özel bir bölüm
vardır. “engelli bireyler diğerleriyle eşit koşullarda çalışma hakkına
sahiptir; bu hak, engellilerin, açık, bütünleştirici ve erişilebilir bir iş
piyasası ve çalışma ortamında serbestçe seçtikleri bir işle
hayatlarını kazanmaları fırsatını da içerir” ifadesini belirten ve
garanti eden BM engelli hakları sözleşmesini uygular.
Ayrıca, bu modül; sözleşme piyasası oranında ödemeyi, eşit
faydaları, güvenli çalışma şartları ve kariyer gelişimi için fırsatları
tanımlar. Engelli bireyler için ücretli iş başarısı, destekli iş istihdamı
yaklaşımının en önemli prensiplerinden biridir. Eşit ödeme ve eşit
imkanlar; toplumda engelsiz insanlar için olduğu kadar engelli
bireyler için de ulaşılabilir bir hedef olarak gösterilmektedir.
İçindekiler:
5.1 Destekli İş İstihdamı temelleri ve unsurları
………………………….6
5.2 Destekli İş İstihdamı Yararlanıcıları
…………………………………………….7
5.3. Destekli İş İstihdamı çalışanının iş
profili……………………………………...9
5.4. Destekli İş İstihdam Süreci ve Metodolojisi…..13
5.4.1 Etap 1: Danışan Katılımı……………………………14
5.4.2 Etap 2: Mesleki Profil …………………………..17
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5.4.3 Etap 3 + 4: İş Bulma ve İşveren Katılımı
…………………………………………………………………...20
5.4.4 Etap 5: Aralıklı İş Desteği/Kariyer Gelişimi
……………………………………..……………..23
5.5 Uygulama ve Hizmet Sağlayıcıları …………………….27
5.6 EUSE: Destekli İş İstihdamı araç takımı ve ek
gelişme………………..Error! Bookmark not defined.
5.6.1 T-EST projesinin sonuçları……………………………….Error!
Bookmark not defined.
5.6.2 EUSET projesinin sonuçları………………………………Error!
Bookmark not defined.
5.6.3 ESES projesi sonuçları………………………………..Error!
Bookmark not defined.
5.6.4 Avrupa Gelecek Adımlarının Başarı Şansı – Proje
“Destekli İş İstihdamını geliştirme – Gelecek
Adımlar”………….……………………..Error! Bookmark not defined.
5.6.5 Destekli İş İstihdamı danışmanlık sürecini anlatan
Avusturya’dan en iyi uygulama örneği
…………………………………………..Error! Bookmark not defined.

Eğitim İşyükü

1. Teorik Kısım (saat): 10 saat
2. Uygulama Kısmı (saat): 20 saat
3. Değerlendirme (saat): 2 saat

Gerekli Eğitim Kaynakları

1. Kişisel Bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya tablet
2. İnternet erişimi
3. E-posta hesabı

Öğrenme Yolları

1. Yüz-yüze: 8 saat
2. E-öğrenme: 17 saat
3. Uygulama: 10 saat
4. Staj: staj yoluyla 10 saatlik uygulamanın gerçekleştirilmesine
karar verilebilir.
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Ön bilgi

1. Okur yazar olmak, engellilik ve sosyal meseleler hakkında temel
bilgiye sahip olmak
http://www.youvet-project.eu/affairs.
2. İyi iletişim becerileri.
3. Temel ICT becerileri.
4. Diğerleriyle ortak hareket edebilme yeteneği.
5. Olumlu tutumlar ve engellilere karşı empati gösterme yeteneği.
6. Özel ihtiyaç sahibi danışanlarla çalışma alanında temel bilgi
Başlamadan önce diğer modülleri tamamlama zorunluluğu:
Önceki hiçbir modül zorunlu değildir.

Öğrenme Çıktıları

Bilgi:


Destekli İş İstihdamı temelleri ve anahtar unsurları hakkında
bilgi;



Destekli İş İstihdamı yöntemleri gelişimi ile ilgili bilgi;



Destekli iş istihdamı desteğinin 5 aşama süreci ve hangi
özellikler/zorlukların ortaya çıkacağı hakkında bilgi;



Destekli iş istihdamı hizmetleri sağlamada temel şartların
usülünü bilmek



Gelecek destekli iş istihdamı çalışanının iş profili hakkında
bilgi;



Destekli iş istihdamı hizmetlerini yerleştirmede ulusal ve AB
seviyesinde mevcut durumu hakkında bilgi.

Beceriler:


Destekli iş istihdamı danışmanlık sürecini planlama ve
yapılandırma yeteneği;



Destekli iş istihdamı süreci yararlanıcıları olarak; çalışanları
ve işverenleri ayırt etme yeteneği ve her iki tarafla uygun
şekilde iletişim kurabilmek;



Yararlanıcılar ile çalışırken empati gösterme yeteneği;
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Hedeflere ulaşmak için yenilikçi veya yaratıcı şekilde
davranma yeteneği;



Destekli iş istihdamı sürecini diğer taraflara açıklama
yeteneği (işveren, devlet partileri ve diğer paydaşlar);



Engellilere karşı kişi merkezli yaklaşımı uygulama yeteneği.

Tutumlar:


Kısıtlamaları, güçlü yanları ve kariyer gelişimi için istekleri
düşünerek, her bir engelli danışana kişi merkezli yaklaşımı
uygulamak,



Danışan ve çalışanların ihtiyaçları ve beklentilerini
eşleştirmek için artan farkındalık



Destekli iş istihdamı sürecinde yöntemler ve aşamalar
arasında değişim esnekliği



Avrupa 2020’nin hedef ve göstergeleri ile uyumlu AB
seviyesindeki artan ücretli engelli işçi sürecini desteklemek.

Refaranslar

EUSE (2010): Avrupa Destekli İstihdam Birliği Mütalaa Makaleleri.
İrlanda.
Romanach, Lobato (2005): İşlevsel çeşitlilik, insan oğlunun onur
mücadelesinde yeni bir terim. İspanya
Rappaport (1985): Dili Güçlendirmenin Gücü, Sosyal Politika, s. 15 21.
http://www.agef-saar.de/AHOI/Lima/Base/Chapter4.htm
http://www.helensandersonassociates.co.uk

ECVET/AKTS puanları

AKTS= 1,5 kredi
ECVET = 15%

Değerlendirme (tür)

a. Çevrimiçi anket/test
b. Tüm aşama/stratejilerin gösterildiği bir durumun tarifiçevrimiçi platformda sunum
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5.1 Destekli İş İstihdamı Temelleri ve Unsurları
“Destekli iş istihdamı;açık iş piyasasında ücretli
istihdama erişmek ve sürdürmek için engelli insanlarla ve diğer
dezavantajlı gruplarla birlikte çalışma yöntemidir”

(EUSE Toolkit, 2010, s. 9)
Bu modül; engelli insanların iş piyasasına girmesinin modern yöntemi olarak Destekli İş
İstihdamı merkez kavramını sunar. 1980’lerde başlayan bu yaklaşım, herkes için iş piyasası
kapsayıcılığı genel hedefine ulaşmak için, devamlı olarak geliştirildi. Son yıllarda, Avrupa
kapsayıcı birliği EUSE (Destekli İş İstihdamı için Avrupa Birliği); destekli istahdam
kalitesindeki yükselen ilgi tarafından canlandırıldı. Bu durum, bu modülde ele alınacak olan
bir dizi kalite standartları tarafından sağlandı.
Engelli bireyler için bu yaklaşım, güçlendirme, sosyal kapsayıcılık, bireylerin onur ve haklarını
kapsar. Ana temeller: engelli kişinin biricikliği, saygı, özerklik, bilinçli seçim imkanı,
güçlendirme, gizlilik, bilginin ifşası, destekli istihdam sağlayıcılarının esnekliği, tüm
seviyelerde hizmetlere tam erişebilirlik. Çalışmaya erişim herkes için temel insan hakkıdır ve
özellikle BM Engelli Hakları Sözleşmesi şunu belirtir ki devletler bu hakkı temin etme
sorumluluğuna sahiptir “engelli bireyler diğerleriyle eşit temelde çalışma hakkına sahiptir; bu
hak, engellilerin, açık, bütünleştirici ve erişilebilir bir iş piyasası ve çalışma ortamında
serbestçe seçtikleri bir işle hayatlarını kazanmaları fırsatını da içerir.” (BM Sözleşmesi, 2006,
Madde 27/ 1, syf. 19). Eşit temelde demek; sözleşme piyasası oranında ödeme, eşit
faydalar, güvenli çalışma şartları, kariyer gelişimi fırsatlarını dahil diğer devlet üyeleriyle aynı
şartlara sahip olmak demektir. Engelliler için ücretli iş başarısı destekli iş istihdamı
yaklaşımının en önemli prensiplerinden biridir. Toplumdaki engelli olmayan bireyler için aynı
şekilde sunulan eşit ödeme ve eşit imkanlar engelliler için de başarılabilir hedeftir.
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Ücretsiz çalışma alanları örnekleri nelerdir?

-

İş deneyimi yerleri / iş deneyenler: sınırlı zaman, ücretsiz, haftalık herhangi çalışma
saatlari, belli bir işte çalışmayı amaçlamış

-

Gönüllü çalışma: genelde fedakar etkinlik, ücretsiz, haftalık herhangi çalışma saatleri

-

Korumalı

işyerleri:

korumacı

çalışma

ortamı,

fayda

elde

etmek,

ücretsiz,

sigortasız(milli şartlara bağlı)
-

Mesleki eğitim: akademik olmayan eğitim, bir işe hazırlanmak, ücretsiz, uygulamalı
eğitim

EUSE bakış açısından, destekli ş istihdamının üç ana temelleri şunlardır: ücretli iş (iş
deneyim yerleri, iş deneyenler, gönüllü iş ve mesleki eğitime karşı olarak), açık iş piyasası
(düzenli istihdam özel/ kamu ) sürekli destek (işveren ve işçinin ihtiyaçları temelinde). A
Sürekli destek; iş ararken, istihdamda ve mevcut iş yerindeki süreçte var olan destek
anlamına gelir. İlgi şirkette bütünleştiriciliği yakalamak için, gerçek çalışma ortamında doğal
desteği tanımlamak önemlidir.
Genel konu; diğer destek hizmetlerinin “eğit-görevlendir” yöntemi yerine “görevlendir-eğitsürdür” stratejisini takip etmektir çünkü eğitim ve beceri kazanmak firmanın gerçek
bağlamında daha etkilidir. Engelli bireylerin motivasyonu; eğer en baştan çalıştırılırlarsa,
daha yüksek olacaktır. Birçok engelli birey mesleki deneyime sahip değildir veya hiç bir
zaman istihdam verilmemiştir dolayısıyla ücretli iş kazanmaya bir araç olacak iş deneyim
yerleri faydalı olabilir. Bunlar; “nihai sonuç olarak değil, amaca giden bir araç olarak
düşünülmelidir” (EUSE Araç takımı, 2010, s. 26).

5.2 Destekli İş İstihdamı Yararlanıcıları
Destekli İş İstihdamı Modeli; destekli iş istihdamı tedarikçi müşterilerinin öngörülebilir tüm
ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış esnek ve devamlı bir süreçtir. Destekli İş İstihdamı
süresince, yararlanıcılar bir taraftan; bir işyerine girerek ya da bir işi sürdürerek desteklenen
engelli bireylerdir ve diğer taraftan muhtemel engelli işverenlerdir.
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Engelli bireyleri iş yerinde başarılı şekilde bütünleştirmek ve etkili, sürdürülebilir olmak için
destekli

iş

istihdamı

süreci;hem

işveren

hem

işçilerin

ihtiyaçlarını

göz

önünde

bulundurmalıdır.

Şekil 1: Değişen müşteri ihtiyaçları

İşverenlerin korkularını ve ihityaçlarını anlayıp, onlara doğru işçiyi tedarik etmek önemlidir.
İşçi alırken doğru desteği ayarlamak gereklidir ve özel destek teklifleri şunları içerebilir:
“engelli farkındalık eğitimi, hükümet destek bilgisi/ finansal fon programları ve sağlık,
güvenlik, engelli iş istihdamı meselelerine pratik çözümler” (EUSE Araç takımı, 2010, s. 32).
Engelli bireye ve çalışma arkadaşlarına iş desteği her iki yararlanıcının uzlaşmasıyla
planlanmak zorundadır. Direk olarak engellinin iş yerindeki bu iş desteği firma ortamıyla ve iş
yerinde eğitim için verilen alan ile güçlü şekilde bağlantılıdır. Örneğin, destekli iş istihdamı
çalışanının firmada ne kadar süre kalmasına izin verildiği, kime sorulması gerektiği, soruları
cevaplamada kimin sorumlu olduğu vb faktörlerini ele almak önemlidir. Dolayısıyla, iş yerinde
eğitimin planlanması işveren ve çalışanlardan(engelli işyerindeki meslekteşlar) ayrı
düşünülemez. Bu yararlanıcılarla işbirliği zorunludur.
Destekli iş istihdamı hizmetlerinin amacı; güvenli uzun vadeli sürdürülebilinir engelli iş
istihdamıdır. “İş eşleştirme” hakkı (bireyin güçlü yanları ve ihtiyaçları işin gereklilikleriyle
eşleştirilir) doğru bir şekilde gerçekleştirilir eğer hem işveren hem işçinin hedeflerine ulaştığı
çift taraflı kazanç durumu sağlanmışsa. İş deneyim yerleri; bireylerin ücretli bir iş bulma ve
sürdürmelerine bir araç olarak düşünülebilir (bakınız, EUSE Toolkit, 2010, s. 23) veya
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engelliler için hazırlık (mesleki) eğitimler; açık iş piyasasında güvenli ücretli iş bulmayı
dolaylu ya da dolaysız etkileyen faydalı ve etkili etkinlikler olabilir.
Destekli iş istihdamı hizmetleri her iki yararlanıcılara da yöneltilmiştir ve tabiki engellinin iyi
hazırlanmasının yanı sıra muhtemel işverenler engelli çalışanın istihdamı konusunda ikna
edilmelidir. Örneğin, işverenlerin yararlar konusunda farkındalığı destekli iş istihdamı
tedarikçileri tarafından arttırılmalıdır: destekli iş istihdamı tedarikçilerinden ücretsiz destek,
engel ve kapsayıcılıkla ilgili ücretsiz tavsiye, meslektaşların hassaslaştırılması, finansal fon
sistemleri yoluyla rehberlik, iş eşleştirm sürecinde destek vb. Tabiki, mevcut takımda olumlu
bir etkinin olmasının yanı sıra engellinin istihdamı firmanın sosyal sorumluluğunun teşvik
edilmesi olarak da görülebilir.
Diğer Avrupa ülkelerinin tecrübeleri ve birçok olumlu vaka çalışmaları engellilerin iş yerindeki
yüksek üretkenlik ve verimliliğini göstermektedir.
Eğer iş eşleştirme ve takım entegrasyonu uygunsa, çoğu durumda engelli birey ve
meslektaşları arasında performans farkı olmayacaktır.
Destekli iş istihdamı; “engellilerin çalışmaya erişim hakkını saplamak için proaktif, birey
merkezli yöntemdir” (EUSE Araçtakımı, 2010, s. 47) ve tüm Avrupa ülkelerinde politika
düzenleyicileri için merkez konu olmak zorundadır. EUSE; ayrıca politika düzenleyicilere
ulaşmak ve onları destekli iş istihdamı avantajları konusunda ikna etmek için hatırlatıcı not
sunmaktadır (EUSE Araçtakımı, 2010, s.44)

5.3. Destekli İş İstihdamı Çalışanının İş Profili
Aşağıdaki kısımda, destekli iş istihdamı çalışanının genel iş profili tanımlanmıştır.
Coach@work partnerliği gelecek destekli iş istihdamı işçisinin görevlerinin dört ana alanını
tanımladı: engelli insanlar, işverenler, ağ ve teknik kullanımı ve ICT araçları. Her bir alan;
ihtiyaç duyulan beceriler, bilgi ve tutumlar ile ele alınmıştır.

Engelli bireyler
1. Destekli iş istihdamı hizmeti için uygun danışanları belirlemek ve irtibat
kurmak.
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2. Birey merkezli yaklaşımı kullanmak (danışanların bilinçli seçimi).
3. Danışanın becerilerini ve beklentilerini inşa edecek mesleki profili
geliştirmek, engelleri tanımlamak ve ihtiyaçları desteklemek. Bir eylem
planı geliştirmek (sorumluluklar/güçlü yanlara odaklanmak).
4. Eğitim organize etmek, farklı çalışma alanlarında danışanların güçlü
yanları/yetenekleri üzerine gerçekçi görüşü desteklemek..

Ana Görevler

5. Makul/uygun işleri tanımlamak – işverenler ve çalışanlarla iş eşleştirme
yapmak, engellilerin karar vermesini güçlendirmek..
6. Sosyal yardım/ destek hizmetleri ve ücretli istihdam çerçevesi ile ilgili
bilgi sağlamak.
7. Danışanların çalışma pozisyonunu güvence altına almasını
güçlendirmek veya kariyerlerini geliştirmek için uygun destek ve eğitim
sağlamak
8. Aralıklı olarak işte devamlı destek sağlamak.

Bilgi

Beceriler

Tutumlar

. Destekli İş İstihdamının 5
aşaması

. İletişim/ değerlendirme
becerileri

. Karar vermeyi
güçlendirmek

. Engelli bilgisi

. Alternatif iletişim
sistemleri kullanımı

. Bilgi ve becerilerin
birleşimi

. Sosyal beceriler (empati,
dinleme becerileri vb.)

. Ağ oluşturma

. Değerlendirme yöntemleri
. İhtiyaç analizi

. Olumlu güvence

. Kişi merkezli yöntemler

. Destekli iş istihdamı
hizmeti uygulamasında
sorumluluk/ özerklik

. Danışmanlık becerileri
. Müzakare ve pazarlama
yeteneği
. Öz-değerlendirme
. Eğitim becerileri

Engelli Bireyler için İşverenler/Firmalar
1. Engelli bireyler için uygun firmalarını tanımlamak ve irtibat kurmak.
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2. Firmaların ihtiyaçlarını tanımlamak; işveren ve işçilerle iyi bir iş
eşleştirmesi yapabilmek.
3. Engelli meslektaşlar için destek.

Ana görevler

4. Organizasyonel yapı ve iş kültürünün ifşası ve analizi- yeni çalışanı
kapsayıcı yol inşa etme.
5. İş analizi
6. Firmalarda kariyer gelişimini desteklemek.
Bilgi

Beceriler

Tutumlar

. İş piyasası çerçevesi

. Arabuluculuk becerileri

. İş fırsatlarını görüşme

. İş mevzuatı

. Gözlem ve analiz
becerileri

. Farklı bakış açıları ve
beklentileri yönetme

. Tavsiye becerileri

. Ağ oluşturma

. Finansal fon imkanları
. Farklı çeşit engellilikler ve
iş üzerinde etkileri
. İş yerlerinde güvenlik
kuralları

. İşverenlerle
danışmanlıkta iyi iletişim
becerileri
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Ağ oluşturma
1. İrtibat ağı geliştirin ve başvuru, değerlendirme, iş arayanlara destekte
yardım etmek için sağlık profesyonelleri, sosyal hizmetler, iş ofisleri,
sosyal yardım uzmanları vb ile ilişki kurun.
2. Birey merkezli yaklaşım: iş arayanlar, doğal destekçiler ile de ilişki
kurun.
3. Geniş destek girişimleri aracılığıyla istihdam fırsatlarını geliştirmek için
işverenlerle çalışın.
4. Sunumlar, toplantı/etkinliklere katılım ve pazarlama aracılığıyla,
destekli istihdam farkındalığını arttırın.

Ana Görevler

Farklı seviyelerde farkındalık arttırma
1. Kamu seviyesi: Engellilik ve istihdam meseleleri. Engellilere karşı
toplumun tutumlarında değişiklikler.
2. Hükümet/finansal fon seviyesi: Hükümet programları, sosyal hizmet
fonu vb içeren istihdamla alakalı meseleler.
3.İşveren seviyesi: çokyönlü engellilik konusunun farkındalığını arttırma
4. Engelli Seviyesi: çokyönlülük, insani çalışma hakkı, BM sözleşmeleri,
yasal çerçeveler vb. hakkında farkındalık arttırma.

Bilgi

Beceriler

Tutumlar

. Farkındalık arttırma
yöntemleri

. İletişim becerileri

. Ağ oluşturma

. Ağ kurma becerileri

. Farklı ağlar /girişimlere
karşı açık görüşlü olma

. İlgili paydaş/partilerin
bilgisi

. Pazarlama becerileri
. Kendini tanıtma/ sunum
becerileri ve yaratıcılık

. Ekip gözetimi
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Teknik ve ICT araçlarının kullanımı
1. ICT kullanımı yeteneği
2. Engelliler için teknik destek imkanları bilgisi
3. Engellileri çalışma yerlerinde desteklemek için teknik ekipman
kullanımı
4. Teknik uzmanlar için ağ oluşturma
Bilgi

Beceriler

Tutumlar

. ICT bilgisi

. Danışmanlık becerileri

. Ağ oluşturma

. Teknik destek imkanları/
ekipman

. Bilgisayar temelli iletişim
becerileri

. Yeni, yaratıcı teknikler
kullanma yeteneği

5.4. Destekli İş İstihdamı Metodolojisi ve Süreç
Destekli iş istihdamı; esnek ve bireylerin ihtiyaç ve yetenekleri merkezli beş aşamalı süreç
olarak tanımlanabilir. Destekli İş İstihdamı için EUSE Araç Takımı; bu beş aşamayla ilgili
olarak temel ve faydalı bilgi sağlar, bu alandaki yöntemlerle alakalı tavsiye ve ipucu verir,
tanımlayıcı değil onun yerine “ destekli iş istihdamı hizmetlerinin aktarımında düşünülecek
süreç ve metodolojiyi göstericidir” (bakınız, EUSE Araç Takımı, 2010, s. 53).
Şekil 2: Destekli İş İstihdamının Beş Aşaması
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Bu yöntemin uygulamasına geçebilmek için, şimdi beş aşamanın hepsini detaylı olarak ele
alacağız. Destekli iş istihdamı prensiblerinin arkaplanına karşı engellilerle nasıl çalışılır?
Mesleki profil nasıl yapılır? Muhtemel işverenlerle nasıl irtibata geçilir ve onlar engellileri
çalıştırma fikrine nasıl bağlanabilir? Ve son olarak işyerlerinde engelli bireyleri direk olarak
nasıl destekleyebilirsiniz?
Bu modül, destekli iş istihdam yöntemleriyle çalışma yollarını gösterir, fakat bu hizmet
şartlarına uyarlanması gereken ideal-tipik aşama sürecidir. Ayrıca, engellilere ve onların
çalışabilmesine karşı olan tutum çok önemlidir.

5.4.1 Aşan 1: Danışan katılımı
Destekli iş istihdamı sürecinin bu aşamasında, engelliler; bilinçli kararlar vermek için
fırsatlar, imkanlar, haklar ve muhtemel destekler hakkında bilgilendirilmelidir. Bu aşamadan
sonra, engelliler ücretli çalışma yeri bulmak için destekli istihdam araçlarını kullanacaklar mı
sorusuna cevap bulabilecektir ve ayrıca destekli iş istihdamı desteği çerçevesinde belli
hizmetlerin kullanım eylem planını kararlaştıracaklardır. “Bu aşamadaki etkinlikler; bireyi açık
istihdama desteklemek için bağlantılı, birey merkezli ve kararlaştırılmış eylem planının bir
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parçası olmalıdır”1 Birey merkezli yöntemler hakkında daha fazla bilgi modül 6’da
anlatılacaktır ve tüm süreç boyunca akılda tutulmalıdır.
Danışan katılımı bireyler için her zaman farklı olacaktır, fakat iş arayan ve destekli iş
istihdamı çalışanı arasında somut birlikte çalışma planına ulaşmak önemlidir.
Öncelikle destekli iş istihdamı tedarikçileri için tanıtım materyalleri çok önemlidir bu anlamda
muhtemel iş arayıcıları ilk toplantı için hazırlıklı olacak veya destekli iş istihdam hizmetleri ve
kendileri için diğer mümkün hizmetler hakkında bilgi alabileceklerdir. Destekli iş istihdamı
destekçisi ile ilk irtibat düşük eşikli olmalıdır örneğin farklı iletişim yolları(telefon, e-posta,
yüz yüze vb) mümkün olabilmelidir. İlk irtibat içerisinde, yüzyüze ilk buluşma ayarlanmalıdır.
İlk görüşmeden sonra, iş arayan ile hizmet tedarikçisi arasındaki iş birliği ilk buluşmada
başlayacaktır. Tercihen, bu ilk toplantı yüz yüze olmalıdır ve iş arayan, engelli bireyin tüm
ihtiyaçları düşünülmelidir(sosyal ortam, bilginin kalitesi, toplantının uzunluğu vb.)
Bu görüşme engelli birey hakkındaki tüm ilgili bilgiyi ortaya çıkarmalıdır ve sağlık, barınma,
gelir meseleleri, kişisel durumlar hakkında tüm bilgileri de içermelidir. Ayrıca, bu aşamada
güven ve saygı inşa etmek önemlidir ve tüm gerekli bilginin destekli iş istihdamı işçisi
tarafından verildiğinden emin olmak gerekir. İş arayan dahil edilmeli ve destekli iş istihdamı
işçisi diğer paydaşlarla konuşsa bile, destek hakkında tüm tartışmalar veya konuşmalarda
kendi onayını söylemelidir. Özerklik, güçlendirme, bireysellik ve saygı prensipleri her zaman
uygulanmalıdır.
Böyle ilk buluşmadan sonra,

planlama tartışması karşılıklı anlaşma ile son bulacaktır.

Örneğin, böyle bir planlama tartışması yapmada „Kişisel Gelecek Planlama”2 uygun, birey
merkezli yöntem olabilir.
Birey merkezli yöntemler; engelli bireylerle amaçları ve gelecek arzuları üzerine çalışmada iyi
sistemli araçlardır. Özellikler, birey merkezli tutum engelli iş arayanlarla çalışmada
kaçınılmazdır, çünkü engelli insanlar hakkında inandığımız ve düşündüğümüz şeyler, onların
gelişmekte olan fırsatlarını ve tabi ki bizim yardım sağlama yolumuzu şekillendirir. Dolayısıyla

1

http://www.euse.org/process (28.11.2015)

2

Detaylı bilgi için: http://www.inclusive-solutions.com (28.11.2015)

Bu proje 2014-1-BG01-KA202-001529, Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı altında finanse edilmiştir. Bu yayın, sadece
yazar/yazarların görüşünü yansıtır ve Komisyon; burada yer alan bilgilerin her hangi kullanımından sorumlu tutulamaz

15

2014-1-BG01-KA202-001529
COACH@WORK: Engelli bireylere yönelik destekli iş istihdamı sağlayıcılarının beceri, bilgi ve
yeterliliğinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sistemi
Entellektüel ürün 4: Destekli istihdam koçları VET programı

şunu düşünmek önemlidir: Destek hizmetlerinin, engelli bireylerin ihtiyaçlarına cevap
verdiğinden ve onların toplum içinde yaşamasına yardım ettiğinden nasıl emin olabiliriz?3
Şekil 3: Danışman Katılımı4

Gelecek müşterek çalışma temeli ve karar verilmiş eylem planı sözü oluşturmada,iş arayan
ve destekli iş istihdamı çalışanı arasındaki etkili ve anlaşılır iletişim, danışan katılımı
aşamasında gereklidir.. Bir eylem planı şu noktaları içerir: „ Ne yapılabilir? Eylemlerin
gerçekleşmesinde

kim

sorumludur?Eylemler

ne

zaman

gerçekleşecek?

Eylemin

gerçekleştiğini kim belirleyecek?” (EUSE Araç takımı, 2010, s. 60). Taahhüt ve karşılıklı
anlaşma tüm destekli iş istihdamı sürecinde anahtar bir noktadır. Destekli iş istihdamı
sürecinde iş arayan engellinin aktif katılımı gereklidir.
Şunun altını çizmek önemlidir engelli kişi sadece bir hizmet almaz ya da hizmetten
faydalanmaz aynı zamanda sorumluluk alması gerekir.
Bazı durumlarda, engellilerin çalışma motivasyonu eksiktir. Örneğin T-EST projesi şunu
göstermiştir “%50 ila %70 oranındaki engeli olan insanlar çoğunlukla aktif ve İş
Merkezlerindeki çeşitli hizmetleri kullanmaya motive olmuşlardır” (T-EST Rapor N26, s. 18).
%50’nin altında engelliliğin; bu arzuları kaybetme korkularından dolayı çalışma arzuları
kısıtlanmış engelliler için özel faydaları vardır. Pasif olmanın muhtemel sebebidir. Çalışma
yollarının aydınlatılması veya yararları kaybetmeleri bu durumlarda en önemli danışmanlık
meselelerinden biridir. Destekli iş istihdamı danışmanı için, danışan katılımı birçok farklı işi
içerebilir ve tabiki bu işler bireysel olarak incelenmelidir.
Destekli iş istihdamının bütün süreci

için, danışan katılımı çok önemlidir ve engellilerin

çalışma motivasyonunu tanımlamak bu aşamada en önemli şeydir. Çalışma yeri bulmak için
desteklenme isteğiyle ilgili olarak tüm danışmanlıktan sonra engelli birey bilinçli bir seçim
yapmalıdır. Özellikle, farklı engellilik fon sistemleri durumunda, engellinin gelecek hedeflerini

3

http://www.helensandersonassociates.co.uk/ (30.11.2015)

4

Compare: EUSE Toolkit, 2010, p. 54- 61

Bu proje 2014-1-BG01-KA202-001529, Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı altında finanse edilmiştir. Bu yayın, sadece
yazar/yazarların görüşünü yansıtır ve Komisyon; burada yer alan bilgilerin her hangi kullanımından sorumlu tutulamaz

16

2014-1-BG01-KA202-001529
COACH@WORK: Engelli bireylere yönelik destekli iş istihdamı sağlayıcılarının beceri, bilgi ve
yeterliliğinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sistemi
Entellektüel ürün 4: Destekli istihdam koçları VET programı

tanımlamak için seçenek bulma süreci önemlidir. Tartışmalı milli yardım sisteminin
farkındalığının kazandırılması gereklidir.

5.4.2 Aşama 2: Mesleki Profil
Bu aşamada, amaç; motivasyon, özel ilgileri, çalışma tutumları, kaynaklar ve destek
ihtiyaçlarını tanımlamak için engelli iş arayandan tüm ilgili bilgiyi toplamaktır. Aktif partner
olarak iş arayanla birlikte muhtemel çalışma yerleri ve kariyer gelişimi yolları üzerine gerçekçi
zeminde çalışmak önemlidir. Bu engelli kişiyi çalışma ile ilgili olarak tanıma sürecidirbeklentiler, öğrenme ihtiyaçları, önceki iş tecrübeleri, iş tercihleri, eğitim tarihi, stajlar, kişisel
becerileri ve yetenekler ( günlük yaşam becerileri, iletişim, sosyal beceriler, haftalık rutinler
vb.)5
İş arayanın bütüncül resmi engellinin doğru kararlar verebilmesi için bu aşamada amaçtır.
Engelli birey, destekli iş istihdamı çalışanı arasında süregelen bir tartışmadır ve bu süreç
aralarında birkaç buluşmayı gerektirir. “Profil, pratik iş bulabilmeyi bildirir ve yüksek kaliteli iş
eşleşmesi yapabilme olasılığımızı arttırır”6 İlgileri hesaplamak veya kapasite ve güçlü yanları
bulma yolunda farklı mevcut deney araçları vardır. Bu eğitim dersinin üçüncü modülünde
bazı örnekler vardır.
Tabii ki engelli kişiyle bilgi ifşası7 hakkında tartışmak ve iş arayan ve destekli iş istihdamı
çalışanı arasında uzlaşma sağlamak önemlidir. Özel engellilik bağlamında yeni çalışma
yerleri hakkında düşünmek ve hangi bilginin ifşa edilmesi gerektiğini hangisinin edilmemesi
gerektiğini düşünmek gereklidir.
Tüm ilgili belgeyi topladıktan sonra, kariyer planlama ve destek stratejileri gerekli diğer
adımlardır. Muhtemel çalışma yerleri ve engellinin aralıklı çalışma yerlerinde destek
ihtiyaçları üzerine gerçekçi bakış önemlidir. Örneğin, eğer yasal çerçeveler izin verirse, iş

5

EUSE Toolkit, 2010, p. 77

6

http://base-uk.org/bases-history-aims-and-structure/about-supported-employment (02.07.2015)

7

„The individual must give their consent for information to be disclosed and it is important that disclosure provides
only information that is relevant to the job situation. For some job seekers it is important to prepare what kind of
information is necessary to disclose before approaching employers” (EUSE Toolkit, 2010, p. 65)
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deneylenler8 veya iş tecrübe yerleri farklı çalışma durumları konsepti yakalamada araç olarak
kullanılabilir. İş deneme gibi yollar birçok AB ülkesinde yoktur, ama bu; engellilerin çalışma
yolunda büyük bir başarı olabilir. Politika düzenleyiciler; engelliler için böyle imkanlar
sağlayabilmek için arka plan, ana meseleler ve Destekli İstihdam Avrupa standartları
hakkında bilgilendirilmelidir. Korumalı işyerleri, gönüllü çalışma veya mesleki eğitim; açık iş
piyasasında entegrasyon için hazırlık adımı olarak görülebilir ama iş tecrübe yerleri genelde
bir firmada istihdamı sağlar.

8

„short periods [last no more than one week] of usually unpaid work are used in the vocational profiling process
for clients with little or no working experience.” (EUSE Toolkit, 2010, p. 115)
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Şekil 4: Birey-merkezli ok şablonu9
Bu aşamada, engellilerin destek ihtiyaçlarının netleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin,
engellilerin gelecek işlerinde neyin önemli olduğuna dair fikir edinmek için birey merkezli
materyalleri (şekil 4) tekrar kullanmak mümkündür. Mesleki profil için farklı kişi merkezli
yöntemler vardır ama bu aşamada kullanılabilecek farklı birçok profil çıkarma aracı
bulunmaktadır. Çeşitli anketler profil çıkarma ile uğraşır ya da özellikle gelişmiş bilgisayar
testleri de mevcuttur.

Bir sonraki adım; “İş Bulma” aşamasına geçmek için eylem planı oluşturulmasıdır. Bu eylem
planı amaçlar, sorumluluklar (iş arayan, destekli iş istihdamı çalışanı, iş arayanın sosyal
çevresi vb.), somut zaman çizelgesi, gelecek başarıları içerir ve düzenli olarak incelenmelidir.
Bu eylem planını planlarken ilgili kişileri dahil etmek önemlidir. Her bir aşamanın
sorumlulukları ayrılmalı ve somut şekilde adlandırılmalıdır, eylem planında yer alan tüm
kişiler planlama kısmına dahil edilmelidir. Eylem planının amaçları; erişilebilir dilde, somut,
ölçülebilir ve karşılıklı tartışmadan ortaya çıkmış olmalıdır. Böyle eylem planının izlenmesi
uzlaşılmış ortak yolu belirlemede ve eğer bir amaç başarıya ulaşmassa alternatif imkanları
göstermede gereklidir.
Engelli bireyler genelde düşük seviyede eğitimlidir ve açık iş piyasasında tecrübesiz olmaları
muhtemel çalışma yerlerine dair net bir görüş belirlemelerini zorlaştırır. Dolayısıyla belki
mesleki eğitim veya iş deneyenler / iş tecrübe yerleri açık iş piyasısına entegre olmada ilk
adımdır.

Engellilerin eğitimsel problemleri karmaşıktır ve mesleki eğitimler gereklidir, fakat çalışma
ortamı dışındaki eğitim ile iş yerindeki direk destek arasındaki farkları görmek önemlidir
– Destekli İş İstihdamı tedarikçileri ücretli işe ve bunu başarmak için mümkün yollara
odaklanmalı. Fakat tabiki eğitim sisteminin durumuna dikkat çekmek gelişim için gerçekten
önemlidir.
9

http://www.helensandersonassociates.co.uk/media/39678/arrowtempfilledin.pdf (07.11.2013)
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5.4.3 Aşama 3 + 4: İş Bulma ve İşveren Katılımı
Engellilerin iş bulma sürecinde önemli bir aşamadır. Bu süreç hazırlık çalışmasıyla başlar–
bir cv hazırlama, destek ağı araştırmak (anahtar oyuncular: iş arayan, işveren, destekli iş
istihdamı çalışanı, fon sağlayıcıları, aile üyeleri, sosyal ağ, hizmet tedarikçileri) ve açık iş
piyasasında gerçekçi hedefler üzerinde çalışmak (bakınız, EUSE Araç Takımı, 2010, s. 80).
Ek bölümünde, özgeçmiş hazırlama örnekleri ve ipuçlarını bulabilirsiniz. Bir tavsiye olarak,
ayrıca, farklı iş alanlarında özgeçmiş yazma üzerine internet araştırması yapmalı ve şu
soruyu aklınızda tutmalısınız: hangi tür CV ile hangi tür firmaya ulaşmak istersiniz? Hazırlık
çalışmasının alanı kişiye göre değişir ve tüm aşamalarda olduğu gibi kişi merkezli
yapılmalıdır. Bu hazırlık çalışması; iş mülakat eğitimlerini, iş mülakatı sırasında iş arayanın
görüntüsü üzerinde çalışmayı vb. unsurları içerir.
Aşağıdaki şekil iki aşama arasındaki tipik süreci gösterir:
Şekil 5: İstihdam süreci10

İş arama; istihdam olasılıklarını göstermek için mesleki profil analizi ile başlar. Engelli bireyin
destek ağları diğer çalışma alanlarını teklif edebilir veya olası işverenlerle irtibat kurabilir.

Bu aşamada, bölgesel iş piyasası fırsatları akılda tutulmalıdır ( bölgesel farklılıklar, şehir, köy
vb.) İş arama; olası firmaların bilgisini toplamaya eşlik etmelidir. (boyut, yapı, karar verenler
10

EUSE Araç takımı, 2010, s. 80
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ya da genel iş bilgisi) İş arama aşamasının odak noktası destekli iş istihdamı hizmetlerinin
her iki yararlanıcısı üzerindedir: iş verenler ve iş arayanlar. Ayrıca iş arama sadece tanıtılmış
ücretsiz çalışma alanları üzerine odaklı değildir, fakat aynı zamanda, daha önce bahsedildiği
gibi destek ağları veya iş arayanların çalışmak istedikleri farklı firmalar için iş alanı açma
fırsat tekliflerini de içerir. Engelliler için iş alanı açma veya iş yaratma “ bir işin parçalarını
tanımlamakla oluşturulmuş iş veya işverenin tamamlası gereken görevlerin iş arayan
tarafından tamamlanabilmesi” (EUSE Araç takımı, 2010, s. 28) demektir. Bu; işverenler, iş
arayanlar ve destekli iş istihdamı çalışanları için yaratıcı bir iştir, çünkü görev tanımları yoktur
ve engelli yeni çalışan için yaratılabilir. T
“İşverenlere Yaklaşma” aşaması; firmalar ve işleri ile alakalı somut bilgi toplama ile başlar.
İşverenle irtibata geçme şekli iş arayan ve destekli iş istihdamı çalışanı arasında
kararlaştırılmalıdır ve bu mektup/mail, telefon, ziyaret, firmadaki başka bir kişi veya başka bir
yol aracılığıyla mümkündür (bakınız, EUSE Araç takımı, 2010, s 83). İşverenle buluşmak
aynı zamanda anlaşmaya varılmış eylemin bir meselesidir– hazırlık nasıl olur, iş mülakatına
kim katılır (yalnız iş arayan veya destekli iş istihdamı çalışanı iletişimi destekler) ve tabiki
işverenin ilgili iş dili gereklidir ve böylece iletişim sağlanır. Bunların çoğu; işverenlerin
engellilerle çalışmanın niçin değerli olduğu üzerine argümanlar hazırlamasında faydalıdır.
Örneğin,

engelli

bireyin firmadaki yüksek performansının

(cv’ye

bakarak),

sosyal

etkilerin(çalışma ortamı, firmanın imajı, reklam, engellilerle ilgili meslektaşların değişen bakış
açısı vb), destek sisteminin (ücretsiz destekli iş istihdamı çalışan danışmanlığı, ücret
yardımları, vergi indirimi ve tasarruflar vb.) ya da işverenin kişisel yararların (ağ oluşturma,
kişisel tatmin, kişisek tecrübe vb.) altını çizmek önemlidir.
İşverenlerin sıkı katılımı; engelli bireyi tanımaya ve birlikte çalışmanın ayrıntılarını bilmeye
yardımcı olur. Eğer görüşme ve yaklaşım başarılıysa, iş veren ve iş arayan arasında bir
sonraki adımlar(istihdam, çalışma saatleri, başlangıç vb.) için anlaşma gereklidir. Tabii ki,
örneğin iş mülakatı başarısız olursa, engelli kişi şu itirazlarla başa çıkarak desteklenmelidir.
“ İşveren sözünü temin eder etmez, iş analizi genelde yapılır. Bu; görev tanımında yapılan
varsayımları kontrol eder ve tamamen iş teklifini sorgular böylece sağlık ve güvenlik dahil iş
yerinin tüm yönlerini tanımlayabiliriz.”11

11

http://base-uk.org/ (03.07.2013)
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İş analizi engelli bireyin gelecek iş yerinin bütüncül görüntüsünü gösterir. Ne tür görevler,
işler, anahtar özellikler(fiziksel, kavramsal, duygusal, çevresel, sosyal vb.), kalite standartları,
çalışma ortamı,maaş, çalışma saatleri, firma kültürü, ulaşım imkanları, erişilebilirlik, destek
fırsatları ve tabiki hangi şekilde iş arayanların bu gereklilikleri karşılayabileceği. Genel konu;
diğer destek hizmetlerinin “eğit-yerleştir” yöntemleri yerine “görevlendir-eğit- sürdür”
stratejisini takip etmektir, çünkü eğitim ve öğrenme becerileri firmanın gerçek bağlamında
daha etkilidir. (EUSE Araç takımı, 2010, s. 23). Engellilerin motivasyonu en baştan beri
çalıştırılırlarsa daha yüksektir. İş analizi aşamasında, iş verenin ihtiyaçlarına bakmak
önemlidir çünkü işveren destek araçları planlanmalı ve sonra uygulanmalıdır. .
İş eşleştirme; işverenin ihtiyaçları ve iş arayanın imkanlarını birleştirme için kullanılan
kelimedir. “Başarılı iş eşleştirme hem iş arayanın hem iş verenin ihtiyaçlarını karşılar”
(bakınız, EUSE Araç takımı, 2010, s. 115). Bu bir şekilde, iş arayanın özel yetenekleri için
görev tanımlarının farklı parçalarını bir araya getirme yollarını göstermede işüstü destek
aşamasında devam eden bir süreçtir. Görevleri ve sorumlulukları göstermek için tüm ilgili
partnerle iyi bir iletişim kurmak önemlidir. Bu iş eşleştirme süreci çok özel ve bireyseldir- bazı
işler engelli bireylere uyarlanamazken, bazıları tamamen uygundur. İşveren ve tüm
firmanın(meslektaşlar, çevre vb.) istekliliği firmada yeni çalışma alanları oluşturmak için
gerekli bir ön şarttır.
Bir işi sağlama almak için işveren ve çalışan arasın somut anlaşmalar gereklidir ve bu
anlaşma, destekli iş istihdamı işçisinden ne tür desteğe ihtiyaç olduğunu içerir.
Sorumlulukları ve üç etkilenmiş tarafların hepsinin görevlerini netleştirmek önemlidir.
Engellilerin ihtiyaç destekleriyle ilgili samimiyet, muhtemel destek önerisi, süreç ve tüm
insanların süreç detayları vazgeçilemezdir. Yeni işi güvence altına alma anlaşması aralıklı iş
desteği aşamasına ve muhtemel kariyer gelişimine yol açacaktır. This agreement of
Red edilme ile başa çıkma
İş aramak zordur (iş arayışı, işverenleri ikna etme, iş eşleştirme) ve kabul edilmeme ile
bağlantıldır. Genelde iş arayanlar iş için gerekli becerilere sahiptir fakat rededilme korkusu
vardır dolayısıyla tüm sürece sürekli katılımı sağlamak için geçmişlerinden bahsedilmelidir.
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Destekli iş istihdamı çalışanının ve iş arayanın iş mülakatı için ortak hazırlığı boyunca ya da
iş verenle buluşmada, olası retler iş aramaya başlarken en başında tartışılmalıdır.

Tüm destekli iş istihdamı sürecinde ve özellikle bu aşamada öz saygı ve özgüveni
güçlendirme çok önemlidir. Olası red edilme ya da itirazlarla alakalı açık tartışma gereklidir
çünkü eğer iş mülakatı bu şekilde sonuçlanırsa iş arayan şaşırmayacaktır ve belki de iş
verenin endişelerine karşı bazı argümanlar eklenebilir. İşverenlerin endişeleri ve kaygıları ile
profesyonel tavır ile başa çıkmak destekli iş istihdamı çalışanının anahtar becerilerinden
biridir ve eğer red ile sonuçlanırsa, destekli iş istihdamı çalışanı; bunu kişisel olarak
almaması gerektiğini söyleyerek iş arayanı güçlendirmelidir. Bu; iş arayan kişinin kendisini
değil belli bir rica/başvuruyu reddetme meselesidir. Düşündürücü sorular sormak, iş verenin
bu kararı neden verdiğine dair hipotezleri düşünmek faydalıdır ve bir amaç şu olmalıdır iş
arayan,işverenden neden kendisinin iş mülakatında başarısız olduğuna dair geri bildirim
istemesi için

destekli

iş

istihdamı çalışanı tarafından

yüreklendirilmelidir.

Sonraki

mülakatlarda hazırlıklı olmak için böyle bir geri bildirim ile yapıcı bir şekilde başa çıkma
yolunu bulmak önemlidir. Red edilme ile başa çıkma hakkında konuşma kolaydır ( güçlü
yanlara odaklanmak, olum tutum sergilemek, bir sonraki fırsata odaklanmak) fakat buna bağlı
olumsuz duyguların üstesinden gelmek zordur dolayısıyla “tavsiye verirken dikkatli olun–
soruları sorun ve işçinin cevapları kendisinin bulmasına izin verin” (EUSE Araç takımı, s. 93).
Engelliler ve firmalar arasında aktif bir irtibat gerekli ve faydalıdır, çünkü eğer firmaların
engellilerle tecrübesi varsa, hepsi engellilerin iş performansı hakkında olumlu rapor vermiştir.
İnsanlar, eğer önceden birini tanımışsa, engelli bireylerle çalışmayı denemesi kolaydır. Eğer
firmaları “engelli istihdamı” konusunda birleştirmek mümkünse ve eğer iyi bir iş eşleşmesi
varsa, işe yarayacaktır..

5.4.4 Aşama 5: Aralıklı İş Desteği/ Kariyer Gelişimi
İş analizi ve anlaşmalardan sonra, iş yerinde destek direk başlar. Bir taraftan yeni çalışanlar,
kaynak/yeteneklerine göre igtiyaçları desteklenmeli ve diğer taraftan işverenler veya
engellinin meslektaşları , yeni çalışanı eğitmek ve engeliyle başa çıkmayı öğrenebilmek için
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desteklenmelidir. Direk olarak işyerindeki bu doğal destek12 çok önemlidir – ilk olarak olası
destekçileri tanımlamak, ikinci olarak onlara akıl hocalığı görevlerini gerçekleştirmelerine
yardım etmek.

(daha fazla tanım, s. 21). İşyerinde destekli iş istihdamı çalışanının rolü

tanımlanmalıdır ve tüm herkesi kapsayacak şekilde şeffaf olmalıdır. Bu destek bireysel olarak
planlanmalı, hedeflenmeli, esnek olmalıdır ve düzenli şekilde incelenmeli ve engelli bireyin işi
sürdürmesine yardımcı olmalıdır. İş desteği; yeni bir işin başlangıcında daha yüksektir ve bu
zaman yönü destek planlamada hesaplanmalıdır. İşyerindeki destek miktarı firmadan firmaya
değişir, böylece destekli iş istihdamı işçisi firmanın ihtiyaçlarını ve kendi kısıtlamalarını
(destek süresi, zaman imkanları b.) akılda tutmalıdır.

Destekli iş istihdamı işçisi firma ihtiyaçlarını farketmeli, olası uyarlamalar için rehberlik
sağlamalı, ve “çalışan, meslektaşları ve işveren arasında arabuluculuk sağlamalıdır” (EUSE
Araç takımı, 2010, s. 38). İşyerinde olası iki çeşit destek yolu vardır “iş üzerindeyken” ve ya iş
yeri dışındayken “iş dışı”. “İş üzerindeyken destek” daha sonra tanımlanacaktır ve ideal-tipik
prosedür şekil 6’da gösterilmektedir. (s.17). Bu eğer engellinin ihtiyaç duyduğu uygun bir
destekse, iş yeri dışı; firmada iyi bir konum kazanmak için ayrıca dış eğitim yoludur. Kariyer
gelişimi genelde engelli bireyler tarafından atlanır fakat destekli iş istihdamı işçisinin aklında
olmalıdır. Mevcut iş piyasası iş yeri değişimi ile şekillenir ve çoğu insan çalışma hayatları
boyunca aynı işyerinde kalmazlar. Dolayısıyla, engellilerin çalışma pozisyonlarını iyileştirmek
için, destekli iş istihdamı işçileri kariyer gelişimini desteklemelidir. (daha fazla eğitim
seçenekleri veya gerçek iş yerinde artan sorumluluklar).

„işyerinde meslektaşlar, işverenler ve profesyonel ve özel çevresindeki diğer insanlar tarafından sunulan
destek” (EUSE Araç takımı 2010, s. 116)
12
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Şekil 6: İş Desteği Süreci (EUSE Araç takımı, 2010, s. 94)
Yukarıdaki şekilde, bu aşamada teklif edilen eylem modeli gösterilmektedir. İlk giriş ve
oryantasyon süreci yeni çalışanın istihdamının başında başlar. Meslektaşlarla tanışma,
görevleri ve sorumlulukları alma, önemli yönleri ile bağlantı kurma (organizasyonel, sosyal
kapsayıcılık vb.) ve engelli bireyi çalışma alanına dahil etme.

Bu aşamanın en başından, destekli iş istihdamı işçisi, olası doğal desteği tanımlamalıdır
(meslektaşlar, gözetmenler, vb.). Engelli bireyin yetenekleri ve iş yerinin gereklilikleri
arasındaki boşluğu kapatmak için destekli iş istihdamı çalışanından destek planlanır. Bu
planlı destek eylemleri her ilgili kişi için şeffaf olmalı ve düzenli şekilde incelenmelidir. İlk
tanışma ve oryantasyon sürecindeki genel tutum tekrar kişi merkezlidir bu demektir ki engelli
çalışanın yetenekleri, imkanları ve meslektaşları üzerine odaklanılır ve bu çalışanların
potansiyel gelişimlerinde bir çalışma olarak görülür.
İş ve firma kültürünü

tanıyabilmek yoğun bir aşamadır. Amaç; görevleri öğrenmek

/eğitmektir(işleri başarmak için güçlendirme) ve meslektaşlarla çalışma ilişkileri inşa etmektir
(çalışma ekibinin bir parçası olmak) (EUSE Araç takımı, 2010, s. 96). Sosyal kapsayıcılık;
uygulamalı kayıtlar kadar önemlidir. Eğer görevler veya engellinin performansı ile ilgili
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sorunlar varsa, aşağıdaki stratejiler işyerine uyarlanabilir: İş alanı açmak13, İş azaltma14, İş
zenginleştirme15. Tabii ki tüm bu üç strateji ancak iş veren ve meslektaşlar uzlaşırlarsa
başarılı olabilir.
Bu aşamada; danışmanlık, rehberlik, tavsiye, öğrenme, eğitme, tekrar yapılandırma16, yardım
gibi farklı olası destek şekilleri vardır ve hem işveren hem çalışanlara erişilmesi akılda
tutulmalıdır. “Meseleler değişebilir ve İstihdam Destek İşçisinin her zaman profesyonelliği
sürdürmesi zorunludur. ” (EUSE, Araç takımı, 2010, s. 98). Destekli iş istihdamı işçisi
uzmanı; bir taraftan engelli kişinin kim olduğunu gerçekten bilmek için diğer taraftan ilgili
partnerler hakkında gerekli tüm bilgiyi bilmek için dolayısıyla çok önemlidir.
Denge

sağlama

aşamasında,

yeni

çalışan

tüm

görevleri

doğru

şekilde

gerçekleştirebilir.Meslektaşlarla birlikte çalışarak tüm olası problemler düzenli toplantılarda
yer alan kişilerle birlikte tartışılmalıdır. Meslektaşlar; iş yerlerinde akıl hocaları veya doğal
destekçiler gibi olmalıdır ve açık soru olmasında direk irtibat kişisi olması gerekir. Akıl
hocalığı şöyle tanımlanır “bir akıl hocasının gönüllü olarak zamanını desteklemek ve diğerini
teşvik etmek için kendini verdiği birebir, yargılayıcı olmayan ilişkidir” (Home Office, UK,
2001). Destekli iş istihdamı çalışanın desteği değerlendirilebilir ve bu aşamada gözden
geçirilebilir- hangi çeşit destek kullanışlıdır, ne devam ettirilmelidir? Ayrıca bir sonraki süreç
planlanmalıdır, ne kadar süre bu destek sürecek/ gerekli mi ve kaybolma17 süreci başlar.
Güçlendirme ve özerklik destekli iş istihdamı sürecinin hedeflerindendir ve dolayısıyla
desteğin işyerinde kaybolması bunu başarmak için gereklidir. “Bu tüm zamanlarda
13

„yeni çalışanın görevler firmanın farklı görev tanımlarından alınır. “ (EUSE Araç takımı, 2010, s. 97)

14

„engelinden dolayı yapması zor olan düzenli iş tanımından bazı işleri çıkarmak “ (age., p. 97)

„çalışanın yeteneklerine göre veya firmada kapsayıcılığı arttırmak için görev tanımına yeni işler ekleme “ (age.,
s. 97)
15

16

„Uyarlamalar şunları içerir:
-

Yapılanma yardımı (semboller, fotoğraflar, yazı yerine reslim)
Oryantasyon desteği (görev akış çizelgesi, plan, görev kartları, yapılacaklar listesi)
Teknik araçlar (hesap makinesi,konuşan saat, diktafon gibi)
Hatırlama yardımı
Öz değerlendirme araçları (oto kontrol araçları, kontrol listesi, beceriler,çalışma günlüğü)”
(EUSE Araç takımı, 2010, s. 100)

„Bazı ülkelerde iş desteği süresi fon acentası tarafından kısıtlı iken Desteki İstidam desteğin gerektiği kadar
mevcut olması gerektiğini belirtir “ (EUSE Araç takımı, 2010, s. 100)
17
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bağımsızlığı teşvik ederek ve meslektaşları dahil ederek yapılabilir örneğin: akıl hocaları”
(EUSE Araç takımı, 2010, s. 101). Destekli iş istihdamı işçisine daha fazla bağlantı
mümkündür, örneğin gerekli ise problem veya kriz durumlarında. Bu aşama direk olarak
takip aşaması ile bağlantılıdır destekli iş istihdamı çalışanı gerektiğinde mevcuttur. Eğer
engelli çalışan firmada gelecekte daha iyi bir konuma yükselmek isterse, destekli iş istihdamı
işçisi ile tekrar irtibat kurabilir.
İşveren ve çalışan arasındaki sürekli irtibat gelecek ortak eylemler için olumlu bir birlikteliği
sürdürebilir.
İş desteği süreci ayrıca; eğer firmada problem olursa veya ulaşılan işin kaybedilme riski
olursa, engelli kişinin işini devam ettirmesi ile alakalıdır. Dolayısıyla bu takip işi çok önemlidir.
Bazen bir kriz müdahalesi veya engelli kişiye sürekli destek gerekebilir. Örneğin, engelli birey
iş yerinde birkaç yıldır çalışıyor ve yeni bir görev öğrenmesi için destek gerekiyor veya kişi iş
yeri dışından desteğe ihtiyaç duyuyor.( hareket değişimi, özel durumlar vb.) Ya da iş yeri
dışından eğitim, firmadaki pozisyonun ilerlemesine yardım edebilir. Engelli çalışana yardım
hazır olmalıdır.

“Destekli İstihdam hizmetleri kariyer gelişimi ve iş ilerlermesini Destekli İstihdam sürecinin bir
parçası olarak görmeli ve bu etkinliğe uygun şekilde kaynak sağlamaya çalışmalıdır.”
(EUSE Araç takımı, 2010, s. 101)

5.5 Uygulama ve Hizmet Tedarikçileri
Destekli İstihdam yöntemleriyle çalışırken iyi kaliteye ulaşmak için, doğru destekli istihdam
tedarikçi ve çalışanlarına sahip olmak engellilere istihdam amacına ulaşmada önemlidir.
Böyle bir hizmet için doğru çalışanlara ulaşmak için detaylı bir ön değerlendirme aracı
geliştirilmelidir. Destekli iş istihdamı çalışanları günlük hayat rutinlerinde farklı roller ile
yüzleşirler. Engellileri desteklemek için eğitim ve rehberlik becerilerinin yanında ağ kurma,
pazarlama, arabuluculuk işlerini yapmak zorundadır ve işveren, çalışanları bilgilendirmek için
istihdam kanun bilgisi donanımına sahip olmalıdır. Yararlanıcılarına karşı destekli istihdam
danışanının tutumu müşteri merkezli olmalıdır. Yetkilendirme ve özerklik engellilerle
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çalışmada iki anahtar özelliktir ve onlara karşı yardımcı tutuma sebep olabilir. Bu somut
olarak bağımsızlığı ve yardımı gerektiğinde sağlamak demektir.
Bazı Avrupa ülkelerinde, Avusturya’da olduğu gibi, destekli iş istihdamı işçilerinin görevleri
iki uzmanlaşmış role ayrılır. İlki destekli istihdam danışmanı iş aramaktan sorumludur ve
işveren ve engelli arasında iş eşleşmesini sağlar. Eğer engellilerin yeni çalışma yerindeki iş
başlarsa uzmanlaşmış İş koçundan18 iş yerinde destek başlar. Onlar arasında güçlü bir bağ
vardır ve tabiki iyi bir işbirliği gereklidir. Diğer ülkelerde destekli iş istihdamı çalışanları hem
çalışma alanlarındaki işi ve kendi işlerindeki İş koçu-görevleri işlerini üstlenirler. Bu modülde
altı çizilmesi gerekn nokta şudur: bu yöntemi uygulamak isteyen tüm yeni ülkelerde bunun en
iyi nasıl işleyeceğini keşfetmek önemlidir, çünkü hizmetler tekrar gelişir ve esnek
görülmelidir. Diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında , Avusturya daha kısıtlı destek
sürelerine sahiptir (max. 1 sene destekli istihdam işçisi; max. 6 ay iş koçu), dolayısıyla
fonlama sistemi destek imkanlarını zaman açısından kısıtlar.Diğer ülkelerde böyle zaman
kısıtlamaları yoktur, destekli iş istihdamı proje başvurularına gelindiğinde bunu akılda tutmak
önemlidir.
Engelli bireyler iş entegrasyonu için ülke fonlama yapıları da farklıdır. Federal sosyal hizmet
ofislerinin sözleşme kurumları olarak destek hizmetlerine görev verdiği Avusturya’da olduğu
gibi; bazı destek hizmet sistemleri yukarıdan aşağıya sistemde organize edilmiştir.
Diğer ülkelerde, destekli iş istihdamı hizmetleri bölgesel, belediyeye ait kurumlar tarafından
fonlanır ve aşağıdan yukarı yapılanmış olarak tanımlanır. Bu hizmetleri yürütmek için tüm
ülkeler için olası ve en iyi yol bulunmak zorundadır.

„EUSE İş koçunu iş desteği sağlamada bir rol olarak tanımlar ve bu terim dolayısıyla Destekli İstihdam sürecinin
bir parçasına uygulanabilir.” (EUSE Araç takımı, 2010, s. 115)
18
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Modül 6

Engelli Bireylere Karşı Tutumlar ve Yaklaşımlar

Sorumlu ortak

Jugend am Werk Steiermark GmbH

Modülün amaçları ve
kapsayıcı hedefleri

Destekli İş İstihdamı Koçları:


Farklı çeşit engel ve özürlere sahip bireylere destekli iş
istihdamı hizmetleri sağlamada farklı yaklaşım ve tutumları
ayırt edebilir.



Engellilerin kendi kararlarını verebilmesi için nasıl
destekleyeceğini bilir.



Birey merkezli yaklaşım yöntemleri hakkında bilgiye sahiptir.



Birey merkezli yöntemleri ve tutumları öğrenir



Özgür yaşam yolunda engelli bireyleri nasıl destekleyeceğini
bilir.



Engellilerin yaşam algılarını farketmede zorlukları veya
güçlükleri adlandırabilir



Toplumun tutumlarını ve onlarla başa çıkmanın olası yollarını
ele alır.

Modül içeriğinin özeti ve
içindekiler

Modül; birey merkezli destekte engellilere karşı önemli yaklaşımları
içerir.
Birey merkezli yaklaşım konusuna ayrılmış bir bölüm vardır. Birey
merkezli desteğin ana hedefi; bu kişilerin maksimum olası
bağımsızlık ve özerkliğini teşvik etmektir. Mesele; uygun, sabit bir
kurum bulmak değildir fakat gerçekten istedikleri ve ihtiyaç
duydukları bireysel desteği sosyal ve yaşam çevrelerinde
sağlamaktır. Tüm bu düşüncelerin merkezinde engelli insanlar
vardır. Geleceklerini kendileri bilinçli ve aktif şekilde yaratabilir ve
toplumun aktif bir parçası olabilirler.
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Sosyal kapsayıcılık, bireylerin hakları ve onuruna dayalı olarak,
aşağıdaki ek değerler ve prensipler işlenir: bireysellik, saygı,
özerklik, bilinçli seçimlerin imkanı, gizlilik, mahremiyet, esneklik ve
erişilebilirlik, engellilik konularının ifşası.
Bu modül; özerklik kavramını özgür yaşamak ve bağımsız kararlar
vermede anahtar unsurlardan biri olarak sunar. Engelli bireyler
özgür davranışları başarır, kendi kararlarını verme hakkını korumalı
ve kabul ettirmelidir. Dolayısıyla, etkili iletişim becerileri ek eğitimi de
ilgilidir.
İçindekiler:

6.1. Engelli bireylere karşı farklı yaklaşımların gözden geçirilmesi ..................

6.1.1 Engelli bireylere karşı toplumların tutumu ................................................

6.1.2. Engelli bireylere karşı engeller ve önyargılar .........................................

6.2 Birey merkezli yöntem ve uygulanması............................................................

6.2.1 Allgemeiner Ursprung der Persönlichen Zukunftsplanung ....................

6.2.2 Politischer Ursprung der Persönlichen Zukunftsplanung ... Error! Bookm

6.2.3 Fachpolitischer Ursprung der Persönlichen ZukunftsplanungError! Bo

6.2.4 Fachlicher Kontext ................................................................... Error! Bookm

6.2.5 Herausforderungen für Organisationen und begleitende
Dienste .....................................................................................................................

6.2.6 Personenzentrierte Begleitung und die MitarbeiterInnen .......................

6.2.7 Araç: Tek sayfa profil ...................................................................................

6.2.8 Araç: YOL .................................................................................. Error! Bookm

6.2.9 Araç: HARİTA ........................................................................... Error! Bookm

6.2.10 Araç: Ağ haritası oluşturma .......................................Error! Bookma

6.2.11 Araç: 4+1 soruları......................................................Error! Bookma
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Eğitim iş yükü

1. Teorik kısım (saat): 16 saat
2. Uygulama kısmı (saat): 7 saat
3. Değerlendirme (saat): 2 saat

Gerekli eğitim kaynakları

1. Kişisel bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya tablet.
2. İnternet erişimi.
3. E-posta hesabı
4. Yazıcı

Öğrenme yolları

1. Yüz yüze: 4 saat
2. E-öğrenme: 12 saat
3. Uygulama: 7 saat
4. Staj: 0 saat

Ön bilgi

1. Okur yazar olmak, engellilik ve sosyal meseleler hakkında temel
bilgiye sahip olmak.
2. İyi iletişim becerileri.
3. Temel ICT becerileri.
4. Başkalarıyla iş birliği yapabilme yeteneği
5. Engellilere karşı olumlu tutumlar ve empati gösterme yeteneği
6. Özel ihtiyaç sahibi danışanlarla çalışma alanında temel bilgi
Başlamadan önce diğer modüllerin zorunlu tamamlanması
M1 Engellilik Farkındalığı
M3 Koçluk sürecinde kullanışlı yöntemler
M5 Destekli istihdam temelleri

Öğrenim çıktıları

Bilgi:


Engelli bireylere karşı farklı yaklaşımlar hakkında (birey
merkezli);



Engellilere karşı farklı yaklaşımların nasıl ayırt edileceği
bilgisi;

Beceriler:


Birey merkezli yöntemlerin pratik kullanımı



Engelli bireyleri kendi başlarına ve bilinçli karar verebilmeleri
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için destekleme yeteneği


Destekli iş istihdamı sürecinde kazanılan bilgiyi uygulamak

Tutumlar:


Engellilere karşı kişi merkezli yaklaşımı geliştirme yeteneği



Engellilerin yaşam algılarını farketmede zorlukları veya
engelleri tanıma



Engellilere karşı tutumları anlama, adlandırma veya onlara
karşı eleştirel tartışmaya sahip olmak.



Toplumun tutumlarına karşı artan farkındalık ve bunların
üstesinden gelebilmek ve başa çıkmak için olası yollar

Referanslar

EUSE (2010): Avrupa Destekli İstihdam Birliği Makaleleri. İrlanda.
Romanach, Lobato (2005): İşlevsel çeşitlilik, insan oğlunun onur
mücadelesinde yeni bir terim. İspanya .
Rappaport (1985): Dili Güçlendirmenin Gücü, Sosyal Politika, s. 15 21.
http://www.agef-saar.de/AHOI/Lima/Base/Chapter4.htm
http://www.helensandersonassociates.co.uk

ECVET/AKTS

AKTS = 1 kredi
ECVET = 15%.

Assessment (type)

a. Çevrimiçi anket/test
b. İşlevsel çeşitlilik üzerine makale okuma ve bu makaleyi
gözden geçirme. Bu yazılı makale; aynı gruptaki bir başka eş
öğrenciye gönderilmeli ve onun tarafından da gözden
geçirilmelidir..
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6.1. Engelli bireylere karşı farklı yaklaşımların gözden
geçirilmesi
6.1.1 Engelli bireylere karşı toplumun tutumları
Engellilik sosyal bir meseledir. “Engelli kişiler, çeşitli engellerle karşılıklı etkileşimleri
nedeniyle başkaları ile eşit olarak topluma tam ve etkin olarak katılmalarını engelleyebilecek
uzun dönemli fiziksel, ruhsal, zihinsel veya duyusal rahatsızlıkları bulunan kişilerdir.” (Makale
1, Engelli Hakları Sözleşmesi )1.
Avrupa’da nüfus değişimi ve globalleşme sürece sürekli toplumuzu değiştirmektedir. İnsanlar
yaşlandıkça ve çeşitlilik arttıkça nüfus büyümesi azalmaktadır. Ayrıca yatırımlar ve
firmalardaki personel yapısı gittikçe heterojen olmaktadır. Bu çeşitlilik; yaş, kültürel geçmiş,
çalışanların engelli statüsü ayrıca farklı görüşleri ve tecrübeleri gibi farklı demografik
özelliklere yansır.
Dolayısıyla, rekabetçi ve yenilikçi kalmak için, firmaların; özellikle çalışanların kaynaklarını
teşvik etmesi, kullanması ve onların çeşitliliğini bir fırsat olarak anlaması giderek önem
kazanmaktadır. Bunun için aktif çeşitlilik yönetimini başarmak çok gereklidir. Alakası ve
ihtiyacına ragmen, çeşitlilik yönetimi çoğu Avrupa ülkesinde hala sadece bir slogandır. Bu
özellikle engelli bireyleri etkiliyor gibi gözükmektedir. Yaklaşık 650 milyon engelli birey
dünyadaki en büyük azınlığı temsil etmektedir.(WHO 2011). Bu net olarak şunu gösterir: bu
ilgili nüfus grubunun dahil edilmesi marjinal bir mesele olamaz fakat toplumuzun önemli bir
parçası olarak onlar modern iş stratejisine dahil edilmelidir.
Yetersiz engelli kapsayıcılığının önemli sebebi düşük performans ile ilgili önyargıların
olmasıdır. İşyeri düzenlemeleri, esnek çalışma saatleri, yarı zamanlı önlemler ve Destekli İş

1

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
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İstihdamı aracılığıyla, engeller çoğu durumda çalışma sürecinde olumsuz bir etkiye sahip
değildir.2

Herkes, birey olarak toplum tarafından kabul edildiğinde ve topluma katılma fırsatına sahip
olduğunda, sosyal kapsayıcılık talebi gerçekleştirilir. Farklılıklar ve sapmalar sosyal
kapsayıcılık bağlamında bilinçli olarak algılanır fakat anlam olarak kısıtlı ve hatta
değiştirilmiştir. Varlıkları ne sorgulanır ne de toplum tarafından farklı görülürler. Katılma hakkı
sosyo-etik olarak kanıtlanmıştır ve herkesin engelsiz bir şekilde hareket edebileceği hayatın
tüm yönleriyle ilişkilidir.

Bunun için, kapsayıcılık; normalliği yok sayarak bireyin eşitliğini tanımlar. Çeşitlilik ve
farklılıkların varlığı normal olan şeydir. Tek kişi artık ulaşılamayan standartları karşılamak
zorunda değildir; toplumun kendisi; kişileri has özellikleri ile topluma dahil edecek yapılar
oluşturacak ve onlar için değerli hizmetleri sağlayacaktır. Erişilebilirliğin bir örneği her binayı
tekerlekli

sandalye

için

erişilebilir

yapmaktır.

Ayrıca,

mecazi

anlamda

engeller

parçalanabilir."3

6.1.2. Engeller ve engelli bireylere karşı önyargılar

Firmaların belli sayıda engelli çalıştırmasını gerektiren belirlenmiş kotalar, aksi takdirde belli
miktarda para ödemeleri ve engellilerin işten atılmasına karşı özel koruma; bazı Avrupa
ülkelerinde hedef kitlenin iş piyasasına girmesine engeldir..

2

Berufliche Inklusion von Menschen mit Behinderung, S. Böhm, M. Baumgärtner, D. Dwertmann, Springer
Verlag Berlin Heidelberg 2013
3

https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Inklusion
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Birçok çalışmaya ve tutum, davranış, eylemlerin arasındaki bağlantıyla ilgilenen sosyopsikolojik tutum araştırmasına rağmen engellilere karşı tutumlarla ilgili pek az soruya net
cevap verilmektedir. Fakat engelli insanlara karşı tutumun şu faktörlere dayandığını gösterilir:
4



Engellilik türü;



Olumlu tecrübeler ve engelli bireylerle yoğun irtibat;



Otoriter davranış gelişimi.

Sonuçlar göstermektedir ki kavrama kısıtlılıkları olan insanlar en fazla red edilirken duyu
bozuklukları ve fiziksel engelleri olan insanlara daha olumlu bakılmaktadır. Sosyal kavram şu
fikre dayalıdır “zihni bozukluklar”; “vücudun diğer taraflarındaki engellerden”

daha fazla

engel teşkil etmektedir. (Cloerkes 1984). 5

6.2 Birey merkezli metodoloji ve uygulanması
Nereye seyahat ettiğiniz rüzgara değil nasıl yelken açtığınıza bağlıdır. (Irish Proverb)
Birey merkezli destek kavramı; engellilere karşı saygı, eşit noktada buluşma ve bireyin
özerklik hakkını farketme ile nitelenen

tutumla6 bağlantılıdır. Çevre ile birlikte, planlama

kişisinin liderliği altında aktif olarak bağımsız bir gelecek yaratmak, amaçtır.
Aşağıdaki kelimeler ayrı ayrı birey merkezli çalışma ile bağlantılıdır:


kapsayıcılık;



sosyal alanlara odaklanma;



seçim;

4

Gesellschaftliche Reaktionen auf Menschen mit (geistiger) Behinderung, Sven Nickel (1999),
http://bidok.uibk.ac.at/library/nickel-reaktionen.html
5

Die Problematik widersprüchlicher Normen in der sozialen Reaktion auf Behinderte, Günther Cloerkes (1984)

6 Sosyal çalışma profesyonelleri günlük çalışma hayatlarındaki eylem talepleriyle başa çıkmak için profesyonel tutumlara sahip
olmalıdır. Bilimsel tanımlamalar ve açıklamalara dayalıysa ve bilimsel olarak kanıtlanmış prosedür ve yöntemlerle uyumluysa
eylemleri profesyonel düşünülür. Aynı zamanda profesyonel eylemler her zaman etik olarak uygundur. Etik oryantasyon
düzenleyici fikir olarak insan haklarına danışmayı içerir. Yukarıda bahsedilen özellikler sosyal çalışmanın profesyonel
standartlarını niteler. (Staub-Bernasconi 2007, s. 207).
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özerklik.

Kapsayıcılık

kavramı aynı zamanda engellilik

sektöründe herkesin konuştuğu bir

kavramdır.Genellikle, şuana kadar kullanılan entegrasyon terimi “modern” terim olan
kapsayıcılık ile yer değiştirmiştir. Fakat, bu tekrardan adlandırma; kapsayıcılık kavramının
yenilikçi merkezini göz ardı eder.
"Kapsayıcılık terimi entegrasyonun ötesindedir. Entegrasyon daha önce dışlanmış insanları
dahil etmek iken kapsayıcılık,

toplulukta çeşitliliği farketmeye çalışır yani tüm insanların

ihtiyaçlarını ve bireyselliğini hesaba katmaktır. Bu kavramda, insanlar artık gruplara
ayrılmazlar (örneğin. Çok kabiliyetli, engelli, farklı dillere sahip vb.). Entagrasyon terimi
önceki sosyal dışlamayı yansıtırken, kapsayıcılık diğer insanların istisnasız katılımı ve dahil
olması demektir. Kapsayıcılık üyelerinin tüm alanlarına doğal olarak katılmasına izin veren ve
tüm üyelerinin ihtiyaçlarına saygı duyan toplum görüşünü içerir.
Kapsayıcılık; tüm insanların farklı olduğunu ve her bireyin oluşturma ve karar vermesine izin
verildiğini varsayar. Bu bazı belli grupların topluma uyum sağlaması demek değildir.'7
'Bireysel seviyede kapsayıcılık; kişisel olarak önemli olan hayat hedeflerinin başarılması ve
toplumun ilgili alanlarına katılım olarak tanımlanabilir. Fakat kapsayıcılık, aynı zamanda,
katılımın yaşandığı toplumu ve sosyal daireyi işaret eder. Dolayısıyla, kapsayıcılık yakın
sosyal çevrede başlamalıdır ama başarılı çeşitlilik tecrübelerine ve çeşitliliğe hoşgörüye izin
vermelidir ve hedef kitleler arasında yeni destek türleri sunmalıdır.
Kişisel gelecek planlama ve sosyal alanlara odaklanma, bu hedeflere uygun ve birbirini
tamamlayan iki kavramsal ve metodolojik yaklaşımdır. Kişisel gelecek planlama ilk olarak
birey üzerine odaklanır; değişikliği mümkün kılmak için kişinin güçlü yanlarını ve becerilerini,
kaynaklarını, fırsatlarını ve kişiyle birlikte gelecek dileklerini keşfetmeye çalışır. Fakat, sosyal
alanlara odaklanma konsepti özellikle toplumun imkanlar ve kaynakları üzerine odaklanır ve
orada yaşayan insanlar için tüm bunları kullanılabilir yapmaya çalışır. Her ikisi de değişiklik
anlamında gereklidir.'8
7

Walter Krög: Herausforderung Unterstützung. Perspektiven auf dem Weg zur Inklusion. EQUAL –
Entwicklungspartnerschaft MIM, 2005
8

Stefan Doose: „I want my dream!“ Persönliche Zukunftsplanung. Neue Perspektiven und Methoden einer
personenzentrierten Planung mit Menschen mit Behinderungen, 2011, p. 11
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Böylece, birey merkezli yaklaşım insanların toplum yaşamına ve kendi sosyal dairelerine(
mahalle, belediye) katılımı için gayret eder bu demektir ki engelli kişiler yaşadıkları çevrenin
doğal parçalarıdır.
'Ve son olarak, bu durum insan haklarından bahsettiğimizde de aynıdır. Eve yakın yerlerle
ilgilidir. Bu yerler haritada bulunmayacak kadar çok yakın ve çok küçüktür. Ama bunlar, her
bireyin dünyası, yaşadığımız mahalle, gittiğimiz okul, fabrika, çiftlik ve çalıştığımız ofistir. Her
kişinin kadın veya çocuk eşit haklarını, eşit fırsatlarını ve ayrım olmadan eşit muameleyi
aradığı yerdir.

Eğer bu haklar orada hiçbirşey ifade etmiyorsa, başka bir yerde de hiçbir şey ifade etmezler.
Yakın çevrelerinde bunların gerçekleşmesini isteyenlerin hedef eylemleri olmaksızın,
dünyanın geri kalanı için böyle bir adım için uğraşmak anlam ifade etmeyecektir.' 9
Bu konseptleri sürekli olarak uygulamak için, sosyal ve siyasi katılımla ilgili insanları
güçlendirmek ve teşvik etmek gerekli olacaktır. BM sözleşmesinde tanımlanan engelli hakları
otomatik olarak uygulanmayacaktır. Engelli bireylerin kendi haklarını ve özerkliğini koruması
gerekli olacaktır. Gelecekte, engelli insanlar destek ve hizmet tedariği ile ilgili öncülük
yapmalıdır. Bir taraftan bu, birey merkezli yaklaşımın önemini gösterir çünkü bu yaklaşım
engellilerin toplumda bağımsız yaşamalarını desteklemek için açıkça tasarlanmıştır.Diğer
taraftan, engelli bireylerin aralarında daha iyi bir ağ kurmaları, karşılıklı güçlenmeleri,
haklarını talep etmeleri ve hayatlarının nasıl olmasına karar vermeleri ve kim tarafından ne
çeşit desteğe ihtiyaç olduğu konusunda desteklemek önemlidir.
Fakat bu bağlamda, öz değeri oluşturmada ve geliştirmede katılımın önemli rol oynadığı
vurgulanmalıdır.

9

Eleanor Roosevelt, quoted in Doose „I want my dream!“ Persönliche Zukunftsplanung. Neue Perspektiven und
Methoden einer personenzentrierten Planung mit Menschen mit Behinderungen, 2011, p. 12
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(katılım) Sadece ait olmak veya hoş karşılanmak değil aynı zamanda ihtiyaç duyulmak ve
olmadığınızda özlendiğiniz hissiyatına sahip olmaktır. Katkısı önemli ve gerekli olan biri
olmak. Başkaları için anlam ifade etmek etmek tüm insanların özellikle desteğe ihtiyaç
duyanların, çok ihtiyaç duyduğu şeydir.10

10

Olaf Dörner: Weiterbildungsbeteiligung als Teilhabe- und Gerechtigkeitsproblem, 2012
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6.2.1 Kişi merkezli planlamanın genel kökeni
Kişi merkezli planlamanın kökenleri Amerikada’dır ve aslında Amerika engelliler hakları
hareketindedir. Amaç, engelli ve engelsiz insanların öğrenebileceği, yaşayabileceği,
çalışabileceği ve birlikte boş zamanlarını geçirebileceği yaşama alanları yaratmaktır.
Amerika’da , engelli ayrımcılığına karşı savaş; tenlerinin renklerinden dolayı insanlara
yapılan ayrımcılığa karşı savaş ile paraleldir. Amerika engelliler hakları hareketinin büyük bir
başarısı ayrım karşıtı kanunun uygulanmasıdır.
'Engellilik insan tecrübesinin doğal bir parçasıdır ve hiç bir şekilde bireyin


bağımsız yaşamak,



kendi başlarına karar vermek,



seçeneklere sahip olmak,



topluma katkı sağlamak,



kariyerine devam etmek, ve



Amerikan toplum hayatının ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve eğitim hayatına entegre
olma hakkını engelleyemez.'

(Amerika Rehabilitasyon Kanunu Giriş)

6.2.5 Kuruluşlar ve destek hizmetleri için zorluklar
Artık şu çok açıktır kişi merkezli planlama bir yöntemden ötedir ve kişi, kuruluş ve toplum
seviyesinde hareket etme demektir, aynı zamanda zorlukları da ayırt etmek gereklidir.
Bir kuruluşun kişi merkezli şekilde çalışmaya karar vermesi aynı zamanda bu kararı ve tüm
seviyelerde daha sonraki eylemleri tartışmak ve katılım için fırsatlar sunmak demektir.
Herkes öğrenme ve gelişme fırsatına sahip olmalıdır. Bu farklı seviyelerde(müşteri, destekli
iş istihdamı çalışanları ve yöneticiler) değişim yoluyla en iyi işler. Bu katılımcı kültür ve
yöntemlerle pratik uğraşma yolu mümkün hale getirilmeli, denenmeli, düşünülmeli ve
kurulmalıdır. Kişi merkezli planlamanın uygulanması, danışan bireylerin istekleri, planları,
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yetenekleri ve destek ihtiyaçlarına karşı kuruluşun güçlü oryantasyonunun olduğunu gösterir.
Bu aynı zamanda kuruluşun tamamen tahmin edilemeyen birşeye dahil olması demektir.
Desteklediklerimiz tarafından tecrübe edilmiş hizmetleri geliştirmek gerekli ve faydalı
olacaktır. Bu süreç daha hızlı veya daha yavaş olabilir, ama şu açıktır ki bu süreç tahmin
edilemezliği ortaya çıkaracaktır.
Değişim süreci aynı zamanda toplumla, fon sağlayıcılarımız veya akrabalarımızla sürekli bir
diyaloğu gerektirir. Şimdi, kişi merkezli destek oryantasyonunun birçok ihtilafa sebep
olduğunu tecrübe etmekteyiz.
Bu ihtilaflar sebebiyle isteğin kırılmaması onun yerine bu sorunları ele almak, cesur şekilde
tutarsızlıkları göstermek en azından bunlara tahammül etmek önemlidir.
Örneğin, tüm dökümantasyon ve miktar yönetim sistemlerinin tekrar gözden geçirilmesi
gerekir, müşteriler akılda, kişi merkezli destek göz önünde tutularak bunlar düşünülmeli ve
eğer gereliyse değiştirilmelidir. Yakın gelecekte, kişi merkezli destekten etkilenecek olan
konu başlıkları ve seviyeler giderek netleşecektir.

6.2.6 Kişi merkezli destek ve Destekli İş İstihdamı Personeli
Kişi merkezli desteğin uygulanması çalışanların görevleri ve etkinlikleri açısından değişiklik
gerektirir. Genel olarak sosyal çalışmada kişilerin rollerinin algılanması ve özelde engellilik
hizmetleri kronolojik olarak şöyle özetlenebilir:
…’dan '... Senin için neyin iyi olduğunu biliyorum ve şimdi yapacağımız şey budur' (1970lere
kadar) ve '... aslında senin için neyin iyi olduğunu biliyorum ama dinliyor olacağım' (2000 e
kadar) 2000lerin başından itibaren kişi merkezli tutuma doğru: '... Senin isteklerini(rüyalarını)
ciddiye alıyorum ve sana teknik becerilerimle yardımcı olacağım...'
Çalışanların rollerinin gelişimi aşağıda daha detaylı olarak tanımlanacaktır: araştırmacının
geçmişinden

araştırmacının

geleceğine;

bilen

kişiden

gözlemciye;

“kişi

hakkında”

konuşmaktan “kişiyle” konuşmaya; engelle odaklanmaktan kişiye odaklanmaya; eksikliklere
odaklanmaktan kaynaklara ve güçlü yanlara odaklanmaya; bireysel meselelerde destekçi
olmaktan ağ uzmanı olmaya ve destekçiden süreç kolaylaştırıcısına.
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6.2.6.1 Araştırmacının geçmişinden araştırmacının geleceğine
Claus Otto Scharmer bunu şöyle görür [... 'insanları maksimum gelecek imkanlarının ışığında
görmek yerine onları geçmişinin ışığında gören bir çeşit şiddet' ...]. 11
Herkes; kendi yöntemiyle hayallerini ve isteklerini gerçekleştirme potansiyeline sahiptir.
Danışanın geleceğini oluşturmada başarılı ve sürekli olarak desteklemek için, kişi ile
hayalleri, hedefleri, kaynakları, yetenekleri, yaşam çevreleri ve mevcut ağları hakkında
konuşmak gereklidir. Yaşamak, çalışmak, öğrenmek ve boş zamanlarını geçirmek istedikleri
yerler yapısal şekilde incelenmelidir.

6.2.6.2 Bilen kişiden gözlemci ve dinleyiciye
Yukarıdaki alıntıda belirtildiği üzere, destekçinin rolü; kişi için neyin doğru ve önemli
olduğunu bilen kişiden, -yorumlamadan ve hüküm vermeden-dinleyen ve gözlemleyen
destekli istihdam koçlarından birine dönüşmektedir. Bu gözleme dayalı olarak (tüm
duyularınızla!) gelecek adımlar birbiriyle bağlantılı olarak gelişir ( gidişat danışan tarafından
yürütülür ve control edilir)).

6.2.6.3 Kişi hakkında konuşmaktan kişi ile konuşmaya
Danışanlarla çalışırken, dikkat; “kişi hakkında konuşmaktan” “kişi ile konuşmaya” dönüşür.
Ayrıca, danışanlarla günlük ve anlaşılır dilde konuşmak zorunludur. Sohbet eşit seviyede
takdir edici bir diyalog içinde olmalıdır.
Herkes bu diyaloğa katılabilmelidir. Sözlü iletişim kuramayan insanlar için, etkileşim “destekli
iletişim” formları ile yönetilmesi gerekir.

11

C.O. Scharmer: Theorie U. Von der Zukunft her führen: Presencing als soziale Technik, 2009
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6.2.6.4 Engele odaklanmaktan kişiye odaklanmaya
Engelli hizmetlerinde klasik “destek planlaması” temelde engele, kişinin teşhis edilmiş
“eksikliğine” odaklanır. Bu görüş; kişinin engelini bilmenin, engele uygun eğitim, yaşama,
çalışma ve boş zaman hizmetleri sunabilmek için gerekli olduğu varsayımı üzerine temellenir.
Bu; destekli istihdamda, danışanları becerileri, güçlü yanları, ilgileri, kaynakları, ağları,
hayalleri ve istekleri ile eşsiz bireyler olarak algılayan- destek planları geliştirmede temelçalışanların zenginleştirilmiş rolü ile ters düşer.

6.2.6.5 Eksikliklere odaklanmadan kaynaklara ve güçlü yanlara odaklanma
Kişi merkezli destek; “güçlü” yanlar modeli ile engellilerin “değersizleştirilmesi” modeline ters
düşer. Özerklik, öz yetkinlik ve kişisel sorumluluklar; “güçlü yanlar modelinin” anahtar
özelliklerdir. Destekli iş istihdamı koçu için, bu; yetkinlikleri, kapsamları arttırmak ve
kaynaklara ve güçlü yanlara erişimi genişletmek için işbirliği ile yeni seçenekleri geliştirmek
demektir. Danışanlar; “yeniyi ” özerk şekilde test ettiklerinde “başarısızlığa” izin verilir ve
aslında ortaya çıkacaktır. Destekli istihdam koçlarının rolü çeşitliliğe ve enerji testlerine
sabırla dayanmak ve bunu uzmanlık, yetkinlikle desteklemektir.

6.2.6.6 İstekten iradeye
İnsanların kendi hayatlarını yaratmada, iradesinin; aktiviteler için gerekli bir güçlülük kaynağı
olduğunu farz etmekteyiz.
Sadece direk irtibat ve bireylerin özel durumlarının açık görünümü ile; genelde saklı olan ve
ilk bakışta görünmeyen, bazen formüle edilmesi zor olan, bazen birçok denemeden sonra
farkedilebilen irade keşfedilebilinir. Danışanların iradesini keşfetmek için diyalog ortamları
kurmak uzmanların görevidir. Bu irade, danışanların istenen duruma ulaşmaları için
aktivitelerinin temeli olan bir tutumdur. İstek(birşeyi istemek veya ulaşmak için yapmak) ile
irade( irademi gerçekleştirmek için kendi çabalarımla katkı sağlamaya kararlıyım) arasında
ayrım yapabilmek önemlidir.
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6.2.6.7 Bireysel durumlarda destekçiden ağ uzmanına
Profesyonel yardım; genelde engellilerin doğal ağ ilişkilerini ve sosyal alan kaynaklarını
marjinal bir değişken olarak görür. Fakat başarılı bir hayat; ağırlıklı olarak sosyal
kapsayıcılığa ve topluma ait olmaya bağlıdır.
Destekli İş İstihdamı koçunun rolü için bu; danışanları toplumlarına getirecek “eve yakın
alanlar” araştırmak ve vatandaşların katılımı için açık destek sistemlerini sürekli desteklemek
demektir. Dolayısıyla, destek düzenlemeleri sadece profesyonel hizmetleri içermez aynı
zamanda aile ağının kaynaklarını ve mahalle, belediyenin vatandaşlarını içerir.

6.2.6.8 Destekçiden süreç kolaylaştırıcısı /koordinatör
Kişi merkezli perspektifin bakış açısından, destekçinin klasik rolü gittikçe daha az önemli hale
gelmektedir; destekli istihdam koçu gibi yeni rollerde, yeni görevler ortaya çıkar:
kolaylaştırıcı, koordinatör ve destekçi. Bunlar; kendi hayatlarında uzman olan danışanlar
dahil, diğer uzmanlar arasındaki uzmanlardır.

6.2.6.9 Diğer önemli ve faydalı şeyler
Bu değişen talepleri karşılamak için, engellileri destekleyen tüm insanlar belli miktarda
cesarete ihtiyaç duyar! Çünkü: Şimdiye kadar geçerli olan şeyler ve güvendiğiniz şeylere
ilave yapıldı ve geliştirildi ve demektir ki kişisel ve takım olarak anlamak gerekli olacaktır.
Takım yine farklı bir anlama sahiptir: meslektaşlar arasında gözlem ve algıların
paylaşılmasını kesinlikle gerekli kılan farklı fikirler ve perspektifler zenginleşiyor. Tabii ki
gerçek ve değişen bir kuruluş olmak için bölgeler ve seviyeler arasında zıtlıkları iletmek
gerekli olacaktır.
Ve son olarak, bu; aynı zamanda fikirler ve “dışarıdan” görüşler hakkında meraklı olmak ile
ilgilidir; ekibi oluşturma ve geliştirme fikri gerçekten faydalı bir başka adım olabilir. Sıklıkla
unutulan daha önemli iki esas madde vardır: yaratıcılık ve mizah. Yaratıcı deneme ve
yöntemleri uyarlama, yaratıcı, sıradışı düşünme ve hareket etme başarı duygularıyla
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neticelenir. Mizah; sakin bir çalışma ortamı yaratır ve rahatlık, tekım ruhu, iletişim ve
motivasyonu arttırır. Kendine gülmek demek başarısızlığı sadece olayın bir parçası olduğunu
göstermektir.

6.2.7 Araç: Tek sayfa profil
Tek sayfa profil; engellilerin kendilerine kişisel olarak neyin iyi geleceğini keşfetmelerinde
etkili bir yoldur. Bu yaklaşım; danışanlar arasında bize(mutlu, tatmin, başarılmış bir hayat
sürdürebilmek için) neyin önemli olduğu ile bizim(sağlıklı, güvende kalabilmek, değerli
hissetmek ve öğrenmek için her fırsata sahip olmak) için neyin önemli olduğunu dengeleme
ihtiyacı ile ilgili iyi farkındalık oluşturur.Bu şekilde; öğrenmelerinde kendilerine önemli olan
şey ile kendileri için önemli olan şey arasında denge kurmak için hangi tür desteğe ihtiyaç
duyduklarını keşfedebilirler. Eşsizliklerini takdir etmek- tek sayfa profil “sev ve takdir et”
kısmında- başarılı öğrenim için iki hayati madde olan öz güven ve öz saygılarını arttırır. Bu
yaklaşımı daha iyi anlamak hayat boyu öğrenmeyi destekleyecektir.

6.2.7.1 Tek sayfa profil nedir- kısa giriş

“Onlara neyin önemli olduğunu, insanların onlar hakkında neyi takdir ettiği ve nasıl
desteklenmek istedikleri dahil kişi hakkında önemli bilgiyi yakalayan tek sayfa bilgidir..”

12

(Sanderson, 2014)

12

H. Sanderson: One-Page Profiles in brief, http://www.helensandersonassociates.co.uk/about/how-can-wehelp-you/our-courses/one-page-profiles/
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Örnekleme 1: Helen Sanderson, „Tek sayfa profil – kişiselleştirme 2012

İnsanlara hizmetleri kişiselleştirmede ilk adımdır. Ve engelli bireyler için bireysel öğrenme
planlarını kişiselleştirmede ilk adım olmalıdır.

6.2.7.2 Destekli İş İstihdamı süreçlerinde tek sayfa profiller

Bir danışan için ya da bir danışanla birlikte bireysel öğrenme ve destek planları oluşturmayı
isterseniz, yeterli bilgiye sahip olmanız gerekir- daha da önemlisi- onlar kendileri öğrenme
süreci ile alakalı ihtiyaçlarını ve güçlü yanlarını bilmek zorundadır.
İlk soru ile başlayarak üç ana kısım bulunmaktadır: Diğerleri benimle ilgili neyi sever ve takdir
eder?
Bir sonraki soru kişi için neyin önemli olduğu ile ilgilidir. İyi ve mutlu hayat sürdürmede ne
benim için önemlidir? (gelecekte, işte…)Ve son olarak kişi için ne önemli olduğu sorusuna
bakarsınız. Benim için en iyisinin olmasında diğerleri bana nasıl yardımcı olur?
Bu tek biro lay değil devam eden bir süreçtir ….
Tek sayfa profillerle çalışmak ilk önce onu oluşturma ile başlar fakat bu adımda bitmez.
Oluşturulduktan sonra, profiler farklı birçok amaç için kullanılmalıdır. Örneğin, yeni gruplara
veya yeni öğretmen/eğitmenlere kendinizi tanıtırken bunları kullanabilirsiniz. Ve sürekli
desteğin bireysel formunda, periyodik olarak profili çıkarıp onun hakkında konuşacak,
değişikliklere uyarlayacak ve öğrencinin yeni resmini göstereceksiniz.
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6.2.7.3 Danışan ile tek sayfa profil oluşturma adımları
Aşağıdaki adımlar tek sayfa profil oluşturma sürecinin nasıl işlediğini ana hatlarıyla
gösterecektir.
Yöntemi tanıt:

Önce yöntemi ve üç ana kısmı (yukarıdaki) danışana tanıtın. Taslaklardan birini seçin (bazı
örneklerini linkten bulabilirsiniz
http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/one-page-profiles/onepage-profile-templates/) veya danışan yerine bir tane seçin- olmazsa- danışanınızın bireysel
tek sayfa profil oluşturmasına izin verin.

Kılavuzlu görüşme:
Aşağıdaki sorularla birlikte danışanınızla bir görüşme başlatacaksınız:
1. Hayatınızdaki en önemli insanlar kimlerdir?
o Bu insanlarla ne yapmaktan hoşlanırsınız? Ne kadar sıklıkla, nerede, ne
zaman, nasıl …- bu soruda net olmaya çalışın=> bunların hepsi ikinci kısımla
ilgili, kişi için önemli olan şey
2. En iyi ve en kötü gününüz ne olabilir?(çalışma bağlamında)
o En iyi gününüz olması için tam olarak neyin olması gerekir?


Kimin olması gerekir?



Zamanınızın çoğunu nerede harcarsınız?

(Aynı soruları kötü bir gün için de sorun)
3. Boş zamanlarınızda genelde ne yaparsınız- akşam, haftasonları …?
o Boş zamanlarınızda size önemli gelen şey nedir?
o Ne yapmaktan hoşlanırsınız?
o Zamanınızı kiminle geçirmek istersiniz?
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4. Stresliyken, mutsuzken ya da üzgünken, sizin daha iyi hissetmenizi sağlayan şey
nedir?
o Çevrenizi, insanları, neler yapabileceklerini düşünün …
5. Ne olmadan evden asla ayrılmazsınız (çantanızda, cebinizde …)?
o Her zaman yanınızda olan şeyler nelerdir?
6. Aileniz ve en yakın arkadaşlarınızın sizde sevdiği ve takdir ettiği şeyler nelerdir? ( bu
soruyu danışanızın insanlarla tekrar buluştuklarında sormasını isteyin)
Röportör dinleyecek, daha derinlemesine soracak ve üç ana kısım hakkındaki düşüncelerini
aşağıdaki soruları dikkate alarak yazacak:
Kişinin soruları cevapladığını duyduğumda ...
... iyi bir hayat için onun için önemli gözüken şey nedir?
... ona iyi bir destek ne olabilir? İnsanlar onu en iyi şekilde desteklemek için nasıl davranır?
Her bir soru ile ilgili sohbetten sonra, röportör görüştüğü kişiye, profilin kısımları hakkında ne
yazmış olduğunu soracak ve katılıp katılmadığını kontrol edecektir.
Tüm prosedürden sonra – bir görüşme için en az 30 dakika- roller değiştirmesine izin verin.
Böyle bir görüşmeye iyi bir örnek için bakınız:: Helen Sanderson’s YouTube video (Helen
Sanderson, Youtube, 2012 - https://www.youtube.com/watch?v=fnaKnVWFh44)
Tek sayfa profiller kişi merkezli bilgi toplamada başlangıç noktasıdır. Gözden geçirilmeli ve
düzenli olarak güncellenmelidir. Bu çalışma aracı ile değil, çalışarak ve bu meselelerle ilgili
oluşturulmuş eylem planı ile yapılabilir. Bunu yapmak için bireyin kişi merkezli tanımına
yerleştirilebilecek daha fazla araç kullanmak gerekebilir.
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Örnekleme 2: Kapsayıcılığa yeni bir yol:
http://trainingpack.personcentredplanning.eu/index.php/de/one-page-profile
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6.2.7.4 Kendi profilimi oluşturma

Görüşme bittikten sonra, danışanın kendi tek sayfa profilini oluşturup tasarlaması için zamanı
vardır. Bu aynı zamanda destekli iş istihdamı koçu ile birlikte yapılabilir.
Fakat, tek sayfa profile oluşturabilmek yaklaşık 30 dakika ve yeterli material (kalemler,
renkler, kağıtlar vb.) gerektirecektir.

6.2.7.5 Vaka çalışmaları – tek sayfa profil

Birçok sosyal hizmetler tek sayfa profil yöntemini kullanmaktadır. İngilizce olarak bazı
örnekler aşağıdaki linkte bulunabilir.
http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/one-page-profiles/
Çeşitli vaka çalışmalarından, bu yönteme göre sonuçları gösteren Jordan örneğini ele aldık:
13

Uzun vadeli sağlık sorunu olan kişinin tek sayfa profili– Earl

Başkaları benimle ilgili neyi beğenir ve
neye hayranlık duyar?
Yardımsever
Kibar
Çok bilmiş

13

Sanderson, Helen Sanderson Associates (2012),
http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/one-page-profiles/one-pageprofiles-education/
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Güler yüzlü

Meraklı

Benim için ne önemli?


Haftada en az bir kez annemi ve babamı görmek.



Motor yarışını özellikle MacLaren takımını ve Grand Prix izlemeyi seviyorum, daha
önce izlemiş olsam da farketmez! Kahramanlarım Jensen Button ve Lewis Hamilton.



Benimle yarışmak isteyen gönüllülerle birlikte Playstationımda oynamak.



Her Pazar amcamla birlikte gezmeye çıkmak, sinemaya gitmeyi seviyoruz ya da hava
güzelse amcamın bahçe işlerini yapıyoruz.



Her gün dışarı çıkmak, dışarı çıktığım ve insanlarla vakit geçirdiğim sürece belli bir
yere gitmeye gerek yok. Gezme tekliflerine her zaman evet diyecek ilk kişiyim.



Arkadaşlıklar benim için önemlidir, özellikle arkadaşım Dave Somers ve beni
destekleyen Lois ile.



Gidebildiğim kadar uçuş gösterilerine gitmek. Uçakları seviyorum ve RAF(Kraliyet
Hava Kuvvetleri) beni büyülüyor. Ne zaman dışarı çıksam RAF şapkamı ve polarımı
giymeliyim.



Leeds united benim favori takımımdır ve canlı maçlara gitmeyi ve canlı konuşmalara
katılmayı severim. Eğer maça gidemezsem, oyunları televizyonda arkadaşlarımla
izlerim. Oyunun tüm atmosferine dahil olmaktan gerçekten hoşlanıyorum.



Özellikle uçaklarla ilgili film izlemek. Top Gun favorimdir. Her Cuma ya da eğer
günümü dışarda geçiriyorsa balık ve patates cipsi almak.
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En iyi nasıl desteklenirim:


Her zaman erken kalktığımı ve ilk kalkan kişi olmaktan hoşlandığımı bilin.



Sabah insanıyım ve arkadaşlarım benimle neşeli ve konuşkan olmalıdır.



Olup biten herşeyi bilmek benim için önemlidir, ilgimi çeken şeylerle ilgili çok soru
sorarım, eğer cevabınız yoksa ne zaman bana geri dönüş yapacağınızı bilmeliyim.



Günlük gelen gazetem olmalı, özellikle Cuma günü film kısmını okumayı seviyorum.
Gazeteyi okuyan ilk insan olmaktan hoşlandığımı bilmeni isterim.



Odam tam istediğim gibi olmalı. Herşeyin yerinde olduğu bir yer. Ev işlerinde bana
yardımcı olursanız eğer mümkün olduğu kadar kendim yapacağımı bilin. Eğer daha
fazla yardıma ihtiyacım olursa sizden isteyeceğim..



Tekerlekli sandalyemi kullanmaya başlamadan önce, her gün baskı bölgelerini
önlemek için ayak desteklerimi kullanırım. Bunları her zaman giyeceğimi bilin ve
doğru takılıp takılmadıklarını kontrol edin.

Earl'ün tek sayfa profile özgüven ve daha fazla bağımsızlık kazanmasına yardım etti.

6.2.7.7 Tek sayfa profil şablonları
'PATİKA; geleceklerinin ne olacağı ile ilgili fikri olan fakat rotayı netleştirmeye ihtiyacı
olan insanlar için destek dairesi14 ile birlikte planlama sürecidir.
PATİKA süreci; ortak değerler ve planlayan kişinin vizyonları ve destek dairesi üzerine
temellidir. İstenen ibr geleceği gösterir, mevcut durumu tariff eder ve sonra destekçiler arar
14

Destek dairesi; kişinin geleceğini planlamasında onu destekleyen kişileri kapsar. Bunlar aile üyeleri,
arkadaşlar, tanıdıklar, eğitimciler, uzmanlar ve hatta diğer çocuklar olabilir.
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ve yol için fırsatları güçlendirir; önemli ara adımları tanımlar ve gelecek ay için somut eylem
planı ile sona erer. PATİKA süreci bireyler, aileler, projeler ve kuruluşlar için kullanılabilir.' 15
PATİKA; Jack Pearpoint, John O'Brien ve Marscha Forrest tarafından Amerika’da 1990 ların
başında geliştirildi.
'PATİKA' yol demektir. PATİKA daha büyül resimde gösterilen sekiz adımı içerir16:

 




•

‘Patika’ koçlar tarafından yönetilmeli.

•

Farklı çevrelerin daveti

•

Güçlü yanlar – çözümlere odaklanma

•

Meselelerle yaratıcı şekilde ilgilenme

•

Engelli insanlar için

•

Takımlar için




15

S. Doose:Onlinehandbuch Inklusion als Menschenrecht, Deutsches Institut für Menschenrechte:
http://www.inklusion-als-menschenrecht. de/gegenwart/materialien/persoenliche-zukunftsplanung-inklusionals-menschenrecht/zukunftsplanung-path/
O’BRIEN, John, PEARPOINT, Jack & KAHN, Linda: The PATH & MAPS Handbook. Person-Centered Ways to
build Communnity. Toronto: Inclusion Press, 2010
16
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6.2.8.1 Sekiz PATİKA adımları
Adım 1: Hayal (Kuzey Yıldızı bul)
Kolaylaştırıcı, kişiden gelecek kişisel vizyonunu tarif etmesini ister. Nasıl farklı olmak istediği
hakkında genel olarak veya günlük nasıl yaşamak istediği hakkında daha spesifik
konuşabilir.Kişi konuştukça grafik kolaylaştırıcı bunu çizmektedir. Kolaylaştırıcılar diğer
insanlara önerilerini sorarlar fakat kişiyi de tekrar denetlerler. Hayal reheberlik eder ve
toplantının geri kalanına yön verir.
Adım 2: Hedefi hissetmek (olası olumlu gelecek vizyonu üretmek)
Gelecek adım katılımcıların bir yılın geçtiğini ve kendilerinin ne olduğunu hatırlamak için
tekrar aynı odaya geldiklerini hayal etmelerini ister. Daha iyi bir gelecekte yaşamanın nasıl
hissettirdiğini, hangi olayların gerçekleştiğini ve bir rüyayı gerçeğe dönüştürmek için ne
yaptıklarını kolaylaştırıcılara söylerler. Bu aşamada iki kural vardır-Tüm hedefler olumlu ve
mümkün olmak zorundadır.
Adım 3: ŞİMDİYİ TARİF ETMEK
Adım 3 şimdiki durumu inceler ve grubun şimdi nerede olduğu ile bir yıl içinde nerede olmak
istedikleri arasındaki gerilimi analiz eder. Sürece enerji ve dinamizm veren bu süreçtir.
Adım 4: Katılıma davet et– kim aynı fikirde?
Tek başına çalışan kişinin hiçbir hedefi başarılabilir değildir. Adım 4 kimin yardım etmeye
ihtiyacı olduğuna bakar. Bu toplantıdaki insanlar olabildiği gibi var olmayanlar da olabilir.
Bazen hedeflerin çizgisinde durabilen insanlar vardır. Onları ikna edebilmede bir strateji
geliştirildiği için onların isimleri kaydedilir.
Adım 5: Nasıl güç inşa edeceğiz?
Bu, bazen grubun gücünü ve hedeflere bağlılığını sürdürmesi için neye ihtiyacı olduğunu
belirlemede çok önemli bir adım olabilir.

Bazen düzenli buluşmak ve telefonda birbirini

desteklemek kadar basit olabilir. Bu bazen kabullenmek ve grupta yıkıcı düzeni değiştirmek
demektir.
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Adım 6: Gelecek altı ayı planlamak
Kolaylaştırıcı; gruptan gelecek yıl içerisinde bir tarih seçmelerini, normalde altı ay sonra, ve
ara hedeflerini belirlemelerini ister. Ne yaratılması, gelecek altı ay içerisinde hangi adımlar
atılması ve bunları kimin yapacağı hakkında harekete geçmek önemlidir.
Adım 7: Gelecek üç ayı planlamak
Eylem halindeki sürece odaklanın! Gelecek üç ay içerisinde yapılması gerekeni başarabilmek
için şimdi harekete geçmek gereklidir.
Adım 8: Gelecek ayın(ilk) adımlarını Kabul edin
İlk adımlar tanımlanıdr ve diğer toplantı için tarih belirlenir.
“Patika; ortak bir problem ya da durumu paylaşan veya amaçlar, durumlarını anlama ve
umutlu aksiyon için imkanlar..değişim için hareket, ortak destek, kişisel ve takım gelişmesi ve
öğrenme konularında işbirliği içerisinde olan çeşitli insanlar için bir yoldur.” (Helen
Sanderson, 2012)

6.2.8.2 Engelli birey ile PATİKA-planlama örneği
“Mary, iletişim kuramadığı insanlarla birlikte yaşamaktan hiç hoşlanmadı. İki yıl önce, yola
devam etmek ile ilgili konuşmaya başladı. Mary’nin planlama tecrübesi tipik. Hayatı boyunca
ona yapılmış olan fakat onu anlamlı bir yola dahil etmede başarısız olan binlerce
değerlendirmesi var. Gelecek için bazı net fikirleri var ve etrafında anlaşabileceği güçlü bir
grup insan bulunmakta.
Mary,ona uygun olmayan düzenlemeleri değiştirmek için sürekli mücadele veren kendinin en
iyi avukatı. Mary ve onun destek takımı, PATİKA’yı kullanarak değişim planı yapmasında
yardımcı olması için dış kolaylaştırıcıları davet etmeye karar verdi. Mary’nin ailesini, gündüz
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bakım merkezinden çalışanı, ev ekibi üyeleri ve konuşma terapistini davet ettiği tam gün
toplantı tarihi belirlendi.
Bir yıl sonra, Mary birçok hedefini başardı. Her hafta aynı bara gider, okumayı öğreniyor ve
New York’a tatile gitti. Fakat birçok yönden Mary için moral bozucu bir yıl oldu. Taşınma
planları yapılmasına ragmen hala aynı evde yaşıyor. Mary’nin onu haftada üç defa gittiği
Yetişkin Eğitim Merkezindeki günlerini azaltması için sosyal çalışma departmanının
gündelikçiye fon sağlamayı kabul etmesi bir yılı buldu. Mary, sıradan bir okulda bioloji
derslerine katıldı ama entegre bir sınıfta ona yer verilmesi için koleji ikna etme zor oldu.
İnceleme toplantısı, orjinal PATİKA’dan farklı bir tona sahipti. Aynı dış kolaylaştırıcılar davet
edildi ve aynı insanlar toplantıya katıldı. Bu sefer Mary geçen seneye göre sürece daha fazla
hakimdi. İnsanlar ona dışarı çıkmasını ve daha fazla insanla tanışmaya ihtiyacı olduğunu
söylediğinde, bunun onun için bir öncelik olmadığını belirtti. Mary, bazen onunla konuşmaya
zamanları olmasa da konuşacak yeteri kadar insanları tanıdığını hissetmekte. Şu anda onun
temel öncelikleri okuma, RE dersleri ve yeni evine taşınmak.
Herşey değişti. Toplantıdaki diğer insanlar Mary’nin ne istediğini dinlemek ve onun istediğine
ulaşması için nasıl katkı sağlayacaklarını söylemek için oradaydı. Mary şimdi ailesi ve ücretli
çalışanlarla birlikte onları arkadaş olarak gören daha özel bir ekibe sahip. Birey merkezli
planlama; Mary’nin ne istediğinden emin ve ona ulaşmak için azimli, kendine güvenen genç
bir kadın olmasına yardım etti. Fakat, istediğine ulaşmak için gereken zaman miktarı ve daha
ne kadar şeyin başarılması gerektiği konusunda umutsuz. Bir plana sahip olmayı seçti çünkü
hayat kalitesinden tatmin değildi. Planlama; onun için yeterince hızlı geçmeyen değişim
sürecinin başlangıcıydı.”17

17

H. Sanderson: Person-centred practices, 2012, http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-

practice/paths/

Bu proje 2014-1-BG01-KA202-001529, Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı altında finanse edilmiştir. Bu yayın, sadece
yazar/yazarların görüşünü yansıtır ve Komisyon; burada yer alan bilgilerin her hangi kullanımından sorumlu tutulamaz

28

2014-1-BG01-KA202-001529
COACH@WORK: Engelli bireylere yönelik destekli iş istihdamı sağlayıcılarının beceri, bilgi ve
yeterliliğinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sistemi
Entellektüel ürün 4: Destekli istihdam koçları VET programı

Bu proje 2014-1-BG01-KA202-001529, Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı altında finanse edilmiştir. Bu yayın, sadece
yazar/yazarların görüşünü yansıtır ve Komisyon; burada yer alan bilgilerin her hangi kullanımından sorumlu tutulamaz

29

2014-1-BG01-KA202-001529
COACH@WORK: Engelli bireylere yönelik destekli iş istihdamı sağlayıcılarının beceri, bilgi ve
yeterliliğinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sistemi
Entellektüel ürün 4: Destekli istihdam koçları VET programı

Modül 7

Başlık: İstihdam öncesi gündem

Sorumlu ortak

INTERPROJECTS

Modülün amaçları ve
kapsayıcı hedefleri

Destekli iş istihdamı koçları nasıl yapılacağını bilir/yapabilir:
 Engelli danışanlara yapılandırılmış danışmanlık sürecini
tanıtmak
 Yerli piyasa akımlarını tanımlamak ve kariyer keşif
kaynaklarını gözden geçirmek
 Çalışanın bakış açısından kritik iş unsurlarını tanımlamak
 İşte/eşleştirme sürecinde öz analizin önemini öğretmek
 Kariyer ve iş arama araçlarını tartışmak
 İş yerinde erişim teknolojisini analiz etmek ve sonra bir
tanıtımını sunmak
 Olumlu iletişim becerilerini tanımlamak ve katılımcıların
ilk sunumlarına olanak sağlamak
 Uygun iş bulma stratejilerini tartışmak
 Engelli bireyleri işe alırken işverenlerin basma kalıp
düşüncelerinin nasıl belirlendiğini tanımlamak
 Engellilik ifşa tekniklerini ve iş arama sürecinde ne zaman
engelliliğin açığa çıkarılacağını açıklamak
 Başvuru, özgeçmiş, ön yazıları hazırlama ve online veya
bireysel olarak teslim etme tekniklerini tanıtmak
 Görüşme becerileri çalıştayı yapmak ve katılımcıların son
görüşme öncesi sunumları ile uygulama yapmak
 Taklit mülakatlar sahnelemek
 Taklit mülakatlarda katılımcılara geri bildirim sağlamak
ve bitirme etkinlikleri düzenlemek
 Engelli danışanı ilk iş gününe hazırlamak
Bu modül kariyer rehberliğinde en iyi uygulamaları tasvir eder.
Çalışma normları oluşturma ve sürdürmenin önemini, istihdam
başarısı için gerekli olan sosyal becerileri geliştirmeyi ve kişinin
kendini bir işle eşleştirme hazırlığında öz farkındalık ve kariyer
keşif sürecini anlatır. Bu modül aynı zamanda destekli iş
istihdamı koçunun engelli danışanları kendileri ile ilgili
“alışılmışın dışına çıkarak” düşünmeleri konusunda
nasıl
cesaretlendirebileceği ve zorlukları, kısıtlamaları, güçlü yanları
da göz önünde bulundurarak ilgili, kalifiye oldukları işler
hakkında rehberlik verir.
Ayrıca bu modül engelli iş arayanların boş pozisyonların yanı
sıra iş ararken alternative kaynaklarla ilgili bilgiyi nasıl bulacağı

Modül içeriğinin özeti ve
içindekiler
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hakkında talimatlar verir. Destekli iş istihdamı koçunun; görsel
ve yazılı kaynaklara kısıtlı erişimi olan danışanlarla birlikte
çalıştığı durumlarda, bu özellikle çok mühimdir.
Destekli iş istihdamı koçları, engelli danışanların kendileri için
neyin önemli olduğunu düşünmeleri konusunda onları nasıl
cesaretlendireceği ile ilgili eğitilecektir: keşif ve planlamadan
uygulamaya geçmek için( ekonomik olarak pasif olandan
prospektif işleri düşünmeye ve başvurmaya) bir işi mükemmel
yapacağını düşündükleri şey, iş arayanlar için karar vermenin
doğasını ve hedef belirlemeyi anlamak çok kritiktir.
Ayrıca bu modül; destekli iş istihdamı koçlarının danışanların
kendi kişisel özelliklerini, yeteneklerini, davranışlarını, yüz
ifadelerini veya diğer insanların onlara karşı tepkilerini
farketmelerini sağlayacak vücut dilini anlamada danışanlara
rehberlik etmeleri için onları destekleyecektir.
Bu modül; engelli danışanların kariyer kaynak analizi sonucunda
kariyer seçimlerinin değişip değişmediğini anlamak ve
belirlemelerini sağlayacak araçları destekli iş istihdamı koçlarına
verecektir.
Kariyer seçeneklerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek için, iş
arayanlar güçlü yanlarını (ilgiler, yetenekler, değerler iş kişiliği)
ve kısıtlamaları, kendi vasıflarının düşündükleri iş ile nerede
eşleştiğini belirlemek için araştırdıkları iş ile kıyaslarlar.
Ayrıca bu modül aksine sözsüz iletiler üreterek yüz ifadesi ve
vücut dili gibi sözsüz iletişim yorumlama araçlarını da içerir..
Engelli danışanlar kariyer seçeneklerinin uygunluğunu
değerlendirdikten ve ilerlemek istedikleri hangi işe ilgi
duyduklarını tanımladıktan sonra, en iyi nasıl iş olanaklarını
bulabileceklerini belirlemelidir. Bu modül iş bulmada en yaygın
yöntemleri sunar ve iş olanakları ve fırsatlarını ortaya çıkarmak
için ağ kurma gibi geleneksel iş aramaya alternatifler sağlar.
Halktan çoğu insan, aile üyeler dahil engellilerin yeteneklerini
hafife alır. Toplumun (ve işverenlerin) yanlış kanıları; bazı
insanların hiçbir bozukluk ile karşılaşmamış olması gerçeğine
bağlıdır. İnsanların basma kalıp yargılarını bastırmak için,
destekli iş istihdamı koçları, engelli danışanlar hakkında önemli
bilgiler ile desteklenir: öncelikle insanların önyargılarını bilmek
ve sonra onların kaygılarına nasıl karşı çıkmasını bilmek. Bu
modül aynı zamanda destekli iş istihdamı koçlarının;
meslektaşlarına, gelecek müşterileri veya danışanlarına ve genel
halka engellilikle ilgili karşılaşabilecekleri önyargılar hakkında
önceden seslenmesi açısından danışmanlık hizmeti sunmasını
destekler.
Bu modülün tamamlanmasından sonra, destekli iş istihdamı
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çalışanları; danışanların neyi ifşa edecekleri, iş arama sürecinde
ne zaman ortaya çıkaracakları ve engelsiz insanların işlerinin
düzenlemeler ve değişimlerle nasıl yürütüleceği hakkındaki
kaygılarına cevap verirken engellilik kısıtlamalarını nasıl pozitif
şekilde sunacakları hakkında danışanları destekleyebilecektir.
Bu modül destekli iş istihdamı koçlarına; danışanların
davranışlarına odaklanarak özel, yazılı, sözlü geri bildirim
araçları sağlar.
Bu geri bildirim engelli danışanların, iyi karşılanmayan
davranışlarını
değiştirmede
eylem
planı
geliştirmede
düşünecekleri fikirleri verir, böylece gelecekte iş devam ettirme
problemlerini önleyecektir.
Engelli danışanların iş arama sürecinde en önemli zorluklardan
biri; başvuru sürecine has gerekli kağıt işlemleriyle uğraşmaktır.
Şimdilerde çoğu işveren online başvuru süreci kullanırken,
büyük bir kısım; boş pozisyonlar için gelecekteki adayların
bilgilerini saklamak için yazılı kopya başvuru ve özgeçmişlerine
bağlıdır. Dolayısıyla bu modül, destekli iş istihdamı koçunun ilgili
belgeler, özgeçmiş, ön yazı, kişisel portfolio sürecini nasıl
kolaylaştıracağı hakkında bilgi verir.
Rekabetçi görüşmelere hazırlanmak için; engelli danışanlar;
başarıyla iş elde eden, başaranların kullandığı teknikleri
araştıran destekli iş istihdamı koçlarından bilgiye ihtiyaç duyar.
Bu modül; daha önceki modüllerde öğrendiklerini uygulama
fırsatını verir. Sunumdaki ek uygulama bireylerin güven
kazanmalarını sağlar ve engellilik ifşasıyla ilgili sunum yapmak
gerçek görüşmeye hazırlanmalarına yardım eder. .
Ayrıca bu modül; emsal iş görüşmesi yürütmede örnek içerir.
Danışanın performansını nasıl değerlendireceklerini ve gelecek
gelişmelerde ekstra öneriler vereceklerini bilir. Kontrollü
çevrede geri bildirim alarak, engelli danışanlar pratik yapabilir
ve sunum şekillerini geliştirebilir. Böylece; destekli iş istidamı
koçunun çalışması sonucu olarak katılımcılar sunum
yeteneklerinde öz güven kazanabileceklerdir.
İçindekiler:
7.1
Destekli iş istihdamı sürecinde bir koç olarak rolüm
7.2
Ben ve engelli danışanım
7.3
İş piyasası şartları ve akımlar
7.4
Uygun iş
7.5
Öz farkındalık
7.6
Kariyer kaynakları
7.7
İş fırsatları ve onlara ulaşmak için araçlar
7.8
İletişim ve sunum becerileri
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7.9
İş aramak çalışandan daha zordur!
7.10 Efsane avcıları– toplumda öteki insanlar olarak
çalışma gerçeği
7.11 İş arama sürecinde engellilik nasıl ve ne zaman ifşa
edilir
7.12 İyi işçi
7.13 Resmi belge
7.14 Ne görürsen onu alırsın- herşey sunumda!
7.15 Gösteri zamanı: mülakat sunumu
7.16 Mülakat geri bildirimi ve son düşünceler
7.17 İşte ilk gün hazırlığı
Eğitim iş yükü
1. Teorik kısım (saat): 30 saat
2. Uygulama kısmı (saat): 30 saat
3. Değerlendirme (saat): 2 saat
Gerekli eğitim kaynakları 1. Kişisel bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya tablet.
2. Internet erişimi.
3. E-posta hesabı
Öğrenme yolları
1. Yüz yüze: 15 saat
2. E-öğrenme: 15 saat
3. Uygulama: 30 saat
4. Staj: 0 saat
Ön bilgi
1. Okur yazar olmak, engellilik ve sosyal meselelerde temel
bilgiye sahip olmak.
2. İyi iletişim becerileri.
3. Temel ICT becerileri.
4. Diğerleriyle iş birliği yapabilme yeteneği.
5. Engellilere karşı olumlu tutumlar ve empati gösterme
yeteneği.
6. Özel ihtiyaç sahibi danışanlarla çalışma alanında temel bilgi
Başlamadan önce diğer modülleri tamamlama zorunluluğu:
M1 Engelli farkındalığı
M3 Koçluk sürecinde pratik yöntemler
M5 Destekli istihdam temeli
M6 Tutumlar ve yaklaşımlar
M8 Kariyer rehberliği – iş piyasası yöntemleri
Öğrenme çıktıları
Bilgi:
 Danışanların gözünden iş hazırlanma sürecini ayrıntılı
anlama
 Destekli iş istihdamı koçluk sürecinde günlük
aktivitelerini destekleyen özel araçlar
 Engellilik ifşasının doğası
 İş görüşmesinde danışanın başarısızlığına sebep olan
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ECVET/AKTS puanları
Değerlendirme (tür)

nedenler
Beceriler:
 Destekli iş istihdamı danışmanlık sürecini yapılandırma
yeteneği
 Yerel iş piyasası akımlarını tanımlama yeteneği
 İşçinin bakış açısından kritik iş unsurlarını tanımlama
yeteneği
 İş arama araçlarını uygulama yeteneği
 Önce analiz etme ve daha sonra işyerinde erişim
teknolojisi tanıtımı sunma yeteneği
 Olumlu iletişim becerilerini tanımlama ve katılımcıların
ilk sunumlarını kolaylaştırma yeteneği
 Engellileri işe almada işverenlerin ön yargılarının nasıl
belirleneceğini tanımlama yeteneği
 İş arama sürecinde danışanın engelini ne zaman ve nasıl
ifşa edeceği üzerine rehberlik yapma yeteneği
 İş başvurularına hazırlık veslim tekniklerini tanırma
yeteneği
 Taklit mülakat yapma yeteneği
 Danışanların performansı üzerine geri bildirim verme
yeteneği
 İlk iş gününde engelli danışanı hazırlama yeteneği
Tutumlar:
 Kariyer gelişiminde kısıtlamaları, güçlü yanları ve
isteklerini göz önüne alarak engelli danışana kişi merkezli
yaklaşımı uygulama
 Danışan ve işverenlerin ihtiyaç ve beklentilerini
eşleştirmek için artan farkındalık.
 Engellinin iş piyasası başarısında artan özgüven
AKTS = 2 kredi; ECVET = 15%
Öz değerlendirme testi
Vakaya dayalı sınav

İçindekiler
7.1 Destekli iş istihdamı sürecinde bir koç olarak rolüm........................................................... 6
7.2 Ben ve engelli danışanım ............................................................................................................ 7
7.3 İş piyasası şartları ve akımlar .................................................................................................... 8
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7.1 Destekli iş istihdamı sürecinde koç olarak rolüm
İstihdam öncesi gündemin amacı; çalışmayan engelli iş arayanlara yapılandırılmış
öğrenme çevresi sağlar burada onlar:
 Olası işverenlere sunacakları bilgi, beceri ve çalışma davranışlarını(sosyal
davranışlar) belirleyebilir
 Başarılı şekilde işte rekabet etmelerini sağlayacak problem çözme ve iletişim
becerilerini ve işyerinde sağlıklı ilişkileri geliştirebilir.
 Mevcut iş piyasası akımlarıyla ilişkili kariyer seçeneklerini keşfedebilir
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 Online ve yazılı başvuruları nasıl yapacağı, özgeçmiş nasıl üreteceğini ve başarılı
bir görüşme nasıl yapacağını içeren iş arama becerilerini düzenler ve
uygulayabilir
 Temsili iş ortamındaki davranış gözlemlerine dayanarak revaçtaki sosyal
beceriler hakkında geri bildirim alabilir
 Görme engelli ya da kısmi görebilen bireylerle çalışmanın sonuçlarını anlayan
kaliteli

eğitmenler

tarafından

verilmiş

destek

ve

cesaretlendirmeden

yararlanabilir..
İstihdam öncesi gündem tanıtımları; Destekli İstihdam koçlarına; 15 bölümlük eğitim
programında verilecek her bir kısmın hızlı bir özetini sağlamak için tasarlanır.
Her bir tanıtım; her bir oturum için öngörülen katılımcı çıktılarını, engelli iş arayanlar
için eğitim programının böyle bir bilgiyi içerme gerekçesi ve işlenecek konunun kısaca
tanımlanmasını kapsar.
Unutmayınız ki eğer katılımcılar aktif olarak katılır ve tüm oturumları tamamlarsa,
ancak o zaman tanımlanan çıktıları başarabilirler. Bu eğitim danışan-yönetimli ve
eğitimli destekli iş istihdamı koçları tarafından COACH@WORK projesi çerçevesinde
kolaylaştırılır.

7.2 Ben ve engelli danışanım
Çıktılar
Bu oturum aşağıdaki çıktılardan oluşur :
 Destekli iş istihdamı koçu ve engelli iş arayan işbirliği anlaşmasında uzlaşır,
sadece süreç değerlendirme amaçlarıyla, destekli iş istihdamı süreci çıktılarıyla
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ilgili kişisel bilgiyi kaydetmeye ve destekli iş istihdamı koçluk sürecinin başarılı
şekilde uygulanmasını sağlayacak kurallara razı olur.

 Engellinin güçlü yanları ve özellikleri listesi sunar
 İş arama sürecinin bir parçası olarak öz farkındalığın önemini tanır.
 Öngörülen program çıktılarını tanımlar: 3 iş analizi, uyuşmazlık analizi (kendini
analiz edilen işlere kıyaslamak), mümkün işler ve olası işverenler listesi, kişisel
bilgi notu, özgeçmiş, bir mülakatta bahsedilecek noktalar, ön yazı ve teşekkür
notları formatı, tanımlanmış hedefler (kısa ve uzun vade) ve hedef
uygulamasında eylem planları.
Gerekçe
Bu oturum; işbirliği ihtiyaçlarını kurma ve devam ettirmenin önemini, istihdam başarısı
için gerekli sosyal becerileri geliştirme, engellinin kendini bir iş ile eşleştirme
hazırlığında öz farkındalık ve kariyer keşif sürecini başlatma konularını irdeler. Bu
oturum aynı zamanda; iş arayanın kendisi hakkında “alışılmışın dışında” düşünmesine
ve engelli kişinin çalışmaya geri dönerken karşılaştığı zorlukları farkederken kalifiye ve
yapmaktan zevk aldığı kariyere ya da yetişkin çağlarında ilk kez kendilerine kariyer
yaratmaya teşvik eder.
İçerik
Bu oturum şunları içerir:
 Destekli iş istihdamı koçu ve engelli iş arayanın tanıtımı
 Talimat: Bir İş bulma nasıl bir Benlik/İş Uyumu gerektirir
 Etkinlikler: Kişisel beklentilerin kısa tartışması ve öngörülen çıktılar, hızlı ağ
kurma alıştırması, buz kıran alıştırma, tam işbirliği sözleşmesi ve onay formu
(modül 3’e bakınız )
 Ödev: Güçlü yanlar kontrol listesi Checklist. (modül 3’e bakınız)

7.3 İş piyasası şartları ve akımlar
Çıktılar
Bu oturum; engelli iş arayan kişilere:
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 Yerel iş piyasası kaynaklarından haberdar olmaları için,
 Kariyer danışma süreci hakkında öğrenmek için,
 Kariyer keşfi için problem çözme stratejisi geliştirmek için,
 Kişisel Veri Sayfasının amacını ve görevini öğrenmek için gerekli bilgi ve araçları
sağlar.
Gerekçe
İş arayanlar; tesadüfi veya planlı öğrenme yolu ile yerel iş piyasası akımlarıyla nasıl
uğraşacaklarını öğrenirler: promosyon materyallerin(örneğin reklam panoları, tren,
otobüs,

camlardaki

reklamlar)

yanı

sıra

yayınları(gazete,

dergi,

çevrimiçi

veritabanı,poster,televizyon) gözden geçirmek. Engelli iş arayanlar genelde işi ve
yerel,ulusal iş piyasasını öğrenmek ve gelecek referans için ilgili piyasa kaynak bilgisinin
nasıl bulunacağını belirlemek için talimata ihtiyaç duyar. Görme bozukluğu olan
danışanlar için bu gereklidir çünkü onlar; görebilen insanların için mevcut olan görsel ve
yazılı kaynaklara sınırlı erişim sağlar.
İçerik
Bu oturum şunları içerir:
Talimat:
Kariyer danışmanlık sürecine ve iş piyasası akımlarına giriş: “ne güncel” ve “ne değil”
Etkinlikler:
Yerel iş piyasası kaynaklarını tartışma, problem çözme modeli, Kişisel Veri Sayfasının
önemi. Tam Problem Çözme Çalışma Kağıdı ve Özerk Araştırma . Yerel iş piyasası
akımlarını ve mevcut işerli tartışmak. İş bulmada eylem planı üzerine ilk tartışma.
Ödev: Tamamlanmış güçlü yanlar/problemler control listesi ve Kişisel Veri Sayfasında
çalışmaya başlamak. (bakınız modül 3)
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7.4 Uygun iş
Çıktılar
Bu oturum engelli iş arayan kişilere:
 Birey için bir işi az çok ideal yapan özel değişkenlere dayalı uygun bir işin nasıl
bulunacağını anlamak için,
 Hedef belirlemeyi ve nasıl günlük hedefleri(yapılacaklar listesi), başarıları ve
birbirinden farklı kişisel hedeflerin nasıl detaylandırılacağını öğrenmek için ,
 Tüm hedefleri Özel, Ölçülebilir, Başarılabilir, Gerçekçi ve Zamana Bağlı yapmanın
önemini anlamak için gerekli bilgi ve araçları sağlar.
Gerekçe
Bu oturum; engellilerin aileleri, öğretmenleri, danışmanları tarafından onlar için hangi
işlerin

uygun

temellenmiştir.

olacağını,

hangilerini

yapıp,

yapamayacakları

fikirleri

üzerine

İstihdam öncesi gündeminde katılımcı kendisi için neyin önemli

olduğunu:kendisi için hangi işin uygun olacağını düşünme fırsatına ihtiyaç duyar. Keşif
ve planlamadan uygulamaya(ekonomik olarak pasif olandan olası işleri düşünmeye ve
başvurmaya) geçmek için, iş arayanların karar verme ve hedef belirlemenin doğasını
anlamaları önemlidir.
İçerik
Bu oturum şunları içerir:
Talimat: hedef çeşitleri ve Özel, Ölçülebilir, Başarılabilir, Gerçekçi ve Zamana Bağlı
hedef belirlemenin önemi
Etkinlikler: değer belirtme etkinlikleri; tamamlanmış ilgiler çalışma kağıdı (bakınız
modül 3)
Ödevler: iş arayan ilgilerini, yeteneklerini, değerlerini(modül 3’teki kağıtları
kullanarak) ve iş arama ile ilgili karşılaştığını düşündüğü zorlukları yazar. İkincisi, hedef
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belirlemenin temelini oluşturacaktır. Destekli iş istihdamı koçu ve engelli iş arayan ilk
yapılacaklar listesini yazar.

7.5 Öz farkındalık
Çıktılar
Bu oturum engelli iş arayanlara:
 Iş arama ve kariyer devamı ile ilgili öz farkındalığın önemini anlamak için,
 Işveren ve diğerleri için önemli olan özelliklerini düşünmek için,
 İş arama hazırlığını değerlendirmek ve kariyer devamını kolaylaştırmak için
gerekli bilgi ve araçları sağlar..
Gerekçe
Genelde engelli iş arayanlar, kendi kişisel özelliklerini, yeteneklerini ve davranışlarını
anlamada ve diğer insanların tepkilerini yargılamak için yüz ifadelerini ve vücut dilini
kolayca öğrenmede zorluk çeker.
İçerir
Bu oturum şunları içerir:
Talimat: Öz farkındalığın ne olduğu (öz farkındalık sürecini tanımlamaya yardımcı
olmak için hayat çizgisi etkinliğini kullanmak).
Etkinlikler: Diğerlerinden gelen geri bildirim ve öz analize dayalı anlamlı hedefler
belirlemenin önemini tartışmak. Hedef belirlemenin nasıl istek, enerji ve odaklanmayı
yarattığını tanımlamak. Danışanın nasıl düşündüğünü ve kendi hakkında nasıl
hissettiğini tasvir etmek. Birbirlerinin ilk izlenimlerini paylaşmak ve destekli iş
istihdamı çalışanı tarafından gözlemlenen davranışın yapıcı eleştirisini paylaşmak.
Ödevler: Çalışma kağıdını tamamlayın “Mevcut iş değerleri – sizin için ne önemli?”,
Testler “İş değerleri ve motivasyon” ve „Hedef başarmak“. (bakınız modül 3).
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7.6 Kariyer kaynakları
Çıktılar
Bu oturum engelli danışana:
 Hızlı görüşmeler dahil geniş kariyer ve iş arama kaynakları kullanmak için,
 Mesleki ve kariyer hedeflerini düzenlemek için,
 İş arayışlarının alanı ve yelpazesini genişletmek için,


Çeşitli özerk değerlendirme araçları ve tamamlanmış çalışma kağıtları
kullanarak, kişisel özelliklerinin iş ile ne kadar uyumlu olduğunu
değerlendirmede, bağımsız şekilde kariyer yolu oluşturmak için gerekli bilgi ve
araçları sağlar.

Gerekçe
Engelli iş arayanlar, bilinçli kariyer kararları vermelerine yardımcı olabilecek iş arama
araçları ve kariyer hakkında daha fazla öğrenmeleri gerektiğini belirtti. Bu oturum,
katılımcılara geniş yelpazede kariyer ve iş arama araçları sunar. Katılımcı, farklılık
analizine götüren birçok özerk değerlendirmeyi(değerler, netleştirme, iş analiz formu,
hayat çizgisi etkinliği) tamamlar. Böyle yapmanın amacı, katılımcıların anlama,
yansıtma ve kariyer seçimlerinin ek kariyer kaynaklarının analizi sonucunda değiştiğini
saptama fırsatı verecektir.
İçerik
Bu oturum şunları içerir:
 Kariyer kaynaklarını gözden geçirme, iş analizlerinin önemi ve ilgi alanındaki
işlerde iş analizini tamamlamak için gerekli bilgi nasıl yakalanır.
Bu proje 2014-1-BG01-KA202-001529, Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı altında finanse edilmiştir. Bu yayın, sadece
yazar/yazarların görüşünü yansıtır ve Komisyon; burada yer alan bilgilerin her hangi kullanımından sorumlu tutulamaz.

2014-1-BG01-KA202-001529
COACH@WORK: Engelli bireylere yönelik destekli iş istihdamı sağlayıcılarının beceri, bilgi ve
yeterliliğinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sistemi
Entellektüel ürün 4: Destekli istihdam koçları VET programı

 Kariyer keşfi ile ilgili hızlı mülakatı tartışmak ve iş analizi üzerine çalışmak.
 Öz değerlendirmeyi gözden geçirmek: İlgi alanları, yetenekler, ve değerler;
tamamlanma zamanı belirlenmiş değerlendirme araçları ve öz-analizi
tamamlamada diğerlerinden geri bildirim
Ödev: Üç iş analizini tamamlama ve tarihini belirleme başarılarını gözden geçirin. Modül
3’teki ilgili çalışma kağıtlarının tamamlanması– Katılım, Mesleki profil ve iş bulma

7.7 İş fırsatları ve onlara ulaşmak için araçlar
Çıktılar
Bu oturum; engelli iş arayanlara:
 Zıtlık analizi tamamlamak için,
 Etkili ve verimli şekilde çalışmak için mevcut yardımcı teknoloji hakkında
öğrenmek için,
 Seçilen bir alanda yetenekli bir şekilde çalışmada gerekli yardımcı teknolojileri
tamamlamak için,
 Yerel veya kamu fonlarında yardımcı teknoloji almada eylem planı geliştirmek
için gerekli bilgi ve araçları sağlar.
Gerekçe
Kariyer seçeneklerinin uygulanabilirliğini değerlendirmede, iş arayanlar; kendi güçlü
yanlarını(ilgi alanları,yetenekler, değerler, iş kişiliği) ve kısıtlamalarını, özelliklerinin
eşleştiğini düşündükleri işler ile kıyaslamalıdır. Bu; zıtlık analizi denilen süreç
aracılığıyla başarılır. Zıtlık analizini tamamlar tamamlamaz, katılımcılar
zıtlıklardan(eğitim veya uygulama yoluyla) bahsetmeye, araçlarını, tekniklerini veya
çevrelerini(uyarlamalar veya değişiklikler) değiştirmeye, eğer uygunsa iş unsurlarını
diğerleriyle paylaşmak için düzenlemeye veya belli iş seçeneğini bırakıp ilgili alanda
başka birşey düşünmeye karar verebilirler. Ayrıca, 21. Yüzyılda birçok iş; bilgisayar
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ekipmanı veya diğer teknoloji kullanımını gerektirir ve bu; ne tür ek eğitim veya araca
ihtiyaç duyabileceklerini belirlemek için kendi konforlarını yardımcı teknoloji ile
değerlendirmelerini gerektirir.
İçerik
Bu oturum şunları içerir:
Etkinlikler: Zıtlık analizi sürecini tartışma.
Talimat: Olabildiğince “göster ve söyle” ile yardımcı teknoloji sunumu. Kamu veya yerel
fonlardan yardımcı teknolojiye başvurmak için düzenlemeler sunmak. Provide
regulation for applying for AT technology from public or local funds.
Ödevler: “Ben kimim?” ve “Beceri Arayışı” çalışma kağıtlarını tamamlamak (bakınız
modül 3).

7.8 İletişim ve Sunum Becerileri
Çıktılar
Bu oturum engelli iş arayanlara:
 Farklı iletişim türlerinin alan ve çeşitliliğini tartışmak için (pasif, iddialı, ve
agresif),
 Engelli insanların; vücut dili ve yüz ifadesi gibi sözsüz iletişim becerileri
farkındalığını nasıl kazandığını anlamak için,
 İletişim sürecinin sosyal taleplerini anlamak için gerekli bilgiyi sunar.
Gerekçe
Engelli iş arayanların karşılaştığı zorluklardan biri; tersine sözsüz işaretler üreten yüz
ifadesi ve vücut dili gibi sözsüz iletişimi yorumlamada zorlanmalarıdır. Örneğin, görme
engelli bireyler diğerlerinin sözsüz iletişim işaretlerini okumak için görme yetilerini
kullanamazlar. Kısmi görebilen kişiler için de sözsüz işaretleri yakalamak zor olabilir
çünkü; yüz ifadelerini, vücut dilini kolaylıkla görmek için
diğer insana çok
yaklaşamazlar, veya sözsüz işaretler çok belirsizdir veya görme engellinin
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farkedemeyeceği kadar hızlıdır. Problemin bileşimi aslında şudur örneğin görme engelli
insanlar nasıl hissettiklerini sözle anlatmayı düşünemezler, duygularını gösterme
işaretlerini kısıtlayan kültürel veya etnik gelenekler olabilir ya da görme bozukluğuna
rağmen kişinin onların sözsüz iletişim işaretlerini göremeyebileceklerini
farketmeyebilirler.
İçerik
Bu oturum şunları içerir:
 Talimat: Yaratıcı tiyatro üzerinden iletişim becerileri sunumu (ses, ton, jestler ve
birinin stresliyken kendini nasıl ifade edeceğini gösterir)
 İşte ihtiyaç duyulan integral beceri olarak iletişimi ve sözsüz iletişim kullanmayı
ve kararlılığı gerektiren rol yapma senaryolarını tartışmak.
Ödevler: “Sözsüz iletişim” ve “Sözlü iletişim” çalışma kağıtlarını ve “Satış Arttırma”
etkinliğini tamamlamak.

7.9 İş aramak çalışmaktan daha zordur!
Çıktılar
Bu oturum engelli iş arayanlara:
 Diğerleriyle başarılı bir şekilde ağ kurabilmek için,
 “İş aramak” etkinliklerine katılırken diğer insanlarla ilişki kurma tekniklerini
öğrenmek için,
 Ağ irtibatlarını sürdürebilme stratejilerini öğrenmek için gerekli bilgi ve araçları
sağlar.
Gerekçe
Katılımcılar kariyer seçeneklerinin uygulanabilirliğini değerlendirdikten ve yapmak
istedikleri işleri belirledikten sonra, iş olanaklarını en iyi nasıl ortaya çıkaracaklarını
belirlemelidir. Muhtemelen, iş bulma yöntemlerinden en yaygın olanları bileceklerdir: iş
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ilanlarını takip etmek ve işe yerleştirme hizmetleri ile çalışmak; fakat saklı veya ilanı
olmayan işleri nasıl bulabileceklerini keşfetmemiş olabilirler. Bu oturum katılımcıların
geleneksel iş aramaya alternatifler öğrenmelerine yardım eder ve iş olanaklarını ve
fırsatlarını ortaya çıkarmak için, araştırma becerileri ve ağ kurma gibi iletişim
becerilerini kullanarak ;seçtikleri iş bulmaları için becerileri verir.
İçerik
Bu oturum şunları içerir:
Talimat: İnsanlar nasıl iş bulurlar - Yapılması ve yapılmaması gereken şeyler
Etkinlikler: Ağ kurma stratejileri, gelecek etkinlikleri not alma ve uygun izleme
tekniklerini tartışmak.
Ödev: Kişisel ağ listesi oluşturun. Taklit mülakatlar öncesinde, olası işverenler ve
onların firmaları hakkında bilgi araştırmaya başlayın. “Kendini daha sunulabilir yapma”
etkinliğini, “Motivasyonel araç” çalışma kağıdını ve “Benim eylem planım” etkinliğini
tamamlama.

7.10 Efsane avcıları– toplumda öteki insanlar olarak çalışma
gerçeği
Çıktılar
Bu oturum engelli iş arayanlara:
 Çalışırken ve iş verenle ilişki kurarken mevcut hizmetleri anlamak için,
 İstihdam ile ilgili yasal haklarını öğrenmeleri için,
 Engelli birini işe alırken işverenin muhtemel itirazlarına cevap verebilmek için,
 İşe alma sürecinde ne zaman engellilikleri ifşa edeceklerini belirlemek ve bunu
yaparken kendilerinden emin hissetmeleri için gerekli bilgiyi sağlar.
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Gerekçe
Kamudaki birçok insan engelli insanların yeteneklerini küçümser. Halkın(ve
işverenlerin) yanlış algıları engelliler hakkında bilgi eksikliğinden ve zaman içerisinde
sosyal ağ yoluyla iletilen bilgiden kaynaklanır. Diğer insanların basma kalıp yargılarını
azaltmak için, engelli iş arayanlar öncelikle hangi yanlış kanılara sahip olduğunu bilmeli
ve daha sonra onların kaygılarına nasıl karşılık vereceğini bilmelidir. İş arayanlar; olası
bir işveren ile engellerini/bozukluklarını nasıl ele almak istediklerine hazırlıklı olmaları
gerekir böylece işverenin kaygılarına hazırlıksız yakalanmayacaktır. Bu oturum ayrıca
katılımcıların proaktif olarak meslektaşları, olası müşteriler veya danışanlara ve halka
bozuklukla ilgili karşılaşabilecekleri basma kalıp yargılarla ilgili hitap etmelerini
destekler.
İçerik
Bu oturum şunları içerir:
Talimat: Toplum, engelli insanlar ve onların istihdama erişimi ile ilgili ne düşünüyor?
Etkinlikler: Engelli insanları çalıştırırken efsaneye karşı gerçekleri tartışın. İkinci bir
alıştırma; katılımcıların; personel işe alırken iş verenin bakış açısını daha iyi
anlamalarını sağlayacak bir iş vakası oluşturmalarına izin verecektir. Birçok yasal
istihdam hizmetleri tartışılabilir. Ayrıca, destekli iş istihdamı koçu ve engelli iş arayan
yasama kanunları ve sorumluluklar hakkında konuşacaktır. “İstihdamda Haklarınız”
çalışma kağıdını tamamlayınız. (bakınız modül 3).

7.11 İş arama sürecinde engellilik nasıl ve ne zaman ifşa
edilir?
Çıktılar
Bu oturum engelli iş arayanlara:
 Kendilerini olumlu şekilde tanıtmanın yollarını araştırmak için,
 Engelli bireyi alırken işverenlerin olası itirazlarına cevap vermek için,
 Engellilik ifşasıyla ilgili güven kazanmak için,
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 Yazılı ifşa mektubu yazmak için gerekli bilgi ve araçları sağlar.
Gerekçe
İş arama ve engellilikle ilgili birçok mesele vardır: neyin ifşa edileceği, iş arama
sürecinde ne zaman ifşa edileceği ve engelsiz insanların işlerin uyarlama ve değiştirme
yapılmadan nasıl yürütüleceği hakkındaki kaygılarına cevap verirken engellilik
kısıtlamalarının nasıl olumlu bir şekilde sunulacağı. Bu meseleler; engelli iş arayanın bu
meseleyle nasıl başa çıkmayı belirleyeceği güvenli bir çevrede ele alınmalıdır. Bir ifşa
mektubu oluşturarak ve alıştırma yaparak, engelli; yaklaşımın verimliliğini
değerlendirebilir ve sebep olacağı etkiye göre değiştirebilir.
İçerik
Bu oturum şunları içerir:
Etkinlik: Katılımcılar, destekli iş istihdamı koçu ile birlikte ifşa mektuplarını gözden
geçirirler. “Öz-saygı beyanım” çalışma kağıdını tamamlayın.

7.12 İyi işçi
Çıktılar
Bu oturum engelli iş arayanlara:
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 Gözetmenlerin ve meslektaşların beklentilerini anlayarak istihdamı başarılı
şekilde sürdürmek için,
 İşveren beklentilerinin zaman içerisinde nasıl değiştiğini farketmek için
 İş performansı ile ilgili diğer insanlardan (akıl hocaları ve akranlar) geri bildirim
almak için,
 İşi devam ettirmede engel olabilecek herhangi sosyal beceri eksikliklerini
düzeltmede eylem planı geliştirmek için gerekli bilgi ve araçları sağlar.
Gerekçe
Katılımcılar; işyerinde sosyal becerilerini(iş alışkanlıkları ve davranışları)
değerlendirmek için akıl hocaları/gözetmenlerden dürüst, açık geri bildirim almalıdır..
Örneğin, görsel bilgi veya günlük gözlemlemenin olmayışına bağlı olarak, görme engelli
ve kısmi gören bazı katılımcılar çok az sosyal işaret(belirsiz vücut dili ve davranışını
onayladığını ya da onaylamadığını gösteren yüz ifadesi) alırlar ve somut yazılı, sözlü geri
bildirim olmadan, kendi davranışlarının diğerlerinin üzerindeki etkisinin farkında
değillerdir.
Bu oturum; işyerindeki davranışlarına odaklanarak özel, yazılı ve sözlü geri bildirim
sağlar. Bu geri bildirim; iş arayana iyi algılanmayan davranışlarını değiştirmek için
eylem planı geliştirmede düşüneceği fikirler verir, böylece gelecekteki iş sürdürme
problemlerini ortadan kaldırır. İşyerinde kuruluşun danışmanlık plan imkanı ayrıca
tartışılacaktır.
İçerik
Bu oturum şunları içerir:
Talimat: İşverenlerin önemli ilgi alanları(katılım, dakiklik, dürüstlük, işbirliği vb.) ve iyi
işçiler tarafından gösterilen davranışların ele alınması.
Etkinlik: “Zamanınızı planlar mısınız ve işinizle başa çıkabiliyor musunuz?” testini
kullanarak katılımcı, öz analizi tamamlar. Tanımlanmış herhangi sosyal beceri
eksiklerini düzeltmek için eylem planı üzerinde çalışmaya başlarlar. “Mentorluk desteği”
aktivite uygulamasını tartışma. “İşte kalma” çalışma kağıdını ve İşi muhafaza tavsiyeleri”
etkinliğini tamamlama. (bakınız modül 3).
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7.13 Resmi belge
Çıktılar
Bu oturum engelli iş arayanlara:
 Bir özgeçmiş, ön yazı ve başvurunun fonksiyonu ve amacını açıklamak için
 Bir başvuru, özgeçmiş ve ön yazı(elekronik veya yazılı çıktı versiyonu)
tamamlamak için,
 Bir başvuru, özgeçmiş veya önyazıyı tamamlarken yaygın hatalardan kaçınmak
için gerekli araç ve bilgiyi sağlar.
Gerekçe
İş arama sürecinde en önemli zorluklardan biri; başvuru sürecine has gerekli kağıt
işlemleriyle uğraşmaktır. Şimdilerde çoğu işveren online başvuru süreci kullanırken,
büyük bir kısım; boş pozisyonlar için gelecekteki adayların bilgilerini saklamak için
yazılı kopya başvuru ve özgeçmişlerine bağlıdır. Bazı engelli kişiler istenilen biçimdeki
özgeçmiş veya ön yazı örneklerini daha önce hiç görmemiş olabilirler dolayısıyla format
ve yapıdaki incelikler hakkında çok az ya da hiç bilgileri olmayabilir. Bu oturum onlara,
diğerlerinin bu işe nasıl yaklaştığını görebileceği formatta CV ve tamamlanmış başvuru
örnekleri sunar.
İçerik
Bu oturum şunları içerir:
Talimat: İş Başvurusu Tamamlarken Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler
Tartışma: Nasıl başlanır— başvuru formu erişilebilinir mi? Neler içerilmelidir? Kişi
özelliklerini nasıl doldurur, bir iş başvurusunu nasıl e-posta ile gönderir, bireysel ve
online nasıl başvurur?
Talimat: Örnek bir özgeçmiş nasıl yazılır
Tartışma: Özgeçmiş içerik seçenekleri
Talimat: Ön yazının Amacı, İçeriği ve Odak Noktası,
Etkinlik: Özgeçmiş ve önyazıyı bitirin. “Özgeçmiş ve ön yazı hazırlama” etkinliğini
kullanın (bakınız modül 3).
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7.14 Ne görürsen onu alırsın- herşey sunumda!
Çıktılar
Bu oturum engelli iş arayanlara:
 Zorlu bir mülakata etkili şekilde hazırlanmak için,
 İfşa mektuplarını sunmak için,
 İkinci hızlı mülakata dayalı olarak sunum performanslarını değerlendirmek için
gerekli bilgi ve araçları sağlar.
Gerekçe
Zorlu mülakatlara hazırlanmak için, engelli iş arayanlar; işlerini başarılı şekilde güvence
altına almış ve diğerlerinin başarmak için kullandığı teknikleri araştırmış destekli iş
istihdamı koçlarından bilgiye ihtiyaç duyar. Bu oturum, katılımcının önceki oturumlarda
öğrendiklerini uygulama fırsatı verir. Sunumdaki ek uygulama bireylerin güven
kazanmasını sağlar ve engellilik ifşası ile ilgili sunum yapmak gerçek mülakat için
hazırlanmalarına yardım eder.
İçerik
Bu oturum şunları içerir:
Talimat: Başarılı Mülakat Nasıl Gerçekleşir?
Tartışma: Mülakat öncesinde bir firmayı araştırma, görev tanımını okuma, potansiyel
sorular hakkında düşünme, seyahat planı oluşturma, uygun şekilde giyinme vb.
avantajları.
Etkinlikler: Katılımcılar sunmak için ikinci bir fırsata sahiptir (bu sefer son ifşa
mektuplarını sunarlar) “Kimi Çalıştırırdınız?”, “Mülakat öncesi görüntünüzü tasvir edin”
ve “İşverenler bir mülakatta neyi ararlar?” etkinliklerini tamamlayın.
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7.15 Gösteri zamanı: mülakat sunumu
Çıktılar
Bu oturum engelli iş arayanlara:
 Derste öğrendiklerini başarılı şekilde uygulamak için, yerel bir iş merkezi veya iş
alım acentasından bir temsilci ile, gelecek refarans için video ile kayıt altına
alınabilecek simule iş görüşmesini uygulamak için gerekli bilgi ve araçları
sağlar.
Gerekçe
İş arayanlar mülakat becerilerini uygulamak için bu fırsatı kullanırlar. Engelli iş
arayanlar; yakın benlik gözlemlemesi veya video sunumu izleyen diğer insanların
görüşleri yoluyla; bir mülakat durumunda onlar için neyin iyi olacağını anlamak için
bilgiye ihtiyaç duyar. Kontrollü çevrede sunarak ve geri bildirim alarak, katılımcılar
sunum tarzlarını pratik yapabilir ve geliştirebilir. Böylece katılımcı sunum yeteneğinde
özgüven kazanır.
İçerik
Bu oturum şunları içerir:
Etkinlik: Video ile kayıt altına alınabilecek olan taklit mülakatlar (mümkünse tanıdık
olmayan röportör veya destekli iş istihdamı koçundan başka biri ile).“Mülakat öncesi
tavsiyeler” çalışma sayfasını tekrar edin.
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7.16 Mülakat geri bildirimi ve son düşünceler
Çıktılar
Bu oturum engelli iş arayanlara:
 Taklit mülakat sürecinde sunumlarıyla ilgili geri bildirim toplamak için,
 Taklit mülakatlarını objektif şekilde değerlendirmek için,
 İstihdam öncesi gündem süreci boyunca performanslarını daha iyi anlamaları için
gerekli bilgi ve araçları sağlar.
Gerekçe
Potansiyel dava veya sosyal kısıtlamalarla ilgili kaygılarından dolayı işverenlerin
adayların çabaları hakkında samimiyetle konuşma konusunda suskunluğuna bağlı
olarak genelde iş adayları mülakat performasları hakkında çok az ya da hiç bildirim
almazlar. Bu suskunluk; engellilik meseleleri ve görme engelli veya kısmi gören
bireylerin yetenekleri ile ilgili halkın bilinçsiz olması ile birleşir. Dolayısıyla, engelli iş
arayan kişi; taklit mülakatları izleyerek veya dinleyerek aynı zamanda gruptaki diğer
insanların çekilmiş sunumlar hakkında nasıl yorum yaptığını öğrenerek, mülakat
becerilerini değerlendirme şansına sahip olmalıdır.
İş merkezi veya işe alım acentası temsilcisi tarafından diğerlerinin ne gördüğü, duyduğu
veya hissettiği hakkında samimi geri bildirim; iş arayanın kendini diğerlerinin onu
gördüğü gibi görmesine-diğerleri gerçek yetenek ve güçlü yan olarak hangi özellikleri
görmekte- yardım edecektir. Bu etkinlik ayrıca katılımcının geri bildirim vermesine ve
almasına izin verir.
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İçerik
Bu oturum şunları içerir:
Tartışma: Geri bildirim almanın ve diğerlerinden mülakat ve diğer islerle ilgili sosyal
durumlarda performansın nasıl geliştireceğini öğrenmenin önemi.
Etkinlikler: taklit mülakat video eleştirisi (mülakat eleştirisini tartışın). “Bir mülakatta
işverenler neye bakıyor?” etkinliğini tekrar edin.

7.17 7.17 İşte ilk gün hazırlığı
Çıktılar
Bu oturum engelli iş arayana:
 Bir işe başlarken ilk izlenim oluşturmada şanslarınızı ne şekilde arttırmanız için
 Harika bir izlenim yaratmada yardım etmek için gerekli bilgi ve araçları sağlar.

Gerekçe
İş yerinde ilk güne başlamak herkes için büyük bir olaydır. Engelli bir kişi
meslektaşlarının ona nasıl tepki vereceğini merak edebilir. Bu oturumda, destekli iş
istihdamı koçu, işyerine nasıl kolaylıkla entegre olacağı hakkında bazı faydalı tavsiyeler
vermelidir. Yeni firmada ilk günü yaklaşır ve kişi gerginleşebilir. İki önemli gerçek
sakinleşmesine yardım etmelidir. İlk olarak, siz destekli iş istihdamı koçu olarak
patronun onu niteliklerine ikna olduğu için işe aldığının altını çizmelisiniz. Müdürü onu
destekleyecektir çünkü kimse çalışanın başlangıçtan itibaren bir kahraman olacağını
beklemez. Zaman içerisinde kişi, önceki bilgisi ve devamlı eğitim yoluyla yeni işine aşina
olur. Siz destekli iş istihdamı koçu olarak danışanınızı, henüz olmamış şeyler hakkında
meraklanmaması ve herşeyi doğal akışına bırakması konusunda cesaretlendirmelisiniz.
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İkinci tavsiyenin uygulanması biraz zordur. Kişinin yeni meslektaşları daha önce engelli
bir kişiyle hiç irtibata geçmemiş olabilir. Eğer meslektaşları kendini yeni durum
hakkında ne yapacağı konusunda endişeli hissederse o zaman danışanınız bu durumla
sakin ve kolay bir şekilde başa çıkacak doğru insandır. Unutmayınız ki meslektaşı ona
engelinden dolayı saygısızlık yapmayacaktır. Tam tersi doğrudur. Meslektaşları ona
doğal saygı ile davranacak ve hatta engelinizle ilgili dürüst ve açık olursanız size daha
çok saygı duyacaklardır.
Meslektaşlarınızın kesinlikle bilmesi gereken şey; iş yerinizin size herhangi bir engel
teşkil edip etmediğidir. Bu özel bir çalışma cihazı veya uygulaması, dış hizmet(örneğin
duyma engelli bireyler için tercüman) veya meslektaşlarınızdan tesadüfi bir yardım eli
olabilir.
Engeller görülebilir fakat bazılarının tespit edilmesi zordur ve hatta bazen tamamen
görünmez olabilirler. Siz destekli iş istihdamı koçu olarak tavsiye vermeli ve yanlış
anlaşılmalar ve söylentilerden kaçınılmasına yardım etmelisiniz (örneğin eğer
danışanınızın; insulin iğnesini yapmak için gün içinde birçok kez tuvalete gitmesi
gerekirse)
Ayrıca, destekli iş istihdamı koçu olası anlaşmazlık durumları hakkında ve bunların nasıl
çözülebileceği ya da kaçınılacağı konusunda tartışmayı dahil edebilir.

İçerik
Bu oturum şunları içerir:
Tartışma: İşyerinde ilk güne nasıl hazırlanılır? Çalışma arkadaşları ve gözetmenlere
nasıl davranılır? Uygun işyeri düzenlemeleri veya yardımcı teknolojiler nasıl istenir?
Engelinizi nasıl ve ne zaman ifşa etmek uygundur? Meslektaşlardan nasıl destek istenir?
Etkinlikler:
“İstihdamda haklarınız”, “İşte kalma”,
“İşi muhafaza tavsiyeleri”
etkinlikleri ve “Anlaşmazlıklarla nasıl başa çıkılır?” testi (bakınız modül 3).
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Modül 8

Kariyer rehberliği – iş piyasası yöntemleri

Sorumlu ortak

Uluslarası Bilim, İnovasyon, Teknoloji ve Eğitimi Destekleme
Derneği (UBITED)
Destekli iş istihdamı koçları nasıl yapılacağını bilir:

Modülün amaçları ve
kapsayıcı hedefleri




Modül içeriğinin özeti ve
içindekiler

Kariyer desteği organize etmek ve sağlamak
Diğer profesyonel gruplardaki ortaklarla etkili şekilde
çalışmak
 Resmi olmayan kariyer destek mekanizmaları kullanmak
 Kariyer desteğini daha etkili vermeleri için yöneticileri ve
diğerlerini hazırlamak.
‘Kariyer’ çok yönlü bir kavramdır. Bu; anlam, amaç ve yön
duygusuyla ilgilidir. Ayrıca, hem işyerinde hem kişisel anlamda
ilerleme ve gelişme fikirlerini içerir. Bu şekilde, kariyer; hayat boyu
öğrenme ve beceri gelişimi hakkında fikirleri kapsar. Bu aynı
zamanda insanların gelecekleriyle ve hızla değişen iş piyasasında
gelecek istihdamıyla ilgilidir- geliştirmek istedikleri beceriler,
işyerinde ve kişisel olarak ne başarmak istedikleri-.
Daha etkili rehberlik; bilgi ekonomisi gelişimine yardım edecek ve
bireyler, işverenler ve genellikle topluma faydası olacaktır. Etkili
kariyer rehberliği sadece bireyler için değil aynı zamanda onlara
istihdam sağlayan kuruluşlar için de önemlidir. Her ikisi için de
değişikliği daha etkili elde tutma dayanıklılığı için bu; stratejinin bir
parçasıdır.
Çalışanların ve özellikle bilgi işçilerinin nasıl motive edileceğini
anlamak kurumsal başarıda kritik bir faktördür. Kariyer rehberliğine
önem vermek sadece yetenek gelişimi için değil aynı zamanda
engelli kişilere daha net yön ve amaç duygusu vererek, işyerinde
üstün performansı motive etmek için de çok önemlidir.
Gelecek plan gelişimi ve destekli iş istihdamı tedarikçileri için kariyer
rehberliği hakkında üç önemli çıkarım vardır.
1. Çalışan iş gücünün çoğunluğu için kariyer geliştirme desteği
sağlamada etkili stratejinin olmayışı
2. Kariyer geliştirme desteği sağlamada aracı kuruluşların artan
rolü
3. Başarılı kariyer yönetimi için bireyin gerekli olan becerileri
elde edebilmesinin önemi
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İçindekiler:
8.1 Kariyer rehberliği ve çalışma kapsayıcılığına genel bakış
8.2 Engelli bireyler için kariyer rehberliği programı tasarlama
8.2.1 Kariyer tavsiyesi
Kariyer planlamada profesyonel rehberlik
Beceri ve yeterlikleri saptama
İş arama desteği ve tavsiye
8.2.2 İstihdam desteği
Boş iş pozisyonlarına erişim
İş başvuru sürecine destek
İşverenlerin ihtiyaçları ile becerileri eşleştirme
İş deneyimi yerleri
İş yerine entegre olmaya destek
8.2.3 Takip desteği
İstihdamı sürdürmek için gerekli destek hizmetlerine
erişim
8.2.4 Bilgi
İstihdam yetkileri üzerine tavsiye
8.3 İş piyasa bilgisinin geçerliliği ve güvenilirliği
8.4 Vaka çalışmaları (Avrupa seviyesi)
Eğitim iş yükü

Gerekli eğitim kaynakları

Öğrenme yolları

Ön bilgi

1. Teorik kısım (saat): 14 saat
2. Uygulamalı kısım (saat): 8 saat
3. Değerlendirme (saat): 2 saat
1. Kişisel bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya tablet
2. İnternet erişimi
3. E-posta hesabı
1. Yüz yüze: 6 saat
2. E-öğrenme: 10 saat
3. Uygulama: 8 saat
4. Staj: 0 saat
1. Okur yazar olmak, engellilik ve sosyal meselelerde temel bilgiye
sahip olmak.
2. İyi iletişim becerileri.
3. Temel ICT becerileri.
4. Diğerleriyle iş birliği yapabilme yeteneği.
5. Engellilere karşı olumlu tutumlar ve empati gösterme yeteneği.
6. Özel ihtiyaç sahibi danışanlarla çalışma alanında temel bilgi.
Başlamadan önce diğer modülleri tamamlama zorunluluğu:
Önceki hiçbir modül zorunlu değildir.
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Öğrenme çıktıları

Bilgi:
 İşçileri motive etme yolunu anlama
 Engelli bireyler için kariyer rehberlik programı tasarlama
bilgisi
 İş arayanlar için kariyer ve iş piyasası bütünleştirme
hizmetlerini anlama
 Destekli iş istihdamı tedarikçisi tarafından iş piyasası
bilgisinin
geçerliliği
ve
güvenilirliğinin
nasıl
değerlendirileceğini öğrenme
Beceriler:
 Çalışanları motive etme yeteneği
 Çalışanlar için bireysel kariyer rehberlik programı tasarlama
yeteneği
 Kariyer tavsiye adımlarını (kariyer planlamada profesyonel
rehberlik, becerileri saptama iş arama desteği ve tavsiye)
takip etme yeteneği
 Danışanlara istihdam desteğini açıklama yeteneği
 Boş pozisyonlara erişim yeteneği
 İş başvuru sürecini destekleme yeteneği
 Destekli iş istihdamı tedarikçisi tarafından iş piyasası
bilgisinin geçerliliği ve güvenilirliğini değerlendirme yeteneği



ECVET/AKTS puanları

İşverenlerin ihtiyaçları ile eşleşen becerileri arttırmak
Danışanların işyerine entegre olmasına yardımcı olmak

Tutumlar:
 Engellilerin istihdamında kamu farkındalığının artması
 Uygun mesleki durumu olmayan her bir danışana kişi
merkezli yaklaşımın uygulanması (rehberliğin olmayışı,iş
ilanına sınırlı erişim)
 Engellilerin kariyer fırsatlarının farkındalığının artması
 Danışan ve işverenlerin ihtiyaçları ve korkularına karşı artan
farkındalık
 Engellilerin iş aramalarını motive etmek için cesaret
kazanmak
 Danışanların kariyer rehberlik sürecinde esneklik
 İşverenlerin ihtiyaçları ile eşleşen becerilerde uzmanlık
kazanmak
 Zahmetli hayat şartlarındaki insanlara karşı açık görüşlü
olmak
AKTS = 1 kredi
ECVET = 10%
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Değerlendirme (tür)

Çevrimiçi anket/test
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Modül 8

Başlık: Kariyer rehberliği – iş piyasası yöntemleri

Sorumlu ortak

UBITED, TURKEY

İçindekiler
8.1 Kariyer rehberliği ve çalışma kapsayıcılığına genel bakış

2

8.2 Engelli bireyler için kariyer rehberliği programı tasarlama

4

8.2.1 Kariyer tavsiyesi

5

8.2.1.1 Kariyer planlamada profesyonel rehberlik

6

8.2.1.2 Destekli iş istihdamı tedarikçisinin becerileri ve yeterliklerini saptama

7

8.2.1.3 İş araştırma desteği ve tavsiye

8

8.2.2 İstihdam Desteği

8

8.2.2.1 Boş iş pozisyonlarına erişim

9

8.2.2.2 İş başvuru sürecine destek

10

8.2.2.3 İşverenlerin ihtiyaçları ile becerileri eşleştirme

12

8.2.2.4 Staj/ çıraklık olarak iş deneyimi yerleri

13

8.2.2.5 İşyerinde entegre olmaya destek

14

8.2.3 Takip desteği

16

8.2.3.1 İstihdamı sürdürmede gerekli destek hizmetlerine erişim

16

8.2.4 Bilgi

18

8.2.4.1 İstihdam yetkileri üzerine tavsiye

18
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8.3 İş piyasası bilgisinin geçerliliği ve güvenilirliği

21

8.4 Vaka çalışmaları

22

Kaynaklar

28
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8.1 Kariyer rehberliği ve çalışma kapsayıcılığına genel bakış
Özgür

yaşam

şu

demektir

engelsiz

kardeşlerimiz,

komşularımız

ve

arkadaşlarımızın önemsiz gördüğü aynı seçenekleri ve kontrolü günlük
hayatlarımızda talep ederiz. Kendi ailelerimizde büyümek, mahalle okuluna
gitmek, komşularımızla aynı otobüsü kullanmak, eğitimimiz ve ilgi alanımızla
uyumlu işlerde çalışmak ve kendi ailelerimizi kurmak isteriz. İhtiyaçlarımızda en
iyi uzman kendimiz olduğumuz için, istediğimiz çözümleri göstermemiz, kendi
hayatlarımızdan sorumlu olmamız,

herkes gibi kendi adımıza düşünüp

konuşmamız gerekir. Bu amaçla, birbirimizi desteklemeli ve öğrenmeli, kendimizi
organize etmeli, yasal insani ve sivil haklarımızı sağlayacak siyasi değişimler için
çalışmalıyız. Engellerimizi trajedi olarak gördüğümüz sürece acınacağız.
Kendimizden utandığımız sürece, hayatlarımız bir işe yaramaz görülecek. Sessiz
kaldığımız sürece, diğerleri tarafından ne yapmamız gerektiği söylenecek. (Adolf
Ratzka 2003 http://www.independentliving.org)
Yıllar içerisinde, Avrupa’da eğitim ve sosyal refah hizmetleri sektöründe önemli
gelişmeler gördük. Eğitim; endüstri, üretim ve hizmetler sektöründeki artan taleplere
bağlı olarak, sosyal yapıda önemli bir bileşen olmaya devam etmektedir. Yıllar içinde
birçok değişiklik; muhafazakar bir kurum olarak düşünülmesine rağmen eğitim
sistemimizi nitelendirdi, biz yine de eğitimin değişimin temel tetikleyicisi olduğuna
inanıyoruz.
Aslında, eğitim genellikle toplumumuzun gelişmesinde ve ilerlemesinde belirleyici bir
öğe olarak düşünülmektedir. Geçen on yılda, kariyer rehberliği Avrupada önlenemeyen
şekilde politik dikkat çekmiştir, hem milli hem uluslararası seviyede birçok girişime
neden olurken Avrupa birliğinin kariyer rehberliği alanında politika kapsayıcılığının
uzun bir geçmişi vardır. Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Bölge ülkeleri arasında,
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devletin kariyer rehberliğinin karşılaştırmalı bölge analizlerini sağlayan birçok tek ülke
çalışmaları yapıldı. Analizler; hem eğitim hem iş piyasası sektörlerinde rehberlik
hizmetlerine odaklandı ve rehberliği sadece iş piyasası hedeflerini karşılayan bir yol
olarak değil- beceri arz ve taleplerini eşleştirmeyi iyileştirmek gibi- aynı zamanda sosyal
eşitlik ve hem genç hem yetişkinler için kapsayıcılığı sağlamaya yardım edecek politika
aracı olarak algıladı. Avrupa’da böyle bir yaklaşım; tüm vatandaşlar için özellikle sosyal
dışlanma riskinde olanlar için dayanışma sağlamaya devam eden sosyal refah fikirlerine
sağlam bir şekilde bağlıdır. Kariyer rehberliği şuan Avrupa’da algılandığı gibi
vatandaşları eğitim ve mesleki yolları yönetmek için gerekli hayat becerileri ile
donatarak sadece özerklik ve öz yeterlilik sağlamaz aynı zamanda hayat boyu gerektiği
yerde ve zamanda destek sağlar.
Benzer şekilde, iş piyasası sektöründe Avrupa halk istihdam hizmetleri fonu marjinal ve
mağdur gruplar için dayanışma prensibi ile ilişkili görülür. Böyle gruplar; okulu terk
eden niteliksiz genç bireyleri ve eğitim, istihdam veya staj içerisinde olmayanları ve
uzun dönem işsizleri de kapsar.
Destekli iş istihdamı tedarikçileri kariyer danışmanları olarak; fırsatlar hakkında bilgi
vermenin yanı sıra engelli bireylerin yeterlikler, özgeçmiş ve başvuru formlarında
yardım etmek için çalışırlar.
Onların ilgi alanları, istekleri, yetenekleri ve becerilerine bakmanın yanı sıra engellerinin
çalışma yeteneklerine etkisini düşünmek önemlidir.
Destekli istihdam tedarikçileri engelli bireylerin iş bulmalarına veya uzun süredir işsiz
ya da çok az iş tecrübesi olsa bile yeni beceriler kazanmalarına yardım eder. Engelli iş
istihdamı danışmanı ile irtibatta olmak iş arama ile ilgili ek yardım almak için önemlidir.
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Destekli iş istihdamı tedarikçisi kariyer danışmanı olarak kariyer seçimi, istihdam ve
eğitim konusunda engelli kişilere bilgi ve tavsiyede bulunmalıdır. Destekli İstihdam
Tedarikçisi kariyer danışmanı olarak; çok fazla özgüvene ve mükemmel dinleme, sözlü
ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Gizlilik, önyargısız tavır ve kişiler arası iyi
beceriler de önemlidir.
Destekli iş istihdamı tedarikçisi olarak kariyer tavsiyesinde bulunmak önemlidir çünkü
destekli istihdam tedarikçisi uygun iş için seçenekleri saptamaya, özgeçmiş
düzenlemeye, beceri boşluklarını tanımlamaya, nerede iş arayacağı konusunda tavsiye
vermeye, başvuru sürecinde yardım etmeye ve ilgili eğitim kurslarına yerleştirmeye
yardım eder.
8.2 Engelli bireyler için kariyer rehberlik programı tasarlama
Avrupa Birliği; AB insan haklarının engelli meselelerine yaklaşımıyla uyumlu olarak,
engelli kişilerin topluma aktif dahil olmalarını ve tam katılımını teşvik eder. Engellilik bir
hak meselesidir , bir hoşgörü meselesi değildir. Bu yaklaşım; AB’nin imza sahibi olduğu
BM Engelli İnsan Hakları Sözleşmesinin de merkezindedir.
Avrupa Konseyi Eylem Planı’na göre, engellilerin topluma tam katılımını ve haklarını
teşvik etmek: Avrupa’da engellilerin hayat kalitelini iyileştiren eylem ekseni no.5 şunları
amaçlar:
- Ayrımcılığa karşı savaşarak ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olduğunu güvence altına
alan olumlu eylem tedbirleri ile engelli çalışanların istihdamını açık iş piyasasında teşvik
etmek
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- ayrımcılıkla mücadele etmek ve engelli insanların mesleki değerlendirme, rehberlik,
eğitim ve istihdamla ilgili hizmetlerde katılımını teşvik etmek
İstihdam; sosyal kapsayıcılık ve çalışma yaşındaki tüm vatandaşların ekonomik
özgürlüğü için anahtar unsurdur. Engelsiz insanlara kıyasla, engelli insanların istihdam
ve etkinlik oranı çok düşüktür. İş yerindeki tüm engellere hitap edebilmek için etkinlik
oranını arttırma politikaları çeşitli(engelli insanların çalışma potansiyeline göre) ve
kapsamlı olmalıdır. Engelli insanların çalışma durumunu iyileştirme sadece engelli
bireylere değil aynı zamanda işveren ve topluma da yarar sağlar.
Mesleki rehberlik ve yardım; insanların kendileri için uygun etkinlikleri tanımlamasında
ve eğitim ihtiyaçlarına veya gelecek mesleklerine rehberlik yapmasında önemli rol
oynar.

Engelli

insanların,

potansiyellerini

kazanmalarından

emin

olmak

için

değerlendirme, mesleki rehberlik ve eğitime erişimi çok önemlidir.
Bu eylem ekseni; kariyer seçimlerini belirlemek ve gerçek seçimleri belirlemede destek
ve yapılar yoluyla temelleri kurmak için engellilerin istihdama daha fazla katılmalarının
temelini oluşturmayı araştırır. Tüm önlemler özel çalışanlar için olduğu kadar kamu için
de geçerlidir.
2010 yılında kabul edilen Avrupa Komisyon’un 2010-2020 Avrupa Engellilik Stratejisi
UNCRPD(BM Engellilik Hakları Sözleşmesi) üzerine dayalıdır ve Engellilik Eylem
Planı(2004-2020) tecrübesini göz önüne alır. Hedefleri, sekiz öncelik alanlarında
eylemler tarafından takip edilir. İstihdam, eğitim, staj ve sosyal koruma bu önceliklerin
iki alanıdır.
1. İstihdam: Açık iş piyasasında çalışan engelli insanların payını ciddi derecede
arttırmak. AB’nin çalışma yaşındaki nüfusunun altıda birini temsil etmektedir
fakat istihdam oranları nispeten düşüktür.
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2. Eğitim ve staj: Engelli öğrenci ve çocuklar için kaynaştırıcı eğitim ve hayat boyu
öğrenmeyi teşvik etmek. Kaliteli eğitim ve hayatboyu öğrenmeye eşit erişim
engelli kişilen topluma tamamen katılmasını ve hayat kalitelerini arttırmalarını
sağlar. Avrupa komisyonu, engelli insanlar için birçok eğitim girişimciliği başlattı.
Bunlar; Avrupa Özel İhtiyaç Eğitimi Geliştirme Ajansı’nın yanı sıra engellilik ve
hayat boyu öğrenme üzerine özel bir çalışma grubunu da içerir.
8.2.1 Kariyer tavsiyesi
Kariyer karar verme süreci anahtarı; dikkatli kariyer planlama yoluyla iyi düşünülmüş
kararlar vermektir. Kariyerinizin yanı sıra becerilerini, değerlerini ve hayat odak
noktanı ve önemli seçenekleri bilmek tatmin edici bulduğunuz kariyere size bir adım
daha yaklaştıracaktır.
Destekli iş istihdamı tedarikçileri; mevcut kariyerlerini( ya da olası gelecek
kariyerlerini) düşünerek engellilere tavsiye verebilir. Bunlar:
-

Bağımsızlık: Gözetmenden bağımsız, kendi girişimi üzerine çalışabilme

-

Sosyal refah: İyi anlaşabileceğiniz arkadaşçıl, anlayışlı insanlarla birlikte çalışma
isteği

-

Kişisel gelişim: Mümkün olduğu kadar beceri ve yeteneklerinizi geliştirip
kullanabileceğiniz harika fırsatlara sahip olma isteği

-

Yaratıcılık: Orjinal birşey yapma, yenilikçi hatta cüretkar olma ve yeni şeyler
deneme

-

Kazançlar: Çalışma ödülü olarak ortalamadan daha fazla miktarda para istemek,
iyi ücret ödenmek

-

Hayat tarzı: İşinize aldırmadan kendi hayatınızı yaşayabilme, sosyal olarak
kısıtlanmama
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-

Prestij: Diğer insanlar ve genel toplum tarafından işinizin önemli görülmesi
Fedakarlık: İşinizin diğer insanların mutluluk, refah ve mutluluğuna katkı
sağladığından emin olmak istemek

-

Güvenlik: İşinizi kaybetmeyeceğinizden veya istihdam değişiklikleri ile kolayca
değiştirilmeyeceğinizden emin olmayı istemek

-

Yönetim ve liderlik: Diğer insanları görevlendirme ve yönlendirmek istemek

-

Fiziksel aktivite: İşte aktif olmayı istemek

-

Çevre: Özellikle rahat, ilgi çekici belki de estetik olarak memnun edici bir çevrede
çalışmayı istemek

-

Seyahat: Meslekte yerel, ülke içi ya da uluslararası seyahat şansına sahip olma
isteği

-

Yerellik: Evi taşımak zorunda kalmayacağı bir işi istemek veya ihtiyaç duymak

-

Aile dostu: Esnek çalışma ve arkadaşçıl iş şartları sunan bir kuruluşta çalışmayı
istemek.

-

Olgunluk : Olgunluğun pozitif olarak algılandığı bir kuruluşta ya da meslekte
çalışma isteği

-

Çeşitlilik dostu: Çeşitliliğe karşı olumlu tutumu olan bir kuruluşta veya meslekte
çalışma isteği

8.2.1.1 Kariyer planlamada profesyonel rehberlik
Destekli istihdam tedarikçileri engelli insanlara şunları yapmaları için yardım eder:


Özgeçmiş geliştirmek



İş araştırmak ve başvurmak



Iş piyasasını anlamak



Ders ve eğitim planları araştırmak



Öğrenme desteğine fon bulmak



Engellilerin anahtar güçlü yanlarını ve becerilerini tanımlamak
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Kariyer seçeneklerini keşfetmek



Mevcut destek seçeneklerini keşfetmek



Engellilerin hayat tarzına uyan eğitim yolları seçmek



Engellilerin hedeflerini başarmaları için eylem planı geliştirmek

8.2.1.2 Destekli iş istihdamı tedarikçilerinin becerileri ve yeterliklerini saptama
Başarılı kariyerler beceri ve bilginin iki katmanından oluşur. Her kariyerin altında geniş
bilgi temeli ve bir dizi güçlü aktarılabilir beceriler yatar. Aktarılabilir beceriler arasında
kişilerarası beceriler, etkili yazılı ve sözlü iletişim becerileri, veri yönetimi, bütçe ve
zaman yönetimi vardır. Bu beceriler “aktarılabilirdir” çünkü bunlar bir meslekten
diğerine kolaylıkla aktarılabilir.
Destekli iş istihdamı tedarikçileri; kariyer tavsiyesi ve rehberlik alanlarına göre özel
beceriler kazanmalıdır. Destekli iş istihdamı tedarikçilerinin bilgi, beceri ve yetenekleri
aşağıdaki tabloda listelenmiştir:
Bilgi

Beceri ve Yetenekler

- Engellilerin bireysel ihtiyaçları
- Gelişmeye yönelim
- Uluslararası ve ulusal insan hakları - İş ortamına uygun düzenlemelerin
yasası ve engelli yasası hakkında yeterli
saptanması
(fiziksel
erişilebilirlik,
bilgi
yardımcı teknoloji ...)
- Kariyer planlama, analiz ve hazırlık
- Engelli bireylerle basit ve net
kişilerarası iletişim
- Kariyer gelişiminde özel ihtiyaç sahibi
insanları motive etme ve kapsamlı
yaklaşım
- Danışmanlık, koordinasyon, planlama ve
özel ihtiyaç sahibi insanların destekli iş
istihdamı
tedarikçileri
tarafından
sistematik sosyalleştirilmesi
Tablo: Destekli iş istihdamı tedarikçilerinin bilgi, beceri ve yetenekleri
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8.2.1.3 İş arama desteği ve tavsiye
Destekli iş istihdamı tedarikçisi aşağıdaki iş arama desteği hizmetlerini sunmalıdır ve
engelli iş arayanların özel ihtiyaçlarına en uygun tavsiyede bulunmaktan memnundur.
İş arama partneri olarak, destekli iş istihdamı tedarikçisi iş arayanları destekler:
– Hedeflerini belirlemede ve o hedeflere ulaşmada adımları planlamada birebir
yardım
– Özgeçmiş ve iş başvuruları hazırlamada yardım etme ve tavsiye verme
– Kişinin çalışabilirliğini ve iş becerilerini ilerletmede uygulamalı eğitim
– Gerçek iş çevrelerinde iş tecrübe fırsatları
– İşle ilgili kıyafet ve ekipmanlarda destek
– İş arama imkanları ve ofis ekipmanına erişim
– Alanındaki uygun boş iş pozisyonları hakkında tavsiye
– Destekli iş istihdamı tedarikçisini ziyaret ettiğinde çevrimiçi iş aramak için
ücretsiz Wi-Fi bağlantıları
Destekli iş istihdamı tedarikçisi iş arama desteği ve tavsiyesi sağlamak için kanallar
kullanabilir. Bunlar:
1. İş merkezleri
2. İş fuarları
3. Kitlesel medya yayınları
4. İşveren ağları
5. Sosyal medya yayını
6. Kişisel irtibat
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8.2.2 İstihdam Desteği
İstihdam desteği; engelli insanlar için işyerinde uzun dönem, düzenli ve devamlı destek
için tahmini ihtiyaç için bir hizmettir. Engelli insanların açık iş piyasasında iş elde etmesi
ve sürdürmesine yardım eder.
Proje partner ülkelerindeki(Entellektüel ürün 1) destekli iş istihdamı tedarikçilerinin
anket bulguları karşılaştırmalı raporuna göre, Coach@Work projesi

yukarıda

bahsedilen tüm partner ülkelerdeki boşlukların aşağıdaki ana eylemlerle üstesinden
gelmeyi planlar :
- partner ülkelerdeki destekli iş istihdamının milli kapsayıcılığı için net yasal çerçeve
kurulumunu desteklemek;
- toplumdaki mağdur gruplara hoşgörüyü arttıracak ve tüm partner ülkelerdeki
önyargıyı azaltmaya yardımcı olacak destekli iş istihdamı etkinlikleri ile dayanışmayı
arttırmak için sosyal birliktelik ve kapsayıcılığı teşvik etmek;
- Hem özel hem kamu sektörünün destekli iş istihdamı etkinliklerini teşvik etmede
önemli rol oynadığı yerlerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk seviyesini arttırmak;
-VET eğitimi ve iş piyasası arasındaki pekiştirici bağlantılar, nitelikler, öğrenme hakkı ile
iş piyasası alakasını arttırmak;
- destekli iş istihdamı mesleki eğitim sağlama alanlarında aktif partner kurumların
kapasitesini iyileştirmek, özellikle stratejik geliştirme, organizasyon yönetimi, liderlik,
öğrenim kalitesi, uluslararasılaşma, eşitlik ve kapsayıcılık, engelliler için niceliksel ve
hedef etkinlikler alanlarında;
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- kariyer rehberliğini, danışmanlığı ve destek hizmetlerini geliştirerek öğrenme ve
çalışılabilirliğe katılımı arttırmak.

8.2.2.1 Boş iş pozisyonlarına erişim
Destekli iş istihdamı tedarikçileri iş arayanların(engelli) nereye gitmek istediklerini ve
buraya nasıl ulaşacaklarını planlamalarına yardım eder. Destekli iş istihdamı
tedarikçileri onlara şu konularda yardım edebilir:
-

İşleriyle alakalı beceri, yetenek ve ihtiyaçlarının resmini oluşturmak

-

Bir iş bulma ve sürdürmede fikir sahibi olmalarını desteklemek

-

İstihdam hakkında destek ve tavsiye vermek

-

İş aramada desteklemek- özgeçmiş geliştirme, işverenlere yaklaşım, iş başvuru
formlarını doldurmak ve iş mülakatlarına katılmak.

Access to job vacancies involves a study of the open labour market to identify job
placement opportunities suited to individual job seekers with disabilities. The central
criterion for suitability is that the job is consistent with the individual’s interests as well
as their abilities. Another criterion for opportunities is the employer’s needs. A good
understanding of the employer and the firm as a whole is necessary.
8.2.2.2 İş başvuru sürecine destek
Engelli bireyler işe başvururken, iş başvuru sürecinin nasıl işlediğini bilmeleri gerekir.
Destekli istihdam tedarikçileri;

işe başvuru, özgeçmiş ve ön yazı, iş başvurusu

tamamlama, istihdam öncesi görüntüleme ve test, geçmiş ve refarans kontrolü, mülakat
ve işe alma süreci bilgisini içeren adım adım rehberlikle iş başvuru sürecinde onlara
yardım edebilirler.
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Destekli istihdam tedarikçileri iş arayanların(engelli) aşağıdaki temel iş başvuru
adımlarını takip etmelerine yardım eder:
1. İş verenin beceri ve ilgi alanlarını saptamak
-

Başarılı iş aramada ilk adım; kişinin ne yapmak istediğini, becerilerinin,
değerlerinin ve ilgi alanlarının işin beklentileriyle ne kadar uyumlu olduğunu
düşünmektir.

-

İş arama sürecinde daha rekabetçi yapmak için, Kişinin ek beceri veya tecrübe/
daha fazla eğitim kazanmaya ihtiyaç duyup duymadığını belirlemek

2. Belgeleri geliştirmek ve sosyal medyadaki varlığını ayarlamak
-

İş arayan kişinin, her bir iş için daha sonra değiştirebileceği ön yazı hazırlamasına
yardım etmek.

-

Ön yazı yazma üzerine çalışmak

-

Kişisel beyanat veya eğer istenirse tavsiye mektubu teslim etmesine yardım
etmek.

-

Çevrimiçi gösterdiği görüntünün olası staj siteleri tarafından görünmek
istediğinin ne kadarını temsil ettiğinden emin olmak için sosyal medya
hesaplarını (örn. Facebook, LinkedIn, twitter) gözden geçirmesini tavsiye etmek

3. Çevre ağı kullanmak
-

İşverenler ve iş arayanlar; ağ kurmanın iş bulmada güçlü bir araç olduğunu kabul
ederler. Birçok fırsat; işverenin ağ kurma irtibatları aracılığıyla bildikleri adaylar
tarafından doldurulur.

-

Network irtibatları; kişinin belgeleri teslim etmeden önce iyi bir şekilde
ayarlamaları için yardımcı olur.

4. Kişinin ilgi alanları ve becerileriyle eşleşen meslek türlerini araştırmak
-

Alanları ve/veya coğrafi bölgeye göre olası işverenleri saptayarak kişinin iş
arama sürecine odaklanmak
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5. Kişinin ilgili olduğu iş ilanına göre belgeleri uygun hale getirmek ve
başvuruları teslim etmek
-

Başvuruları elektronik veya mail yoluyla teslim etmenin yanı sıra, bir iş fuarına
katılmayı deneyebilirsiniz.

6. Bir organizasyon sistemi kurmak ve devam ettirmek
-

Organizasyonel bir yaklaşım; network irtibatları, tarihler ve takip bilgisinin izini
sürdürmeye yardımcı olacaktır.

-

Başvuruyu teslim ettikten sonra takip etmek

-

Eğer organizasyon “arama yok” veya “cevap yok” diye belirtmişse, talimatlara
uyun.

7. Kişiyi mülakata hazırlayın
-

Kişi iş için mülakatta başarılı olsa bile, bu farklı bir çeşit mülakattır: Pratik yapın.

-

Bazı mülatalr sunum yapmayı gerektirebilir.

-

Kişinin uygun profesyonel kıyafeti giydiğinden emin olun.

8. İş teklifini kabul edip etmeyeceğinize karar verin
-

İş arayan kişinin yapmak istediği şey için işin uygun olup olmayacağını
belirleyecek artılar ve eksiler listesi oluşturun.

9. İş yerinde başarılı olabilmek hakkında bilgi edinin
-

Kişi başlamaya hazır olduğunda, işte devam etmesi için ne yapması gerektiği
hakkında tavsiye verin, bilgilendirin ve kişinin iş yerinde başarılı profesyonel
olmaya hazır olduğundan emin olun.

8.2.2.3 Becerileri işverenin ihtiyaçlarıyla eşleştirmek
Çalışanlar, mesleğin gerektirdiğinden daha fazla ya da daha az beceriye sahipse beceri
uyumsuzluğu ortaya çıkar. Bazı uyumsuzluklar kaçınılmazdır çünkü iş piyasası; işveren
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ve çalışanların karmaşık kararlarını içerir ve birçok dış faktöre bağlıdır. Fakat yüksek ve
kalıcı beceri uyumsuzluğu; işveren, çalışan ve toplum için maliyetlidir.
Çeşitli becerilere sahip iş arayanları, mevcut boş pozisyonlarla eşleştirme süreci
otomatik değildir. Farklı yeteneklere sahip insanlar için arz talep arasındaki
dengesizlikler tüm ekonomilerde mevcuttur ve bazen kaçınılmazdır. Gözlemlenen beceri
uyumsuzluğunun bir kısmı bireylerin ilk eğitimsel ve mesleki seçimlerinin sonucudur ve
iş piyasasındaki fırsatlar için eksik bilgiye sahiptir. Sonuç olarak, farklı tür beceri
uyumsuzlukları, beceri eksikliği, nitelik uyumsuzlukları ve beceri boşlukları bir arada
mevcuttur (Tablo 2).
Beceri eksikliği

Belli tür beceri talebi, bu beceriye sahip
insanların arzını denge ödeme oranında aşar.

Nitelik uyumsuzluğu

Nitelik seviyesi ve/veya nitelik alanı bir işi
yeterince gerçekleştirebilmek için gerekli
olandan farklıdır.

Nitelik/eğitim/ fazlalığı/yetersizliği/

Nitelik/eğitim

seviyesi

gerçekleştirebilmek

için

bir

işi

gerekli

yeterince
olandan

fazladır (azdır).
Beceri boşluğu

Beceri türü veya seviyesi bir işi yeterince
gerçekleştirebilmek

için

gerekli

olandan

seviyesi;

bir

işi

yeterince

gerçekleştirebimek

için

gerekli

olandan

farklıdır.
Beceri fazlalığı/Azlığı

Beceri

fazladır(Azdır).
Tablo 1: Beceri uyumsuzluğu şekilleri (Kaynaklar: Cedefop 2010; OECD 2011)
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Bir işin gereklilikleri ile iş arayanın niteliklerini eşleştirmek çok önemli bir adımdır.
Destekli iş istihdamı tedarikçileri; kişinin tecrübesini, becerilerini ve bilgilerini işverenin
ihtiyaçlarına bağlayan örnekleri göstermesini ve aşağıdakilerini yapmasına

yardım

eder:
– Mesleğin, kişinin tüm yeteneklerini anlamlı bir şekilde gösterip göstermediğine
karar vermek.
– Kişinin göreve uygunluğunu görmek
– Pozisyon için önyazı ve özgeçmişini düzenlemek
Destekli iş istihdamı tedarikçileri iş arayanların şu sorulara cevaplar üretmesine yardım
eder:
– İşverene hangi özellikleri ve becerileri verebilirsiniz?
– Hangi etkinlikler size enerji verir?
– Hangi iş/rol sizin özelliklerinize, becerilerinize ve ilgi alanlarınıza uygundur?
Bu; profesyonellerin fikirlerini engelli iş arayanlarla paylaşma fırsatı verir ve
yeteneklerini neyin cezb ettiğini anlamalarına yardım eder.

8.2.2.4 Staj/ çıraklık olarak iş deneyimi yerleri
İş deneyim yeri; iş arayanlara uygulamalı çalışma dünyası tecrübesi kazanma şansı verir
ve bilinçli kariyere adım atmada çok değerli olabilir. .
İş deneyimi yerleri ile ilgili önemli şey şudur iş arayanlara çalışmanın üstesinden gelmeson teslim günlerini kaçırmama ve bir ekipte çalışma- fırsatı verir. Böyle bir yer kişinin
bilgisini arttırırken aynı zamanda iş ve endüstri hakkında daha fazla şey öğrenmesine
yardım eder.
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İş deneyim yerinde harcanan zamanın uzunluğu sektör ve işverene bağlıdır. İş deneyim
yeri süresini; belli bir süre içerisinde bir günden bir haftaya kadar sınırlandırmak daha
iyidir.
Engelli iş arayanlar için iş deneyim yerlerinin çıktıları şunları içerir:
– Kariyer hedeflerini netleştirmek
– Organizasyonların çalışma şekli ve karşılaştıkları zorluklar hakkında fikir sahibi
olmak
– Kişisel beceri ve bilgiyi arttırmak
– Ağ kurmak
– Belli bir iş veya endüstriyi anlamak
İş deneyim yerlerinin faydaları şunları kapsayabilir:
– Kişinin gelecek iş başvurularında bir hakem gibi davranacak gözetmen
– Firma içi eğitim derslerine katılım
– Ödeme (daha çok uzun süreli deneyim yerlerinde)
– Ödenmiş seyahat veya yemek
8.2.2.5 İşyerine entegre olmaya destek
Destekli iş istihdamı tedarikçileri; çalışanın işini yapabilmesini sağlayan uygun
düzenlemeler için işverenlerle irtibata geçerler. Resmi düzenlemeler varsa çoğu
çalışanlar bir kısmına ihtiyaç duyacaktır. Faydalı olabilecek düzenleme çeşitleri şunları
içerir:
– İş

adaylarını

değerlendirirken,

mülakatta

becerilerini

çok

iyi

gösteremeyebileceklerinin farkında olun. Engelli iş arayanlar; sosyal etkileşimde
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zorluk yaşamalarına bağlı olarak genelde çok iyi görüşme yapamazlar. Adayların
yeteneklerini değerlendirmede başka yollar düşünün.
– Talimatların kısa ve öz olduğundan emin olun. En başından kişiye; görevi
başından sonuna nasıl yapacakları hakkında doğru talimatlar vermeye çalışın
Sizin resmi olmayan talimatlarınızdan kişinin çıkarım yapmasını beklemeyin.
Talimatları sadece sözlü değil yazılı da verin. Kişiye talimatları tekrarlamasını
rica etmeniz faydalı olabilir böylece destekli iş istihdamı tedarikçisi kişinin
anladığından emin olacaktır.
– İyi yapılanmış bir çalışma ortamı oluşturun. Etkinlikleri öncelik sırasına
koymaya, günlük, haftalık ve aylık etkinlikler için işleri bir takvimde organize
etmeye ve büyük işleri küçük adımlara ayırmaya yardım edin. İşçiler başlangıç ve
bitiş zamanları hakkında kesin bilgiyi takdir edecek ve aralar ve yemeklerle
birlikte bir rutine girmelerini sağlayacaktır.
– İşin beklentilerini netleştirin.

Destekli istihdam tedarikçisi; personelin

beklentileri hakkında daha açık olması gerekebilir. Görev tanımına ek olarak,
destekli iş istihdamı tedarikçisinin iş yerinde görgü kuralları ve yazılı olmayan
kuralları açıklaması gerekebilir.
– Hassas fakat doğrudan geri bildirim sağlayın. Dürüst, yapıcı ve tutarlı olduğundan
emin olun. Eğer kişi görevi yanlış tamamlarsa, ona bir problem ima etmeyin-onun
yerine nazikçe ve net bir şekilde neden yanlış olduğunu açıklayın, anladıklarını
kontrol edin ve onun yerine ne yapmaları gerektiğini açıklayın. Kişinin eskiden
korkutulmuş olabileceğinin farkında olun, dolayısıyla eleştirirken hassas olun ve
uygun yerde olumlu geri bildirim sağlayın.
– Düzenli olarak performansı gözden geçirin. Her işçiyle olduğu gibi, işveren;
performansı ele almak ve gözden geçirmek için düzenli birebir toplantılar
yapmalıdır ve genel yorum ve tavsiyelerde bulunmalıdır. Engelli birini
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yönetirken, kısa ve sık görüşmeler; uzun ve daha uzun aralıklı görüşmelerden
iyidir.
– Eğitim ve gözetleme sağlayın. Engelli kişi işe başladığında veya yeni
sorumluluklar aldığında, net ve yapılandırılmış eğitim değerlidir. Bu gayri resmi
olarak iş yerinde yönetici, çalışma arkadaşları veya akıl hocası tarafından
verilebilir veya resmi eğitim şeklini alabilir.
– İşyerinde bir akıl hocası veya akran sağlayın- işyerine sosyal olarak entegre
olmada destek, tavsiye ve yardım vermeye istekli olan anlayışlı bir çalışma
arkadaşı.
– Stresli durumlarda rahatlatmaya çalışın. Engelli insanlar titiz olabilir ve
performansları

kötü

olduğunda

endişelenebilir.

Destekli

iş

istihdamı

tedarikçisinin onların hata yapabileceklerini, ulaşıma bağlı olarak ya da diğer
önlenemeyen faktörlere bağlı bazen geç gelirlerse bunun problem olmayacağını
bildiğini onlara söyleyin.
– İşçinin duyusal hassasiyetlerine değer verin ve kulaklık takma, ışık türünü
değiştirme veya yüksek gürültü gibi yüksek duyusal durumlarda ara vermesi gibi
onun bazı düzenlemeler yapmasına izin verin.
– Göz temasının işçinin duyu sistemini fazlaca yükleyeceğini bilin ve göz teması
kurmayışını bir saygısızlık veya dikkatsizlik olarak yanlış yorumlamayın.
– İşverenin öngörülebilirlik ve rutin ihtiyacına uyum sağlayın. Mümkünse,
değişiklikleri önceden ikaz edin ve işçinin alışmasına ve geçişine zaman tanıyın.
– Eğer işçi saygısızca veya duruma uygun olmayacak şekilde davranıyorsa, net ve
doğrudan geri bildirim verin.
8.2.3 Takip Desteği

Bu proje 2014-1-BG01-KA202-001529, Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı altında finanse edilmiştir. Bu yayın, sadece
yazar/yazarların görüşünü yansıtır ve Komisyon; burada yer alan bilgilerin her hangi kullanımından sorumlu tutulamaz.23

2014-1-BG01-KA202-001529
COACH@WORK: Engelli bireylere yönelik destekli iş istihdamı sağlayıcılarının beceri, bilgi ve
yeterliliğinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sistemi
Entellektüel ürün 4: Destekli istihdam koçları VET programı

Destekli iş istihdamı; daha önce geleneksel istihdam şeklinde başarısız olan bireylerin
uzun vadeli istihdamı sürdürmeleri için onlara destekli iş istihdamı tedarikçisinden
devamlı destek sunar.
Destekli iş istihdamı tedarikçileri; işverenler için

işçinin ihtiyaçları ve engelli

çalışanların istihdam yönetimindeki problemleriyle ilgili analize dayalı takip destek
planı oluştururlar ve iş koçları dahil düzenli takip hizmetleriyle destek sunar.
Takip destek hizmetleri; en az haftada iki kez her bir bireyin çalışma alanında istihdam
dengesini değerlendirmek için gözlemlenmesini içerir, eğer özel bir şart yoksa özellikle
bireyin ricası üzerine bireyin hizmet programını işyeri dışında gözlemlenme ve bu
değerlendirmeye bağlı olarak istihdam dengesini sürdürmek için gerekli özel
hizmetlerin koordinasyonu ve hazırlanmasını sağlar. Eğer iş yeri dışı gözlemleme
uygunsa, bireyle en az iki toplantıyı ve işverenle her ay bir görüşmeyi içerir.
8.2.3.1 İstihdamı sürdürmek için gerekli destek hizmetlerine erişim
İstihdamı sürdürmek; ilk olarak engelli insanların pozisyonunu güvence altına almak
kadar zordur. Destekli iş istihdamı tedarikçileri; işvereni ne yapılması konusunda
tavsiye vermede desteklemek için bir liste yaparlar. Liste şu tavsiyeleri içerebilir:
-

Yeni ortamınıza alışmak için kendinize biraz zaman tanıyın. Ekibe yeni bir üyenin
katılması hem sizin hem de katıldığınız takım için zordur.

-

Bazen mevcut personel üyeleri yeni kişiyi bir yük, eğitmekte çok zaman
harcamak zorunda oldukları biri olarak görürler. Yeni bir işe başladığınızda
kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şey olumlu olmak, çalışacağınız insanlara ve
onların davranışlarına alışmanın zaman alacağını farketmenizdir.
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-

İşe yeni başlamayla ilgili öğrenme eğrisi vardır, yeni bir işe adım atacağınızı ve
herşeyi kavrayacağınızı düşünmek zaten stresli olan bir duruma sadece stress
ekleyecektir.

-

İyi bir iş izlenimi kazanmak için kendinize en az iki hafta verin. İlk haftalarda,
olduğunuzdan daha pozitif olmaya çalışmak, bağlılığınızı ve öğrenme isteğinizi
göstermek için oradasınız. Soru sorun.

-

İşin ilk haftaları veya birkaç yıl sonra olsa bile, işinizi devam ettirmek her zaman
aklınızda olmalıdır. Rahatlamak ve kendini güvende hissetmek bugünün dengesiz
ve sürekli değişen iş dünyasında tehlikelidir. Değerinizi işvereninize kanıtlamanız
orada beş yıldır çalışıyor olsanız bile ilk günkü gibi bir mesele olmalıdır.

-

Yaratıcı olun ve öneriler sunun. Firmanın yararlanabileceğini düşündüğünüz iyi
fikirleriniz olduğunu düşünüyorsanız, onları paylaşın. İşverenler tekliflerinizi
uygulamasalar bile, işçinin firmanın ihtiyaçlarını düşünmesini takdir edecektir.

-

Ekip oyuncusu olun, çalışma arkadaşlarınızla iyi anlaşmaya, dinlemeye ve diğer
insanların fikirlerine saygı duymaya çalışın.

-

Alanınızda kalmaya kendinizi adayın; yükselme ve profesyonel gelişim
fırsatlarının avantajından yararlanın.

-

Mesai yapmaya, haftasonları ve bazen akşamları çalışmaya açık olun. Bu;
işvereninize karşı sizin esnekliğinizi ve takım tutumunuzu gösterecektir.

-

Anlaşmazlıklarda açık fikirli olun, işyerinde problemleri çözmek için tartışmalara
katılın.

-

Yaptığınız işin kalitesiyle ilgili olumsuz bir geri bildirim veya eleştiri alırsanız,
pozitif kalın ve iş performansınızı nasıl iyileştireceğiniz hakkında tavsiyeler rica
edin. Çalışma arkadaşlarınız; yapıcı eleştiriyi kaldırabildiğinizi ve ona makul
şekilde cevap verebildiğinizi anlamaktan mutlu olacaktır.

8.2.4 Bilgi
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İşçilerin işyerinde uyması gereken kurallar vardır: kaç saat çalışacakları ve ne kadar
sıklıkta ara verebilecekleri gibi. Bu kurallar; bir hüküm,kayıtlı anlaşma veya iş
sözleşmesi gibi farklı yerlerde öne sürülebilir.
Tüm çalışanlar haftada kaç saat çalıştıklarına bakılmaksızın; işe başladıkları iki ay
içerisinde işverenlerinden yazılı bir belge almaya hakkı vardır. Bu belge iş sözleşmesinin
ana şartlarını açıklar. Belge şu detayları vermelidir:
-

İş tanımı

-

Ücretler

-

Çalışma saatleri

-

Tatil hakları

-

Hastalık ödeneği

-

Emeklilik ödemesi

-

İhbar

-

Şikayet, işten atılma ve disiplin prosedürü

-

İlk yardım ve mesleki sağlık ve güvenlik kuralları

İşverenin en az yetkileri milli istihdam standartları ve hükümlerinde düzenlenir. Her bir
destekli istihdam tedarikçisinin ülkesi ile igili gereklilikler listesi olmalı ve kontrol
etmelidir_ bu ülkeden ülkeye göre değişebilir. Kayıtlı bir anlaşma veya iş sözleşmesi
yetkiler verebilir fakat bunlar milli iş standartları veya uygulanan hükümlerinden az
olamaz.
8.2.4.1 İş yetkileri üzerine tavsiye
İşçiler, işlerinin türüne göre farklı ünvanlar alabilir. Bunlar:
-

Tam zamanlı

-

Yarı zamanlı

-

Yevmiyeli
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-

Vardiyeli

-

Günlük veya haftalık alım

İşverenin sözleşmeye uygun işçileri bilgilendirme zorunluluğuna veya iş ilişkileri
kanununa göre, istihdam standartları; işçilere verilmesi gereken en az 10 iş haklarıdır.
Bu 10 hak şöyledir:
-

Maksimum haftalık saatler

-

Esnek çalışma düzenlemeleri ricaları

-

Doğum izni ve ilgili haklar

-

Yıllık izin

-

Kişisel iş izni ve mazaret izni

-

Kamu hizmeti izni

-

Uzun dönem hizmet izni

-

Kamu tatilleri

-

Fesih ihbarı ve işten çıkarma tazminatı

-

Adli çalışma bilgi beyanı

İşyerinde esneklik işverenlere ve işçilere uygun çalışma şartları hakkında düzenlemeler
yapmasına izin verir. Bu; işçilerin iş/hayat dengesi sürdürmelerine yardım eder ve
işverenlerin iş verimliliği ve etkinliğini arttırmasına yardım eder. İşveren ve işçilerin
işyerlerini daha esnek yapabilmeleri için iki resmi yol vardır:
-

Esnek çalışma düzenlemeleri – belli işçiler esnek çalışma düzenlemeleri isteme
hakkına sahiptir.

-

Bireysel esneklik anlaşması – işverenler ve işçiler; hüküm, iş sözleşmesi veya onlara
uygulanan diğer kayıtlı sözleşmelerde yer alan bazı hükümlerin nasıl değiştirileceği
hakkında görüşürler.
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Etkili performans yönetimi; hem işveren hem çalışanlar için faydalı, uyumlu ve üretken
işyeri oluşturur. En iyi işler; endüstride rekabetçi kalabilmek için kendi işlemlerini her
zaman geliştirmektedir. Bunu yapabilmek için, işçiler ve yöneticilerin yüksek standartta
çalışmaları gerekir. İşte yüksek performans şu anlama gelir:
-

Artan üretkenlik

-

Meşgul ve kendini adamış işverenler

-

Yeni işçiler almak

Düşük performans gösteren işçiler işte olumsuz etkiye sahip olabilir, örneğin:
-

Mutsuz müşteriler veya danışanlar

-

Düşük üretkenlik

-

Yüksek ciro

-

Motive olmamış ve düşük performanslı çalışanlar

Performans düşüklüğü, veya zayıf performans, işçi düzgün bir şekilde işini yapmıyorsa
veya iş yerinde kabul edilmeyecek şekilde davranıyorsa ortaya çıkar.Şunları kapsar:
-

Gerekli standartta işi yerine getirmemek ve hiç iş yapmamak

-

İşyeri politikaları, kuralları veya prosedürlerine uymamak

-

İş yerinde kabul edilemez davranış (örn. Uygunsuz şakalar yapmak)

-

İşte yıkıcı veya olumsuz davranış (örn. Firma hakkında sürekli olumsuz konuşmak)

Performans düşüklüğünü yönetmenin en iyi yolu ilk olarak ortaya çıkmadığından emin
olmaktır. İletişim anahtardır. Performans düşüklüğünü önlemeye yardımcı olacak
işverenlerin atacağı adımlar şunları içerir:
-

Görev tanımlarında davranışsal ve ürün beklentilerini listelemek

-

Mümkün olduğunca hızlı şekilde meseleleri ele almak

-

En baştan beklentilerin altını çizmek için düzenli performans görüşmeleri yapmak.
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-

İşçilerin soruları veya kaygıları olduğunda yönetici veya işverenle konuşmaya
teşvik etmek.

Eğer bir çalışanın performansı düşükse, işveren ve çalışanın durumu tartışmaları için
özel bir toplantı düzenlenebilir. İşverenin, toplantının ne hakkında olduğunu söylemesi
ve isterlerse yanlarında destek bir kişi getirebileceklerini söylemesi iyi bir fikirdir. Bu
toplantıda:
-

Mesele ve kaygılar hakkında net olun ve diğer kişiyi dinleyin

-

Her iki tarafın tartıştığından ve gelişim için net ve makul adımlar dahil olmak üzere
çözüme birlikte razı geldiğinden emin olun.

-

Toplantı ve çıktıları belgeleyin

8.3 İş piyasası bilgisinin geçerliliği ve güvenilirliği
Profesyoneller; bilgiyi geliştirerek ve paylaşarak rutin olarak iş piyasası bilgilerini
güncellemeye ihtiyaç duyarlar. Çoğunluğu devlet fonlu, büyük veri dizileriyle başa
çıkmada kendine güvenen kişiler için erişilebilir olan çok fazla sağlam ve güvenilir
kaynak bulunur. Ayrıca, birçok kariyer pratisyenleri; danışanlarla kullandıkları kendi iş
piyasası bilgileri internet sayfası kaynaklarını oluşturmuştur. Açıkçası, destekli iş
istihdamı tedarikçileri, kendi iş piyasası bilgi araştırmasını yapmalıdır ve iş piyasası bilgi
anlayışlarını genişletmek ve derinleştirmek için diğerleriyle iş birliği içerisinde
çalışmaları bu süreci zenginleştirebilir. İşveren organizasyonlar; yaratıcı ICT kullanımı
dahil olmak üzere bilgi transfer sürecini desteklemek için yollar bulmalıdır.
Destekli iş istihdamı tedarikçileri genelde kendilerinin; engelli işarayanların/işçilerin
gelecek kariyer seçimleri ile ilgili soruları olduğunda arayacakları ilk liman olacaklarını
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düşünürler. Sıklıkla; basit bir bilgi için veya gerektiğinde uzman tavsiyesi ve rehberliği
için kendilerini yetersiz görürler.
Destekli iş istihdamı tedarikçileri iş piyasası ve iş arayanlar/işçiler arasında
arayüzdedir. Hızla değişen dünyada, bir kariyer profesyonelini görmeye değer vermeleri
şaşırtıcı değildir çünkü bu onlara “uzman bilgi ve networke erişimi” sağlar. Dolayısıyla,
iş piyasasına bağlanmak kariyer rehberliğinin tek hedefi değilken, kariyer rehberliğinde
iş piyasası bilgisi anlayışından tamamen ayrılmış,inanılır bir çabayı hayal etmek zordur.
Destekli iş istihdamı tedarikçilerinin iş piyasası bilgi öğrenmesini destekleyecek araçlar
şunlar olabilir:
-

Öz değerlendirme: Kendine güveni yönünden destekli iş istihdamı tedarikçisinin
nerede olduğunu ve iş piyasası bilgisini uygulamada ne zaman kullanacağı bilgisini
anlamak

-

Değişim: İş piyasası bilgisi ile ilgili meselelerde konuşulacak çevrimiçi tartışma
forumu

-

Yardım merkezi: Öğrenme ve uygulamayı destekleyecek çevrimiçi kütüphane

-

Eylem: Öğrenmeyi eyleme koyacak çeşitli etkinlikler

8.4 Vaka çalışmaları
Destekli iş istihdamı; toplumda onların aktif katılımcı olmalarını sağlayarak engellilerin
hayat kalitesinde gelişmelere sebep olmuştur. Ailelerde ve engellilerin işte sağladığı
katkılardan yararlanan işverenlerde olumlu bir etki yaratmıştır. Destekli iş istihdamının
gücü; bireysel yeteneklere odaklanarak ve çeşitli seviyelerde ihtiyaçlara bağlı bireysel
destek sağlayarak engelli insanların gerçek çalışma dünyasına girmelerini sağlar.
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Destek ve tavsiye işverenlere de verilir. Destekli iş istihdamı; işverenlerin firmanın
işleyişinin nasıl organize edildiğine bakmaları için önemli bir yöntemdir ve yeni işlerin
oluşturulmasına veya mevcut işlerin engelliler için çalışma rolünü kolaylaştıracak
şekillerde tekrar tasarlanmasına yardım eder.
Vaka-1: Eylem halindeki destekli iş istihdamı modeli
Valeria; Brüksel’de bir markette çalışıyor. İşveren daha önce engelli birini
çalıştırmamıştı ve haftada bir kaç saatlik deneme süresi tanıdı. İşveren Valeria’nın
umulandan daha fazlasını yapabildiğini keşfetti. Çalışma saatleri arttırıldı ve aynı
zamanda şimdi işe başladığından beri daha fazla iş yapabiliyor. Görevi; markette ve
depodaki stokları kontrol etmektir.
Destekli iş istihdamı organizasyonu tarafından sağlanan desteğin önemli bir kısmı
çalışma arkadaşlarıyla birlikte işbirliğinin teşvikidir. Daha fazlası, gelişmeleri izlemek ve
işveren ve işçiye tavsiyeler vermektir. İş koçluğu, işveren tarafından sağlanır.
Vaka-2: Destekli iş istihdamı yoluyla işverenin ihtiyaçlarını karşılamak
Slovenya’da, özelleştirilmiş istihdam sürecini kullanarak; işverenin ihtiyaçlarını
karşılamada artan bir farkındalık vardır. Bu süreç; istihdam planlaması için zemini
oluşturan keşif aşamasıyla başlar. Sonuç; hem işveren hem iş arayanın ihtiyaçlarını
karşılayan müzakare edilmiş bir anlaşmadır. Birçok durumda, yeni bir iş oluşturulabilir.
Ljubljana’da işarayanın şarap stoğu ile ilgilendiği bir restoranda yeni bir iş oluşturuldu.
Bu iş iş arayan kişiye çok uygundu.
Vaka -3: Aktif roldeki işveren
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Engelli insanları işe almak isteyen işveren sayısı gittikçe artıyor. Bu durum; işe alma,
yerleştirme ve eğitim yardımı için, işveren destekli iş istihdamı organizasyonu ile
irtibata geçmeye adım attığında ortaya çıkar.
İspanya’da, işveren engelli bireyleri çalıştırmaya karar verdi fakat şuana kadar hiç
tecrübesi yoktu. Destekli iş istihdamı organizasyonu ile işbirliği içerisinde, hangi işin
uygun olduğu hakkında anket gerçekleştirildi. Adaylar bulundu ve işveren tarafından bir
eğitmen(destek işçisi) yardımı ile yerinde eğitildi.
Vaka-4: Tüm firmada işler bulmak
Büyük firmalar ve büyük kuruluşlar engelli insanları çalıştırmada istihdam politikası
geliştirme fırsatına sahiptir. Hollanda’da, bir hastane engelli 100 genci çalıştırma
amacıyla bir proje başlattı. Bu insanlar; destekleyici ve yemek getirme, hastalara refakat
etme, mutfakta, kantinde temizlikçi olarak çalışmak gibi taşıma işlerini yerine getirebilir.
Bu

işlerin

gerçekleştirilmesi;

iş

sürecinin

farklı

departmanlarda

yeniden

tasarlanmasının bir sonucu, işi organize etmenin farklı bir yoludur ve farklı çalışan
grupların kapasiteleri, imkanları ve sınırlamalarının başlangıç noktası olarak alındığı
görev seviyesindeki farklılıktır.
Vaka-4: Kişiselleştirilmiş istihdam yaklaşımı
Kişiselleştirilmiş istihdam; işveren ve işçinin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Danilo; İtalya’da
bir restoranda çalışıyor.
Değerlendirme: Değerlendirme süreci; kişiyi iyi tanımak amacıyla 2’den 3 aya keşif
sürecidir. Özel ihtiyaçları, yetenekleri ve ilgi alanların yanı sıra başarılı istihdam kurmak
için gerekli olan karmaşıklıkları keşfetmek için zaman harcanır. Bu; iş arayanın keşif
sürecini kontrol ettiği ve toplumdaki bağlantıları ve tercihleri yakaladığı dinamik bir
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süreçtir. İş arayan; keşif aşamasına katılması için arkadaşları, aile ve çalışma
arkadaşlarını seçer böylece olumlu bakış açılarını ve istihdam için potansiyel
bağlantıları paylaşabilirler. Keşif aşamasının sonucunda, iş arayan istihdam hedefleri ve
yaklaşımdaki potansiyel işverenlerle ile ilgili kararlar verir. Bu durumda, sonuç
restorantta bir iştir.
İş bulma: Keşif sürecinde toplanan bilgi kişiselleştirilmiş istihdam planlaması için
temeldir. Sonuç iş aramada bir plandır. Bu durumda iş bir restorantta bulunmak
zorundadır.
İş analizi ve eşleştirme: Kişiselleştirilmiş istihdamda gereki bir araç; iş görevlerini ve iş
arayanın yetenek ve ilgi alanlarının işverenin ihtiyaçlarına uyum sağladığı istihdam
beklentilerini müzakare etmektir. Müzakere işveren ve işçinin arasındaki özelleştirilmiş
ilişkiyi gösteren görev tanımıyla sonuçlanır. Görev tanımını özelleştirme seçenekleri; iş
analizi, işi araştırma, yeni görev tanımını müzakare etmeyi kapsar. Bu durumda, ana
görev restorantın şarap stoğu ile ilgilenmektir.
İş koçluğu: İş desteği, işte eğitim saatleri ve özel gözetmenlik için işverene randevular
verilir. Bu durumda, işyerinde eğitim şarap stoğunu idare etmek ve şaraf çeşitlerini
farketmektir.
Devamlı destek:Destek işçisi; tavsiye ve gerektiğinde yardım vermek için işveren ve işçi
ile ayda birkaç kez irtibata geçer.
Vaka-5: Uygulamalı destekli iş istihdamı
Alain, Fransa’da bir eczane’de çalışıyor.
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Değerlendirme: Destekli iş istihdamı organizasyonu 9 aylık bir ders verir. Bu sürede,
sosyal ve iş becerileri ve ilgi alanlarıyla ilgili bir keşif gerçekleşir. Bunların hepsi kişiyi
iyice tanımak içindir. Kişinin ağından aile gibi insanlar dahil edilir. Bir işe yerleştirme
genellikle bu zaman sürecinden sonra görülür. Bu durumda bir iş pozisyonu Alain için
açıktır.
İş bulma: İşveren, Paris’te farklı eczanelere sahip kuruluş; kuruluşun sunduğu işleri
adaylara teklif etmek için destekli iş istihdamı organizasyonu ile bağlantıya geçti. Alain
seçildi.
İş analizi ve eşleştirme: Alain’in yapmak zorunda olduğu görevler: depodaki ürünleri
açmak, ürünleri fiyatlandırmak ve miktarı kontrol etmektir. Bu görevler Alain için çok
uygundur.
İş koçluğu: İş koçunun görevleri firmanın çalışma arkadaşı tarafından yapılır. Tanıtma
sürecinde, destekli iş istihdamından bir eğitmen işveren ve Alain ile tavsiye ve yardım
için irtibatta kalır.
Sürekli destek: Aylık düzende, gözetmen ve Alain ile görüşmeler yapılır. Gözlem ayrıca
öngörülmektedir. Görüşmenin; amacı ne tür doğal desteğin ve gerekip gerekmediğini
saptamak ve nasıl yürütüleceğini saptamaktır. Randevular yazılı olarak belgelenir.
Gerektiğinde aile de destek alır.
Vaka-6: Uygulamalı destekli iş istihdamı
David; Kuzey İrlanda, Belfast şehrinde kamu yönetiminde çalışıyor.
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David otizmlidir. Belfast şehri; engelliler dahil 400 uzun dönemli işsiz insan için 400
işyerinde işe alım programı başlatmıştır. Eğitim programı 9 engelli kişi dahil 45 kişi için
başlatılmıştır. David bu program için seçildi. Eğitim programı şunları içerir:
-

Bir haftalık iş deneyimi

-

mülakat

-

ekipte çalışmak

-

uygulama

David’in programa katılabilmesi için, destekli iş istihdamı organizasyonu tarafından
destek verildi. Destek programdan önce ve eğitim sırasında verildi.
İş bulma ve eşleştirme: David için iş; kendi temposunda görevleri yapabileceği kamu
yönetiminde bulundu. Ofisi; rahatsız edilmeyeceği sessiz bir ortamdaydı. İş yükü
gözetmen tarafından izlendi.
Sürekli destek: Destekli iş istihdamı organizasyonu; gerektiğinde sürekli destek sağlar.
Vaka-7: Uygulamalı destekli iş istihdamı
Oscar; İsveç’te bir telefon şirketi için çalışıyor. Oscar beyin yaralanması geçirdi. Önceki
işinde Oscar mühendisti. Rahatsızlığından dolayı, eski işinde kalamadı. Oscar yeni işinde
iyi performans gösteriyor. Bazen küçük problem ortaya çıksa da, iş performansı ve diğer
işçilerle ilişkisi tatmin edici. Oscar bu problemlerle başa çıkamıyor. İstihdam destek
işçisi yıllardır aynı kişi. Oscar ona güvenir ve o Oscar’ın durumunu anlar. Oscar
problemleri çözen desteğine bağlıdır. Bu destek olmaksızın Oscar işte kalamazdı.
Vaka-8: Okuldan işe
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Wales’te iş desteği; okulu terkedenler için iş programına geçiş sağlar. Destek, işte birebir
eğitimi içerir. Ayrıca, zaman kişiyi tanımayı öğrenmek için de harcanır. Bu; yetenekleri
ve ilgi alanlarını bulmak için yapılır. İş desteği ailelerde de işe yarar.

Bireyler

değerlendirilir ve gerçek işte eğitimi takip ederler. Proje; ücretsiz iş tecrübesi ile başlar.
Zaman içerisinde ücretli iş gerçekleştirilebilir. Zaman kişiden kişiye değişir. 100’den
fazla engelli kişi, farklı görevlerde açık iş piyasasında ücretli iş kazandı. İş desteği ; işi
sürdürmeye odaklı devamlı destek sağlar. Kuruluş bu işi 20 yıldan fazla yapmaktır.
Russell; aynı işverenle 20 yıldan fazla süredir işini devam ettiren ilk çalışanlardan
biridir.
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Modül 9

Başlık: Uygulama ve Ağ Kurma

Sorumlu ortak

NAVET

Modülün Amaçları ve
Kapsayıcı Hedefleri

Destekli iş istihdamı koçu şunları yapabilmelidir:
 Ulusal İş Kanununa göre iş piyasası sürecinde
katılımcılar olarak genel ve özel hakları ve
zorunlulukları uygulamak;
 Engelli kişilerin istihdamı için uygun devlet
programlarını bulmak ve seçmek
 İşveren(kurum,firma) ve engelli işçi arasında
sözleşme ilişkisini müzakere etmek;
 Danışmanlıkla ilgili iş mevzuatındaki temel bilgiyi
uygulamak ve engelli bireylere iş pozisyonları
aramada ve bulmada etkinliklerin başarılı
uygulanması;
 Sosyal etkinliklerin yapılmasında başarılı kurumsal
iletişim prensiplerinin uygulanması;
 Sürece dahil olan diğer kurumların çalışanları ile
başarılı kişilerarası ilişkileri yürütmek;
 Ağ içerisinde etkili çalışmak, destek sağlamak ve
zor durumlarda yardım bulmak
Desteki iş istihdamı koçları nasıl yapılacağını bilir/yapabilir:
 İş piyasası sürecine dahil farklı tür kurumlarla etkili
iletişim kurmak: örneğin Bulgaristan’da- İstihdam
Acentası, iş ofisleri, İş ve Sosyal Politika Bakanlığı,
Engelliler için Acenta vb.
 Engelli bireyler için farklı tür kurum,
şirket,kuruluşlarda vb. boş iş pozisyonlarını
araştırmalarını sürdürmek;
 Nitelik/profesyonel alanlara göre bilgiyi
sınıflandırmak;
 Uygun iş pozisyonlarını adaylara tavsiye etmek ve
bu süreci işverenlerle koordine etmek;

Modül içeriğinin özeti ve
içindekiler

Bu modül; gelecek destekli iş istihdamı koçlarının kurumsal
ortamda; engelli bireyler için uygun boş iş pozisyonlarını
araştırmaları, birlikteliği ve müzakereyi gerçekleştirme
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bağlamında başarılı tanıtımları için becerilerini ve
yeterliklerini geliştirmelerinde yardım etmeyi amaçlar. Bu
modül; onları iş piyasasının yanı sıra Avrupa ve milli yasal
çerçevelerdeki ana kurumsal aktörlere yakınlaştırmalıdır..
Dahası bu modül; her bir destekli iş istihdamı koçunun
takip etmesi gereken meslek ahlakının temellerini ve
davranış kurallarını vermektedir.
Bu modülün tamamlanmasının üzerine, destekli iş
istihdamı koçları; engelliler için iş sağlayan devlet
kurumları dahil farklı tür firma ve kuruluşlarla iyi iletişim
becerilerini geliştirmelidir.
Destekli iş istihdamı koçunun; destekli iş istihdamı
sürecinin uygulanmasının yanı sıra engelli iş arayanlar için
sürdürülebilir istihdamı sağlamak için nerede ve nasıl fon
fırsatlarını kullanacağı hakkında rehberlik veren bir bölüm
ayrılmıştır.
Eğitim modülünün sonunda, koçlar; sosyal alanda
etkileşim, etkinlik ve araştırmayı gerçekleştirme
amacındaki becerileri kazanmalıdır.
İçindekiler:
1. İş istihdamı ve sosyal meselelerle ilgili iş kanunu
1.1. Avrupa
1.2. Milli
2. Meslek ahlakı.
3. Destekli iş istihdamı koçlarının davranış kuralları
4. Kurumsal çevre.
5. Sosyal Hizmetler.
6. Fon fırsatları
6.1 Destekli iş istihdamı hizmetlerinin uygulanması için
6.2 Sürdürülebilir istihdamı sağlamak için
7. Kurum/kuruluşlarla etkileşim kurmak için iletişim
stratejileri
8. Potansiyel işverenlerle “ağ kurmanın” özel tarafları
Eğitim iş yükü

1. Teorik kısım (saat): 20 saat
2. Uygulama kısmı (saat): 10 saat
3. Değerlendirme (saat): 1 saat

Gerekli eğitim kaynakları

1. Kişisel bilgisayar, dizüstü bilgisayar.
2. İnternet erişimi
3. E-posta hesabı.
4. Kağıt sayfaları.
5. Kalem
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Öğrenme yolları

1.
2.
3.
4.

Ön bilgi

1. Sosyal hizmetlerde temel bilgi
2. Sosyal ve iş kanununda temel bilgi
3. İyi iletişim becerileri
4. Temel ICT becerileri.
5. Diğerleriyle iş birliği kurma yeteneği (kurumlar/
özel“aktörler”).
6. Özel ihtiyaç sahibi danışanlarla çalışma alanında temel
bilgi
Başlamadan önce diğer modülleri tamamlama
zorunluluğu:

Yüz yüze: 10 saat
E- öğrenme: 10 saat
Uygulama: 10 saat
Staj: 0 saat

M1 Engellilik Farkındalığı
M2 Temel ve Çapraz Yeterlikleri Edinme
M3 Koçluk sürecinde kullanışlı yöntemler
M5 Destekli iş istihdamı temeli
M6 Tutumlar ve Yaklaşımlar
M7 İstihdam öncesi gündem
M8 Kariyer rehberliği
Öğrenme çıktıları

Bilgi:







İş hukuku alanında bilgi ;
AB ve ulusal düzeydeki sosyal etkinlikleri
düzenleme çerçevesi hakkında bilgi;
Iş istihdamı politikaları ve fon fırsatları hakkında
bilgi;
Kurumsal çevre hakkında bilgi ;
Ulusal ve uluslararası seviyedeki iş piyasası
çevresindeki mevcut durum ve gelecek eğilimler
hakkında bilgi;

Beceriler:
 Farklı çeşit kurumlar/özel firmalarla “ağ” geliştirme
yeteneği;
 Engellilerin iş istihdamı için uygun devlet
programları bulma ve seçme yeteneği;
 Özel iletişim çevresi için uygun iyi iletişim becerileri;
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Sosyal etkinlikleri düzenleyen yasal belgelemeyi
uygulama yeteneği;
Farklı paydaşlar arasında sosyal iş istihdamı
modelini teşvik etme yeteneği.
Kurum, firma vb. ile koordinasyon etkinliklerini
gerçekleştirmek
Davranış Kurallarında belirtilmiş olan gereklilikler
ve prosedürlere uyma yeteneği.

Tutumlar:
 İyi organizasyonel beceri göstermek;
 Sosyal alanda yeterlikleri göstermek;
 Sosyal işin etik çerçevesini harfiyen gözlemlemek;
ECVET/AKTS puanları

AKTS = 1 kredi; ECVET = 5%
VET programı; öğrenim çıktılarının tanınırlığı ve geçerliliği
için ECVET prensiplerine uyacaktır.

Değerlendirme(tür)

Vakaya dayalı sınav.
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Modül 9

Uygulama ve Ağ Kurma

Sorumlu ortak

NAVET

İçindekiler
9.1. İş istihdamı ve sosyal meselelerle ilgili iş hukuku …….......6
9.1.1. Avrupa…………………………………..6
9.1.2. Ulusal…………………………………...10
9.2. Meslek ahlakı…………………………19
9.3. Destekli iş istihdamı koçlarının davranış kuralları…………..23
9.4. Kurumsal çevre…………………...26
9.5. Sosyal Hizmetler………………………………32
9.6. Fon fırsatları……………………….36
9.6.1. Destekli iş istihdamı hizmetlerinin uygulanması için ………36
9.6.2. Sürdürebilir iş istihdamını sağlamak için ……38
9.7. Kurum/kuruluşlarla etkileşim kurmak için iletişim stratejileri
………………………………………..41
9.8. Potansiyel işverenlerle “ağ kurmanın” özel tarafları ………………...44

Refaranslar…………………………………………..47
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9.1 İş istihdamı ve sosyal meselelerle ilgili iş hukuku
Amaç & Sonuçlar: Bu bölüm; destekli iş istihdamı danışmanlarına; Avrupai ve ulusal
düzeydeki iş hukuku alanındaki temel kanunlarla ilgili gerekli bilgiyi verir. Bundan dolayı,
engellilerin iş haklarıyla ilgili hukuk ve koruma için yasal argümanları nerede bulabilecekleri
hakkında kendilerini daha iyi değerlendirebileceklerdir..
Bu bölüm; iş hukuku alanında ve AB ile ulusal düzeydeki sosyal etkinlikleri düzenleme
hakkında genel bilgi verir.

9.1.1. Avrupa düzeyi
İş hukuku genel olarak nedir?
İş hukuku; işçiler ve işverenler olarak haklarınızı ve yükümlülüklerinizi tanımlar.
AB iş kanunu iki temel alanı kapsar:



Çalışma & iş istihdamı şartları – çalışma saatleri, yarı zamanlı & belirli süre çalışma,
işçi ilanı,
Toplu işsizlik, firma değişikliği vb. hakkında bilgilendirme & onlara danışma

Nasıl işler?
Geçen yıllarda AB politikaları;
 Yüksek istihdam & güçlü sosyal korumayı elde etmeyi,
 Yaşam ve çalışma şartlarını iyileştirmeyi,
 Sosyal dayanışmayı korumayı amaçladı.
AB sosyal ilerlemeyi teşvik etmeyi ve Avrupa’daki insanların yaşama ve çalışma şartlarını
iyileştirmeyi amaçlar. İş hukukuyla ilgili olarak, AB; tek tek AB ülkeleri tarafından alınan
politika girişimlerini asgari standartlar koyarak tamamlar. AB’nin işleyişi hakkındaki
antlaşmaya(özellikle madde 153) göre; 1) çalışma&istihdam şartları 2)işçileri
bilgilendirme&işçilere danışma vermek için asgari gereklilikleri koyan kanunlar(yönergeleri)
uygular.
Tek tek AB ülkeleri; milli devletlerinin takdirine göre daha yüksek koruma düzeyleri
sağlamada özgürdür. Avrupa Çalışma Süresi Yönergesi işçilere 20 günlük yıllık ücretli izin
hakkı verirken, örneğin birçok ülke işçilerin lehine daha cömert haklar tanıdı.
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Avrupa Ombudsmanı’nın Rolü
Avrupa Ombudsmanı kurumu, Maastricht Anlaşması ile 1992’de kuruldu. Avrupa
Parlementosu ilk Ombudsmanı 1995’te seçti.
Avrupa Ombudsmanı; Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlementosu
gibi Avrupa Topluluğu kurumları ve organlarındaki kötü yönetimi soruşturur ve raporlar.
Sadece Adliye Mahkemesi ve yargıç rolüyle hareket eden Sulh Mahkemesi onun yetki
sınırlarında değildir. Ombudsman genellikle şikayetlere dayalı soruşturmaları yürütür fakat
kendi girişimiyle de soruşturma başlatabilir.
Birliğin herhangi bir vatandaşı veya Üye Devlette iş merkezi olan tüzel kişi Ombudsmana
mail, faks veya e-posta yoluyla şikayette bulunabilir.
Ombudsman geniş soruşturma gücüne sahiptir. Topluluk kurumları ve organları; ona
istediği belgeleri vermeli ve ilgili dosyalara erişimini sağlamalıdır. Üye Devletler, Topluluk
kurumları ve organlarındaki kötü yönetim durumlarını netleştirmeye yardımcı olacak gerekli
bilgiyi vemelidir.
Soruşturmalar boyunca eğer sorun tatmin edici bir şekilde çözülmezse, Ombudsman; kötü
yönetimi yoluna koyan ve şikayet edeni tatmin eden arkadaşçıl bir çözüm bulmaya
çalışacaktır. Uzlaşma çabası başarısız olursa, Ombudsman sorunu çözmek için
tavsiyelerde bulunabilir. Eğer kurum tavsiyelerini kabul etmezse, Ombudsman; Avrupa
Parlementosuna konu hakkında özel bir rapor hazırlayabilir.
Avrupa Ombudsmanına yapılan şikayetlerin çoğu idari gecikme, şeffaf olmama, bilgiye
erişimi reddetme ile ilgilidir. Bazıları kurumlar ve acentalar arasındaki iş ilişkileri, personel
alımı ve rekabeti sürdürme ile ilgilidir.
Her sene, Ombudsman yıllık raporunu Avrupa Parlementosuna sunar. Yıllık rapor; Birliğin
tüm resmi dillerine çevrilir. Ombudsman; etkinlikleri ile ilgili detaylı ve güncel bilginin verildiği
bir internet sitesine sahiptir. Son olarak, Ombudsman; tüm üye devletlere vatandaşlarına
işini direk olarak sunabileceği resmi ziyaretler yapar.
Avrupa Ombudsmanı alanında aşağıdaki meseleler dahil edilmemiştir(istisnalar):



Adliye, Adalet Mahkemesi ve yargıç rolüyle hareket eden Sivil Kamu Hizmetleri
mahkemesi tarafından eylem;
Yerel, bölgesel veya ulusal otoritelere karşı şikayetler, bu şikayetler Avrupa Birliği
ile ilgili konularda olsa bile.
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Ulusal mahkeme veya ombudsman eylemleri: Avrupa Ombudsmanı; bu organlar
tarafından alınan kararlara karşı temyiz mahkemesi olarak görev yapmaz;
 İlgili kuruluşlar içerisinde uygun idari prosedürlere daha önce dayanmayan davalar;
 Eğer iç başvuru ve çağrı fırsatları bitmemişse, Avrupa Birliği organları ve personeli
arasındaki iş ilişkileriyle uğraşan davalar;
 İş veya bireylere karşı şikayetler.
Ulusal otoriteler& iş kanunu:
AB; üye ülkelerinin ulusal kanuna dahil olduğu ve yürüttüğü yönergeleri uygular. Bu; ulusal
yetkililer demektir-örneğin kuralları uygulayan iş denetim kurulu ve mahkemeleri.
Avrupa Adalet Divanı & iş kanunu:
Ulusal mahkeme önünde çıkan ihtilaf AB yönergesinin nasıl yorumlanacağı sorusunu ortaya
çıkardığında, mahkeme AB Adalet Divanına başvurabilir. O zaman Avrupa Divanı ulusal
mahkemeye ihtilafı çözmesi için gerekli cevapları verir.
Avrupa Komisyonu & iş kanunu:
Komisyon; ulusal kanundaki AB yönergelerini kontrol eder ve sistematik gözlem yoluyla
kuralların doğru uygulandığından emin olur.
Komisyon; AB ülkesinin bir yönergeyi ulusal kanuna doğru şekilde dahil etmediğini
düşündüğünde, ihlal takibatını başlatmaya karar verebilir. Bu şekilde, yönergede belirtilen
tüm hakların ulusal kanunda mevcut olduğundan emin olur.Fakat, Komisyon, vatandaşlar
için telafi elde edemez(örneğin; zararları telafi etmek veya bir durumu düzeltmek)- bu ulusal
yetkili otoritelere bağlıdır.
Sonuçlar nelerdir?
AB iş kanunu hakları doğrudan çoğu vatandaşlara yarar sağlar ve günlük hayatlarının en
önemli ve somut alanlarının birinde pozitif bir etkiye sahiptir..
AB iş kanunu; işveren ve topluma bir bütün olarak yarar sağlar:
 İşyerinde net bir hak ve yükümlülükler çerçevesi sağlayarak,
 İşgücünün sağlığını koruyarak,
 Sürdürülebilir iş gücünü teşvik ederek.
Ayrıca, AB iş kanunu tek pazar ile birlikte hareket eder. Ülkeler ve yatırımların ürünlerinin
gücü konusunda eşit yarıştığından-iş kanunu standartlarını düşürmeden- emin olmak için;
ürün, hizmet ve sermayenin serbest akışı ve işçiler iş kanunu kuralları ile birlikte yürümelidir.
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 Avrupa iş istihdamı stratejisi:
2002’de kabul edilen, Avrupa iş istihdamı stratejisinin yürürlüğe girmesinin
başlangıcından itibaren, engelli bireylerin karşılaştığı kişisel problemler resmi olarak tanındı
ve formüle edildi. Temel amacı; AB içerisinde daha fazla ve daha iyi işler yaratmaktı ve bu;
AB iş istihdamı politikasının köşe taşıdır.
Avrupa 2020 büyüme stratejisinin bir kısmını oluşturmaktadır ve AB üye devletleri ile AB
kurumları arasında yakın politik koordinasyonu teşvik eden yıllık süreç olan Avrupa sömestrı
kanalıyla uygulanmaktadır.
Avrupa İş İstihdamı stratejisi temel birçok yönerge içerir; bunların arasındaki bu modül için
en önemli olanlar:
 İş
yerinde
haklar
(daha
fazla
bilgiyi
bu
linkte
bulabilirsiniz
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=82 )
Her iş; ilgili kuralları ve düzenlemeleri uyguladığından emin olma sorumluluğuna sahiptir.
Bir çalışan olarak, kişi kendi sorumluluklarının yanı sıra haklarının ve bununla ilgili olarak
işverenin ne yapması gerektiğinin-örneğin ödeme, sözleşme, mesai dışı saatler ve çalışma
saatleri gibi- farkında olmalıdır.
Her AB çalışanı; aşağıdakilerle ilgili belli asgari haklara sahiptir:


İş yerinde sağlık ve güvenlik: genel haklar, yükümlülükler, işyerleri, iş ekipmanı, özel
riskler ve korunmasız işçiler
 Kadın ve erkeklere eşit fırsatlar: iş yerinde eşit muamele, hamilelik, süt izni, doğum
izni
 Cinsiyet, ırk, din, yaş, engellilik ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılığa karşı
korunma
 Iş kanunu: yarı zamanlı iş, belirli süre sözleşmeler, çalışma saatleri, gençlerin
istihdamı, işçileri bilgilendirme ve danışma
Tek tek AB ülkeleri; ulusal kanunların AB istihdam kanunlarına(Yönerge) dayanan bu
hakları koruduğundan emin olmalıdır.
Eğer haklarınıza saygı duyulmadığını hissederseniz, ilk gidilecek yer ülkenizdeki iş
müfettişliği, istihdam mahkemesi vb.dir.
AB iş kanunu ile ilgili herkes eşit fırsatlar hakkına sahiptir. Adaletli ve eşit muamele Avrupa
Birliği’ndeki temel haktır. Kişiye cinsiyeti, yaşı, engeli, etnik veya ırksal kökleri veya cinsel
yöneliminden dolayı ayrımcılık yapmak yasal değildir.
Ayrımcılık alanları; Avrupa Birliği Amsterdam Anlaşması’nda AB’nin ayrımcılığı önlemek için
hareket edebileceği alanlar olarak yer almaktadır.
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AB’deki tüm ülkeler bu eşitlik kurallarını dikkate almak zorundadır. AB’ye katılan ülkeler de
bu kurallara uymak zorundadır. AB eşit muamele yasası; AB’de yaşayan ve çalışan herkese
uygulanacak asgari düzey koruma sağlamaktadır.
Ülkeler daha öteye gidebilir ve hatta daha güçlü yasal tedbirler alabilir.
2003 yazından beri, Üye Devletler; ayrımcılık karşıtı önlemler paketinin bir parçası olarak
istihdamda eşit muamele çerçevesi kuran 27 Kasım 2000 Avrupa Konseyi’nin Yönerge
2000/78/EC uygulamaya başlamışlardır. Bu; iş ortamında engelli bireylerin özel haklarını
sunan ilk yasadır. Bu ayrımcılık yasağı ilkesini oluşturmaktadır ve Madde 5 engelliler için
kabul edilebilir düzenleme sağlamayı gerektirmektedir.
Avrupa Birliği ayrımcılıkla savaşmak için fon projelerinden farkındalığı arttırmayı
destekleme araştırmalarını yürütmeye ve bilgi kampanyalarına kadar bir çok tedbiri
desteklemektedir..
1998’de Avrupa Komisyonu Engellilerin İstihdamı için İyi Uygulama İlkesini benimsedi ve
Mayıs 1999’da sosyal ortaklar Engelli Bireylerin İstihdamı Hakkında Ortak Deklarasyonu
resmi olarak benimsediler.
AB; AB insan haklarının engellilik meselelerine yaklaşımı ile uyumlu engellilerin topluma
tam katılımı ve aktif kapsayıcılığını teşvik eder. Engellilik bir hak meselesidir, hoşgörü
meselesi değildir. Bu yaklaşım aynı zamanda AB’nin imza sahibi olduğu BM Engelli İnsan
Hakları Sözleşmesinin de merkezindedir.
Avrupa Komisyonu’nun 2010’da benimsenen Avrupa Engelilik Stratejisi 2010-2020, BM
Engelli İnsan Hakları Sözleşmesi’ne dayanmaktadır ve Engellilik Eylem Planı(2004-20010)
tecrübesini dikkate alır.
Hedefleri; sekiz öncelik alanlarında izlenmektedir: 1. Erişilebilirlik; 2. Katılım; 3. Eşitlik; 4.
İstihdam; 5. Eğitim ve staj; 6. Sosyal koruma; 7. Sağlık; 8. Dış eylem.
İstihdam: açık iş piyasasında çalışan engelli kişilerin payını ciddi derecede yükseltir. AB
çalışma yaşındaki nüfusun altıda birini oluşturmaktadır fakat istihdam oranı nispeten
düşüktür.
9.1.2. Ulusal Düzey
Türkiye’de, yürürlükteki engellilik yasası; Engellilik Kanunu No.5378’in yürütülmesinde diğer
kanunlarla birlike yaklaşık 1500 hükümden oluşmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti; ayrımcılık karşıtlığı ilkesi çerçevesinde engellilere tam ve eşit haklar
veren önlemleri içeren Birleşmiş Milletler Engelli İnsan Hakları Sözleşmesini imzalayan ilk
ülkelerden biridir. Bağlayıcı hükümlerle ilk ve tek uluslararası araç olan, BM Engelli İnsan
Hakları Sözleşmesi Türkiye tarafından 30 Mart 2007’de imzalandı. Sözleşme onaylandı ve
27 Mayıs 2009’da kabine tarafından kanunla düzenlendi. Sözleşmenin ek seçmeli protokolü
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de Türkiye tarafından imzalandı ve tasdik süreci hala devam etmektedir. Tasdik tarihinden
beri, Sözleşme, Türkiye’deki engellilik politikası için temel alınmaktadır.
MADDE 30. – 50 veya daha fazla işçi çalıştıran kurumlarda, işverenler engelli kişileri,
sabıkalı, terör mağdurlarını-Teröre Karşı Mücadele ek Madde(b) Kanun No.3713’e göre
çalışabilir olan- çalıştırabilir ve onların mesleki becerileri, fiziksel ve zzihni kapasiteleri ile
uyumlu işler verebilir; her bir kategoride çalışacak oranı Bakanlar Kurulu tarafından her yıl
Ocak ayı başında yürürlüğe girecek şekilde belirlenir. Bu madde kapsamında çalıştırılacak
işçi toplam oranı %6’dır. Fakat, engelli oranı toplam oranın yarısından az olamaz. Bir
bölgenin sınırları içerisinde, birden fazla kuruma sahip olan işçiler için; işverenin
çalıştırabileceği rakam toplam işçi sayısına göre hesaplanabilir.
Bu hüküm kapsamında çalıştırılabilecek çalışan sayısını belirlemede, ucu açık ve belirli
süreli sözleşmeli işçiler birlikte düşünülebilir. Çalışma süreleri dikkate alındığında, yarı
zamanlı çalışanlar tam zamanlı çalışanlara çevrilebilir. Oranların hesaplanmasında, 1/2ye
kadar küsürler atılabilir yarının üzerindekiler bire yükseltilebilir.
Bu kategorileri işe almada öncelik engelli veya eski sabıkalı veya önceki kurumdaki işlerinde
terör mağduru olanlarına verilmelidir.
İşverenler, böyle işçileri Türkiye İş Kurumu yoluyla da işe alabilirler.
Bu ibare anlamında çalıştırılacak işçilerin doğası, yer alacakları iş çeşitleri, onları
etkileyecek özel durumlar, mesleki eğilimleri ve profesyonel olarak nasıl işe alınacakları;
Adalet Bakanlığı ve İş ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ortak olarak yayınlanan
düzenlemede belirtilmelidir.
Engelli hiçbir kişi yer altı veya su altı işinde çalıştırılamaz ve yer altı ve su altı işlerinde
çalıştırılan işçiler; yukarıdaki bahsedilen hükümlere göre işçi sayısını belirlemede dikkate
alınamaz.
İşveren; engeli yüzünden daha önceki kurumunu bırakan fakat daha sonra iyileşen
başvuranlar eğer eski işlerine geri dönmek isterlerse ve hemen boş pozisyon mevcutsa eğer
değilse önceki işlerinde ya da mevcut iş şartlarına mazur kalan benzer işlerinde boş
pozisyon çıktığında, bu adaylara öncelik vermelidir. Eğer işveren; yukarıda bahsedilen
gerekliliklerin varlığına rağmen sözkonusu iş sözleşmesini akdetme yükümlülüğüne saygı
duymazsa, işçiye başvurusunu telafi edecek 6 aylık maaş tazminatını vermelidir.
Eski sabıkalı işçilerin istihdamı; kamu güvenliği ile ilgili hizmetleri ilgilendiren
yükümlülüklerde önyargısız olmalıdır.
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen kotanın üzerinde engellileri, eski sabıkalıları veya
terör mağdurlarını çalıştıran veya zorunlu olmadığı halde bu kategorileri çalıştıran veya
çalışma kapasitelerinin %80’ini kaybetmiş engellileri çalıştıran işverenlerle ilgili; her bir
çalışan için; Sosyal Sigorta kanun no 506’ya göre; işveren sadece işverenin katkı payının
%50’sini verebilir ve geri kalan %50’sini Hazine öder.
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Bu ibarenin ihlali durumunda, Madde 101’e göre toplanacak cezalar; gelir olarak Maliye
Bakanlığı tarafından açılacak İş-Kur’un özel bir hesabına konur. Bu hesapta toplanan para,
mesleki eğitim ve engellilerin rehabilitasyonu ve böyle insanların bireysel istihdamı ya da
benzer projeler için kullanılmak üzere İş Kur’a aktarılır.
Mevzu ve tahsisatların miktarı; İş Kur’un genel müdürlüğü koordinasyonu altında, İş ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Genel Müdürlüğü, Engelliler
Yönetimi Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Hapishane Genel Müdürlüğü, Türkiye
Engelliler Konfedarasyonu temsilcilerinden ve en fazla işveren üyeli en üst seviye iş
kuruluşlarından oluşan bir komite tarafından karar verilir. Komitenin çalışma yöntemleri İş
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan düzenleme ile belirlenecektir.
Toplumdaki en büyük problemlerden biri engelli bireylerin sosyal ve ekonomik olarak
mağdur olmalarıdır.
Dolayısıyla bazı olumlu eylemler; tüm ülkelerde engellilerin üretken ve topluma entegre
olmaları için fırsatlar sunmak için gerçekleştirilmektedir. Ve onların istihdamını sağlamada
en iyi yol; kurumlara yükümlülükler yüklemektir.
Türkiye; 30. Maddesinde engelliler için kriterler koyan BM Engelli Hakları sözleşmesini
imzalamıştır ve engelli bireyleri çalıştırma zorunluluğu İş Kanunu No.4857, Madde 30’da
düzenlenmiştir.
ENGELLİLERİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU ŞARTLARI
Özel sektörde; bir ilçenin sınırları içerisinde elli veya daha fazla işçi çalıştıran işyerleri;
toplam çalışan sayısının %3’ünden daha az olmayacak şekilde engelli birey çalıştırmalıdır.
Bu yüzdeliği hesaplamada, yarımın üzerindeki küsuratlar bire yükseltilmeli ve yarımdan az
olanlar dikkate alınmamalıdır. Örneğin, 70 personel çalıştıran bir işyerinde, çalıştırılacak
engelli sayısı en az 70*%3=21 olmalıdır.

9.2. Meslek ahlakı
Amaç & Sonuçlar: Destekli iş istihdamı danışmanları meslek ahlakı için özel bilgi ve
becerileri, yaygın ahlaki prensipleri, özel olanları, sosyal alanda yerleşmiş mesleki ahlaktaki
kurum, firma ve diğerleriyle iletişim süreci de dahil olmak üzere profesyonel rol yürütme için
ahlaki çerçeve yaratan gereklilikleri kazanmalıdır.
Tanım: Meslek ahlakı; bir dizi ahlaki normlar, kavramlar, yargılar ve toplumun belli bir
grubunun temsilcileri için tipik olan belli bir meslekte üyeliklerine bağlı davranış
değerlendirmeleridir.
Meslek ahlakı; belli bir meslekte çalışan kişiler ile farklı meslek grupları arasındaki ilişkiyi
incelemeyi amaçlar. Meslek ahlakı; sadece meslek ahlakının doğası ve işleyişini araştırmaz
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aynı zamanda onun üzerinde bir etkiye de sahiptir. Genelde, meslek ahlakının etkisi şöyle
ifade edilir meslek ahlakına daha sistematik ve genel şekil verir, değer, norm ve hedefleri
en uygun hale getirir.
Meslek ahlakı; belli bir meslekteki problemleri çözmeye yardımcı olur, gelişimine ve onunla
ilgili sosyal ve bireysel hedeflerin başarılmasına katkı sağlar.
Ahlaki değerler, normlar ve herhangi bir mesleğin prensipleri; meslek ahlakı onları toplayıp
sınıflandırdıkça çalışma sürecinde oluşturulur.
Sosyal olarak mesleğin en çok değerli hedeflerine katkı sağlayan ve ilgili tarafların ilgi
alanlarını birleştiren davranış; profesyonellerin “ahlaki olumlu davranışı” olarak düşünülür.
Dolayısıyla, meslek ahlakının temelinde “profesyonel görev” kategorisi genelde bulunur.
Meslek ahlakının temel amacı; bir yandan profesyonel görevlerin daha iyi uygulanmasını
teşvik etmektir ve diğer taraftan, bu meslekte çalışma sürecinin öznesi veya nesnesi olan
insanların ilgi alanlarına güvenilir koruma sağlamaktır.
Meslek ahlakı, destekli iş istihdamı danışmanının otoritesini güçlendirmek ve mesleğin
kamusal önemini öne sürmek için davranışlarını düzenler.
Destekli iş istihdamı danışmanının işi kesin olarak biçimlendirilmemiş olabilir çünkü sadece
yüksek nitelik gerektirmez aynı zamanda hizmet danışanlarına ahlaki görev farkındalığı
gerektirir.
Destekli iş istihdamı danışmanının meslek ahlakı; özel gereklilikler dizisi ve engellilere iş
bulma desteğiyle ilgili mesleki performans için gerekli ahlaki standartlardır. Bu, aynı
zamanda çalışma ortamında; destekli iş istihdamı danışanlarına iyi mesleki hizmet sunma
adına yüksek davranış kültürü oluşturur.
Öznesi engelli bireyler olan destekli iş istihdamı danışmanının profesyonel etkinliğinde, 4
ana faktörün katılımıyla karmaşık ahlak ilişkileri sistemi oluşturulur:
1. Mesleğin yasal temeli;
2. Destekli iş istihdamı danışmanının müşterilere karşı tutumu;
3. Destekli iş istihdamı danışmanının iş arkadaşlarına karşı tutumu;
4. Uzmanın topluluğa karşı tutumu.
Destekli iş istihdamı danışmanının meslek ahlakı; destekli iş istihdamı hizmetleri danışanı,
işveren, çalışma arkadaşları ve dış kurumlar ile iletişimle ilgilidir. Destekli iş istihdamı
danışmanı; iletişimde “usta” olmalıdır ve bu yüzden prensiplerini iletmede beceri ve
alışkanlıklarını inşa eden etkili konuşma bilgisi özel öneme sahiptir. İletişim sürecinde, diğer
insanı “duyabilmek” temeldir: sadece konuşabilmek değil, aynı zamanda konuşanları
dinleyebilmek. Meslek ahlakı içerisinde, destekli iş istihdamı danışmanının otoritesini
etkileyen ve danışanlar ile kurumlar arasında ilişkileri kolaylaştıran görgü kuralları bilgisi
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önemli bir yer alır. Ahlak kuralları alanında, insanlık, sıcaklık, iyilik, samimiyet, dürüstlük ve
iyi niyet gibi etik kategoriler de önemli bir yere sahiptir.
Meslek ahlakına göre, destekli iş istihdamı danışmanı; kurum/kuruluşlarla iletişiminde:
- doğru ve tam bilgi yoluyla özgüven inşa etmeli
- bilginin doğruluğunu korumalı
- yanlış ve yanıltıcı bilgi yaymamalı
- sosyal sorumlu tutum göstermeli
- gerçekçi beklentiler yaratmalıdır.

Türkiye’de, bir ilçenin sınırları içerisinde birden fazla işletmesi olan işverenler için, işverenin
çalıştırması gereken işçi sayısı; sözleşmelerinin türüne bakılmaksızın toplam işçi sayısına
göre hesaplanır.
ÖNCELİKLER
Eğer işçi; istihdamı süresince engelli kalırsa, bu kişiye öncelik verilmeli ve engelli çalışan
sayısına dahil edilmelidir.
İşveren; engeli yüzünden daha önceki kurumunu bırakan fakat daha sonra iyileşen
başvuranlar eğer eski işlerine geri dönmek isterlerse ve hemen boş pozisyon mevcutsa eğer
değilse önceki işlerinde ya da mevcut iş şartlarına mazur kalan benzer işlerinde boş
pozisyon çıktığında, bu adaylara öncelik vermelidir. Eğer işveren; yukarıda bahsedilen
gerekliliklerin varlığına rağmen sözkonusu iş sözleşmesini akdetme yükümlülüğüne saygı
duymazsa, işçiye başvurusunu telafi edecek 6 aylık maaş tazminatını vermelidir..
NASIL İŞE ALINIR?
İşveren, engelli bireyleri kendi kanallarını veya İŞKUR’u kullanarak çalıştırabilir. İşveren,
engelli işarayanlarla tanışmak için İŞKUR tarafından düzenlenen toplantılara katılabilir veya
boş pozisyon için uygun adayı seçmede bu adayların özgeçmiş listesini alabilir.
İşverenin kendi kanalları yoluyla bulduğu engelli kişiyi çalıştırması durumda, yeni başlayan
engelli işçiler, 15 gün içerisinde İlçe İş İstihdamı Ofisine bildirilmelidir. Aki takdirde, işeren
yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılacaktır.
İDARİ CEZALAR
Engelli istihdamında yükümlülüğü yerine getirmemenin idari cezası İş Kanunu no.4857
madde 101’de aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;
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“Bu kanunun 30.maddesi hükmüne karşı gelerek engellileri çalıştırmayan işveren veya
işveren temsilcisi; yükümlülüğünü yerine getirmediği her bir engelli kişi için aylık 2095
TL(2015 yılı için) cezaya tabi tutulur.“
Bu ceza; her bir çalıştırılmayan engelli birey için ve her ay için uygulanır.
ENGELLİ İSTİHDAMINDA KISITLAMALAR
Engelli kişinin görevlendirildiği işler; kişinin mesleki becerileri, fiziksel ve zihni kapasiteleri
ile tutarlı olmalıdır.
Engelli personel, bu işlerde çalışabileceğini belirten dair bir sağlık raporu olmaksızın tehlikeli
ve ağır işlerde çalışmaya zorlanamaz.
Engelli hiçbir kişi yer altı veya su altı işinde çalıştırılamaz ve yer altı ve su altı işlerinde
çalıştırılan işçiler; yukarıdaki bahsedilen hükümlere göre işçi sayısını belirlemede dikkate
alınamaz.

9.3. Destekli iş istihdamı danışmanlarının davranış kuralları
Amaç & Sonuçlar: Destekli iş istihdamı danışmanlarının meslek için etik davranış
standartları(davranış kuralları) hakkında özel bilgi ve bunları gerçek çalışma şartları ve olası
anlaşmazlık durumlarına uygulayabilecekleri yeterlikler kazanması.
Destekli iş istihdamı danışmanı; belli kişisel, ahlaki ve sosyal niteliklere sahip olmalıdır. Bazı
temel değer ve prensiplerle yönlendirilen görevlerini yerine getirir:
1. Profesyonel yeterlik ve sorumluluk;
2. Dürüstlük, insanlık, tarafsızlık;
3. Doğruluk, iyi niyet;
4. Müşteriler, iş arkadaşları ve toplumla iletişimde zarafet;
5. Danışan ve akrabalarına kibarlık;
6. Danışana psikolojik yaklaşım;
7. Dini inanışlar, etnik gelenekler, politik inançlar ve bireyin siyasi bağlantılarına hoşgörü;
8. Farklı kamu, sosyal ve finansal durumdaki müşterilere eşit muamele.
Temel yönler:


Destekli iş istihdamı danışmanı; görevlerinin performansına karşı profesyonel yeterlik ve
sorumluluk gösterir.
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Destekli iş istihdamı danışmanı adaletli ve önyargısızdır ve bu şekilde mesleğin onurunu
korur.
Destekli iş istihdamı danışmanı eylemlerini düzenleyen yasama belgelerini bilmek ve
uymak zorundadır, mesleki bağımsızlığını bozabilecek yükümlülükleri kabul etmek
zorunda değildir.
Destekli iş istihdamı danışmanı mesleğini icra ederken süreç ve eylemlerin
sonuçlarından kişisel olarak sorumludur.
Destekli iş istihdamı danışmanı sürekli mesleki bilgi ve becerilerini sürdürür ve geliştirir.
Destekli iş istihdamı danışmanı;mesleki görevlerinin icrasında kıyafet, görüntü ve
nezaket gerekliliklerine uyar; böylece mesleğin saygınlığını korur.
Danışanlarla ilişkiler:
Desteki iş istihdamı danışmanı; danışanların bireyselliğini tanır ve onurlarına saygı gösterir.
Destekli iş istihdamı danışmanı; danışanların kişisel özgürlük duygusunu etkiliyebilecek
eylemlerden kaçınır.
Destekli iş istihdamı danışmanı; üçüncü tarafın kişisel ilgilerinden etkilenmesine izin
vermez.
Destekli iş istihdamı danışmanı; istihdam desteğine başlamadan önce danışanın endişe ve
stress duygularını azaltmak için danışanın kişilik, özel ihtiyaçları ve isteklerini hesaba
katmalıdır.
Destekli iş istihdamı danışmanı; mesleki görevleri ve becerileri içerisinde sürdürülebilir iş
bulmak için danışanın ilgisine göre hizmetlerini özel olarak sağlamalıdır.
Destekli iş istihdamı danışmanı, engellilerin gerçek bir iş bulmasına yardım eden süreçte
destekli iş istihdamı prensiplerini uygular.
Destekli iş istihdamı danışmanı; danışanın bağımsızlığı ve özgürlüğünü güvenceye alan
net, hırslı fakat gerçekçi hedefler koyar.
Destekli iş istihdamı danışmanı; danışanın onuru ve özgür seçimine saygı duyar.
Destekli iş istihdamı danışmanı; danışanlarıyla imtiyazlı ilişkisine bağlı istismardan ve
dolayısıyla mülk, ev ve işyerine imtiyazlı erişimden kaçınır.
Destekli iş istihdamı danışmanı; danışanın kişisel bilgisiyle ilgili gizliliği gözetir ve yasalarla
uyumlu bu bilginin muhafazasını dikkatlice göz önünde tutar.
Destekli iş istihdamı danışmanı; davranış, eylem tarafından tehdit edildikleri veya diğer
insanların eylemsiz olduğu durumlarda makul bir şüphe olduğunda danışanı savunur.
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Destekli iş istihdamı danışmanı; etnik köken, renk, cinsiyet, engellilik, dünya görüşü, sosyal
arka plan ve demokratik prensiplere dayalı politik tutumlara bakılmaksızın danışanların eşit
haklar ve eşit muamele elde etmesine katkı sağlar.
Destekli iş istihdamı danışmanı farklı fikirlere karşı hoşgörü gösterir.

Meslektaşlarla ilişkiler:
Destekli iş istihdamı danışmanı; meslektaşlarıyla ilgili dayanışma ve saygı gösterir. Onlarla
ilgili tüm ifadelerinde, özellikle üçüncü şahıslarla irtibatlarında saygılıdır.
Destekli iş istihdamı danışmanı; hiçbir çeşit ayrımcılığa(zarar,taciz, kötü muamele, zorbalık
yoluyla) hoşgörü göstermemek, önlemek zorundadır ve meslektaşlarla birliktelik ve saygı
ruhu içerisinde işbirliği için ön şartlar oluşturmalıdır.
Destekli iş istihdamı danışmanı; meslektaşlarıyla saygı, güven, birliktelik ve dayanışma
ilişkileri inşa eder ve sürdürür. Danışanın refahı ile ilgili bilgi ve kaynakları paylaşır.
Destekli iş istihdamı danışmanı; mesleğin prestijini küçültecek eylemlerden kaçınır ve böyle
eylemler için hoşgörü göstermez.
İşverenlerle ilişkiler:
Destekli iş istihdamı danışmanı; danışanlarıyla açıkça ve ortak güven içerisinde çalışır,
birliktelik ruhu içerisinde yapıcı diyalog sürdürür ve her iki tarafın isteklerinin adil dengesini
amaçlar.
Destekli iş istihdamı danışmanı, açık bilgi değişimi ve ortak desteği yansıtan güven ruhu
içerisinde işverenlerle iyi bir birliktelik sürdürür.
Destekli iş istihdamı danışmanları ve işverenler; doğru hareket etmeleri ve her iki tarafın
lehine karar vermeleri için engelli işçinin mesleki gereklilikleri yerine getirmesi, iş ortamında
ilişkileri ile ilgili birbirlerini bilgilendirir.
Aileyle ilişkiler:
Destekli iş istihdamı danışmanı; üyelerinin sosyal gerçekleştirmeleriyle ilgili aile değerlerine
saygı duyar.
Destekli iş istihdamı danışmanı; danışanlarından ve ailelerinden gelen hediyeleri, yardımları
veya uygunsuz konukseverliği reddeder, bunlar imtiyazlı ilgi veya diğer faydaları elde
etmede etkisi altına almak için bir fırsat olarak yorumlanabilir.
Destekli iş istihdamı danışmanı; engelli ile ilgili kararlarda aileyi bilgilendirir ve bu kararları
vermede onları dahil eder.
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Aile üyeleri arasında ihtilaf olması durumunda, destekli iş istihdamı danışmanı; tüm ilgili
tarafların bilinçli karar vermesine yardım etmek için engelli birey hakkında gözlemlerini
paylaşarak açık bir şekilde çalışır. Anlaşmazlıkta taraf tutmaktan katiyen kaçınır.
Toplumla ilişkiler:
Destekli iş istihdamı danışmanı; engelliler ve aileleri ile ilgili kuruluşlar arasında birlikteliği
geliştirmek için çalışır.
Destekli iş istihdamı danışmanı; engelliler ve toplumdaki ihtiyaçlarını anlama düzeyini
arttırmaya yardımcı olur.
Destekli iş istihdamı danışmanı; toplumun engelli hakkı ihlaline duyarlılığını arttırmak ve
engellilerin haklarını teşvik etmek için çalışır.

9.4 Kurumsal çevre
Amaç & Sonuçlar: Eğitim oturumunu tamamladıktan sonra, öğrenci ülkedeki kurumsal
çevre ve sunulan hizmetler üzerinde rehberlik becerilerinin yanı sıra iş piyasası alanında iş
bulma süreci ve sosyal kapsayıcılığı teşvik ile ilgili kuruluşlar arasındaki etkileşim becerileri
kazanacaktır.
Türkiye’deki ilgili kuruluşların kısa listesi:
Kurumlar

Sorumluluklar ve temel etkinlikler

Sağlık Bakanlığı

Sağlık hizmetleri kanunları; engelliliği önleyici koruyucu
sağlık hizmetleri; rehabilitasyon kuruluşlarına ruhsat verme,
ilgili merkezler yoluyla tıbbi tedavi hizmetleri

Milli Eğitim Bakanlığı

Politika geliştirme ve özel eğitim hizmetleri yürürlüğe koyma

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı

Yasa, mesleki rehabilitasyon, istihdam kolaylaştırma, sosyal
güvenlik hizmetleri

Aile
ve
Sosyal
Politikalar Bakanlığı

Ulusal ve uluslararası kurumlar arasında işbirliği ve
koordinasyon, engellilik üzerine milli politikaları hazırlama
desteği, engellilerin problemlerini tanımlama ve bu
problemleri çözmek için araştırma yapmak..
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Çocuklar, ergenler, yetişkinler, engelliler, yaşlılar ve fakir
toplumları hedefleyen sosyal hizmetleri planlama ve
yürürlüğe sokmanın yanı sıra böyle hizmetleri ve etkinlikleri
koordine etme ve gözetleme.

9.5. Sosyal Hizmetler
Amaç & Sonuçlar: Bu oturumdaki eğitim; destekli iş istihdamı danışmanının farklı sosyal
hizmet türleri, onları düzenleyen mevcut mevzuat (kanunlar ve düzenlemeler), sosyal
hizmetler alanında yetkisi olan kamu yetkililerinin yanı sıra bu hizmetlerin mevcut
tedarikçileri hakkında bilgi edinmesini sağlamasına fırsat tanıyacaktır.

Sosyal hizmet türleri:
“Sosyal hizmetler”; bireylerin özgür bir yaşam sürdürmesi için yeteneklerini zenginleştiren
ve geliştiren etkinlikler olarak tanımlanır; bunlar özel kurumlar ve toplumda gerçekleştirilir.
Yasal tanım sosyal hizmetleri aynı zamanda; toplumda yeterli varlığı ve sosyal
bütünleştirmeyi sağlamak için yardımcı kişileri desteklemeyi amaçlayan etkinlikler olarak
tanımlar. Kişilerin sosyal entegrasyonu; kişiye özgür bir hayat güvencesi verecek
şekilde(kişiyi hizmete ve kurumlara bağımlı yapmayan) geliştirilmesi ve sunulması gereken
her bir sosyal hizmetin gerekli bir unsurudur.
Türkiye’de, çalışamayan veya 2022 nolu kanun gereğince iş bulamayan engelli bireylere
verilen sosyal yardımlar %200-300 oranı arasında arttırıldı ve böylece daha makul bir
seviyeye getirildi. Bunun yanı sıra, yardımların kapsamı genişletildi.
Kendi işlerini yürüten engelli bireylere ve özel bakım ihtiyacı duyan engelli çocuk annelerine
erken emeklilik fırsatı verildi.
En fazla 200 m2 ölçümündeki engellilere ait taşınamaz mallar Mülkiyet Vergisinden muaf
tutuldu. Ayrıca, binalardaki fiziksel düzenlemeler kolaylaştırıldı.
Türkiye’de engellilerin hakları yasal olarak korunur: hükümet eşit eğitm ve istihdam
fırsatlarını güvence altına alır ve memurların yüzde dördü engelli olmalıdır.
Bir firmanın 50 çalışanının olduğu özel sektörde, bu çalışanların yüzde üçü engelli insanlar
olmalıdır.
Engelli kişinin yeraltı veya su altı işte çalışması ya da gece mesaili işte çalışması istenemez.
Engelli çocuğu olan çalışan anne erken emekli olabilir.
Engelli Kişiler için Yardımlar
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Engelli kişi kayıtlı olduğu sosyal sigorta kurumuna bağlı olarak ya kısmi ya da tamamen
masraflarının karşılanması hakkına sahiptir. Bu; tekerlekli sandalye ve duyma bozukluğu
cihazı gibi engelli malzemelerini veya bir kurumda ya da evde bakımı kapsayabilir.
Engelli bireyler; gelir vergisi iadelerinden faydalanabilir ve motorlu taşıtlar vergisi
ödemekten muaftır.
Engelli bireyler ayrıca ödenek hakkına sahiptir. Fakat, bunlar genellikle sadece Türk
vatandaşlarına ödenir:
1. Özürlü Aylığı: Sosyal Sigorta tarafından ödenir.
2. Muhtaç Aylığı: Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

9.6. Fon fırsatları.
Amaç & Sonuçlar: Bu oturum; destekli iş istihdamı danışmanının; destekli iş istihdamı
hizmetlerinin yürütülmesi ve milli iş piyasasında sürdürülebilir istihdam sigortasıyla ilgili fon
fırsatları hakkında bilgi/beceriler kazanmasına yardım edecektir.
9.6.1. Destekli iş istihdamı hizmetlerinin yürütülmesi için
Sosyal hizmetleri yürütmek için mali kapasite
Sosyal hizmetlerin mali koşulu iki temel şekilde gerçekleştirilir: merkezi ve merkezi olmayan.
Devlet tarafından devredilen faaliyetler hükümet sorumluluğu altındadır ve yerel faaliyetler
belediyenin kendi gelirleri tarafından sağlanır.
Devlet için devredilen faaliyetler. sosyal hizmetler için fon , yıllık olarak Devlet Bütçesi
Kanunu tarafından belirlenir.
Devlet tarafından devredilen faaliyetlerin masrafı için en önemli unsur; personel sayısı,
maaş miktarları, sosyal sigorta ödemeleri ve nafakalarını kapsayan kabul edilen
standartlara dayalı hesaplanmış toplam miktarın büyüklüğüdür.
Devredilen faaliyetler için toplanan ücretler; devlet bütçesi tarafından fon sağlanan sosyal
hizmetler ücret tarifesine göre belirlenir ve Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığındaki
“Sosyal Destek” fonuna aktarılır.
Yıl boyunca, sosyal hizmet kurumları toplanan gelirleri belediyenin hesabına yatırırlar: ürün
ve hizmet satış gelirleri, kiralık belediye mülkü ve diğer gelirler.
Sosyal hizmetlerin-yerel faaliyetler- finansmanı kendi fonlarından-yerel gelirler ve
vergilerden- sağlanır. Yerel faaliyetlerin sürdürülmesinde standart yoktur. Belediye; sosyal
hizmetler alanında ve yerel gelir kaynaklarından toplanmış finansal kaynaklarında işleri
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çözmeye bağlı olarak, yerel faaliyetleri finanse edecek kaynakları belirleme hakkına
sahiptir.
Sosyal hizmetler piyasasını genişletme açısından, bazı hizmetlerin planlanması ve
tedariğinin, sivil toplum örgütleri- “hizmet tedarikçileri”- ile birlikte ortak gerçekleştirilmesi
gerekliliği bulunmaktadır.

Sosyal hizmet tedarikçileri tarafından kullanılabilir fon kaynakları
1. Sosyal Yardım Temsilciliğine kayıtlı listedeki sosyal hizmet tedarikçileri; devlet
bütçesinden sosyal hizmet tedariği ile rekabeti sürdürmek için belirlenmiş prosedüre
uymada belediye bütçeleri ile alakalı fon için başvurabilir.
2. Sosyal hizmet tedarikçileri; sosyal hizmet ücretleri gelirleri yoluyla kendi faaliyetlerini
finanse edebilirler.
3. Sosyal Yardım Temsilciliğine kayıtlı herhangi bir tedarikçi; bir projeyi savunduktan sonra
“Sosyal destek” kaynaklarına başvurabilir.
9.6.2. Sürdürülebilir istihdamı sağlamak için
Operasyonel programlar altında fon sağlama:
En büyük ek finans kaynağı; ilgili operasyonel program- İnsan Kaynakları Geliştirme,
Bölgesel Geliştirme, Rekabet, Ulaşım ve diğerleri- aracılığıyla AB Yapısal Fonlardır. Devlet
bütçesinin karşılayamadığı eksik yatırım kaynakları; yeni operasyonel programlar altında
finanse edilebilir ve bu sürdürülebilir sosyal hizmet tedariğini sağlar.
En iyi yaklaşım; hizmet tedarikçisini seçme hakkını gerçekleştirmede her korunmasız
insanın destek hizmetlerine erişimini güvence altına alan tüketici merkezli finansmandır. En
modern finansman yöntemlerinden biri; şeffaflık prensibi ve finansal kaynakların
kullanımındaki verimliliğe göre “danışanı takip etmek için para” prensibidir.
İstihdam, sosyal meseleler ve sosyal kapsaycılıkla ilgili meselelerde, Avrupa Komisyonu
aşağıdaki programlar altında fon sağlar::
İstihdam ve Sosyal Yenilik için AB Programı
İstihdam ve Sosyal Yenilik için AB Programı; doğrudan Avrupa Komisyonu tarafından
yönetilen ve Birlikteki istihdam, sosyal politika ve iş hareketliliğini teşvik etmeyi amaçlayan
Avrupa finans aracıdır.
Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu (EGF)
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Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu; küreselleşmeye bağlı olarak dünya ticaret
modellerindeki büyük yapısal değişiklikler sonucu işini kaybeden insanların mümkün
olduğunca en hızlı şekilde başka bir iş bulmaları için destek sağlar.
En Yoksun Durumdakiler için Avrupa Yardım Fonu (FEAD)
En Yoksun Durumdakiler için Avrupa Yardım Fonundan kaynaklar ile, AB ülkelerindeki
faaliyetler; yoksun kişilere maddi yardım sağlamak için desteklenir. Ulusal otoriteler; 20142020 dönemi için ulusal programlar temelinde yardım sağlayacak partner kuruluşlar
seçerler.
2015 Yıllık Göstergesel Çalışma Programı’nda yer alan aşağıdaki faaliyetler; projeleri
seçme prosedürü yoluyla 2016’da açılacaktır.
1. "2015 Yeni İş yeri"
2. "İşçiler için eğitim"
3. "İyi ve güvenli çalışma şartları"
4. "İş ve büyüme için Danube ortaklıkları"
Türkiye’de; Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve KOSGEB(Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) arasında imzalanan İşbirliği
Protokolü bağlamında, “GİRİŞİMCİLER ENGEL TANIMAZ” başlıklı ortak bir proje başlatıldı.
Proje; engelli bireyleri iş piyasasına entegre etmeyi ve böylece onların ekonomik ve sosyal
şartlarını iyileştirmeyi amaçlar.
Projenin ilk safhasında; iş kurulumu aşamasında koç desteği sağlamak ve girişimcileri
başlangıç sermayesi olarak KOSGED Yeni Girişimci Desteği ile desteklemek amacıyla
KOSGEB tarafından organize edilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine engellilerin
katılımının sağlanması beklenmektedir.
Proje; pilot bölge olarak seçilen alanlarda başlatıldı; emekli, kamu görevlisi,çalışan, işsiz
veya özel şirkette çalışıyor olsalar bile engellilerin ve yakınlarının katılımına açıktır. Dersleri
tamamlayan kişilere danışmanlık verilir ve tecrübeli koçlar tarafından desteklenir. Bu proje
kapsamında; mevcut iş piyasası şartlarında uygun çalışma ortamı yaratma potansiyeli
olduğu değerlendirilen başvurular, maksimum 50.000 TL(yaklaşık 15.000 Euro) ile
ödüllendirilecektir.
Farkındalık ve duyarlılığı arttırmak ve engelliliği önlemek amacıyla, “Engelli Bireyler için
Destek Programı”(EDES) başlıklı bir program; Türkiye’de engellilik oranının en fazla olduğu
İç ve Doğu Karadeniz Bölgelerindeki 11 ilçede başlatıldı. Bu program kapsamında, engellilik
odaklı projeleri desteklemek için mali kaynaklar, yöneticilerin ofislerine tahsis edildi. “Engelli
Bireyler için Destek Programı”’na ayrılan kaynak 2012’de ikiye katlandı ve 0 4.000.000
TL’ye(yaklaşık 2 milyon dollar) yükseldi. Engelli Bireyler için Destek Programı; 2013’te 18
ilçeyi kapsayacak.
22 Bu proje 2014-1-BG01-KA202-001529, Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı altında finanse edilmiştir. Bu
yayın, sadece yazar/yazarların görüşünü yansıtır ve Komisyon; burada yer alan bilgilerin her hangi kullanımından
sorumlu tutulamaz.

2014-1-BG01-KA202-001529
COACH@WORK: Engelli bireylere yönelik destekli iş istihdamı sağlayıcılarının beceri, bilgi ve
yeterliliğinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonu için EQAVET sistemi
Entellektüel ürün 4: Destekli istihdam koçları VET programı

“Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi” projesi IPA-1 programı(kapasite
geliştirme) çerçevesi altında hazırlandı. Hibe planının tüm hedefi; engelli sivil toplum
kuruluşlarını ve engelli hizmeti veren kamu kuruluşlarını güçlendirmektir. Proje, 23 sivil
toplum örgütü tarafından hazırlanan kapasite geliştirme projelerine 2 milyon Euro hibe
verecektir.
“Korumalı İşyerleri Projesi”; genel şartlarda çalışmada kısıtlamalarla karşılaşan ciddi engeli
olan bireylere çalışma ortamı oluşturma amacıyla, Engelliler ve Yaşlılar Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ile İŞKUR tarafından geliştirildi. Proje; zihinsel, psikolojik ve duygusal engellileri
amaçlayan ve kamu kuruluşları, üniversiteler, eğitim kurumları, şirketler, dernekler,
sendikalar veya ticaret organları tarafından hazırlanan istihdam projelerine finansal destek
verir. Kontenjan planını ihlal eden şirketlere verilen cezalar ile finanse edilen, 150.000
TL’yi(yaklaşık 75000 dolar) bulan mali destek yardımıyla, korumalı işyerleri, kurum
tarihinden sonra bir yıllık maaş ödeme yükü olmaksızın engelli işçileri çalıştırma fırsatına
sahip oldu.

9.7. Potansiyel işverenlerle “ağ kurmanın” özel tarafları
Amaç & Sonuçlar: Bu oturum; farklı “ağ kurma araçları” kullanarak destekli iş istihdamı
danışmanının potansiyel işverenlerle başarılı şekilde etkileşim kurmasını sağlayacak
bilgi/becerileri edinmesine yardımcı olur.
Kuruluşundan beri, destekli iş istihdamı; temelde engelli iş arayanların talepleri üzerine
odaklanır. Son dönemlerde, istihdam ihtiyacının farkındalığının ve işverenler tarafından işe
alımın, uzun dönem iş istihdamını başarmada gerekli olduğu düşünülmektedir. Gittikçe
popüler olan görüş şudur; destekli iş istihdamı danışmanları işverenlerin ihtiyaçlarını ciddi
bir şekilde hesaba katmalıdır. Kuşkusuz, destekli iş istihdamı süreci hem iş arayan hem de
işveren için yararlı olmalıdır. Sürece aktif bir şekilde katılarak, engelli bireyin kendini uygun
işveren için faydalı olacağı bir çalışan olarak algılamasına teşvik edilmelidir. Destekli iş
istihdamı danışmanlarının danışanın ihtiyaçlarını saptamaya ve mesleğin profilini
belirlemeye çok fazla zaman harcamaları ve işverenin ihtiyaçlarını anlamaya daha az
zaman ve enerji harcamaları ciddi bir hata olabilir. Şöyle ki; işveren seçimi yapıp hangi işçiyi
alacağına karar vereceği için, destekli iş istihdamı hizmeti danışanı, engelli kişi kadar
önemlidir. Destekli iş istihdamı danışmanları;uygun iş pozisyonları saptayabilme ve iş bulma
sürecinin tüm safhalarında danışanlarını desteklemek için işverenleri irtibatlandırma
becerilerini geliştirmelidir.
Gayrı resmi yöntemler genelde; engellinin yeteneklerine göre görev tanımlama, bağımsız
ve uygun işler için değişik yerlerde istekler, gayrı resmi bağlantılar gibi iş pozisyonlarını
güvence altına almak için destekli iş istihdamında kullanılır. Destekli iş istihdamı
danışmanları; başvuru formlarını tamamlama, teslim etme(iş arayanlar nasıl özgeçmiş
yazacakları ve iş mülakatını nasıl sürdürecekleri konusunda eğitilmelidir) ve iş bulmada
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resmi yöntemlere aşina olmalıdır. Bu konuda daha fazla bilgi; Modül 6 “Tutumlar ve
Yaklaşımlar” bölümünde bulunabilir. İş bulmak için resmi ve gayrı resmi yaklaşımlar
üzerinde destekli iş istihdamı danışmanlarının farkındalığı; iş arayanın bilinçli seçimi ve
özerkliğinin gelişimini sağlar ve aynı zamanda işverenin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için
danışmanların becerilerini arttırır. İş bulmada resmi ve gayrı resmi yöntemlerin kullanımı
şiddetle tavsiye edilir çünkü bu şekilde destekli iş istihdamı danışmanı bir durumda en
uygun yaklaşımı seçebilir.
İşverenlerle etkileşim her zaman özel toplantılarda ortaya çıkmaz. Pazarlama materyalleri
destekli iş istihdamı hizmetlerinin profesyonel bir şekilde tanıtımında önemli bir rol oynar.
Pazarlama ve reklam materyallerinin üretimi pahalı olabilir fakat profesyonel şekilde hazır
olduğunda potansiyel işverenler üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. En önemli iş, sağlanan
hizmetin profesyonelliğini göstermektir.
Destekli iş istihdamı danışmanları, bölgedeki iş piyasası hakkında kapsamlı ve detaylı
bilgi toplamalıdır. Potansiyel işverenlerin ihtiyaçlarını incelemeleri de eşit şekilde
önemlidir. Danışmanlar, hem şimdiki hem de gelecek akımları tahmin etmede iş piyasasının
ihtiyaçlarının farkında olmalıdır. İşverenlerle çalışırken uzmanlıklarının bir unsuru olarak bu
bilgiyi göstermek için, işverenlerin günlük iş hayatında karşılaştıkları yerel piyasa
meselelerini iyi bilmelidirler.Ayrıca, destekli iş istihdamı danışmanları; bazen kendi içinde
benzersiz olan işgücü ve eğitim ile işveren ihtiyaçlarını anlamalıdır- herkes için aynı olacak
bir yaklaşım yoktur. Sosyal bakış açısından “bu doğru yoldur” gerçeğine güvenmekte yeterli
değildir ve danışmanlar bunun; işverenin çalışma amaçları açısından iyi olduğunu
gösterebilmelidir. Bu durum; taraflar arasında istikrarlı ilişkiler, ortak güven ve saygı
oluşumunu sağlayacaktır ve engellileri işe almada destekli iş istihdamı danışmanlarıyla
çalışmayı kabul eden işverenler için faydaların önemini vurgulayacaktır.
Engelli birey için en uygun işi bulmaya karar vermede hem yaratıcılık hem esneklik
gereklidir ve sadece uygun eğitim yoluyla destekli iş istihdamı danışmanları, iş bulma
sürecini desteklemede yöntemlerini geliştirebilirler.

Potansiyel işverenlerle toplantı süresince uygun davranış(istenen sonuca ulaşmak için):
• Toplantının somut konusunu bilmek.
• Kartvizitinizi aldığınızdan emin olun.
• Gerekli bilgiyi(belgeleri) hazırlayın.
• Diğer katılımcıların beklentilerinin neler olduğu hakkında net bir fikre sahip olun.
• Pozisyonunuzu gerekçeli ve yetenekli şekilde ifade edin.
• Araya girmeyin fakat iletişimi teşvik edin.
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• Toplantı boyunca not alın.
• Aktif taraf olun.

Faydalı tavsiyeler:


İş arayan kişiyi keşfedin ve dahil edin;



Süreçte çalışmaya devam etmek için her zaman rızasını alın;



İş arayan kişiyi her zaman sürecin merkezine koyun;



Potansiyel işverenleri keşfedin;



İşverenleri; destekli istihdam konusunda tecrübeli olan diğer işverenlerle
konuşmaya teşvik edin;



Sürece dahil olan herkesin görevini tamamen anladığından emin olun;



Eğer iş arayan kişi kabul ederse, sürece kendini ve ailesini dahil edin;



İşverenler için tüm girişimleri, planları ve bunların hem iş arayanları ve hem de
işverenleri nasıl etkileyeceğini bilin;



İhtiyaç duydukları destek ve ne kadarının karşılanacağı konusunda; iş arayana ve
işverene karşı dürüst olun;



Verilen sözleri ve son teslim günlerini her zaman takip edin;



Her zaman mesleğe uygun davranışı sürdürün, kalite reklam ürünlerini, kartvizit ve
broşürleri kullanın;



Mevcut iş tekliflerini takip edin.
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