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Engelli İstihdamı





Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin üzerinde durması 
gereken ekonomik ve toplumsal sorunların başında ekonomik 
istikrar ve istihdam gelmektedir.

Ülkemizin ekonomik yapısını incelediğimizde, son dönemdeki 
dalgalanmaların da etkisiyle istihdam sorunu öncelikli gündem 
maddelerinden biri olarak karşımıza çıkmakta, işsizlik oranları 
yükselerek devam etmektedir.

Nüfusumuzun %12,29’luk gibi önemli bir bölümünü oluşturan 
engellilerin yaşamış olduğu istihdam sorunu ise ülkemizin 
önemli sosyal sorunlarının başında yer almaktadır.  Çalışma 
hayatına katılmak isteyen engellilerin birçoğunun yeterli eğitim 
olanaklarına erişememesi, mesleki yeterliliğe sahip olmaması 
işgücü piyasalarına geçişlerini güçleştirmekte; sosyal hayattan 
kopmalarına, başkalarına muhtaç halde yaşamalarına neden 
olmaktadır. Oysaki engellilerin işgücüne katılmaları, toplumda 
sosyal dengelerin kurulması, refahın paylaşılması açısından 
gözardı edemeyeceğimiz önceliklerimiz arasındadır.

Engellilere fırsat eşitliğinin sağlanması, insanca yaşama imkânı 
yaratılması güçlü bir sosyal devlet anlayışının gereğidir. Engelli 
eğitim ve istihdamının teşvik edilmesi, sosyal güvenlik hakkına 
sahip olması herkes gibi çalışma ve sosyalleşme haklarının 
sağlanması ve bu yönde önüne çıkan engellerin kaldırılmasını 
kamu-özel sektör işbirliği içerisinde paylaşılabilecek 
sorumluluklarımız olarak düşünüyoruz.

İstihdam konusunda yaşanan problemleri çözmek adına, 
engellilere yönelik olarak istihdam fırsatlarının artırılması, iş 
analizlerinin yapılması, işyerlerinin erişilebilir olması ve yardım 
temelli politikalardan vazgeçilerek, eşit haklara sahip, hak 
temelli yaklaşımın benimsenmesi ve işyerlerine yönelik olarak 
denetim mekanizmalarının arttırılması için sosyal taraflara 
önemli görevler düşüyor.

Engellilerin istihdama erişmesi için yapılan birçok yasal 
düzenleme ile birlikte önemli proje ve çalışmalar yürütülmektedir. 
İşletmelere getirilen kota zorunluluğunun yanısıra korumalı 
işyerleri, vergi indirimleri gibi destek ve teşviklerle çözüme 
yönelik yenilikler ve değişiklikler yapılmaktadır. Yapılan 
iyileştirme ve düzenlemeleri engellilerin topluma entegre 
olmaları açısından önemli buluyor ama yeterli bulmuyoruz.

Engelli istihdamını, sadece iş imkânları yaratılarak 
çözümlenebilecek bir sorun olarak değerlendirmek yerine 
engellilerin önündeki engelleri kaldırarak onlara yol açmanın 
daha kalıcı ve köklü çözümler üreteceğine inanıyoruz. Her 
türlü eğitim imkânları ile birlikte eğitici, geliştirici, rehberlik 

ve rehabilite edici sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerinin 
yürütülmesi, toplumsal ve çevresel erişebilirlik imkânlarının 
sağlanması, ayrımcılığa uğramadan insan haklarından 
yararlanarak toplumsal hayata katılmaları bu yönde atılacak 
önemli adımlardır.

Yetenekleri ve ilgi odakları doğrultusunda yapılan yönlendirmeler 
ve uygun eğitimlerle mesleki beceriler kazandırılması 
halinde son derece başarılı oldukları bilinmektedir. Ulusal ve 
uluslararası platformlarda sanat, spor, iş dünyası başta olmak 
üzere birçok alanda ülkemizi başarı ile temsil etmiş engelli 
insanımız bulunmaktadır.

Teknolojinin getirdiği yenilikler, yapay zekâ donanımlı akıllı 
teknolojiler, yeni iş modelleri ile birlikte engelli istihdamında 
da belirleyici role sahip olacaktır. Bilgi ve iletişim teknolojileri 
çalışma hayatını kolaylaştırmakta, bilgisayar, tablet, telefon 
ve internet kullanımı giderek artmakta, yaşam kalitesinin 
artırılması yönünde de son derece önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Engellilerin sorunlarına daha duyarlı olmak ve işgücü 
piyasasına katılımlarını kolaylaştırmak adına onlara destek 
vermeye devam ediyoruz. 

Atalay GÜMRAH
Yönetim Kurulu Başkanı
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BİR KONU

İstihdamda Engel 
Tanımıyoruz

Ülkelerin kalkınmasında, refah düzeylerinin üst noktalara çıkarılmasında ve ge-
lişmişlik seviyelerinin artırılmasında işgücünün mesleki niteliklerinin geliştirilmesi 
suretiyle üretken istihdamın sağlanması en önemli köşe taşlarından biridir. 

Bu farkındalıkla ülke olarak kadın, genç, engelli ve uzun süreli işsizler gibi özel   
politika gerektiren grupların istihdamı konusunda son yıllarda önemli ilerlemeler 
kaydettik.

Türkiye’nin kamu istihdam kurumu olarak ise uyguladığımız Aktif İşgücü Prog-
ramlarımızla işgücü piyasasına girişlerinde desteğe ihtiyacı olan gruplara meslek 
edindirerek işgücü piyasasına uyumlarını artırıyor, piyasa şartlarında kendilerine 
gerekli olan desteği sağlıyor, bu konudaki çalışmalarımızı büyük bir gayret ve cid-
diyetle sürdürüyoruz.

Bu kapsamda üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında da engelli bi-
reylerin işgücü piyasasına kazandırılması geliyor. İŞKUR olarak temel hedefimiz, 
engelli bireylerin çalışma hayatında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı 
olmak üzere gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle istihdam sorunlarına kalıcı çözümler 
üretmektir.

Aktif İşgücü Programlarımızla Engelleri Kaldırıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve İŞKUR olarak, engelli vatan-
daşlarımızı Aktif İşgücü Piyasası araçlarıyla desteklemeye devam ediyoruz. Bu 
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kapsamda düzenlediğimiz Mesleki Eği-
tim Kurslarımızla engelli vatandaşları-
mıza yönelik eğitimler gerçekleştiriyo-
ruz. Engelli kursiyerlerimize katıldıkları 
kurslarda, günlük 30 TL , istihdam taah-
hütlü kurslarda 40 TL cep harçlığı öde-
mesi yapıyoruz.

2002-2019 Ağustos döneminde %35’i 
kadınlardan oluşan toplam 41 bin 324 
engelli vatandaşımızı Mesleki Eğitim 
Kurslarımızdan yararlandırdık. 

Ayrıca engelli vatandaşlarımızın İşbaşı 
Eğitim Programlarımıza ve Girişimcilik 
Eğitimlerimizi katılımlarını da destek-
ledik. 8 bin 462 engelliyi İşbaşı Eğitim 
Programından, 10 bin 749 engelliyi ise 
Girişimcilik Eğitimi Programından fayda-
landırdık.

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan 
işverenlerden tahsil edilen idari para 
cezaları fonundan engellilerimizin kendi 

işini kurmalarına yönelik projeler, mes-
leki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve 
işyerine uyumlarının sağlanması, en-
gellinin iş bulmasını sağlayacak destek 
teknolojileri, korumalı işyeri desteğine 
yönelik projelere destek veriyoruz.

Engelli Bireylerin Kendi İşinin 
Patronu Olmalarını Destekliyoruz

Kendi işini kurmak isteyen engelli va-
tandaşlarımıza 50 Bin TL’ ye kadar 
hibe desteği sağlıyoruz. Engelliler ta-
rafından hazırlanan projelerde aranı-
lan şart, engelli vatandaşımızın emekli 
olmaması, bizzat işin başında olması 
ve çalışmasıdır. Ayrıca, yeni bir iş kura-
cak engelli vatandaşımızın iş kuracağı 
alanda mesleki eğitim diploması, serti-
fika veya girişimcilik eğitimi sertifikası 
sahibi olması da gerekmektedir. Kendi 
işini kurmak isteyen engellilerimize bu 
hibe desteği kapsamında; Kuruluş İş-
lemleri Desteği, İşletme Gideri Desteği 

ve Kuruluş Desteği sağlanmaktadır.

2014 yılından itibaren Engelli ve Eski 
Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden 
Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kul-
lanmaya Yetkili Komisyon tarafından 
bin 550 kendi işini kurma projesi kabul 
edilmiş ve bu projelere toplam 63 milyon 
276 bin TL kaynak tahsis edilmiştir.

Engelli Vatandaşlarımızın İşe 
Yerleştirilmesine, İşe ve İş Yerine 
Uyumunun Sağlanmasına Yönelik 
Projeleri Üretiyoruz

Engelli vatandaşlarımızın kendi hayatı-
nın sorumluluğunu alan bireyler olması-
na katkıda bulunacak, işe kabulü için ha-
zırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve iş 
yerine uyumlarının sağlanmasını temin 
edecek projeleri destekliyoruz. Tüzel ki-
şilerin de başvurabildiği bu projelerdeki 
temel nokta, vatandaşımızın işe uyumu 
ve istihdamının nasıl gerçekleştirileceği-
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ne dair ayrıntılı bir iş planı ve görev ta-
nımları ile proje sürecine yer verilmesi-
dir. İşe uyum projeleri kapsamında 2014 
yılından itibaren Komisyon tarafından 
kabul edilen 30 projeye toplam 2 milyon 
92 bin 593 TL kaynak tahsis edilmiştir.

Engelli Vatandaşlarımızın 
İstihdamını Kolaylaştıracak Destek 
Teknolojilerine İlişkin Projelere de 
Büyük Önem Veriyoruz

Günümüzde yaşanan gelişmeler, haya-
tın bütün alanlarında bizleri teknoloji ile 
sıkı bir iş birliğine yöneltmektedir. Tek-
nolojinin insan hayatına getirdiği kolay-
lıkları İŞKUR olarak yakından takip edi-
yor ve engelli vatandaşlarımıza kolaylık 
sağlayacak tüm teknolojik çalışmaları 
ve projeleri destekliyoruz.

Bu kapsamda engelli bireylerin bir iş ye-
rinde istihdam edilmesi, işe uyumunu, 
etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını 
sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili 
projelere destek veriyoruz. Destek tek-
nolojileri projelerimiz kapsamında, 2015 
yılından itibaren Komisyon tarafından 
kabul edilen 28 projeye toplam 5 milyon 
359 bin 58 TL kaynak tahsis edildi.

Engellilerimiz için Korumalı İşyeri 
Desteği Sağlıyoruz.

Engelli bireylerin istihdamı konusunda 
sosyal paydaşların desteklenmesi, en-
gellilerin istihdamının altyapısının geliş-
tirilmesi, işgücü piyasası içinde çalışma 
imkânı olmayan engelli bireylerin des-
teklenmesi gayesiyle; Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Yaşlı 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alı-
nan izinle kurulan korumalı iş yerlerinin 
güçlendirilmesi, etkinliklerinin artırılması 
ve toplumda belirli bir işletme modelinin 
oluşturulmasına Kurum olarak destek 
sağlıyoruz.

Projeler; en az sekiz zihinsel veya ruhsal 
engelli bireyin çalıştığı ve çalışanlarının 
en az yüzde yetmiş beşi engellilerden 
oluşacak korumalı iş yerinin kurulması 
ve geliştirilmesi maksadıyla hazırlan-
maktadır.

Korumalı iş yeri projesi kapsamında 
2017 yılında 4 proje, 2018 yılında ise 3 
proje Komisyon tarafından kabul edilmiş 
olup, bu projeler hâlen faaliyetlerine de-
vam etmektedir. Söz konusu projelere 
1 milyon 979 bin 909 TL kaynak tahsis 
edilmiştir.

Her Engellimize Bir İş Koçu
Hizmet Veriyor

İŞKUR olarak; engelli vatandaşlarımıza 
yönelik çalışmalarımızı Kurum olarak 
sağladığımız diğer hizmetlerle de uyum-
lu bir biçimde yürütmekteyiz. Bu minval-
de temel hizmetlerimizden biri olan İş ve 
Meslek Danışmanlığı hizmetimizi engelli 
vatandaşlarımız için büyük bir özveriyle 
yürütüyoruz. 

2018 yılında çalışmalarına başladı-
ğımız engelli bireylerin istihdama ka-
zandırılması maksadıyla birçok ülkede 
uygulanan, modern ve maliyet etkin 
yöntem olarak kabul edilen Destekli 
İstihdam Modeli (Engelli İş Koçluğu) 
uygulaması engellilere yönelik hizmet-

lerimiz arasında önem bir yer teşkil 
etmektedir. Uygulamanın temel hedef-
leri arasında, engelli bireylere Bireysel 
Eylem Planı hazırlanması, işverenler-
le gerekli temasın kurulması, engelli 
bireylerin sahip olduğu bilgi, beceri ve 
yeterliklere göre uygun işe/mesleğe 
yönlendirilmesi ve sonrasında da kişile-
rin ihtiyaçları doğrultusunda işe uyum-
larının sağlanması yer almaktadır.

Engelli vatandaşlarımızın motivas-
yonlarının artırılması için hayata ge-
çirdiğimiz diğer bir uygulamamız olan 
İş Kulüpleri çalışmamız kapsamında; 
engelli vatandaşlarımızın yanı sıra ka-
dınlar, gençler, uzun süreli işsizler, eski 
hükümlüler, madde bağımlıları, Roman 
vatandaşlar gibi özel politika gerektiren 
gruplara yöntem ve motivasyon des-
teği sağlıyoruz. Kurulduğu günden bu 
zamana İş Kulüplerinde engelli birey-
lerden oluşan gruplara özel program-
lar düzenlenmiş olup bin 239 engelli 
vatandaşımız söz konusu programdan 
faydalanmıştır. 

Bununla birlikte bu kulüplerimizde İş 
ve Meslek Danışmanlarımız, engelli 
vatandaşlarımız ile bire bir görüşmeler 
de gerçekleştirmektedir. 2012 yılından 
2019 yılı Ağustos ayı sonuna kadar 611 
bin 943 engelli vatandaşımızla 1 milyon 
358 bin 147 bireysel görüşme gerçek-
leştirilmiştir.

Daha İyi Şartlarda Daha Fazla 
İstihdam İçin Çalışmalarımız 
Sürüyor…

İŞKUR olarak, 2002 yılından 2019 

Engelli vatandaşlarımızın kendi hayatının sorumluluğunu
alan bireyler olmasına katkıda bulunacak, işe kabulü için

hazırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve iş yerine uyumlarının
sağlanmasını temin edecek projeleri destekliyoruz.„

“
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Ağustos sonuna kadar 392 bin 579 
engelli vatandaşın işe yerleşmesine 
aracılık ettik. 2018 yılında 14 bin 930, 
2019 yılı Ağustos sonu itibarıyla da 9 
bin 179 engelli vatandaşımızı işe yer-
leştirdik.

İstihdam Seferberliği kapsamında ha-
yata geçirilen İlave İstihdam Teşvikin-

de de kadınlara, gençlere ve engelli-
lere özel düzenlemeler yapılmıştır. Bu 
çerçevede, işverenlerin 2020 yılı so-
nuna kadar bir önceki takvim yılındaki 
sigortalı sayısının ortalamasına ilave 
olarak işe aldıkları her bir sigortalı için 
aylık 2.712,14 TL’ye kadar 12 ay sü-
reyle destek (işçi ve işveren prim mali-
yetleri+vergi) sağlanmaktadır.  

Bilişim ve imalat sektöründe (2018 için 
stratejik sektörler) destek tutarı aylık 
2.712,14 TL’ye kadar çıkabilmekte iken, 
diğer sektörlerde asgari ücret üzerinden 
destek (1.113,14 TL) sağlanmaktadır. 
Ayrıca işverenlerin istihdam ettikleri ki-
şinin kadın, genç ve engelli olması du-
rumunda teşvikin süresi 18 ay olarak 
uygulanmaktadır.

İŞKUR olarak, 2002 yılından 2019 Ağustos sonuna kadar
392 bin 579 engelli vatandaşın işe yerleşmesine aracılık ettik.
2018 yılında 14 bin 930, 2019 yılı Ağustos sonu itibarıyla da

9 bin 179 engelli vatandaşımızı işe yerleştirdik. „

“
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BİR KONU

Prof.Dr. Seniye Ümit FIRAT
Marmara Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi, 
Endüstri Mühendisliği Bölümü

Engelli İstihdamında Digital 
Devrim ve Akıllı Teknolojiler

1- Giriş: Endüstri 4.0 ve İstihdam

Günümüzde 4. Endüstri Devrimi’nin potansiyel etkisinden giderek daha fazla bahse-
dilmektedir. Endüstri 4.0 Devrimi, dijital bir değişim sürecidir ve yazılım, internet, akıllı 
cihazlar ve sistemler topluluğudur. Hem üretim hem servis sektörlerini büyük bir hız 
içinde kapsamaktadır. Değişen dinamikler ve hayatımıza giren dijital teknolojiler; ya-
kın gelecekte nasıl yaşayacağımız, nasıl çalışacağımız, ekonominin nasıl işleyeceği 
ve nasıl yönetileceğimiz vb. konularda çeşitli soruları gündeme getirmektedir [1].

Endüstri 4.0 devrimini üçüncü devrimin bir uzantısı olarak kabul eden görüşler de 
olmakla birlikte, yaşanan bu yeni evrimi diğerlerinden çok farklı kılan noktalara da dik-
kat çekilmektedir. Bu farklılık, Endüstri 4.0 devriminin aşağıda kısaca açıkladığımız 
üç özelliği ile vurgulanmaktadır:

Hız: Bu devrim öncekilerin tersine doğrusal olmayıp, üstel bir hızla gelmektedir. Çok 
yönlü küresel dünyanın, sürekli daha yeni ve daha üstün yetenekli teknolojileri üret-
mesi ile ilgilidir.

Genişlik ve Derinlik: Bu devrim dijital teknolojiler alt yapısı üzerine inşa edilmektedir 
ve iş dünyasında, toplumun diğer kesimlerinde, bireylerde benzeri görülmemiş pa-
radigmalar ile ilerlemekte, hızlı teknolojik değişimler ve donanımlar geliştirmektedir. 
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Kuşaklar arası farklar her zamankinden 
daha fazla açılmaktadır.

Sistem Etkisi: Endüstri 4.0 devrimi, tüm 
yönetim bilişim sistemleri yanında her 
şeyin her şeye bağlantılı olabildiği bir ağ 
sistemi üzerinden gelişirken, dünyada 
koskocaman sistemlerin, bütünleşik bir 
dönüşümünü kapsamaktadır [2].

Akıllı fabrikalar, robotlar, kobotlar; En-
düstri 4.0’ın sanal dünyası dışında kalan 
bileşenleri olup somut olarak toplumun 
görebildiği, gözleyebildiği parçalarıdır [3]. 
Endüstri 4.0’ın en belirleyici ilkelerinden 
biri olarak karşımıza çıkan insan – robot 
işbirliği konusunda önemli gelişmeler ol-
maktadır. İnsanlar makineler tarafından 
kolayca kopyalanamayacak becerilere 
sahiptir. Ayrıca yüksek dereceli otomas-
yonun da sıklıkla aşırı maliyetle sonuç-

lanabileceği görüşü de yaygındır. Sim-
biyotik insan - robot işbirliğinin yeni ve 
ekonomik çözümler sağlayabileceği yol-
lar vardır. Günümüzde insansız - karan-
lık akıllı fabrikalar yanında pek çok yeni 
uygulamada insan robot işbirliğinde in-
san ve makine birlikte el ele çalışmakta-
dır. İnsan üretimi kontrol ve takip işlerini 
yaparken, robotlar fiziksel olarak yorucu 
ve bilek gücüne dayanan işleri yapmak-
tadır. Böylece her ikisi de kendi özel ye-
teneklerine katkıda bulunmaktadır.

İnsanların yaşamını kolaylaştırmak ve 
iyileştirmek için, Nesnelerin İnterneti 
(IoT) platformuyla entegre edilmiş geniş 
bir çeşitliliğe sahip robotlar geliştirilmek-
tedir. 2016 yılında insan simbiyotik robo-
tunu geliştiren firmalar olmuştur. Hitachi, 
insanlarla konuşabilen ve çalışabilen bir 
hizmet yardım robotu üretmiştir. Robot-

lar ve diğer yazılımlar yoluyla işler ve 
endüstri dijitalleşirken, veri üretme ka-
pasiteleri tahmin edilemeyecek bir hızda 
büyümektedir. Veri akışları anlık veri işle-
meyi ve gerçek zamanlı veriler üzerinde 
analiz ve modelleme yapmayı zorunlu 
kılmaktadır [2].

Ergonomik riskleri azaltmak için büyük 
veri analitiği önemli bir araç haline gel-
miştir. Bir üretim sistemindeki ergonomik 
riskleri azaltmaya yönelik ilk adım, risk 
olaylarını anlamak, karakterize etmek 
ve böylece önceden proaktif olarak ön-
lemek için yöntemler tasarlamaktır. Son 
yıllarda Büyük Veri Analitiği, insan fak-
törleri / ergonomi alanında da büyük veri 
kümelerinden anlamlı ve etkili sonuçlar 
elde etmek için hesaplama yöntemleri 
geliştirmiştir. Bu yöntemler istihdamın 
her alanında, her seviyede çalışan için 



uygulanabilecek akıllı araçlardır. Akıllı 
araçlar ve teknolojiler yazılım ve internet 
tabanlı sistemler ve modüllerdir.

Akıllı teknolojilerin ve robotların istihda-
ma etkisi, akademik literatürde ve kamu-
ya açık mecralarda aşağıdaki ana tema-
lar ele alarak tartışılmaktadır: (a) işlerini 
elde tutmaya devam eden insanlar; (b) 
yeni işler alan insanlar ve (c) iş arkadaş-
ları olarak robotlarla etkileşime giren in-
sanlar. Akademik literatürde engelli kişi-
lerin istihdam durumunu robotların nasıl 
etkilediğini analiz eden araştırmalar [4] 
yer almaktadır.

Robotların istihdama etkisi önemli bir 
gündem oluşturmaktadır. Diğer yanda 
ise engelli kişilerin istihdam edilme ko-
nusunda sorun yaşadıkları bilinmektedir. 
Engelli insanlar iş bulmakta zorlanan 
hassas bir gruptur.

İstihdamın engelliler için önemi son yıl-
larda daha da artmaktadır. Aktif üretici 
olarak çalışma hayatına katılım, engelli 
bireylerin toplumla bütünleşmesinde ana 
etken olmaktadır. Eğer engelli insanlara 
çalışma kapasitelerini geliştirme ve kul-
lanma fırsatı verilirse, engelli olmayanlar 
kadar başarılı olabilecekleri bazı araştır-
malar yoluyla kanıtlanmıştır. Günümüz-
de engelli insanlara yardım etmenin en 
rasyonel yolu onlara mesleği ve işi ile 
ilgili destek sağlamaktır. Mesleki reha-
bilitasyon herhangi birinin kaza, hastalık 
veya rahatsızlıktan sonra işe başladığın-
da, çalışmaya devam ederken veya işe 
geri döndüğünde engelleri aşmasına yar-
dımcı olan bir süreçtir. Çalışanın yapaca-
ğı işe ve kabiliyetine göre seçilmiş olma-
sına rağmen, çalışılacak yerin çalışanın 
fiziksel ve psikolojik özelliklerine uygun 
olması çok önemlidir[5]. Tıbbi gelişme-
ler ve yeni teknolojiler, engelli bireylerin 
çalışma yaşamına katılabilmesi için gün 
geçtikçe daha fazla fırsat sunmaktadır.
Diğer yandan Ergonomi araştırmaları ve 
uygulamaları; yaralanmalar, kronik veya 
sürgit ilerleyen hastalıklar ve/veya yaş 

alma ile ilgili fiziksel değişikliklerden kay-
naklanan engelli çalışanların bulunduğu 
iş ortamlarını iyileştirmeye çalışmaktadır. 
Ergonominin, engellilerin işgücüne katıl-
ması konusunda daha özel veya farklı bir 
odağı da olması gerekir, çünkü engelli 
kişiler de üretken olmak istemektedir [5]. 
ABD’de ADA (The Americans with Disa-
bilities Act) hareketi engelli bireyler için 
istihdamın önündeki bariyerleri kaldıra-
cak çözüm ve öneriler geliştirmekte ve 
engelliler için çalışmanın sadece sosyal 
bir katılım değil, bir hak olduğunu vurgu-
lamaktadır. Aynı zamanda fiziksel ortamı 
daha erişilebilir kılmak, çeşitli biçimlerde 
bilgi sağlamak ve engelli insanlarla ilgi-
li tutum ve yanlış varsayımlara meydan 
okumak gibi diğer bariyerlerin de kaldırıl-
ması gerekmektedir. Engellilerin dışlan-
ması ve marjinalleşmesi bir insan hakları 
problemi olduğu kadar ülkeler için önemli 
bir ekonomik darboğazdır [5].

İşyerlerinde yapılan ayarlamaların, iş-
lerin gerektirdiği fiziksel, entelektüel ve 
örgütsel özellikler ile engelli çalışanın iş-
levsel yetenekleri hakkında tam bilgi ile 
gerçekleştirilebileceği açıktır. Engelli kişi-
ler için her bir durum birbirinden farklı ol-
duğundan, belirli bir düzenlemenin, yani, 
her sakatlık türü için önceden belirlenmiş 
ayarlamaların bulunmadığını bilinmekte-
dir. Her iş istasyonunun da bireyler gibi 
kendi özellikleri vardır. Bu noktada, akıllı 
yardımcı teknolojiler, engelli bir kişinin 
sosyal olarak bağımsız davranabilmesi-
ne ve iş yaşamına dahil edilmesine yar-
dımcı olabilir. 

Endüstri 4.0 devriminin sağladığı dijital 
ve akıllı teknolojiler, engelli kişilerin ileti-
şim, etkileşim ve bilgiye ulaşmadaki gele-
neksel engelleri aşmasına destek olmak-
tadır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) 
aracılığıyla hizmet sunumu artmakta ve 
erişilebilir cihaz olarak kullanılabilecek 
seçenekler çoğalmaktadır. Yardımcı tek-
noloji, engelli bir kişiye günlük faaliyetle-
rinde yardım eden ve yazılıma dayanan 
bir cihaz veya hizmettir. Yardımcı tekno-

loji evde, işyerinde, okulda ve toplumda 
bulunabilir. Bilgi ve iletişim teknolojileri 
(BİT), erişilebilirliğin ve engellilerin katı-
lımının sağlanmasında kilit rol oynamak-
tadır. Bilgi iletişim teknolojilerinde devam 
etmekte olan gelişmeler, engelli bireyler 
için erişilebilirliği, katılımı, bağımsızlığı, 
güvenliği ve işyerinde yaşam kalitesini 
arttırmaktadır [6].

Aslında, hem yazılım hem de donanım 
olarak birçok ürünün dünya nüfusunun 
büyük kısmına ulaşamadığı bilinmekte-
dir. Tasarımcılar ise, çoğunlukla normal 
kullanıcıları göz önünde bulundururlar.  
Engelli çalışanların özel ihtiyaçlarının 
farkında değiller ya da bu ihtiyaçları ta-
sarım döngüsüne dahil etme bakımından 
çeşitli kısıtlara sahiptir. Akademik yazın-
da engelliler için akıllı yardım projelerinin 
sayısının arttığı da görülmektedir [6].

Kanada’da da günlük basında çıkan ha-
ber ve beyanatlar ile akademik yazının 
birlikte değerlendirildiği bir yayında, is-
tihdam, engelli bireyler ve robotlar ko-
nusu araştırılmıştır [4]. Çalışma özellik-
le, kapsama alınan literatüre dayanarak 
robotların etkilerine aşağıdaki konularda 
yoğunlaşmıştır: (a) istihdama katılan en-
gellileri, (b) istihdam kaybeden engellileri; 
(c) engellilere işlerinde sağlam bedenli 
insanlar gibi yardım eden robotlar; veya 
(d) engellilerin iş arkadaşı olarak robotlar.

Çalışmada, engelli kişilerin istihdam du-
rumu ile ilgili olarak robotlardan nadiren 
bahsedildiği bulunmuştur. Çalışmadaki 
odak noktası engellilerin istihdam edile-
bilirliğini artıran veya engelli müşterilerle 
çalışan sağlam insanlara yardım eden 
robotlardı. Robotların engelli insanla-
rın istihdam edilebilirlik durumları üze-
rindeki olumsuz etkilerini veya engelli 
insanların ve robotların meslektaşlar 
arasındaki ilişkilerini konu alan bir ma-
kale bulunamamıştır. Çalışmanın temel 
bulgusu ise, “engelli bireylerin karşılaştı-
ğı olumsuz istihdam edilebilirlik durumu 
göz önüne alındığında; engelli istihda-
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mında teknoloji desteği konusu sorunlu-
dur” şeklindedir [4].

2014 yılında, ABD işgücüne katılım 
oranları araştırması, 16 ila 64 yaş ara-
sındaki, nüfusun % 16,2’sinin bir çalış-
ma sınırlaması (engelliler) yaşadığını ve 
%77,5’inin bir çalışma sınırlaması yaşa-
madığını (engelliler olmayan insanlar) 
ortaya çıkarmıştır [4]. Diğer OECD ülke-
leri de benzer rakamları göstermektedir. 
ABD’deki istihdam rakamları “engelliler 
için 2013’ten 2014’e 0,5 puan düşüş 
gösterirken; engelli olmayanlar için ise 
0,6 puan artmıştır. Ancak istihdam oran-
larında engel türüne göre değişmektedir. 
Örneğin, istihdam oranları, işitme engel-
liler (%50,2) ve görme engelliler (%39,6) 
olarak belirlenen kişiler için en yüksek, 
öz bakım (%15,2) ve bağımsız yaşam 
(%15,3) sınırlamaları olan insanlar için 
en düşük durumdadır [4].

2. Engelli İstihdamına İlişkin 
Bazı Belirlemeler 

Son yıllarda birçok ülkede engellilerin iş 
yaşamına katılımı artmaktadır. Rehabili-
tasyon hizmetlerinin kullanılması ve ça-
lışma hayatına aktif üretici olarak katılım, 
engelli bireylerin toplumla bütünleşme-
sinde ana etkenler olmaktadır. Gelişmiş 
ülkeler bu alanda engellilerin meslek 
edinmelerini sağlamak için yasal düzen-
lemeler yapmaktadır. Birleşmiş Milletler 
de son yıllarda önemli bir adım atarak; 
“işi” engelli insanların temel haklarından 
biri olarak kabul etmiştir ve işverenin çalı-
şanın ihtiyaçlarına uygun bir konaklama, 
ulaşım vb. hazırlamaya mecbur olduğu 
yaklaşımını benimsemiştir. Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO), engellilik türüne 
ve engellilik seviyesine bakılmaksızın, 
tüm engellilerin mesleki rehabilitasyon, 
istihdam ve işte ilerleme hakları olduğu-
nu belirtmektedir [5]. Tüm bireyler gibi 
engelli kişileri de istihdam da kapsa-
mak, başkalarına bağımlı olmak yerine, 
kazanabilecekleri bir gelir ve kendilerini 
üretken, verimli ve ekonomik katkıda bu-

lunan kişiler olarak hissedecekleri insani 
bir statü sağlayacaktır.

Neredeyse her ülkede, engelli insanlarla 
ilgili verilere ulaşmak zordur, özellikle is-
tihdam durumlarına ilişkin spesifik verileri 
bulmak daha da zordur. Engelli insanlar 
dünyanın her yerinde benzer sıkıntılara 
maruz kalmaktadır. Bu konuda BM’nin 
web sayfasında yayınladığı rapor [7] ül-
keler bazında da durumu belirlemeye ça-
lışmaktadır ve doğrudan istatistiki verilere 
ulaşılamadığı için medyadan ve raporlar-
dan toplanan verilerle mevcut durumun 
anekdotik bir resmini sunmaktadır. 

BM’nin raporuna göre: Çalışma çağında-
ki engelli bireylerin gelişmekte olan ülke-
lerde % 80 ila % 90’ı arasında bir oranla 
işsizdir, sanayileşmiş ülkelerde ise bu 
oran % 50 dir. Gelişmiş ülkelerin çoğun-
da, çalışma çağındaki engelli kişilerin 
resmi işsizlik oranı, engelli olmayanların 
en az iki katıdır. 

2.1. Engellilik ve İstihdam 

Bir çalışanın hayatı boyunca kalıcı veya 
geçici fiziksel veya psikolojik bir rahat-
sızlığa maruz kalması olasılığı % 20’dir 
[5]. Bu rahatsızlık, kişinin işlevsel ka-
pasitesini değiştirebilmektedir. Ortaya 
çıkan bir fiziksel engellilik, bir kişinin iş 
değiştirmesine ya da yardımcı işlerle ve 
uyarlamalarla mevcut çalışmaya devam 
etmesine neden olabilir. Bununla birlikte, 
uygun bir iş yeri bulmak ve bireyi bağım-
sız olarak çalışmaya adapte etmek her 
zaman yeterli olmayabilir. Kişinin uzun 
süre çalışmaya devam etme yeteneğinin 
değerlendirilmesi gerekir. Bazı işler bir 
kişinin fiziksel durumunun bozulmasına 
neden olabilmekte; bu da hem işte hem 
de günlük yaşamda engellilik seviyesinin 
artmasına neden olmaktadır. İş sağlığı 
ve güvenliği (İSG) konusundaki yasal 
düzenlemeler ile iş yerinde ergonomik 
koşulların göz önünde bulundurulması 
bu artışın azalmasını sağlamanın en iyi 
yoludur [2] .

2.2. Engelli Kişilerin İstihdamında 
Korkular ve Gerçekler  

Engelli kişiler, sıklıkla işgücünün potansi-
yel üyeleri olarak kabul edilmemektedir. 
Algı, korku, efsane ve önyargılar dünya-
nın her yerinde işyerlerinde engellilik an-
layışını ve kabulünü sınırlamaya devam 
etmektedir. Olumsuz hikayeler, engelli 
kişilerin çalışamaması ve işyerinde en-
gelli bir insanı bulundurmanın çok pa-
halı olduğu yargısı da dahil olmak üzere 
çok fazladır. Uygulamada, bu kavrayışın 
tam aksine, birçok şirket engelli kişilerin 
yeteneklerinin daha fazla olduğunu be-
lirlemiştir. BM raporunda, engelli kişileri 
çalıştırmamak için verilen nedenlere ve 
engelli çalışana sahip olan şirketlere 
sağlanan faydalara anekdot örnekleri de 
bulunmaktadır.

Finlandiya: Engelliler topluluğuna göre, 
istihdamın önündeki en büyük engel, 
işveren açısından engelli çalışanlar için 
özel ulaşım maliyetleri gibi potansiyel ek 
maliyetler konusundaki önyargı ve kor-
kulardır. Bir diğeri, çalışanın iş için sü-
rekli olarak yetersiz kalması durumunda, 
emeklilik için gereken maliyetlerini karşı-
lama sorumluluğudur.

İngiltere: İşverenlerin, engelli istihdamı 
konusunda, “kapasitesi sınırlı, , hırslı, 
güvenilmez ve maliyeti yüksek çalı-
şanlar olacakları tarzında klişeleri hala 
boldur,” şeklinde bir tespit yapmaktadır. 
Cehalet, korku ve önyargı, engellilerin 
işsiz olma ihtimalinin beş kat daha fazla 
olmasının ve diğer insanlara göre daha 
fazla yarar sağlanamamasının sebepleri 
arasında gösterilmektedir. İşverenlerin 
% 45’i röportajlarda engelli bir insanı işe 
alamayacaklarını söylüyor fakat % 44’ü 
de maliyetin ne olduğunu bilmiyordu. 
Aslında çoğu düzenlemenin küçük ve 
ucuz olduğu vurgulanmaktadır. İşletme-
lerin üçte birinden fazlası boş kadroları-
nı engelli kişiler ile doldurmayı zor bu-
luyor. 3,4 milyon engelli işsiz arasında 
ise bir milyon kişi çalışmak istediklerini 
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ancak iş bulamadıklarını söylüyor.

ABD: İşgücü Geliştirme Merkezi’nin bir 
saha çalışmasına göre: “fiziksel ve zi-
hinsel engelli insanlar, Amerika’da iş-
yerlerinde yeterince temsil edilemiyor 
ve yanlış anlama ve yargılar çok yaygın”  
sonucu bulunuyor. Ankete katılan işve-
renlerin üçte biri engelli kişilerin gerekli 
iş görevlerini etkin bir şekilde yerine geti-
remediğini belirtiyor. Engellileri işe alma-
mak için verilen ikinci en yaygın sebep 
olarak ise, pahalı adaptasyon korkusu 
olarak ortaya çıkıyor.

Çok az işveren engelli işçi almaya istek-
lidir. Korku en büyük engel, eski epilepsi 
hastası ve Engelli Amerikalılar Yasa-
sı’nın yazarlarından biri olan eski Kongre 
Üyesi Tony Coelho: “Gerçekte bilinme-
yenden korkuluyor” demektedir. Bu kor-
kuları ortadan kaldırmanın en iyi yolunun 
engelli kişileri işe almak olduğunu savu-
nuyor. Engelli istihdamı konusunda “Pek 
çok şeyi anlayacaksın ve korktuğun şe-
yin doğru olmadığını farkedeceksin ”şek-
lindeki beyanatında korkuların ne kadar 
yersiz olduğunu vurguluyor.

Çin: Bir sosyal çalışan, “Engelli insanlar, 
ihtiyaçlarını anlamayan patronlar ve iş 
arkadaşları tarafından işten atılıyorlar” 
şeklinde bir açıklamada bulunuyor.

Güney Afrika: Uluslararası bir işe alım 
ajansı olan Drake’n Engelliler bölümün-
de görev yapan Gillian Marescia, “Engel-
liler için asıl bariyer işverenlerdir. Birçoğu 
hala, işyerinde sorun yaratabileceğine 
inandıkları için engelli çalışanlar konu-
sunda tereddüt ediyor. Ayrıca, bu tür bir 
“engelli dostu” işyeri oluşturma çabaları-
nın değişim gerektirdiği ve bunun da ma-
liyet getireceği varsayımı vardır. ” şeklin-
de gözlemlerini yazıyor [7].

2.3. Engelli Bireyler Niçin İstihdama 
Katılmalı?  

• Tıpkı diğerleri gibi, engelli kişiler de 

kendilerine güven duymalarını sağlaya-
cak üretken bir yaşam istemektedir.
• İstihdam yalnızca gelir sağlamakla kal-
mayıp, aynı zamanda sosyal katılım için 
de fırsatlar sunmaktadır. Bu özellikle en-
gelli kişiler için önemlidir.
• Engelliler için sistem ve tesislere ya-
pılan harcamalar küçük bir azınlığın ay-
rıcalığı değil, toplumdaki herkes için bir 
yatırımdır.
• Çeşitli çalışma grupları, iş zorluklarına 
daha iyi çözümler geliştirebilmektedir.
• Birçok şirket, engelli kişileri istihdam 
ederek, engelli müşterilerini daha iyi an-
layabilmelerini ve hizmet edebildiklerini 
keşfetmektedir. Servisleri engelli birey-
lerin farklı ihtiyaçlarını karşılayacak şe-
kilde uyarlamak, işletmenin daha fazla 
esneklik geliştirmesini sağlamakta, itibar 
kazandırmakta ve büyük bir pazara ulaş-
malarına yol açmaktadır [7].

Birleşmiş Milletler raporunda, ülkeler ba-
zında basında çıkan aşağıdaki görüşler 
de yer almaktadır [7].

Avustralya: Beş Avustralyalıdan biri en-
gellidir. Birçoğu çalışabilir, çalışmak ister 
ve onlara ne yapabileceklerini gösterme 
şansı verilmesi gerekir. Amanda Calwell, 
“Motivasyon, sadakat ve sebat, engelli 
çalışanların özelliklerinden bazılarıydı” 
dedi. Wollongong iş bulma kurumu Ge-
nel Müdürü “Bir işe sahip olduklarında, 
diğer iş arayanlardan daha fazla tutun-
mak istiyorlar, çünkü onlara ulaşmak için 
üç kat fazla çaba harcadılar.”

New South Wales Sanayiciler Odası, 
Halkla İlişkiler Müdürü Rhys Jordan , 
“Engelli insanlar istihdama katıldıkların-
da sosyal adalete ulaşacak, işverenler 
üretken çalışanlara sahip olacak ve ül-
kenin sosyal güvenlik sistemindeki bas-
kı daha da azaltılacaktır, ” açıklamasını 
yapıyor.

Çin: Çin Engelliler Federasyonu Başkanı 
Deng Pufang, “engellilerin yaşam koşul-
larını iyileştirmenin en iyi ve en etkili yol-

larından biri, onlara daha fazla istihdam 
erişimi sağlamak ”şeklinde bir açıklama 
yapıyor.

İngiltere: Çok uluslu ve İngiltere merkezli 
B&Q donanım zinciri, engelli çalışanları 
istihdam ederek, genel çalışan mem-
nuniyetinde yükselme, daha iyi işe de-
vamlılık ve verimlilik oranları elde ettiğini 
belirtiyor.

ABD: Bir araştırmada, “şirketlerde engelli 
çalışanların işinde devam ve kalma oran-
larının daha iyi olduğu ve böylece işgücü 
devir oranlarının azalarak bunun maliyeti 
düşürdüğü” bulgusuna ulaşılmıştır. Diğer 
araştırmalar, bir yıl çalıştıktan sonra, en-
gellilerin işinde kalma oranının % 85 ol-
duğunu ortaya koymaktadır.

BM raporunda özetlenen, bu belirlemeler 
engelli istihdamının hem makro seviyede 
ülke refahı açısından faydasını hem fir-
malar bazında olumsuzluk yerine pozitif 
etkiler oluşturduğunu göstermektedir.

2.4. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
(SKH’lar) ve Engelliler 

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, 
“sağlıklı bir gezegende herkes için kü-
resel olarak kabul edilmiş barış ve refah 
planı” olarak ifade edilmektedir [8]. Ancak 
bu daha iyi bir geleceğe yönelik hedefe 
ulaşmak, engelli insanlar da dahil olmak 
üzere herkesin katılımı ile mümkün ola-
bilir. Hakların korunması ve dünyadaki 1 
milyar engelli bireyin tam katılımının sağ-
lanması sadece ahlaki bir zorunluluk de-
ğil, aynı zamanda pratik bir gerekliliktir. 
Uluslararası topluluklar tarafından kap-
sayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için ifa-
de edilen güçlü bağlılığa rağmen, engel-
liler topluma tam katılımları bakımından 
önemli zorluklarla karşılaşmaya devam 
etmektedir. 

Toplumda yer alan bireyler ve kurumlar 
olarak ortak görevimiz, önyargı ve yan-
lış bilgilendirme ile mücadele etmek ve 
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engelli kişilerle birlikte çalışmak için yeni 
yaklaşımlar ve araçlar bulmaktır. Sosyal 
boyut da değişim oldukça, teknolojinin ge-
tirdiği yenilikler ve araçlar ile engelli istih-
damında önemli kolaylıklar sağlanacaktır.

BM’nin “Engellilik ve Kalkınma Raporu 
2018 “ başlıklı raporu [9] bariyerleri kal-
dırma ve engelli bireylerin yaşamlarında 
ve topluluklarında olumlu değişiklikler 
yapmalarını sağlama çabalarını arttır-
mayı amaçlamaktadır. Bu yayın, 2030 
Gündemi bağlamında engelli bireylerin 
toplumlarda kapsanması konusundaki ilk 
ilerleme raporu sayılmaktadır.

Rapor, son yıllarda kaydedilen ilerlemeye 
rağmen, engellilerin, toplumsal yaşama 
tam katılımları ve kapsanmaları bakımın-
dan birçok engelle karşı karşıya kalmaya 
devam ettiğini göstermektedir. Engelli ki-
şilerin eğitime, sağlık hizmetlerine ve is-
tihdama erişim eksikliği ile karar almada 
ve politik katılımda yetersiz temsil edil-
meleri onların orantısız yoksulluk seviye-
lerinde olmasına yol açıyor. Bu özellikle 
engelli kadınlar ve kızlar için geçerlidir.

Katılımın önündeki başlıca bariyerler, en-
gelli kişilerin ayrımcılık ve sakatlık teme-
linde etiketlenmesine yol açıyor. Fiziksel 
ve sanal ortamlara erişilebilirlik eksikliği, 
yardımcı teknolojiye, temel hizmetler ve 
rehabilitasyona erişim eksikliği ile bağım-
sız yaşam için destek eksikliği konuları, 
engellilerin tam ve eşit katılımında kritik 
öneme sahiptir. Bu alanlardaki eksikli-
ler, engelli kişiler için değişim araçları ve 
kalkınma nimetlerinden yarar sağlamada 
önemli sınırlar koymaktadır. Bu raporda 
derlenen ve analiz edilen veriler ve ista-
tistikler, SDG’lerin uygulanmasında, iz-
lenmesinde ve değerlendirilmesinde en-
gellilerin henüz yeterince yer almadığını 
göstermektedir.

2.5. Engelli İstihdamında Bariyerler 

Engellilerin iş yaşamına katılım süre-
cinde kişisel ve programlı kolaylaştırıcı-

lar olduğu kadar belki daha fazla engel 
vardır. Bu kolaylaştırıcılar ve engeller 
arasındaki etkileşim yani diğer bir ifadey-
le ters yönde işleyen ilişki, bireyin enerji 
ve kaynak ekonomisini etkilemektedir[5]. 
Bariyer ve sınırlamalar arttıkça, engelli 
kişi bir ölçüde farklı bir mücadele için-
de kalmakta bu da kişisel ekonomideki 
kaynaklarının azalmasına yani çalışma 
kapasitesinin budanmasına yol açmakta-
dır. Bu durum engelli kişinin ailesine ve 
sosyal hayatına aktaracağı enerjiyi de 
kısıtlamaktadır.

Engellilerin çalışma yaşamını kısıtlayan 
kişisel faktörler; ağrı, yorgunluk, hare-
ketlilik değişikliği, depresyon, algı de-
ğişikliği, görme değişikliği vb gibi ikincil 
koşullardır. Sosyal ve çevresel faktörler 
tek başına, engelli insanların çalışma 
hayatları için en büyük bariyerleri teşkil 
edebilir. Genel sağlık hizmeti kapsamı 
eksikliği gibi faktörler sosyal kısıtlayıcı-
lardır. Çevresel faktörlere bakıldığında, 
işyerine ulaşırken yaşanan zorluklar, 
işyerinde hareketliliğini önleyen tüm en-
geller, ulaşılamaz tuvaletler, kaldırımlar, 
basamaklar ve ulaşılamayan bilgisayar 
masaları çevre engelleri olarak ilk akla 
gelenlerdir.

Engelli bir kişinin çalışmaya devam ede-
bilmesi veya yeni bir iş için uygun bir yer 
ayarlayabilmesi son derece önemlidir. 
Her toplumda, çalışanın ihtiyaçlarına uy-
gun, ergonomik ilkeler ile bağdaşan bir 
yerleşim planlaması ve uygulaması için 
zorunlu yasalar gereklidir. Engellilerin is-
tihdamında sosyal dışlanma ve yoksulluk 
risklerinin yüksek olduğunu bilinmekte-
dir. Bu nedenle, işyerinde ortaya çıkabi-
lecek fiziki ve fonksiyonel bariyerlerin en 
aza indirilmeye çalışılması yani işin ya-
pılması için gerekli araçların sağlanması 
öncelikli olmalıdır.  

Engellerin kaldırılmasındaki bir diğer 
adım, fiziksel çalışma ortamının hem ki-
şisel hem de genel olarak düzenlenme-
sidir. İş alanları iyi aydınlatılmalı, geçiş 

alanları genişletilmeli, manevra bölgeleri 
ayrılmalı ve merdivensiz girişler sağlan-
malıdır. İş akışının düzenlenmesi, erişile-
bilirliğin sağlanmasında da önemlidir. İş 
için gerekli olmayan faaliyetler düzenle-
yerek yani yalın yönetim yaklaşımı uygu-
lanarak kişinin enerjisinin boşa harcan-
masının önüne geçilmelidir.

3. Engelli İstihdamında Endüstri 4.0

Tüm çalışanlara olduğu gibi engelli istih-
damında, yapay zeka donanımlı yeni ve 
akıllı teknolojiler önemli destek ve kolaylık 
getirmektedir. Özellikle işyeri düzenleme 
ve bariyerleri kaldırma da yardımcı olabi-
lecek pek çok akıllı ürün tasarlanmakta 
ve kullanıma sunulmaktadır. Bilgisayar 
teknolojisine kolay erişim, konuşmayı 
anlayan yazılım, ergonomik klavyeler 
ve ağızdan kontrol edilen fareler (mouth 
operated mouse- mouth-controlled mou-
se) birçok engelli çalışan grubunda sık-
lıkla kullanılmaktadır. Örneğin ağızdan 
kontrollü farelerin kullanımında, dudaklar 
veya dilin en ufak bir hareketi ağızlığı 
kontrol ederek fareyi bilgisayar ekranında 
hareket ettirmektedir. Bilgisayar teknoloji-
sinin kullanılmadığı alanlarda, zarf katla-
ma makineleri, elektrikli zımbalar, telefon 
kulaklıkları ve benzeri donanımlar verim-
lilik için yararlı olabilmektedir.

Endüstri 4.0’ın temel altyapısı olan Bilgi 
ve İletişim Teknolojileri (BİT), bilgiye eriş-
mek ve başkalarıyla iletişim kurmak için 
çoklu iletişim araçlarının (ses, metin ve 
el hareketleri) kullanılmasını sağlamak-
tadır ve bu nedenle iletişim ve etkileşim 
engellerini uzun süreli olarak çözmede 
yardımcı olabilmektedir.  

BİT, aşağıda tartışıldığı gibi bir takım 
özellikler ve faydalar nedeniyle engellile-
rin dahil edilmesini sağlamada yıkıcı bir 
kuvvet olarak görülmektedir [10] :

Katılımın önündeki başlıca bariyer: Gele-
neksel yazılı veya sözlü iletişim mevcut 
olan tek iletişim şekli olduğunda, engel-
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Engel Kategorisi

1. GÖRME ENGELLİ

Toplam körlüğü veya
az görme

2. İŞİTME ENGELLİ

Toplam veya kısmi işitme kaybı

Erişilebilir Teknoloji Çözümlerine
Örnekler

• Metin-konuşma sunumu ve konuşma /
ses çıkışı
• Braille ekranları
• Ekran ve metin büyütme
• Ses tanıma
•  Grafik ve görsel medyanın sesli açıklaması
•  Elektronik ses yönlendirme
• GPSdestekli navigasyon
• Optik karakter veya görüntü tanıma
• Ekran parlaklığını değiştirme, 
renk kontrasları

• Kapalı ve açık resim yazısı, videolar için 
altyazı, TV programı
• SMS, yazılı mesajlaşma
• Telefon hattı üzerinden metin 
mesajlaşmasına izin veren sağırlar İçin Metin 
Telefon veya Telekomünikasyon Cihazı 
(TTY / TDD)
• Metnin bir operatör aracılığıyla dönüşümleri 
taramasına izin veren Telekomünikasyon 
Aktarma Servisleri
• Sesli uyarılar yerine titreşim uyarıları 
kullanma

3. KONUŞMA BOZUKLUKLARI • SMS, yazılı mesajlaşma
• Metinden sese dönüşüm sağlayan cihazlar
• Sanal resim panosu ve iletişim çözümlerinin  
kullanımı

4. FİZİKSEL ENGELLİLİK

Hareketlilik, el becerisi,
ve bazı vücut fonksiyonları
üzerinde kontrol kayıpları

• Ses tanıma sistemleri
• Uyarlanmış ve sanal klavyeler
• Oyun çubukları ve uyarlanmış fare
• Kullanımı kontrol etmek için göze bakış ve 
mimik kullanımı
• İşe, eğitime ve diğer hizmetlere uzaktan ve 
çevrimiçi erişim

5. BİLİŞSEL ENGELLİLİK

Bir kişinin hafızasını, düşünme
ve problem çözme, görsel,
matematik, okuma ve dil
anlama, dikkat eksikliği ya da
talimatları takip etme yeteneklerini
etkileyen bir dizi koşulu içerir.
Örnekleri: travmatik beyin hasarı,
öğrenme güçlüğü,
down sendromu, otizm.

• Metin - konuşma sunumu ve konuşma / ses 
çıkışı
• Dokunmatik ekranlı cihazlar
• Artırıcı ve Alternatif İletişim ( Augmentative 
and Alternative Communication- (AAC) 
cihazlarını, iletişim için elektronik resim 
panolarını taklit eden mobil uygulamalar ve 
çevrimiçi kaynaklar
• Online Çevrimiçi takvimler, not alma, 
uyarılar gibi organizasyon ve hafıza yardımı 
araçları
• GPS destekli navigasyon
• Multimedya kullanımı Örneğin, videolar ve 
grafiklerin anlaşılmasına yardımcı olmak için .

6. PSİKOSOSYAL ENGELLİLİK

• Yazılı okuma (örneğin, ders kitapları,
talimatlar, belgeler) ve yazma
(örneğin çek imzalama, yasal belgeler)
•  Yazılı veya görsel-işitsel medyadaki görsel
bilgilere erişmek (örneğin, televizyondaki
metin kaydırmalarındaki uyarılar ve bilgiler)
• Tüm ilgili içerik metindeyken yeni bir
çevrede gezinmek

Sosyal, Ekonomik ve Topluluk Katılımı
Bariyer Örnekleri

• Kişisel veya radyo veya televizyon gibi sesli 
ortamlarda kişisel olarak dersleri, uyarıları ve 
diğer işitsel bilgileri işitme.
• Eğitimciler, meslektaşları ve çalışma 
arkadaşları, müşterileri, devlet personeli ve 
diğer başkalarıyla iletişim kurmak.

• Eğitimciler, meslektaşları ve iş arkadaşları, 
müşterileri, devlet personeli ve diğerleri dahil 
olmak üzere başkalarıyla iletişim kurmak.

• Binalara, sınıflara ve diğer fiziksel alanlara 
girme, gezinme ve kullanma
• Kalem, kurşun kalem, klavye, fare gibi yazı 
araçlarını kullanmak.

• Anlama, hatırlama veya talimatları takip 
etme zorlukları
• Metin bilgisini anlamada zorluk
• Konuşma gibi diğer sınırlamalarla birlikte 
ortaya çıkabilen el kavrama ve hareketlerinde 
bozulmalar vb sorun.
• Düşünceleri ve fikirleri iletme veya ifade 
etme zorluğu.

• Esnek programlara ihtiyaç
• Anlama, hatırlama veya talimatları takip 
etme zorlukları
• Bilgi veya talimatları izleyerek tepki 
verememe ve uygun kararları alamama.
• Düşünceleri ve fikirleri iletme veya ifade 
etme zorluğu.

• Yardım için esnek zamanlama ile  çevrimiçi 
iletişim, dokümantasyon ve çalışma araçlarını 
kullanma
• Online Çevrimiçi takvimler, not alma, 
uyarılar gibi organizasyon ve hafıza 
yardımı araçları

TABLO 1: Engellilik türüne göre katılımın önündeki bariyerler ve ilgili BİT çözümleri [10]  
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lilik türüne bağlı olarak kişilere tamamen 
erişilemez olabilmektedir.

BİT nasıl yardımcı olabilir?: Bireyler, yüz 
yüze veya uzak etkileşimlerdeki bilgileri 
anlamak ve katkıda bulunmak için ken-
dileri için çalışan iletişim biçimini (ses, 
metin, video) kullanabilirler.

BİT, çoklu ortam yoluyla içerik yaratma 
ve iletme işlemlerini çoklu formatlarda 
sağlamaktadır. Kamu ve özel servis sağ-
layıcılar, SMS, ses, multimedya içeren 
web siteleri, sosyal medya ve mobil uy-
gulamalar dahil tüketicilerle bağlantı kur-
mak için aynı anda birden fazla iletişim 
kanalı kullanılabilmektedir[11]. Engelli 
kişiler, televizyon ve radyo, sabit hatlı te-
lefonlar, hücresel ve mobil sesli telefon, 
yazılı mesajlaşma / SMS, web siteleri, 
e-posta, internet üzerinden anında me-
sajlaşma, internet üzerinden sesli iletişim 
protokolleri, web konferansı ve sosyal 
medya aracılığıyla içeriklere erişebilmek-
tedir. Birden fazla iletişim kanalı yoluyla 
hizmetlere yönelik artan talep, engelli 
olan ve olmayan tüketicilerin istekleri ile, 
hizmet sağlayıcıların iletişim için birçok 
kanalın kullanımını kolaylaştırmak adına 
daha fazla hazırlık ve çaba göstermesi-
ne neden olmaktadır. Tablo 1’de farklı 
engelli bireylerin karşılaştığı temel bari-
yerler ve bu bariyerlere yönelik BİT çö-
zümlerinin örneklerini sunmaktadır.

4. Sonuç ve Tartışma 

Günümüzde çocuklar dahil bir milyardan 
fazla insan (veya yaklaşık Dünya nüfusu-
nun % 15’inin) bir engellilik ile yaşadığı 
tahmin edilmektedir. Destek hizmetlerinin 
eksikliği, engelli insanları ailelerine aşırı 
bağımlı hale getirerek ekonomik olarak 
aktif ve sosyal olarak topluma dâhil edil-
meleri önünde bariyerler oluşturmaktadır. 

Dünyada normal insanlar gibi sorunsuz 
çalışabilmek ve atıl kalmak ya da hüsra-
na uğramak yerine üretken olmak engelli 
kişilerin insani haklarından biridir. Bu ko-

nuda gelişen dijital teknolojiler ve BT’ye 
dayalı akıllı cihaz, tesis ve sistemler hem 
iş yaşamına hem de topluma katılımlarını 
kolaylaştıracak fırsatlar sunmaktadır. 

Son yıllarda ILO, BM gibi küresel kuru-
luşlarda strateji ve politikalarında engelli 
istihdamı konusunu ön plana çekmişler-
dir. Engelli kişiler için, pek çok alanda 
sorunlarına çözüm olarak erişilebilirlik 
ve kapsayıcılık sağlayacak tasarım ve 
uygulamalar artmaktadır. Yine iş ortam-
larının engelli bireyleri kapsayıcı olacak 
şekilde akıllı teknolojiler ile donatılması 
yolunda da ilerlemeler vardır.

Bilişim sektörlerinin uluslararası baş ak-
törleri de bir yeni sektör olarak engelli ve 
yaşlı yaşamını ve çalışmasını destek-
leyecek asistan teknoloji ve robotların 
üretilmesi konusuna yönelmiş bulun-
maktadır. Her ne kadar genel istihdam 
da işgücünün Endüstri 4.0’ın teknolojileri 
tarafından tehdit altında olduğu görüşü 
yaygın olsa da pek çok kesim için pozitif 
etkiler ve yaşam kolaylığı da beraberinde 
gelmektedir.
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Engelli Bireylerin İstihdamında 
Dijital Teknolojiler

Bugün teknolojideki gelişmelere her geçen gün bir yenisi eklenmekte ve hayatı tüm 
boyutları ile etkilemektedir. İş, teknoloji ve bilgi ihtiyaçları gelişmeye devam ettiği sü-
rece, bilgi ve iletişim standartları ve yöntemleri de gelişmektedir. Gereksinimlerinin 
karşılanması amacıyla tüm insanların hayatında var olan bu gelişmeler ve yenilikler, 
engelli bireylerin önlerindeki engellerin kaldırılabilmesi ve yaşam kalitelerinin artırıl-
ması yönünde de son derece önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Hayatımızda güzel bir değişiklik olarak gördüğümüz gelişmeler, engelli bireyler için 
aslında temel bir ihtiyaç olabilmekte ve hayatlarını önemli ölçüde değiştirerek ya-
şama katılımlarını sağlayabilmektedir. İnsan hakları temelli yaklaşım ve model ile 
birlikte gelen düşünce değişimi Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Söz-
leşmesi ile birlikte kuvvetlenmiştir. Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin 
Sözleşmesinin 1. Maddesinde engelli kavramı “diğer bireylerle eşit koşullar altında 
topluma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süre-
li fiziksel bozukluğu bulunan kişileri içermektedir” şeklinde tanımlanmıştır. Bilgi ve 
iletişim teknolojilerine erişmek engelli bireylere bağımsızlık, yaşam kalitesi ve ha-
reketlilik kazandırmaktadır. Eğitim, istihdam ve sosyal olanaklara sahip bağlantılar, 
bilgisayar, tablet, telefon ve internet kullanımı ile giderek artmaktadır. Evden çıka-
mayan bir birey bile, evden uzaktan eğitim sistemleri aracılığıyla öğrenebilmekte, 
çalışabilmekte, hizmetlerle, arkadaşlarıyla, ailesi ile iletişim kurabilmektedir.

Engelli insanlar sağlık, eğitim, istihdam ve bilgiye erişimde çok büyük engellerle kar-
şı karşıyadırlar. Evrensellik, paylaşılabilirlik ve erişilebilirlik, bilginin en önemli özel-
likleridir. Engelli bireyler yaşamları boyunca sosyal, fiziksel ve teknik sorunlarla yüz 
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yüze kalmaktadır. Yeni nesil teknolojiler 
engelli bireylere birçok imkânlar sunma-
sına rağmen bu teknolojilere erişebilirlik 
açısından sorunlar yaşanabilmektedir. 
Dünya genelinde engelli olmayanlara 
göre engelliler daha kötü sağlık durumu, 
daha düşük eğitim, daha düşük ekono-
miye katılım ve daha yüksek yoksullu-
ğa maruz kalmaktadırlar (WHO, 2014). 
Engellilerin toplumun verimli birer bireyi 
haline gelebilmesi için eğitim, istihdam 
politika ve uygulamalarında köklü deği-
şikliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü 
insan kaynağı kapasitesi ancak etkili bir 
eğitim, uygulama ve istihdam politikası 
ile geliştirilebilir (WHO, 2011). 

Engelli Bireylerin İstihdam 
Olanaklarının Artırılmasında 
Teknoloji

Tüm dünyada; engelli bireyler; sağlık, te-
mel eğitim, mesleki eğitim, istihdam gibi 
olanaklardan toplumun diğer bireyleri ile 
aynı koşullarda yararlanamadıkları için 
toplumda tam anlamıyla yer almaları 
hususunda belirli mesafeler kat edilse 

de henüz istenilen düzeyde gelişme 
sağlanamamıştır. Tarihsel olarak; dün-
ya genelinde, engelli bireyler toplumsal 
yaşamda en büyük mücadeleyi eğitim 
ve istihdam alanlarında vermek zorunda 
kalmıştır. Engellilerin çoğunluğu eğitim-
de fırsat eşitliğinden yararlanamamakta 
ve bu nedenle sıradan, uzmanlık gerek-
tirmeyen, düşük ücretli işlerde çalışmak 
zorunda kalmaktadır.

 Engelli çocuklar ilkokul ve ortaöğretime 
engelli olmayan çocuklardan daha dü-
şük oranlarda katılmaktadırlar (UNICEF, 
2013). Bu oranlar Kamboçya, Bolivya 
ve Endonezya gibi düşük ve orta gelirli 
ülkelerde yüzde 40 ila 60’a kadar yük-
selmektedir (WHO, 2011). İstatistikler, 
ilköğretim eğitimi almayan çocukların 
neredeyse üçte birinin engelli olduğunu 
göstermektedir (Human Rights Watch, 
2012). Bu, yetişkinliğe geçerken istih-
dam olanaklarını daha da sınırlamakta-
dır. Engellilerin istihdam oranları, engelli 
olmayan kişilerin oranının üçte biri ka-
dardır. Fiziksel engeller onların ulaşım-
larını engellemekte, toplumsal tutumlar 

onları kültürel yaşamdan ve normal sos-
yal ilişkilerden koparmakta, önyargı ve 
bilgisizlik engelli bireylerin toplumun geri 
kalanından kopuk kendileri için düzenle-
nen kurumlarda eğitilmelerine, çalışma-
larına ve yaşamlarını devam ettirmele-
rine neden olmaktadır. Engelli bireyler 
için çalışmak sadece gelir elde etmek 
değil, aynı zamanda sosyalleşmek, öz-
güvenini geliştirmek ve potansiyelini ka-
nıtlamak işlevi de görmektedir. 

Bugün teknoloji eğitimden sanayiye ha-
yatın her alanının ayrılmaz bir parçası 
haline gelmektedir. Önemli olan sadece 
teknolojik gelişmeler değil. Bu gelişme-
ler kadar bu teknolojileri hangi alanlarda 
hayatımıza nasıl kattığımız da giderek 
önem taşımaktadır. Teknoloji daha eşit, 
adil ve demokratik bir dünya hayaline 
destek olduğunda çok daha anlam ve 
değer kazanmaktadır.

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte 
yaygın olarak kullanılmaya başlayan 
internet uygulamalarının getirdiği açı-
lımlar özellikle engelli bireylerin karşı 
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karşıya olduğu en temel problemlerden 
biri olan eğitime yönelik çok önemli ka-
zanımlar elde edilebilmesine yönelik 
fırsatlar sunmaktadır. Sahip oldukları 
engel nedeniyle eğitim ve öğretim hak-
larından yeterince yararlanabilmelerinin 
sağlanması için uzaktan eğitim uygula-
maları gerçekleştirilebilir ve internet ile 
erişilebilir hale gelen her türlü online do-
kümandan faydalanmaları sağlanabilir 
(Fisseler ve Bühler, 2007).

İletişim ve bilgiye ulaşmanın yaşamsal 
önem taşıdığı engel grupları vardır. İşit-
me ve görme engelliler bu konuda sıkıntı 
yaşayan iki önemli engel grubudur. İşit-
me kaybı olan kişiler, sese dayalı iletişim 
yöntemlerini çok sınırlı olarak kullanabilir 
ya da kullanamazlar. Onlar için özellikle 
yazı, görsel yönlendirmeler ve işaretle-
meler büyük önem taşır. Görme engel-
liler için de yazılı-görsel iletişim ve bil-
gilenme konusunda farklı gereksinimler 
vardır. Özellikle tam görme kaybı olan ki-
şiler, çoğunlukla bilgilerin ya da mesajın 
sese çevrilmesi ve kabartma yazı yoluy-
la iletişim ve bilgilenme olanağına sahip 
olurlar (Atak, 2002). Görme engelli birey-
ler teknolojideki ilerlemeler ile birlikte bil-
gisayar kullanabilmeye başlamışlardır. 
Böylece, daha nitelikli bir eğitim alabilme 
imkânına sahip olmuşlar ve devamında 
çalışma hayatında teknolojinin avantaj-
larını kullanmaya başlamışlardır. Bunun 
yanı sıra, görme engelliler günlük ya-
şamlarında daha önce bir başka kişinin 
yardımını almadan yapamadıkları birçok 
işi bağımsız bir şekilde gerçekleştirmeye 
başlamışlardır. Teknolojinin gelişimi ile 
birlikte, görme ve işitme engelli iki birey 
arasında iletişim kurulmaya başlanmış-
tır. Kitle iletişim araçlarından sesle ak-
tarılan bilgilerden yararlanma olanağına 
sahip olamayan işitme engelliler, inter-
netle istedikleri bilgiye yazılı formatta 
ulaşabilme imkânını kavuşmuşlardır. Fi-
ziksel ve sosyal koşullar nedeniyle hare-
ket olanakları kısıtlanmış engelli bireyler, 
bilgi kaynaklarına bulundukları yerden 
ulaşabilmektedir.

Görme engelli öğrenciler eğitimlerinde 
kolaylık sağlayan bilgisayar ile başka 
bir kişinin yardımına ihtiyaç duymadan, 
dijital ortamda bulunan her tür bilgiye 
erişebilmektedir. Görme engelliler ken-
dilerine uygun tasarlanmış program ve 
yazılımlar yardımıyla herhangi bir bilgi-
nin içeriğini okuyabilmekte, not alabil-
mekte, aldıkları notlar üzerinde değişik-
lik yapabilmektedir. İnternet ile e-posta 
iletişimi gerçekleştirebilmekte, sanal or-
tamda diğer kişilerle anlık sesli/yazılı ile-
tişim kurabilmektedirler. 

Bugün Engelsiz Yaşam Laboratuvarı (ey-
LAB), Erişilebilirlik, Hareketlilik ve Her-
kes İçin Tasarım, Logo Silver Merdiven 
Çıkabilen Tekerlekli Sandalyeler, Natio-
nal Autistic Society - Too Much Informa-
tion Kampanyası, Neatebox - Button ve 
Welcome Uygulamaları,OrCam yEye 2.0 
- Giyilebilir Yapay Görme Cihazı, Otsimo 
- Otizmli Çocuklar İçin Eğitici Uygulama-
lar, Robotel Türkiye Derneği - Uzuv Kay-
bı Olan Çocuklar İçin Tasarım El Uygu-
lamaları, Seeing AI - Gören Yapay Zeka 
Uygulaması, Sesgoritma - İşaret Dilini 
Sese Çeviren Uygulama, Smarttek Yazı-
lım Teknolojileri - Göz ve Baş Hareketi 
ile İletişim Uygulamaları, Tohum Otizm 
Vakfı - Otizmli Çocuklar İçin Eğitici Uy-
gulamalar, TreLens - Sesleri Yazıya Dö-
nüştüren Gözlük, VL2 Storybook Creator 
- İşitme Engelli Çocuklara Yönelik Hikaye 
Kitabı Uygulaması, YGA -WeWalk Akıllı 
Baston ve Hayal Ortağım Uygulaması – 
gibi birçok teknoloji ve uygulama engelli 
bireylerin sosyal ve ekonomik yaşama 
katılmalarına destek olmaktadır. 

Avrupa Komisyonu 1999 yılında e-Av-
rupa Eylem Planını (e-Europe Action 
Plan) uygulamaya koymuştur. Bu plan 
Herkes İçin Bilgi Toplumu (An Informa-
tion Society for All) yaklaşımını vurgula-
yarak bazı hedefler belirlemiştir. 

Engelli insanlar fiziksel mekân kullanım-
larında erişebilirlik açısından kısıtlama-
lar ile karşılaşmaktadır. Bu fiziki kısıtla-

malar nedeniyle de eğitim ve çalışma 
hayatına katılımları oldukça güçleş-
mektedir. Eğitim alamayan engelli birey 
ise çalışma olanaklarından da mahrum 
kalmaktadır. Bu saptamalar, kentsel 
mekânların, engellilerin de kolaylıkla 
erişebileceği şekilde planlanması gibi 
bir zorunluluğu ortaya çıkarmaktadır. 
Bunun yanı sıra, engellilerin yaşamları-
nı kolaylaştıracak ve çalışma hayatına 
katılımlarını artıracak yeni çözümlerin 
ve önerilerin üretilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede, bilişim teknolojileri ve in-
ternetin, engelli kişilere, farklı aktivitele-
re katılabilme adına sağladığı açılımlar 
dikkate değerdir. İletişim teknolojileri, 
engelli kişilerin bireysel hareketini des-
teklemektedir. Toplumdaki her insan 
gibi, engelli bireylerin de var olan potan-
siyellerine dayalı olarak yaşamlarını ba-
ğımsız bir şekilde devam ettirmelerinin 
temel şartı; herhangi bir iş ve mesleği 
en iyi şekilde yapabilecek düzeye ulaş-
malarıyla mümkündür (Baran, 2003). Bu 
değişim, rekreasyon, çalışma ve eğitim 
gibi yaşamın çeşitli alanlarını da etkile-
mektedir. Engelli kişilerin hareket zor-
lukları ve fonksiyon kayıpları göz önü-
ne alındığında, iletişim hizmetlerine ve 
bilgiye ulaşmak, bu bireyler açısından 
daha fazla önem taşımaktadır. İletişim 
teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin, bu-
lunulan noktadan bilgiye ve hizmetlere 
erişmeyi kolaylaştırması, dolayısıyla, 
hareketlilik ihtiyacını ortadan kaldırma-
sı, özellikle hareket güçlüğü çeken or-
topedik engelliler için önemli bir fırsattır. 
Söz konusu ortamda, ortopedik engelli 
kişiler, yapılı çevredeki kısıtlar nedeniy-
le ulaşmakta güçlük çektikleri hizmet ve 
bilgilere, bulundukları yerden kolaylıkla 
ulaşma olanağına sahip olabilmektedir. 

BİT, çoklu ortam yoluyla içerik yaratma 
ve iletme işlemlerini çoklu formatlarda 
sağlayacak araç ve uygulamalara sahip 
özellikler taşımaktadır. Kamu ve özel 
hizmet sağlayıcıları, SMS, ses, multi-
medya içeren web siteleri, sosyal med-
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ya ve mobil uygulamalar dahil vatan-
daşlara/tüketicilere bağlanmak için aynı 
anda birden fazla iletişim kanalı kullan-
maktadır. Engelli kişiler, televizyon ve 
radyo, sabit hatlı telefonlar, hücresel ve 
mobil sesli telefon, yazılı mesajlaşma 
/ SMS, web siteleri, e-posta, internet 
üzerinden anında mesajlaşma, İnternet 
üzerinden sesli iletişim protokolleri, web 
konferansı ve sosyal medya aracılığıyla 
çok çeşitli içeriğe erişebilme imkanı bu-
labilmektedir. Birden fazla iletişim modu 
mevcut olduğunda, engelli bir kişi, talep 
veya arz tarafında ek mali yük olmadan 
işlevselliği için en uygun olanı seçebilir. 
Bunun en belirgin örneği, işitme engelli 
kişilerce iletişim için SMS ve çevrimiçi 
metin biçimlerinin nasıl kabul edildiğidir. 
Mobil servisler üzerinden ses hizmetle-
rine ek olarak Dünyanın dört bir yanın-
daki birçok hücresel servis sağlayıcı 
işitme bozukluğu olan kişiler için metin-
sel planlar sunmaktadır. Bu alanlardaki 
gelişmelerin en önemli etkisi engelliler 
için erişilebilir teknolojinin maliyeti ve 
bulunabilirliği olmuştur. 

Akıllı telefon gibi yaygın olarak kullanı-

lan dijital teknolojiler erişilebilir özellik-
ler sunarken, çalışanların veya engelli 
öğrencilerin erişim engellerini azaltma-
ya da yardımcı olur. Aslında, engelli-
ler evde, okulda ve işteki cihazlarında 
erişilebilir işlevsellik talep etmektedirler 
(Kemp ve Macsata, 2014). Bunların 
yanı sıra hafıza ve organizasyonda yar-
dımcı olacak uygulamalar, evdeki akıllı 
cihazları kontrol etme, not alma, nesne 
tanıma gibi uygulamaları da vardır.

Bugün TapTapSee gibi uygulamalar, 
fotoğraf çekerek ve kitle kaynaklı gö-
rüntülerin bir veri tabanı üzerinden ta-
nımlayarak nesneleri tanımalarında 
görsel engelli kullanıcılara yardımcı 
oluyor. Barkodları taramak ve ürünü 
tanımlamak, optik karakter tanıma yo-
luyla menüleri sesli okumak ve Braille 
klavyeleri çıkarmak için uygulamalar 
vardır. Sözlü olmayan kişilere yardım 
etmek için ikonlar, resimler ve storybo-
ard’ları iletişim kurmak için kullanabile-
cek uygulamalar da yaygınlaşmaktadır. 
Uygulamalar, telefon görüşmeleri, ses 
yükseltmesi, görüntülü görüşme ve 
sesli uyarıları metne dönüştürerek ses 

içeriği için anlık açıklamalar sağlayarak 
işitme engelli bireylere yardımcı olabil-
mektedir. Matematik öğrenme, kompo-
zisyon ve okumada, destek ve çalışma 
konusunda öğrenme güçlüğü çeken 
öğrencilere yardımcı olmaya odakla-
nan eğitim uygulamalarının da kullanı-
mı giderek artmaktadır. Yenilikler mobil 
uygulamalarla sınırlı değildir. Örneğin, 
web etkin birçok hizmet, toplantılar için 
uzaktan canlı altyazı, web seminerleri, 
uzaktan işaret dili yorumu ve bir işaret 
dili yorumlayıcısının işitme engeli olan 
ve olmayan bireyler arasındaki iletişim-
de yardımcı olduğu video geçişi gibi en-
gelli bireylere yönelik çalışmalar da yer 
almaktadır. Crowdsourcing platformları, 
engelli kişilerin restoran, otel, turistik 
yer ve diğer halka açık sitelere erişim 
hakkında bilgi edinmek ve başkalarını 
bilgilendirmek için yeni fırsatlar oluştur-
maktadır.

Engelli Bireyler İçin Dijital Fırsatlar

Engelli kişilerin dışlanması ve marjinal-
leştirilmesi, ülkeler için ekonomik bir so-
runun olmanın ötesinde bir insan hakları 
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konusudur. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
(BİT), engelli bireylerin yaşam alanların-
daki eğitim, beceri geliştirme ve istihda-
ma erişimde olanaklarını genişletmek-
tedir. İki ana eğilimin bir araya gelmesi, 
engelli kişilerin katılımını teşvik etmek 
için teknolojiyi kullanma paradigmasını 
yeniden şekillendirmektedir.

Her bir erişim teknolojisinin, engelli bi-
reylerin sosyal ve ekonomik katılımında 
rol oynayan farklı boyutlara nasıl katkı-
da bulunduğu değerlendirildiğinde Diji-
tal teknolojilerin sunduğu fırsatlar daha 
iyi anlaşılacaktır. ITU’nun (International 
Telecommunication Union) 2013 yılın-
da gerçekleştirdiği araştırmada engelli 
bireylerin sosyal ve ekonomik faaliyet-
lere erişimde BİT’lerin katkısı değer-
lendirilmiştir (Tablo 1). Araştırma çeşitli 
kurumlarda çalışan alanında uzman 
150 kişiden elde edilen bilgilere dayalı 
olarak belirlenmiştir (ITU, 2013). Araş-

tırma sonuçlarına göre web hizmetleri 
(ve bunlara erişmek için kullanılan ci-
hazlar, engelli kişilerin dahil edilmesini 
teşvik etmede en büyük etkiye sahip 
olan erişim teknolojisini oluşturmaktadır. 
Engelli bireylere katkısı bakımından en 
değerli ikinci BİT’i cep telefonları oluş-
turmaktadır. Özellikle, cep telefonlarının 
kullanımı, engelli bireylerin bağımsız 
yaşamına izin vermede önemli bir etki-
ye sahiptir. Televizyonlar ve hizmetler, 
özellikle devlet hizmetlerine ve bilgileri-
ne erişmede bir araç olarak kullanımları 
için değerlendirmede üçüncü sıradaki 
BİT olarak yer almıştır.

İnternetin ortaya çıkışı, yalnızca genel 
olarak bilgi paylaşımında değil, aynı 
zamanda hem engelli hem de engelsiz 
topluluklara hizmet veren web tabanlı 
hizmetlerin çoğalmasında yeni bir çağın 
habercisi olmuştur. İnternet aracılığıyla, 
kullanıcılar uzaktan, profesyonel, ya-

şam boyu eğitim, istihdam, ekonomik, 
devlet hizmetleri ve tüketici faaliyetleri 
gibi çeşitli etkinliklere uzaktan katılabil-
me fırsatı bulmuşlardır. Sosyal katılım 
için bu fırsatlar sosyal ağ, haber erişi-
mi, çevrimiçi ilgi grupları, video, sesli ve 
yazılı iletişim, bulut tabanlı paylaşım ve 
medya etkileşimi gibi alanlarda giderek 
artmaktadır. Engelliler için, bu hizmet-
lere ve içeriğe, ekran okuyucular, ko-
nuşma tanıma, video iletişimi (işaret dili 
iletişimi ve video röle yorumlama için), 
sesle metin servislerine (hem işaret dili 
iletişimi ve hem de video röle yorumla-
ma gibi), açık ve kapalı resim yazısı, 
hem gerçek zamanlı hem de gömülü) 
ve görsel yardım hem bilgisayar tabanlı 
hem de web tabanlı erişilebilirlik uygu-
lamaları yoluyla daha erişilebilir hale 
getirilmiştir.

Günümüzde kullanılmakta olan diğer 
tüm BİT’lerden daha fazla, mobil cihaz-
lar ve hizmetler, engelliler için bağım-
sız yaşam üzerinde en büyük etkiye 
sahiptir. Temel seviyede, özellikli tele-
fonlar, hem SMS hem de sesli çağrılar 
yoluyla kullanıcı için isteğe bağlı ileti-
şim araçları sağlar. Bu kendi başına, 
acil servislerin, aile üyelerinin, kişisel 
yardımların, yardımcı ve günlük ser-
vislerin sadece bir arama veya metin 
uzakta olmasını sağlayarak bağımsız 
yaşamı sağlayabilir.

Daha sofistike bir seviyede akıllı tele-
fonlar, engelli müşterilerin benzersiz 
duyusal, fiziksel ve bilişsel gereksinim-
lerini karşılar. İşitme cihazı uyumluluğu 
için çeşitli akıllı telefonlar derecelendiril-
miştir. Müşteriler açık veya kapalı yazılı 
multimedya içeriğin keyfini çıkarabilir 
ve işaret diliyle iletişim kurmak için yüz 
yüze görüntülü sohbet uygulamaları 
veya özel video aktarma servislerini 
kullanabilir. Ayrıca ekran okuma uygu-
lamaları aracılığıyla görsel olmayan içe-
riğe erişebilir, sesli, görsel ve titreşimli 
uyarıları bir arada kullanmak için uyarı 
ayarlarını özelleştirebilir ve sesli komut-
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Üniversite, Profesyonel,
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TABLO 1: BİT’in Engelli Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Faaliyetlere Erişimlerini İyileştirmesine Katkısına Yönelik
Uzman Değerlendirmesi 

Kaynak: ITU, 2013 (www.itu.int/accessibility).
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lardan, ayarlanabilir yazı tipi boyutların-
dan, öngörülü metinden ve diğer yenilik-
çi özelliklerden yararlanılabilir. 

Ayrıca, mobil cihazlar taşınabilir olacak 
şekilde tasarlanmıştır ve bir dizüstü bil-
gisayar veya televizyondan farklı olarak 
kullanıcı tarafından kolayca giyilebilir 
veya taşınabilir. Engelliler için, bir mobil 
cihaza sahip olmak, yalnızca erişilebile-
cek çok çeşitli servisler nedeniyle değil, 
aynı zamanda bu tür bir cihaza ihtiyaç 
anında bu servislere (acil servisler de 
dahil olmak üzere) erişime izin verdiği 
için bağımsız yaşamı arttırmaktadır. 

Erişilebilirlik ile Engelleri Ortadan 
Kaldırma

Genel olarak, yardımcı teknolojilerin 
bulunmasının önündeki en büyük zor-
luklar farkındalık eksikliği ve ülkedeki 
etkili eğitim, destek ve hizmet ekosiste-
mi yetersizliğidir. Tipik olarak, yardımcı 
teknolojileri destekleyen üç kanal vardır: 
i) eğitim sistemi, ii) rehabilitasyon ve 
toplum merkezleri ve iii) istihdam destek 
hizmetleri. Kişi başına düşük gelirli bir-
çok ülkede, bu üç alanda sınırlı veya var 
olmayan yardımcı teknoloji programları 
vardır. Son çalışmalar üniversitelerde 
yardımcı teknolojilerin kullanılabilirliği 
ile kişi başına düşen ülke geliri arasında 
doğrusal bir ilişki olduğunu göstermek-
tedir (G3ICT, 2012).

BİT’lerin çalışma dünyasında etki alanı-
nı artırması ve giderek yayılmasından 
dolayı engelli bireylerin başarılı bir şekil-
de istihdam edilmesinde de kilit bir fak-
tör haline gelmektedir. BİT, insanların 
becerilerini geliştirmelerini, iş aramaları-
nı, işlerini yapma şekillerini, iş arkadaş-
ları ve müşterilerle etkileşim noktalarını 
ve işyerinde fayda sağlama yollarını de-
ğiştirmektedir (Raja vd., 2013). Çalışma 
yaşamında e-posta, web siteleri, sosyal 
medya ve web destekli multimedya içe-
riği ve iletişimi işlerin yapılma anlayışını 
yeniden şekillendirmektedir. İş süreçle-

ri, bulut tabanlı içerik yönetimi ve belge 
paylaşımı, yazılım uygulamaları, inter-
net tabanlı ses, video iletişimi ve işbirliği 
için platform yönetiminin benimsenme-
siyle giderek daha fazla çevrimiçi hale 
gelmektedir.

İnternet ve dijital teknolojiler girişimci-
lerin, serbest meslek sahiplerinin ve 
serbest çalışanların sermaye artırma, 
müşteri bulma ve hizmet satma şeklini 
de değiştirmektedir. Bu da engellilerin 
bu teknolojilere erişememesi durumun-
da, dijital işyerinde daha fazla dezavan-
tajlı duruma geleceğini göstermektedir. 
Engelli bireylerin gittikçe artan dijital ça-
lışma ortamında rekabet edebilmelerini 
sağlama, BIT becerilerini öğrenme ve 
geliştirme fırsatlarının yanı sıra BIT’le-
re erişmelerini de gerektirecektir Dijital 
teknolojilere erişim eksikliği, tüm gelişim 
alanlarında gözlenebilen önemli bir en-
gel olmaya devam etmektedir. UN-C-
RPD (UN Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities) 2012 BİT Eri-
şilebilirlik İlerleme Raporu, ekran okuyu-
cuların UNCRPD’yi onaylayan ülkelerin 
%63’ünün ana dilinde mevcut olduğunu 
ve azınlık dillerinin yalnızca %19’unda 
mevcut olduğunu göstermektedir (G3I-
CT, 2012). Ülkelerin sadece %36’sı 
UNCRPD Madde 9’daki erişilebilirlik 
tanımına uygun yönetmelik yasalarında 
BİT veya elektronik medyayı içeren bir 
erişilebilirlik tanımına sahiptir. Bu en-
gel, BİT’e erişim eksikliğinin ve bunları 
kullanma kapasitelerinin toplumsal bir 
sorun olduğu ülkelerde yaşayan engelli 
bireyler için sosyal, eğitimsel ve ekono-
mik eşitsizlikleri artırmaktadır.

Bilişim teknolojileri ve internet engel-
li kişilere, farklı aktivitelere katılabilme 
adına önemli açılımlar getirmektedir. 
Teknolojideki bu hızlı gelişmeler ile 
mekândan ve zamandan bağımsız bir 
biçimde bilginin, hizmetlerin erişebilirliği 
kolaylaşmakta ve kişilerin hareketlilik ih-
tiyacı ortadan kalkmaktadır. Bu durum, 
özellikle hareket güçlüğü çeken engelli 

bireylere önemli olanaklar sunmaktadır. 
Yeni teknolojilerin kullanımı ile birlikte 
tele çalışma ve uzaktan eğitim kavram-
ları gündeme gelmiştir. Bu yeni eğitim 
ve çalışma fırsatları ile engelliler eğitim 
ve çalışma hayatına aktif ve tam katılım 
fırsatına sahip olabileceklerdir. Özellik-
le, ağır engelli ve yatağa bağımlı kişiler 
için bu gelişmeler büyük öneme sahiptir. 
Bu değerlendirmeler BİT erişilebilirli-
ğinin engelli kişilerin sosyal ve ekono-
mik olarak dahil edilmesini sağlamak 
için temsil ettiği fırsatın anlaşılmadığını 
göstermektedir. Birçok ülkede, engellilik 
tanımı bile önemli ölçüde farklılık göste-
rebilmektedir. Tanımdaki bu uyum ek-
sikliği, gereken veya tahsis edilecek mü-
dahaleler, kaynaklar ve araçlar üzerinde 
etkiye sahiptir. Benzer şekilde, BIT ve 
yardımcı teknolojilerin, engellilerin eği-
timden işe geçiş yapmalarına (yumuşak 
becerilerin kazanılmasından teknik ve 
toplumsal becerilere geçmelerine) yar-
dımcı olmada önemli bir rol oynadığını 
anlamada da sorunlar yaşanmaktadır. 

Erişilebilirliğin yasal tanımına BİT’i dahil 
etmek için engellilik mevzuatının gün-
cellenmesi, BIT ile ilgili politikalarda, 
planlarda ve programlarda engelliliği 
yaygınlaştırmaya olanak sağlayacaktır. 

Herkes için tasarım kavramı, engel-
li insanların diğer insanlar gibi benzer 
standartlara sahip olma hakkından ve 
özelleştirilmiş bir uygulamaya gerek 
kalmaksızın mümkün olduğu kadarıyla 
tüm insanların kullanabileceği ürünlerin 
ve hizmetlerin tasarımı anlamına gel-
mektedir. Engelli ve diğer dezavantajlı 
insanların karşılaştıkları problemler, 
teknolojinin sınırlı oluşundan kaynaklan-
mamaktadır. Yeni sistem ve ürünlerin 
tasarımı sırasında bu insanların dikkate 
alınarak tasarımlar yapılmamasından 
kaynaklanmaktadır. Herkes için tasarım 
kavramının benimsenmesi ile birlikte 
engelli bireylerin yüz yüze olduğu pek 
çok soruna bilişim teknolojileri yardımıy-
la çözümler getirilebilecektir. 
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Engelli Bireylerin İstihdamı ile
Ülke Ekonomisine Katkı Sağlama

Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler 
dahil bazı ülkelerde engelli bireylerin iş-
sizlik oranları yüzde 80 ila 90 arasında 
görülebilmektedir (Mizunoya ve Mitra 
2012). Engelli bireyler, aynı zamanda 
daha yüksek boyutlu yoksulluk oranla-
rı ile karşı karşıya kalmaktadır (Mitra, 
Posarac ve Vick 2013). Erişilebilirliğe 
adapte olmayan bir işyerinde düşük eği-
tim düzeyi ve düşük verimlilik, engelli 
bireyin kazanma potansiyelini etkiler ve 
engelli bireylere kıyasla ücret eşitsizli-
ğine yol açar (Longhi, Nicoletti ve Platt 
2010). Engelli bireyler için yüksek bir 
işsizlik oranı, bir ülkenin sosyal içerme 
ve ekonomik olarak kendi kendine ye-
terliliklerine karşı aslında üretken olan 
refah harcamalarını da arttırmaktadır 
(Burkhauser ve Daly 2011; Etherington 
ve Ingold 2012; OECD 2010).

Ülkemizde %70 ve üzeri engel ora-
nı olup engelli maaşı alan kişi sayısı 
2002 yılında 68.598 iken bu sayı 2018 
yılı sonunda yaklaşık 4,2 kat artarak 
287.726’ya ulaşmıştır. % 40-% 69 ara-
sında engel oranı olup engelli maaşı 
alan kişi sayısı 2002 yılında 193.780 
iken bu sayı 2018 yılı sonunda yaklaşık 
1,8 kat artarak 341.825 olmuştur. En-
gelli yakını aylığı alan kişi sayısı 2007 
yılında 8.877 iken bu sayı 2018 yılı so-
nunda yaklaşık 10,5 kat artarak 93.003 
olmuştur. En yüksek artışın engelli ya-
kını aylığı alan kişi sayısında olduğu 
görülmektedir (AÇSH, 2018).

İstihdam etkileri, aynı zamanda, okula 
gidemeyen çocuklar ve gençler için bi-
rincil bakıcı olarak görev yapan kadın-
lar başta olmak üzere, diğer hane halkı 
üyelerinin kazanma kapasitesini de etki-
leyebilir. Güvenlik açığı riskleri üzerine 
yapılan çalışmalar, düşük eğitim ve eko-
nomik refah faktörlerinin, sosyal ve sos-
yal hizmetlere bağımlılığın ve düşük sivil 
ve politik sermaye faktörlerinin, afet ve 

acil durum yönetimi, sağlık ve varlık gibi 
diğer önemli hizmetlerin alınmasında 
marjinalleşme riskini artırdığını göster-
mektedir (Hoogeveen vd. 2005; Samant 
Raja ve Narasimhan 2013). Bununla 
birlikte, düşük ve orta gelirli ülkelerde 
engelli kişiler, bağımsız, özel ekipmanın 
maliyeti ve bulunabilirliği gibi yardımcı 
cihazlar elde etmede önemli zorluklarla 
karşı karşıya kalmaktadır (WHO, 2011). 
Yardımcı teknolojilerin maliyeti, yardım-
cı teknolojilerin elde edilmesini kolaylaş-
tırmak için düşük devlet finansmanına 
sahip düşük ve orta gelirli ülkelerde en-
gellilerin bağımsız yaşam, eğitim ve is-
tihdamının teşvik edilmesinde kullanım-
larının önündeki bir engel yaratmaktadır 
(Genişbant Komisyonu Digital Develop-
ment ve ark. 2013).

Engelli kişiler ortalamada engelsiz kişi-
lere göre sosyo-ekonomik gelişmeler-
den (eğitim, sağlık, istihdam ve yoksul-
luk) daha negatif etkilenmektedir (World 
Bank, 2015). Engelli çocuklar engelsiz 
çocuklara göre daha düşük okula başla-
ma oranına sahiptirler. Bu durum okula 
devam için de aynı şekilde geçerlidir. 
Eğitim tamamlama noktasında tüm yaş-
larda, tüm ülkelerde büyük bir sorun var-
dır ve bu sorunun az gelişmiş ülkelerde 
daha büyük olduğu görülmüştür (WHO, 
2011). OECD’ye (2010) göre de sayıla-
rı artmakla birlikte engelli öğrencilerin 
yükseköğrenimdeki payları, sayılarına 
oranla daha düşüktür.

Eğitim seviyesi ile iş bulabilme arasın-
da önemli bir ilişki olduğu saptanmıştır 
(Libera, 2015; Demir ve Eliöz, 2016). 
İş bulabilmek için önemli bir faktör 
olan yükseköğretime, liseden geçişler-
de engellilerin oranının çok az olduğu 
görülmektedir. Bu sebeple lise hayatı 
engelliler için tüm bilgi ve becerileri edi-
nebildikleri ve sonradan da kullanmaya 
çalıştıkları bir yer olarak kalmaktadır. Bu 
sebeple yetişkin olduklarında lisedeki 
bilgi ve tecrübelerine göre bir hayat ya-
şamak zorunda kalmaktadırlar (Libera, 

2015; Demir ve Eliöz, 2016). Eğitim ve 
yüksek eğitimli çalışan çok önemlidir 
çünkü eğitim her bir çalışanın verimli-
liğini artırır ve ülkelerin basit üretim ve 
elle yapılan işler yerine değer zincirinde 
yükselmesini sağlar (The Global Com-
petitiveness Report 2015–2016, 2016). 

Engellilerin iş gücüne katılımlarını artır-
manın önündeki diğer bir engel engelli-
lerin finansal destek için ailelerine olan 
bağımlılıklarıdır. Evden ayrılmak için 
hiçbir teşvik yokken, devlet teşviklerini 
de kaybetmemek için bazen engelliler 
işe girmekte isteksiz davranabilmektedir 
(Libera, 2015; Demir ve Eliöz, 2016). Bu 
durum engelli bireylerin genelde çoğu 
yetenek ve bilgilerinden yeterince yarar-
lanılamamasına neden olabilmektedir. 

Türkiye’de Engelli Bireylerin 
İstihdamında Dijital Teknolojiler

Ülkemizde engelli bireyleri çalıştırmakla 
yükümlü işyeri sayısı 2002 yılı itibariy-
le kamuda 1.609, özel sektörde 8.121 
iken 2019 yılı Mart sonu itibariyle bu 
sayı kamuda 1.316, özel sektörde ise 
17.139’dur (https://www.iskur.gov.tr/
kurumsal/istatistikler/). Engelli kamu ça-
lışanların eğitim durumu incelendiğinde 
çoğunun üst düzey işlerde çalıştırılacak 
eğitime sahip olmadıkları görülmektedir 
(%75; ön lisans ve altı eğitim seviyesi). 
Bununla birlikte lisans ve lisansüstü eği-
time sahip olanların sayısının toplam 
sayının %25’ine tekabül etmesine rağ-
men (DPB, 2015) engellilerin üst düzey 
işlerde bu orana yakın bir şekilde temsil 
edilmediği de görülmektedir. 

TÜİK’in (2015) yayınladığı ve 2011 yılı 
sonuçlarını içeren çalışmaya göre nü-
fusun geneli için işgücüne katılım oranı 
yüzde 47,5 iken, en az bir engeli olan 
nüfusta bu oran yüzde 22,1’dir. En az 
bir fonksiyonu gerçekleştirmede zorluk 
yaşayan nüfusun işgücüne katılım oranı 
erkeklerde yüzde 35,4, kadınlarda ise 
yüzde 12,5’tur. Buradan da görüleceği 
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üzere normal işgücüne katılım oranları 
engelli katılım oranlarının 2 katından 
daha fazladır. Engelli kişiler daha az 
istihdam edilmekte ve girdikleri işlerde 
daha düşük maaşla çalıştırılmaktadır 
(WHO, 2011). Engelli çalıştırmamak 
için öne sürülen en yaygın ikinci ne-
denin engelliler için yapılması gereken 
özel düzenlemeler ve donanım satın 
alımları olduğu görülmüştür (Dixon vd., 
2003). Buna karşın Amerikan Engel-
li İstihdam Ofisi’ne bağlı İş Bulma Ağı 
(JAN) tarafından 2015 yılında yapılan 
çalışmaya göre engelliler için iş yerle-
rinde yapılması gereken düzenlemele-
rin %58’inin hiçbir maliyetinin olmadığı, 
diğer kısmı için ise $500 lık bir maliyetin 
olduğu tespit edilmiştir (JAN, 2015; De-
mir ve Eliöz, 2016). 

Engelli çalıştırmakla yükümlü olan iş-
yerlerinde kota açığı 2005 yılı itibariyle 
kamuda 2.990, özel sektörde ise 21.824 
iken 2019 yılı Mart sonu itibariyle kota 
açığı kamuda 4.557, özel sektörde ise 
19.013’tür. Çalıştırmakla yükümlü oldu-
ğu kotanın üzerinde engelli işçi çalıştı-
ran işyerlerinde çalışan engelli sayısı 
2002 yılı itibariyle kamuda 2.351, özel 

sektörde ise 964 iken 2019 yılı Mart 
sonu itibariyle kamuda 2.844, özel sek-
törde ise 7.523’tür. 2002 yılsonu itibariy-
le 5.777 memur olarak istihdam edilen 
engelli birey sayısı 2018 yılsonu itibariy-
le 53.017’ye ulaşmıştır. Engelli memur 
sayısı 2002 yılına göre yaklaşık 9,2 kat 
artmıştır (http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/is-
tatistikler). (Şekil 1)

Tablo 2’de EKPSS ile 2012 yılından beri 
kamu kurumlarına yerleşen tüm aday 
memurlar öğrenim düzeylerine göre in-
celendiğinde; %43,19 oranı ile en fazla 
işe yerleştirilenlerin ortaöğretim mezunu 
olanlar olduğu görülmektedir.

Türkiye’deki engelli nüfusun eğitim dü-
zeyi de nüfusun geneline göre oldukça 
düşüktür. “En az bir fonksiyonu yerine 
getirmede zorluk yaşayan ve okuma 
yazma bilmeyen nüfusun (6 ve daha yu-
karı yaş) oranı toplamda %23,3, erkek-
lerde %10,9 ve kadınlarda %32,4’tür. 
Bu oran aynı araştırma sonuçlarına 
göre tüm nüfus için toplamda %4,5, er-
keklerde %1,4 ve kadınlarda %7,6’dır. 
En az bir engeli olup, yükseköğretim 
mezunu olanların oranı erkeklerde %4, 

kadınlarda ise %1,5’tir. Tüm nüfusta bu 
oran erkekler için %12,1 iken kadınlar-
da %8,5’tir” (TÜİK, 2015). 2013-2014 
eğitim döneminde yükseköğretim eği-
timi alan 59.162 engellinin en az %91’i 
açık öğretim sistemi üzerinden (53.700 
kişi sadece Anadolu Üniversitesi Açık 
Öğretim Fakültesi’nde) okumaktadır 
(YÖK, 2016). Diğer 5000 civarındaki 
kişi Türkiye’deki tüm üniversitelere da-
ğılmış durumdadır. Bilişim teknolojileri 
ve hizmetleri, eğitim seviyeleri düşük ve 
sosyo-ekonomik hayatın dışında olan 
engelli vatandaşların sosyo-ekonomik 
hayata katılabilmeleri ve eğitim hizmet-
lerinden yararlanabilmelerinin gerçek-
leştirilmesinde oldukça önemli bir araçtır 
(BTK, 2012). Engellilerin benzer bölüm 
mezunları olmalarından, belli mesleki 
eğitimlere aşırı yığılmalarından ve bu 
alanlara dönük yeterince kamu tarafın-
dan uygun iş temin edilemediğinden do-
layı engelli istihdamında açık kontenjan 
rakamları büyümeye devam etmektedir 
(Kasım 2015 itibari ile kamuda açık en-
gelli kontenjan sayısı 22.551 kişidir ki 
bu rakam toplam istihdam edilen engelli 
sayısının (40.656) yarısından fazladır 
(DPB, 2015). 

Şekil 1: Engelli memurların engel grupları ve cinsiyete göre dağılımı, Aralık 2018.
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Bil-
gi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 
2012 yılında yayınladığı Engelsiz Erişim 
Raporu’nda Türkiye’deki engelli birey-
lerin BİT kullanımını kısıtlayan etkenler 
Tablo 3’de görülmektedir. 

İşyerinin engelli istihdamına uyumunun 
arttırılması, engelli bireylere çalışma 
alanı sağlayabilecek destek teknoloji-
si eksikliğinin giderilmesi ve bu sayede 
engelli istihdamının arttırılması amacıyla 
engellilerin iş bulmasını sağlayacak des-
tek teknolojileri kapsamındaki projeler 
de İŞKUR tarafından desteklenmektedir. 

Bu projeler, engellinin bir işyerinde is-
tihdam edilmesi, işe uyumunu, etkin ve 
güvenli bir şekilde çalışmasını sağlaya-
cak olan destek teknolojilerinin teminini 
içermektedir. 

Ülkemizde 2018 Eylül ayında başlayan 
ZİÇEV projesi ile Anakara- Gölbaşı’nda 
teknoloji temelli mesleki eğitim laboratu-
varı kurulmuş ve zihinsel engelli birey-
lere, öne çıkan sektörlerde arttırılmış 
gerçeklik teknolojisi ile mesleki eğitimler 
verilerek istihdam olanakları sağlanma-
sı amaçlanmıştır. Kurulan laboratuvarda 
ayrıca, zihinsel engelli bireylerin dijital 
becerilerini geliştirmeleri de hedeflen-
miştir. Projenin destekleyici kurumları 
Ankara Gölbaşı Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası ve Gazi Üniversitesi’dir. Türk 
Telekom; Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı’nın öncülüğünde 
yürütülen “Ben de Varım” projesi kap-
samında verilen destek ile evden çı-
kamayan engellilere çağrı merkezinde 
çalışma imkanı sunulmaktadır. Bununla 
beraber Türk Telekom, Boğaziçi Üni-
versitesi Görme Engelliler Teknoloji ve 

Eğitim Laboratuvarı (GETEM) işbirliği 
ile “Telefon Kütüphanesi” projesi hayata 
geçirilmiştir. Bu proje sayesinde Türki-
ye’nin dört bir yanındaki görme engelli 
Türk Telekom müşterilerine, ev telefon-
ları üzerinden yüzlerce sesli kitabı ücret-
siz olarak dinleme imkanı sunulmuştur.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ’nin (BİT) 
kullanımı, engelli kişilerin karşılaştığı 
engellerin çoğunun kaldırılmasını ola-
nak sağlamaktadır. BİT’in modern dün-
yanın her alanına giderek daha fazla 
entegre olmasıyla birlikte, her yerde 
kullanılan teknolojiler, olumlu bir dönü-
şüm gücü ve kapsayıcı kalkınma için 
herhangi bir kişisel gelişim/güçlendirme 
ve kurumsal çerçevenin önemli bir un-
suru haline gelmiştir. Bununla beraber 
BİT yoksulluğun ortadan kaldırılmasını, 
kapsayıcı toplumsal düzenin ve sürdü-

Tablo 2: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile kamu kurumlarına yerleşen aday memurların
öğrenim düzeylerine göre dağılımı

Dönem
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1.233
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614
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1.273
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854

846

5.254

5.926

5.812

2.363

1.616

3.951

4.321

1.950

2.150

2.301
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(%12,58)

15.393
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8.341
(%23,40)

35.644
(%100)
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rülebilir kalkınmanın teşvik edilmesini 
amaçlayan sosyal ilerleme ve ekonomik 
büyüme için yaygın etkileri olan temel 
kamu hizmetlerine erişim sağlamakta-
dır. Erişilebilir BİT, engellilere eğitim, 
beceri eğitimi ve istihdam edilme alanla-
rında erişim ve engelli bireylerin ekono-
mik, kültürel ve sosyal yaşama katılma 
fırsatı sağlama potansiyeline sahiptir. 
Nisan 2013 itibariyle ve dünya nüfusu-
nun yüzde 15’inin, bir milyar insanın, 
modern iletişimlere erişimlerini etkileyen 
bir engeli olduğu göz önüne alındığında, 
engelliler için BİT’e erişimin iyileştirilme-
sine yönelik ciddi bir ihtiyaç olduğu belir-
tilmektedir (ITU ve G3ICT, 2012).

Engellilerin iş hayatına katılabilmeleri 

yalnızca kendileri için değil, toplumun 
ekonomisine katkıda bulunması için de 
önemlidir. Bir ülkenin istihdam düzeyi 
ile milli geliri arasında doğrudan bir iliş-
ki bulunmaktadır. Çalışan işgücü oranı 
yükseldikçe üretim artar, sonuç olarak 
da milli gelirde bir artış sağlanır. Ayrı-
ca genç ve yetişkin engellilere yönelik 
sağlık ve mesleki rehabilitasyon hizmet-
lerinin iyileştirilmesi halinde, çalıma ha-
yatına katılımları kolaylaşacağı için hem 
temel ihtiyaçları karşılama yönünden 
hem de topluma olan bağımlılıklarının 
azalması yönünden kazanç sağlanacak-
tır. Tüm bu nedenlerden dolayı engel-
lilerin kısmen de olsa çalıma hayatına 
kazandırılabilmenin yolları aranmalıdır. 
Ayrıca, mevcut çalışan engellilerin iş or-

tamlarındaki engellerin kaldırılması için 
hukuki ve idari düzenlemeler gerçekleş-
tirilmelidir.

Bu amaçla ülkemizde engellilerin bilişim 
teknolojilerine erişimi konusunda gerekli 
düzenlemelerin yapılması için kurumlar 
arasında koordinasyon yapılarak, stan-
dartların belirlenmesi gerekmektedir. Bu 
bağlamda, Türkiye’de engelli bireylerin 
bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim ko-
nusunda yaşanan sorunlara ilişkin ola-
rak; yeni sistem ve ürünlerin tasarımı 
sırasında engelli insanlar dikkate alına-
rak tasarımlar yapılmalı; engelliler için 
erişebilir ve kullanılabilir tasarımların ya-
pılması teşvik edilmelidir. Bununla bera-
ber, tüm kamu ve özel kuruluşların web 

Tablo 3: Türkiye’deki Engelli Bireylerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımını Kısıtlayan Etkenler (BTK, 2012)

Finansman kaynaklarının yetersizliği

BİT erişilebilirliğinin sağlanmasına ilişkin acil gereksinimler hakkında farkındalığın yeterince anlaşılmaması

BIT erişilebilirliği ile sağlanacak iş potansiyeli hakkında farkındalığın yetersizliği

Engelli bireylerin BİT kullanımı hakkında veri, veritabanı ve araştırmaların yetersizliği

Engellilere yönelik geliştirilen BİT standartları yetersizliği ve/veya bulunmayışı

Alanla ilgili temel paydaşların (hükümetler, özel sektör, engelli sivil toplum örgütleri) yetersiz oluşu

Paydaşlar (Sivil Toplum-Devlet-BİT Üreten AR-GE Birimi) arasındaki dayanışmanın yetersiz oluşu

Değişmekte olan ekonomik ve Sosyal dinamiklerin, hükümetlerin BİT erişilebilirliğine
ilişkin önceliklerini etkilemesi

Sürekli gelişim halinde olan teknolojilerin BİT erişilebilirliğinin kullanılabilirliğini azaltması ve
maliyetleri artırması

Erişilebilir BİT ürünlerinde ve destek teknolojilerinde Türkçe uygulamaların yetersiz oluşu
ve/veya bulunmayışı

Engellilere yönelik BİT uygulamaların, yasal çerçevelerin, standartların, uygunluk kontrollerin,
ürün testlerinin, doğrulama ve onaylama süreçlerinin yetersiz oluşu ve/veya bulunmayışı

BİT erişilebilirliği hakkında yasalar, standartlar, politikalar ve iyi uygulama örnekleri hakkında
bilginin yetersizliği

BİT erişilebilirliği hakkında yasalar, standartlar, politikalar ve iyi uygulama örnekleri hakkında
bilginin yetersizliği
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sayfalarının görme ve işitme engellilerin 
kullanımına uygun bir biçimde tasarlan-
ması gerekmekte; engelli haklarını her 
alanda güvence altına alınmasını sağla-
yan yasal düzenlemeler yapılmalı ve ha-
yata geçirilmelidir ve böylece toplumun 
engellilere yönelik farkındalık bilincinin 
oluşturulması ve artırılmasını sağlaya-
cak adımlar atılmalıdır. Ayrıca; eğitim 
kurumlarında teknolojinin kullanımı ko-
nusunda uzman eleman yetiştirilmeli; 
eğitim sistemine engellilerin teknoloji 
kullanımına ilişkin dersler konulmalı; en-
gelli öğrencilere de eğitimlerini sürdüre-
bilecekleri ortamlar oluşturulmalıdır. Bu 
çabaların karşılık bulmasında en önemli 
nokta kurumlar arasında koordinasyon 
yapılarak standartların belirlenmesidir. 
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Türkiye’de Engelli Bireylerin 
İstihdamı: Uluslararası Boyut 
ve Ulusal Düzenlemeler

Günümüzde engelli bireylerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri istihdama katı-
lımdır. Tüm dünyada bu konuda çözüm üretmeye yönelik politikalar, yasalar ve uy-
gulamaya dönük çalışmalar uzun yıllardır yapılmakla birlikte, engellilerin istihdama 
katılımı engelli olmayanlara göre oldukça düşük düzeyde seyretmektedir. Yaygın 
eğitime ve işgücü piyasasına düşük düzeyde katılım, engelli bireyler açısından gelir 
eşitsizliği ve yoksullukla birlikte sosyal dışlanma riski doğurmaktadır.

Dünya nüfusunun %15’ini oluşturan engelli bireylerin yani bir milyar engellinin 750 
milyonu çalışma yaşındadır (WHO, World Bank, 2011). İstatistikler göstermektedir 
ki iş arayan engellilerin oranı, engelli olmayanlara göre çok daha düşüktür (OECD, 
2010). Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) küresel istihdama ilişkin raporuna 
göre, engellilerin işgücü piyasası dışında kalmaları %3 ile %7 arasında GSYH kay-
bına yol açmaktadır (ILO, 2009). Yine ILO’nun 2014-2015 yıllarını kapsayan Dünya 
Sosyal Koruma Raporuna göre engelli çalışan istatistikleri değerlendirildiğinde dün-
yada birçok ülke, engelli kişilerin sosyal koruma programlarına katılması ve işgücü 
piyasasına dahil olmasını destekleme konusunda yetersiz kalmaktadır (ILO, 2014). 

Engellilerin istihdama katılımının uluslararası boyutta düzenlemelerle desteklenme-
si ve sorun alanlarının görünür kılınması bakımından, ILO’nun çalışmaları önem ta-
şımaktadır. Engelli istihdamı özelinde erken girişim örneklerinden biri, 1983 yılında 
kabul edilmiş olan 159 Sayılı Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Söz-
leşmesi’dir (ILO, 1983). Sözleşmeyi imzalayan devletler engellilere uygun mesleki 
rehabilitasyon tedbirleri ve uygun istihdam olanaklarını sağlama konusunda özel 
önlemler alma yükümlülüğünü kabul etmiştir. Özel önlemler yoluyla istihdam sağ-
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lanmasını desteklemenin yanı sıra, ça-
lışma yaşamında ayrımcı davranışların 
önlenmesi ilkesi, Adil Bir Küreselleşme 
İçin Sosyal Adalet Uluslararası Çalışma 
Örgütü Bildirgesi (2008) gibi daha gün-
cel düzenlemelere doğru artan biçimde 
vurgulanmıştır (ILO, 2008). Ayrımcılığın 
önlenmesi vurguları ile engelliliğin insan 
haklarına dayalı perspektifi görünür kı-
lınır ve pekiştirilirken; devletler engel-
liler için uygun çalışma koşulları, gelir 
güvencesi ve sosyal koruma önlemleri 
sunmaları yolunda düzenlemeler yap-
maya da çağrılmaktadır (ILO, 2014).

Uluslararası boyutta uygulanan politi-
kalara bakıldığında, engelliliğe yönelik 
sosyal modele geçiş ve insan hakları te-
melli bir yaklaşımın etkinleşmeye başla-
masıyla birlikte, engellilerin sosyal içer-
meye dahil edilmesinin teşvik edilmesi 
ve engellilik temelli ayrımcılıkla müca-
deleye çok daha fazla önem verildiği 
görülmektedir. 2006 yılında kabul edilen 

Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Hakla-
rı Sözleşmesi bu yolu açan bir dönüm 
noktasıdır. Sözleşme, engellilerin insan 
haklarının detaylı biçimde uluslararası 
alana taşınması ve görünürlük kazan-
masını sağlamasının yanı sıra, bağlayı-
cı olma niteliğiyle de bugün engellilere 
ilişkin en önemli belge olma özelliğini 
sürdürmektedir. Engellilere yönelik poli-
tika alanlarının tümünde hak temelli bir 
anlayışı esas alırken, istihdam konusu-
nu da ayrıca bir başlık altında düzenle-
mektedir. Buna göre, Sözleşme’nin 27. 
Maddesi, çalışma yaşamına katılımın 
her aşamasında engelliliğe dayalı ay-
rımcılığı yasaklamaktadır. Böylece Ta-
raf Devletler, fırsat eşitliği ilkesinin gö-
zetilerek engellilerin diğer bireylerle eşit, 
adil ve uygun çalışma koşullarına sahip 
olmasını sağlamakla; istihdam olanakla-
rını genişletmek üzere özel mesleki eği-
tim ve rehberlik programları sunmakla; 
iş yerlerinde engellilere yönelik makul 
düzenlemeler yapılmasını sağlamakla 

ve hem kamu hem de özel sektör için 
engelli çalışan istihdam edilmesini des-
tekleyecek özel program ve teşvikler uy-
gulamakla yükümlü kılınmaktadır (Mad-
de 27/1).

Engellilik temelli ayrımcılıkla mücadele 
vurgusu, Avrupa Birliği’nin (AB) özellik-
le istihdam konusuna ilişkin belgeleri ve 
düzenlemelerinde de önemle yer bul-
maktadır. Bugün AB vatandaşı olarak 
Avrupa’da 80 milyon engellinin yaşadığı 
bilinmektedir. AB’nin engellilere yönelik 
sosyal politika yaklaşımları başlangıç 
itibariyle büyük ölçüde istihdamın artırıl-
ması hedefi üzerinden ilerlemiş, 1970’li 
yılların ortasından itibaren “topluma tam 
katılmaları ve bağımsız yaşam sürdüre-
bilmeleri için desteklenmeleri gerektiği” 
vurguları artan biçimde ön plana çıkma-
ya başlamıştır (Dolu, 2019: 68). Sonraki 
yıllarda da istihdamın özellikle mesleki 
eğitim programlarıyla birlikte ele alındığı 
strateji ve kararlar etkinleşmiştir. 1990’lı 
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yıllar ile, engelli haklarında “anaakım-
laştırma yaklaşımı”, diğer dezavantajlı 
addedilen gruplarda olduğu gibi (Örn. 
kadınlar ve göçmenler), politikaların 
merceğine girmiştir. Yani engelliliğin tüm 
politika ve uygulamalarda görünür kılı-
narak, kurumları da kapsayacak şekilde 
duyarlılık ve farkındalık geliştirilmesi, 
ayrımcılığa karşı etkin düzenlemelerin 
yapılması hedeflenmiştir. Eğitim, mesle-
ki eğitim, ulaşım ve kentsel düzenleme-
lere bağlı erişilebilir binalar ve alanlar, 
engellilerin bağımsız hareket edebilme-
lerini ve katılımını destekleme yönünde 
atılan adımlar olmuştur. Anaakımlaştır-
ma, engellileri dezavantajlı konuma iten 
toplumun dönüştürülmesini (ekonomiyi, 
kültürü, siyaseti) kapsamaktadır (Yılmaz 
ve Yentürk, 2018). Sosyal yaşama tam 
ve eşit koşullarda katılım, ekonomik ya-
şamın, yani istihdamın erişilebilirliğini de 
destekleyecektir. 

2000’li yıllara doğru, engelli istihdamının 
hem uluslararası hem de ulusal politika-
larda hedef alanı haline getirilmesinde, 
Birlik düzeyinde atılmış önemli bir adım 
Amsterdam Antlaşması’nın (1997) ka-
bulü olmuştur. Ayrımcılıkla mücadele il-
kesini de önemle vurgulayan Antlaşma, 
engellilerin yüksek düzeyde istihdamı 
hedefini benimseyerek, üye devletleri 
bu alanda yıllık istihdam politikası rapor-
ları sunmakla görevlendirmiştir (Dolu, 
2019: 63). Daha güncel olarak, Avrupa 
Birliği’nin 2010-2020 yıllarını kapsayan 
Avrupa Engellilik Stratejisi’nde de istih-
dam konusu ayrı bir başlık altında ele 
alınmıştır. Engelli kişilerin engelli olma-
yanlar karşısında istihdama çok daha 
düşük oranda katılım gösterdiği soru-
nuna dikkat çekilerek, ILO’nun “insana 
yakışır iş” kavramına atıfta bulunulmuş; 
aktif işgücü politikalarını ve engellilerin 
bilgi ve becerilerine yönelik işlerde is-
tihdamını destekleyen hedefler öngö-
rülmüştür (Avrupa Komisyonu, 2010). 
Strateji doğrultusunda özel işgücü prog-
ramları ve iş yerlerinde yapılacak makul 
düzenlemeler için fon sağlanması, ulus-

lararası değişim programları aracılığıyla 
engellilerin eğitim ve kariyer gelişimleri-
nin desteklenmesi ya da üye ülkelerce 
sunulan düzenli istihdam raporlarının 
değerlendirilmesi gibi faaliyetler yürü-
tülmeye devam etmektedir (Dolu, 2019: 
78). Ayrıca yeni beceriler ve iş imkanları 
için Birlik üyesi devletlerin aralarında bil-
gi paylaşımı ve iyi örnekler konusunda 
birbirlerini teşvik etmeleri hedeflenmek-
tedir (Avrupa Komisyonu, 2010).

Uluslararası düzenlemeler ve ortak-
lıklar, engelli istihdamının desteklen-
mesinde birtakım yol gösterici ilkeler 
ve modeller sunulması yolunda önem 
arz etmekle birlikte, bu alanda atılacak 
adımlar büyük ölçüde ulusal düzeydeki 
sosyal politikalara bağlı olarak ilerle-
mektedir. Sosyal politikaların gelişimi ile 
birlikte bugün engelli bireylerin toplum-
la bütünleşmesini sağlamak ve sosyal 
hayata katılımlarını arttırmak amacıyla; 
öncelikle gerekli tıbbi tedavi ve iyileştir-
me hizmetlerinden yararlandırılmaları, 
özel eğitim ihtiyacı olanlara mümkün 
olduğunca kaynaştırma yoluyla eğitim 
hakkının verilmesi ve işgücü niteliği taşı-
yan engellilerin mesleki rehabilitasyonu 
doğrultusunda emek piyasasına katıl-
maları hedeflenmektedir. Yıllardan beri 
bu konuda yeterli ve etkin politikaların 
üretilememesi, engellilerin işgücünden 
atıl kalmasına neden olmuştur. Ancak 
engellilerin istihdama diğer bireyler-
le eşit koşullarda ve etkin katılmaları, 
bağımsız yaşama haklarını ve sosyal 
içerme eğilimlerini desteklemesinin yanı 
sıra; topluma olan katılım ve katkılarını 
da artıracaktır.

Dünyada engelli bireylere yönelik işgü-
cü programları; temelde kota/kota-ceza, 
mesleki rehabilitasyon, mesleki eğitim, 
destekli istihdam, sübvanse edilen is-
tihdam, belli işlerin engelliler için ayrıl-
ması ve korumalı istihdam şeklindedir 
(Aktekin, 2010: 149). Engellilerin istih-
dam edilmesinde Dünyada uygulanan 
en yaygın sistem ise, engelli çalıştırma 

yükümlülüğü yöntemi olan kota rejimi-
dir. Engellilerin istihdamda korunmaları 
amacıyla belli oranda engelli istihdam 
edilmesini içeren bu uygulama, engel-
lilerin istihdam ilişkisinde korunmasına 
yönelik ilk düzenleme olup, sosyal ada-
leti sağlamak amacıyla işverenlere ka-
nuni bir zorunluluk olarak verilen moral 
bir yükümlülük olarak karşımıza çıkmak-
tadır (Aktekin, 2010: 149). Kotayı temel 
alan ulusal politikaların yanı sıra Avru-
pa Parlamentosu da, 30 Kasım 2017 
tarihinde yayınladığı Avrupa Engellilik 
Stratejisi’nin Yürütülmesine İlişkin Ka-
rar’ında, kamuda ve özel sektörde en-
gelli çalışanların işe alınması için asgari 
istihdam yüzdeleri, yani kota düzeyleri 
belirlenerek işgücü piyasasında engelli-
lere pozitif ayrımcılık sağlanması uygu-
lamalarının desteklenmesini öngörmüş-
tür (European Parliament, 2017).

Engelli istihdamının desteklenmesinde 
farklı politikalar ve uygulama modelleri 
sürdürülmekle birlikte, özellikle AB Üye 
Devletleri artan biçimde, pasif önlemler-
den aktif işgücü piyasası politikalarına 
(korunaklı istihdam, istihdamda kota 
yükümlülükleri gibi) doğru yönelmekte-
dir. İşgücü piyasasına girişte engelli ve 
işveren eşleştirme sürecini kolaylaştı-
racak eğitim ve danışmanlık süreçleri, 
mesleki eğitim ve rehabilitasyon gibi 
uygulamaların yanı sıra, iş yerlerinin 
ihtiyaca uygun düzenlenmesi ve altyapı 
çalışmaları için fon sağlanması, ücret 
sübvansiyonları ve vergi teşvikleri gibi 
tedbirler yaygınlaştırılmıştır (Shima, 
Zolyomi and Zaidi, 2008: 16-17). Aktif 
istihdam politikalarını daha etkin olarak 
uygulayan ülkelerin başında Almanya, 
Norveç, İsveç, Hollanda ve Danimarka 
gelmekte olup; bu ülkelerde istihdam 
odaklı yapılan harcamaların da artış 
gösterdiği görülmüştür (OECD, 2010: 
12; OECD 2003:120).

Engelli bireyleri işgücü piyasasında ak-
tifleştirme eğilimleri kapsamında, son 
yıllarda engellilikle ilişkili sosyal yardım-
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lardan (engelli maaşı vb. nakit transfer-
leri) yararlanma koşullarında sıkılaştırıl-
maya gidildiği görülebilmektedir. Burada 
engelliye doğrudan sağlanan sosyal yar-
dımların, kişinin yaşamını bu ödenekle-
re bağlı idame ettirmesi ve istihdamın 
daha da dışında bırakılması, dolayısıyla 
ödeneğe bağımlılık ve pasiflik durumları 
doğurabileceği yönündeki eleştiriler et-
kin olmaktadır (Dolu, 2019: 36). Örneğin 
Danimarka’da, 2013 yılında uygulama-
ya konulan yeni bir düzenleme ile, 40 
yaşın altındaki kişilerde engelli maaşı 
almaya hak kazanmak için öncelikle 
mesleki rehabilitasyon programlarına 
kayıt olma koşulu getirilmiştir. Bu yolla, 
doğrudan ödenek desteği yerine, mes-
leki rehabilitasyon ve eğitim, özel çalış-
ma programları erişilebilir yardımcı tek-
nolojiler sunumu gibi hizmetler yoluyla, 
engelli kişinin aktif olarak ekonomik ve 
sosyal yaşam içinde yer almasını teş-
vik edecek politikalar hedeflenmektedir 
(Dolu, 2019: 36). İlgili uygulamaların, 
sosyal yardımlara bağımlılık risklerine 
karşı çıkarken, yalnızca yararlanma ko-
şullarını sıkılaştırmak yerine; iş yaşamı 
için engellilere yönelik eğitim ve rehber-
lik hizmetlerini, makul düzenlemeleri ve 
yardımcı teknolojiler gibi tamamlayıcı 
destekleri de beraberinde getiriyor ol-
ması önem taşımaktadır.

Türkiye’de Engelli Bireylerin 
İstihdamına İlişkin Mevzuat ve 
Uygulamalar

Türkiye’de engelli nüfusa ilişkin ilk ve 
en geniş kapsamlı ulusal engellilik araş-
tırması olan 2002 Türkiye Özürlüler 
Araştırması’na göre, toplam nüfusun 
%12,29’u engelli durumdadır (T.C. Baş-
bakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü ve 
T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Baş-
kanlığı, 2002). Araştırmada engelli nüfu-
sun iş gücüne katılma oranının %21,71 
olduğu, engellilerin %36,33’ünün okuma 
yazma bilmediği ve yüksek öğrenime 
katılım oranlarının %2,24 ile oldukça 
düşük seyrettiği ortaya konmuştur. Tür-

kiye İstatistik Kurumu’nun 2011 yılında 
yayınlamış olduğu Nüfus ve Konut Araş-
tırması sonucuna göre ise, “en az bir 
engeli olan nüfus”, yani engellilikle ilgili 
en az bir işlevi (fonksiyonu) yerine ge-
tirmede çok zorlandığını veya hiç yapa-
madığını belirten 3 ve daha üstü yaştaki 
nüfus oranı %6,9 (4,882,841 kişi) olarak 
kaydedilmiştir (TÜİK, 2011). 6 yaş ve 
üzerindeki en az bir türde engeli olan 
ve okuma yazma bilmeyen nüfus oranı 
%23,3 iken, aynı grubun yüksek öğre-
nime devam etme oranı %2,6 ile yine 
düşük seyirde devam etmiş; engellilerin 
iş gücüne katılım oranı da %22,1 olarak 
belirlenmiştir.

Dünyada genelinde olduğu üzere, Tür-
kiye’de de çalışma yaşamına katılmak 
isteyen engellilerin birçoğunun yeterli 
eğitim olanaklarına erişememesi, mes-
leki yeterliliğe sahip olmaması işgücü pi-
yasalarına geçişlerini zorlaştırmaktadır. 
OECD’nin 2003 yılında yayınladığı “En-
geli Kapasiteye Dönüştürme” (“Trans-
forming Disability into Ability”) raporuna 
göre Türkiye, Meksika ve Portekiz ile 
birlikte engellilerin istihdamı konusun-
da güçlü politikalara sahip olamayan 
ülke konumunda görülmektedir (OECD, 
2003). Bunun en önemli nedeni Türki-
ye’nin gelir destek politikaları gibi sınır-
layıcı uygulamalara öncelik vermesidir. 
Türkiye’de engellilere gelir güvencesi 
sağlama önlemleri, ağırlıklı olarak gelir 
testi (means-test) koşuluna bağlı sos-
yal yardımlar temelinde yürütülmekte, 
ancak istihdam politikaları ile desteklen-
mede sınırlı kalınmaktadır.

Türkiye’de 2000’li yıllarla birlikte hem 
uluslararası gelişmeler hem de AB’ye 
üyelik için müzakere sürecinin de etki-
siyle, engelli sorunlarının politika gün-
demine daha etkin biçimde girmesi ve 
ağırlıklı tıbbi model anlayışından sosyal 
modelin benimsenmesine geçiş yolunda 
önemli bir yasal girişim olan 5378 Sayılı 
Engelliler Hakkında Kanun (2005) kabul 
edilmiştir (Yılmaz ve Yentürk, 2018: 62). 

Bir diğer önemli adım ise, Türkiye’nin 
BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ni kabu-
lüdür. Türkiye, 30 Mart 2007 tarihinde 
BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ni imza-
layarak ve iki yıl sonra bağlayıcılığını da 
onaylayarak, Sözleşme’ye taraf olan ilk 
ülkeler arasına girmiştir.

T.C. Anayasası’nın 10.maddesi, ka-
nun önünde eşitlik ilkesinden hareketle 
herkesin, “dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve 
benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksi-
zin kanun önünde eşit olduğunu” benim-
semektedir. 2010 yılında Anayasa’nın 
10. Maddesi’ne getirilen ekleme ile, “ço-
cuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife 
şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve 
gaziler için alınacak tedbirleri eşitlik ilke-
sine aykırı sayılmayacağı” kabul edile-
rek, engellilere yönelik pozitif ayrımcılık 
ilkesi anayasal düzeyde güvence altına 
alınmıştır.

Yine Anayasa’nın 49. Maddesine göre, 
“Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. 
Devlet, çalışanların hayat seviyesini 
yükseltmek, çalışma hayatını geliştir-
mek için çalışanları korumak, çalışmayı 
desteklemek ve işsizliği önlemeye elve-
rişli ekonomik bir ortam yaratmak için 
gerekli tedbirleri alır”. Ayrıca kimsenin, 
“yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan 
işlerde çalıştırılamayacağı; küçükler ve 
kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği 
olanların çalışma şartları bakımından 
özel olarak korunacağı” öngörülmektedir 
(Madde 50/2). Bu maddeler ile engelli ki-
şilerin hem istihdama diğer bireylerle eşit 
biçimde ve koşullarda katılma hakkı hem 
de çalışma hayatında korunma hakları 
Anayasa tarafından tanınmaktadır.

Anayasanın kamu hizmetine girmeyi 
düzenleyen 70. Maddesi ile, herkesin 
kamu hizmetlerine girme hakkına sahip 
olduğu ve hizmete alınmada, görevin 
gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir 
ayırımın gözetilemeyeceği şeklinde bir 
düzenleme yapılmıştır. Bahsi geçen 
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maddeler değerlendirildiğinde, özel ola-
rak “engelli” kavramı kullanılmamakla 
birlikte, “herkes”, “kimse” gibi ifadelerin 
toplumun tüm kesimlerini, dolayısıyla 
engelli bireyleri de kapsamaktadır.

Türkiye’de engellilerin engelli kontenja-
nına dayalı olarak istihdama hakkından 
yararlanmak için en az %40 engel oranı-
na sahip olmaları gerekmektedir. Engelli 
olarak işe giren veya işe girdikten sonra 
engelli hale gelen, %40 veya daha üzeri 
engelli olduğunu yetkili hastaneden al-
dığı engelli sağlık raporu ile belgeleyen 
kişiler, engelli kontenjanında çalışabil-
mektedir. Ancak engel oranı %40’ın 
altında olanlar, engelli kontenjanında 
çalışamamakta ve uygulamanın dışında 
bırakılmaktadır.

Engellilerin istihdamına yönelik düzen-
lemeler temel olarak 5378 Sayılı En-
gelliler Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş 
Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak 
çıkartılan yönetmeliklerde yer almak-
tadır (Tokol, 2018: 376). İlgili Kanunlar 
ışığında, engellilerin istihdamına yönelik 
olarak da daha çok kota, teşvik ve ceza 
yöntemi kullanılmaktadır. Bununla bir-
likte açık işgücü piyasasında istihdamı 
güç olan zihinsel ve ruhsal engelli birey-
ler için korumalı istihdam, işverenlere 
teşvik uygulaması kapsamında sübvan-
se edilen istihdam ve açık işgücü piya-
sasında tüm engel grupları için nitelikli 
istihdam sağlanması kapsamında da 
destekli istihdam yöntemleri de politika 
ve uygulamalarda artan biçimde yer al-
maya başlamıştır.

2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kal-
kınma Planı, engellilerin küresel işgücü 
piyasasının talepleri karşısında güçlen-
dirilmesi gerektiğine dikkat çekmekte; 
konuya yönelik güncel politika hedefle-
rine yer vermektedir. Plan kapsamında 
engellilerin istihdama katılımını artırmak 
için, işgücü piyasasında yaşanan diji-
tal dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin 

dikkate alınması ve insana yakışır iş 
fırsatları sunulması benimsenmektedir. 
Özellikle mesleki gelişim programlarının 
uzaktan eğitim olanakları ile desteklen-
mesi, engellilere kendi işlerini kurmaları 
için hibe imkanı sunulması ve iş danış-
manlığı hizmetlerinin geliştirilmesi, özel 
şirketler için de engelli istihdamı ve bu 
alandaki teşvikler konusunda bilinç-
lendirme sağlanması öngörülmektedir 
(T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Büt-
çe Başkanlığı, 2019).

5378 sayılı Kanun’un 4. maddesi, engel-
liliğe dayalı ayrımcılık yapılamayacağını 
belirtirken; yine aynı maddenin c bendi, 
engellilerin tüm hak ve hizmetlerden ya-
rarlanması için fırsat eşitliğinin sağlanma-
sını öngörmektedir. Kanun’un 13. Mad-
desi, engellilerin mesleki habilitasyon ve 
rehabilitasyonunu konu almaktadır. 14. 
Maddesi ise doğrudan engellilerin istih-
damına yönelik olup, “Engellilerin iş gücü 
piyasası ve çalışma ortamında sürdürü-
lebilir istihdamı için kendi işini kurmaya 
rehberlik ve mesleki danışmanlık hizmet-
lerinin geliştirilmesi de dâhil olmak üzere 
gerekli tedbirler alınır. İşe başvuru, alım, 
önerilen çalışma süreleri ve şartları ile is-
tihdamın sürekliliği, kariyer gelişimi, sağ-
lıklı ve güvenli çalışma koşulları dâhil ol-
mak üzere istihdama ilişkin hiçbir hususta 
engelliliğe dayalı ayrımcı uygulamalarda 
bulunulamaz.” hükmünü öngörmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi 
kapsamında; işverenlerin, elli veya daha 
fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyer-
lerinde %3 engelli; kamu işyerlerinde 
ise %4 engelli birey çalıştırmak zorun-
dadır. Engellilerin meslek, beden ve ruhi 
durumlarına uygun işlerde çalıştırılması 
gerekmektedir. 

Yurt içinde işe yerleştirme hizmetleri 
hakkındaki yönetmeliğin 13.maddesine 
göre, kamu ve özel sektör işverenleri, 
çalıştırmakla yükümlü oldukları engel-
li işçileri İŞKUR (Kurum) aracılığıyla 
sağlayacaktır. Kurum aracılığı olmadan 
engelli istihdam eden özel sektör işvere-
ninin, engellinin işe başlama tarihinden 
itibaren bu durumu en geç on beş iş 
günü içinde Kuruma bildirmesi ve tescil 
ettirmesi zorunludur. Kurum tarafından 
tescili yapılmayan işçi engelli statüsün-
de değerlendirilmemektedir.

Türkiye’de yasal yükümlülükler doğrul-
tusunda, kamu ve özel sektör iş yer-
lerinde engelli çalışma istatistiklerine 
bakıldığında, aşağıdaki tablo karşımıza 
çıkmaktadır (Tablo 1):

Tabloya göre, 4857 sayılı İş Kanunu’nda 
yer verilen kota uygulaması kapsamın-
da engelli işçi istihdam etmekle yükümlü 
50’den fazla çalışanlı kamu kurumlarının 
sayısı, 2019 yılının ilk yarısında 1.334’e 

Tablo 1: Engelli Çalıştırmakla Yükümlü İş Yeri Sayısı ve Kurumlarda Çalıştırmakla
Yükümlü Olunan/Çalışan 

 
 

 
 
 Yıllar

 
 

Engelli Çalıştırmakla
Yükümlü (50+

Çalışanlı) İş Yeri
Sayısı     

 

 
Çalışan Engelli

Sayısı (50+ Çalışanlı
İş Yerleri)  

 

 Kamu  Özel Kamu  Özel Kamu  Özel 

2019 
     (Haziran)  1.334

 
17.702

 
17.106

 
110.554

 
15.542

 
97.028

 

2018 1.352 17.826 16.157 107.373 14.453 97.893 
2017 782 19.957 7.801 117.687 10.323 102.751 
2016 806 18.332 8.206 104.966 10.822 92.413 
2011 1.004 15.118 10.496 86.607 12.347 71.088 

Kaynak: https://www.iskur.gov.tr/kurumsal/istatistikler/  

Çalıştırmakla
Yükümlü Olunan
Engelli Sayısı  
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yükselmişken, özel sektörde 17.702 ol-
muştur. Çalıştırmakla yükümlü olunan 
engelli sayısı özellikle kamu sektöründe 
önemli bir artış göstererek 2011 yılında 
10.496 iken 2019’da 17.106 kişiye; özel 
sektör için de 86.607’den 110.554 kişiye 
ulaşmıştır. Bunlara karşılık ilgili iş yerle-
rinde çalışan engelli sayısı 2019 yılı ve 
kamu sektörü için 15.542 iken, özel sek-
törde 97.028 olmuştur.

Tablo 2’ye göre, kota uygulaması kap-
samında engelli birey çalıştırmakla yü-
kümlü olan kurumlar için, 2019 yılının 
ilk yarısında kamu sektöründe 4.253 
kişilik engelli kontenjan açığı varken, bu 
sayı özel sektör için 20.642 olmuştur.1 
Kota üzerinde çalışan engelli sayısı ise, 
kamu sektörü için 2.689 iken, özel sek-
törde 7.116’dır.

Yine kota kapsamında işe yerleştirilen 
engelli kişi sayısı, 2011 yılında özellikle 
özel sektör için 37.894 ile oldukça yüksek 
seviyede olup, kamu sektöründe de 455 
ve toplamda 38.349’dur. 2019 yılına ge-
lindiğinde ise, özel sektöre yerleşen en-
gelli sayısı 8.465 iken, kamu kurumların-
da 714 ve toplamda 9.179 kişi olmuştur.

Türkiye’de 50 ve daha fazla çalışanlı 
kamu ve özel iş yerleri için uygulamada 
olan engelli kotası sistemi, engelli kişile-
rin iş yaşamına katılımını desteklemede 

yararlanılan temel istihdam modelidir. 
Ancak işe alım ve çalışma süreçlerinde 
yasal zorunluluklar kadar, iş verenle-
rin engellilik olgusuna yönelik tutum ve 
yaklaşımları da rol oynamaktadır. İşyer-
lerinin engelli çalışanlara ve Türkiye’deki 
kota uygulaması düzenlemelerine yö-
nelik görüşleriyle ilgili olarak, 2011 yı-
lında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı2 tarafından yürütülen “İşgücü 
Piyasasının Özürlüler Açısından Ana-
lizi” Araştırması önemli bilgiler ortaya 
koymaktadır. Araştırma kapsamında 
yöneltilen “Neden engelli çalıştırmakta-
sınız?” sorusuna, görüşülen işyerlerinin 
%71’i ‘yasal zorunluluk’ yanıtını sebep 
gösterirken; %22’si ‘sosyal sorumluluk’; 
yalnızca %7’si de ‘engelli çalışanın işe 
uygunluğu’ gerekçelerini seçmiştir (Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2011: 
81-82). İlgili yanıtlar, Türkiye’de işyerle-
rinin büyük çoğunluğunun aslen yasal 
yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 
engelli çalışan istihdam etmekte oldu-
ğunu göstermektedir. Engelli kişinin ça-
lışma pozisyonuna uygun aday olarak 
görüldüğü için işe alındığı yaklaşımı ise 
oldukça sınırlı kalmaktadır. Araştırmada 
engelli çalıştırma karşıtı eğilim ve gerek-
çeler incelendiğinde, özel işletmelerin 
engelli istihdam etmeye yönelik olumsuz 
tutumları genelde ‘işe uygunluk’ yani en-
gelliyi gerekli nitelik ve becerilerden yok-
sun değerlendirmelerine dayandırılırmış 
(yaklaşık %60 oranında) ya da yasal ve 
kurumsal gerekçeler öne sürülmüş (%15 
civarında); ancak asıl dikkat çekici olan 
engellilere atfedilen “çalışmaya istek-
siz, istikrarsız, iş beğenmez, uyumsuz, 
nazlı, saldırgan, verimsiz, yavaş” gibi 
nitelendirmelerin, hiç de düşük olmayan 
bir oranda (yaklaşık %20) sebep göste-
rilmesi olmuştur (Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanlığı, 2011: 84). Bu gerekçeler 
iş yerlerinde engelli çalıştırmaya yönelik 
önyargıların varlığını ortaya koyuyor ol-
ması bakımından önemlidir.

Türkiye’de engelli bireylerin istihdamı-
na ilişkin önemli sorun alanlarından biri, 
genel kadın istihdamı istatistiklerinde de 
olduğu üzere engelli kadınların çalışma 
oranlarının oldukça düşük düzeyler-
de seyretmesidir. Engelli kadınların iş 

Tablo 2: Engelli Çalıştırmakla Yükümlü Kamu ve Özel İş Yerlerinde Kota Açığı ve Kota Fazlası Olarak
Çalışan Engelli Sayısının Dağılımı

 
 

 
 
 Yıllar

 
 

Engelli Birey Çalıştırmakla
Yükümlü Olan

Kurumlarda Kota Açığı
(Açık Kalan Kontenjan)

  

2019 
     (Haziran)  

 

2018   
2017   
2016   
2011 

Kamu

4.253

4.775
466
387

1.164

Özel

20.642

17.871
23.232
20.336
20.789

Kamu

2.689

3.071
2.988
3.003
3.015

Özel

7.116

8.391
8.296
7.783
5.270  

Kaynak: https://www.iskur.gov.tr/kurumsal/istatistikler/  

Engelli Kotasının
Üzerinde Çalışan

Engelli Birey Sayısı

Tablo 3: Kamu Kurumları ve Özel Sektörde Kota Uygulaması Kapsamında
İşe Yerleştirilen Engelli Sayısı

Yıllar İşe Yerleştirilen Engelli Sayısı

  

2019 
     (Ocak-Haziran) 

2018 
2017 
2016 
2011 

Kamu

714

722
192
236
455

Özel

8.465

14.208
11.959
14.795
37.894

Toplam

9.179

14.930
12.151
15.031
38.349

Kaynak: https://www.iskur.gov.tr/kurumsal/istatistikler/  
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gücü piyasasına katılım durumu, engelli 
erkeklere göre oldukça geride kalmak-
tadır. 2011 Nüfus ve Konut Araştırması 
sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzerindeki 
engelli erkeklerde istihdam edilme ora-
nı %32,0 iken, engelli kadınlar için bu 
oran %11,6 olup, erkeklerin neredeyse 
1/3’ine denk düşmektedir (TÜİK, 2011). 
Aynı yıl, Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı tarafından yayınlanmış 
araştırma sonuçlarına göre de, engelli 
çalışanların genel çalışanlar içindeki 
payları cinsiyet değişkeni temelinde 
karşılaştırıldığında, her 100 çalışan er-
kekten 2,5’i engelli erkek iken, her 100 
çalışan kadından 1,5’i engelli kadın çalı-
şandır. Bu araştırmada engellilerin genel 
çalışanlar içindeki payı da %2,1 olarak 
kaydedilmiştir (Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, 2011: 77). İlgili çalışma oran-
larının engellilerin tümü için oldukça dü-
şük seviyelerde seyrettiği, ancak engeli 
kadınların erkeklere göre de daha düşük 
katılım oranlarıyla ayrıca dezavantajlı bir 
konumda bulunduğu görülmektedir. Bu 
yüzden engellilerin istihdama katılımını 
hedefleyen politikalarda, engelli kadın-
ların çoklu ayrımcılık durumunun (hem 
engelli hem de kadın olma perspektifle-
rinden istihdama katılımda karşılaşılan 
zorluklar) ayrıca göz önünde bulundurul-
ması önemli olacaktır.

Son olarak, daha önce AB üye ülkele-
ri üzerinden değinilmiş olan istihdam-
da aktifleştirme politikası eğilimlerinin 
(engellilerin istihdama aktif katılımını 
desteklemek için sosyal yardımlarda sı-
nırlamalar getirilerek, yerine mesleki 
eğitim ve işe yerleştirme programlarının 
yoğunlaştırılması), Türkiye’deki güncel 

engelli istihdam politikaları ve yasal dü-
zenlemelerinde de yansıma bulmaya 
başladığı görülmektedir. Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2018 
yılında yürürlüğe giren ‘Sosyal Yardım 
Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin 
Yönetmeliği’ne göre, düzenli nakdi yar-
dım alan engellilerin istihdama katılımını 
teşvik etmek üzere, çalışabilir durumda 
olanlarının İŞKUR tarafından durumları-
na uygun işlere yönlendirilmesi, mesleki 
eğitime veya diğer aktif işgücü prog-
ramlarına tabi tutulması öngörülmüştür 
(Madde 10). Sosyal yardımlardan ya-
rarlanma kriterlerinin sıkılaştırılması ve 
istihdam vurgusunun güçlendirilmesine 
örnek olarak da mesleki eğitimi veya 
aktif iş gücü programlarını ya da İŞ-
KUR tarafından teklif edilen işleri haklı 
bir sebep olmaksızın üçüncü kez kabul 
etmeyen kişilerin nakdî düzenli sosyal 
yardımlarının bir yıl süreyle kesilmesi 
kararı verilmiştir (Dolu, 2019: 181). Bu 
düzenlemeye ilişkin olarak, istihdamı 
teşvik etmek amacıyla sosyal yardımlar-
dan yararlanma koşulları henüz sınırlı 
adımlarla da olsa sıkılaştırılırken; en-
gellilerin iş yaşamına girişini kolaylaş-
tıracak mesleki eğitim ve özel çalışma 
programlarının da etkin olarak sunulma-
sı gerektiği unutulmamalıdır.

Türkiye’de Engelli İstihdam Modelleri
1-Kota Sistemi

Türkiye’de engellilerin işçi olarak istih-
damı genel olarak, 4857 sayılı İş Kanu-
nu’nun 30. Maddesinde öngörülen kota 
sistemi ile sağlanmaya çalışılmaktadır. 
İlgili maddede öngörülen kota sistemi 
kapsamında işverenler, 50 veya daha 

fazla işçi (tarım ve orman işletmelerinde 
51 veya daha fazla) çalıştırdıkları özel 
sektör işyerlerinde %3 oranında engelli; 
kamu işyerlerinde ise %4 oranında en-
gelli ile %2 oranında eski hükümlü veya 
terörle mücadelede malul sayılmayacak 
şekilde yaralanan işçiyi meslek, beden 
ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalış-
tırmakla yükümlüdürler. (Kamu işyerleri 
için engelli istihdamında EKPSS puanı 
gerekmektedir.)

2018 yılına ait verilere göre, Engelli 
Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 
ile kamu kurumlarına yerleşen aday me-
murların öğrenim düzeylerine göre da-
ğılımına bakıldığında aşağıdaki tablo 
karşımıza çıkmaktadır:

Kota sisteminin takip ve denetimine iliş-
kin olarak, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
30. Maddesi gereğince, istihdamı zo-
runlu engelli kontenjanlarının takibi ay-
lık olarak düzenli biçimde Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürlüklerince yapılmak-
tadır. Engelli kontenjan açığı bulunan 
işverenlerle iletişime geçilerek alınan 
engelli işgücü talepleri Kurumun internet 
sayfasında yayımlanmakta ve açık ka-
lan kontenjanların kapatılmasına gayret 
gösterilmektedir.

Kanun hükmü gereğince, işverenlerin 
engelli işçileri meslek, beden ve ruhi 
durumlarına uygun işlerde çalıştırmak-
la yükümlü olmaları nedeniyle, işve-
renin talebine şartları tutarak başvuru 
yapan ve görüşmeye gelen engellileri 
işverenin uygun bulmayarak işe al-
maması veya engelli kontenjan açığı 
için talep vermeyerek yükümlülüğünü 
yerine getirmemesi durumunda ise iş-
verene 4857 sayılı İş Kanununun 101 
inci maddesine istinaden çalıştırmadığı 
her engelli ve çalıştırmadığı her ay için 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 
2019 yılında 3.250 TL idari para cezası 
uygulanmaktadır. Kamu kuruluşları da 
bu para cezasından hiçbir şekilde muaf 
tutulmamaktadır.

Tablo 4: EKPSS ile kamu kurumlarına yerleşen engelli memur adaylarının
eğitim düzeyleri

İlkokul Ortaöğretim Ön Lisans Lisans Toplam

 329 502 465 854 2150

Kaynak: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2018.
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Engelli işçi çalıştırmadığı için işverenler-
den tahsil edilen ceza paraları; engelli-
lerin kendi işlerini kurmaları, engellinin 
iş bulmasını sağlayacak destek tekno-
lojileri, engellinin işe yerleştirilmesi, işe 
ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu 
gibi projelerde kullanılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. Madde-
si ile düzenlenen 50 ve daha fazla işçi 
çalıştıran özel sektör işyerlerinde, %3 
oranında engelli çalıştırılması zorunlu-
luğunun Türkiye’deki işyerlerinin aslında 
%2’sini kapsadığı görülmektedir. Türki-
ye’deki işletmelerin %99,8’ini KOBİ’ler 
oluşturmaktadır (istihdamın %72,7’sini 
oluşturmaktadırlar). 0-9 kişi çalışanlı iş 
yeri oranı %93,6’dır. 

2017 yılı TÜİK yıllık Sanayi ve Hizmet 
İstatistiklerine bakıldığında, 2017 yılın-
da çalışan kişi sayısına göre 1-9 kişi 
çalıştıran girişimlerin toplamdaki payı 
%93,4 iken, çalışan sayısı 10-49 olan 
girişimlerin toplam içindeki payının %5,5 
olduğu kaydedilmiştir (İstanbul Ticaret 
Borsası, 2018).

Bu oran bize 50 ve daha üstü sayıda işçi 
çalıştıran iş yerlerinin, toplamdaki payı-
nın düşük olduğunu göstermektedir. Ve-
rilere göre küçük işletmelerin Türkiye’de 
sayıca daha fazla olduğu ve bu işletme-
lerde çalışan sayısının 50’nin altında ol-
masının engelli istihdamını da düşüren 
bir unsur olduğu karşımıza çıkarmakta-
dır. Düzenlemelerde bu durumun dikka-
te alınması önem taşımaktadır.

2- İşverenlere Teşvik

Türkiye’de iş yerlerinin engelli çalışan 
istihdam etmesini desteklemek üzere, 
iş verenlere birtakım özel teşvikler de 
sunulmaktadır. Özel sektör işverenleri-
nin kontenjan dâhilinde veya kontenjan 
fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları 
halde engelli çalıştırmaları durumunda, 
bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli 

için asgari ücret düzeyindeki sosyal gü-
venlik primi işveren paylarının tamamı 
(524,47 TL) Hazine tarafından karşılan-
maktadır (İŞKUR, t.y.)

3-Korumalı İşyerleri

Engelliler için korumalı işyeri uygula-
ması asıl olarak 5378 sayılı Kanun’un 
14. Maddesi ile öngörülmüş; buradan 
hareketle ilk olarak 30/05/2006 tarihin-
de 26183 Sayılı Korumalı İşyerleri Hak-
kında Yönetmelik yayınlanmıştır. Ancak 
daha sonra 26/11/2013 tarihli ve 28833 
Sayılı Korumalı İşyerleri Hakkında Yö-
netmeliğin kabul edilmesiyle, ilk düzen-
lemelerde bazı değişikliklere gidilmiştir. 
Daha önce tüm engellilere açık olan 
korumalı işyerleri, 28833 Sayılı güncel 
Yönetmeliğin kabulü sonrası yalnızca 
zihinsel ve ruhsal engellileri kapsayacak 
bir model haline gelmiştir. 

5518 Sayılı ‘Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname 
İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun’ (2014) ile, korumalı 
işyerlerindeki engelli çalışan ücretleri 
ve işverenler için verilecek destekler 
düzenlemiştir. Buna göre korumalı iş-
yerlerinde çalışan zihinsel veya ruhsal 
engellilerin işsizlik sigortası işveren 
payının tamamının Hazine tarafından 
karşılanmasına karar verilmiştir (Madde 
42). Ayrıca uygulamayı yaygınlaştırmak 
üzere 2014 yılında, korumalı işyerle-
riyle ilgili olarak İŞKUR ile Bakanlığa 
bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ortaklığında fon sunulan bir 
proje çağrısı hazırlanmıştır. Proje kap-
samında korumalı işyerinde çalışan en-
gelli kişilerin ücretlerinin ilk bir yıl içinde 
karşılanması, işyerlerinin kuruluşu için 
hibe sağlanması ve kuruldukları tarih-
ten itibaren bir yıl boyunca su, elektrik, 
ısınma ve iletişim fatura bedellerinin 
%60’ının desteklenmesi öngörülmüştür 
(Çolak ve Hergüner, 2016: 2443).

Türkiye’de engelli bireylerin çalışma ya-
şamına girişi ve sürekliliğini sağlamaya 
yönelik mevzuata bakıldığında, kota 
sistemi, mesleki eğitim, iş veren teşvik-
leri ve korumalı iş yeri programları gibi 
farklı desteklerin kapsamlı biçimde dü-
zenlenmiş olduğu görülmektedir. Ayrı-
ca istihdam sürecinde engellilik temelli 
ayrımcı davranışlar, yine yasal düzeyde 
yasaklanmıştır. Kota sisteminin engelli 
istihdamını desteklemede temel model 
olarak kabul edildiği göz önüne alındı-
ğında, son yıllarda kamu sektörü ve özel 
sektörde engelli kontenjanı kapsamında 
çalışanların sayısında olumlu gelişmeler 
görülmüştür. Ancak genel olarak çalışan 
engelli istatistiklerine bakıldığında, istih-
dama katılımın yine de düşük oranlar-
da seyretmekte olduğu görülmektedir. 
Ayrıca cinsiyet temelinde değerlendi-
rildiğinde de engelli kadınlar işgücü pi-
yasasında, engelli erkeklere göre çok 
daha sınırlı var olmaktadır. Devlet des-
tekli özel istihdam modelleri yanında, iş 
yerlerinde engelliliğe yönelik bakış ve 
tutumların da engelli istihdamının ge-
lişiminde rol oynadığı hatırlandığında, 
Türkiye’de iş verenlerin engelli çalışanı 
çoğunlukla bir ‘yasal zorunluluk’ olarak 
değerlendirmesi ya da işe uygunluğunu 
engelli olmaya atfettiği olumsuz nitelik-
ler etkisiyle sorgulaması gibi önyargıla-
rın da zorlaştırıcı etkiler yaratabileceği 
görülmektedir. Dolayısıyla yasal düzen-
lemeler kapsayıcı olsa da uygulamadaki 
yansımalarının daha sınırlı seyretmekte 
olduğu söylenebilir.

Sonuç

Uluslararası boyutu ve Türkiye’deki du-
rumu incelendiğinde, engelli bireylerin 
istihdamı konusunda sosyal modeli ve 
hak temelli yaklaşımları esas alan ay-
rımcılık yasağı, fırsat eşitliği ve bağım-
sız yaşama gibi ilkelerin yasal düzen-
lemeler için artan biçimde yol gösterici 
olduğu; engelliler özelinde farklı ve yeni 
istihdam modellerine geçildiği görül-
mektedir. Ancak hem Dünya genelinde 
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hem de ulusal düzeyde engellilerin istih-
dama katılımının, engelli olmayan kişile-
re göre oldukça düşük oranlarda seyre-
diyor oluşu, uygulamadaki eksikliklerin 
tespitini zorunlu kılmaktadır. Burada 
öncelikli olarak, engelli istihdamıyla ilgi-
li düzenli takip ve güncel istatistiki veri 
tabanlarına ihtiyaç vardır. Hem ulusla-
rarası boyut hem de Türkiye özelinde 
kaydedilmiş önemli sorun alanlarından 
biri, engelli nüfusa ilişkin verilerin gün-
cel olmamasıdır. Engellilerin birbirinden 
farklı engel türleri, ihtiyaçları ve sorunla-
rı olduğu da göz önüne alındığında, ilgili 
verilerin yaş, engellilik türü, cinsiyet vb. 
değişkenleri de içerecek biçimde detay-
landırılması önemli olacaktır. İstihdama 
tam ve eşit koşullarda katılımı destekle-
yecek diğer öneriler aşağıdaki gibi sıra-
lanabilir:

• Farklı destek modelleriyle engelli istih-
dam etmek, engelli istihdam etmemek-
ten daha avantajlı konuma getirilmelidir. 
Bu da uygulamaların takip/denetim sü-
reçlerinin daha sıkı yürütülmesi ve ce-
zaların caydırıcı olması ile sağlanabilir. 
Ayrıca engelli istihdam eden işletmelere 
çeşitli vergi teşvikleri ve destekler verile-
bilir (TİSK, 2018). Bu destekler özellikle 
küçük işletmeleri hedef almalıdır. Böyle-
ce Türkiye’deki yaygınlığı da göz önü-
ne alındığında, 50’nin altında çalışanı 
olan işletmelerin engelli istihdam etmesi 
teşvik edilmiş olur. Farklı bir uygulama 
olarak da yine küçük işletmelerde en-
gelli istihdamını sağlamak üzere kota 
koşullarına tabi olacak işyerlerinin çalı-
şan sayısı daha düşük seviyelerde belir-
lenmesi yolu değerlendirilebilir (Örneğin 
30 ve üstü çalışanı olan işletmelere %1-
%2 engelli çalışan kontenjanı getirilmesi 
gibi). İşletmelerini engellilerin erişimine 
uygun hale getirilmesi bir diğer önemli 
konudur. Makul düzenlemeler yapan 
işletmelere kredi destekleri ve vergi in-
dirimleri/muafiyetleri sağlanarak bu kre-
dilerin çok düşük faizle ya da geri öde-
mesiz olarak sunumu gibi uygulamalar 
bu süreç için destekleyicidir.

• Özel sektörde verimliliği düşürmemek, 
engelli kotasından dolayı ceza almamak 
için “ATM işçiliği modeli” uygulandığı 
görülebilmektedir (Tokol, 2018: 379). 
Yani işverenler engelli istihdam etseler 
bile işyerine gelmelerini istemeyebil-
mekte; genelde engellilerin ihtiyacına 
yönelik fiziksel çevrenin düzenlenmesi 
ve özel ekipmanlara ihtiyaç duyulması 
gibi nedenler ek harcamalar olarak gö-
rülebilmektedir. Bu iş yerlerinin engelli-
lerin çalışmasına uygun hale getirilmesi 
için (asansör, rampa, yardımcı teknolo-
jiler vb.) bir takım vergi indirimi ve kredi 
destekleri sağlanması önemli olacaktır.
• Engelli bireylerin istihdam edilmesinde 
karşımıza çıkan önemli bir sorun alanı 
işyerlerindeki önyargılardır. Engelli-
lerin verimli çalışamayacakları ve so-
rumluluklarını yerine getiremeyecekleri 
yönünde kalıp yargıların kırılması için 
kamuoyunu bilinçlendirici çalışmalar 
(medyada kamu spotları ya da iş yeri 
çalışanlarına ve iş verenlere verilecek 
farkındalık eğitimleri gibi) yürütülmesi 
etkili olabilir.
• Uzaktan eğitim desteği sağlanarak 
engellilerin evde eğitim almalarını ko-
laylaştıracak ev ofis (home-office) uygu-
lamasıyla ya da esnek çalışma model-
leriyle istihdamlarına destek olunabilir. 
Ancak bu durumda sosyal güvenlik ola-
naklarının tam olarak sağlanması (gü-
venceli esneklik) önem taşımaktadır. 
İş dünyasının gereksinimlerine uygun 
işler ve yeni teknolojilerin kullanımına 
öncelik verilerek, engelli çalışanın tercih 
edilmesi teşvik edilebilir. Bilgi ve iletişim 
teknolojilerine erişmek engelliler için 
daha bağımsız olabilme, daha iyi yaşam 
kalitesi ve daha rahat hareket edebilme; 
bunların sonucunda da işgücüne daha 
fazla ve etkin katılabilme fırsatları ya-
ratabilecektir. Ayrıca engelli çalışan is-
tihdam etmek isteyen şirketlere mesleki 
eğitim konusunda destekler verilmesi de 
olumlu sonuçlar doğuracaktır.
• Engelli bireyler sadece çalışan olarak 
düşünülmemelidir; kendi işlerini kurma-
ları da istihdam yaratılmasında önemli 

bir adımdır. Bu adımı gerçekleştirmek 
adına yine devlet tarafından girişimcilik 
desteği sağlanması önemlidir. Destek 
verilen engelli birey kendi işini kurdu-
ğunda hem yeni istihdam sahaları ya-
ratılmış hem de engelli bireyin toplumla 
bütünleşmesi daha kolay olabilir.
• Sektörel bazda ihtiyaç duyulan alanlar-
da engelli istihdamı sağlanması önem 
taşımaktadır. Engelli bireylere sektör-
lerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan 
yönlendirmeyle ve uygun eğitimle mes-
leki beceriler kazandırılması istihdamda 
kalıcılığı ve verimliliği sağlayacaktır.
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1 2016 yılından 2019 yılına dek kamu 

sektöründe engelli kota açığında ciddi bir 

yükseliş olmuş (2016 yılı için 387 kişilik 

açık, 2019 yılında 4.253 kişiye ulaşmıştır), 

ancak bu durum Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili Raporunda, 

‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel 

Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı 

Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta 

Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya 

Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne 

Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 

Geçici 24. Maddelerinin Uygulanması’na 

dayandırılarak; “kamu kurum ve 

kuruluşlarında sürekli işçi pozisyonunda 

çalışan kamu işçisi sayısı artması nedeniyle 

kamu kurumlarının istihdam etmekle yükümlü 

olduğu engelli işçi sayısında artış olduğu ve 

kota açığının da arttığı” bildirilmiştir (T.C. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

2019: 24).
2 İlgili tarihteki ismiyle “Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı”.
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Başkanı

Engelli İstihdamı

Geçmişten günümüze kadar engelli insan ve sorunları hep var olmuştur. Engelli bi-
rey genellikle toplumun diğer bireylerinden farklı muameleye tabi tutulmuş, acımak, 
üzülmek, irkilmek gibi olumsuz hislere maruz kalmışlardır. Engelli bir kişi görüldüğü 
zaman, O’na güç kazandırmak yerine, hemen korumaya veya dışlanmaya yöne-
lik tavır sergilendiği görülmüştür. Çünkü toplumun gözünde engelli insan zavallıdır, 
güçsüzdür, topluma verebileceği hiçbir şey yoktur, hatta topluma yüktür!

Buna bağlı olarak, geçmişten günümüze gelen süreçte, engellilik olgusuna genel 
olarak sosyal yardım temelinde yaklaşılmış ve bakım hizmetleri sunulmuştur. Bu 
bakış açısının sonucu olarak engelli birey kendi yeteneklerini bilmemekte, kendi 
başına yaşayamayacağını ve verilecek işleri yapamayacağını düşünmektedir. Bu 
da engellilerin, kendilerini toplum dışı hissetmelerine neden olmakta ve kendini ye-
niden üreten olarak düşünememeleri sonucunu yaratmaktadır.

Engellilere yetenek ve becerilerine göre çalışabilecekleri iş alanları sunmak, en-
gellilerin sosyal haklardan yararlanmasını sağlamak çağdaş ve sosyal bir devlet 
olmanın gerekliliğidir. Engelli bireylerin iş hayatına atılması hem kendileri ve aileleri 
hem de toplumsal gelişme ve refah için gereklidir. Onların; kapasitelerini geliştir-
mek, yaşam koşullarını iyileştirmek, bağımsızlaşmalarına destek olmak, toplumsal 
gelişmelerden pay almalarına yardımcı olarak üretime katkıda bulunmalarını sağla-
mak, toplumsal yaşama katılımın önündeki engelleri kaldırmak ve engelli insanların 
sahip olduğu büyük potansiyeli ortaya çıkarmak için yeterli kaynak ve uzmanlığı bu 
konuya vakfetmek ahlaki sorumluluğumuzdur.



39

İmkân ve fırsat tanındığında spor, sanat, 
siyaset ve iş dünyasında başarılarını 
duyduğumuz birçok engelli bulunmak-
tadır. Engelli bireylerin çalışma haya-
tında yer almalarını sağlamak, onlara 
yardımcı olabilmenin en akılcı yoludur. 
Zira engellilik ile birlikte maddi ve ma-
nevi olarak yardıma muhtaçlık zorunlu-
luğu ortaya çıkmaktadır. Engelli bireyler 
de tıpkı normal insanlar gibi sosyal ve 
ekonomik nedenler yüzünden çalışmak 
zorundadır. Engelli istihdamında klasik 
ifadeleri kullanacak olursak ‘’Balık ver-
mek yerine, balık tutmayı öğretmek’’ ifa-
desi doğrultusunda sosyal yardımlardan 
ziyade, istihdam sağlayarak topluma 
kazandırarak kendi başlarına ayakta 
durmalarını sağlamak çok daha doğru 
ve verimli bir yol olacaktır.

Nitekim engellilerin sağlam insanlara 
göre istihdam edilmeye daha çok ihti-
yaçları vardır. Çünkü bu ihtiyacın kar-

şılanması, her şeyden önce engellinin 
toplumdan soyutlanmasını önlemekte, 
diğer bir deyişle engelliye sosyal ve 
psikolojik olarak tedavi edici bir etki 
yapabilmektedir. Diğer taraftan, hem 
çalışarak kazandığı para ile başkasına 
muhtaç olmamak, hem de yetişkin bir 
insan olarak üretime katılmak, engelli 
bile olsa her insanın gösterdiği normal 
bir tepki olmaktadır. 

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de 
engelli bireyler toplumun önemli bir bö-
lümünü oluşturmaktadır. Sosyal dışlan-
maya tabi en dezavantajlı marjinal grup 
olarak tanımlanan engelli nüfusumuzun 
toplam nüfus içindeki oranı %12.29. 
Buna göre ülkemizde 8,5 milyon kişi en-
gelli olarak yaşamlarını sürdürüyor. Bu 
vatandaşların iş gücüne katılım oranları 
yaklaşık olarak %22 olarak tahmin edi-
liyor. Engellilik sadece bu sorunu yaşa-
yan kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresi-

ni ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak 
etkilediğinden nüfusumuzun çok daha 
büyük kısmı bu sorunu yaşıyor. Emek 
gücüne katılım ve eğitime erişim açısın-
dan, engelli nüfus, dezavantajlı gruplar 
arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 
Örneğin, özel ve kamu sektörlerinde 
engellileri istihdam etmek için zorunlu 
kotalar olmasına rağmen, engellilerin 
işsizlik oranı, engelsiz nüfusun işsizlik 
oranından daha yüksektir.

TÜBİTAK tarafından yapılan Türkiye 
Özürlüler Araştırması 2002, engellilerin 
bugünkü durumlarını “sosyal felaket” 
kavramıyla özetliyor. Eğitim düzeyleri 
çok düşük ve fakirlik çok yaygın, sosyal 
güvenlik olanakları sınırlı, birçoğu top-
lumdan soyutlanmış durumda, en fazla 
yararlanabildikleri sağlık hizmetlerinden 
bile büyük bir bölümü yararlanamıyor.
Sonuç olarak engelli kişileri algılamada 
toplum olarak hâlâ engelli davranışlar 
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sergilenmeye devam etmekteyiz. 

Engellileri başkalarına bağımlı ve top-
luma yük olmanın ezikliğinden kurtara-
cak, kendini toplumun bir parçası olarak 
görmesini sağlayacak en önemli yol, 
kuşkusuz istihdam. Çalışan, üreten ve 
bunun karşılığında sürekli bir gelir elde 
eden engelli sosyal yaşamla bütünleş-
miş demektir.

Yasal düzenlemeler, çalışma hayatın-
da engellilere eşit erişim hakkı ve fırsat 
sunmasına rağmen, hem özel sektörde 
hem de kamu sektöründe engelliler ay-
rımcılıkla mücadele etmek zorunda kalı-
yorlar. Engelli istihdamını arttırmak için 
uygulanabilecek iki temel politika aracı 
var: Cezalar ve teşvikler. Cezaların te-
mel stratejisi, engelli istihdam etmeyi zo-
runlu hale getirmek ve engelli istihdam 
etmeyenleri cezalandırmaktır. Teşvikler 
ise, engelli istihdam etmeyi özendirmek 
ve kolaylaştırmak amacını taşımaktadır. 
Ülkemizdeki engelli istihdamı politikası 
zorunlu tutma ve cezalandırma strate-
jisini izliyor. Ancak bu politika, engelli 
istihdamını arttırmayı başaramadığı 
gibi, şirketlerde de engelli istihdamın-
dan kaçınmak ve kaçak işçi çalıştırmak 
gibi sonuçlara yol açmaktadır. Kamu 
sektöründe, engellilere yönelik kotanın 
uygulanmasında sorunlarla karşılaşılır-
ken, özel sektörde engelliler, ATM işçisi 
olarak görülerek pek çok işveren tara-
fından engellilerin işyerlerine gelmeleri 
istenmemekte ve sadece onlara maaş 
ve sigorta ödemeleri yapılmaktadır.

Mevcut yasal düzenleme Türkiye’deki 
işletmelerin %98’ini engelli istihdamı 
yükümlülüğünden muaf tutuyor. Engelli 
istihdamı karnemiz ise çok kötü. Sade-
ce zorlama ve cezalardan ibaret olan 
engelli istihdam politikasının değiştiril-
mesi gerekmektedir. Türkiye’nin engelli 
istihdamı ile ilgili özendirme ve kolaylaş-
tırma politikaları uygulamaya başlama-

sı, hem engelli istihdamını arttırmamıza 
yardımcı olacak hem de uzun dönem-
de engellilerin yaşadığı pek çok diğer 
probleme de yol açan yapısal sorunların 
giderilmesine katkıda bulunacaktır. Üs-
telik böyle bir yaklaşım, işletmelerin en-
gelli istihdamı ile ilgili çekince, bahane 
ve maliyetlerini de azaltacaktır. 

Engelli istihdamının önündeki en büyük 
engel işletmeler değil, asıl engel Türki-
ye’deki yapısal sorunlar. Örneğin, engel-
lilerin eğitiminin önündeki yapısal engel-
ler ve şehirlerimizin, yaşam ve çalışma 
alanlarımızın engelliler için uygun olma-
ması. Bu sorunlar bir taraftan engellilerin 
iş sahibi olmasını zorlaştırırken, diğer ta-
raftan da işletmelerin engelli istihdamını 
bir yük olarak görmesine neden oluyor. 
Yapısal sorunlar bunlarla sınırlı değil 
elbet ama sadece eğitim ve erişim de 
yapılacak iyileştirmeler bile engelli istih-
damının artmasını sağlayabilir.

Türkiye’de engelli istihdamını arttırma-
yı amaçlayan bir İş Kanunu var: Bu ka-
nundaki düzenleme şöyle: 4857 sayılı İş 
Kanunu (Madde 30) İşverenler, 50 veya 
daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör 
işyerlerinde yüzde %3, kamu işyerlerinde 
ise %4 engelli ve %2 eski hükümlü işçiyi 
meslek, beden ve ruhi durumlarına uy-
gun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

(Madde 101) Bu Kanunun 30 uncu 
maddesindeki hükümlere aykırı olarak 
engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan 
işverenlere çalıştırmadığı her engelli ve 
eski hükümlü için her ay için idari para 
cezası verilir. Yani, eğer iş yerinizde 49 
kişi çalışıyorsa engelli istihdam etmek 
zorunda değilsiniz. Ancak, 50 kişi çalışı-
yorsa, engelli istihdam etmek zorunda-
sınız. Birçok işletme bu yükümlülüklere 
tam olarak uymaktadır. Bazı işletmeler 
bu yükten kurtulmak için istihdamını be-
lirli sayılar içinde tutmanın arayışı için-
dedir. Bazıları asla 50 çalışan sayısına 

ulaşmamakta, büyüme gerektiği zaman 
yeni şirket kurmakta ya da işin bir bölü-
münü taşerona vermektedir. Bazı işlet-
meler istihdamlarının bir kısmını kayıt-
larına dahil etmemekte, sigortasız işçi 
çalıştırmaktadır. 

Engellilere eğitim imkânı sunmadan, 
meslek ve beceri eğitimi vermeden on-
ları işgücü piyasasına ve sosyal hayata 
hazırlamadan, yaşama alanlarını engel-
lilerin rahat hareket edebilecekleri fizik-
sel imkânlara kavuşturmadan sadece 
yasayla getirilen zorunlu istihdam hük-
mü, sorunu çözmüyor. 

Küresel rekabette işletmeler düşük ma-
liyetli, kaliteli ve istenilen zamanda hızlı 
üretim yapmak zorundadır. Bu ise nite-
likli işgücünün verimli istihdamı ile müm-
kündür. İşletmeler yaşayabilmek için 
mümkün olan en az sayıda nitelikli ça-
lışanla üretmenin yollarını aramaktadır.  

Eğitimli, meslekli ve becerili engellilerin 
çalışma imkânı şüphesiz daha fazla. 
Türkiye Özürlüler Araştırmasına göre çı-
raklık eğitimi alanların yarısından fazlası 
(%52,4) çalışma imkânına kavuşmuştur.
İşveren veya iş ortamında çalışan diğer 
personelin engelli bireyleri tercih etme-
me sebepleri düşünüldüğünde başlıca 
öne çıkan hususlar; yeterli olamayacak-
larının düşünülmesi, sağlık problemleri-
nin öne çıkararak işlerin aksayacağı, işi 
yapamayacakları veya beceremeyecek-
leri gibi çoğu önyargı olan konular ne-
deniyle engelli istihdamı yeterli seviye-
ye gelmemektedir. Bu konuda devletin 
sağladığı zorunlu istihdam şartlarının 
da yeterli gelmediği görülmektedir. İş-
verenlerin engelli istihdam etmemeleri-
nin temel sebebi, işe uygun veya vasıflı 
engelli bulamamaları. Türkiye’nin genel 
eğitim durumuyla tutarlı olarak engelli-
lerin eğitim durumu da iyi değil. 6 yaş 
ve üstü engellilerin sadece %7,7’si lise 
veya daha üstü bir eğitime sahip. Baş-
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ka bir deyişle, engelli vatandaşlarımızın 
%92,3’ü lise eğitimi bile almamış du-
rumda. Okuryazarlığı olmayan, eğitim 
seviyesi düşük, ayrıca herhangi bir mes-
lek sahibi olmayan vasıfsız bir engelli 
kitlesi söz konusudur. Engellilerin istih-
damlarının artırılabilmesi, mesleki reha-
bilitasyona tabi tutularak bilgi, beceri ve 
yeteneklerine uygun mesleklerde eğitim 
almaları ile mümkündür.

Engelli vatandaşlarımızın daha iyi eği-
tim olanaklarına kavuşturulması, temel 
ve mesleki eğitim düzeyinin arttırılması 
işverenlerin engelli istihdam etmeme ile 
ilgili çekincelerinin ve bahanelerinin ço-
ğunu ortadan kaldıracaktır. Bunun uzun 
dönemli bir eğitim politikasını gerektirdi-
ği açıktır. Bu konuda İŞKUR’a ve MEB’e 
büyük görev düşmektedir. Bu kurumla-
rın, işverenlerin ihtiyaçları doğrultusun-
da engelliler için mesleki eğitim kursları 
açabilmek için işverenlerle ve engelli 
vatandaşlarımızla işbirliğini ve iletişimi 
arttırmaları gerekmektedir. Engellilerin 
erişebileceği ve eğitim alabileceği ilko-
kul, ortaokul ve liseler ile bu konuda uz-
man öğretmenlerin sayısının arttırılması 
gereği de açıktır. Burada mesleki eğitim 
önemi ortaya çıkmaktadır.  

Özetleyecek olursak işverenlerin engelli 
istihdamına sıcak bakmamalarının ar-
dında 3 temel madde var;

1) Engelli istihdamı ile ilgili yasal zorun-
lulukların işverenlerin işçi alma ve işten 
çıkarma ile ilgili esnekliklerini sınırlaması 
(2) İşe uygun engelli çalışan bulmanın 
güçlüğü 
(3) Engelli istihdam etmenin yaratacağı, 
iş yerinin engeliler için uygun hale geti-
rilmesi gibi, ek maliyetler.

Mevcut durumda, engelli istihdam eden 
işletmelere verilen teşvikler engelli ça-
lışanların sigorta primlerinin tamamının 
ya da bir kısmının Hazine tarafından 

karşılanması ile sınırlıdır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Türkiye’nin 
engelli istihdamı ile ilgili karnesine bakıl-
dığında bu teşviklerin amaçlarına ulaş-
madığı görülmektedir. Bu sebeple ek 
teşvik mekanizmalarının uygulanması 
engelli istihdamını arttırmaya yardımcı 
olabilir. Engelli istihdam etme yüküm-
lülüklerini yerine getirmeyen işletme-
lere verilen cezalar, engelli istihdam 
eden şirketlere verilecek teşviklerle 
desteklenmelidir. Burada amaç engelli 
istihdam etmenin engelli istihdam etme-
meye kıyasla avantajlı bir duruma geti-
rilmesi olmalıdır.

2015 Binyıl Kalkınma Hedeflerinin mer-
kezinde yer alan çok daha iyi, uzun 
ömürlü kalkınma beklentilerini ve daha 
da fazlasını gerçekleştirmek için engelli-
lerin kaliteli eğitim almalarını, saygın iş-
ler bulmalarını ve seslerinin duyulmasını 
sağlayarak engellerle yaşayan insanları 
güçlendirmemiz ve engellileri toplulukla-
ra katılmaktan alıkoyan bariyerleri orta-
dan kaldırmamız gerekmektedir. 

Engelli istihdamı yaratmanın diğer bir 
yolu korumalı işyerleri. Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün raporunda bu türden korumalı 
iş alanlarının en yüksek engelli istihdam 
oranına sahip olan İsviçre’de uygulan-
dığı ve başarılı olduğu belirtilmektedir. 
Ancak, korumalı iş alanlarının en önemli 
sakıncası engelli çalışanları nüfusun 
geri kalanından izole etmesidir. Bu se-
beple, korumalı iş alanlarını bir istihdam 
politikası olarak değil, mesleki eğitimin 
bir parçası olarak görmek gerekmekte-
dir. Engelli vatandaşlarımızın bu türden 
korumalı iş alanlarında, hem çalışarak 
hem de mesleki beceriler edinerek, iş 
hayatına hazırlanabilir. Pek tabii ki, bu 
politika iş yerlerinin engellilerin erişimi-
ne ve çalışmasına uygun hale getirilme-
siyle ilgili politikalardan bağımsız olarak 
düşünülemez.

Engellilerin perspektifinden bakıldığın-
da, erişilebilirlik açısından kamu binaları-
nın, postanelerin, binaların, dükkânların, 
marketlerin, mağazaların ve lokantala-
rın çoğu erişilebilirlik açısından engelli-
ler için uygun değil. Ayrıca yasa gereği 
kendilerine hak tanınan 2022 engelli 
aylığının kesilmesinden, kesildiğinde ise 
girdikleri işlerin sürdürülebilirliği sağlan-
madığında maaşlarının yeniden bağlan-
masından endişe duymaktadırlar. 

Peki, Neler Yapılabilir?

Verilebilecek teşvik ve desteklerin bazı-
ları şunlardır: 

• Engelli istihdam eden işletmelere çeşit-
li vergi teşvikleri ve destekler verilebilir. 
Bu teşvikler ve destekler özellikle küçük 
işletmeleri hedef almalıdır. Böylece 49 
veya daha az çalışanı olan işletmelerin 
engelli istihdam etmesi teşvik edilmiş 
olur. Ayrıca, böyle bir düzenleme, 49 
çalışanı olup da sadece engelli istihdam 
etme yükümlülüğünden kaçmak için 
yeni çalışan istihdam etmeyen veya ça-
lışanlarını kayıt altına almayan işletme-
lerin de ortadan kalkmasını sağlar. 
• İşletmelerini engellilerin erişimine uy-
gun hale getiren işletmelere verilecek 
karşılıksız krediler. Buna benzer bir des-
tek programı ABD’de uygulanmaktadır. 
Bu kapsamda, örneğin, işyerinin fiziki 
erişimini engellilere uygun hale getiren 
veya yazılı materyali görme engelliler 
için erişebilir hale getiren işletmelere 
destekler verilmektedir. 
• Yine ABD’de uygulanan bir başka 
teşvik, engellerin kaldırılmasıyla ilgi-
li masrafların vergiden düşülmesidir. 
Engellilerin ve yaşlıların hareketliliğini 
engelleyen mimari veya ulaşımla ilgili 
bariyerlerin ortadan kaldırılmasıyla ilgili 
harcamalar belirli oranlarda vergi indiri-
mi olarak ödüllendirilebilir. 
• Engelli istihdam etmek isteyen şirket-
lere mesleki eğitim konusunda verilebi-
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lecek destekler olabilir. İşverenin engelli 
çalışanlarına mesleki eğitim sağlama-
sını kolaylaştıracak ve bu eğitimi yay-
gınlaştıracak her türlü destek bu kap-
samda düşünülebilir. Yukarıdaki vergi 
desteklerine benzer bir şekilde engelliler 
için mesleki eğitim sağlayan işletmele-
re destek verilebileceği gibi, İŞKUR ve 
MEB’in işletmelerin ihtiyaçları ile uyumlu 
olarak eğitim desteği sağlaması da dü-
şünülebilir. 

Engelli kişi ve ailelerinin toplumsal dış-
lanmışlıktan kurtarılması için toplumca 
yerine getirilecek sorumluluklara bağ-
lıdır. Her şeyden önce kamusal alanda 
engelli kişilerin hareket serbestîsi sağla-
yacak önlemler alınmalıdır. Örneğin şe-
hirlerdeki kaldırım ve kamu hizmet bina-
ları engellilerin rahat hareket edecekleri 
şekilde düzenlenmelidir. 

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkez-
lerinde uygulanan eğitim müfredatı 
yeniden düzenlenerek engellilerin ya-
şamlarını daha rahat bir şekilde sürdür-
melerini sağlayacak hale getirilmelidir. 
Ayrıca bu merkezlerde verilen eğitim 
kişiye öz bakım beceresi kazandırmakla 
sınırlı kalmamalı; kişinin engel durumu 
ne olursa olsun kendi yetenek ve bilgi 
kapasitesini üretime katmasını yardımcı 
olacak imkânlar sağlamalıdır.

İşyerlerine zorunlu engelli kişileri işe 
alma kotası getiren mevcut yasal dü-
zenlemenin dışında engellilere sanat 
ve serbest ticaret alanlarında pozitif 
ayırımcılık tanıyacak yeni düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

Küçük yaştan itibaren toplumun tüm 
bireyleri engelliler konusunda bilinçlen-
dirilmeli. Örneğin temel eğitim müfreda-
tına haftada birkaç saat engelliler ve ya-
şamları konusunda eğitim verilmelidir. 

Kısaca engellilere yönelik var olan olum-

suz toplumsal algının temelinde yatan 
önyargıların kırılması için engellilerin 
her alanda daha görünür hale getirmesi-
ni sağlayacak önlemler alınmalıdır. 

Engellileri bir insan hakkı olan çalışma 
hakkından yoksun tutmak önce insancıl 
açıdan sonra da sosyal hukuk düzeni 
bakımından kabul edilmez bir durum-
dur. İş sahibi olmak, başarı göstermek 
ve bu sayede onurlu bir yaşam sürmek 
tüm insanların olduğu gibi engellilerin de 
hakkıdır.

İnsana yaraşır bir hayat ve toplumla 
kaynaşan yaşam biçimi engellilerin en 
doğal hakkı ve devletin görevidir. Devle-
tin engellilik konusunu eğitsel ve örgüt-
sel yönleriyle bir bütün olarak ele alması 
insan haklarının da bir gereğidir.

Ben Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
Başkanı olmakla birlikte aynı zamanda 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi En-
gelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Baş-
kanlığında görev almaktayım. 

Peki, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri 
Daire Başkanlığı Olarak İstihdam 
Konusunda Biz Ne Yaptık?

Engellilerin, engelsiz bir hayat ve on-
ların kaliteli bir yaşam sürmeleri için 
çalışmalarına devam eden Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi, engellilerin işe 
yerleştirilmeleri noktasında İş-Kur ile 
protokol imzalamıştır. 

Protokol kapsamında hazırlanan “En-
gelsiz Hizmet Engelsiz İş” projesi çer-
çevesinde, kent genelinde yüzde 40 ve 
üzeri engelli raporu olan kişilerin iş baş-
vuruları alınıyor. 

Çalışabilir durumda olan, yaş, eğitim, 
engel durumları, iş tecrübeleri, beklenti-
leri, yapabilecek işler, çalışma koşulları 
ile karşılaştıkları zorluklar gibi bilgiler 

doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi 
Engelliler Daire Başkanlığında iş formu 
doldurarak kayıt altına alınan engelliler, 
iş görüşmelerine meslek elemanları eş-
liğinde gidiyor. 

Engelli çalışanlar ile işverenler arasın-
da yaşanan sorunların çözümüne katkı 
sağlaması hedeflenen projede, kişiler 
engellerine uygun iş verecek işverenler-
le görüştürülüyor. 

2015 yılında başlanan proje ile 4 yıl 
içerisinde binin üzerinde işveren, 1550 
engelli ile görüşülmüş ve yaklaşık 900 
engelli işe yerleştirilmiştir. 

Gaziantep’te, engellilere yönelik hizmet-
lerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak, engellilerin ba-
ğımsız yaşam becerilerini geliştirmeleri-
ne destek olmak, kuruluşlar arasında iş 
birliği ve koordinasyonu sağlamak, en-
gellilerin yaşam kalitelerini yükseltmek, 
toplumsal hayata katılımlarını sağlamak 
amacıyla Engelli Koordinasyon Merke-
zi’mizde düzenli olarak mesleki eğitimler 
ve sanat eğitimleri verilmektedir. 2015 
yılından itibaren kurslardan faydalanan 
engelli birey sayısı: 468’dir. 

Daire Başkanlığımıza bağlı olarak iki 
adet korumalı işyeri açılmıştır; 

Glütensiz Kafe – Bir Başka Kafe

İşgücü piyasasında normal şartlar altın-
da çalışma imkânı kısıtlı olan zihinsel ve 
ruhsal engelli kişilere istihdam ortamları 
oluşturulması amacıyla kurulan Koru-
malı İşyeri ‘Glütensiz Bir Başka Kafe’ 
hizmete açılmıştır. Aile Sosyal ve Poli-
tikalar Bakanlığı’ndan alınan Koruma-
lı İşyeri Statü Belgesi ve İŞKUR Hibe 
programı ile desteklenen proje, %75’ini 
zihinsel ve ruhsal engellinin oluşturduğu 
SOSYAL İŞLETME MODELİNİN en gü-
zel örneklerinden biri ve Türkiye’de bir 
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ilk olma özelliğini kazanmıştır. Kafede 
çölyak hastaları ve glütensiz beslenme-
yi tercih edenler için glütensiz ürünler 
üretilmektedir. Çölyak hastaları için al-
ternatif gıda ürünleri yapılarak hayatla-
rına kolaylık sağlanmıştır. 

Down Kafe – Mutlu Kafe

Down Sendromlu bireylerin hayata tutu-
nabilmelerini, özgüvenlerini geliştirmeyi 
sağlamak amacıyla, down sendromlu 
bireylerin çalıştığı Down Kafe açılmıştır. 
Toplumun engeli ve engelliyi tanıması, 
engelli bireyin eğitim ve destekle üret-
ken hale gelişine bizzat tanık olunması 
ile Down Kafe - Mutlu Kafe kurumumu-
zun engellilik ve rehabilitasyon alanın-
daki çalışmalarının görünen yüzü olma 
misyonunu da yüklenmiştir. 

Ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından tahsis edilen 10.000m² 

arsa üzerine toplam 13.800m² kapalı 
alandan oluşan, çok kapsamlı ve komp-
leks bir tesis olan ‘Engelsiz Yaşam Mer-
kezi’nde engellilere yönelik eğitimler sü-
rekli ve detaylı bir şekilde verilmektedir.

İnsana yaraşır bir hayat ve toplumla 
kaynaşan yaşam biçimi engellilerin en 
doğal hakkı ve devletin görevidir. Devle-
tin engellilik konusunu eğitsel ve örgüt-
sel yönleriyle bir bütün olarak ele alması 
insan haklarının da bir gereğidir.

Engellileri de kamuda doktor, savcı, 
kaymakam, vali, milletvekili hatta ba-
kan olarak görmek istiyoruz. Dünyada 
örnekleri olmakla birlikte ülkemizde sa-
yıları yok denecek kadar az. Her zaman 
söylediğim gibi “devletler elle ayakla de-
ğil, akılla yönetilir.” Ve yine her zaman 
söylediğim gibi “yeter ki fırsat verilsin 
engellilerin üstesinden gelemeyeceği 
hiçbir iş yoktur”

Engellilere yetenek 
ve becerilerine göre 

çalışabilecekleri iş alanları 
sunmak, engellilerin sosyal 

haklardan yararlanmasını 
sağlamak çağdaş ve 

sosyal bir devlet olmanın 
gerekliliğidir. Engelli 

bireylerin iş hayatına 
atılması hem kendileri ve 
aileleri hem de toplumsal 

gelişme ve refah için 
gereklidir.„

“
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HABER

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin: 
“Depreme hazırlıklı olmak için kentsel dönüşüm 

sürecini el birliğiyle yürütmeliyiz”

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, 26 Eylül günü Silivri açıkla-
rında meydana gelen ve İstanbul’un tüm bölgelerinde ciddi ölçüde hissedilen depremin olabildiğince hafif atlatıldığını ifade ederek, 
“Vatandaşlarımız temkinli olmalı, güvenli olmayan binalara girmemeli, kamu kurumlarının açıklamalarına itibar etmeli” dedi. Doç. 
Dr. Feyzullah Yetgin, şunları söyledi:  

“Son yaşanan İstanbul depremi, ülkemizdeki deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Topraklarının büyük bir bölümü deprem ku-
şağında yer alan Türkiye’de, depreme hazırlıklı olmak için kentsel dönüşüm tek çare.  Depreme karşı binalarımızı güçlendirmeli, 
güvenli, sağlıklı, kaliteli yapılaşma anlayışıyla hareket etmeli ve kentsel dönüşüm sürecini iyi değerlendirmeliyiz. 

Ayrıca son yasal düzenlemelerle kentsel dönüşümde yeni bir dönemin başladığını ve sürecin hızlandığını söyleyebiliriz. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12 Eylül’de açıklanan ‘Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’ kapsamında 100 bini İstanbul’da olmak 
üzere her yıl 300 bin konutun kentsel dönüşümünün yapılacağı, belirlenen bu eylemle hâlihazırda acil dönüştürülmesi gereken                    
1 milyon 500 bin konutun 5 yıl içerisinde dönüştürüleceği açıklandı. Kentsel dönüşümün layık olduğu şekilde yapılması çok önemli.         
Dolayısıyla kamunun ve yeni yasal düzenlemelerin desteği ile hiç zaman kaybetmeden bu sorunu el birliğiyle çözmeliyiz.”
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Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan: 
“Binalarımız gerçek bir testten geçti ancak 

vatandaşlarımız temkinli olmalı”

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), İstanbul’un tüm bölgelerinde hissedilen deprem nedeniyle bir açık-
lama yaptı. Türkiye’de riski depremin değil güvensiz yapıların oluşturduğunu belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi 
Erdoğan, “İstanbul’da ciddi paniğe neden olan, son 20 yıldır bölgede böyle bir deprem aktivitesinin yaşanmadığı açıklanan deprem 
sonucunda binalarımızın gerçek bir testten geçtiğini söyleyebiliriz. Ancak toplum olarak temkinli olmalı, bilimsel bir konuda her önüne 
gelenin söylediklerini değil, bilim insanları, valilik, belediye ve kamu kurumlarının uyarılarını dikkate almalıyız. Binalarda hasar tespiti 
yapılması gerektiğine ve hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini vurgulayan Ferdi Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi: 

“AB üyesi ülkelerden farklı olarak deprem kuşağında yer alan ülkemizde, güçlendirme/yenileme çalışmalarının ihmal edildiğini ve Av-
rupa’ya göre geride kaldığımızı görüyoruz. Tüm binaları yıkıp yeniden yapamayacağımıza göre, kentsel dönüşüm sürecinde binaları 
depreme karşı güçlendirme çözümünü iyi değerlendirmeliyiz. 2019’da yürürlüğe giren ‘Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ ile aslında 
kentsel dönüşümün yeni başladığını ve binaları yıkmadan da depreme hazırlıklı olmamızın mümkün olduğunu dile getirmiştik. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12 Eylül’de açıkladığı ‘Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’ da, güçlendirme çalışmalarının hızlandırılması 
gerektiği konusunda önemli bir adım oldu. Eylem planında, hâlihazırda acil dönüştürülmesi gereken 1 milyon 500 bin konutun 5 yıl 
içerisinde dönüştürüleceği, aynı zamanda mevcut yapılar için vatandaşlara güçlendirme ruhsatı verileceği, bu çerçevede her yıl 50 
bin konutun güçlendirilerek kullanılabileceğinin belirtilmesi çok önemli. Eylem Planının 8’inci maddesinde imar affı kapsamındaki 
binalar kastedilse de mevcut imarlı binaların güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden yapılması modelini unutmamalıyız.”
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İhalelerde Rekabete Aykırı 
Davranışlar

Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaş-
ma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetleri-
ni kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri 
yaparak rekabetin korunmasının sağlanmasını amaçlayan 4054 sayılı Rekabetin 
Korunması Hakkında Kanun’un (“RKHK”) 3. maddesinde yer verilen tanıma göre; 
“mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar 
verilebilmesini sağlayan yarışı” ifade eden rekabetin sağlanması, serbest piyasa 
ekonomisinin düzgün ve topluma yararlı bir biçimde işleyebilmesi ve dolayısıyla 
toplum refahının sağlanabilmesi bakımından oldukça önem arz etmektedir. 

Nitekim, bu durumun önemi Anayasa’nın 167. maddesinde yer alan “Devlet, para, 
kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemesini sağlayıcı 
ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili ve anlaşma sonucu doğacak tekelleşme-
leri ve kartelleri önler.” şeklindeki hüküm ile de vurgulanmıştır.  

Kamu kaynaklarının en iyi şekilde uygulanabilmesi için gerçek bir rekabet ortamı-
nın varlığı zorunlu olduğundan bu rekabetçi ortamın sağlanabilmesi adına çeşitli 
düzenlemeler ve denetim mekanizmaları öngörülmüştür. 

Bu kapsamda, bu sayıdaki yazımızda, öncelikle ihalelerde rekabetin sağlanması 
ilkesi açıklanacak, daha sonrasında ise ihalelerde rekabete aykırı davranışların 
kapsamına ilişkin bilgiler verilecektir. 

İNCELEME

Av. A. Buğra AYDIN
Av. Nurhak ÖZER

Öncel, Aydın & Uygun
Avukatlık Ortaklığı
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1. İhalelerde Rekabetin 
Sağlanması İlkesi

Öncelikle belirtmek gerekir ki, rekabet 
etme hakkının varlığı, her ne kadar Ana-
yasa’da açıkça düzenlenmiş olmasa  
da, Anayasa’nın 48. maddesinde yer 
alan özel teşebbüs kurma ve yaşatma 
özgürlüğünün bir yansıması olarak ka-
bul edilerek, mülkiyet hakkı ve sözleşme 
yapma hürriyeti açısından teşebbüslere 
bir güvence sağlanırken; bir diğer yan-
dan, söz konusu hakların kötüye kulla-
nılması olasılığı karşısında kamu yara-
rının sağlanması için bu hakların özüne 
dokunulmaksızın sınırlandırılmaları  ih-
tiyacı ortaya çıkmıştır.1 Giriş kısmında 
belirtildiği üzere, bu durum serbest piya-
sa ekonomisinin sağlanması bakımın-
dan elzemdir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 

(“KİK”) “İdareler, bu Kanuna göre yapı-
lacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, 
eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, ka-
muoyu denetimini, ihtiyaçların uygun 
şartlarla ve zamanında karşılanmasını 
ve kaynakların verimli kullanılmasını 
sağlamakla sorumludur.” şeklindeki 5. 
maddesi uyarınca idarelere, KİK kapsa-
mında yapacakları ihalelerde rekabeti 
sağlama yükümlülüğü getirilmiştir. Zira, 
KİK’in amacı olan; kamunun ihtiyaç duy-
duğu mal ve hizmetler ile yapım hizmet-
lerinin kamuya en uygun şartlar altında 
temin edilmesi, ancak bunların kamu 
kaynaklarının etkin kullanılarak ihtiyaç-
ların en uygun koşullarda teminine or-
tam sağlayacak rekabetçi bir ortamın 
varlığı ile gerçekleştirilebilecektir. Yine 
aynı şekilde, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun (“DİK”) 2. maddesinde de 
ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şart-
larla ve zamanında karşılanmasının ve 

ihalede açıklık ve rekabetin sağlanma-
sının esas olduğu belirtilmiştir.

Bu yazımızın konusu bakımından re-
kabet ilkesini, ihalelere mümkün oldu-
ğunca çok isteklinin katılabilmesi, bu 
isteklilerin herhangi bir baskı unsuru 
hissetmeksizin kendi özgür iradeleri ile 
ihalelere teklif verebilmeleri, gizli anlaş-
maların önlenebilmesi amacıyla gerekli 
tedbirlerin alınması şeklindeki rekabet-
çi ortamın oluşturulmasını temin eden 
hususların sağlanması olarak tanım-
lamak mümkündür.2 Nitekim, bu kap-
samda idareler, rekabet ilkesine uygun 
bir biçimde rekabetin sağlanabilmesi 
için ihalelere verilecek tekliflerin azami 
düzeyde tutulabilmesi amacıyla, önce-
likle ihtiyacı tam olarak belirlemek, ihale 
dokümanında aranan yeterlilik şartlarını 
işin gerekleriyle orantısız bir biçimde dü-
zenlememek ve ihale koşullarını tüm il-
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gililere duyurmakla mükellef olduğu gibi 
aşırı düşük ihale tekliflerinin sorgulama-
sını yaparak yıkıcı fiyatlandırma sure-
tiyle rekabetin ihlal edilmesini önlemek 
yetki ve görevine de sahiptir.3 

Rekabetin sağlanması ilkesi kapsamın-
da değinilmesi gereken bir diğer husus 
ise, bu ilkeye aykırı davranışların ger-
çekleştirilmesi halinde, ilgili kamu gö-
revlilerinin sorumluluğuna ek olarak, bu 
davranışların gerçekleşmesinde aday 
veya isteklilerin de etkisinin bulunması 
durumunda aşağıda belirtildiği üzere 
aday ve isteklilerin de sorumlu tutulabi-
leceğidir. 

2. İhalelerde Rekabete Aykırı 
Davranışların Kapsamı 

İhale uygulamalarında rekabete ilişkin 
düzenlemeler bakımından değerlendiril-
mesi gereken mevzuat, rekabetin sağ-
lanması bakımından genel olarak KİK 
ve DİK ve ikincil mevzuat ile rekabetin 
korunması bakımından RKHK olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Öncelikle, kamu ihalelerinde, ihalenin 
hazırlanması aşamasındaki rekabet ih-
lalleri veya idarenin belirli teşebbüsler 
lehine ayrımcılık yapması gibi idareden 
kaynaklanan rekabet ihlallerinin kural 
olarak RKHK kapsamında Rekabet 
Kurulu değerlendirmesine tabi olmaya-
cağını belirtmek gerekmektedir. Zira, 
RKHK’nın kapsamını belirleyen 2. mad-
dede yer alan “Türkiye Cumhuriyeti sı-
nırları içinde mal ve hizmet piyasaların-
da faaliyet gösteren ya da bu piyasaları 
etkileyen her türlü teşebbüsün araların-
da yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu 
ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve ka-
rarlar ile piyasaya hâkim olan teşebbüs-
lerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanma-
ları ve rekabeti önemli ölçüde azaltacak 
birleşme ve devralma niteliğindeki her 
türlü hukukî işlem ve davranışlar, reka-
betin korunmasına yönelik tedbir, tes-
pit, düzenleme ve denetlemeye ilişkin 

işlemler bu Kanun kapsamına girer.” 
hükmü ve teşebbüs kavramını “piyasa-
da mal veya hizmet üreten, pazarlayan, 
satan gerçek ve tüzel kişilerle, bağımsız 
karar verebilen ve ekonomik bakımdan 
bir bütün teşkil eden birimler” olarak 
tanımlayan RKHK’nın 3. maddesi birlik-
te değerlendirildiğinde idarelerin kural 
olarak bir teşebbüs olarak hareket et-
mediği ve RKHK kapsamında denetime 
tabi tutulmayacağı kabul edilmektedir. 
Örneğin, Rekabet Kurulu, bir kararında 
İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlı-
ğı’nın isteklilerden biri lehine ayrımcılık 
uyguladığı yönündeki iddiaya yönelik 
olarak “Belediye’nin özel güvenlik iha-
lesi faaliyeti kapsamında teşebbüs ola-
rak nitelendirilemeyeceği ve bu nedenle 
özel güvenlik ihalelerinin bir teşebbüs 
lehine ayrımcılık yapılarak hazırlandığı 
yönündeki iddianın RKHK kapsamında 
değerlendirilemeyeceği” şeklinde bir ka-
rar vermiş ve idare bakımından herhan-
gi bir inceleme yapmamıştır.4

Yine aynı şekilde, Rekabet Kurulu, bir 
kararında, idarelerin iş bitirme bedelle-
rine ait oranları çok yüksek tuttukları ve 
idarelerin bu tutumu nedeniyle ihalelere 
yalnızca belirli teşebbüslerin teklif ve-
rebildikleri ve yaklaşık maliyetin idare 
tarafından önceden bilindiği şeklindeki 
iddialara yönelik olarak “iş bitirme oran-
larının belirli sınırlar içerisinde idarenin 
sorumluluğuna bırakıldığı görülmüş 
olup, bu çerçevede konunun, RKHK 
kapsamında ele alınma olanağının bu-
lunmadığı ve KİK uyarınca yaklaşık ma-
liyetin, idarelerin her bir ihale öncesinde 
hesaplaması gereken, bununla birlikte 
ihale katılımcıları ile paylaşılmayan bir 
bilgi olduğu ve idarenin bu konudaki 
yükümlülüğüne uymamasının ise hem 
KİK hem de görevin kötüye kullanılma-
sı, ihaleye fesat karıştırma gibi çok sa-
yıda mevzuatın ihlali anlamına geleceği 
ve İdare’nin sorumluluğunda bulunan bir 
konunun 4054 sayılı Kanun kapsamın-
da ele alınma olanağının bulunmadığı” 
şeklinde bir değerlendirme yaparak şi-

kayetin reddi ile soruşturma açılmama-
sına karar vermiştir.5

Rekabet Kurulu’nun, idarenin istediği 
belgeler nedeniyle ihalelere yalnızca 
belirli teşebbüslerin katılabildiği iddia-
sına yönelik olarak vermiş olduğu bir 
kararında6 yer bulan şu ifadeler konuyu 
daha net bir biçimde ortaya koymakta-
dır; “Şöyle ki, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nun Temel İlkeler başlıklı 5. 
maddesinde “İdareler, bu Kanun’a göre 
yapılacak ihalelerde; saydamlığı, reka-
beti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, 
kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun 
şartlarla ve zamanında karşılanmasını 
ve kaynakların verimli kullanılmasını 
sağlamakla sorumludur.” denilmektedir. 

Ayrıca anılan Kanun’un Kamu İhale Ku-
rumu başlıklı 53. maddesinin b-1 ben-
dinde “İhalenin başlangıcından sözleş-
menin imzalanmasına kadar 230 olan 
süre içerisinde idarece yapılan işlemler-
de bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümle-
rine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri 
inceleyerek sonuçlandırmak.” şeklindeki 
hükümle aynı kanunun Kapsam başlıklı 
2. maddesinde belirtilen kurumlar tara-
fından yapılan ihalelerde Kamu İhale 
Kurumu’nun yetkili ve görevli olduğu 
hükme bağlanmaktadır. Dolayısıyla ya-
pılan başvuruda yer alan bu hususların 
esas itibarıyla 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nun kapsamına girdiği değer-
lendirilmiştir. Bununla birlikte, söz ko-
nusu belgelerin talep edilmesinin, ihale-
lerde rekabetin sağlanması bakımından 
olumsuz etkileri bulunduğunun tespiti 
halinde, konuyla ilgili olarak Kamu İhale 
Kurumu’na görüş gönderilmesinin müm-
kün olduğu ifade edilmiştir.”

RKHK’nın 4. maddesi ile “belirli bir mal 
veya hizmet piyasasında doğrudan 
veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, 
bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan 
veya bu etkiyi doğuran yahut doğura-
bilecek nitelikte olan teşebbüsler arası 
anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşeb-
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büs birliklerinin bu tür karar ve eylemler” 
hukuka aykırı kabul edilip yasaklandığı 
gibi, DİK’in 83. maddesinde yer alan 
“Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan 
ihalelerde isteklileri tereddüde düşüre-
cek veya rağbeti kıracak söz söylemek 
ve istekliler arasında anlaşmaya çağrı-
yı ima edecek işaret ve davranışlarda 
bulunmak veya ihalenin doğruluğunu 
bozacak biçimde görüşme ve tartışma 
yapmak” ve KİK’in 17. maddesinde yer 
alan “Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, 
çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet 
suretiyle veya başka yollarla ihaleye 
ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya 
buna teşebbüs etmek” şeklindeki fiiller, 
yasak fiil ve davranışlar kapsamında 
sayılmıştır. Bunlara ek olarak, KİK’in 12. 
maddesi ile şartnamelerde yer verilecek 
olan teknik kriterlerin rekabeti engelleyi-
ci hususlar içermemesi ve bütün istekli-
ler için fırsat eşitliği sağlaması gerekliliği 
ifade edilmiştir. 

RKHK’nın idari para cezalarını düzen-
leyen 16. maddesi uyarınca, RKHK’nın 
4. maddesinin ihlali durumunda (kartel 

yasağı), teşebbüslerin bir önceki mali yıl 
sonunda oluşan veya bunun hesaplan-
ması mümkün olmazsa nihai karar tari-
hine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve 
Rekabet Kurulu tarafından saptanacak 
olan yıllık gayri safi gelirlerinin %10’una 
kadar idari para cezası verilebileceği, 
KİK’in 58. ve 59. maddelerinde öngörü-
len ihalelere katılmaktan yasaklanma ve 
cezai yaptırımlar ve TCK’da düzenlenen 
ihaleye fesat karıştırma suçuna yönelik 
cezalar göz önünde bulundurulduğun-
da, ihalelerde rekabete aykırı davra-
nışlardan kaçınılması, hukuki ve cezai 
sorumluluğun gündeme gelmemesi ba-
kımından oldukça önem arz etmektedir.

İhale piyasasındaki rekabete aykırı dav-
ranışlar genel olarak “istekliler arasında-
ki yatay anlaşmalar” ve “hakim durumun 
kötüye kullanılması” şeklinde karşımıza 
çıkmaktadır. 

Yatay anlaşma; üretim ve dağıtım zinci-
rinin aynı seviyesinde faaliyet gösteren 
fiili veya potansiyel rakipler arasındaki 
anlaşmalar veya sınırlamalar anlamına 

gelmektedir. Bu noktada belirtmek gere-
kir ki, RKHK’nın 4. maddesinin uygula-
nabilmesi için yatay anlaşmanın sonuç 
vermesi şart olmayıp, ihlale sebebiyet 
verebilecek söz konusu davranışların 
teşebbüslerce hedeflenmesi yeterlidir. 
Bir başka ifadeyle, aşağıda açıklanacak 
olan yatay anlaşmalara ilişkin olarak 
tarafların görüştüğünün veya bu yönde 
bir irade birliği içerisinde olmalarının is-
patlanabilmesi, ihalede rekabete aykırı 
davranışın gerçekleştiğinin kabulü için 
yeterli olacaktır.  

İstekliler arasındaki yatay anlaşmalara 
örnek olarak; tekliflerin sınırlandırılma-
sı, tamamlayıcı teklif veya dönüşümlü 
teklifler verilmesi, pazar paylaşımı ya-
pılması gibi anlaşmalar gösterilebilir. 
Örneklerden de görülebileceği üzere, 
ihalelerdeki rekabeti kısıtlayıcı anlaşma-
lar genel olarak “danışıklı teklif verilme-
si” kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Danışıklı tekliflerin kapsamının daha iyi 
anlaşılabilmesi adına rekabeti ihlal eden 
çeşitli teklif faaliyetlerine kısaca değin-
menin yararlı olacağı kanaatindeyiz.
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• Tekliflerin sınırlandırılması: Teklif 
vermesi beklenen veya geçmişte teklif 
veren birkaç rakibin ya teklifte bulun-
maması ya da tekliflerini geri çekmesini 
ifade etmektedir. Bir başka ifadeyle, ta-
raflar rekabet etmek yerine anlaşmaya 
giderek ihaleye sadece belirlenen istek-
liler tarafından teklif verilmesi sağlan-
maktadır. 
• Tamamlayıcı teklif verilmesi: Koruyucu 
veya gölge teklif olarak da adlandırılan 
bu kartel tipinde istekliler, ihaleyi kazana-
mayacak kadar düşük veya yüksek teklif 
vermek suretiyle ihalede rekabetin oluş-
tuğu izlenimini vermeye çalışmaktadır.  
• Dönüşümlü teklif verilmesi: Dönüşüm-
lü tekliflerde bütün isteklilerin tekliflerini 
sunmasına karşın ihaleler, istekliler ara-
sındaki kartel anlaşması kapsamında 
daha önceden belirlenen istekliler tara-
fından sırayla kazanılmaktadır. 
• Taşeronluk sözleşmeleri: İhaleyi kay-
beden ya da ihaleye katılmayan teşeb-
büsler ile ihaleyi alan teşebbüsler ara-
sında sıklıkla taşeronluk sözleşmeleri 
yapılması, rekabetçi olmayan teklifte 
bulunan veya hiç teklif vermeyen te-
şebbüsün bu şekilde ödüllendirilmekte 
olduğunun bir göstergesi olarak değer-
lendirilebilmektedir. 
• Pazar paylaşımı yapılması: Yatay an-
laşma taraflarının pazar paylaşımı kap-
samında birbirlerinin bölgelerine ilişkin 
ihalelerde teklif vermemesidir. 

Bu noktada değinilmesi gereken bir di-
ğer husus, RKHK kapsamında yapıla-
cak olan yatay anlaşma değerlendirme-
lerinde birden fazla teşebbüsün varlığı 
şart olduğundan, ihaleler bakımından 
danışıklı teklifleri ele alırken teşebbüs 
kavramının doğru tanımlanmasının 
rekabet hukuku bakımından oldukça 
önem arz etmesidir. Yukarıda belirtildiği 
üzere, teşebbüs kavramı, piyasada mal 
veya hizmet üreten gerçek ve tüzel kişi-
lerin oluşturduğu ve bağımsız karar ve-
rebilen bir ekonomik bütünlüğü ifade et-
mekte olduğundan, aynı ihaleye katılan 
ve aynı hissedarlar tarafından yönetilen 

şirketlerin vereceği teklifler danışıklı tek-
lif kapsamında kalmayacaktır. Zira, söz 
konusu şirketler yönetim ve sermaye 
birliği nedeniyle tek bir teşebbüs olarak 
değerlendirilecektir. Böyle bir durumda, 
RKHK kapsamında bir yatay anlaşması 
değerlendirmesi yapılabilmesi için en az 
iki teşebbüsün varlığı şartı gerçekleş-
memiş olacak ve bu durum, söz konusu 
ihaleyi bu bakımdan RKHK kapsamı dı-
şına çıkaracaktır.

Nitekim, konuya ilişkin olarak Rekabet 
Kurulu, vermiş olduğu bir kararda, TKK-
MB’nin açtığı kimyevi gübre alım ihale-
sinde, gübrenin, ihaleye katıldığı halde 
en düşük fiyat teklifini vermeyen Gübre-
taş’a sipariş edildiği ve bu suretle eşitli-
ğin ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak 
“Gübretaş’ın hisselerinin çoğunluğuna 
TKKMB’nin sahip olması, yönetiminin 
de çoğunluğunu TKKMB yöneticileri-
nin oluşturması, dolayısıyla TKKMB’nin 
Gübretaş’ı kontrol etmesi nedeniyle, TK-
KMB ile Gübretaş’ın bağımsız birer te-
şebbüs olarak değil, ekonomik bütünlük 
içerisinde bulunan tek bir teşebbüs ola-
rak ele alınması gerektiği sonucuna ula-
şılmıştır.” şeklinde bir tespitte bulunmuş 
ve şikayetin reddine karar vermiştir. 7  

Böyle bir durumda akıllara rekabet 
hukuku kapsamında incelenemeyen 
ancak rekabet endişesi doğuran faali-
yetlerin herhangi bir denetime tabi olup 
olmayacağı sorusu gelmektedir. Bu so-
runun cevabı olarak, yukarıda yer veri-
len KİK m.17 kapsamındaki yasak fiil ve 
davranışlar ile Türk Ceza Kanunu’ndaki 
ihaleye fesat karıştırma suçuna yönelik 
düzenlemelerin uygulanması gerektiği 
düşünülmektedir.8

Yatay anlaşmaların dışında hakim du-
rumun kötüye kullanılması suretiyle de 
ihalelerde rekabete aykırı davranışlar 
gerçekleştirilebilmekte ve bu durum 
kendisini genellikle yıkıcı fiyatlandırma 
şeklinde göstermektedir. Yıkıcı fiyat-
landırma, genellikle piyasada hakim 

durumda olan firmaların rakiplerini pi-
yasanın dışına çıkarmak amacıyla satış 
fiyatlarını marjinal maliyetlerinin altında 
uygulamalarını ifade etmektedir.9 An-
cak, yıkıcı fiyatlandırmanın ispatı, kar-
maşık iktisadi dinamikler nedeniyle ken-
di doğası gereği oldukça güç olup, farklı 
pazarlardaki sektör özellikleri nedeniyle 
yıkıcı fiyatlandırmanın tespiti daha da 
zor bir hale gelmektedir. 

Son olarak, KİK’in 17/d maddesi altında 
yasak fiil ve davranışlar başlığı altında 
sayılan “Alternatif teklif verebilme halleri 
dışında, ihalelerde bir istekli tarafından 
kendisi veya başkaları adına doğrudan 
veya dolaylı olarak, asaleten ya da veka-
leten birden fazla teklif verme” durumuna 
kısaca değinmenin faydalı olacağı kana-
atindeyiz. Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliği’nde, ihale dokümanında hü-
küm bulunması halinde, bir ihalede aynı 
aday veya istekli tarafından ihale konusu 
malın teknik şartnamesinde belirlenen 
asgari özellik ve şartları sağlamakla bir-
likte birbirinden farklı teknik özelliklere 
sahip ürünlerin, asıl teklifin yanı sıra al-
ternatif olarak sunulması olarak tanımla-
nan alternatif teklife ilişkin olarak Kamu 
İhale Genel Tebliği’nin 59. maddesinde 
idare tarafından mal alımı ihalelerinde 
alternatif teklif verilip verilemeyeceğine 
yönelik düzenlemenin ihale dokümanın-
da yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

Alternatif teklif verilemeyen hallerde 
birden fazla teklif mektubu sunulması 
yasak fiil ve davranışlar kapsamında 
değerlendirilmektedir. Nitekim, Kamu 
İhale Kurulu, birden fazla teklif mektu-
bu sunan başvuru sahibinin şikayetine 
ilişkin olarak vermiş olduğu kararında, 
birden fazla teklif mektubu sunulması 
nedeniyle teklifin değerlendirilme dışı 
bırakılmasının mevzuata aykırılık teşkil 
etmediği gibi, bu durumun cezai müey-
yide uygulanmasını gerektirdiği ve ge-
çici teminatın gelir olarak kaydedilmesi 
için idareye bildirimde bulunulması ge-
rektiğini belirtmiştir.10 
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Danıştay’ın ise Kamu İhale Kurulu karar-
larına benzer olarak bu davranışı KİK’in 
17/d maddesi kapsamında değerlendir-
diği kararları mevcut olmakla beraber, 
bazı kararlarında bu durumu KİK’in 17/b 
maddesinde belirtilen “isteklileri tered-
düde düşürmek, katılımı engellemek, 
isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak 
veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale 
kararını etkileyecek davranışlarda bu-
lunmak” fiili kapsamında değerlendirdiği 
de görülebilmektedir.11 Ancak, her halü-
karda, söz konusu davranışların yasak 
fiil ve davranışlar arasında yer aldığına 
ve ihalelere katılmaktan yasaklama yap-
tırımının uygulanması gerektiğine ilişkin 
olarak görüş birliğinin mevcut olduğunu 
söylemek mümkündür.12

Sonuç

Serbest piyasa ekonomisinin bir ge-
reği olan ve ihale hukukunda geçerli 
olan temel ilkelerden biri olan rekabetin 
sağlanması ilkesine ilişkin düzenleme-
ler çeşitli mevzuatlarda yer almaktadır. 
İhalelerde rekabete aykırı davranışlar-
da bulunulması, RKHK kapsamında bir 
önceki yılda edilen yıllık gayri safi gelir-

lerinin %10’una kadar çıkabilecek idari 
para cezalarına, KİK mevzuatındaki 
ihalelere katılmaktan yasaklamaya ve 
TCK kapsamındaki ihaleye fesat karış-
tırma suçuna ilişkin cezalara sebebiyet 
verebilecektir. Bu kapsamda, belirtilen 
olumsuz durumlarla karşılaşılmaması 
adına teşebbüslerin, ihalelere katılım 
sürecinde yukarıda ana hatlarıyla açık-
lanan davranışlardan uzak durması ge-
rekmektedir.    
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YARGITAY
 KARARLARI

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2016/14335
Karar No : 2019/12492
Tarih  : 10.06.2019

• TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN 
UYGULANMAMASI SEBEBİYLE OLUŞAN 
İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ 
(İş Sözleşmesinin İmza Tarihinden Sonra Toplu İş Söz-
leşmesine Taraf Sendikaya Üye Olunması Halinde Toplu 
İş Sözleşmesinden Üyeliğinin İşverene Bildirildiği Tarihten 
İtibaren Faydalanılabileceği Gözetilmeksizin ve Üyeliğinin 
Davalıya Bildirildiği Tarih Tespit Edilmeden Dava Konusu 
Alacakların Toplu İş Sözleşmesi Yürürlük Tarihi İtibari İle 
Hesaplanması Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği)

• SENDİKAYA ÜYE OLUNMASI   
(İş Sözleşmesinin İmza Tarihinden Sonra Toplu İş Söz-
leşmesine Taraf Sendikaya Üye Olunması Halinde Top-
lu İş Sözleşmesinden Üyeliğinin İşverene Bildirildiği Ta-
rihten İtibaren Faydalanılabileceği - Üyeliğinin Davalıya 
Bildirildiği Tarih Tespit Edilmeden Dava Konusu Alacak-
ların Toplu İş Sözleşmesi Yürürlük Tarihi İtibari İle He-
saplanmasının Hatalı Olduğu)

• İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZA TARİHİNDEN SONRA 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE TARAF SENDİKAYA 
ÜYE OLUNMASI   
(Toplu İş Sözleşmesinden Üyeliğinin İşverene Bildirildi-

ği Tarihten İtibaren Faydalanılabileceği Gözetilmeksizin 
ve Üyeliğinin Davalıya Bildirildiği Tarih Tespit Edilmeden 
Dava Konusu Alacakların Toplu İş Sözleşmesi Yürürlük 
Tarihi İtibari İle Hesaplanması Hatalı Olup Bozmayı Ge-
rektirdiği)

2822/m.9

ÖZET: Davacı vekili, müvekkilinin iş kolu değişikliğinden 
dolayı ... Sendikasından istifa ederek ...-İş Sendikasına 
üye olduğunu, ...-İş Sendikasına üyeliğinden sonra de-
rece ve kademesinin yeni işe başlamış gibi 1. derece ve 
1. kademeden başlatıldığını, davalının 01.03.2013 tarihi 
itibarıyla davacının gerçek derece ve kademesine göre 
yevmiyesini hesaplayıp bu tarihten itibaren gerçek dere-
ce ve yevmiyesine göre yevmiyelerini ödediğini, ancak 
...-İş Sendikasına üyelik tarihi ile 01.03.2013 tarihleri 
arasında geçen süre içinde uygulanması gereken toplu 
iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmaması sebebiyle 
oluşan maaş farkı, yasal ilave tediye, akdi ilave tediye 
ve yıpranma primi fark alacaklarının davalıdan tahsilini 
talep etmiştir. 

Her ne kadar Mahkemece davacının toplu iş sözleşmesi 
hükümlerinden faydalanması gerektiği kabulünde isa-
betsizlik bulunmasa da yukarıda belirtilen kanun hükmü 
uyarınca iş sözleşmesinin imza tarihinden sonra toplu 
iş sözleşmesine taraf sendikaya üye olunması halinde 
toplu iş sözleşmesinden üyeliğinin işverene bildirildi-
ği tarihten itibaren faydalanılabileceği gözetilmeksizin 
ve üyeliğinin davalıya bildirildiği tarih tespit edilmeden 
dava konusu alacakların toplu iş sözleşmesiyürürlük 
tarihi itibari ile hesaplanması hatalı olup bozmayı ge-
rektirmiştir.
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DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda veri-
len kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince is-
tenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. 

Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenle-
nen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği ko-
nuşulup düşünüldü:

KARAR: Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin iş kolu değişikliğinden dola-
yı ... Sendikasından istifa ederek ...-İş Sendikasına üye 
olduğunu, ...-İş Sendikasına üyeliğinden sonra derece 
ve kademesinin yeni işe başlamış gibi 1. derece ve 1. 
kademeden başlatıldığını, davalının 01.03.2013 tarihi 
itibarıyla davacının gerçek derece ve kademesine göre 
yevmiyesini hesaplayıp bu tarihten itibaren gerçek dere-
ce ve yevmiyesine göre yevmiyelerini ödediğini, ancak 
...-İş Sendikasına üyelik tarihi ile 01.03.2013 tarihleri 
arasında geçen süre içinde uygulanması gereken toplu 
iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmaması sebebiyle 
oluşan maaş farkı, yasal ilave tediye, akdi ilave tediye 
ve yıpranma primi fark alacaklarının davalıdan tahsilini 
talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, zamanaşımı def’inde bulunmuş, davacıya 
toplu iş sözleşmeleri hükümleri gereği derece ve kade-
me intibaklarının yapıldığını beyan ederek davanın red-
dini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda, alınan bi-
lirkişi raporuna göre yazılı gerekçeyle davanın kısmen 
kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:
Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir.

Gerekçe:
1-)Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın da-
yandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm, 
davacının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz 
itirazları yerinde değildir.
2-)Maddi olay tarihinde yürürlükte bulunan mülga 2822 
Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 
9. maddesine göre “Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi 
sendikasının üyeleri yararlanırlar. Toplu iş sözleşmesi-
nin imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanlar 
yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar 
ise üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildiril-
diği tarihten itibaren yararlanırlar. 

Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sen-
dikasına üye bulunmayanlar, sonradan işyerine girip de 
üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikası-
na üye bulunup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş 
sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesi-
nin tarafı işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine 
bağlıdır. Bu hususta işçi sendikasının muvafakatı aran-
maz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleş-
mesinden yararlanma talep tarihinden geçerlidir.”

Somut olayda, davacı 01.03.2013 tarihinde yürürlüğe 
giren toplu iş sözleşmesi ile getirilen hükümlerin kendi-
sine ...-İş Sendikasına üye olduğu tarihten itibaren uy-
gulanmayıp, 01.03.2013 tarihinden itibaren uygulanması 
nedeni ile sendikaya üye olunan tarihten itibaren toplu iş 
sözleşmesine göre yapılan işin niteliğine uygun olarak 
sözleşme hükümlerine göre derece ve kademe ve terfi 
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uygulanması ve ücret belirlenmesi gerektiğini belirtilerek 
eksik ödenen ücret, kanuni ve akdi ikramiyeler ile yıp-
ranma prim farklarında oluşan alacaklarını talep etmiş, 
davalı 01.03.2013-28.02.2015 yürürlük tarihli toplu iş 
sözleşmesinin ilgili geçici 2. ve 3. maddeleri uyarınca 
davacının 01.03.2013 öncesi fark alacak talep edeme-
yeceğini savunmuştur. 

Mahkemece davacının 01.03.2013 tarihinden önce iş-
yerinde yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi hükümle-
rinden yararlanabileceği değerlendirilerek dava konusu 
alacakların kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Her ne kadar Mahkemece davacının 01.03.2013 önce-
si toplu iş sözleşmesi hükümlerinden faydalanması ge-
rektiği kabulünde isabetsizlik bulunmasa da yukarıda 
belirtilen kanun hükmü uyarınca iş sözleşmesinin imza 
tarihinden sonra toplu iş sözleşmesine taraf sendikaya 
üye olunması halinde toplu iş sözleşmesinden üyeliğinin 
işverene bildirildiği tarihten itibaren faydalanılabileceği 
gözetilmeksizin ve üyeliğinin davalıya bildirildiği tarih 
tespit edilmeden dava konusu alacakların toplu iş söz-
leşmesiyürürlük tarihi olan 01.03.2011 tarih itibari ile he-
saplanması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeple 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek ha-
linde ilgililere iadesine, 10.06.2019 gününde oybirliği ile 
karar verildi.

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2018/9730
Karar No : 2018/19040
Tarih  : 18.09.2018

• İŞE İADE İSTEMİN 
(Küçülme Sebebiyle Davacının Hizmetine Duyulan İhti-
yaç Ortadan Kalkmış Olup Feshin Geçerli Sebebe Da-
yandığı Açık Olduğuna Göre “Ekonomik Zarar İddiasının 
İspatlanamadığı Feshin Son Çare Olması İlkesine Uyul-
madığı” Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verilme-
sinin İsabetsiz Olduğu)

• İŞLETMESEL KARAR 
(Küçülme Sebebiyle Davacının Hizmetine Duyulan İhti-
yacın Ortadan Kalktığı/Feshin Geçerli Sebebe Dayan-
dığı - İlk Derece Mahkemesince Ekonomik Zarar İddia-
sının İspatlanamadığı Feshin Son Çare Olması İlkesine 
Uyulmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Veril-
mesinin Bozmayı Gerektirdiği)

• İSPAT YÜKÜ 
(4857 S.K. Md. 20/2 Uyarınca Feshin Geçerli Bir Sebebe 
Dayandığını İspat Yükümlülüğünün İşverene Ait Oldu-
ğu/İşverenin Aldığı İşletmesel Kararın İstihdam Fazlası 
Meydana Getirdiğini Tutarlı Şekilde Uyguladığını ve Fes-
hin Kaçınılmaz Olduğunu İspat Etmesi Gerektiği - Kü-
çülme Sebebiyle Davacının Hizmetine Duyulan İhtiyacın 
Ortadan Kalktığı/Feshin Geçerli Sebebe Dayandığı)
4857/m.18,20/2

ÖZET: Dava, feshin geçersizliği ve işe iade istemine iliş-
kindir. Küçülme sebebiyle davacının hizmetine duyulan 
ihtiyaç ortadan kalkmış olup, feshin geçerli sebebe da-
yandığı açık olduğuna göre, ilk derece mahkemesince 
ekonomik zarar iddiasının ispatlanamadığı, feshin son 
çare olması ilkesine uyulmadığı gerekçesiyle davanın 
kabulüne, Bölge Adliye Mahkemesince de benzer ge-
rekçelerle istinaf başvurusunun esastan reddine karar 
verilmesi isabetsizdir.

DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda veri-
len kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından 
istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. 
Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen 
rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konu-
şulup düşünüldü:

KARAR: Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının 03.06.2013-31.10.2016 tarihleri 
arasında davalıya ait işyerinde resepsiyon görevlisi ola-
rak çalıştığını, iş sözleşmesinin işverence feshedildiği-
ni, feshin haklı ve geçerli bir sebebe dayanmadığını ileri 
sürerek, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine 
karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının daha önce davalı şirketin varlı-
ğını satın aldığı ... Dokümantasyon Hizmetleri Limited 
şirketinde çalıştığını, devirden sonra davacı ile yeni bir 
iş sözleşmesi yapıldığını, ancak iş sözleşmesinin davalı 
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şirketin kurulduğu yıldan bu yana her yıl zarar etmesi ve 
mevcut ekonomik durumu sebebiyle işletmenin verimlili-
ğine ve devamlılığına yönelik önlemler ve kararlar alma-
sının kaçınılmaz hale geldiğini, birtakım önlemlere rağ-
men zarar etmeye devam eden şirketin son çare olarak 
ilgili şubelerde alınan personelin sayısını azaltma yoluna 
gittiğini, bazı işçilerle makul yarar karşılığı anlaşma ya-
pılarak iş sözleşmesinin sona erdirildiğini, bazı bölümle-
rin tamamen kapatılmasına ve ...’daki bölümlerle devam 
edilmesine karar verildiğini, davacının çalışmakta oldu-
ğu kapıda karşılama ve telefonları cevaplama işi içeren 
resepsiyon bölümünün tamamen kapatıldığını ve ...’daki 
çalışanlarca yürütülen çağrı merkezi aracılığıyla hizmet 
alınmak durumunda kalındığını, bu sebeple iş sözleşme-
sinin son çare olarak geçerli sebeple feshedildiğini ileri 
sürerek davanın reddini savunmuştur.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
Mahkemece, “feshe dayanak yapılan ekonomik neden 
ile ihtiyaç fazlası tek neden olmasına ilişkin davacının 
sözleşmesini feshettiğine dair sebebin somut deliller ve 
son giren ilk çıkar ilkesini gözetilmediğini ispatlayama-
dığı, davacının konumuna uygun başka bir görev ya da 
birimde çalıştırılmasının mümkün olup olmadığının araş-
tırılmadığı, davacıya başka bir birimde görev ücretsiz izin 
teklifinin yapılmadığı, bu konuda somut bilgi ve belge su-
nulmadığı” gerekçeleriyle davanın kabulüyle feshin ge-
çersizliğine, davacının davalı şirketteki işine iadesine, işe 
başlatılmama halinde davalının sorumlu olduğu tazminat 
miktarının davacının dört aylık brüt ücreti olarak belirlen-
mesine, davacının süresi içinde başvurması halinde hak 
kazanacağı en çok dört aya kadar ücret ve haklarının da-
valıdan tahsili gerektiğinin tespitine karar verilmiştir.

İstinaf Başvurusu:
İlk Derece Mahkemesi’nin kararına karşı, davalı vekili is-
tinaf başvurusunda bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:
Bölge Adliye Mahkemesi tarafından, davalının iddiasının 
ekonomik ve işletme sürekli zararı nedeni ile şirketin kü-
çülmeye gitmesi seçeneklerinden biri olarak açıklanabi-
leceği, dosyaya sunulan belgelere göre davalı işletmenin 
istikrarlı bir işletme olduğu, mali yapısını koruduğu, öz-
kaynaklarında azalma olsa da özkaynaklarının sağlam 
ve aktif toplamlarında sürekli artış olduğu, böylece ispat 
yükü kendisinde olan davalı işverenin iş sözleşmesini 
geçerli sebeple feshettiğini ve feshin son çare olması 

ilkesine uyduğunu ispatlayamadığının anlaşılması karşı-
sında, feshin geçersiz olduğuna dair ilk derece mahke-
mesi kararının usul ve esas yönünden yerinde olduğu 
gerekçesiyle, davalı vekilinin istinaf başvurusu esastan 
reddedilmiştir.

Temyiz:
Karar yasal süresi içerisinde davalı vekili tarafından tem-
yiz edilmiştir.

Gerekçe:
Taraflar arasındaki uyuşmazlık iş sözleşmesinin işletme-
sel karara dayalı olarak feshinin geçerli bir sebebe daya-
nıp dayanmadığı noktasındadır.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinde işletmenin, 
işyerinin veya işin gerekleri kavramına yer verildiği halde, 
işletmesel karar kavramından söz edilmemiştir. İşveren 
yönetim hakkı kapsamında amaç ve içeriğini belirlemekte 
serbest olduğu kararları alabilir. Geniş anlamda, işletme, 
işyeri ile ilgili ve işin düzenlenmesi konusunda, bu kap-
samda işçinin iş sözleşmesinin feshi dahil olmak üzere 
işverenin aldığı her türlü kararlar, işletmesel karardır.

İşletmenin, işyerini ve işin gereklerinden kaynaklanan 
fesihte, yargısal denetim yapılabilmesi için mutlaka 
bir işletmesel karar gerekir. İş, işyeri veya işletme ge-
reklerine dayalı olarak fesih, işletmesel kararın sonucu 
olarak gerçekleşmekte, fesih işlemi de işletmesel karar 
çerçevesinde değişen durumlara karşı işverenin tepkisi-
ni oluşturmaktadır. Bu kararlar işletme ve işyeri içinden 
kaynaklanan nedenlerden dolayı alınabileceği gibi, işyeri 
dışından kaynaklanan nedenlerden dolayı da alınabilir. 
Bu nedenler, bir ya da birden fazla işçinin işyerinde çalış-
maya devam etmesi gerekliliğini doğrudan veya dolaylı 
olarak ortadan kaldırıyorsa, dikkate alınmalıdır.

İşletme içi sebeplerden, işverenin, işletme yönetiminin 
esasını teşkil eden işletme politikasını gerçekleştirmek 
için, teknik, organizasyon ve ekonomik sahada aldığı 
bütün işletmesel tedbirler anlaşılmalıdır. Bu tedbirler 
aracılığıyla işveren, işletmenin organizasyon yapısı ve 
üretimle ilgili düzenleme yapma hakkını (yönetsel karar 
alma hakkını) kullanmaktadır. İşletme içi sebeplerden 
kaynaklanan fesihlerde, işverenin, hangi tedbirleri aldığı-
nı ve bu tedbirlerin iş sözleşmesi feshedilen işçinin işine 
nasıl etki ettiğini ortaya koymak zorundadır. İşveren, iş-
letme içi tedbirlerin, amaca uygunluğunu ve gerekliliğini 
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gerekçelendirmek zorunda değildir. İşletme içi sebeplere 
dayanılarak yapılan fesihlerde, mahkemeler tarafından 
dikkate alınacak olan husus, işletmesel kararın fiilen uy-
gulamaya geçirilip geçirilmediği ve feshi ihbar süresinin 
geçmesiyle birlikte, işçinin işyerinde çalışma imkânının 
ortadan kalkıp kalkmadığıdır. Bu bağlamda işveren, or-
ganizasyona yönelik veya teknik hangi tedbiri aldığını ve 
bu tedbirin uygulanmasıyla iş sözleşmesi feshedilen işçi-
nin işine nasıl olumsuz yönde etki ettiğini açıkça ortaya 
koymalıdır.

İşletmesel karar söz konusu olduğunda, kararın yararlı 
ya da amaca uygun olup olmadığı yönünde bir incele-
me yapılamaz. Kısaca işletmesel kararlar yerindelik de-
netimine tabi tutulamaz. İşverenin serbestçe işletmesel 
karar alabilmesi ve bunun kural olarak yargı denetimi 
dışında tutulması şüphesiz bu kararların hukuk düzeni 
tarafından öngörülen sınırlar içinde kalınarak alınmış ol-
malarına bağlıdır.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesinde açıkça, fes-
hin geçerli nedenlere dayandığının ispat yükü davalı iş-
verene verilmiştir. İşveren ispat yükünü yerine getirirken, 
öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, daha 
sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya 
haklı) olduğunu kanıtlayacaktır. Bu kapsamda, işveren 
fesihle ilgili karar aldığını, bu kararın istihdam fazlası 
meydana getirdiğini, tutarlı şekilde uyguladığını ve fes-
hin kaçınılmaz olduğunu ispatlamalıdır.

Feshin işletme, işyeri ve işin gerekleri nedenleri ile ya-
pıldığı ileri sürüldüğünde, öncelikle bu konuda işverenin 
işletmesel kararı aranmalı, bağlı işveren kararında işgör-
me ediminde ifayı engelleyen, bir başka anlatımla istih-
damı engelleyen durum araştırılmalı, işletmesel karar ile 
istihdam fazlalığının meydana gelip gelmediği, işverenin 
bu kararı tutarlı şekilde uygulayıp uygulamadığı (tutarlılık 
denetimi), işverenin fesihte keyfi davranıp davranmadı-
ğı (keyfilik denetimi) ve işletmesel karar sonucu feshin 
kaçınılmaz olup olmadığı (ölçülülük denetimi-feshin son 
çare olması ilkesi) açıklığa kavuşturulmalıdır. Dairemizin 
kararlılık kazanan uygulaması bu yöndedir. İşletmesel 
kararın amacı ve içeriğini belirlemekte özgür olan işve-
ren, işletmesel kararı uygulamak için aldığı tedbirin feshi 
gerekli kıldığını, feshin geçerli nedeni olduğunu kanıtla-
malıdır. İşletmesel kararın amacı ve içeriğini serbestçe 
belirleyen işveren, uygulamak için aldığı, geçerli neden 
teşkil eden ve ayrıca istihdam fazlası doğuran tedbire 

ilişkin kararı, sürekli ve kalıcı şekilde uygulamalıdır. İşve-
ren işletme, işyeri ve işin gerekleri nedeni ile aldığı fesih 
kararında, işyerinde istihdam fazlalığı meydana geldiği-
ni ve feshin kaçınılmazlığını kanıtlamak zorundadır. İş 
sözleşmesinin feshiyle takip edilen amaca uygun daha 
hafif somut belirli tedbirlerin mevcut olup olmadığının de-
ğerlendirilmesi, işverenin tekelinde değildir. Bir bakıma 
feshin kaçınılmaz olup olmadığı yönünde, işletmesel ka-
rarın gerekliliği de denetlenmelidir. Feshin kaçınılmazlığı 
ekonomik açıdan değil, teknik denetim kapsamında, bu 
kararın hukuka uygun olup olmadığı ve işçinin çalışma 
olanağını ortadan kaldırıp kaldırmadığı yönünde, kısaca 
feshin son çare olması ilkesi çerçevesinde yapılmalıdır.
İş ilişkisinde işletmesel kararla iş sözleşmesini fesheden 
işveren, Medeni Kanun’un 2. maddesi uyarınca, yöne-
tim yetkisi kapsamındaki bu hakkını kullanırken, keyfi 
davranmamalı, işletmesel kararı alırken dürüst olmalıdır. 
Keyfilik denetiminde işverenin keyfi davrandığını işçi id-
dia ettiğinden, genel ispat kuralı gereği, işçi bu durumu 
kanıtlamalıdır.

Somut olayda davalı işveren, 01.02.2016 tarihinde al-
dığı Müdürler Kurulu Kararı ile “şirket satın alma ve bir-
leşmesi neticesinde yapılan işlere göre şirketin çalışan 
sayısının fazla olması ve şirketin zarar etmesi nede-
niyle küçülmeye gitmesi, ikinci olarak şirket içerisinde 
gerçekleştirilecek olan küçülme ile ilgili tüm işlemlerin 
yapılması (örneğin gerekmesi halinde fazlalık haline 
gelen çalışanların iş sözleşmelerinin feshedilmesi vb 
gibi)” yönünde işletmesel bir karar aldığını ileri sürmüş-
tür. Alınan bu işletmesel kararın uygulanması kapsa-
mında, davalı işverene ait işyerinin ... Şubesinde resep-
siyon görevlisi olarak çalışan davacının iş sözleşmesi 
31.10.2016 tarihli yazılı fesih bildirimi ile tüm yasal hak-
ları ödenmek suretiyle feshedilmiştir. Davalı işveren ya-
zılı fesih bildiriminde, işletmesel karar doğrultusunda ... 
Şubesinde küçülme yapılarak bazı bölümlerdeki (dava-
cı tarafından yürütülen işler de dahil) işlerin merkezden 
yürütüleceğini, bu kapsamda davacının istihdamına ih-
tiyacın ortadan kalktığını, davacıya yasal hakedişlerine 
ek olarak önerilen üç aylık ödeme ile anlaşarak iş söz-
leşmesini sona erdirme teklifinin davacı tarafça kabul 
edilmediğini, son çare olarak iş sözleşmesinin feshedil-
diğini açıklamıştır. 

Fesih bildiriminde de belirtildiği gibi, davalı taraf dava-
cıyı istihdam fazlası personel olarak belirlemiştir. Dinle-
nen tanıklar, davacının işi olan “karşılama ve telefonları 
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cevaplama işinin” ...’da bulunan call center aracılığıyla 
yerine getirildiğini, davacının işten ayrılması üzerine, ... 
şubesine aynı işi yapmak üzere bir başka işçinin işe alın-
madığını beyan etmiştir. Her ne kadar dosya kapsamında 
bulunan bilirkişi raporunda, ...birimine “...” olarak engelli 
kadrosunda bir işçi alındığı ifade edilmiş ise de, işverenin 
engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işçi alma-
sı, işletmesel karar ile çelişkili bir davranış içinde olduğu 
şeklinde düşünülemez. Zira engelli işçi çalışma yükümlü-
lüğünün iş gücü ihtiyacından kaynaklanması söz konusu 
değildir. Kaldı ki fesihten yaklaşık beş ay sonra benzer 
işi yapan yeni bir işçi alınması da, tek başına işverenin 
tutarsız davrandığını göstermez. Somut uyuşmazlıkta, ... 
şubesindeki küçülme sebebiyle davacının hizmetine du-
yulan ihtiyaç ortadan kalkmış olup, feshin geçerli sebebe 
dayandığı açık olduğuna göre, ilk derece mahkemesince 
ekonomik zarar iddiasının ispatlanamadığı, feshin son 
çare olması ilkesine uyulmadığı gerekçesiyle davanın 
reddine karar verilmesi, Bölge Adliye Mahkemesince de, 
benzer gerekçelerle istinaf başvurusunun esastan reddi-
ne karar verilmiş olması isabetsizdir.

Belirtilen sebeplerle, 4857 Sayılı Kanun’un 20. maddesi-
nin 3. fıkrası uyarınca, Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk 
Dairesinin 27.03.2018 tarih, 2017/4460 esas, 2018/572 
karar sayılı istinaf başvurusunun esastan reddine dair 
kararı ile İş Mahkemesi’nin 10.10.2017 tarih, 2016/1460 

esas, 2017/619 karar sayılı kararlarının bozulmak sure-
tiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilme-
si gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda belirtilen sebeplerle;
1-)Bölge Adliye Mahkemesi’nin yukarıda tarih, esas ve 
karar numaraları belirtilen kararının BOZULARAK OR-
TADAN KALDIRILMASINA,
2-)Davanın REDDİNE,
3-)Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 35,90 TL 
karar ve ilam harcından, peşin alınan 29,20 TL harcın 
mahsubu ile bakiye 6,70 TL karar ve ilam harcının dava-
cıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
4-)Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üze-
rinde bırakılmasına, davalı tarafından yapılan 263,70 
TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile bu davalıya 
ödenmesine,
5-)Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 
2.180,00 TL ücreti vekâletin davacıdan alınarak davalı-
ya verilmesine,
6-)Dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine gön-
derilmesine, karardan bir örneğin kararı veren Bölge Ad-
liye Mahkemesine gönderilmesine,
7-)Taraflarca yatırılan gider avanslarından varsa kul-
lanılmayan bakiyelerinin ilgili tarafa iadesine, peşin alı-
nan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 
18.09.2018 tarihinde oybirliği ile kesin olarak karar verildi.
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ÜYELERİMİZDEN
HABERLER

Duravit’ten
Zamansız Sonbahar

Tüm canlı renkleri ile birlikte yaz solmaya başladığında, siyah, beyaz ve 
grinin kombinasyonu hoş bir kontrast sağlar. Bu birbirini tamamlayıcı üçlü, 
sonbahar ve kışın serin berraklığı ile mükemmel uyum sağlar. Özenle 
seçilmiş aksesuarlar ve eşleşen materyaller eklenince, bu kış görünümü 
zamansız bir favori haline gelir. Hafif ve kırmızımsı ahşaplar daha soğuk 
mevsimlerde aranan sıcaklık isteğini yerine getirmekte özellikle başarılı.

Hem aydınlık hem koyu tarz dünyalarıyla Duravit’in yeni Happy D.2 Plus 
ve Viu/XViu serileri, zamana meydan okuyan banyo iç mekan tasarımlarına 
zemin hazırlıyor. Yeni Starck T aksesuar serisinin organik formları da ortamla 
mükemmel uyum sağlıyor.



Siyah, beyaz ve gri renklerin yanı sıra, 20’den fazla ilave mobilya kaplama seçenekleriyle XSquare, geniş bir tasarım 
yelpazesi sunuyor ve DuraSquare vitrifiyeleri gibi çeşitli ürünlerle birlikte kullanılabilir. Brioso ve Ketho mobilya serileri, 
düzenli bir aile banyosu için depolama alanı sağlıyor. Vero’nun mobilyaları, kiraz ağacı ve diğer gerçek ahşap kaplama 
seçenekleri ile banyo için gereken her şeyi sağlıyor ve sıcak bir rahatlama ortamı için ekstra tasarım seçenekleri sunuyor.
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SEREL’e Almanya’dan
3 Ödül Daha...

SEREL, Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen German 
Innovation Awards 2019 tasarım yarışmasından üç ödülle 
döndü. Ödül sahipleri 28 Mayıs 2019’da Berlin’deki Alman 
Teknoloji Müzesi’nde düzenlenen törende onurlandırıldı. 
Törene sektörden, politikadan ve medyadan 350’den fazla 
davetli katıldı.

Uluslararası Prestije sahip Tasarım yarışmalarından biri 
olan German Innovation Award, tüm endüstriyel sektördeki 
çözümlere katma değer sağlar. Çünkü geleceği şekillendiren 
ve hayatımızı iyileştiren inovasyonlar tüm endüstrilerden 
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gelir. Üstün başarıların geniş bir kitleye ulaşması 
ve pazarda başarılı bir şekilde konumlandırılmasını 
sağlar.

SEREL Poseidon EasyWash Lavabo 

German Innovation Award 2019 tasarım ödülüyle 
birlikte uluslararası alanda dördüncü ödülünü alan 
SEREL Poseidon Lavabo, sahip olduğu EasyWash 
yıkama sistemi ile kullanım sonrası kendi kendini 
temizleyerek bir sonraki kullanıcıyı temiz bir lavabo 
ile buluşturuyor. 

‘‘SEREL Hygiene+’’ yüzey teknolojisi ile kir tutmuyor, 
bakteri oluşumunu engelliyor, kolay temizleniyor ve 
maksimum hijyen sağlıyor.

SEREL 1901 FreeStanding Lavabo

Yalın çizgileri ve minimalizm esintilerini harmanlayan 
tasarımıyla yarışmada dikkat çeken SEREL 1901 

FreeStanding Lavabo, ‘‘Winner’’ kategorisindeki 
ödülüyle ülkemize döndü. Sahip olduğu SEREL 
Hygiene+ seramik yüzey teknolojisi ile kolayca 
temizlenen lavabo, duvardan ve yerden armatür 
kullanımına imkân verip estetik bir banyo deneyimi 
sunar. 

SEREL 4life Monoblok Asma Lavabo

SEREL’in 2018 yılında ürün ailesine eklediği; keskin 
hatlara sahip ve çift renk opsiyonu sunan SEREL 
4life serisinin yeni üyesi SEREL 4life monoblok 
asma lavabo, ilk ödülünü Almanya’dan aldı. 

Kullanıcının hem fonksiyonel hem de görsel 
ihtiyaçlarına modern bir çözüm sunan lavabo, aynı 
zamanda; ‘‘SEREL Hygiene+’’ yüzey teknolojisi ile 
kir tutmuyor, bakteri oluşumunu engelliyor, kolay 
temizleniyor ve maksimum hijyen sağlıyor.
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Ytong Yönetim Merkezi,
LEED GOLD Sertifikası Aldı

Çevre dostu ürünleri ve sürdürülebilir yapılaşma konusunda yaptığı öncü 
çalışmalarla tanınan Türk Ytong’un Yönetim Merkezi Binası, Amerikan Yeşil 

Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen “LEED Gold” 
sertifikasını almaya hak kazandı. „

“
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Türk Ytong’un yeni yönetim merkezi binası Amerikan Yeşil 
Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen “LEED Gold” 
sertifikasını almaya hak kazandı. 

Çevre dostu ürünleri ve üretim teknolojisiyle, ülkemizde 
sürdürülebilir yapılaşmayı destekleyen ve yeşil binalara 
katkı sağlayan Ytong, tüm yeni yatırımlarını yeşil bina 
kriterlerinde inşa ederek sertifikalandırıyor ve bu alanda 
örnek çalışmalar yürütüyor.

İstanbul Maltepe’de bulunan Ytong Yönetim Merkezi, 
yapılaşmanın çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi 
hedefiyle LEED kriterlerine uyum sağlanarak tasarlandı 
ve inşa edildi. Uygulanan stratejiler ve kullanılan sistemler 
ile bina işletim giderleri azaltılırken, bina kullanıcılarının 
konforu artırıldı, enerji ve su tasarrufu sağlanarak giderler 
düşürüldü.

LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) olarak 
adlandırılan sertifika sistemi, binalarda tasarım, inşaat ve 
sonrasındaki operasyonel çözümler konusunda standartları 
bulunan, uluslararası bir sertifikasyon sistemi olarak 
tanımlanıyor. Sistem, USGBC (ABD Yeşil Bina Konseyi) 
tarafından yönetilip geliştiriliyor. 

LEED Sistemi kapsamında Ytong Yönetim Merkezi’nde 
uygulanan sürdürülebilir stratejiler ve çözümlerden bazıları 
şöyle:

• Toplu taşıma imkanlarına yakın bir noktada yer seçilerek, 
bireysel araç kullanımı azaltıldı, bisiklet kullanımı ve araç 
paylaşımı gibi diğer alternatif seçenekleri teşvik edici 

imkanlar sayesinde ulaşım kaynaklı karbon emisyonları 
düşürüldü. 

• Binada enerji harcayan tüm sistemlerde, enerji verimliliğine 
önem verildi. Kullanılan verimli ve ileri teknoloji ürünü su 
armatürleri ile su tüketiminde %40’ın üzerinde tasarruf 
hedeflendi.

• Binada atık geri dönüşüm noktaları oluşturuldu. “Çevresel 
Ürün Beyanı” yani EPD belgesine sahip malzemeler 
kullanılarak, üretim safhasından itibaren çevreye etkisi 
azaltılmış ürünler tercih edildi.

• Isıtma ve aydınlatma sistemlerinde bireysel kontrole 
önem verilerek hem enerji tasarrufu hem de iç yaşam 
kalitesinin artırılması hedeflendi. Havalandırma, temiz hava 
ve iç mekan termal konfor tasarımı konularında yapılan 
uygulamalarla kullanıcıların sağlıklı ve konforlu bir ortamda 
yaşamaları sağlandı.

Yapı malzemeleri sektörünün lider kuruluşu Türk Ytong’un 
yeşil bina ve sürdürülebilir yapılaşma konusunda birçok 
öncü çalışması bulunuyor: 2011 yılında ürünlerine çevre 
etiketi (EPD) alarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Türk 
Ytong, 2015 yılında İstanbul-Çatalca’da kurduğu fabrikasına 
BREEAM sertifikası alarak dünyanın ilk ve tek yeşil bina 
sertifikalı Ytong üretim tesisini açmıştı. 

Kocaeli-Dilovası’nda geçtiğimiz Eylül ayında üretime 
başlayan yeni Ytong üretim tesisinin de BREEAM 
sertifikalandırma süreci devam ediyor.
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Multipor Isı Yalıtım Sistemi ile Doğalgaz 
Faturasından Tasarruf Edin

Kışın Artan Faturaların Çözümü Multipor’da

Türkiye’de konutların ısınma 
maliyetleri her geçen yıl artıyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 
açıkladığı verilere göre bireylerin 
yüzde 39,6’sı konutunun yetersiz 

izolasyonundan kaynaklanan 
ısı kayıpları nedeniyle ısınma 

sorunu yaşıyor.„

“
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Türkiye’de ısı yalıtımı yoluyla enerji tasarrufu sağlanması 
için çalışan Türk Ytong, Multipor Isı Yalıtım Sistemi ile 
binalarda ısınma amaçlı enerji kayıplarını önleyerek, 
doğalgaz faturalarının kabarmasına engel oluyor. Kış 
aylarının en büyük gider kalemini oluşturan ısınma 
maliyetlerini düşürmenin ve bütçeden tasarruf etmenin 
yolu doğru ısı yalıtımı yaptırmaktan geçiyor. 

Isı Yalıtımı Yetersiz Evlerin Faturaları Kabarıyor

TÜİK tarafından 18 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan Gelir 
ve Yaşam Koşulları Araştırması 2018 yılı sonuçlarına göre 
nüfusun yüzde 59’u kendilerine ait bir konutta oturuyor. 
Araştırmaya göre konuta ilişkin en önemli problemlerden 
biri izolasyondan kaynaklanan ısınma sorunu. Bireylerin 
yüzde 39,6’sı konutundaki izolasyon problemlerinden 
dolayı ısınamıyor. Yine aynı araştırmaya göre bireylerin 
yüzde 36,2’si sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş 
pencere çerçevesi nedeniyle sorun yaşıyor.

Sağlıklı ve Yanmaz Isı Yalıtım Sistemlerini Tercih Edin

Yetersiz ısı yalıtımına sahip binalarda yaşayan 
vatandaşların doğalgaz faturalarından tasarruf etmesinin 
güç olduğunu belirten Türk Ytong Genel Müdürü ve aynı 
zamanda sendikamız Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan 
Erel, yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

“Evlerde tüketilen enerjinin önemli bölümü, yetersiz ısı 
yalıtımından, yanlış malzemelerle, hatalı veya eksik 
uygulamalardan dolayı kayboluyor. Bu nedenle ısı 

yalıtım malzemesi seçiminde dikkatli olmak gerekiyor. 
Tüketicilerin ısı yalıtım malzemesi tercih ederken, 
sağlayacağı enerji tasarrufuna, insan sağlığına ve iç 
ortam kalitesine etkisine, uzun yıllar bakım gerektirip 
gerektirmediğine ve yangın açısından risk taşıyıp 
taşımadığına bakması gerekiyor. 

Seçilen malzemenin doğru uygulanması, en az malzeme 
kadar önemli bir unsur. Doğru ısı yalıtım sistemi 
uygulanmış binalarda, yazın sıcak havanın kışın da 
soğuk havanın geçişi en aza iniyor, özellikle soğuk kış 
dönemlerinde, faturalarda büyük tasarruf elde ediliyor. 

Bununla birlikte ısı yalıtımı iyi yapılmamış binalar birçok 
sağlık sorununa sebep oluyor. Biz Türk Ytong olarak 
binaların nefes almasına olanak tanıyan, mineral esaslı 
ve yanmaz Multipor Isı Yalıtım Levhası ürünümüzle 
binalardaki ısı yalıtımı uygulamalarına akılcı çözümler 
üretiyoruz.” 

Erel ayrıca Multipor ile binaların uzun yıllar bakım 
gerektirmeyecek yüksek performanslı bir yalıtıma 
kavuştuğunu belirterek, “Multipor’un tamamen doğal ve 
yerli hammaddelerle, Çatalca tesislerinde üretiyoruz. 
Mineral esaslı olması nedeniyle kullanıldığı binaların nefes 
almasına olanak sağlıyor, iç ortam nemini düzenleyerek, 
duvarlarda nem ve küf oluşumunu engelliyor. 

Yapı ömrü boyunca ısı yalıtım özelliğini kaybetmiyor. A1 
sınıfı Hiç Yanmaz özelliği ile yangına karşı da güvenli bir 
ısı yalıtım çözümü sunuyor.” dedi.
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Avrupa’nın Talebi, Yeni Yatırım Getirdi!

Türkiye’nin ilk seramik ihracatını yaparak sektörüne 
öncülük eden ve ülkemizin toplam seramik sağlık gereçleri 
(SSG) ihracatının yarısından fazlasını gerçekleştiren VitrA, 
Bozüyük’te tamamladığı ve robotlu sistemlerin kullanıldığı 
yeni nesil tesisini törenle faaliyete geçirdi. 

Yeni seramik sağlık gereçleri tesisinin ilk fazıyla, 250 bin 
adetlik kapasite artışı sağlanmıştı. Ağırlıklı olarak klozet 
üretimi yapılan tesiste, ikinci fazın tamamlanmasıyla 
birlikte, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun SSG üretim 
kapasitesi 1,1 milyon artışla 5,6 milyona ulaştı. 250 milyon 
TL’lik yatırımla hayata geçirilen ve 40 bin metrekare yeni 
üretim alanı elde edilen tesiste, yaklaşık 500 kişiye istihdam 
olanağı yaratıldı. Grup, üretim kapasitesinin yükselmesiyle 
birlikte ihracatta da 40 milyon Euro’luk artış hedefliyor. Bu 

cironun 30 milyondan fazlası, yerli katma değer olarak 
ülkemizde kalacak.

Yeni yatırımın devreye alınması nedeniyle, 6 Eylül 
Cuma günü VitrA’nın Bozüyük’teki üretim kampüsünde 
düzenlenen törene; Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük 
Kaymakamı Hasan Yaman, Eczacıbaşı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu 
CEO’su ve aynı zamanda sendikamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Atalay Gümrah, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu 
Başkanı ve sendikamız Disiplin Kurulu Üyesi Ali Aköz 
ile Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkan Yardımcısı 
ve sendikamız Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Gürsoy, 
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Genel Müdürü Ferit Erin ve 
Fabrika Direktörü Tuna Tümer ile çalışanlar katıldı. 

Sektörünün ilk seramik fabrikası ile ArGe merkezini kuran ve ilk ihracatına imza 
atan VitrA, Bozüyük’te faaliyete geçirdiği yeni nesil tesisiyle seramik sağlık 

gereçleri üretim kapasitesini 5,6 milyon adete yükseltti. Yeni yatırım kararında, 
özellikle Avrupa ülkelerinden gelen talep etkili oldu. „

“
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Törende konuşan Bülent Eczacıbaşı, “Yeni tesisimizde 
teknoloji ve insan emeğini harmanlayan yepyeni bir üretim 
altyapısı kurduk. Son teknolojileri barındıran sistemlerle, 
yeni nesil bir üretim tesisi yarattık. Bu yatırımı yapmaya 
karar vermemizde, yurt dışı pazarlarda büyümemiz 
etkili oldu. VitrA markasının 60 yılı aşkın deneyimiyle, 
Avrupa’da sektör liderleri arasında yer alıyoruz” dedi. 
“Gerek Yapı Ürünleri Grubumuzun ulaştığı bu gücü, 
gerekse sektörümüzün ihracatta yarattığı katma değeri 
çok önemsiyoruz” diyen Bülent Eczacıbaşı, Türk seramik 
sektörünün ihracattaki yerli katma değer oranının, %82 ile 

rekor bir seviyede olduğunu söyledi.

Ali Aköz ise “Yeni tesiste, önce insan felsefemizle, her 
zaman olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliğini ön planda 
tuttuk. Burada kullandığımız robotlu sistemlerle, en yeni 
teknolojiden faydalanarak, hem verimlilik artışı elde ettik, 
hem de çalışanlarımız için daha konforlu bir çalışma 
ortamı yarattık. Eczacıbaşı Topluluğu’ndan aldığımız 
değerlerle, kadınların iş gücüne katılımına özel bir önem 
veriyoruz. Yeni tesisimizle, kadın çalışanlarımızın sayısını 
da yükselttik” dedi.
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VitrA Karo’ya Mimaride  
İnovasyon Ödülü

VitrA’nın en yeni porselen karo serilerinden Cardostone, 
Alman Tasarım Konseyi (German Design Council) tarafından 
verilen Iconic Awards 2019: Innovative Architecture (İkonik 
Ödüller 2019 - Mimaride İnovasyon) kapsamında ödül almaya 
hak kazandı. 

Alman Tasarım Konseyi, yüzey kategorisinde ödüllendirdiği 
Cardostone’a daha önce de Interior Innovation ödülünü 
vermişti. VitrA Tasarım Ekibi’nden Selma Gülkan’ın imzasını 
taşıyan Cardostone serisi, Red Dot: Product Design 2019 
kapsamında da ödüle layık görülmüştü.

Başvuruların konsept, kalite, estetik, üretim teknolojisi, 
fonksiyonellik, yenilikçilik ve çevre sorumluluğu gibi kriterlerle 
değerlendirildiği Iconic Awards 2018: Innovative Architecture, 
mimarlıkla etkileşim içindeki sektörlerden inovatif ürünleri 
ödüllendiriyor.
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Banyo Modasına
Yeni Boyut

VitrA’nın en yeni koleksiyonlarından Studio, 
33x100 cm’lik karolarıyla banyolara yeni bir boyut 
kazandırıyor. Studio, farklı zevk ve tercihlere göre 
ayrılan ancak bir arada kullanıma da olanak sağlayan 
4 seriden oluşuyor.

Moda ve kozmetik dünyasının vazgeçilmez renk 
ve dokularını mekana taşıyan Studio, endüstriyel 
yüzeylerin keskinliğini sıcak tonlarla yumuşatıyor.

Banyoda büyülü bir atmosfer yaratan VitrA Studio-
Mix serisi; farklı malzeme, renk ve desenleri sade bir 
denge içinde bir araya getiriyor. Moda ve kozmetiğin 
vazgeçilmezi “nude” rengini, aynı tonlarda damarları 

VitrA, Studio karo koleksiyonuyla 
banyolara yeni bir boyut kazandırıyor. 
Studio’nun 33x100 cm boyutlarında 

hazırlanan karoları, moda ve kozmetik 
dünyasının vazgeçilmez renk ve 
dokularını endüstriyel çizgilerle 

yorumluyor. „

“
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olan İtalyan Rosa Aurora mermeri ve pudra efektli 
beton görünümüyle yeniden yorumlanıyor. VitrA Studio-
Plate; metalik bronz fon ve dekorlarıyla endüstriyel 
dokuyu lüksle buluşturuyor. Serinin soğuk renk ve 
yüzeyleri, sıcak bronz ve pudra efektiyle yumuşatılarak 
kullanıldığında, mekanın atmosferini değiştiriyor.

VitrA Studio-Tab serisi, endüstriyel çizgileri, geometrik 
dekorlar ve en moda renklerle birleştiriyor. Sıcak ve yalın 
tasarımlı serideki ürünler, beyaz ve nude tonlarında 
sunuluyor. VitrA Studio-Tex ise tekstilin kusursuz 
geometrik yapısını, nude ve beyaz gibi zamana meydan 
okuyan sakin renklerle birleştiriyor.
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VitrA’nın tüm seramik sağlık gereçlerinde kullandığı 
iyon katkılı VitrA Hygiene yüzey teknolojisi, sağlıklı 
banyolar tasarlanmasına olanak tanıyor. VitrA markalı 
tüm klozet ve lavabolarda ek ücret ödemeden sahip 
olunan teknoloji, seramik ürünlerde zararlı bakterilerin 
oluşumunu %99,9’a kadar engelliyor. 

Üretim sürecinde pişirilme öncesinde ürünün hem iç 
hem de dış yüzeylerini tamamen kaplayacak şekilde 
uygulanan VitrA Hygiene’in koruyucu gücü, seramik 
ürünlerin kullanım ömrü boyunca devam ediyor. 

Bakterilerin kolonileşmesini önleyen teknoloji, onların 
DNA ve RNA yapılarını bozarak zararlı bakterilerin 

yoğun kimyasal kullanımına gerek kalmadan yok 
olmasını sağlıyor. Banyolarda hijyenik bir ortam 
yaratarak insan sağlığını koruyor.

Kolay Temizlik!

VitrA İnovasyon Merkezi’nde geliştirilen VitrA Clean ise 
kir ve kirli suyu tutmayan hidrofobik (suyu sevmeyen!) 
yüzeyler yaratıyor. Su damlaları seramik yüzeyde cıva 
gibi hareket ederek tüm tortu ve kiri bünyesine alarak 
gidere götürüyor. Ücret farkıyla sahip olunabilen VitrA 
Clean yüzey kaplama teknolojisi sayesinde güçlü 
temizleyicilere ihtiyaç duyulmadan kolaylıkla temizlik 
yapılabiliyor.

VitrA’dan Sağlıklı Banyolar
Şehir hayatı, sunduğu pek çok olanağın yanı sıra, sağlıklı yaşama dair 
kaygıları da beraberinde getiriyor. Şehirli insanlar, sağlıklı yaşamak için 

maddi-manevi yüksek maliyetleri karşılamak zorunda kalıyor. Şehir hayatının 
nispeten daha korunaklı olduğu düşünülse de örneğin banyoda geçirilen 

birkaç dakika, bir insanın hayatını olumsuz yönde etkileyebiliyor. 
Banyo temizliğinde kullanılan güçlü kimyasallar ise günlük hayatta 

temas edilebilen en kanserojen maddeler olarak öne çıkıyor. 
Sağlıklı banyolar olmadan, sağlıklı yaşam için harcanan 

tüm çaba boşa gidebiliyor.„

“





Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası
Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

Tel: (0216) 422 09 39 - (0216) 422 09 49
www.toprakisveren.org.tr


