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Sonradan Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Dahil Olmaları 

İçin Yenilikçi Bir Çevrimiçi Kılavuzun Geliştirilmesi 

Fikri Çıktı 1/Aktivite1 (IO1.A1): Sonradan engelli bireylerin ve 

ailelerinin ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik kaynak araştırması 

çalışması

“Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından  desteklenmektedir. Ancak 
burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu 
tutulamaz.” 

IO1.A1 için Kaynak Araştırması Şablonu 
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IASIS – YUNANİSTAN – ULUSAL KAYNAKLAR 
 

Kaynak Numarası 01 Gönderilme durumu Evet 

Araştırm
a 

Partneri 
IASIS (GR) 

Kategori Araçlar ve kaynaklar 

Engellilik 
Tipi 

Duyusal 

Başlık Görme Engellilerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu 

Kısa 
Açıklama 

Engelliliğin, ondan etkilenen insanlar ve toplum üzerinde kritik bir etkiye sahiptir. Yunan 
nüfusunun %18,2'sinin bir tür engelden muzdarip olduğu, engelli nüfusun ise %4,6'sının 
görme ile ilgili bozuklukları olduğu tahmin edilmektedir. Konuşmak lüzumsuz ancak 
nüfusun işsizlik oranı yüksek ve hükümetin mali yardımları yetersizdir. Kaçınılmaz olarak, 
hastaların çoğu ekonomik olarak bağımlıdır ve işgücü piyasasına girmek için mücadele 
etmektedir. Bu doktora çalışması görme engellilerin entegrasyonu konusunu gözler 
önüne seriyor, işverenlerin görme engelli çalışanlara yönelik mevcut durumlarını ve 
tutumlarını inceliyor ve görme engelliler için uygun mesleklere değiniyor. 

Menşei 
ülke 

Yunanistan 

Dil Yunanca 

Kaynak 
Türü Belge 

Linkler 
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15083/2/PapakonstantinouDoxa_Phd2012.p
df 

 

 



 

 

Kaynak Numarası 02 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IASIS (GR) 

Kategori Araçlar ve kaynaklar 

Engellilik Tipi Zihinsel ve Organik 

Başlık Zihinsel Engellilerin Yemek Tariflerine Erişimi 

Kısa Açıklama 

Avrupa Birliği ve Devlet Bursları Vakfı (IKY) tarafından finanse edilen ve 
31/08/2019 tarihinde tamamlanan “Easy Cooking” (Kolay Pişirme) projesi. 
Program, Yunanistan ve diğer Avrupalı ortaklarla işbirliği içinde MARGARITA 
tarafından koordine edildi ve zihinsel engelli kişilerin kullanabilmesi için 
“okunması kolay” bir formatta kolay, sağlıklı yemek tarifleri içeren bir yemek 
pişirme rehberi geliştirdiler. Ayrıca zihinsel engelliler için yemek pişirme ve tarım 
seminerleri için bir eğitim kitabı da oluşturdular. 

Menşei ülke Yunanistan 

Dil İngilizce, Katalanca, İspanyolca, Yunanca, Portekizce 

Kaynak Türü Web sitesi, Belge 

Linkler https://easycooking.team/easy-cooking-cookbook/ 

 

 

 



 

Kaynak Numarası 03 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IASIS (GR) 

Kategori Araçlar ve kaynaklar 

Engellilik Tipi Organik ve Zihinsel 

Başlık Finansal Yönetim Alanlarında Engelli Kişilerin Becerilerini Geliştirmek 

Kısa Açıklama 

Bir Erasmus+ Programı olan “IDECIDE”, finansal yönetim, sağlık ve tüketici hakları 
alanlarında zihinsel engelli kişilerin (okuma yazma, matematik, bilgisayar 
becerileri) becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Dayanaklı Karar Verme Kılavuzları 
geliştirmiştir. Başka bir deyişle proje, dijital, okuryazarlık ve aritmetik 
becerilerinin gelişiminin, kişinin “düşük düzeyde” dayanaklı karar vermede 
yaşamları üzerinde (daha fazla) kontrol uygulama isteğini nasıl 
destekleyebileceğini ele alıyor. Proje, herhangi bir kişinin hayatındaki 3 önemli 
alanda ki bunlar dijital, okuryazarlık ve aritmektiktir, becerilerin dayanaklı bir 
şekilde arttırılmasına odaklanmaktadır. 

Menşei ülke Yunanistan 

Dil İngilizce, İspanyolca, Yunanca, Fince 

Kaynak Türü Web sitesi, belge 

Linkler 

• https://www.easpd.eu/en/content/i-decide-supported-decision-making-
using-digital-literacy-numeracy-skills-0 

• https://www.eeamargarita.gr/en/what-we-do/programs 

 

https://www.easpd.eu/en/content/i-decide-supported-decision-making-using-digital-literacy-numeracy-skills-0
https://www.easpd.eu/en/content/i-decide-supported-decision-making-using-digital-literacy-numeracy-skills-0


 

Kaynak Numarası 04 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IASIS (GR) 

Kategori Araçlar ve kaynaklar 

Engellilik Tipi N/A 

Başlık Engellilerin İstihdam ve Meslekte Eşit Muamele Haklarına Dair El Kitabı 

Kısa Açıklama 

Ulusal Engelliler Konfederasyonu bu el kitabı aracılığıyla engelli nüfusu yeni 
ayrımcılıkla mücadele mevzuatının sağladığı haklar, istihdam ve meslek alanında 
eşit muamele ilkesinin teşviki konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. İşte sırf 
bu nedenle, nüfusun sosyal açıdan geri kalan savunmasız gruplarına sağladığı 
korumaya rağmen Avrupa (Direktif 2000/78) ve ulusal (Kanun.3304/2005) 
mevzuat hazırlanmış ve engellilik açısından ele alınmıştır. 

Menşei ülke Yunanistan 

Dil Yunanca 

Kaynak Türü Dosya 

Linkler 

https://www.esamea.gr/publications/books-studies/852-egxeiridio-gia-to-
dikaioma-ton-atomon-me-anapiria-stin-isi-metaxeirisi-ston-tomea-tis-apasxolisis-
kai-tis-ergasias 

 



 

Kaynak Numarası 05 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IASIS (GR) 

Kategori Araçlar ve kaynaklar 

Engellilik Tipi N/A 

Başlık Engelli Vatandaşlar için Rehber 

Kısa Açıklama 

“Engelli Vatandaşlar Rehberi”, engellileri açık bir şekilde bilgilendirmek için 
engellilerle ilgili bazı yasal ve sosyal konuları ayrıntılı olarak incelemektedir. Ele 
alınan konular şunlardır: 

a) Engellilerin eğitimi Devlet tarafından ücretsiz olarak sağlanmalıdır. 

b) İşgücü piyasası ve istihdam, engellilerin istihdam edilebilirliğinin tüm 
seviyelerine eşit katılımını amaçlamalıdır. 

c) Engelliler için asgari düzeyde sosyal koruma sağlamayı ve ücretsiz tıbbi bakım 
sağlamayı amaçlayan Sağlık, Sosyal ve Refah sigortası 

d) Engellilerin fiziksel ve sosyal çevrelerine engelsiz erişimlerini amaçlayan Ulaşım 
ve Haberleşme. 

Menşei ülke Yunanistan 

Dil Yunanca 

Kaynak Türü Belge 

Linkler http://www.crohnhellas.gr/nomothesia/ODIGOS_POLITI_ME_ANAPIRIA.pdf 

 



 

Kaynak Numarası 06 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IASIS (GR) 

Kategori Araçlar ve kaynaklar 

Engellilik Tipi N/A 

Başlık Engelli Üçüncü Ülke Vatandaşları için Rehber 

Kısa Açıklama 

Yunanistan'da yasal olarak ikamet eden engelli üçüncü ülke vatandaşları için 
Uluslararası Göç Örgütü - Yunanistan Ofisi tarafından hazırlanan Rehber 3 ana 
bölümü kapsamaktadır: Sağlık - Refah, Öğrenim - Eğitim - İstihdam, Günlük 
Yaşam. Ülkemizde yasal olarak ikamet eden engelli üçüncü ülke vatandaşlarının 
ayrımcılık yapılmaksızın mal ve hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak, kendilerini 
ilgilendiren konularda bilgi birikimlerini artırmak, ilgi duydukları konularda bilgi ve 
rehberlik sağlamak ve Ulusal Sağlık Sistemine ve diğer Kamu Hizmetlerine 
erişimlerini yaygınlaştırmak amaçlanmaktadır. 

Menşei ülke Yunanistan 

Dil Yunanca ve Arnavutça 

Kaynak Türü Websitesi, dosya 

Linkler 
https://www.noesi.gr/pronoise/odigos-gia-amea-ypikooys-triton-horon-
nomimos-diamenontes-stin-ellada 

 



 

Kaynak Numarası 07 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IASIS (GR) 

Kategori Araçlar ve kaynaklar 

Engellilik Tipi Zihinsel, Duyusal, Organik ve Fiziksel 

Başlık Engelli Ödeneği için Tam Kılavuz: Uygunluk kriterleri ve Ödeme Tutarları 

Kısa Açıklama 

Verileri güncel bir şekilde sunan bu websitesi, hükümet tarafından engelli bireyler 
için sunulan finansal yardımlar hakkında gerekli tüm bilgileri sağlamaktadır. Açık 
bir şekilde uygunluk kriterlerini ve engelli ödeneğinin tutarını kategorileştirilmiş 
şekilde açıklamaktadır. 

Menşei ülke Yunanistan 

Dil Yunanca 

Kaynak Türü Website 

Linkler 

https://www.amea-care.gr/%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%82-
%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-2019-
%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%84%CE%B1-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-
%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF/ 

 



 

Kaynak Numarası 08 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IASIS (GR) 

Kategori Araçlar ve kaynaklar 

Engellilik Tipi Zihinsel ve Organik 

Başlık Deprem Sırasında Ne Yapacağımı Öğreniyorum 

Kısa Açıklama 

Bu kitapçık, bir deprem anında öğrenme ve iletişim güçlüğü çeken kişilerin öz 
yeterliklerini desteklemek için tasarlanmıştır. Anahtar semboller, cümlenin 
gramer öğelerini değil, tüm anlamını vermek için kullanılır. MAKATON 
programının eğitim ilkelerine göre MAKATON'un anlamlarını ve sembollerini bilen 
veya öğretilen kişilere yöneliktir. Ancak muhataplarına, kullanıcılar için zor 
olabilecek kavram veya sembollerin tespit edilmesi ve açıklanması tavsiye edilir. 

Menşei ülke Yunanistan 

Dil Yunanca 

Kaynak Türü Belge, websitesi 

Linkler https://www.openbook.gr/mathainw-ti-na-kanw-ston-seismo-makaton/ 

 



 

Kaynak Numarası 09 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IASIS (GR) 

Kategori Proje 

Engellilik Tipi Organik ve Zihinsel 

Başlık Zihinsel Engellilere Yönelik Mesleki Eğitim 

Kısa Açıklama 

“EQUALvet”, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, devam eden bir Erasmus+ 
projesidir. EQUALvet, zihinsel engelliler için aşçı yardımcısı, bahçıvan yardımcısı 
ve temizlikçi gibi üç meslekte mesleki eğitim programı geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. Eğitim programı, akreditasyon kurumlarının ihtiyaç duyduğu 
tüm gereklilikleri takip edecek ve katılımcıların mesleki becerilerinin 
belgelendirilmesini sağlayacaktır. 

Zihinsel engelli insanlar arasındaki işsizlik, karşılaştıkları birçok engel nedeniyle 
yeteneklerine, arzularına ve toplum içinde çalışmaya istekli olmalarına rağmen, 
genel nüfusun iki katından fazladır. EQUALvet, yeterliliğin uygun şekilde 
tanınması ve becerilerin belgelendirilmesi ile mesleki eğitim gibi yüksek kaliteli 
orta öğretim sonrası eğitim fırsatlarının eksikliğini gidermeyi hedefler. 

Menşei ülke Yunanistan 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Website 

Linkler https://www.equalvet.eu/ 

 



 

Kaynak Numarası 10 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IASIS (GR) 

Kategori Proje 

Engellilik Tipi Zihinsel, Duyusal, Organik ve Fiziksel 

Başlık DARE: Engelleri Kaldırın 

Kısa Açıklama 

"Cesaret" (Engelleri Kaldırın), gençlik kuruluşlarını ve gençlik çalışanlarını, özel 
ihtiyaçları olan gençler ve özellikle görme/işitme/fiziksel engelli gençler için daha 
kapsayıcı gençlik hareketliliği projeleri uygulamak üzere güçlendirmeyi amaçlayan 
24 aylık bir Erasmus+ projesidir. 4 yenilikçi ürün (DARE pratik dahil etme kılavuzu, 
DARE güçlendirme kılavuzu, “Truth and Dare Space” ve DARE uygulaması). 

Menşei ülke Yunanistan 

Dil Yunanca, İngilizce, Almanca, Lehçe, İtalyanca 

Kaynak Türü Website, dosya 

Linkler https://dare-project.de/ 

 



 

Kaynak Numarası 11 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IASIS (GR) 

Kategori Proje 

Engellilik Tipi Zihinsel ve Organik 

Başlık “Alive and Kicking”: Zihinsel Engelliler İçin Spor Temelli Bir Program 

Kısa Açıklama 

“Zihinsel Engelliler için Yaşa ve Diri Ol”, E.PSY.ME'nin insani değerlerine dayanan, 
Spor Psikolojisi tarafından sağlanan bilgiler ve bunun insanların yaşamları 
üzerindeki olumlu etkisi ile desteklenen bir Erasmus+ programıdır. Bu projede yer 
alan profesyoneller, çeşitli akademik disiplinlerden gelmektedir ve hepsi ortak bir 
amaç altında bir araya gelmiştir: Zihinsel engelli gençlerin yaşamlarında bir etki 
yaratmak. Grup, Yüksek İşlevli Otizmli ve zihinsel engelli gençler için spor 
ortamında spor klinikleri kurar. Onaylama ve kendi kendine konuşma, uyarılma, 
kaygı ve stres, güven, tutarlılık, odaklanma ve konsantrasyon, hedef belirleme, 
motivasyon, ekip oluşturma ve uyum alanlarında çalışma yapılmaktadır. 
Yukarıdaki alanlar, her bir bireyin ihtiyaçlarına göre kapsamlı ve profesyonel bir 
şekilde uyarlanmaktadır. 

Menşei ülke Yunanistan 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Website 

Linkler https://alive-kicking.org/ 

 



 

Kaynak Numarası 12 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IASIS (GR) 

Kategori Politika belgesi 

Engellilik Tipi Zihinsel, Duyusal, Organik ve Fiziksel 

Başlık Fiziksel, Ruhsal veya Sağlıkla İlgili Koşulları Olan Öğrenciler ve Personeller 

Kısa Açıklama 

Her yükseköğretim kurumu, Erasmus Yüksek Öğrenim Beyannamesi'ni 
imzalayarak, her kökenden katılımcılara eşit erişim ve fırsatlar sağlamayı taahhüt 
eder. Bu nedenle, kurumların kendi öğrenci ve personeline sunduğu destek 
hizmetlerinden fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili koşullara sahip öğrenci ve 
personel yararlanabilir. 

Menşei ülke Yunanistan 

Dil AB üye dilleri 

Kaynak Türü Website 

Linkler 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/opportunities/individuals/physical-mental-conditions_en 

 



 

Kaynak Numarası 13 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IASIS (GR) 

Kategori Politika belgesi 

Engellilik Tipi N/A 

zzzzzzBaşlık Engelliler için Bakım Faydaları 

Kısa Açıklama 

Yunanistan'da engelli bir kişi, Engelli Ödeneği olarak bilinen belirli bir miktarda 
mali yardım alabilir. İki tür Engelli Bakım Yardımı vardır: 

• Kurumsal olmayan bakım yardımı (Εξωϊδρυματικό Επίδομα-Παραπληγίας 
τετραπληγίας): Malullük, yaşlılık veya ölüm aylığı alan sigortalılara ve emeklilere 
ve belirli hastalıklardan muzdarip aile fertlerine, kurumsal olmayan bakım yardımı 
sağlanır. Buna bağlı olarak tam engellilik yardımı alamazlar. Bu yardımı 
alabilmeleri için en az %67 oranında bir engellilik teşhisi konmuş olmalıdır. 

• Tam Malullük Ödeneği (Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας): Bu yardım, 
durumlarının üçüncü bir kişinin sürekli gözetimi ve desteğini gerektirmesi 
koşuluyla (tam malullük) malüllük ve yaşlılık emeklilerine sağlanır. 

Menşei ülke Yunanistan 

Dil AB üye dilleri 

Kaynak Türü Website 

Linkler https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1112&intPageId=4565&langId=en 

 



 

Kaynak Numarası 14 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IASIS (GR) 

Kategori Politika belgesi 

Engellilik Tipi N/A 

Başlık Engelli Öğrencilere Yönelik Politikalar 

Kısa Açıklama 

3699/2008 sayılı Kanuna göre, Yunanistan devleti, eğitim sisteminin tüm 
seviyelerinde ek desteğe uygun olarak tanımlanmış tüm bireylere özel eğitim 
hizmeti sağlamakla yükümlüdür. Kanun özellikle şunları amaçlamaktadır: 

• Öğrencilerin kişiliğinin tam ve uyumlu gelişimi; 

• Normal okul ortamlarında eğitilebilmeleri veya yeniden eğitilebilmeleri için 
potansiyellerinin ve becerilerinin geliştirilmesi; 

• Tüm altyapılarda (bina, eğitim materyali, bilişim) ve sağladıkları hizmetlerde 
tam erişilebilirliklerini sağlamak için sosyal kabul ve hoşgörülerinin geliştirilmesi. 

Menşei ülke Yunanistan 

Dil İngilizce ve Yunanca 

Kaynak Türü Website 

Linkler 

• https://www.european-agency.org/country-
information/greece/legislation-and-policy (İngilizce) 

• https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/142858/nomos-3699-
2008 (yunan) 

 

https://www.european-agency.org/country-information/greece/legislation-and-policy
https://www.european-agency.org/country-information/greece/legislation-and-policy
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/142858/nomos-3699-2008
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/142858/nomos-3699-2008


 

Kaynak Numarası 15 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IASIS (GR) 

Kategori İyi uygulamalar 

Engellilik Tipi Duyusal 

Başlık Görme Engelli ve Çoklu Engelli Bireyler İçin Etkili İletişim 

Kısa Açıklama 

Bir Erasmus+ projesinde “PreECIVIM” (Görme Bozukluğu ve Çoklu Engeli Olan 
Bireyler için Etkili İletişimi Teşvik Etmek [MDVI]): 

• MDVI öğrencilerinin iletişimsel profile için özel bir envanter geliştirmek, 

• MDVI'lı öğrenciler için iletişimsel, öğrenme ve sosyal fırsatlar yaratmak, 

• Üniversiteler, okullar ve dernekler arasında görme engelli veya birden fazla 
engeli olan bireylerin işbirliğini geliştirmek. 

• MDVI'lı öğrencilerle ilgili etkili iletişimin geliştirilmesi için en iyi uygulamaları ve 
yönergeleri belirtmek, onların kabulünü artırmak ve daha geniş bir sosyal 
bağlamdan dahil edilmelerini teşvik etmek. 

Menşei ülke Yunanistan 

Dil Yunanca, İngilizce, Rumence 

Kaynak Türü Website, Belge 

Linkler http://www.precivim.eu/index.php/intellectual-outputs 

 



 

Kaynak Numarası 16 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IASIS (GR) 

Kategori İyi uygulamalar 

Engellilik Tipi Zihinsel, Duyusal, Organik ve Fiziksel 

Başlık Engelli Gençlere Sağlık Konusunda Eğitim 

Kısa Açıklama 

“HEDY” (Engelli Gençler için Sağlık Eğitimi), IASIS Sivil Toplum Kuruluşu ve 
partnerleri tarafından yürütülen bir erasmus projesidir. Proje, engelli gençlerin 
önemli yeteneklerini geliştirmeyi ve daha da spesifik olarak kişisel, sosyal ve 
öğrenme yeteneklerini arttırabilmek için sağlık bilincine sahip ve geleceğe yönelik 
yaşam yönetimini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu da, sağlıklı bir zihin, beden ve 
yaşam tarzının bileşenlerinin entegrasyonunu empoze eder. Mevcut programın 
hedef grubu engelli yetişkinler olsa da, HEDY'nin çıktılarının bir kısmı 
uygulanabilir. 

Menşei ülke Yunanistan 

Dil Yunanca, İngilizce 

Kaynak Türü Website 

Linkler 

• https://www.iasismed.eu/iasis/hedy-health-education-for-young-people-
with-disabilities/?lang=en 

• https://www.iasismed.eu/iasis/hedy-health-education-for-young-people-
with-disabilities/  

 

 

 

https://www.iasismed.eu/iasis/hedy-health-education-for-young-people-with-disabilities/?lang=en
https://www.iasismed.eu/iasis/hedy-health-education-for-young-people-with-disabilities/?lang=en
https://www.iasismed.eu/iasis/hedy-health-education-for-young-people-with-disabilities/
https://www.iasismed.eu/iasis/hedy-health-education-for-young-people-with-disabilities/


 

Kaynak Numarası 17 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IASIS (GR) 

Kategori İyi uygulamalar 

Engellilik Tipi Zihinsel ve Fiziksel 

Başlık Özel Çocuğu Olan Anneler İçin Uzaktan Eğitimler 

Kısa Açıklama 

“Peer to Peer”, dört ülke (Türkiye, Yunanistan, Romanya, Slovenya) ve dolayısıyla 
IASIS STK'sı da dahil olmak üzere dört kuruluş tarafından yürütülen bir Erasmus+ 
projesidir. Programın temel amacı, fiziksel veya zihinsel engelli bir aile üyesi için 
bakıcı rolüne sahip olan kadınlara eğitim materyali sağlamaktır. Bu materyalin 
nihai amacı, bu kadınları ve onlarla birlikte çalışan profesyonelleri 
güçlendirmektir. Bu projenin çıktıları, engelli yetişkinlere bakım sağlayan aileler 
için mevcut program bağlamında aktarılabilir. 

Menşei ülke Yunanistan 

Dil Yunanca ve İngilizce 

Kaynak Türü Sosyal ağ 

Linkler https://www.facebook.com/PeerToPeerTrainings/ 

 

 

 

 



 

Kaynak Numarası 18 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IASIS (GR) 

Kategori Metodolojiler ve stratejik yaklaşımlar 

Engellilik Tipi Zihinsel, Duyusal, Organik ve Fiziksel 

Başlık Sağlık, Sosyal Yapı ve Hizmetlerden Engelli Kişilere İyi Davranış İpuçları ve Destek 

Kısa Açıklama 

Bu el kitabının amacı, vatandaşlara engellilik sorunları hakkında düzenlenmiş 
bilgiler sağlamaktır. El kitabı, okuyucunun daha fazla aşina olabilmesi için 
engellilik ilkeleri ve terminolojileri hakkında bilgiler içerir, engellilik biçimlerini 
tanımlar ve engelli bir bireye her bir engeli dikkate alarak sorunsuz bir şekilde 
yaklaşabilmesi için stratejik metodolojiler sağlar. Ayrıca engellilerin sorunları ve 
güçlükleri hakkında bilgiler ve sağlık birimlerinde engellilere hizmet ve destek için 
genel yönergeler sağlar. 

Menşei ülke Yunanistan 

Dil Yunanca 

Kaynak Türü Dosya 

Linkler  

 

https://www.pomamea-
thessalias.gr/book/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%9
B%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%9
F%CE%A1%CE%91%CF%82%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE
%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%BC%CE%B5%CE%91.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pomamea-thessalias.gr/book/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%CF%82%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%BC%CE%B5%CE%91.pdf
https://www.pomamea-thessalias.gr/book/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%CF%82%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%BC%CE%B5%CE%91.pdf
https://www.pomamea-thessalias.gr/book/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%CF%82%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%BC%CE%B5%CE%91.pdf
https://www.pomamea-thessalias.gr/book/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%CF%82%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%BC%CE%B5%CE%91.pdf
https://www.pomamea-thessalias.gr/book/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%CF%82%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%BC%CE%B5%CE%91.pdf


Kaynak Numarası 19 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IASIS (GR) 

Kategori Metodolojiler ve stratejik yaklaşımlar 

Engellilik Tipi Zihinsel 

Başlık Otizm Spektrumu Üzerine Yetişkinler için Kendi Kendine Yardım Kitabı 

Kısa Açıklama 

Bu kendi kendine yardım broşürü, otizm spektrumundaki bir grup yetişkin 
tarafından hazırlanmıştır. Bu kitapçığın amacı, engellilerin ilgili bölümü doldurup 
ilgili toplantıya götürerek istek ve ihtiyaçlarını tanıştıkları kişilere ifade etmelerine 
yardımcı olmaktır. Ayrıca, kendileri hakkında bazı genel bilgileri doldurabilecekleri 
ve iletişim gereksinimlerinin farkında olmaları için tanıştıkları kişiye 
verebilecekleri bir bölüm bulacaksınız. 

Menşei ülke Yunanistan 

Dil Yunanca 

Kaynak Türü Dosya,website 

Linkler 
https://www.openbook.gr/vivlio-afto-ypostirixis-gia-enilikes-sto-fasma-tou-
aytismou/ 

 



 

Kaynak Numarası 20 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IASIS (GR) 

Kategori Metodolojiler ve stratejik yaklaşımlar 

Engellilik Tipi N/A 

Başlık Engelli Çocukların Ebeveynlerinin Karşılaştığı Zorluklar ve Başa Çıkma Stratejileri 

Kısa Açıklama 

Mevcut rehber kitap, engelli çocuğu olan ebeveynler tarafından engelli çocuğu 
olan ebeveynler için hazırlanmıştır. Engelli çocuğun öfke patlamaları gibi bir 
ebeveynin karşılaştığı günlük sorunları tanımlar. Engelli Çocuklar ve Kardeşlerle 
İlişkileri; cinsel sorunlar vb. konuları tanımlamanın yanı sıra rehber kitap, 
engellerin üstesinden gelmek için başa çıkma stratejileri, ipuçları ve öneriler 
sunar. 

Menşei ülke Yunanistan 

Dil Yunanca 

Kaynak Türü Belge 

Linkler 
https://narrativetherapy.gr/wp-content/uploads/2015/06/SynantGonewn-
EEEEK-Kordelioy-2013-14.pdf 

 

 



 

CIVIC – BİRLEŞİK KRALLIK – ULUSAL KAYNAKLAR 
 

Kaynak Numarası 01 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori İyi uygulamalar 

Engellilik Tipi Fiziksel 

Başlık Engelli öğrencileri desteklemede iyi uygulama 

Kısa Açıklama 

"Birleşik Krallık Engelli Hakları, eğitim sağlayıcılar için engelli öğrencilerin staj ve 
ücretli istihdama geçiş yapmalarını destekleme konusunda iyi uygulamaları 
sergilemek için bir kaynak araç takımı geliştiriyor." 

2016 yılında National Star College ve Seevic College ile ortaklaşa yapılan bu 
içerikte iki set materyal (video ve belge) gösterilmektedir. Videoda, görüşülen 
kişiler çalışmaları, iş koçlarının sağladığı destek ve engelleri aşmak için 
uyarladıkları yöntemler hakkında konuşuyorlar. Ayrıca çalışmanın, kazanmanın ve 
yaşamları hakkında seçimler yapabilmenin olumlu etkisini de anlatmaktadırlar. 

Menşei ülke Birleşik Krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Video 

Linkler 
https://www.disabilityrightsuk.org/news/2016/april/good-practice-supporting-
disabled-learners  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.disabilityrightsuk.org/news/2016/april/good-practice-supporting-disabled-learners
https://www.disabilityrightsuk.org/news/2016/april/good-practice-supporting-disabled-learners


Kaynak Numarası 02 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori İyi uygulamalar 

Engellilik Tipi N/A 

Başlık Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için okulda ekstra destek 

Kısa Açıklama 

Bu belge, SEN destek programı hakkında faydalı bilgiler sağlar. SEN, Özel Eğitim 
İhtiyaçları (SEN) desteği anlamına gelir. Bu program okullarda özel desteğe ihtiyaç 
duyan çocuklara yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Belge, okullarda özel destek 
açısından bir çocuğun haklarının neler olduğunu, onlar için yapılabilecek olası 
düzenlemelerin neler olduğunu ve SEN destek planının neler sağladığını açıklar. 

Ayrıca web sitesinde ebeveynlerin duygusal desteği için çevrimiçi bir platformun 
yanı sıra ilgili sorular ve argümanlar içeren bir tartışma forumu bulunmaktadır. 

Menşei ülke Birleşik Krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Belge  

Linkler 
https://www.scope.org.uk/advice-and-support/where-to-get-educational-
support/#Getting-a-SEN-support-plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scope.org.uk/advice-and-support/where-to-get-educational-support/#Getting-a-SEN-support-plan
https://www.scope.org.uk/advice-and-support/where-to-get-educational-support/#Getting-a-SEN-support-plan


 

Kaynak Numarası 03 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori İyi uygulamalar 

Engellilik Tipi Duyusal 

Başlık Emeklilik Kamu Denetçiliği web sitesi 

Kısa Açıklama 

CIVIC UK, WCAG'ye (Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri) uygun olarak 
oluşturulmuş Emeklilik Kamu Denetçiliği web sitesinin oluşturulmasından 
sorumludur. Amaç, en başından tasarım, geliştirme testleri ve standart 
uyumluluğa kadar erişilebilir bir web sitesidir. Web sitesini daha erişilebilir 
kılmak için CIVIC UK tarafından sağlanan bazı temel özelliklere örnekler: 

• Ziyaretçilerin kendileri için en uygun renk kontrast şemasını seçmelerine ve 
herhangi bir cihazda tek bir tıklama ile web sitesi sayfalarının metin boyutunu 
büyütmelerine olanak tanıyan erişilebilirlik araç çubuğu. 

• Ziyaretçilerin istedikleri zaman ana navigasyonu kullanmalarını sağlayan ve 
web sitesinin farklı bölümlerinde gezinme yollarını basitleştiren kayan menü. 

Menşei ülke Birleşik Krallık  

Dil İngilizce  

Kaynak Türü Website 

Linkler https://www.pensions-ombudsman.org.uk/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pensions-ombudsman.org.uk/


Kaynak Numarası 04 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori Proje 

Engellilik Tipi Duyusal 

Başlık Müziğin Farklı Renkleri 

Kısa Açıklama 

Müzik çalmak, kapsayıcılık elde etmenin en iyi yollarından biridir. Sosyal 
yoksul, özel eğitim ihtiyacı, göçmen, engelli ve öğrenme güçlüğü çeken 
öğrencilerin yer aldığı “Müziğin Farklı Renkleri” adlı bu Erasmus+ projesinin 
temel amacı, müzik vasıtasıyla günlük öğretiler üzerinden öğrencilere insan 
çeşitliliği, kültürel ve dilsel farkındalık kazandırmaktır. Bu, kapsayıcı bir okul ve 
çeşitliliğe sahip saygılı bir toplum yaratmaya yardımcı olmuştur. Daha spesifik 
olarak, bu proje engelli veya SEN öğrencileri arasında bir başarı ve öz-değer 
duygusu geliştirmeyi, onları kapsayıcı bir topluluğun parçası olarak 
hissetmeyi, engelliliğe karşı önyargıların üstesinden gelmeyi, öğrenim 
teklifinin kalitesini artırmayı ve eşitlik ile kapsayıcılığı teşvik etmeyi, 
geliştirmeyi amaçlamaktadır.  

Menşei ülke Birleşik Krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Website 

Linkler https://twest196.wixsite.com/coloursofmusic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twest196.wixsite.com/coloursofmusic


Kaynak Numarası 05 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori Proje 

Engellilik Tipi N/A 

Başlık Sınırları Aşan Avrupa Dans Bağlantısı 

Kısa Açıklama 

BBEDC (Boundary Breaking European Dance Connection), adından da anlaşılacağı 
gibi, breakdance (bir tür dans) pratiği ile engelleri aşmayı amaçlayan bir projedir. 
Temel amacı, bazen topluluklarımızda meydana gelen ayrıştırma sorununa cevap 
vermek ve bazen kendini dışlanmış hissedebilenlere haysiyet kazandırıp yer 
vermektir. Bu, çeşitli engel türlerine sahip çocukları içermektedir. Bir dizi etkinlik, 
sosyal aktivite ve son olarak bir dans gösterisinin oluşturulması ve projenin video 
kaydı yoluyla, BBEDC, toplu olarak yeni deneyimler keşfetmeye ve edinmeye, 
başkalarını keşfetmeye, ilk bakışta ne kadar farklı görünseler de onları hesaba 
katmaya yardımcı olacak, yeni ülkeler ve kültürler keşfetmek, yeni okul sistemleri, 
sanat ve kültürü keşfetmeye yardımcı olacaktır. 

Menşei ülke Birleşik Krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Proje özeti 

Linkler 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2017-1-FR01-KA201-037169  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-FR01-KA201-037169
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-FR01-KA201-037169


 

Kaynak Numarası 06 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori Proje 

Engellilik Tipi N/A 

Başlık Gerçek Dışavurumcu Sanatsal Öğrenme 

Kısa Açıklama 

Gerçek Dışavurumcu Sanatsal Öğrenme' (REAL), yaratıcı sektörde engelli gençleri 
öğrenme deneyimlerini araştırıp keşfetmeye devam ediyor, kapsayıcı 
uygulamalara yansıtıyor, en iyi uygulamaları ön plana çıkarıyor ve genç engelli 
sanatçıların sosyal çevreleri ile rekabet edebilmesi için tutkularını artırıyor. 

Öğrenme güçlüğü çeken gençlerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini 
sağlayarak, ev sahibi kuruluştan öğrenen engelli sanatçılarla çalışan ulusötesi 
atölye kombinasyonları, sohbetler, öğrenme etkinlikleri, çevrimiçi tartışma ve 
değerlendirme, mevcut yaklaşımları keşfeden projeler, deneyimler ve modeller, 
neyin önemli neyin önemli olmadığını araştırmak, neyin işe yarayıp neyin 
yaramadığını keşfeden ve birbirlerinin çalışmalarını ciddi şekilde 
değerlendirenmek. Bu tür geri bildirimler sayesinde proje, diğer katılımcıların 
daha iyi çalışmasına yardımcı oldu. 

Menşei ülke Birleşik Krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Proje özeti 

Linkler 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2018-2-UK01-KA205-048487  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-2-UK01-KA205-048487
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-2-UK01-KA205-048487


 

 

Kaynak Numarası 07 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori Politika Belgeleri 

Engellilik Tipi N/A 

Başlık Engellilik politikasını yeniden düşünmek 

Kısa Açıklama 

Belge, hem son 20 yılda engellilerin sosyo-ekonomik deneyimlerindeki hem de 
ilgili hükümet politikalarındaki bazı önemli gelişmeleri araştırıyor ve orantısız 
olarak kabul edilen destekler ve kamu hizmetleri ile ilgili bazı endişeleri ifade 
ediyor. 

Son olarak belge, tam vatandaşlığa eşit erişimi deneyimlemek için engellilerin bir 
tür kolektif ve yeniden dağıtım mekanizmasına ihtiyaç duyduğunu öne sürüyor. 
Bu tür bir yeniden dağıtım, çeşitliliğe değer veren ve engellilerin içinde yaşadıkları 
topluluklara ait ve katkıda bulunan kişiler olarak muamele gördüğü bir değer 
sistemi bağlamında olmalıdır. 

Ayrıca, mevcut engellilik politikası gündemine daha radikal muhalefet geliştirmek 
ve özellikle ekonomik büyümenin devamını sorgulayanlar olmak üzere daha geniş 
tartışmalara katılmak gerekiyor. 

Menşei ülke Birleşik Krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Dosya 

Linkler 
https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/disability-policy-
equality-summary.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/disability-policy-equality-summary.pdf
https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/disability-policy-equality-summary.pdf


 

Kaynak Numarası 08 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori Politika Belgeleri 

Engellilik Tipi Zihinsel 

Başlık 
Akıl sağlığı sorunu olanlar da dahil olmak üzere, zorlayıcı davranışlar sergileyen 
öğrenme güçlüğü ve/veya otizmli kişileri desteklemek. 

Kısa Açıklama 

Otizm ve/veya öğrenme güçlüğü çeken çocuklar, gençler ve yetişkinler, akıl sağlığı 
sorunu olanlar da dahil olmak üzere, tatmin edici ve değerli bir yaşam sürmek için 
herkesle aynı fırsatlara sahip olma ve aynı haysiyet ve saygıyla muamele görme 
hakkına sahip olma gibi çeşitli tavırlar takınmaktadırlar. Toplumlarında bir 
yuvaları olmalı, ilişkiler geliştirebilmeli ve sürdürebilmeliler. Sağlıklı, güvenli ve 
doyurucu bir yaşam sürmek için ihtiyaç duydukları desteği alabilmelidirler. 

Bu belge, sağlık ve sosyal hizmetleri birlikte çalıştırarak bu ayrılmış gurubun 
gerekli olan ihtiyaçlarını karşılamak için yetkilileri desteklemeyi amaçlar. 

Menşei ülke Birleşik krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Belge 

Linkler 
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2015/10/service-model-
291015.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2015/10/service-model-291015.pdf
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2015/10/service-model-291015.pdf


 

Kaynak Numarası 09 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori Politika Belgeleri 

Engellilik Tipi N/A 

Başlık Eşitlik Yasası 2010 

Kısa Açıklama 

2010 Eşitlik Yasası, insanları işyerinde ve toplumda ayrımcılığa karşı yasal olarak 
korur. 

Önceki ayrımcılık karşıtı yasaları tek bir yasa ile değiştirerek yasanın anlaşılmasını 
kolaylaştırmış, bazı durumlarda korumayı güçlendirmiştir. Birisini incelemenin 
yasa dışı olduğu farklı yolları ortaya koyar. 

Daha spesifik olarak, 2010 Eşitlik Yasası engelli kişilere karşı ayrımcılığı yasaklar. 
Mal, tesis ve hizmetlerin sağlanması, kamu işlevlerinin yerine getirilmesi, binalar, 
iş, eğitim ve dernekler dahil olmak üzere çeşitli koşullarda ayrımcılığa karşı 
koruma engelliler için uygulanmaktadır. Kanunun engellilere sağladığı korumadan 
sadece kanunun 6. maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan ilgili çizelge ve 
yönetmeliklere göre engelli olarak tanımlananlar yararlanabilecektir. Bununla 
birlikte kanun, engelli bir kişiyle ilişkilerinden veya yanlış bir şekilde engelli olarak 
algılanmalarından dolayı doğrudan ayrımcılığa veya tacize maruz kalan engelli 
olmayan kişilere de koruma sağlamaktadır. 

Menşei ülke Birleşik Krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Dosya 

Linkler https://www.gov.uk/guidance/equality-act-2010-guidance  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/guidance/equality-act-2010-guidance


Kaynak Numarası 10 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori Metodolojiler ve stratejik yaklaşımlar 

Engellilik Tipi N/A 

Başlık Engelli öğrenci katılımına yönelik stratejik yaklaşımlar 

Kısa Açıklama 

Engelli öğrenci katılımına yönelik stratejik yaklaşımlar, katılımcı kurumların bir dizi 
kurumsal departman ve hizmette engelli öğrencilerin katılımını ilerletmek için 
etkili mekanizmaları belirleyerek uygulama deneyimlerinin ayrıntılarını 
sağlamaktadır. Bu alandaki çalışmalarını geliştirmek isteyen diğer kurumlar için 
pratik fikirler ve bilgiler sunar. 

Vaka çalışmaları bazı yöntemlerin uygulanması da dikkate alınarak göstermiştir ki 
başarılı öğrenci katılımcısının daha az seçilmiş metota ve bir dizi yöntemin 
sağlanması hakkında daha fazla bilgiye bağlıdır. Sonuç olarak, öğrenci katılımını 
en üst düzeye çıkarmak için çeşitli yöntemler kullanmak ve erişilebilirlik, yer ve 
zamanlama gibi bir dizi bağlamsal faktörü göz önünde bulundurmak gerekir. 

Menşei ülke Birleşik Krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Dosya 

Linkler 
https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/assets.creode.advancehe-document-
manager/documents/hea/private/resources/strategic-approaches-to-disabled-
student-engagement-case-studies_1568037040.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/assets.creode.advancehe-document-manager/documents/hea/private/resources/strategic-approaches-to-disabled-student-engagement-case-studies_1568037040.pdf
https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/assets.creode.advancehe-document-manager/documents/hea/private/resources/strategic-approaches-to-disabled-student-engagement-case-studies_1568037040.pdf
https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/assets.creode.advancehe-document-manager/documents/hea/private/resources/strategic-approaches-to-disabled-student-engagement-case-studies_1568037040.pdf


Kaynak Numarası 11 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori Metodolojiler ve stratejik yaklaşımlar 

Engellilik Tipi Zihinsel 

Başlık 
Zihinsel engelli kişileri istihdam etmeye yönelik stratejik yaklaşımlar: Birleşik 
Krallık'tan Dersler 

Kısa Açıklama 

Bu belge, zihinsel engelli kişilerin istihdam oranını iyileştirmek için Birleşik 
Krallık'ta kullanılan ve test edilen stratejik yaklaşım ve programları 
açıklamaktadır. Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen stratejik eylemler, Ulusal 
Engellilik Kurumu'nun 2006 tarihli A Stratejisi: Engelli Kişiler için Kapsamlı 
İstihdam Stratejisine Doğru raporunda belirtilen yaklaşımla uyumludur. 2009'da 
İngiliz Hükümeti, “iş isteyen ve iş bulmak için desteğe ihtiyacı olan herhangi bir 
engelli bunu yapabilmeli” dedi. Bu, Hükümetin “İstihdama Şimdi Değer Verme” 
stratejisi, zihinsel engelli kişilerin, özellikle orta ve ağır zihinsel engellilerin gerçek 
iş bulma fırsatlarını önemli ölçüde artırmaya odaklandı. Daha geniş Birleşik Krallık 
Hükümeti taahhütlerine uygun olarak, bu stratejinin amacı, 2025 yılına kadar 
istihdamda orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli kişilerin sayısını radikal bir şekilde 
artırmaktı. 

Menşei ülke Birleşik Krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Dosya 

Linkler 
http://nda.ie/file-upload/strategic-approaches-to-employing-people-with-
intellectual-disability.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nda.ie/file-upload/strategic-approaches-to-employing-people-with-intellectual-disability.pdf
http://nda.ie/file-upload/strategic-approaches-to-employing-people-with-intellectual-disability.pdf


Kaynak Numarası 12 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori Metodolojiler ve stratejik yaklaşımlar 

Engellilik Tipi Zihinsel 

Başlık Engelli öğrenciler için düzenlemeler 

Kısa Açıklama 

Bu belge, disleksi gibi belirli öğrenme güçlüğü olan belirli engel türlerine sahip 
kişilerin ders çalışırken ihtiyaç duyabilecekleri düzenlemeler hakkında öneriler 
sunar. Bu kişilerin eğitimlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için belirli 
tesisler, yardımcı teknoloji veya destek hizmetleri gerekli olabilir. Bu, alternatif 
sınav veya değerlendirme düzenlemelerini de içerebilir. 

Odak noktası, “sorunun” öğrencinin durumundan kaynaklandığını düşünmek 
yerine, engelleri ortadan kaldırmak olmalıdır. Ayrımcı tutumlar da engellilerin 
eğitim fırsatlarına erişiminin önündeki engellerden biridir. Kolejler ve 
üniversiteler buna yönelik adımlar atmalıdır. 

Menşei ülke Birleşik krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Dosya 

Linkler https://www.disabilityrightsuk.org/adjustments-disabled-students  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.disabilityrightsuk.org/adjustments-disabled-students


Kaynak Numarası 13 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori Araçlar ve kaynaklar 

Engellilik Tipi N/A 

Başlık Birleşik Krallık'ta engelli ayrımcılığı ve refah: İleriye dönük bir destek çalışması 

Kısa Açıklama 

Engellilik, sağlık durumu dolayısıyla bir bireyin çevresiyle etkileşim içinde yaşadığı 
uzun vadeli işlev bozuklukları, aktivite sınırlamaları ve katılım kısıtlamaları için bir 
şemsiye terimdir. Birleşik Krallık'ta, yaygınca anlatıldığı üzere engellilik artıyor, 
nüfusun %21'i 2017-2018'de bir engellilik bildirmiştir. Bu, 2007-2008'den %18'lik 
bir artışa denk gelmektedir. Bu artış muhtemelen nüfusun yaşlanmasından 
kaynaklanmaktadır. Engellilerin çoğunluğu günlük yaşamda zorluklar yaşadıklarını 
bildirmektedir. Örneğin, Britanya'daki engelli kişilerin eğitim düzeyi daha 
düşüktür, istihdam edilme olasılıkları daha düşüktür ve engelli olmayan 
yetişkinlere göre yoksulluk içinde yaşama olasılıkları daha yüksektir. Engelli 
ayrımcılığı, kesitsel olarak daha kötü refah ile bağlantılıdır. Bu çalışmanın amacı, 
engelli ayrımcılığı ve refah hali arasındaki olası ilişkileri araştırmaktır. 

Menşei ülke Birleşik Krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Belge 

Linkler https://bmjopen.bmj.com/content/10/3/e035714  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bmjopen.bmj.com/content/10/3/e035714


Kaynak Numarası 14 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi N/A 

Başlık Öğrenme Güçlüğü İyi Uygulama Projesi 

Kısa Açıklama 

Proje, öğrenme güçlüğü çeken insanlara yönelik hizmetlerin çok iyi olduğu yerler 
bulmakla ilgilidir. Aslında bu proje, engellilerin hayatlarını daha iyi hale getirmek 
için iyi uygulamaların neler olduğunu bulmaya dayanmaktadır. Proje, 
Winterbourne View'daki istismara bir yanıt olarak doğdu. Burası, öğrenme 
güçlüğü çekenlerin yaşadığı bir “Değerlendirme ve Tedavi” merkeziydi. Sonunda 
insanların oradaki personel tarafından ağır şekilde yaralandığını öğrendiler. 

Bunun başka hiçbir yerde tekrarlanmamasını sağlamak için hükümet, hayır 
kurumları, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ve yerel konseyler tarafından pek çok 
çalışma yapılıyor. İyi Uygulama Projesi bu çalışmanın bir parçasıdır. 

Menşei ülke Birleşik krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Belge 

Linkler 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attac
hment_data/file/261896/Learning_Diasbilities_Good_Practice_Project__Novemeb
er_2013_.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/261896/Learning_Diasbilities_Good_Practice_Project__Novemeber_2013_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/261896/Learning_Diasbilities_Good_Practice_Project__Novemeber_2013_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/261896/Learning_Diasbilities_Good_Practice_Project__Novemeber_2013_.pdf


 

Kaynak Numarası 15 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori Araçlar ve kaynaklar 

Engellilik Tipi Fiziksel 

Başlık Engellilik ve çalışma: Yeteneği boşa harcamayı bırakalım 

Kısa Açıklama 

Engellilik, milyonlarca insan için hala istihdamın önünde bir engel – ancak bu 
şekilde olmak zorunda değil. Hannah Barham-Brown, tıp mesleğindeki kendi 
deneyimine dayanarak, engelli insanların daha fazla işverenin kullanması gereken 
bir kazanç olduğunu savunuyor. Hannah Barham-Brown bir doktor, engelli hakları 
savunucusu ve İngiliz Tabipler Birliği Konseyi üyesidir. 2018'de tıp, siyaset ve 
medya alanındaki çalışmaları nedeniyle Shaw Trust'ın Disability Power 100 
Listesinde İngiltere'nin en etkili 100 engellisinden biri seçildi. 

Bu Ted Talk videosunda hikayesini, teşhisinin başlangıcını ve engelinden 
kaynaklanan engelleri nasıl aşmaya çalıştığını anlatıyor. 

Menşei ülke Birleşik krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Video 

Linkler https://www.youtube.com/watch?v=twaKuhvYpss  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=twaKuhvYpss


Kaynak Numarası 16 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi N/A 

Başlık Kapsayıcılığı Teşvik Etmek: Engelli eşitliği için bir “British Council” rehberi 

Kısa Açıklama 

Yaklaşık yedi kişiden biri engellidir. Bu, küresel nüfusun yaklaşık yüzde 15'i veya 
dünya çapında tahmini bir milyar insan demektir. Hala birçoklarını şaşırtan bir 
sayı. Bunun nedeni, engelliliğin bariz veya fiziksel olarak belirgin olmaması ve 
birçok engellinin bir dizi engelle daha geniş topluma katılmasının engellenmesidir. 
Bununla birlikte, bilim ve teknolojinin yanı sıra demografik değişim, yaşam 
beklentilerini artırmakta ve nüfusun yaşlanmasına yol açmaktadır. 

Engelli insanlar, işyerinde ve daha geniş toplumda ayrımcılık ve engellerle 
karşılaşmaya devam ediyor. Bu kılavuz, British Council olarak bizlerin bu engelleri 
belirlemeye ve kaldırmaya nasıl yardımcı olabileceğimizi incelemektedir. 

Menşei ülke Bileşik krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Belge 

Linkler https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/guide-disability-equality.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/guide-disability-equality.pdf


Kaynak Numarası 17 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi N/A 

Başlık 
Engellilik ve farklılık hakkında yazmak: Kullanılması ve kaçınılması gereken 
kelimeler 

Kısa Açıklama 

Duyarlı olmak, uygun ve kabul edilebilir dil kullanımı konusunda güncel kalmak 
önemlidir. Her yıl dilimize eklenen yeni kelimelerle kelimelerin anlamı sürekli 
değişmektedir. 

Herkes farklıdır ve bazıları için normal olan kelimeler diğerleri için uygun 
olmayabilir. Engelli bir kişiyle doğrudan temas halindeyseniz, bu kişiden hangi 
kelimelerden ve ifadelerden rahat olduğunu söylemesini isteyin. 

Bir örnek olarak, "Tekerlekli sandalye kullanan" kelimeleri veya "mobil bir 
yürütücü yardımı ile yürüyen" gibi kelimeler kullanmak, zayıflık anlamına 
gelebilecek "hareket engelli" gibi bir tanım kullanmaktan daha iyidir. 

Menşei ülke Birleşik krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Websitesi 

Linkler 
https://digital.nhs.uk/about-nhs-digital/corporate-information-and-documents/nhs-
digital-style-guidelines/how-we-talk/writing-about-disability-words-to-use-and-
avoid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://digital.nhs.uk/about-nhs-digital/corporate-information-and-documents/nhs-digital-style-guidelines/how-we-talk/writing-about-disability-words-to-use-and-avoid
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https://digital.nhs.uk/about-nhs-digital/corporate-information-and-documents/nhs-digital-style-guidelines/how-we-talk/writing-about-disability-words-to-use-and-avoid


Kaynak Numarası 18 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi Fiziksel 

Başlık 
Engellilik ve flört: 'İnsanlar neden erkek arkadaşımın bakıcısı olduğumu 
düşünüyor?' 

Kısa Açıklama 

Bu makalede flört ve ilişkiler dünyası araştırılmaktadır. Flört etmek çoğu zaman 
karmaşıktır, ancak sosyal damgalama nedeniyle engelli biriyle çıkmak nadiren 
tartışılır. 2014'te yapılan bir anket, araştırılan İngilizlerin %44'ünün fiziksel engeli 
olan biriyle seks yapmayı düşünmediğini, %50'sinin ise olasılığı dışlamadığını 
gösteriyor. İlişkiye giren diğer çiftler, toplumumuzun engellilik ve flört konusunda 
hala ne kadar yanlış bilgilendirildiğini söyleyerek engellilikle ilgili deneyimlerinden 
bahsettiler. 

Menşei ülke Birleşik Krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Belge  

Linkler https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/3fd6b74d-e71e-4327-b2f7-3257e6a3c1ea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/3fd6b74d-e71e-4327-b2f7-3257e6a3c1ea


 

Kaynak Numarası 19 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi N/A 

Başlık Yurtdışı Turizm - Engelli Erişilebilirliği 

Kısa Açıklama 

2000'den fazla takipçisi olan bu Facebook sayfası, engelliler için seyahat ve turizm 
konusunda erişilebilir destinasyonlar açısından faydalı bilgiler sağlamaktadır. 
Sayfa kurucusu Sean Pipkin, erişilebilir tatillerle ilgili kişisel deneyimlerini 
başkalarıyla paylaşıyor, çünkü söylediği gibi, çoğu rehber kitapta engelli 
kavramına dayalı olarak çok az şey var ya da hiçbir şey yok. Sayfa herkese açık ve 
turizm dünyasındaki en son haberlerle ilgili makaleler içermektedir. Sean ayrıca, 
engellilerin yurt dışında erişimine yardımcı olmak için özel olarak kurulmuş TA-DA 
(Yurt Dışında Turizm - Engelli Erişilebilirliği) adlı bir web sitesi de oluşturmuştur. 

Menşei ülke Birleşik Krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Sosyal medya 

Linkler 
https://www.facebook.com/Tourism-Abroad-Disabled-Accessibility-
176292039104414  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Tourism-Abroad-Disabled-Accessibility-176292039104414
https://www.facebook.com/Tourism-Abroad-Disabled-Accessibility-176292039104414


 

 

Kaynak Numarası 20 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi N/A 

Başlık Enerji verimliliği önlemleri ile yakıt yoksulu engellilerin desteklenmesi 

Kısa Açıklama 

Yakıt yoksulluğunun etkileri günlük yaşamın derinliklerine nüfuz edebilir ve 
mevcut bozuklukları ve sağlık koşullarını daha da kötüleştirebilir. 

Yakıt yoksulluğu sıklıkla yalnızca yaşlı engellileri etkileyen bir sorun olarak 
düşünülür, ancak gerçek şu ki yakıt yoksulluğu, çocuklardan, çalışma çağındaki 
yetişkinlere ve yaşlılara kadar her yaştaki engelli insanın hayatını etkilemektedir. 
Yoksulluk içinde yaşayan ailelerin yüzde otuzunda engelli bir kişi vardır ve 
özellikle yakıt yoksulluğu yaşama riski altındadır. Ulusal düzeyde yakıt 
yoksulluğuyla başa çıkmanın ana yaklaşımlarından biri enerji verimliliği 
politikalarıdır. Ne yazık ki, enerji verimliliği politikasının sunumu değişken ve 
düzensizdir, aynı zamanda engellilerin özel ihtiyaçlarına ilişkin bilgi ve farkındalık 
eksikliği vardır. 

Menşei ülke Birleşik Krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Belge 

Linkler 
https://www.disabilityrightsuk.org/sites/default/files/pdf/Supportingfuelpoordisabl
edpeoplePractitionerguide.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.disabilityrightsuk.org/sites/default/files/pdf/SupportingfuelpoordisabledpeoplePractitionerguide.pdf
https://www.disabilityrightsuk.org/sites/default/files/pdf/SupportingfuelpoordisabledpeoplePractitionerguide.pdf


Kaynak Numarası 21 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

CIVIC (UK) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi N/A 

Başlık Gururlu, Güçlü ve Görünür 

Kısa Açıklama 

BM Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin 19. Maddesinde belirtildiği 
üzere bağımsız yaşama hakkı, Taraf Devletlere, engellilerin topluma tam olarak 
dahil olmalarını ve katılımlarını kolaylaştırma “Toplum içinde yaşamayı ve dahil 
olmayı desteklemek için gerekli kişisel yardım da dahil olmak üzere bir dizi ev içi, 
mesken ve diğer toplum destek hizmetleri” gibi yükümlülükler getirektedir.” 

Bu projenin amacı, Üye Devletler ve Avrupa Birliği tarafından BM Engelli Hakları 
Sözleşmesi'nin (CRPD) 19. Maddesinin (Bağımsız yaşamak ve topluma dahil 
olmak) uygulanmasını kolaylaştırmaktır. 

Bu proje 2014 yılı boyunca uygulanmış ve Avrupa Bağımsız Yaşam Ağı (ENIL) 
tarafından yönetilmiştir. Birleşik Krallık Engelli Hakları, ana proje ortaklarından 
biriydi. 

Menşei ülke Birleşik Krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Belge  

Linkler 
https://www.disabilityrightsuk.org/policy-campaigns/proud-strong-and-visible-
%E2%80%93-promoting-choice-control-and-participation-disabled  

 

https://www.disabilityrightsuk.org/policy-campaigns/proud-strong-and-visible-%E2%80%93-promoting-choice-control-and-participation-disabled
https://www.disabilityrightsuk.org/policy-campaigns/proud-strong-and-visible-%E2%80%93-promoting-choice-control-and-participation-disabled


 

FAMS COCEMFE SEVILLA – İSPANYA-ULUSAL KAYNAKLAR 
 

Kaynak Numarası 1 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

FAMS COCEMFE SEVILLA (SP) 

Kategori İyi Uygulamalar 

Engellilik Tipi Fiziksel ve organik 

Başlık BEYİN YARALANMASI OLAN KİŞİLER VE AİLELERİNİN YAŞAM KALİTESİNİ 
ARTIRMAK İÇİN İYİ BİR UYGULAMA VE YENİLİK 

Kısa Açıklama 

Bu not defteri, beyin hasarı olan insanlara ve ailelerine bakma konusunda 
iyi uygulama kavramlarını içermektedir. Tanımlanması, derlenmesi ve 
yayılması için öneriler vermektedir. FEDACE'in birleştirici hareketinin 
Müdahale Alanları. Beyin hasarı olan kişilerin ailelerine yönelik ilgi 
hizmetleri, FEDACE dernekleri tarafından topluma sunulmaktadır. Edinilmiş 
beyin hasarı olan kişilerin özerkliğinin dahil edilmesine dikkat, Ailelere 
dikkat / Topluluk müdahalesi - toplum / Özel kaynakların yönetimi 
açıklanmaktadır. Ekler de dahildir. Beyin hasarı olan kişilerin ve ailelerinin 
bakımında iyi uygulamaların tasarımı ve değerlendirilmesi için protokoller 
ve ayrıca kazanılmış organik engelleri olan kişilerin bakımında iyi 
uygulamaların geliştirilmesine ilişkin bibliyografya. 

Menşei ülke İspanya 

Dil İspanyolca 

Kaynak Türü Belge (öneriler) 

Linkler 

http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/5963/Buenas_pr%c3%a
1cticas_calidad_de_vida_personas_con_da%c3%b1o_cerebral.pdf?sequen
ce=1&rd=0031568993292079   

İspanyolca 

 

 

 

 

 

 

http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/5963/Buenas_pr%c3%a1cticas_calidad_de_vida_personas_con_da%c3%b1o_cerebral.pdf?sequence=1&rd=0031568993292079
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/5963/Buenas_pr%c3%a1cticas_calidad_de_vida_personas_con_da%c3%b1o_cerebral.pdf?sequence=1&rd=0031568993292079
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/5963/Buenas_pr%c3%a1cticas_calidad_de_vida_personas_con_da%c3%b1o_cerebral.pdf?sequence=1&rd=0031568993292079


Kaynak Numarası 2 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

FAMS COCEMFE SEVILLA (SP) 

Kategori İyi Uygulamalar 

Engellilik Tipi Organik 

Başlık BEYİN HASARLI HASTALARIN BAKIMI İÇİN POLİTİKA ÖNERİLERİ VE İYİ 
UYGULAMALAR 

Kısa Açıklama 

Resmi ve gayri resmi bakıcılar için uygun eğitim araçları aracılığıyla ABI 
hastalarının yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik politika önerileri. 
Bu öneriler İngilizce olarak mevcut ve Avrupa Birliği Erasmus + Programı 
tarafından ortak finanse edilen Tools4brain projesi kapsamında 
geliştirilmiştir. Bu belge, projeye katılan üç ülkenin verilerini içerir: İspanya, 
Türkiye ve Portekiz 
Tavsiyeler aşağıdaki kaynakları ve bilgileri içerir: İspanya, Portekiz ve 
Türkiye'de edinilmiş beyin hasarının mevcut durumu, Politika tavsiyeleri, İyi 
uygulamalar, bilgi notları ve verilerdeki özet. 

Menşei ülke İspanya 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Belge (öneriler) 

Linkler 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-
content/71539b6d-c196-445e-8ac6-
8c0602d8af79/Policy%20recommendations_all.pdf   

(İngilizce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/71539b6d-c196-445e-8ac6-8c0602d8af79/Policy%20recommendations_all.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/71539b6d-c196-445e-8ac6-8c0602d8af79/Policy%20recommendations_all.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/71539b6d-c196-445e-8ac6-8c0602d8af79/Policy%20recommendations_all.pdf


 

Kaynak Numarası 3 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

FAMS COCEMFE SEVILLA (SP) 

Kategori İyi Uygulamalar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Zihinsel, Duyusal 

Başlık Engelli insanlarla etkileşimde iyi uygulamalar el kitabı 

Kısa Açıklama 

Bu belge, engelliler için erişilebilirliği garanti eden davranış ve tutumları 
kolaylaştırmak için bir dizi temel tavsiyede bulunmayı amaçlamaktadır. 
Bunu yapmak için aşağıdaki önermeleri dikkate almak önemlidir: 1. 
Engelliliğe değil, kişiye dikkat edin. 2. Arkadaşıyla değil, doğrudan onunla 
konuşun. 3. Yetişkinlere yetişkin gibi davranın. 4. Ataerkil bakışlardan 
kaçının (acı çekmek, ıstırap çekmek vb. ifadeler kullanmayın) 5. 
Karşınızdakini denk görün. Belirli ortamlara, mallara ve hizmetlere evrensel 
erişimini ve halkın geri kalanıyla eşit koşullar altında katılımlarını garanti 
altına almak için belirli grupların ihtiyaçları ile taleplerini dikkate almak 
gerekir. Daha kolay ve erişilebilir bir ortam elde edersek, engelli insanlar 
daha az zorluk yaşayacak ve dolayısıyla özerklikleri daha fazla olacaktır. 

Menşei ülke İspanya 

Dil İspanyolca 

Kaynak Türü Belge (El Kitabı) 

Linkler 

https://www.cermin.org/wp-content/uploads/2018/02/MANUAL-BUENAS-
PRACTICAS-INTERACCI%C3%93N-PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD-
castellano.pdf 
 
(İspanyolca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cermin.org/wp-content/uploads/2018/02/MANUAL-BUENAS-PRACTICAS-INTERACCI%C3%93N-PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD-castellano.pdf
https://www.cermin.org/wp-content/uploads/2018/02/MANUAL-BUENAS-PRACTICAS-INTERACCI%C3%93N-PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD-castellano.pdf
https://www.cermin.org/wp-content/uploads/2018/02/MANUAL-BUENAS-PRACTICAS-INTERACCI%C3%93N-PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD-castellano.pdf


Kaynak Numarası 4 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

FAMS COCEMFE SEVILLA (ES) 

Kategori Proje 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Zihinsel, Duyusal 

Başlık Hayatta mutlu olun 

Kısa Açıklama 

Yaşamda Mutlu Ol proje konusu, bakıcı rolünde olan aile bireylerinin özel 
ihtiyaçlarının neler olabileceğini ve bu ihtiyaçların karşılanmasında 
profesyonel olarak onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi belirlemektir. 
Sosyal ve sağlık alanında çalışan profesyonellerin kullanabilmesi için bu 
ailelerin ihtiyaçlarına yönelik nitelikli çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
Hayatta Mutlu Ol Projesinin Hedefleri: 
• Engelli olan ailelerin yaşadıkları güçlükleri ve ihtiyaçları belirlemek, sosyo-
demografik ve psikolojik faktörler ile deneyimleri arasındaki ilişkiyi 
belirlemek 
• Sosyal ve sağlık alanında çalışan profesyonellerin pedagojik bilgi ve 
becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak 
• Danışmanlık tekniği yerine koçluk tekniğinin entegrasyonu için pilot 
çalışmalar uygulamak 
• Profesyoneller ve aile bakıcıları için atölyeler/uygulamalar düzenlemek 
• Aile bakıcılarının yetişkin eğitimine katkıda bulunacak materyaller 
geliştirmek 
• Profesyoneller ve aile bakıcıları arasında sürdürülebilir iletişim arasında 
köprü kurmak 
• Aile bakıcılarının marjinalleşmesine ve sosyal dışlanmasına karşı 
mücadele etmek 
• Sosyal içerme, çeşitlilik ve hoşgörü gibi Avrupa değerlerinin gelişimine 
katkıda bulunmak 
•Stratejik ortaklık yoluyla Avrupa ve yerel düzeyde paydaşlar arasında 
sinerji yaratmak 
 

Menşei ülke Türkiye 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü MOOC 

Linkler 
https://mooc.saglikarge.istanbul/ 
(İngilizce) 

 

 

 



Kaynak Numarası 5 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

FAMS COCEMFE SEVILLA (SP) 

Kategori Proje 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Zihinsel, Duyusal 

Başlık Yeni İstihdama Hazır Kadınlar 

Kısa Açıklama 

HAZIR KADIN projesinin genel amacı, esas olarak Yeni İstihdam Getirisi 
(NYE) ile ilgili eğitim faaliyetleri yoluyla engelli yetişkin kadınlara 
niteliklerini ve dolayısıyla istihdam edilebilirlik düzeylerini ve işgücü 
piyasasına entegrasyonlarını geliştirmeleri için yeni fırsatlar ve yenilikçi 
araçlar sunmaktır. 
7 ülkeden 10 kuruluşun ortaklığıyla hayata geçirilen HAZIR KADIN projesi 
aşağıdaki etkilere ulaşılmasını sağlayacaktır: 
*Fiziksel engelli kadınlar ile iş fırsatları (NYE ile projenin kapsadığı Avrupa 
birliği bölgesindeki yeni sektörler) arasında hali hazırdaki ilişkileri 
tanımlamak, büyük potansiyele sahip spesifik sektörleri bu kadınların her 
birinin yetiştirme ihtiyaçlarını kapsadıktan sonra tanımak. 
* Yukarıda belirtilen partnerler ile NYE ve yeni sektörler arasındaki ilişkiyi 
sağlayacak sanal bir fiziksel engelli kadın işbirliği ağı oluşturmak, ağı 
geliştirmek hedefiyle sadece Hazır Kadın projesindeki bu fayda sağlayan 
kadınlar ile değil hali hazırda iş sektöründeki diğer fiziksel engelli kadınlar 
ile de tecrübe ve uzmanlık alışverişi yapmak 

Menşei ülke İspanya 

Dil İngilizce, İspanyolca, Yunanca, Letonca, İtalyanca, Bulgarca, Türkçe, 
Portekizce 

Kaynak Türü Web sitesi 

Linkler https://www.readywomentraining.eu/ (English) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kaynak Numarası 6 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

FAMS COCEMFE SEVILLA (SP) 

Kategori Proje 

Engellilik Tipi Organik 

Başlık TOOL4BRAIN 

Kısa Açıklama 

TOOLS4BRAIN projesi. Avrupa'da beyin hasarlı hastaların iyi eğitilmiş resmi 
ve gayri resmi bakıcılarına eğitim ve politika kaynağı sağlamak”, bu destek 
Avrupa Birliği tarafından Erasmus + programları kapsamında Eylül 2017'de 
verildi. Yenilik için İşbirliği ve İyi Uygulamaların Değişimi | Yetişkin Eğitimi 
için stratejik ortaklık, Edinilmiş Beyin Hasarına sahip kişilerin bakımı için 
farklı dillerde bir uygulama ve iyi uygulamalar kılavuzu geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. Proje kapsamında, Beyin hasarı olan kişilerin gayriresmi 
bakıcılarınıa yönelik ilk Avrupa Uygulaması bu proje içerisinde geliştirildi. 
“NeuroRHB” uygulaması ücretsiz ve mobil telefonlar ve tabletler için 
geliştirilmiştir. Her vakanın özel profiline ve çoğu durumda genellikle ana 
bakıcı olan aile üyesinin karşılaştığı her sürece ve duruma uyum 
sağlayabilmek için tamamen özelleştirilebilir çok sayıda genel tavsiye içerir. 
Bu uygulama şu konularda ayrıntılı bilgi içerir: Mobilite, Biliş, Davranış ve 
duygu, İletişim, Yemek, Günlük yaşam aktiviteleri, Çevreye uyum, Tıbbi 
bakım, Sosyal kaynaklar, Aile. 
Tüm bu kategoriler, aile üyesinin beyin hasarı ile daha iyi yaşamasına 
yardımcı olacak ve kullanıcı tarafından yapılan ilk teste uyarlanacak içerik, 
resim ve videolara sahiptir. 

Menşei ülke ispanya 

Dil İngilizce, İspanyolca, Türkçe, Portekizce 

Kaynak Türü Uygulama/App 

Linkler 

https://neurorhb.com/neurorhb-servicio-de-
neurorrehabilitacion/programas-europeos/tools4brain/  and  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neurorhb.neurorhb   
and  https://www.youtube.com/channel/UC6lEnB1AWpFBi7NIMpoVeOw  
(İngilizce) 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neurorhb.neurorhb
https://www.youtube.com/channel/UC6lEnB1AWpFBi7NIMpoVeOw


 

 

Kaynak Numarası 7 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

FAMS COCEMFE SEVILLA (ES) 

Kategori Politika belgeleri 

Engellilik Tipi FİZİKSEL, ORGANİK, ZİHİNSEL, DUYUSAL 

Başlık 
Engellilerin haklarına ve toplumsal kapsayıcılığına ilişkin Genel Kanunun 
Birleştirilmiş Metnini onaylayan 29 Kasım tarihli 1/2013 tarihli Kraliyet 
Yasama Kararı. 

Kısa Açıklama 

Engellilerin haklarına ve toplumsal kapsayıcılıklarına ilişkin Genel Kanunun 
Birleştirilmiş Metni 29 Kasımda onaylanmıştır. Engellilerin haklarına ve 
toplumsal kapsayıcılığına ilişkin genel kanunun konsolide metni, 
yürürlükten kaldırılan Kraliyet Yasama Kararnamesi 1/2013, gibi birkaç 
kanunun ana görünümü içermektedir. 
 
SAAD, Özerklik ve Bağımlılık için Bakım Sistemi ile ilgili bilgiler de dahildir; 
bu, usulüne uygun olarak akredite edilmiş uyumlu kamu ve kuruluşlar 
aracılığıyla kişisel özerkliği, bakım ve bağımlılık durumundaki insanların 
korunmasını teşvik etmeyi amaçlayan hizmetler ve ekonomik faydalar 
bütünüdür. Özel hizmetler ve vatandaşların yaşam koşullarının 
iyileştirilmesine katkıda bulunur. 

Menşei ülke ispanya 

Dil İspanyolca 

Kaynak Türü Belge 

Linkler 
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2013/11/29/1/con  
(ispanyolca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2013/11/29/1/con


 

Kaynak Numarası 8 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

FAMS COCEMFE SEVILLA (ES) 

Kategori Politika belgeleri 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Zihinsel, Duyusal 

Başlık Bağımlı durumundaki kişilere Kişisel Özerklik ve Dikkatin Teşviki Hakkındaki 
14 Aralık tarihli 39/2006 sayılı Kanun 

Kısa Açıklama 

Engellilerin haklarına ve toplumsal kapsayıcılıklarına ilişkin Genel Kanunun 
Birleştirilmiş Metni 29 Kasımda onaylanmıştır. Engellilerin haklarına ve 
toplumsal kapsayıcılığına ilişkin genel kanunun konsolide metni, 
yürürlükten kaldırılan Kraliyet Yasama Kararnamesi 1/2013, gibi birkaç 
kanunun ana görünümü içermektedir. 
 
SAAD, Özerklik ve Bağımlılık için Bakım Sistemi ile ilgili bilgiler de dahildir; 
bu, usulüne uygun olarak akredite edilmiş uyumlu kamu ve kuruluşlar 
aracılığıyla kişisel özerkliği, bakım ve bağımlılık durumundaki insanların 
korunmasını teşvik etmeyi amaçlayan hizmetler ve ekonomik faydalar 
bütünüdür. Özel hizmetler ve vatandaşların yaşam koşullarının 
iyileştirilmesine katkıda bulunur. 

Menşei ülke İspanya 

Dil İspanyolca 

Kaynak Türü Belge  

Linkler 
https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/14/39/con 
(ispanyolca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaynak Numarası 9 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

FAMS COCEMFE SEVILLA (ES) 

Kategori Politika belgeleri 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Zihinsel, Duyusal 

Başlık Engelli İnsan Hakları Stratejisi 2021-2030 

Kısa Açıklama 

Engellilerin tam katılımını sağlamada daha fazla ilerleme sağlamak için, 
yeni ve güçlendirilmiş Engelli Haklarına İlişkin Strateji 2021-2030, Üye 
Devletlerin yanı sıra AB kurumlarının eylemlerine önceki on yılda elde 
edilen başarılara dayanarak rehberlik edecek ve önümüzdeki zorluklara 
çözümler sunacaktır. Yeni strateji Başkan von der Leyen'in Eşitlik birliği 
kurulmasına yönelik öncelikleri ve sosyal desteğin Avrupa desteği ile 
iletilmesine yardım edecektir.. 

Stratejinin amacı nedir? 

2021-2030 Engelli Hakları Stratejisi, engellilerin karşılaştığı çeşitli 
zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. Hem AB hem de Üye 
Devletler düzeyinde Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin tüm 
alanlarında ilerlemeyi amaçlamaktadır. 

Amaç, cinsiyetleri, ırkları veya etnik kökenleri, dinleri veya inançları, yaşları 
veya cinsel yönelimleri ne olursa olsun, Avrupa'daki engelli kişilerin: 

• insan haklarından yararlanması, 

• eşit fırsatlara sahip olması, 

• topluma ve ekonomiye katılım için eşit erişime sahip olması, 

• nerede, nasıl ve kiminle yaşayacaklarına karar verebilmesi, 

• Destek ihtiyaçları ne olursa olsun AB içinde özgürce hareket edebilmesi, 

• Ayrımcılığa maruz kalmamaları. 
Menşei ülke Belçika (AB) 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Belge 

Linkler 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&
furtherPubs=yes (English 



 

Kaynak Numarası 10 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

FAMS COCEMFE SEVILLA (ES) 

Kategori Metodolojiler ve stratejik yaklaşımlar 

Engellilik Tipi FİZİKSEL, ORGANİK, ZİHİNSEL, DUYUSAL 

Başlık III Endülüs'teki engelliler için kapsamlı eylem planı 

Kısa Açıklama 

Endülüs'teki engellilerin bakımına yönelik stratejik planın amacı, kadın ve 
erkek engellilerin haklara eşit fırsatlarla erişebilmeleri için gerekli 
değişiklikleri yapmayı amaçlayan kapsamlı bir müdahale stratejisini ifade 
etmektir. Tüm vatandaşlar için mevcut sosyal varlıklar, kaynaklar ve 
yaşamlarının tüm alanlarında daha fazla özerklik elde etmede ilerlemeyi 
mümkün kılar. 
  Bu plan, Endülüs'teki (İspanya'nın Güneyi) engellilerin bakımı için 
yürütülecek stratejik hedefleri ve programları şu açılardan tasarlamaktadır: 
SÜRE KISALTMA VE PROSEDÜRLERİN BASİTLEŞTİRİLMESİ / ÖZERKLİK VE 
SAĞLIK / EĞİTİM VE ÖĞRENME / SOSYAL VE İŞÇİ KAPSAYICILIĞI / 
ERİŞİLEBİLİRLİK 

Menşei ülke İspanya 

Dil İspanyolca 

Kaynak Türü Belge 

Linkler 
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/normativa_en_elabor
acion/21/02/Borrador%20Plan.pdf (ispanyolca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kaynak Numarası 11 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

FAMS COCEMFE SEVILLA (ES) 

Kategori Metodolojiler ve stratejik yaklaşımlar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Zihinsel, Duyusal 

Başlık DAM - Edinilmiş engelli yetişkinlerin eğitimi için metodoloji 

Kısa Açıklama 

Kılavuzlar, DAM-Engelli Yetişkin Metodolojileri projesinin bir ürünüdür. 
Çalışma veya sosyal yeniden bütünleşme amacıyla edinilmiş engelli kişiler 
için uygun eğitim ve öğretim projeleri geliştirmek için bir araç olarak 
tasarlanmıştır. 
Yönergelerin yapısı aşağıdaki gibidir: 
- Rehabilitasyonun amaçları, hedefleri ve aşamalarının genel bir sunumu. 
-Kimlikten kurtulma sorunu olarak kazanılmış engellilik (yeniden 
sosyalleşme süreci). 
-Bir eğitim projesine başlamak için ilk adım olarak engelli, aile ve sosyal 
bağlamın değerlendirilmesi. 
-Eğitmenler için ideal müfredat 
-Eğitim ve değerlendirme programının aşamaları 

Menşei ülke İspanya 

Dil İspanyolca 

Kaynak Türü Belge 

Linkler 
https://docplayer.es/13960127-Dam-metodologia-para-la-formacion-de-
adultos-con-discapacidad-adquirida.html (ispanyolca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kaynak Numarası 12 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

FAMS COCEMFE SEVILLA (ES) 

Kategori Metodolojiler ve stratejik yaklaşımlar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Zihinsel, Duyusal 

Başlık ENGELLİ AİLELER İÇİN MÜDAHALE VE DESTEK KILAVUZU 

Kısa Açıklama 

Bu kılavuz, engelli kişilere yönelik bakım hizmetlerinde çalışan tüm 
profesyonellerin yanı sıra bu müdahale alanında eğitime ihtiyaç duyan 
diğer profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. 
Bu Kılavuzun amacı, teknik personelin, ailelerin eşitlikçi bir sosyalleşmeye 
katkıda bulunmaları, bağımsız bir yaşamı teşvik etmeleri ve sosyal klişelerin 
yayılmasını önlemeleri için ailelere yönelik farkındalık artırma eylemleri 
önermesine olanak tanıyan metodolojik destek olarak hizmet etmektir. 
Bunlar, engellilerin aileleriyle çalışmaya yardımcı olan temel materyallerdir. 
Profesyoneller bu kılavuzda yaşam kalitesini artırmada etkisi olan ve kendi 
kaderini tayin hakkını ve aileler ile engellilerin haklarını kullanma 
garantisini destekleyen stratejileri ve aile dahiliyetini desteklemektedir. Bu 
nedenle, eğitim eylemlerini teşvik etmek için ana hatların oluşturulmasına 
izin veren pratik materyaller tasarlanmıştır. Aynı şekilde desteklerin 
planlanması ve dahiliyetin etkisinin değerlendirilmesi de dikkate alınmıştır. 

Menşei ülke İspanya 

Dil İspanyolca 

Kaynak Türü Belge 

Linkler 
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_de_intervencion
_y_apoyo_a_las_familias_de_personas_con_discapacidad.pdf (ispanyolca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaynak Numarası 13 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

FAMS COCEMFE SEVILLA (ES) 

Kategori Araçlar ve kaynaklar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal 

Başlık DISCAPNET: Engelliler için kaynaklar içeren web sitesi 

Kısa Açıklama 

Discapnet, Fundación ONCE ve ILUNION Tecnología y Accesibilidad 
tarafından ortaklaşa finanse edilen, engellilerin sosyal ve iş 
entegrasyonunu teşvik etmeye yönelik bir girişimdir. İki ana eylem 
hattından oluşur: 
 
-Kurumlar, profesyoneller, engelliler ve aileleri için bir bilgi hizmeti. 
 
-Engellilerin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına katılımını teşvik etmeyi 
amaçlayan eylemlerin geliştirilmesine yönelik bir platform. 
 
Discapnet'in engellilere sunabileceği hizmetler şunlardır: 
 
• Engellilik ve toplum hakkında olağanüstü haberler. 
• Belge koleksiyonu: Önleme gibi olaylar üzerine arşiv, farklı yönleriyle 
rehabilitasyon, profesyonel ve mesleki eğitim, istihdam, sosyal yardımlar 
ve destekler, tatil ve spor, ilişkisel yaşam, kişisel özerklik ve erişilebilirlik, 
işlevsel bağımlılık ve aktif yaşam, bağımsız yaşam. 
• Çağrı takvimi: Engellilik alanında yaklaşan etkinliklerin duyurusu: 
toplantılar, kurslar, fuarlar, kongreler ve konferanslar, vb. 
• İstihdam bilgisi: Eğitim, kariyer rehberliği ve istihdam yönetimi hizmetleri 
• Sanal topluluklar: Bilgi ve deneyimleri paylaşmak için bir ağ. 

Menşei ülke İspanya 

Dil İspanyolca 

Kaynak Türü Websitesi 

Linkler https://www.discapnet.es/ 

 

 

 

 

 

 



Kaynak Numarası 14 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

FAMS COCEMFE SEVILLA (ES) 

Kategori Araç ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik 

Başlık Tekerlekler üzerinde Hayat: Tekerlekli sandalye kullanan engelliler için 
Hayatta Kalma ve Danışmanlık Otobiyografi kitabı 

Kısa Açıklama 

Eşitlik ve Sosyal Refah Konseyi'nin bu kitabı yayınlamasına neden olan şey, 
birçok engelli insanın aramızda yaşadığı gerçeğinin bilgisidir. Çünkü bu bilgi, 
kendilerini (arkadaşlar, aile, çiftler, profesyoneller vb.) benzer durumda 
bulan diğer insanlara olduğu kadar çevrelerindekilere de yardımcı olur. 
Raul'un tanıklığının değeri büyüktür. Burada olduğu gibi kitaplar bulmak 
olağan değildir, eğitici, tanımlamaları ve analizleri diğer insanların da 
benzer deneyimlerini büyütmesine yardımcı olabilir. Ayrıca bu süreçte 
Raúl'un yalnız olmadığını da belirtmek gerekir. Ailesi ve partneri ona eşlik 
etti, onu desteklediler. Büyük insanların arkasında her zaman başka harika 
insanlar vardır. 
 
Bu çok pratik kılavuzda Raúl, mutlak bir samimiyet tavrıyla, korkuları ve 
tabuları yıkarak, bize doğal olduğu için pek de önemli olmayan günlük 
yaşamın birçok durumunu en samimi ve insani hali ile göstermiştir. 

Menşei ülke İspanya 

Dil İspanyolca 

Kaynak Türü El kitabı 

Linkler 
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/La_vida_sobre_ruedas
.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kaynak Numarası 15 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

FAMS COCEMFE SEVILLA (ES) 

Kategori Araç ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Zihinsel, Duyusal 

Başlık Blog DISCAPACIDAD ANDALUCIA (Endülüs'te engelli blog’u) 

Kısa Açıklama 

Bu blog, engellilerin güncel olaylar, mevzuattaki haberler hakkında 
bilgilendirilebileceği, en son yayınlar hakkında bilgi alabileceği ve 
engellilikle ilgili kamu politikaları hakkında yorum yapabileceği bir sohbet 
ve katılım alanıdır. 
Blog, Engelliler Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda ve Eşitlik 
Konseyi'nin, Sosyal Politikaların ve Endülüs Bölgesel Yönetimi'nin 
katılımıyla yürütülen bir araçtır. 
Bu blogda, engelliler şu konularda bilgi bulabilir ve kaynaklara erişebilir: 
istihdam, değerlendirme ve rehberlik merkezleri, spor, istatistik, eğitim, 
engelli çocuklar, yönetmelikler, yardımlar, turizm, üniversite, teknik 
erişilebilirlik danışmaları ve diğerleri 

Menşei ülke İspanya 

Dil İspanyolca 

Kaynak Türü Blog/ Website 

Linkler http://www.discapacidadenandalucia.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaynak Numarası 16 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

FAMS COCEMFE SEVILLA (ES) 

Kategori Araçlar ve kaynaklar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal 

Başlık Vivva: Engelliler için 8 iş portalı 

Kısa Açıklama 

İşsizlik oranlarından en çok etkilenen grupların başında engelliler 
gelmektedir. Durumlarının son on yılda iyileştiği doğru olsa da, engelli 
insanlar her ne zaman işgücü piyasasına girmek isteseler birçok zorlukla 
karşılaşıyorlar. 
 
Son yıllarda, yalnızca fiziksel, zihinsel veya duyusal engelli kişilere yönelik 
teklifler yayınlayan birkaç iş portalı ortaya çıktı. Bunlar, bu grubun işe 
alımlarını artırabilecek özel teklifler bulmasını sağlayan ve diğer yandan 
şirketlerin ihtiyaçlarına uygun profesyonel profilleri bulmalarına yardımcı 
olan çok kullanışlı araçlardır. 
 
Bu web sitesinde, iş dünyasına yeniden katılmayı amaçlayan edinilmiş bir 
engeli olan kişi, engellilerin aradıkları işi bulmalarına yardımcı olabilecek 
çok ilginç sekiz iş portalından oluşan bir seçki bulabilir. 

Menşei ülke İspanya 

Dil İspanyolca 

Kaynak Türü Blog/ Website 

Linkler https://vivva.es/8-portales-de-empleo-para-personas-con-discapacidad/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaynak Numarası 17 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

FAMS COCEMFE SEVILLA (ES) 

Kategori Araçlar ve kaynaklar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal 

Başlık Engellilik derecesinin değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi için merkezler 

Kısa Açıklama 

Değerlendirme ve Yönlendirme Merkezleri (CVO), engellilik derecesinin 
değerlendirilmesinin yanı sıra engelliler ve ailelerinin sosyal kaynaklar konusunda 
bilgi, yönlendirme ve tavsiyeleri için yetkili merkezlerdir. Ayrıca, %33'e eşit veya 
daha fazla bir engellilik derecesinin tanınmasının erişim sağladığı bazı yardımları da 
uygularlar. 
1. Geçerli engellilik değerlendirme ölçekleri 
2. Değerlendirme ve rehberlik merkezleri tarafından yürütülen prosedürler: 
• Engellilik derecesinin tanınması. 
• Engellilik derecesinin akreditasyon kartı. 
• Hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için araç park kartı: bilgi, uygulama indirme. 
• Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine katılmanın yanı sıra engellilerin bakımıyla 
ilgili belirli konularda kişilere, kamu veya özel kuruluşlara bilgi, rehberlik ve tavsiye. 
+ 34 900 55 55 64. 
• Sınavların ve seçici testlerin zamanında yapılması için zaman ve araçların 
uyarlanması hakkında görüş verilmesi. 
• Uyarlanmış konut için ihtiyaç belgesi. 
• 4 Aralık tarihli, RD 1851/2009'un 2. maddesinde listelenen, engelli çalışanların 

%45'e eşit veya daha fazla engeli olması durumunda emeklilik beklentisine 
ilişkin erken emeklilik belgesi. 

Menşei ülke İspanya 

Dil İspanyolca 

Kaynak Türü Web sitesi ve belge  

Linkler 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas
/discapacidad/cvo.html (İspanyolca) 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/20191001_FOLLETO%20Centros%20de
%20Valoraci%C3%B3n%20octubre.pdf (İspanyolca) 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/20/02/Centros_de_Valora

ci%C3%B3n_y_Orientaci%C3%B3n_20200203.pdf( İspanyolca ) 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/discapacidad/cvo.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/discapacidad/cvo.html
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/20191001_FOLLETO%20Centros%20de%20Valoraci%C3%B3n%20octubre.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/20191001_FOLLETO%20Centros%20de%20Valoraci%C3%B3n%20octubre.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/20/02/Centros_de_Valoraci%C3%B3n_y_Orientaci%C3%B3n_20200203.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/20/02/Centros_de_Valoraci%C3%B3n_y_Orientaci%C3%B3n_20200203.pdf


Kaynak Numarası 18 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

FAMS COCEMFE SEVILLA (ES) 

Kategori Araçlar ve kaynaklar 

Engellilik Tipi FİZİKSEL, ORGANİK, ZİHİNSEL DUYUSAL 

Başlık Caser Vakfı engellilik rehberi. 

Kısa Açıklama 

Caser Vakfı, 2009 yılından bu yana Sağlık ve Sosyal Politika Bakanlığı'nın 
Refah Vakıfları Dairesinin bir parçasıdır. Bu nedenle önceliklerinden biri, 
diğer grupların yanı sıra engelli insanlara destek, rehberlik ve hizmet 
sağlamaktır. 
 
Bu Engelliler Rehberi'nin, Fundación Caser web sitesinin Engelliler alanında 
engelliler, aileler ve profesyoneller için bilgilendirme ve rehberlik etme 
amacıyla bir referans olarak doğmasının nedeni budur. Rehber, ne tür 
engellerin var olduğunu derinlemesine bilmek isteyenlere ve ayrıca her 
türe ait farklı öne çıkan patolojiler hakkında bilgiye erişmek isteyenlere 
açıktır. 
 
Engelliler Rehberi, ilgi çekici bilgiler, tedaviler, teşhisler, önleme tavsiyeleri 
ve sağlıklı yaşlanma için kılavuzların yanı sıra her bir patoloji hakkında 
ortaya çıkabilecek sık sorulan sorular ve cevaplarla tamamlanan ilgili kişiler, 
ilgili kaynaklar için teknik ve özel terim sözlüğü sunmaktadır. 

Menşei ülke İspanya 

Dil İspanyolca 

Kaynak Türü Web sitesi ve belge 

Linkler 
https://www.fundacioncaser.org/discapacidad/guia-de-las-discapacidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fundacioncaser.org/discapacidad/guia-de-las-discapacidades


 

Kaynak Numarası 19 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

FAMS COCEMFE SEVILLA (ES) 

Kategori Araçlar ve kaynaklar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Zihinsel, Duyusal 

Başlık "Ceapat: Kişisel Bağımsızlık ve Teknik Yardım için Devlet Referans Merkezi" 

Kısa Açıklama 

Ceapat'ın misyonu, kapsamlı erişilebilirlik, ürünler, yardımcı teknolojiler ve 
tüm insanlar için düşünülmüş bir tasarım aracılığıyla engelli ve yaşlı 
haklarının etkin hale getirilmesine katkıda bulunmaktır. 
Ceapat'ın amaçları şunlardır: 
• Hem konut alanlarında hem de ortam ve mekanlarda, ürün, ekipman ve 
hizmetlerde evrensel erişilebilirlik sağlamak. 
• Tüm insanlar için bir tasarım kültürü uygulamak. 
• Dijital etkileşim kurmak. 
• Kullanıcıların ve tüm aracıların aktif katılımını ve etkileşimini sağlamak. 
• Hukuki ve teknik standartların geliştirilmesini, bilgisini ve uygulamasını 
desteklemek. 
• Erişilebilirlik, tasarım, ürün ve hizmetler açısından Ar-Ge'yi teşvik etmek. 
• Bilgiyi karlı bir şekilde yöneterek bilgi, tavsiye, değerlendirme ve eğitim 
sunmak. 
• Ulusal ve uluslararası platformlara, forumlara katılarak farklı temsilciler 
arasındaki koordinasyonu kolaylaştırmak. 
Bu web sitesinde, edinilmiş engelli kişiler aşağıdakiler için destekleyici 
ürünler bulabilir: 
• Erişilebilirlik ve şehir planlaması 
• Bilişsel erişilebilirlik 
• Destek ürünleri: İletişim teknolojileri, tekerlekli sandalye, Ruh sağlığı, 

ulaşım, evrensel tasarım 
Menşei ülke İspanya 

Dil İspanyolca 

Kaynak Türü Web sitesi, belge ve blog 

Linkler 
https://ceapat.imserso.es/ceapat_01/index.htm (İSPANYOLCA) 

https://blogceapat.imserso.es/ (İSPANYOLCA) 

 

 

 

https://ceapat.imserso.es/ceapat_01/index.htm
https://blogceapat.imserso.es/


Kaynak Numarası 20 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

FAMS COCEMFE SEVILLA (SP) 

Kategori Araçlar ve kaynaklar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Zihinsel, Duyusal 

Başlık SerCuidadorA: Profesyonel olmayan bakıcılar için çok amaçlı portal 

Kısa Açıklama 

İspanyol Kızıl Haçı, Imserso'nun elinde Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın 
desteğiyle Sercuidador portalını geliştirmeye başlamıştır. 
Bakıcının, bakımı yönetme kapasitesini geliştirmek amacıyla yaşlı ve engelli 
bakımı alanında profesyoneller ve profesyonel olmayan bakıcılar arasında 
paylaşılan çevrimiçi bir alan ve dijital formatlardaki içeriği bir araya getiren 
ve yoğunluğu veya iş yükünü azaltmak amacıyla bir web sitesi etrafında 
yapılandırılmıştır. 
Web'e ek olarak, doğrudan iletişim kanallarına ve sosyal ağlarda artan bir 
varlığa sahiptir: 
- Pazartesiden cumaya 09:00 - 21:00 saatleri arasında ücretsiz telefon 
hizmeti mevcuttur. 
-İletişim E-posta 
-WhatsApp mesajları 
-Sosyal ağlardaki profiller: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ve 
LinkedIn 
Portalda çok çeşitli içerikler vardır: 
Web üzerinden erişilebilen kılavuzlar, broşürler ve yayınlar. 
Daha fazla görsel içerik için videolar ve sunumlar, sosyal medya 
ortamlarında oldukça kullanışlıdır. 
İşe başlayan bakıcılara kolay erişimi sağlayan ipuçları, destek mesajları ve 
öneriler içeren bilgi grafikleri. 
Konuyla ilgili kişilerin bakımıyla ilgili sorunları ele alan blog yazıları 
(CUIDABLOG). 
Profesyonel olmayan bakım konusuyla ilgili haberlerin periyodik olarak 
güncellendiği yayınlar. 

Menşei ülke İspanya 

Dil İspanyolca 

Kaynak Türü Web sitesi, belge, sosyal medya, telefonla iletişim ve blog 

Linkler 

https://www2.cruzroja.es/sercuidadora  (İSPANYOLCA) 

https://www2.cruzroja.es/sercuidadora/blog  (İSPANYOLCA) 

https://www2.cruzroja.es/sercuidadora/sercuidadora-tv (İSPANYOLCA) 

 

https://www2.cruzroja.es/sercuidadora
https://www2.cruzroja.es/sercuidadora/blog
https://www2.cruzroja.es/sercuidadora/sercuidadora-tv


 



 

TÜRKİYE – ULUSLARARASI KAYNAKLAR 
IU 

Kaynak Numarası 01 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IU (TR)  

Kategori Proje 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık Aktif Olun 

Kısa 
Açıklama 

Bu proje, spor yapan engellilerin sayısını artırmayı, kişisel bütçelerini 
kullanarak spor imkanlarına ulaşma yollarını inceleyerek kendilerine uygun 
bir şekilde bulundukları semtlerde faaliyet göstermenin yollarını bulmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca, engelliler ve uzun süreli sağlık sorunları olan 
kişilerle yapılan araştırmalara dayanan içerik ve erişilebilirlik ile ilgili 
videolarını yayınladılar. Engellilerin koronavirüs salgını sırsasında aktif 
kalmalarının yollarını bulmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış çeşitli 
kaynaklar sunan ve kendi websiteleri üzerinde olan Active@Home 
bölümünü kurdular. 

Menşei ülke Birleşik Krallık 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Website, uygulama 

Linkler http://www.getyourselfactive.org 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kaynak Numarası 02 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IU (TR)  

Kategori Proje 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık Engellilerin Güçlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi 

Kısa 
Açıklama 

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın (JICA) gelişmekte olan ülkelere 
uzmanlar gönderilmesi, yerel yetkililerin 'kapasite geliştirme' için eğitilmesi, 
ekipman temini veya mali yardım yaptığı teknik bir işbirliğidir. Bu bağlamda 
proje, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Sosyal Gelişim Departmanı (DSD) ile 
birlikte, engellilerin ihtiyaçlarına uygun yaklaşımlar ve kaynaklar geliştirerek 
DSD'nin kapasitelerini geliştirmek ve koordineli ilgili kuruluşlarla (İnsan 
kaynakları / teknik bilgileri derleyen malzemeler ve içerikler, engellilik ağını 
yöneten ortaklıklar, akran danışmanlığı) hayata geçirmiştir. (Güney 
Afrika'da engellilerin güçlendirilmesi ve engellilerin yaygınlaştırılmasına 
ilişkin temel bilgileri özellikle çalışma alanlarına odaklanarak ve engellilerin 
komşu ülkelerde de yaygınlaştırılması için mevcut duruma ilişkin bilgileri 
toplayarak, vb.)  

Menşei ülke Güney Afrika 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Diğer (servis) 

Linkler https://www.jica.go.jp/project/english/southafrica/002/index.html  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jica.go.jp/project/english/southafrica/002/index.html


 

Kaynak Numarası 03 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

 IU (TR)  

Kategori Proje 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık 
Engelli Haklarının Geliştirilmesi İçin Kapsayıcı Sosyal Koruma Sistemlerine 
Doğru (2019-2020) 

Kısa Açıklama 

ILO ve UNICEF tarafından yakın işbirliği içinde ortaklaşa uygulanan UNPRPD 
tarafından finanse edilen proje, kapsayıcı sosyal korumaya ve evrensel 
sosyal korumaya ilişkin mevcut ivmeye ilişkin ortak bir beyanın kabul 
edilmesine yol açan ILO ve Uluslararası Engelliler Birliği (IDA) tarafından 
kolaylaştırılan sürece dayanarak BM Engelli Hakları Sözleşmesi (UNCRPD) ile 
uyumlu olarak, kapsayıcı sosyal koruma sistemlerine yönelik reformları 
desteklemek için ülkeler, DPO'lar, kalkınma ajansları ve akademi arasında 
işbirliğine dayalı kapasiteyi geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu çalışma alanı, engellilerin dahil edilmesi için sosyal korumayı teşvik 
etmeye yönelik bir bilgi paylaşım forumu sağlamaktadır. Esas olarak 
hükümetlerden, sosyal ortaklardan, BM kurumlarından, ikili ve çok taraflı 
kalkınma ajanslarından, DPO'lardan, STK'lardan ve akademiden uzmanlara 
ve uygulayıcılara yöneliktir. Özellikle şunları amaçlamaktadır: 

1) Engellilerin dahil edilmesi için sosyal korumayı teşvik etmek ve ilgili kritik 
konuları ele almak için farklı paydaşlar tarafından yürütülen çalışmaların 
envanterini çıkarmak. 

2) Araştırma, kapasite geliştirme ve teknik yardım konularında yapılacak 
diğer çalışmaların ve işbirliği alanlarının belirlenmesi. 

Menşei ülke UNICEF 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü 
Engellilerin dâhil edilmesi için sosyal korumanın teşvik edilmesine ilişkin 
bilgi paylaşım forumu (Belgeler, araçlar, eğitim modülleri) 

Linkler https://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowProject.action?id=2840  

 

 

https://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowProject.action?id=2840


 

 

Kaynak Numarası 04 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IU (TR)  

Kategori Proje 

Engellilik Tipi Fiziksel, Duyusal, Zihinsel 

Başlık Engellilik ve Rehabilitasyon Projesi (2018 – 2022) 

Kısa Açıklama 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), engelli rehabilitasyon durumunu iyileştirmek 
için projeyi Tacikistan'da hayata geçirdi. Bu bağlamda proje politika 
ortamını hedefler, politika yapıcıların ve hizmet sağlayıcıların kapasitesini 
geliştirirerek rehabilitasyon hizmetlerini ve toplum temelli rehabilitasyonu 
güçlendirmektedir. Beklenen sonuçlardan bazıları şöyledir: 

• Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Tacikistan'da engellilerin 
rehabilitasyonuna ilişkin Ulusal Programın (2017-2020) Kabulü - 
170.000'den fazla kayıtlı uzun zamandır engelli (fiziksel, duyusal ve zihinsel) 
kişi, bulaşıcı olmayan hastalıkların %59'u Tacikistan Ulusal Programı'ndan 
bulaşıcı hastalık, yaralanma veya yaşlılıkta zayıflık nedeniyle işlev görmekte 
zorlanan kişilerin yanı sıra, 

• 1.000'den fazla kör çocuk ve genç yetişkinin eğitimini desteklemek için 4,5 
ton Braille kağıdı temin etmesinde Tacikistan'ı destekledi, 

• Sağlık Bakanlığı'nın rehabilitasyon merkezlerinin fizik tedavi ve terapi 
kapasitesini oluşturdu. 

• Tacikistan'ın ülke ihtiyaçları ile uyumlu yardımcı ürünler öncelik listesinin 
geliştirilmesinde teknik destek sağlayarak yardımcı cihazlar sektörünün 
(tekerlekli sandalye, koltuk değneği vb.) güçlendirilmesi. 

Menşei ülke Tacikistan 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Diğer (sosyal yardım ve sosyal hizmet) 

Linkler 
https://www.usaid.gov/tajikistan/fact-sheets/disability-and-
rehabilitation-project  

 

 

https://www.usaid.gov/tajikistan/fact-sheets/disability-and-rehabilitation-project
https://www.usaid.gov/tajikistan/fact-sheets/disability-and-rehabilitation-project


 

Kaynak Numarası 05 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IU (TR)  

Kategori Proje 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık Engelliler için Avukatlık ve Topluma Dahil Etme Projesi (2019-2021) 

Kısa Açıklama 

Projenin özel amacı, aileleri güçlendirerek Tunus toplumunda engelli 
kişilerin kayıt altına alınmasını, korunmasını ve katılımını artırmaktır (ve 
bunun için avukatlık yapmak). İşbirliği ve Dönüşüm Derneği (ACT), engelli 
kişilerin ve ailelerinin kendi adlarına konuşma, toplumun farklı 
seviyelerindeki avukatlık sorunlarını ele alma ve olumlu değişim için birlikte 
çalışma yeteneklerinin artmasını istemektedir. Bu amaçlara ulaşmak için 
yerel ortaklar aracılığıyla avukatlık konusunda farkındalık yaratmak, bilgi 
materyali geliştirmek (örneğin Tunus'taki başarı öyküleri filmleri) ve 
engellilerin aktif, konuşkan ve değerli olmalarına yardımcı olmak için 3 aile 
grubu oluşturmak gibi bazı faaliyetler yapılmıştır. Proje faaliyetleri ülkede 
farklı alanlarda uygulanmaktadır; Sfax, Güney (örneğin Gabes ve Tozeur) ve 
Tunus'un Kuzey-Batı bölgelerindeki (örneğin Kef ve Jendouba) topluluklara 
ulaşmak. 

Menşei ülke Tunus 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Diğer (servis) 

Linkler 
https://actdev.org/project/advocacy-and-inclusion-for-people-with-
disabilities-project/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://actdev.org/project/advocacy-and-inclusion-for-people-with-disabilities-project/
https://actdev.org/project/advocacy-and-inclusion-for-people-with-disabilities-project/


Kaynak Numarası 06 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IU (TR)  

Kategori Politika belgeleri 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık Engelli Hakları Koruma Yasası 

Kısa Açıklama 

Bu kanun, engellilerin yasal hak ve çıkarlarını korumayı, sosyal, politik, 
ekonomik ve kültürel faaliyetlere adil bir şekilde katılma fırsatlarını güvence 
altına alırken, bağımsızlıklarına ve gelişimlerine katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca, belediye ve ilçe (il) yetkili makamlarının, 
engellilerin yaşam kalitelerini, evde bakım ile sosyal hayata dahil olma 
şanslarını iyileştirmeleri, günlük yaşamın yeniden yapılandırılması yoluyla 
bağımsızlık kazanmalarına yardımcı olmak ve bakımlarını yapmak için 
aşağıdaki hizmetleri sunmasını gerektirir; psikolojik yeniden yapılanma, 
toplumda ikamet/barınma, evlilik ve ebeveyn danışmanlığı, gündüz bakımı 
ve kurumda bakım, evde bakım hizmetleri, okul sonrası bakım ve bağımsız 
yaşam için destekleyici hizmet. 

Menşei ülke Çin 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Belge 

Linkler 

https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0050046 
(ingilizce) 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0050046 (Çince) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0050046
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0050046


Kaynak Numarası 07 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IU (TR)  

Kategori Politika belgeleri 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme (CRPD) 

Kısa Açıklama 

Bu sözleşmenin amacı, engellilerin tüm insan haklarından ve temel 
özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik etmek, korumak, 
sağlamak ve kalıtsal saygınlıklarını geliştirmektir. 

Engelliler, çeşitli engellerle etkileşim halinde olan ve diğerleriyle eşit 
koşullarda topluma tam ve etkin katılımlarını engelleyebilecek uzun süreli 
fiziksel, zihinsel, düşünsel veya duyusal bozuklukları olan kişileri içerir. 

Menşei ülke Birleşmiş Milletler 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Belge 

Linkler 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-
rights-of-persons-with-disabilities.html#Fulltext  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html#Fulltext
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html#Fulltext


 

Kaynak Numarası 08 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IU (TR)  

Kategori Politika belgeleri 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık Erişilebilir Kanada Yasası 

Kısa Açıklama 

Bu Yasanın amacı, 1 Ocak 2040 tarihinde veya öncesinde engelsiz bir 
Kanada Parlamentosunun yasama yetkisine giren konuların 
gerçekleştirilmesi yoluyla, özellikle engelliler olmak üzere tüm kişilere, 
özellikle de aşağıdaki alanlarda engellerin belirlenmesi, kaldırılması ve yeni 
engellerin önlenmesi; istihdam, yapılandırılmış çevre, bilgi ve iletişim 
teknolojileri, iletişim, mal, hizmet ve tesis alımı, program ve hizmetlerin 
tasarımı, sunumu ve ulaşım. 

Menşei ülke Kanada 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Belge 

Linkler https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-0.6/page-1.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-0.6/page-1.html


 

Kaynak Numarası 09 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IU (TR)  

Kategori Politika belgeleri 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık Engelli Hakları Yasaları Rehberi / Engelli Amerikalılar Yasası (ADA) 

Kısa Açıklama 

ADA, istihdamda, eyalet ve yerel yönetimde, toplu konutlarda, ticari 
tesislerde, ulaşımda ve telekomünikasyonda engelliliğe dayalı ayrımcılığı 
yasaklamaktadır. Bu Amerika Birleşik Devletleri Kongresi için de geçerlidir. 

ADA tarafından korunmak için, bir kişinin engelli olması veya engelli bir 
bireyle ilişkisi olması gerekmektedir. Engelli bir birey, ADA tarafından, bir 
veya daha fazla önemli yaşam faaliyetini önemli ölçüde sınırlayan fiziksel 
veya zihinsel bozukluğu olan, bu tür bir bozukluğun geçmişi veya kaydı olan 
bir kişi veya bir kişi tarafından bu şekilde algılanan bir kişi olarak 
tanımlanmaktadır. ADA, kapsanan tüm bozuklukları özel olarak 
adlandırmaz. 

Menşei ülke Amerika Birleşik Devletleri 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Belge 

Linkler https://www.ada.gov/cguide.htm#anchor62335  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ada.gov/cguide.htm#anchor62335


 

Kaynak Numarası 10 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IU (TR)  

Kategori Politika belgeleri 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık ENGELLİLERİN HAKLARI KANUNU, 2016 

Kısa Açıklama 

Bu kanunda, engellilerin güçlendirilmesine ilişkin ilkeler şu şekilde 
gösterilmiştir: 

(a) doğuştan gelen saygınlığa, kişinin kendi seçimlerini yapma özgürlüğü 
dahil bireysel özerkliğe ve kişilerin bağımsızlığına saygı; 

(b) ayrımcılık yapmama; 

(c) topluma tam ve etkin katılım ile sosyalleşme; 

(d) farklılıklara saygı gösterilmesi ve engellilerin insan çeşitliliğinin ve 
insanlığın bir parçası olarak kabul edilmesi 

(e) fırsat eşitliği; 

(f) erişilebilirlik; 

  (g) kadın ve erkek eşitliği; 

  (h) engelli çocukların gelişen yeteneklerine ve engelli çocukların 
kimliklerini koruma haklarına saygı. 

Menşei ülke Hindistan 

Dil Ingilizce 

Kaynak Türü Belge 

Linkler 
 

https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2016-49_1.pdf  

 

https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2016-49_1.pdf


 

SEYD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak Numarası 1 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEYD (TR) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi Duyusal 

Başlık Gözlerim Ol 

Kısa Açıklama 

Be My Eyes, kör veya az gören insanlara yardım etmek için oluşturuldu. 
Uygulama, kör veya az gören kişilerden ve gören gönüllülerden oluşan küresel bir 
topluluktan oluşur. Be My Eyes, görme kaybı olan insanlara bir vizyon sağlamak 
için teknolojinin ve insan ilişkilerinin gücünü kullanır. Gönüllüler, canlı görüntülü 
görüşme aracılığıyla, görme engelli kullanıcılara, eşleşen renkleri bulma, ışıkların 
açık olup olmadığını kontrol etme ve yemek hazırlama gibi çeşitli konularda 
yardımcı oluyor. Uygulama tamamen ücretsiz ve iOS ve Android cihazlarda 
kullanılabilir. 

Menşei ülke Danimarka 

Dil Ingilizce 

Kaynak Türü Uygulama/App 

Linkler https://www.bemyeyes.com/ 



Kaynak Numarası 111112 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEYD (TR) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik 
Tipi 

Duyusal 

Başlık KNFB Okuyucu 

Kısa 
Açıklama 

Tarayıcı ve mini bilgisayar olmak üzere iki ana bileşenden oluşur. Uygulama basılı 
materyalleri tarayabilir ve yüksek sesle okuyabilir. Görüş Alanı Bildirimi, Otomatik Sayfa 
Algılama ve Eğim Kontrolü sayesinde kullanıcıların mektup, reçete, basılı ders notu gibi 
her türlü basılı metne, doğru görüntüyü elde ederek erişmesini sağlar. Tescilli belge 
analiz teknolojisi, görüntüdeki sözcükleri algılar ve yüksek kaliteli metin okuma işleviyle 
yüksek sesle okuyan bir uygulama olan Braille alfabesine erişim sağlar. KNFB okuyucu, 
çeşitli dillerdeki basılı materyalleri tanıyabilir ve okuyabilir. 

Menşei 
ülke 

Belçika 

Dil 
Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Felemenkçe (Belçika), Felemenkçe (Hollanda), 
İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Danca, İsveççe, Lehçe, Norveççe, Rusça, Fince, 
Bulgarca, Çekçe, Estonca, Yunanca ve Ukraynaca. 

Kaynak 
Türü Uygulama/App 

Linkler 

https://apps.apple.com/tr/app/knfb-reader/id849732663?l=tr (Turkish) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sensotec.knfbreader&hl=tr&gl=US 
(Türkiya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sensotec.knfbreader&hl=tr&gl=US


 

Kaynak Numarası 3 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEYD (TR) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi Duyusal 

Başlık Akıllı saat 

Kısa Açıklama 

Güney Kore'de dünyada bir ilk olarak görme engelliler için akıllı saat geliştirildiği 
bildirilmiştir. Güney Kore'nin en büyük telekomünikasyon şirketi SK Telekom'un 
finansal desteğiyle kurulan DOT, bir yıllık araştırma sonucunda geliştirdiği saatin 
öncelikli özelliğinin görme engellilere mesajı ve zamanı Braille Alfabesi ile iletmesi 
olduğunu duyurdu. DOT tarafından geliştirilen akıllı saat, diğer akıllı saatler gibi 
akıllı telefona bağlanıyor. Saatin ekranında 30 nokta bulunmaktadır. Bu noktalar, 
kullanıcıya Braille Alfabesi tarafından alınan mesajlar ve zaman hakkında bilgi 
vermektedir. Şimdiye kadar görme engellilere yönelik tüm akıllı saatlerde TTS 
(Text to Speech) teknolojisi kullanılıyordu. Ancak bu durum kişinin özel 
mesajlarının yüksek sesle okunması nedeniyle çevresindekilerin duymasına neden 
olmaktaydı. Dot firmasının geliştirdiği akıllı saatte, mesajların parmakla 
dokunularak sessizce okunabileceği ve bu şekilde kişinin özel bilgilerinin 
korunabileceği belirtilmiştir. 

Menşei ülke Güney Kore 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Websitesi 

Linkler 
https://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/gorme-engelliler-icin-akilli-
saat,7RWzJ1a4A0euvv5WdEtZEg/Drx37YbMf0apaaxO_WrXSQ  (Türkiye) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kaynak Numarası 4 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEYD (TR) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi Duyusal 

Başlık BlindSquare 

Kısa Açıklama 

BlindSquare, kör, sağır ve kısmen görenler için geliştirilmiş, dünyanın en yaygın 
kullanılan erişilebilir GPS uygulamasıdır. Üçüncü taraf navigasyon uygulamalarıyla 
eşleştirilen BlindSquare'in kendi kendini seslendiren uygulaması, hem dışarıda 
hem de içeride güvenli, güvenilir seyahat için ayrıntılı ilgi noktaları ve kavşaklar 
sunmaktadır. BlindSquare ile gelişmiş bağımsızlığın kapılarını açın. Konumunuzu 
belirledikten sonra BlindSquare, Foursquare ve OpenStreetMap'te çevreniz 
hakkında bilgi toplar. Algoritmalar, popüler kafeler, postaneler veya kütüphaneler 
gibi hangi bilgilerin sizin için en yararlı olduğunu belirler. Mevcut adresinizi ve 
çevrenizdeki en yakın kavşak ve mekanlarla ilgili ayrıntıları duymak için cihazınızı 
sallayın. BlindSquare varış noktanızı takip edecek ve gittiğiniz mesafeyi ve yönü 
periyodik olarak bildirecektir. Daha sonra dönüş yolunuzu bulmak için yardım 
istiyorsanız konumunuzu işaretleyin. Filtreler, yalnızca aradığınız bilgileri 
sağlamak için uygulanabilir, böylece çevrenizdeki ayrıntılarla boğulmazsınız. 
Kaydettiğiniz yerleri ve Foursquare mekanlarını Favoriler olarak işaretleyin ve 
BlindSquare, onlara ulaştığınızda sizi her zaman bilgilendirecektir. Favoriler 
iCloud'a kaydedilecek ve cihaz tutarlılığı için tüm iOS cihazlarıyla senkronize 
edilecektir. BlindSquare, eller serbest bir deneyim için cihazınız uzaktayken bile 
ortamınızla ilgili bilgileri duyurmak için birçok farklı dilde Acapela seslerini 
kullanır. 

Menşei ülke Hindistan 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Uygulama/App 

Linkler https://www.blindsquare.com/contact/ 

 

 

 

 



Kaynak Numarası 5 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEYD (TR) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi Duyusal 

Başlık P3 Mobil 

Kısa Açıklama 

P3 Mobil, sağır ve işitme güçlüğü çeken kişilerin Wi-Fi veya hücresel veri 
bağlantısı kullanarak herhangi bir yerden VP araması yapmasını ve almasını 
kolaylaştıran, hareket halindeyken VRS (Video Relay Service) uygulamasıdır. P3 
Mobil'in sezgisel kullanıcı arayüzü size iki tema seçeneği ve kişi fotoğrafları 
ekleme olanağı sunar. Ayrıca, uygulamadan çıkmak zorunda kalmadan telefon 
numaralarını bulmanıza ve harita aramaları yapmanıza yardımcı olması için 
Google Haritalar tarafından desteklenen Numara Arama özelliğimize de 
güvenebilirsiniz. Uygulamayı kullanmadığınızda bile, artık bir arama geldiğinde 
tam ekran bildirimler alabilirsiniz. Arayüzünüzün dilini değiştirmek için artık 
İngilizce ve İspanyolca arasında geçiş yapabilirsiniz. Bunlar, P3 Mobil deneyimini 
sektördeki en iyi yapan özelliklerden sadece birkaçı. Herkesle ve herhangi biri ile, 
her zaman ve her yerde iletişim kurmanın bir numaralı yolu! 

Menşei ülke Amerika Birleşik Devletleri 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Uygulama/App 

Linkler 
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.purple.purplevrs&hl=tr&gl=US 
(Türkçe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaynak Numarası 6 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEYD (TR) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi Duyusal 

Başlık Ses Kitaplığı 

Kısa Açıklama 

Erişilebilirlik Birimi, engelli kullanıcılarımızın kütüphane hizmetlerinden en iyi 
şekilde yararlanmalarını sağlamaya hizmet eden bir birimdir. Bu doğrultuda 
birimimiz birçok çalışma yürütmektedir. Engelli kullanıcılarımızın kütüphanemizi 
rahat kullanabilmeleri için fiziki düzenlemeler yapılmakta, Erişilebilirlik 
Birimi'nden yararlanan ve en fazla kişiye özel düzenlemeler ile görme engelli 
kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek projeler üretilmektedir. Görme engelli 
kullanıcılarımızın notlarına ve belgelerine ulaşabilmeleri için Braille yazıcı ve 
Braille ekranlı bilgisayar bulunmaktadır. Sesli kitabın yanı sıra koleksiyonumuzdaki 
kitaplar taranarak dijital ortama aktarılır ve aktarılan kitaplar üzerinde gerekli 
düzenlemeler yapılarak kullanıcılarımıza sunulur. Ayrıca müzik eğitiminin devamı 
için yazılım ve donanımdan oluşan birleşik bir müzik sistemi bulunmaktadır. 
Erişilebilirlik ünitesinde oluşturulan sesli kitap, ders kitabı ve diğer dokümanlar, 
telif hakkı yasası gereği sadece görme engelli kullanıcılarımız tarafından ödünç 
alınabilir. 

Menşei ülke Japonya 

Dil Japonca, İngilizce 

Kaynak Türü Ses, web sitesi 

Linkler https://iss.ndl.go.jp (Japonca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaynak Numarası 7 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEYD (TR) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık Gözlerinle tıkla 

Kısa Açıklama 

Microsoft tarafından geliştirilen göz kontrol yazılımı, engelli kişilerin gözleriyle 
fare, işaretçi ve ekran klavyesini kullanmalarına olanak tanır. Bu sayede engelliler 
gözleriyle komutlar verebilmekte ve yazarak diğer insanlarla konuşma imkanı 
bulabilmektedir. Sistem, ileri derecede hareket kısıtlılığı olan bireylerin göz 
hareketlerini algılayarak çalışır ve buna göre ekrandan seçim yapmalarını sağlar. 

Menşei ülke Amerika Birleşik Devletleri 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Belge, Video 

Linkler 

https://www.youtube.com/watch?v=99J2BGro52E 

https://support.microsoft.com/en-us/windows/eye-control-basics-in-windows-
10-97d68837-b993-8462-1f9d-3c957117b1cf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=99J2BGro52E


Kaynak Numarası 8 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEYD (TR) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi Fiziksel 

Başlık Akıllı Baston ile Yürüyoruz 

Kısa Açıklama 

Google Haritalar ve Alexa sesli asistan ile entegre çalışan akıllı baston WeWALK, 
birçok teknolojik yenilik sunuyor. USB portundan şarj edilebilen batarya, engelleri 
algılayan ultrasonik sensör, titreşimli uyarı motorlarının yanı sıra touchpad ve 
Bluetooth bağlantısı görme engellilerin ellerini tutmadan telefonlarını 
kullanmalarını sağlıyor. Bluetooth aracılığıyla bir cep telefonuna bağlanan 
WeWALK, dokunmatik yüzey üzerinden telefon kontrolü sağlayarak bir elin 
tamamen boşta kalmasını sağlar. Bu sayede görme engellilerin toplu taşıma 
araçlarına binerken, kalabalık bir caddede yürürken veya merdiven çıkarken 
yaşadıkları denge problemlerini en aza indirir. Wheelmap uygulaması, tekerlekli 
sandalye kullanıcılarını en sık kullanılan mekanların engelli kullanımına uygun 
olup olmadığını bir harita üzerinde işaretler. Harita sayesinde tekerlekli sandalye 
kullanıcıları gidecekleri yerin engelli dostu olup olmadığını öğrenebiliyor. Örneğin 
restoran, bar, kafe ve sinemalarda asansör, engelli rampası, engelli tuvaleti, 
engelli parkı olup olmadığını uygulama öğrenebiliyor. 

Menşei ülke Türkiye 

Dil Ingilizce 

Kaynak Türü Website, Video 

Linkler 
https://wewalk.io/tr/ (Türkçe) 

https://www.youtube.com/watch?v=_J2ElxL7Stw (Türkçe) 

 

 

 

 

 

 

 

https://wewalk.io/tr/
https://www.youtube.com/watch?v=_J2ElxL7Stw


Kaynak Numarası 9 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEYD (TR) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi Duyusal 

Başlık Duygularla Yüzleşmek 

Kısa Açıklama 

Küresel teknoloji şirketi HUAWEI, engellilerin hayatını kolaylaştıran ürünler 
geliştirirken yapay zekanın gücünden de yararlanıyor. Şirketin "Facing Emotions" 
uygulaması, görme engellilerin konuştukları kişilerin yüzlerindeki duyguları 
algılamasını sağlıyor. Yedi evrensel insani duyguyu yedi sese dönüştürmek için 
telefon kamerası ve yapay zeka kullanan uygulama, görme engellilerin iletişim 
kurarken daha zengin bir deneyim yaşamalarını sağlamayı hedefliyor. Arka 
kamera aracılığıyla kullanılan uygulama, yüz ifadelerini ve duyguları analiz ediyor 
ve ardından bunları sese dönüştürmek için yapay zeka ile oluşturulmuş bir 
programlama dili kullanıyor. Uygulama, görme engelli kişinin konuştuğu kişinin 
yüzünü tarar ve göz, burun, kaş, ağız gibi yüz unsurlarının birbirlerine göre 
konumlarını belirler. Gerçek zamanlı ve çevrimdışı çalışabilen uygulama, 
tanımlanan duyguyu telefonda duyulan tanımlı bir sese dönüştürerek görme 
engelli kişinin taktığı kulaklığa iletir. 

Menşei ülke Çin 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Uygulama/App 

Linkler 
https://play.google.com/store/apps/details?id=facing.emotions&hl=tr&gl=US 
(Türkçe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=facing.emotions&hl=tr&gl=US


Kaynak Numarası 10 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEYD (TR) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik 
Tipi 

Duyusal 

Başlık Aşırı His 

Kısa 
Açıklama 

Supersense (Aşırı His), görme engelli kullanıcıların bağımsız olarak okumalarına, 
nesneleri bulmalarına ve yerleri keşfetmelerine yardımcı olan akıllı bir yapay zeka 
uygulamasıdır. Fiziksel dünyayı görme engelli ve az gören topluluklar için daha 
erişilebilir hale getirmenize yardımcı olur. 

Supersense, yapay zekanın gücünü yalnızca nesneleri tanımlamak için değil, aynı 
zamanda kör ve görme engelli kullanıcılar için sorunları çözmek için de kullanır. 
Kullanıcılar bağımsız olarak şunları yapabilir: 

- Eşsiz otomatik kamera yönlendirme sistemimizi kullanarak metinleri, belgeleri ve el 
yazısını hızla okuyun 

- Sandalyeler, kapılar, coplar veya etraftaki insanlar gibi belirli nesneleri bulmak için 
kamerayla çevreyi tarayın 

- Yeni ve tanıdık olmayan ortamları keşfedin ve etrafınızdaki nesneler hakkında bilgi 
edinin 

- Fotoğraflardaki metni ve diğer uygulamalardaki PDF'leri okuyun. Dosyaları Supersense 
ile paylaşın, saniyeler içinde sizin için okuyacaktır. Birçok özellik internet bağlantısı 
olmadan çalışır, böylece her durumda kullanılabilirler. Uygulama, tam TalkBack 
erişilebilirlik desteğine sahiptir ve birden çok dilde mevcuttur. 

Menşei 
ülke 

Amerika Birleşik Devletleri 

Dil İngilizce 

Kaynak 
Türü Uygulama/App 

Linkler 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mediate.supersense&hl=tr&gl=US 
(Türkçe) 

 

 



 

SEADDER 
 

Kaynak numarası 1 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEADDER (TR) 

Kategori Metodolojiler ve stratejik yaklaşımlar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık Ulusal Engellilik Sigortası Planı 

Kısa Açıklama 

1- Ulusal Engellilik Sigortası Planı (NDIS) : 
 
NDIS, ihtiyacı olsun ya da olmasın, kullansın ya da kullanmasın tüm engelli kişileri 
kapsar. Bu program, engellilerin hizmetlere ulaşmaları için daha kapsayıcı bir 
yaklaşımı teşvik edecek politika ve planları öngörmektedir. Engellilerin 
potansiyellerini diğer vatandaşlarla eşit olarak geliştirmeyi amaçlar. 
 
2- Adalet ve Güvenlik 

Maruz kaldıkları veya başkalarına maruz kaldıkları şiddetin, kendileriyle adalet 
sistemi arasındaki etkileşimi ve aldıkları desteğin niteliğini ve güvenliğini artırmayı 
ve bu korumasız grup için sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlarlar. Adalette, 
'engellilere ayrımcılık yasağı' yasası uygulanıyor (işyeri, istihdam, eğitim, tesislere 
ulaşma, barınma, spor, bilgi alma hakkı gibi konuları içeriyor) 

Menşei ülke Avustralya 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Web sitesi 

Linkler 
 https://www.aihw.gov.au/reports/disability/people-with-disability-in-
australia/contents/income-and-finance/income-support (ingilizce) 

 

 

 

 

 

 

https://www.aihw.gov.au/reports/disability/people-with-disability-in-australia/contents/income-and-finance/income-support
https://www.aihw.gov.au/reports/disability/people-with-disability-in-australia/contents/income-and-finance/income-support


Kaynak numarası 2 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEADDER (TR) 

Kategori Metodolojiler ve stratejik yaklaşımlar 

Engellilik Tipi Duyusal 

Başlık İşitme Engelli Öğrenciler için Erken Eğitim Müdahalesi 

Kısa Açıklama 

Kanada'da erken eğitim müdahalesi işitme engelli öğrenciler için benimsenmiştir. 
İşitme engellilerin okula entegrasyonu (bağımsız bir sınıfta veya dinleyici 
öğrencilerle birlikte) için düzenlemeler bulunmakta olup, işitme cihazı kullanan 
öğrenciler için FM sistemleri gibi teknolojik cihazlar kullanılmaktadır. 

Kanada'da devlet okullarının bazı programları iki dilli/iki kültürlü eğitim felsefesini 
benimsemiştir. İşitme engelli öğrencilere yönelik eğitime iki dilli/iki kültürlü bir 
yaklaşım, Amerikan İşaret Dili (ASL) ve İngilizce'yi sınıf dili olarak kullanır. İşitme   
engelli kültürü gibi konulara yer vererek öğrencilere hem işitme engelli hem de 
işitsel kültür kazandırmayı amaçlar. 

Menşei ülke Kanada 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Web sitesi 

Linkler 

- About AEBC | Alliance for Equality of Blind Canadians (ingilizce) 
-  Does Canada use the American sign language? - Quora (ingilizce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blindcanadians.ca/about
https://www.quora.com/Does-Canada-use-the-American-sign-language


Kaynak numarası 3 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEADDER (TR) 

Kategori Metodolojiler ve stratejik yaklaşımlar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal 

Başlık Engelli Eylem Planı 

Kısa Açıklama 

Yeni Zelanda, 'Engelliler Eylem Planı 2019-2023' ile kapsayıcı ve erişilebilir olmayı 
hedefliyor. Erişilebilirlik hakkında; 

- Erişilebilir konut sistemlerini arttırmak, 

- Engelli İstihdamı Eylem planını gerçekleştirmek 

Nitelikli sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi, otobüs şoförlerine yönelik 
engelli bilinçlendirme programları, engellilerin kamu hizmetlerine erişiminin 
sağlanması, karar alma süreçlerine katılımlarının artırılması, anlaşılır ve ulaşılabilir 
olması gibi uygulamalarla engellilerin yaşam standartlarını iyileştirmeye 
çalışıyorlar. 

Bu plan, engellilerin eğitimi ile ilgili müfredatın iyileştirilmesine yönelik eylem 
planları oluşturmayı, öğrencilerin sürecini takip ve değerlendirmeyi, mesleki 
eğitimi revize etmeyi, öğrenmeyi desteklemeyi amaçlamaktadır. 

Menşei ülke Yeni Zelanda 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Websitesi 

Linkler 

- Disability Action Plan 2019-2023 - Office for Disability Issues (odi.govt.nz)  
(İngilizce) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.odi.govt.nz/disability-action-plan-2/


Kaynak numarası 4 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEADDER (TR) 

Kategori Metodolojiler ve stratejik yaklaşımlar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal 

Başlık İstihdamı Teşvik Kanunu 

Kısa Açıklama 

Engellilerin istihdam hakları 'İstihdamı Teşvik Kanunu' ile korunmaktadır. 
Engellilerin istihdamından ve mesleki eğitiminden hem merkezi hem de yerel 
yönetimler sorumludur. 

Kayıtlı engelliler için ücretsiz toplu taşıma, mesleki eğitim, kişisel bakım, 
hemşirelik bakımı ve rehabilitasyon tedavi hizmetleri bulunmaktadır. Yönetim 
engellilerin otopark, araç tescili ve elektrik ücretlerini desteklemektedir. Aynı 
zamanda internet, cep telefonu hizmetleri ve uçak biletlerinde indirim almak için 
özel sektörle işbirliği yapmaktadır. 

Menşei ülke Güney Kore 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Websitesi 

Linkler 

- Korea Organization For Deafblind People (İngilizce) 
- People With Disabilities - South-korea - Angloinfo (İngilizce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deafblind.com/korea.html
https://www.angloinfo.com/how-to/south-korea/healthcare/people-with-disabilities


Kaynak numarası 5 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEADDER (TR) 

Kategori Metodolojiler ve stratejik yaklaşımlar 

Engellilik Tipi Fiziksel 

Başlık Tayvan 

Kısa Açıklama 

Raylı ulaşım araçları ve halk otobüsleri, emniyet kemerli tekerlekli sandalye 
erişimine uygundur. 

Trafik ışıklarının çoğu, görme engellilerin yolları güvenli bir şekilde kullanmaları 
için sesli sinyallerle donatılmıştır. Görme engelliler, halka açık alanlarda rehber 
köpeklerle ücretsiz dolaşabilmektedir. İşverenler, engelli ve cezalandırılan çalışanı 
işe almayı reddettiğinde veya işten çıkardığında ayrımcılık yapamazlar. 

Yasaya göre, 67'den fazla çalışanı olan özel bir şirketin en az bir engelli ile 
çalışması gerekiyor. Daha büyük şirketler için işgücünün en az %1'i engelli 
çalışanlardan oluşmalıdır. 

Menşei ülke Tayvan 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Web sitesi 

Linkler 
 https://www.angloinfo.com/how-to/taiwan/healthcare/people-with-
disabilities (İngilizce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.angloinfo.com/how-to/taiwan/healthcare/people-with-disabilities
https://www.angloinfo.com/how-to/taiwan/healthcare/people-with-disabilities


Kaynak numarası 6 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEADDER (TR) 

Kategori Metodolojiler ve stratejik yaklaşımlar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal 

Başlık Engelli Eylem Planı 

Kısa Açıklama 

Yeni Zelanda, 'Engelliler Eylem Planı 2019-2023' ile kapsayıcı ve erişilebilir olmayı 
hedefliyor. Erişilebilirlik hakkında; 

- Erişilebilir konut sistemlerini arttırmak, 

- Engelli İstihdamı Eylem planını gerçekleştirmek 

Nitelikli sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi, otobüs şoförlerine yönelik 
engelli bilinçlendirme programları, engellilerin kamu hizmetlerine erişiminin 
sağlanması, karar alma süreçlerine katılımlarının artırılması, anlaşılır ve ulaşılabilir 
olması gibi uygulamalarla engellilerin yaşam standartlarını iyileştirmeye 
çalışıyorlar. 

Bu plan, engellilerin eğitimi ile ilgili müfredatın iyileştirilmesine yönelik eylem 
planları oluşturmayı, öğrencilerin sürecini takip ve değerlendirmeyi, mesleki 
eğitimi revize etmeyi, öğrenmeyi desteklemeyi amaçlamaktadır. 

Menşei ülke Yeni  Zelanda 

Dil İngilizce 

Kaynak Türü Websitesi 

Linkler 
- Disability Action Plan 2019-2023 - Office for Disability Issues (odi.govt.nz)  
(İngilizce) 

 

 

https://www.odi.govt.nz/disability-action-plan-2/


 

Türkiye – ULUSAL KAYNAKLAR 
IU 
 

Kaynak numarası 1 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IU (TR) 

Kategori Proje 

Engellilik 
Tipi 

Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık enGrehber (Engellilik Rehberi) 

Kısa 
Açıklama 

Kullanıcı adına eylemler gerçekleştirerek bilgi verebilen ve hayatı inanılmaz 
derecede kolaylaştırabilen yapay zeka yazılımıdır. "Hangi okula gidebilirim?", 
"Okula nasıl başlayabilirim?", "Kitapları nasıl bulabilirim?", "Nereye iş 
başvurusu yapmalıyım?" gibi engelliler tarafından çok fazla bilinmeyen pek 
çok yaygın sorunun cevabı bulunmaktadır. Bu uygulama ile kullanıcılar, 
engellilerle ilgili olabilecek her türlü bilgiye çok sade ve kullanıcı dostu bir 
şekilde ulaşabilmektedir. Yakın gelecekte hastane, danışma ve araştırma 
merkezi randevularının alınması, uygulama üzerinden bilet satın alınması gibi 
çeşitli işlemler gerçekleştirilebilecektir. enGrehber, Play Store ve App 
Store'dan akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilebilir. 

Menşei 
ülke 

Türkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak 
Türü Uygulama/App 

Linkler http://www.beyazay.org.tr/projelerimiz/engrehber/  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beyazay.org.tr/projelerimiz/engrehber/


Kaynak numarası 2 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IU (TR) 

Kategori Proje 

Engellilik 
Tipi 

Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık Erişilebilir Turizm, Engelsiz İstanbul 

Kısa 
Açıklama 

“Erişilebilir Turizm, Engelsiz İstanbul” projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Bu proje, 
engelliler için müzelerdeki fiziksel engelleri ortadan kaldırarak, web 
sitesindeki bilgi setini mobil cihazlara indirerek, müze içeriği hakkında bilgi 
vererek engelli bireylerin daha fazla sosyalleşmelerini sağlamayı 
amaçlamaktadır. Projede İstanbul Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı, Kariye 
Müzesi, Büyük Saray Mozaik Müzesi, Miniatürk, Ayasofya Müzesi, Panorama 
1453 ve Rahmi Koç Müzeleri yer almaktadır. 

Menşei 
ülke 

Türkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak 
Türü Diğer (servis) 

Linkler 
https://erisilebilir.istanbul/sayfalar/calismalar/accessible-tourism-
unimpeded-istanbul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://erisilebilir.istanbul/sayfalar/calismalar/accessible-tourism-unimpeded-istanbul
https://erisilebilir.istanbul/sayfalar/calismalar/accessible-tourism-unimpeded-istanbul


 

Kaynak numarası 3 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IU (TR) 

Kategori Proje 

Engellilik 
Tipi 

Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık Engelsiz Kulüp 

Kısa 
Açıklama 

Türk Kızılayı, Türkiye'nin en büyük insani yardım kuruluşudur. Engelli 
bireylerin daha genel olarak ve eşit koşullar altında yaşama tam ve etkin 
katılımını sağlamak amacıyla Kızılay, "Engelsiz Kulüp" projesini hayata geçirdi. 
Proje, engelli bireylerin örgütün çeşitli faaliyetlerine gönüllü olarak 
katılmalarını ve Türk Kızılayı'nın Türkiye'deki tüm şubelerinde aktif rol 
almalarını amaçlamaktadır. Ayrıca il ve ilçelerde ilkokul, ortaokul ve liselere 
yönelik engelli bilinçlendirme ve bilinçlendirme eğitimleri düzenleyecektir. 

Menşei 
ülke 

Türkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak 
Türü Diğer (servis) 

Linkler https://www.kizilay.org.tr/Haber/HaberArsiviDetay/5647  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kizilay.org.tr/Haber/HaberArsiviDetay/5647


 

 

Kaynak numarası 4 Gönderilme durumu Evet 

Araştırm
a 

Partneri 
IU (TR) 

Kategori Politika Belgeleri 

Engellilik 
Tipi 

Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık Engelliler İçin Bilgilendirme Rehberi 

Kısa 
Açıklama 

Bu rehber, Türkiye'de engelliler için sağlık, eğitim, erişilebilirlik, kişisel hareketlilik, 
istihdam, teşvik ve destekler, sosyal yardım ve sosyal hizmetler ile ilgili olarak sunulan 
hak ve hizmetler hakkında bilgiler içermektedir. Bu alanlara ek olarak, Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehberde, engelli vatandaşların tüm 
haklarına ilişkin bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla bireysel başvuru 
mekanizmaları, hak ettikleri hizmetler ve Engelli Hakları Sözleşmesi hakkında bilgiler yer 
almaktadır. 

Menşei 
ülke 

Turkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak 
Türü Belge 

Linkler 
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/70612/engelliler_icin_bilgilendirme_rehberi
.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/70612/engelliler_icin_bilgilendirme_rehberi.pdf
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/70612/engelliler_icin_bilgilendirme_rehberi.pdf


 

 

 

Kaynak numarası 5 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IU (TR) 

Kategori Politika Belgeleri 

Engellilik 
Tipi 

Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık 5378 Sayılı engeliler Kanunu 

Kısa 
Açıklama 

5378 sayılı engeliler Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 
amacı özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal 
güvenlikleri ile ilgili sorunlarını çözmek; her yönden gelişimlerini ilerletecek 
tedbirler alarak topluma katılımlarını sağlamak; önlerindeki engelleri 
kaldırmak için; ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri 
yapmak. 

Menşei 
ülke 

Türkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak 
Türü Belge 

Linkler https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378-20130425.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378-20130425.pdf


 

 

 

 

Kaynak numarası 6 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

IU (TR) 

Kategori Politika Belgeleri 

Engellilik 
Tipi 

Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık Yetişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Yönetmeliği 

Kısa 
Açıklama 

Bu yönetmeliğin amacı, “Yetişkinler İçin Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve 
“Yetişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanma Nedeniyle Durumu Bildiren Sağlık 
Kurulu Raporu”nu almak; rapor verebilecek yetkili sağlık kurum ve 
kuruluşlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek; 
derecelendirme, sınıflandırma ve tanımlamaların gerekli olduğu alanlarda 
engellilere yönelik ortak bir uygulama geliştirmek; ve uluslararası 
sınıflandırma ve kriterlerin yaygın olarak kullanılmasını sağlamak. 

Menşei 
ülke 

Türkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak 
Türü Belge 

Linkler https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/149331 

 

 

 



 

SEYD  
 

Kaynak numarası 1 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEYD (TR) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi Duyusal 

Başlık Turkcell Hayal Ortağım 

Kısa Açıklama 

Hayal Ortağı, görme engellilerin bilgi ve teknolojiye, sinemada sesli betimlemeye, 
güncel köşe yazıları ve haberler, iç mekan ulaşım hizmetlerine ulaşmalarının 
kolaylığı için ücretsiz bir iOS ve Android mobil uygulamadır. Filmlerin sesli 
anlatımlarını sinemada Hayal Ortağım ile ekstra bir donanım veya yazılıma ihtiyaç 
olmadan dinleyebilirsiniz. Ses tanıma teknolojisi sayesinde herhangi bir detayı 
kaırmadan sinema salonlarında herkesle aynı anda film izlenebilir. Şu ana kadar 
175 film ile dünyanın en fazla sesli anlatımına sahip olan uygulama! Hayal 
Ortağım uygulaması Turkcell ve YGA’nın dayanışması ile oluşturulmuştur. Ancak 
sadece Turkcell kullanıcılarına değil tüm görme engellilere ücretsiz hizmet 
vermektedir. 

Menşei ülke Türkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak Türü Uygulama/App 

Linkler http://www.hayalortagim.com/ (Türkçe) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kaynak numarası 2 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEYD (TR) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi Duyusal 

Başlık Türk Telekom Sesli Adımlar Uygulaması 

Kısa Açıklama 

Türk Telekom, alışveriş merkezleri, kampüsler, havaalanları gibi karmaşık 
yapılarda görme ve işitme engellilerin yardımsız hareket edebilmelerini sağlamak 
için "Sesli Adımlar" projesini hayata geçirdi. Türkiye'de dünyada ilk kez Türk 
Telekom-Boni A.Ş. işbirliğiyle geliştirilen proje ile engelli vatandaşların sosyal 
hayata daha fazla dahil olmaları desteklendi. Sesli Adımlar uygulaması 2014 
yılında sadece görme engellilere akıllı telefonları üzerinden sesli rehberlik hizmeti 
vermek amacıyla başlatılırken, 2017 yılında da basit ikonlarla işitme engellilerin 
kullanımına sunulmuştur. Sesli adımlar uygulaması, operatörden bağımsız olarak 
tüm kullanıcılara hizmet vermektedir. Sesli Adımlar, iki temel soruyu yanıtlayarak 
çalışır: “Şu anda neredeyim, neyim var?” ve "buraya nasıl gidebilirim?" Sesli 
adımlar ile görme engellilerin özgürce yürüyebilecekleri yerler: Alışveriş 
Merkezleri, Özel İşletmeler, Üniversiteler, Okul, Belediye ve Devlet Daireleri, 
camiler. 

Menşei ülke Türkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak Türü Uygulama/App 

Linkler http://www.turkiyeyedeger.com.tr/sesli-adimlar/ (Türkçe) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kaynak numarası 3 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEYD (TR) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi Duyusal 

Başlık Ses Kitaplığı 

Kısa Açıklama 

Erişilebilirlik Birimi, engelli kullanıcılarımızın kütüphane hizmetlerinden en iyi 
şekilde yararlanmalarını sağlamaya hizmet eden bir birimdir. Bu doğrultuda 
birimimiz birçok çalışma yürütmektedir. Engelli kullanıcılarımızın kütüphanemizi 
rahat kullanabilmeleri için fiziki düzenlemeler yapılmakta, Erişilebilirlik 
Birimi'nden yararlanan ve en çok kişiye özel düzenlemelere ihtiyaç duyan görme 
engelli kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek projeler üretilmektedir. 
Görme engelli kullanıcılarımızın notlarına ve belgelerine ulaşabilmeleri için Braille 
yazıcı ve Braille ekranlı bilgisayar bulunmaktadır. Sesli kitabın yanı sıra 
koleksiyonumuzdaki kitaplar taranarak dijital ortama aktarılır ve aktarılan kitaplar 
üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak kullanıcılarımıza sunulur. Ayrıca müzik 
eğitiminin devamı için yazılım ve donanımdan oluşan birleşik bir müzik sistemi 
bulunmaktadır. Erişilebilirlik ünitesinde oluşturulan sesli kitap, ders kitabı ve diğer 
dokümanlar, telif hakkı yasası gereği sadece görme engelli kullanıcılarımız 
tarafından ödünç alınabilir. 

Menşei ülke Türkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak Türü Ses 

Linkler https://kutuphane.marmara.edu.tr/hizmetler/erisilebilirlik (Türkçe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kutuphane.marmara.edu.tr/hizmetler/erisilebilirlik


Kaynak numarası 4 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEYD (TR) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık Rehabilitasyon Merkezleri 

Kısa Açıklama 

Resmi bakım ve özel bakım merkezlerinde bakıma muhtaç engellilere yataklı ve 
gündüz hizmet verilmektedir. Ayrıca bakıma muhtaç engelli bireylerin ikamet 
adreslerinde evde bakım hizmetleri verilmektedir. Ancak bu hizmet Sosyal 
Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne evde bakım destek yardımı olarak sosyal yardım 
olarak verilmiştir. Engellilere hizmet veren resmi ve yatılı gündüz bakım 
merkezlerine yerleşmek veya bu merkezlerden yararlanmak için Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüklerine başvurmak gerekmektedir. Engelli Bakım 
Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında işlemler 
yapılmaktadır. 

Menşei ülke Türkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak Türü Belge 

Linkler https://ailevecalisma.gov.tr/ (Türkçe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaynak numarası 5 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEYD (TR) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık Engelli Umut Evleri 

Kısa Açıklama 

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bakılan engellilerimizin bakımlarını kurum 
dışında evlerinde de sağlayarak engellilerimizin toplum yaşamına aktif katılımını 
sağlamayı amaçlayan yeni hizmet modelimize "Umut Evi" adını veriyoruz. 
Engellilerimizin yaşayacakları apartman veya mahallede çevrelerindeki kişi ve 
ailelerle daha etkin iletişim kurmalarında, bağımsız yaşama konusunda 
özgüvenlerini artırmalarında ve kendilerini toplumun bir parçası hissetmelerinde 
fayda sağlayacakları öngörülmektedir. Bu proje ile umut evinde sosyal hayata, iş 
ve meslek hayatına uyum sağlayan engellilerin kendi kendilerine yettikten sonra 
hayatlarını bağımsız olarak sürdürmeleri hedeflenmektedir. Engellilerin bağımsız 
olarak hayatlarını sürdürebilecekleri "Umut Evi" bu amaca ulaşmalarını sağlamak 
için hayata geçirilmiştir. 

Menşei ülke Türkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak Türü Belge 

Linkler https://ailevecalisma.gov.tr/ (Türkçe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaynak numarası 6 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEYD (TR) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık Engelli Bakım Merkezleri 

Kısa Açıklama 

18 yaş üstü, bay-bayan, zihinsel ve bedensel engelli, Alzheimer, bunama, 
Parkinson gibi yaşlanmaya bağlı fiziksel aktivitelerini yapamayan hastalara 7/24 
hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Engelli vatandaşlara bakmak, devletin 
sosyal devlet olma ilkesine uygun olarak üstlendiği bir hizmettir. Resmi bakım ve 
özel bakım merkezlerinde bakıma muhtaç engellilere yataklı ve gündüz hizmeti 
verilmektedir. Ayrıca bakıma muhtaç engelli bireylerin ikamet adreslerinde evde 
bakım hizmetleri verilmektedir. 

Menşei ülke Türkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak Türü Belge 

Linkler https://ailevecalisma.gov.tr/ (türkçe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kaynak numarası 7 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEYD (TR) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık Engellilik Yararları ve Hakları 

Kısa Açıklama 

Engellilere sağlanan maddi imkanlar üç başlık altında toplanabilir: Engelli Aylığı 
(2022), Muhtaçlık Aylığı, Evde Bakım Ücreti: Evde Bakım Aylığı. Engelli Vergi 
İndirim ve İstisnaları: Gelir Vergisinde Engelli İndirimi, ÖTV İstisnası İndirimleri ve 
Kamu Kurumları Tarafından Engellilere Sağlanan Haklar: Engelli Kimlik Kartı Hakkı, 
Belediye Engelli İndirimleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelli 
Yardımları vb. özel şirketler tarafından sağlanan İndirim ve Haklar, 
Telekomünikasyon Engelli İndirimleri, Engelli İstihdamına İlişkin Haklar, 
Engellilerin Eğitimine Yönelik Haklar. 

Menşei ülke Türkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak Türü Belge 

Linkler 
www.mevzuat.gov.tr (Türkçe) 

www.sosyalyardimlar.net (Türkçe) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kaynak numarası 8 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEYD (TR) 

Kategori Araçlar ve Kaynaklar 

Engellilik Tipi Fiziksel 

Başlık Bedensel Engelliler İçin Bilgisayar Programlama Eğitimi 

Kısa Açıklama 

ÇBBED'NİN Türkiye İş Derneği ile birlikte hazırladığı, onaylanıp eğitim kaynakları 
ayrılan "Fiziksel Engelli Bireyler için İleri Teknoloji Bilgisayar Programcılığı Eğitim 
Programı" Belediye meclisinin Engelli Servis Müdürlüğü tarafından yürürlüğe 
konulmuştur. Bu projenin amacı engellileri topluma kazandırmak, ekonomiye 
katkı sağlayacak düzeye getirmek ve evlerinden çıkmadan yapabilecekleri geçerli 
bir mesleğe sahip olmalarını sağlamaktır. 

Menşei ülke Türkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak Türü Belge 

Linkler https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/797180 (Türkçe) 

 

 



 

SEADDER 
 

Kaynak numarası 1 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEADDER (TR) 

Kategori İyi uygulamalar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal 

Başlık T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

Kısa 
Açıklama 

1- Erişilebilirlik Ödülleri ; 
Erişilebilirlik “Engellilerin binalara, açık alanlara, ulaşım ve bilgi 
hizmetlerine, bilgi ve iletişim teknolojilerine güvenli ve bağımsız erişimi ile 
kullanımı”. 
2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işitme engelli bireylere 
hizmet verebilmek için Türkçe şarkı dili tercümanı sağlamaya başlamıştır. 
3- İŞKUR aracılığıyla engelli istihdamı; 
Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından aldıkları engelli sağlık kurulu raporu 
ile engellerine göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40'ından 
yoksun olduğunu belgeleyen vatandaşlar, İŞKUR'a "engelli" statüsü ile kayıt 
yaptırabilirler. 
Teşvik 
Özel sektör tarafından istihdam edilen her bir engelli için asgari ücret 
düzeyindeki işverenin sosyal güvenlik primi paylarının tamamı Hazine ve 
Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. 

İŞKUR'a kayıtlı engellilere iş ve meslek danışmanlığı yapılmakta, mesleki 
niteliklerinin artırılması için kurslara veya işbaşı eğitim programlarına 
yönlendirilmektedir. 

Menşei ülke Türkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak Türü Website, diğer  

Linkler 
www.aile.gov.tr(Türkçe) 

www.iskur.gov.tr (Türkçe) 

 

 

 

http://www.aile.gov.tr/
http://www.iskur.gov.tr/


Kaynak numarası 2 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEADDER (TR) 

Kategori İyi uygulamalar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık Milli Eğitim Bakanlığı 

Kısa Açıklama 

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı yaygın eğitim kurumlarında 
8 ders programında Görme Engelliler için 32 kurs; İşitme Engelliler için 211 kurs; 
Ortopedik Engelliler için 69 kurs mevcuttur. 
Ayrıca; Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için 1 aile destek modülü ve 1 yaklaşım 
modülü bulunmaktadır. Görme engelliler için Braille Alfabesi ve işitme engelliler 
için İşaret Dili ile din eğitimi öğretimi için eğitici eğitim modülü bulunmaktadır. 
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin aileleri için 6 kurs ve görme engelli aileleri için 
2 modül bulunmaktadır. Braille alfabesi öğretimi için 2 modül ve işaret dili 
öğretimi için 2 modül bulunmaktadır. 
Bunların dışında yaygın eğitim kurumlarının fiziki yapısının uygun olması, 
öğretmenlerin engelliyi eğitebilecek donanıma sahip olması vb. Engelli birey 
kanunda belirtilen tehlikeli meslekler ve yasaklar haricinde bulunan istediği bir 
kursa katılabilir. 

Menşei ülke Türkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak Türü website, diğer 

Linkler www.meb.gov.tr (Türkçe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meb.gov.tr/


Kaynak numarası 3 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEADDER (TR) 

Kategori İyi uygulamalar 

Engellilik Tipi Duyusal 

Başlık T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Kısa Açıklama 

Konuşan Kütüphane Hizmeti; 
Görme engellilerin bilgi kaynaklarına erişimlerini sağlayarak eğitim ve 
öğretimlerini desteklemek ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 
Bakanlık tarafından 13 halk kütüphanesinde “Konuşan Kütüphane Bölümleri” 
kurulmuştur. 
Braille Alfabesi ile basılan kitaplar okuyucuların istek, ilgi ve ihtiyaçları 
doğrultusunda Bakanlık tarafından satın alınmakta ve dergilere abone olarak 
kullanıcılara sunulmaktadır. Ayrıca web sayfası aracılığıyla görme engelli bireylere 
sesli kitap hizmeti verilmektedir. 
Milli Kütüphane Konuşan Kütüphane üyelerinin Görme Engelliler Merkezi 
arşivlerinde bulunan sesli kitapları herhangi bir zaman, mekan ve donanım engeli 
olmaksızın telefonlarından dinlemelerini sağlayan uygulama, ekran okuyucu 
programlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

Menşei ülke Türkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak Türü ses 

Linkler http://konusankitaplik.mkutup.gov.tr/ (Türkçe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://konusankitaplik.mkutup.gov.tr/


Kaynak numarası 4 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEADDER (TR) 

Kategori Metodolojiler ve stratejik yaklaşımlar 

Engellilik 
Tipi 

Fiziksel, Organik, Duyusal 

Başlık Uluslararası Stratejiler Tarihsel Gelişime Paralel Paradigma Değişimlerinden Doğar 

Kısa 
Açıklama 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, hükümetlere engelli bireylerle ilgili sorumluluklar veren 
uluslararası beyanlar ve anlaşmalar ana tartışma konusu haline geldi. 
1- Zihinsel Engellilerin Hakları Bildirgesi (1971), 
2- Engelli Hakları Bildirgesi (1975) 
3- Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (BM, 20 Kasım 1989) 
4- Engelliler için Fırsat Eşitliğine İlişkin Standart Kurallar (20 Aralık 1993) 
5-Salamanca Açıklaması(7-10 Haziran 1994) 
6-Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme (2006), 

7-Dünya Engellilik Raporu (WHO,2011) 
Menşei 

ülke 
Türkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak 
Türü websitesi, dosya 

Linkler 

• https://slideplayer.biz.tr/slide/12909225/?fbclid=IwAR2Gj7pNYeX5rvjNZeY 
ET44389SwZ3kRqGfBBFRNQK3VSq2K3LX7gymAuko#.YCmQiUgSTTc (Türkçe) 

• https://dergipark.org.tr/tr/pub/tihek/issue/48797/621058( Türkçe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://slideplayer.biz.tr/slide/12909225/?fbclid=IwAR2Gj7pNYeX5rvjNZeYET44389SwZ3kRqGfBBFRNQK3VSq2K3LX7gymAuko#.YCmQiUgSTTc
https://slideplayer.biz.tr/slide/12909225/?fbclid=IwAR2Gj7pNYeX5rvjNZeYET44389SwZ3kRqGfBBFRNQK3VSq2K3LX7gymAuko#.YCmQiUgSTTc
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tihek/issue/48797/621058


Kaynak numarası 5 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEADDER (TR)  

Kategori Metodolojiler ve stratejik yaklaşımlar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal 

Başlık Özel Eğitimde Kullanılan Alternatif Programlar (Montessori Yaklaşımı) 

Kısa 
Açıklama 

Özel gereksinimli bireylerin eğitiminde kullanılan eğitim ve tedaviye yönelik 
çok çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri de Montessori 
Yöntemidir. Montessori Metodu eğitimin doğal bir süreç olduğunu vurgular 
ve çocuğun kendi iç sesini dinleyerek davrandığına ve bu şekilde öz kontrol 
ve öğrenmeyi geliştirdiğine inanır. Montessori Metodu uygulanan özel 
eğitim okullarında zihinsel engelli ve otistik çocuklar ve diğer gelişimsel 
bozukluğu olan çocuklar yetenekli akranlarıyla aynı ortamda bulunurlar. 
Ayrıca Montessori Metodu, çocuğun kendi kendine pratik yaparak 
öğrenmenin en iyi ve en kolay yolunu bulmasını sağlar. Bu çalışmada 
Montessori Metodu'nda donanım, eğitim ortamının düzenlenmesi, eğitim 
ve öğretim yöntemleri, öğretmenin eğitimdeki rolü ve engelli çocuklarda 
yöntemin kullanımı konuları ele alınmaktadır. 

Menşei ülke Türkiye 
Dil Türkçe 

Kaynak Türü Belge 

Linkler https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/799602 (Türkçe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kaynak numarası 6 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEADDER (TR)  

Kategori Metodolojiler ve stratejik yaklaşımlar 

Engellilik 
Tipi 

Duyusal 

Başlık Kavramsal ve Pratik Konular 

Kısa 
Açıklama 

Engelli çocuklar, aile ve ebeveyn eğitimi gibi kavramların bilimsel olarak 
incelenmesi görece olarak kısa vadeli bir tarihsel geçmişe sahip olsa da, 
özellikle ebeveyn eğitimi yaklaşımları konusunda son 15 ila 20 yıldır artan 
ciddi tartışmalar olmuştur. Bu tür argümanların doğal sonuçları, literatürde 
önerilen alternatif kavramsal ve pratik yaklaşımlardı. Bu çalışmada, öncelikle 
engelli bir üyenin aile sistemi üzerindeki etkisine ilişkin temel teorik 
açıklamalar dikkate alınmıştır. İkinci olarak, ebeveyn eğitimi teriminin 
evrimsel süreci, geleneksel ebeveyn eğitiminden aile merkezli erken 
müdahalelere kadar her iki yaklaşımın da olumlu ve olumsuz yönleri 
açısından incelenmektedir. Üçüncüsü, ebeveyn eğitiminin mevcut konumu 
belirlenmeye çalışılmıştır. Son olarak, aile merkezli erken müdahale fikrinin 
sosyal-kültürel farklılıklara uygunluğu tartışılmaktadır. Bu incelemenin daha 
sonraki çalışmalar için etkileri sunulmuştur 

Menşei ülke Türkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak Türü Belge 

Linkler https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1515/18466(Türkçe) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaynak numarası 7 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEADDER (TR)  

Kategori Metodolojiler ve stratejik yaklaşımlar 

Engellilik Tipi Duyusal 

Başlık İşitsel/Sözlü Yaklaşım 

Kısa 
Açıklama 

Bu çalışmada İşitme Engelli Çocuklar Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 
(İÇEM) işitsel/sözlü yaklaşımla eğitim gören 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıftaki 40 işitme 
engelli öğrencinin yazılı anlatım becerileri incelenmiştir. Ayrıca öğrencilerin 
yazılı anlatım becerileri üzerinde etkili olduğu düşünülen iki öğrenci 
karakteri olan işitme cihazı kullanım yaşı ve süresi incelenmiştir. 
Araştırmada betimsel ve ilişkisel modeller kullanılmıştır. Bulgular, 
öğrencilerin tüm yazılı anlatım türlerinde orta düzeyde bir başarıya 
ulaştığını ortaya koymuştur. Bulgular ayrıca, yaşın yazılı ifade puanlarındaki 
varyansın yüzde 40'ını öngördüğünü, işitme cihazı kullanım süresinin ise 
yüzde 35'lik bir ek açıkladığını ortaya koymuştur. 

Menşei ülke Türkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak Türü Belge  

Linkler https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/87641(Türkçe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kaynak numarası 8 Gönderilme durumu Evet 

Araştırma 
Partneri 

SEADDER (TR)  

Kategori Metodolojiler ve stratejik yaklaşımlar 

Engellilik Tipi Fiziksel, Organik, Duyusal, Zihinsel 

Başlık Nitel Araştırma (yarı yapılandırılmış görüşmeler) 

Kısa 
Açıklama 

Fiziksel, organik ve duyusal engelli katılımcılarla (engelliler, aile üyeleri, sivil 
toplum kuruluşu yöneticileri, uzmanlar vb.) görüşmeler yapılmıştır. Bu 
görüşmelerle aşağıdakilerin belirlenmesi amaçlanmıştır: 

• Daha sonra engelli olan bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçları (sosyal, 
psikolojik, fiziksel vb.), 

• İhtiyaçlarına yönelik hizmetler (yerel projeler, kuruluşlar), 

• Engellilikle başa çıkma stratejileri. 

Menşei ülke Türkiye 

Dil Türkçe 

Kaynak Türü Belge  

Linkler https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22641/241877 (Türkçe) 
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