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Engellilerin sosyal ve ekonomik hayatlarını daha kolay 
sürdürebilmeleri amacıyla eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, 
iletişim ve çalışma şartlarına dair asgari standartların sağ-
landığı ve bu standartların ülke geneline yaygınlaştırıldığı, 
engellilerin sosyal dışlanmışlık duygusundan kurtulduğu bir 
Türkiye hedeflenmektedir.

Engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatında daha fazla 
yer alması için yapılan çalışmalar sonucunda 2002-2014 
döneminde kamu kurumlarında istihdam edilen engelli me-
mur sayısı 6.103’ten 34.088’e, kamu ve özel sektörde is-
tihdam edilen engelli işçi sayısını ise 45.621’den 89.980’e 
yükseltilmiştir.

Kamu ve özel sektördeki engelli kontenjanlarının doldu-
rulmasına yönelik tedbirleri almaya devam edilmektedir.

Devlet olarak bu çalışmalar yürütülürken, gerekli yasal 
düzenlemeler yapılırken sivil toplum gücü ile hareket edilmesi 
topluma hizmetin yansımasına ilişkin etki artırılmaktadır.

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı bu an-
layışa en uygun programlardan bir tanesidir. İlçemizde Ka-
zım Demirel Sevgi Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, yurt 
geneline örnek teşkil edebilecek Ereğli Down Cafe yapısını 
Sabancı Vakfı desteği ile hayata geçirdi.

Ereğli Down Cafe, 06/02/2014 tarihinde kabul edilen 
6518 sayılı yasada Korumalı İşyerlerine ilişkin teşvikten ya-
rarlanmak üzere Korumalı İşyeri Destek Projelerine başvurdu 
ve proje kabul edildi. Okulun eğitim atölyesi olarak çalışma-
larına başlayan kafenin bir işletmeye dönüşmesi özel eğitim 
mesleki eğitim merkezi olan okullara da örnek oldu.

Ereğli Down Cafe modelinin yaygılaştırılması amacıyla 
derneğimiz Sabancı Vakfı, Fark Yaratanlar Hibe Programı-
na başvurdu. Proje kapsamında hazırlanan bu rehber kitap 
modelin tanıtılması yanı sıra zihin engellilerin mesleki eğitimi 
ve istihdamları açısından da zengin bir kaynak oldu. Kitap 
içerisinde yazıları ile çalışmaya zenginlik katan değerli ho-
calarımıza teşekkür ediyorum.  

Ereğli halkı için farklı bir soluk olan Ereğli Down Cafe’nin 
kurulmasında maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Sa-
bancı Vakfı’na, sürdürülebilir proje anlayışıyla üç yıldır çalış-
malarına devam eden Kazım Demirel Sevgi Eğitim Derneği 
yönetici ve çalışanlarına, okulumuz öğretmenlerine ve her 
şeyden önce özel kafenin özel gençlerini tebrik ediyor, te-
şekkür ediyorum.

Şakir ERDEN
Ereğli Kaymakamı
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Hayatın insana ne getireceğini ve insandan ne götürece-
ğini önceden kestirmek mümkün değildir. Her insan doğuştan 
veya sonradan zihinsel veya fiziksel engelli olabilir. Önem-
li olan toplumumuzun bu durumu kabullenmesi, engellilerin 
yaşam koşullarını göz önünde bulundurarak onlara yönelik 
girişim ve çabaları ortaya koyabilmesidir. 

Engeller, ancak engellilere karşı zihinlerimiz de olan en-
gelleri kaldırmakla kalkar. Engelli kardeşlerimizin düşünme, 
üretme, çalışma, aktif bir biçimde hayatın içinde yer alma-
larını sağlamak ise hepimizin üzerine düşen bir görevdir. Bu 
konuda toplumun her ferdinin bir sorumluluğu vardır.

Ereğli Down Cafe ve Özel Gençler Sanat Evi’nin kurul-
ması, faaliyetlerine başlaması; bu sayede gençlerin hem 
eğitilmesi, hem de istihdam edilebilme imkânları Ereğli’mizin 
engelli bireylere karşı olan hassasiyetini bir kez daha tes-
cillemektedir. Bu gibi projeler sayesinde bir taraftan engelli 
vatandaşlarımıza karşı toplumumuzdaki duyarlılık artıyor, 
toplumun engellilere karşı önyargılı bakış açısı yıkılıyor; bir 
taraftan da engelli kardeşlerimizin sosyal hayata adapte 
olabilmeleri sağlanıyor. Böyle bir projenin içinde Ereğli Be-
lediyesi olarak bulunmak, bu projeye katkı sunmak, şahsım, 
tüm hemşerilerim adına bana huzur ve gurur veriyor.

Ereğli Belediyesi,  şimdiye kadar Down Cafe Uygulama 
Projesinin gerçekleştirileceği cafe mekânının kullanım iznini 
vermiş, binanın kullanıma sunulabilmesi için gerekli tadilatı 
ve çevre düzenlemesini yapmış, bundan sonra da her türlü 
desteğini sürdürecektir. Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Hibe 
Programı kapsamında hazırlanan Down Cafe Modelinin 
Yaygınlaştırması projesinin yurt genelinde örnek bir model 
olarak uygulanması, uygulanırken bu rehber kitaptan yarar-
lanılması bizi daha da mutlu edecektir. Bu projeye destek ve-
ren ve emeği geçen herkese minnet ve şükranlarımı sunarım. 

Özkan ÖZGÜVEN
Ereğli Belediye Başkanı
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Günümüzde teknolojik gelişmeler dikkate alındığında 
ülke kalkınmasında İnsan gücü eğitiminin, nitelikli bireyler 
yetiştirmenin önemi her geçen gün artmaktadır. İnsan gücü 
eğitiminde, günümüzde İş kollarının kendi içinde giderek ay-
rışması,  uzmanlaşma olgusunu öne çıkarmaktadır. Nitelikli, 
alanında uzmanlaşmış bireyler yetiştirmek öncelikle temel ve 
mesleki eğitim ile mümkün olmaktadır.

Mesleki eğitim, nitelikli birey yetiştirme ihtiyacını karşıla-
manın yanı sıra ülkelerin sosyal ve ekonomik düzeyini yüksel-
tilerek toplumsal barışın oluşması açısından önemli bir işleve 
sahiptir.

Mesleki eğitim, bir meslekle ilgili o mesleğe ait  bilgi, 
beceri ve  çalışma alışkanlıkları ve disiplininin kazandırıldığı 
ve bireylerin   var olan yeteneklerini yönlendiren eğitim süre-
cidir. Bireyin toplum içerisinde kendini gerçekleştirmesine ve 
mesleki bilgi becerileriyle gelir elde etmesine hizmet etmekte-
dir. Ancak nitelikli, alanında uzmanlaşmış bireyler yetiştirmek 
bireylerin ilgi ve yetenekleri dikkat alınarak uygun meslek 
alanlarında eğitim görmeleriyle mümkün olacaktır. Bu nokta 
da bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçimi 
önemli bir yer tutmaktadır.

Çağdaş eğitim anlayışında her bireyin farklı ilgi ve ye-
teneklere sahip olduğu gerçeği dikkate alındığında eğitimin 
bireyselleştirilmesi kavramı öne çıkmaktadır. Normal bireyler-
de bu nokta önemli iken daha özel hizmetlere ihtiyaç duyan 
bireylerde (Özel Eğitim gerektiren bireyler)  eğitim süreci içe-
risinde bireyselleştirme önemli bir kavram olarak yer almak-
tadır.

Özel Eğitim gerektiren bireyler içerisinde zihinsel engel-
liliğe baktığımızda, zihinsel engellilik ile ilgili farklı tanımlar 
bulunmakla birlikte genel olarak zihinsel engellilik kavramı 
gelişimsel yetersizlik türü olarak ifade edilmektedir.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde (2012) ise, zihin 
engelli bireyler; “Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki 
standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak 
kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya 
da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki geli-
şim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim 
hizmetlerine ihtiyaç duyan birey ifade eder” şeklinde tanım-
lanmıştır.

Zihinsel engellikte mesleki eğitimin yerine baktığımızda;  
Özel eğitim temel amaçları içinde yer aldığını ve özel eği-
timde zihinsel engelli bireylere iş ve meslek kazandırmanın, 

Doç Dr. Hakan SARI
Necmetin Erbakan Üniversitesi

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü Başkanı 
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bireyleri ekonomik bağımsızlıklarına ulaştırmanın önemli olduğu ifade edilmektedir.  Özel eğitim 
gerektiren bireylerde nitelikli, alanında uzmanlaşmış bireyler yetiştirmek yine bireylerin ilgi ve 
yetenekleri dikkat alınarak uygun meslek alanlarında eğitim görmeleriyle mümkün olacaktır.

Zihinsel yetersizliği olan bireylere iş ve meslek eğitimi, işe yöneltme, yerleştirme ve izleme 
konularında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen hizmetler, 5378 sayılı Özürlüler 
Kanunu ve 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 2000 yılında yürürlüğe giren ve Temmuz 
2012’de yeniden düzenlenerek yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği esasları dikkate 
alınarak düzenlenip uygulanmaktadır. Bireylerin bu düzenlemeler ile gidebilecekleri kurumlarda 
belirlenmiştir.

Ülkemizde bireylerin engel türlerine göre gidebilecekleri mesleki eğitim kurumları bulunmak-
tadır. Öncelikle kaynaştırma uygulamaları yoluyla genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarında 
eğitimlerini sürdürebilecekleri gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan Özel Eğitim Mes-
leki Eğitim Merkezi (Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik),Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Or-
ta-Ağır Zihinsel Yetersizlik) orta öğretim kurumlarında eğitim görebilmektedirler.

Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik), Özel Eğitim İş Uy-
gulama Merkezi (Orta-Ağır Zihinsel Yetersizlik) ortaokulu tamamlayan genel ve mesleki orta-
öğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 23 yaşından gün almamış özel 
eğitim gerektiren bireyler için temel yaşam ve toplumsal uyum becerileri, iş ve meslek ile ilgili bilgi 
becerileri kazandırmak amacıyla eğitim veren kurumlardır.

 Örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen,  zorunlu eğitim çağı dışına çıkan bireyler için 
Halk Eğitim Merkezleri, İŞKUR, Belediyeler ve özel mesleki rehabilitasyonlar de mesleki eğitim ile 
ilgili kurs veren diğer kurumlar olarak yer almaktadır.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Engelli Bireylere ilişkin istatistiki bilgilerine 
göre Ulusal Engelliler Veritabanında  (Ekim 2014) kayıtlı adresi, engel grubu ve engelli sağlık 
kurulu rapor bilgileri bilinen 562.319 zihinsel engelli birey olduğu belirtilmiştir.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Res-
mi istatistik verilerine göre de Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinin sayısının 112 olduğu ve 
toplamda 9.324 zihinsel engelli bireyin eğitim gördüğü belirtilmiştir.  Cinsiyete göre dağılıma 
bakıldığında eğitim görenlerin 6.139’unun erkek,1.662 bireyin de kadın olduğu belirtilmiştir.

Özel Eğitim İş Uygulama Merkezlerinin ise sayısının 118 olduğu, 2.152 bireyin eğitim gördü-
ğü bu bireylerde cinsiyete göre dağılıma baktığımızda 1.134’nün erkek,838 ‘nin kadın olduğu 
belirtilmiştir.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Engelli Bireylere ilişkin istatistiki bilgilerine 
göre Ulusal Engelliler Veritabanında  (Ekim 2014) Kamu kurumlarının engelli kotasında çalışan 
memurların) Engel Grubuna Göre Dağılımında Zihinsel Engelli bireylerin sayısı 1.527 olarak yer 
almıştır.  Bu sayının 254’ü kadın, 1.273 ‘ü erkek olarak yer aldığı belirtilmiştir.

Veriler de dikkate alındığında Eğitim-istihdam ilişkisine baktığımızda Zihinsel engellilerde ni-
telikli, alanında uzmanlaşmış bireyler yetiştirmek yine bireylerin ilgi ve yetenekleri dikkat alınarak 
uygun meslek alanlarında eğitim görmeleriyle mümkün olacaktır, Bu da göstermektedir ki bireyle-
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rin temel ve mesleki eğitimden daha fazla ve etkili bir şekilde yararlanamamaları bireylerin ilgi ve 
yetenekleri dışında eğitim alma ihtimallerini artırmakla birlikte istihdamlarını güçsüzleştirmektedir. 
4.Özürlüler Şurası Duyurusu’nda dile getirilen eğitim ve istihdam ilişkisini daha açıklayıcı bir şe-
kilde ortaya konmuştur.

“Özürlüleri işe hazırlama ve bir işe yerleştirme süreci; birbiri ile sıkı ilişki içerisinde olan mes-
leki eğitim, mesleki rehabilitasyon, mesleki rehberlik, danışmanlık ve yönlendirme ve nihayetinde 
bir işe yerleştirme hizmetlerini bir arada ve ayrılmaz bir bütün olarak kapsayan bir süreçtir. Mes-
leki eğitimin amacı, tüm bireylerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda iş piyasasında geçerli-
liği olan bir işe girebilmesi ve mesleğinde ilerleyebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tutum, davra-
nış ve alışkanlıkları kazanmasıdır. Mesleki rehabilitasyon ise, devamlı ve koordinasyon içindeki 
rehabilitasyon sürecinde, özürlü bireyi iş sahibi yapmak ve bu konumunu korumasını sağlamak 
üzere planlanan mesleki rehberlik, mesleki eğitim ve seçici işe yerleştirme gibi örnek uygulama-
ları içeren, amacı özürlüleri uygun bir işe yerleştirmek olan bir programdır.”(4.Özürlüler Şurası)

Ereğli Down Cafe’nin kuruluş amacına bakıldığında zihinsel engelli bireylerin en temel ihti-
yaçlarının meslek eğitim olduğu ve akabinde istihdam edilmeleri İstihdam edilemeyen bireylerin 
de bir sosyal ortamda üretime katılabilmelerini ve sosyal aktivitelere katılarak toplumla bütünleş-
melerini amaç edinmesi bakımından önem arz etmektedir. 4. Engelliler şurasında da belirtildiği 
gibi Mesleki eğitim ve istihdam kavramlarının birlikte görüldüğü mesleki eğitim, mesleki rehabili-
tasyon, mesleki rehberlik, danışmanlık ve yönlendirme ve nihayetinde bir işe yerleştirme hizmet-
lerini bir arada ve ayrılmaz bir bütün olarak kapsayan bir süreci içeren bir eğitim merkezi olma 
özelliğini taşıması bakımından örnek olacak bir modeli oluşturmaktadır.
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Unutulmamak güzel, varlığından haberdar olunmak gü-
zel, yaşarken farkında olunmak daha da güzel…  Yaradan, 
insanı çeşitli şekillerde ve suretlerde yaratmış ama en güzel 
şekilde ve surette… Üstelik yaratılmışların en şereflisi olarak.  
Farklılık suretlerde ve sîretlerde… Renklerde ve gönüllerde…  
Ruhlarda ve bedenlerde… Daha da önemlisi bakışlarda giz-
lenir. Dünya fikren, ruhen ve bedenen bizden olmayanlarla 
hoştur.  Onların bize verdiği ilimlerle, gönüllerle, kıymetlerle 
hoştur. Sadece bizim gibiler değil bizim gibi olmayanlar da 
çok yaşasın ki biz de yaşayalım. Yaşadığımızı fark edelim. 
Hele bir de ruhen ve bedenen bizim gibi olmayanların gö-
züyle görün şu fani dünyayı. Herkes siyah olmasa beyazı 
fark edemeyiz ki.  Veyahut siyahı… Bizi biz yapan yegâne 
şey ruhen ve bedenen bizim gibi olmayanlardır. Onlar yoksa 
biz de yokuz… Ne anlamımız kalır, ne rengimiz belli olur, ne 
tadımız, ne de ruhumuz ve bedenimiz.

Farklılığın ve güzelliğin göstergesidir çiçekler. Hepsi as-
lında hayatı donukluktan ve monotonluktan kurtaran, hayatı 
güzelleştiren önemli yaratılış hikâyeleridir. Ay gecemizi gün-
düz eder… Işıklar saçar yollarımıza ve gönüllerimize… Ama 
onun bile her hâli başka güzel.

Birbirimizi tanıyarak, birbirimizin farkına vararak güzel-
leştiririz hayatı. “Gelin tanış olalım/İşi kolay kılalım/Sevelim 
sevilelim/Dünya kimseye kalmaz.”diyen Yunus gibi görmek 
güzellik katar hayatımıza.  İşte tam da bu noktada özel eği-
time ihtiyacı olan bireylere bakış açımız önem kazanıyor.  
Özel bireyleri hayatın renkleri olarak görebilmek, bakışımızı 
onlara göre ve onları görerek ayarlamak onlar için ayrı bir 
mutluluk kaynağı… 

Bizler “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!” diyen Şeyh Edeba-
lilerin nesliyiz. İnsan, hayatın da devletin de merkezindedir. 
İnsana ve insanına değer vermeyen, ona değer katmayan 
hiçbir devlet ve hiçbir kurum ayakta kalamaz, varlığını sürdü-
remez. Konya Ereğli Kâzım Demirel Sevgi Eğitim Uygulama 
Okulu ve İş Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 
bu farklılığa farkındalık getirme noktasında büyük bir işin al-
tına imza attı.  Kulübümüz DOWN CAFE çalışması ile özel 
gençlerin hayata bağlılıklarını artırarak insanlarımızın onlara 
bakışlarına ve bakış açılarına olumlu bir dokunuş yaptı. Ve 
gün geçtikçe bu dokunuş, toplumun her kesimini etkilemeye, 
özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumun renk cümbüşü 

Rahim ÇİMEN
Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü
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içinde ayrılmaz ve önemli bir parça olduğunu göstermeye devam etti.  Adeta yağmurda açan 
çiçekler gibi bu evlatlarımız da DOWN CAFE bünyesinde gülen yüzler ve hayata gülen gözler 
olarak açılmaya devam ediyor. 

DOWN CAFE, elinizdeki bu çalışmayla artık sınırlarını daha da genişletiyor ve DOWN CAFE 
Eğitimlerini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında “Uygulama Rehberi” olarak bütün Türkiye’nin bil-
gisine ve ilgisine sunuyor. Bu çalışma, rehber olarak ülkemizin her köşesinde bu alanda hizmet 
üreteceklere çok güzel bir kılavuz olacaktır. Bu önemli çalışmanın gerçekleşmesinde ve ete-kemi-
ğe bürünmesinde emeği geçen başta Konya Ereğli Kâzım Demirel Sevgi Eğitim Uygulama Okulu 
ve İş Merkezi Müdürü Abdül Vefa DEMİRKIRAN Bey olmak üzere ekibine ve çalışma arkadaş-
larına teşekkür eder, bu çalışmanın özel gençlerimize bakış açılarımızda çığır açmasını dilerim.
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 Down Cafe kavramı, Down Sendromlu ve Zihinsel Engelli 
Gençlerin toplumla buluşmalarına olanak sağlayan sevgi dolu 
bir sosyal ortam olarak tüm insanların zihninde yer almaya baş-
ladı. 

Dernek ve okulumuz olarak Sabancı Vakfı 2012 Yılı Top-
lumsal Gelişme Hibe Programı desteği ile hayata geçirdiği-
miz Ereğli Down Cafe ve Özel Gençler Sanat Evi  projemi-
zin faaliyet alanı olan Sevgi Down Cafe 14 Kasım 2012 tarihinde 
açılarak özel eğitim okulu olan Kazım Demirel Sevgi Özel Eğitim 
İş Uygulama Merkezinin toplumla buluşma noktası oldu. Üç yıl 
boyunca mesleki eğitim faaliyetlerimizin vazgeçilmez unsuru 
oldu.

Özel eğitim okullarının en önemli dersleri olan Toplumsal 
Uyum Becerileri, Beslenme Bilgisi gibi ders amaçlarının ger-
çekleştirilmesi için kafemiz bir derslik, yiyecek içecek hizmetleri 
derslerinin gerçekleştirilmesi için bir eğitim atölyesi, eğitim alan 
gençlerimizin istihdamı için Korumalı İşyeri oldu. 

Sabancı Vakfı tarafından Fark Yaratan projelerden biri 
olarak seçildik. Sabancı Vakfı tarafından ilk olarak 2014 yılında 
açılan Fark Yaratanlar Hibe Programı’na Down Cafe 
Yaygınlaştırma Projesi hazırlayarak başvurduk. Projemiz ka-
bul edildi. Oluşturduğumuz modelin işleyişine ilişkin çeşitli iletişim 
araçları ile bizlere sorulan soruların cevap bulacağı bir rehber 
kitap hazırlamaya başladık. 

Rehberin 4. Bölümünden itibaren 7. Bölüme kadar olan kıs-
mında çalışmalarımızla edindiğimiz tecrübelerimizi bulacaksınız. 
İlk üç bölümde ise bilimsel çalışmalara dayalı referansları görme-
niz mümkün olacaktır.

İlk bölümde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 
öğretim görevlisi Tuna ŞAHSUVAROĞLU, yazısında genel nüfus 
içerisinde engellilik oranları ve engellilerin haklarına yer vermiştir. 
Zihinsel engellilerin bağımsız yaşam becerileri ile mesleki eğitim-
leri için gereklilikler, eğitimleri için ülkemizdeki eğitim yapılanma-
sı, bu yapı içerisinde eğitim alan zihinsel engellilerin sayısal ve-
rilerine yer vermiştir. Bu grupta yer alan bireylerin istihdamlarına 
ilişkin DTP, TUİK, İŞKUR ve ASPB araştırma verilerine yer veril-
miştir. Engellilerin mesleki eğitimi ve istihdamında kurumlar arası 
işbirliğinin önemine vurgu yapmıştır.

İkinci bölümde Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğre-
tim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK, Down Cafe 
oluşumunu mekânsal düzenleme ilkeleri açısından ele almıştır. 
Mimarlık Bölümü 2. Sınıf öğrencilerine Down Cafe mimari pro-
je hazırlama ödevi vererek öğrencilerin özel eğitim ve engellilik 
alanında da bilgi sahibi olmasına katkı sağlamıştır. Hazırlanan 

A. Vefa DEMİRKIRAN
Proje Koordinatörü
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Down Cafe projeleri sergilenmiş ve bir jüri değerlendirmesiyle dereceye giren projeler seçilmiştir. Bu 
bölümde Down Cafenin mimari açıdan tasarım ve planlamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Üçüncü Bölümde Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasin 
BİLİM, Ereğli Down Cafe Örneği açısından Turizm Sektöründe eğitim uygulama ve engelli istihdamı 
açısından değerlendirme yapmıştır. Bu bölümde konaklama hizmetlerine ilişkin Kanada’da yapılan bir 
çalışmaya ilişkin sonuçlara yer verilmiştir.

Kitabın ilerleyen bölümlerinde Down Cafe’de Proje ekibinden Abdullah UĞURLU’ nun Mesleki Eği-
tim Modülünden yararlanarak alanımıza uyarladığı bir uygulanmalı servis hizmetleri eğitim programını 
ve sonrasında eğitim programının uygulanmasına ilişkin planlama ve dersin işlenmesine yönelik bir ör-
nek, öğretmenimiz Arzu ANIL tarafından hazırlanmıştır  

Ereğli Sevgi Down Cafe, eğitim faaliyetleri ve farkındalık çalışmaları için kurgulanmışken eğitim alan 
özel gençlerimizin Korumalı İşyeri statüsü ile istihdam alanı olması bizi en çok mutlu eden yönü olmuştur.

VI. Bölümde yer alan Örnek Down Safe Sosyal İşletme İşbirliği Protokolünü taslak şekliyle oluştur-
dum. Ancak son şeklini Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim 
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan SARI, Talim Terbiye Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT, Kombas-
san Holding Vakfı İkinci Başkanı Alparslan YEŞİLKAYA, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet 
ALTUNTAŞ ile birlikte verdik. Bu vesile ile katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum.

Bu sonuca ulaşmamız yönünde 2012 yılından bu yana bizi her an destekleyen, eksik kaldığımız 
alanlarda danışmanlık hizmeti ile güçlendiren, ülkemize yeni bir model oluşturma yönünde bizlerin gi-
rişimcilik anlayışımızı açığa çıkaran Sabancı Vakfı’na, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın 
Güler SABANCI hanımefendiye,  Sabancı Vakfı Genel Müdürü Sayın Zerrin KOYUNSAĞAN’a ve tüm 
Sabancı Vakfı çalışanlarına sonsuz şükran duygularımızı sunarız.

Büyük hoşgörü ve anlayışı, çalışmalarımıza olan duyarlılığı ve desteğinden dolayı İlçe Kaymaka-
mımız Şakir ERDEN’e, İlçemizde kafemizin ilk yıllarında bürokrat olan halen İlçe Belediye Başkanımız 
olan Sayın Özkan ÖZGÜVEN’e çalışmalarımıza özel destek vermesi ve gençlerimize birebir yakın ilgi 
gösterdiği için çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız halen başkanlık makamında gençlerimizin gelişimi 
için uygulama eğitimlerini gerçekleştirmeleri için fırsat vermektedir. Ayrıca çalışmalarımızda eğitim faa-
liyetlerimizin planlı ve düzenli devamı noktasında bize destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Rahim 
ÇİMEN’ e çok teşekkür ediyoruz.

Ereğli Down Cafe ve Özel Gençler Sanat Evi projemiz ile Down Cafe Yaygınlaştırma 
projemizde danışmanlığımızı üstlenen Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Özel Eğitim Bölümü Başkanı Sayın Doç. Dr. Hakan SARI hocamıza teşekkür ediyorum.

Sabancı Üniversitesi Sosyal Girişimci Geliştirme Programı ile Sosyal Yatırım Programı eğitimlerine 
katılarak Sosyal Girişimcilik konusunda gelişmemde desteklerinden dolayı Sayın Prof. Dr. Dilek ÇETİN-
DAMAR’a teşekkür ediyorum.

Taslak çalışmamıza görüşleri ile katkı sağlayan Darülaceze başkanı Dr. Aylin ÇİFÇİ’ye teşekkür 
ediyorum. 

Dilbilgisi ve yazım kuralları açısından çalışmamızı inceleyen edebiyat öğretmeni Sayın Aysel AK-
KAYA’ya teşekkür ederim.

Üç yıl boyunca çalışmalarımızda her an görev alan, almaya hazır olan öğretmen arkadaşlarıma, 
velilerime ve her şeyden önemli özel gençlerimize, desteğini hiç esirgemeyen değerli eşime, annem ve 
babama ve kardeşim Fatih Taha AKALAN’a çok teşekkür ediyorum. 

Bu rehber kitabın içerisinde yer alan modelimizin yurt genelinde yeni Down Cafelerin açılmasına 
örnek oluşturmasını temenni ediyorum.
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I. BÖLÜM

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİ VE  
İSTİHDAMLARINA İLİŞKİN GENEL TESPİT

Tuna ŞAHSUVAROĞLU
Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi

Dünyada gelişmişliğin farklı evrelerinde yer alan toplumların mücadele ettikleri konulardan 
biri de engelliliktir (Arslan, 2014). Dünyada bir milyardan fazla insan herhangi bir tür engellilik 
ile yaşamakta, bu insanların yaklaşık 200 milyonu hayatlarını devam ettirme konusunda kayda 
değer zorluklar yaşamaktadır (Chan, Zoellick, 2011). 

Ülkemizde engelli bireylerin genel nüfus içerisindeki güncel oranlarını ortaya koyan bilgiler 
oldukça kısıtlı ve yetersizdir. Bu konudaki çalışmalar devam etmekle birlikte engelli bireylerin 
genel nüfus içerisindeki oranlarına dair halen en güvenilir veri kaynağını 2002 yılında gerçek-
leştirilen Türkiye Özürlüler Araştırması oluşturmaktadır (Çakar, Küçükaslan, Yılmaz, 2013). Baş-
bakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından Devlet İstatistik Enstitüsü’ne yaptırılan “Türkiye 
Özürlüler Araştırması” ile ülkemizdeki engellilik profili 2002 yılında geniş kapsamlı olarak araştı-
rılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, engelli olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12.29 ola-
rak bulunmuştur. Bu araştırma sonuçlarına göre ülkemizde yaklaşık 8.431.937 kişi engelli olarak 
yaşamlarını sürdürmektedir (Türkiye Özürlüler Araştırması, 2002, Gürsel, Uysal-Kolaşin, 2010). 

Ancak daha sonraki yıllarda yapılan çeşitli araştırmalar 2002 verilerinin güncellenmesini de 
beraberinde getirmiştir. Türkiye İstatistik Kurumunun 2011 yılında gerçekleştirdiği Nüfus –Konut 
araştırmasında ek bir fonksiyonda (görme – duyma – konuşma – yürüme - basit dört işlem yap-
ma ve dikkatini toplamada zorlanma) zorluk yaşadığını beyan eden kişi sayısı 4.882.841 kişi 
olarak belirlenmiştir. (TUİK, 2011). Aynı kurumun 2012 yılında Türkiye kır-kent tahmini verebilecek 
şekilde düzenlenmiş ve toplam 14.400 hanede 0-6 yaş arasında olan çocuklar üzerinde gerçek-
leştirdiği sağlık araştırması sonuçlarına göre,  işitme kaybı, görme kaybı, konuşma gecikmesi ve 
konuşma bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, davranış ve uyum problemleri ve 
diğer (zihinsel gecikme - zekâ geriliği-öğrenme güçlüğü - serebral palsi - otizm - doğuştan kalça 
çıkıklığı) problemleri olan çocukların oranı % 18,4 olarak bulunmuştur (TUİK, 2012). 

Halk sağlığı istatistiklerinin; eğitici, koruyucu ve tedavi edici disiplinlere katkı sağladığı gerçe-
ğinden hareketle genel nüfus içerisindeki engelli sayısının acilen güncel olarak belirlenmesinde 
yarar vardır. Elde edilecek güncel verilerin bu konuda çalışan karar alıcılara ve araştırmacılara 
yeni veri kaynağı oluşturabileceği açıktır.

Tarihsel süreç içerisinde toplumların içinde bulundukları ekonomik ve sosyal koşullar, engelli-
liğe karşı geliştirilen bakış açısını belirlemekte önemli roller oynamıştır. Bu yaklaşımlar uzantısında 
da engelli bireylere yönelik farklı politika, uygulama ve modeller ortaya çıkmıştır.
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Engelliliğe ilişkin ilk bütüncül model olan tıbbi model engelliliği, bireye ait ve tedavi edilmesi 
gereken bir sorun olarak görüyordu.  Yirminci yüzyılın ilk yarısında egemen olan tıbbi modelin, 
1960’lardaki insan hakları hareketinin de etkisiyle yerini sosyal modele bırakması sonucunda 
eğitim, ayrım yapılmadan tüm insanların eşit fırsatlarla yararlanması gereken bir insan hakkı ola-
rak ele alınmaya başlandı.  1970’lerden sonra engelli hakları hareketi ile benimsenmeye başla-
nan sosyal model ise, engelliliği bireyden ziyade toplumun bir sorunu olarak görmekte, toplumda 
gerekli koşulların ve “makul düzenlemelerin” sağlanması durumunda, engelli bireylerin yaşamın 
her alanına katılabileceklerini vurgulamaktaydı (Sabancı Üniversitesi, 2013). Sosyal devlet anla-
yışını benimseyen ülkeler, herhangi bir ayırım gözetmeksizin bütün vatandaşlarına istihdam alan-
ları açarak, yetenek ve becerilerine göre işgücü eğitimi ile ilgili faaliyetler hazırlamak için mesai 
vermeye başladı (Ören, 2003).

Bu durum eğitim politikalarına da yansımış; okul dışı kalma riski altındaki tüm bireylerin özel-
likle de engelli bireylerin eğitim hakkından yararlanması gerektiği düşüncesiyle dünyada ve Tür-
kiye’de yeni eğilimler ortaya çıkmasına neden olmuştur. (Akçamete, Büyükkarakaya, Bayraklı, 
Yıldırım, 2012).

Bu bağlamda demokrasinin temel ilkelerinden biri olan eşitlik ilkesinden yola çıkan, Birleşmiş 
Milletler, 1948 yılında Türkiye’nin de dâhil olduğu taraf devletlerin imzası ile İnsan Hakları Ev-
rensel Beyannamesi’ni yayımlayarak eğitimde fırsat eşitliğine hak temelli bir yaklaşım getirmiştir. 
Engelliliği farklılık olarak dile getiren bu beyannamede, eğitim sistemlerinin insanlığın gelişimine, 
temel özgürlüklere ve insan haklarına saygının güçlendirilmesine odaklanması gerektiği vurgu-
lanmıştır. Bir diğer deyişle eğitim, ayrımcılığın önlenmesi, insan potansiyelinin, onur ve değer 
duygusunun tam gelişimi ve farklılıklara saygının aracı olarak görülmektedir. Bu bakış açısıyla 
insan haklarının öncelikle okullarda ve eğitim kurumlarında yaygınlaştırılmasının gerekliliği vur-
gulanmış, böylelikle eğitimin, ayrımcılığın ortadan kaldırılmasındaki temel rol ve görevine dikkat 
çekilmiştir (Şahsuvaroğlu, Güneş, Aktaş, Konuk, 2013).

Bu gerekçeler doğrultusunda; ülkemiz de, zihinsel ya da fiziksel engelli çocukların saygınlık-
larını güvence altına alan, özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal yaşama etkin biçimde katılma-
larını sağlayacak eksiksiz bir yaşama sahip olmaları gerektiğini kabul etmektedir. Yine aynı be-
yannameye göre ülkemiz, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin, anne-babasının ya da çocuğa 
bakanların mali durumlarını göz önüne alarak, eğitimleri, mesleki eğitimleri, tıbbi bakım hizmetle-
ri, rehabilitasyon hizmetleri, bir işte çalışabilecek duruma getirmeye yönelik hazırlık programları 
ve dinlenme/eğlenme olanaklarından etkin olarak yararlanmaları konularında yardım etmeyi de 
taahhüt etmektedir. Bu kapsamda çocuğun en eksiksiz biçimde toplumla bütünleşmesi yanında, 
kültürel ve ruhsal yönü dahil bireysel gelişimini gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır. Türkiye, son 
olarak 2007 yılında imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ile engellile-
rin eğitim hakkını tanımış, bu hakkın fırsat eşitliği temelinde ve ayrımcılık yapılmaksızın sağlanması 
için, eğitim sisteminin her seviyede engellileri de içine almasını ve ömür boyu öğrenim imkânı 
sağlamasını, uluslararası güvence altına almıştır. 

Bu bağlayıcı evrensel sözleşmeler doğrultusunda özel eğitim ihtiyacı duyan bireylerin hak-
ları, Türk mevzuatı ile yasal güvence altına alınmıştır. Buna göre eğitim hakkı, tüm vatandaşlar 
için Türkiye Anayasası ile teminat altına alınmış bir haktır. Anayasanın 42. Maddesinde, “Kimse, 
eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” denilmektedir. Yine Anayasanın 10. Maddesi 
ile engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılığın yolu açılmaktadır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 
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kanununun ilgili maddelerine bakıldığında, eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde tüm bireyler için 
“fırsat eşitliği” ve “hayat boyu” öğrenme ilkesinin temel alındığı görülmektedir. (Resmi Ga-
zete, 2013).

Engelliler içerisinde belki de en fazla desteğe ihtiyaç duyan bireyler zihinsel yetersizliği olan 
bireylerdir. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin, bağımsız ve üretken bireyler olarak yaşamlarını 
sürdürmeleri ve topluma uyum sağlamaları için hayatın her döneminde eğitim gereksinimleri var-
dır (Akmanoğlu, 2002; Yücesoy, 2002).

Günümüzde daha çok farkında olunmaya başlanan insan hakları ve yaşam kalitesi kavram-
ları bize, zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin de diğer bireyler gibi daha sosyal ve daha iyi 
koşullarda yaşaması gerektiğini göstermektedir (Kavaklı, Özkara, 2012). 

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin, eğitimlerinde başkalarına bağımlı olmadan yaşamaları, 
kendi kendine yeterli duruma gelmeleri ve toplumla bütünleşmeleri amaçlanmaktadır (Cavkay-
tar, 2000). Bu doğrultudan hareketle zihinsel yetersizliği olan bireylere sunulan özel eğitim hiz-
metlerinin temel amacı, toplum içerisinde başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını devam etti-
rebilmeleri için gerekli bağımsız yaşam becerilerini kazandırmaktır (Baran ve Cavkaytar 2007). 

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin gerek yaşadığı andaki, gerekse gelecekteki yaşantılarını 
sürdürmede, bağımsız yaşam becerileri kapsamında yer alan “meslek öncesi ve meslek bece-
rileri”nin kazandırılması, bağımsız ve üretken bireyler olarak yaşama tam katılımları açısından 
önem taşımaktadır. 15 yaş ve üstünde kişiler arasında engellilik ile yaşamak durumunda olan kişi 
sayısı, Dünya Sağlık Araştırması (World Health Survey) verilerine göre 785 milyon (% 15,6) 
olarak belirtirken, zihin engelli bireylere iş ve meslek becerilerinin kazandırılması, bu bireylere 
iş olanaklarının sağlanmasının önemi de açıkça ortaya çıkmaktadır (Dünya Engellilik Raporu, 
2011). Ayrıca, kişinin kendine güven duymasını, işbirliği içinde çalışmayı öğrenme ve sosyal iliş-
kileri geliştirme ve kendini topluma yararlı bir birey olarak hissetmesini de sağlamaktadır. Bu 
becerilerin edinimi, zihinsel yetersizliği olan bireylere yönelik toplum bilincinin ve onlara veri-
len değerin artmasına da katkıda bulunmaktadır (Maciag, Schuster, Collins ve Cooper, 2000). 
Bu gerekçelerle zihinsel yetersizliğe sahip olan bireylere iş ve meslek becerilerini kazandırmak, 
onları ekonomik açıdan bağımsız hale getirmek özel eğitim alanının önemli amaçlarından biri 
sayılmaktadır (Şahsuvaroğlu, 2003, Şahsuvaroğlu, 2014).

Engellilerin toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanmasına yönelik kamusal alanda iyileş-
tirmelerin yapılması, onların çalışan, kazanan ve kendilerine yeten bireyler olmaları için destek-
lenmeleri toplumsal yaşamın bir gereğidir (Yıldırım, Dökmen, Mamatoğlu 2011). Bu kapsamda 
zihinsel yetersizliği olan bireylere iş ve meslek eğitimi, işe yöneltme, yerleştirme ve izleme konula-
rında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen hizmetler, 5378 sayılı Özürlüler Kanunu 
ve 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 2000 yılında yürürlüğe giren ve Temmuz 2012’de 
revizyondan geçerek yeniden yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği esasları uyarınca 
düzenlenmekte ve uygulanmaktadır. Türkiye’de zihinsel yetersizliği olan bireylere sunulan mes-
leki eğitim hizmetleri MEB tarafından açılan özel eğitim mesleki eğitim merkezi (zihin 
engelliler III. kademe) ve özel eğitim iş uygulama merkezleri’nde sürdürülmektedir.
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TÜRKİYE’DE ENGELLİ BİREYLER İÇERİSİNDE  
ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERİN İSTİHDAMI

Hayat boyu öğrenme perspektifinden özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitim hakkı in-
celendiğinde birçok mevzuat belgesinde yaygın ve mesleki eğitime erişimin de güvence altına 
alındığı görülmektedir. Mesleki Eğitim Kanunu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) özel eğitim 
gereksinimi olan bireylere yönelik iş hayatında geçerliliği olan özel meslek kursları düzenleme 
yükümlülüğü getirilmiştir. Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya-
pılması Hakkında Kanun’da da “Özürlülerin yeteneklerine göre mesleğini seçme ve bu alanda 
eğitim alma hakkı kısıtlanamaz” ibaresi yer almıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Sosyal Hizmetler Kanunu, Özel Eğitim Hakkın-
da Kanun Hükmünde Kararname, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, son olarak Milli Eğitim Ba-
kanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği özel eğitim gereksinimli bireylerin mesleki eğitim ve 
mesleki rehabilitasyonlarının sağlanmasına ilişkin hükümler içermektedir (Şahsuvaroğlu, 2014).

Bu girişimlerden belki de en önemlisi, 2011 yılında başlatılan “Özel Eğitimin Güçlendi-
rilmesi Projesi”dir. Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle Mart 2011’de yaşama geçirilen ve 
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖRGM) tarafından yürütülen ve 
2013 Eylül ayında sona eren proje ile özel eğitim hizmetleri kapsamında bütünleştirme yoluyla 
eğitim hizmetlerini iyileştirmek suretiyle, dezavantajlı gruplar dâhil, özel eğitim gereksinimi olan 
bireylerin topluma katılımına katkıda bulunulması ve özel gereksinimli bireylerin tanılanmasında 
yeni psikolojik ölçme ve değerlendirme araçlarının uyarlanması çalışmaları yapılmıştır (Eğitim 
Reformu Girişimi, 2013). Projenin dört farklı bileşeni bulunmaktadır ve bu bileşenlerle bağlantılı 
bir şekilde proje faaliyetleri yürütülmüştür. Bu bileşenlerden biri de engelli bireylerin iş ve mesleki 
eğitimlerinin kalitesini iyileştirmektir.

2012 Mart ayında değiştirilen ve kamuoyunda 4+4+4 düzenlemesi olarak geçen İlköğre-
tim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da 
özel eğitim gereksinimli bireylerin eğitimlerine ilişkin bir madde yer almamaktadır. Bu kanun deği-
şikliğinden sonra Temmuz 2012’de Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği güncellenmiştir. Bu Yönet-
melik’te uygulamalara etki eden değişiklikler çok azdır. Yönetmelik’te kademeler, okula başlama 
yaşı ve ortaöğretimin zorunlu olmasından kaynaklanan terminolojik değişiklikler yapılmıştır. İl-
köğretim ve ortaöğretim seviyesindeki kurum tiplerinin isimleri değiştirilmiş ve özel eğitim iş uygu-
lama merkezleri ile özel eğitim mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaşı 21’den 23’e yükseltilmiştir 
(Şahsuvaroğlu, Güneş, Aktaş, Konuk, 2013). 

İş okulları, ilköğretimlerini tamamlayan, genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam 
edemeyecek durumda olan ve 23 yaşından gün almamış özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin 
temel yaşam becerilerini geliştirmeyi, topluma uyumlarını sağlamayı, iş ve mesleğe yönelik bilgi 
ve beceriler kazandırmayı amaçlayan okullardır. İş eğitim merkezleri ise, zorunlu öğrenim çağı 
dışında kalan ve genel eğitim programlarından yararlanamayacak durumdaki özel eğitime ihti-
yacı olan bireylerin; temel yaşam becerilerini geliştirmeyi, topluma uyumlarını sağlamayı ve iş ve 
mesleğe yönelik beceriler kazandırmayı amaçlayan farklı konu ve sürelerde düzenlenen meslek 
kurslarını, resmi ve özel yaygın eğitim kurumlarını kapsamaktadır (Özbey, Diken 2010).

12 yıllık zorunlu eğitim düzenlemesinin ardından “ilköğretimlerini tamamlayan, genel ve mes-
leki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 23 yaşından gün almamış 
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özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağ-
lamak, iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla resmî ve özel, özel eğitim 
mesleki eğitim merkezi (okulu) açılacağı” Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. 
Özel eğitim mesleki eğitim merkezini (okulunu) tamamlayan bireylere öğrenim belgesi verilir an-
cak bu belge yükseköğretime devam etme hakkı sağlamaz; bireylerin herhangi bir işte istihdam 
edilmesi durumunda ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara tanınan özlük haklarından ya-
rarlanmalarını sağlar (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2012).

Bu kapsamdan hareketle ülkemiz koşullarına bakıldığında zihinsel yetersizliğe sahip birey-
lere iş ve meslek kazandırmaya yönelik eğitim veren kurumların Türkiye’deki niceliklerinin ve bu 
veriler ışığında niteliklerinin gözden geçirilmesi ileri araştırmalar bağlamında yol gösterici ola-
caktır (Şahsuvaroğlu, 2003).

Yapılan alan yazın taramasında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Daire Baş-
kanlığı’nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün, 
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) 
elektronik veri tabanları ve bu kurumlar tarafından hazırlanan yayınlar ve raporlara ulaşılmış, 
ayrıca konu ile ilgili olabilecek yurtiçi ve yurt dışı yayınlardan da yararlanılmıştır. Kaynak tara-
ması ile elde edilen veriler arasında aşağıda tablolaştırılan bilgileri yorumlamak zihinsel yeter-
sizliği olan bireylere iş-meslek eğitimi veren kurumlara ilişkin bizlere oldukça çarpıcı sonuçlar 
göstermiştir. Bu çarpıcı sonuçlardan ilki 2010 yılında yayınlanan T.C. Aile Ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ortaklığı ile gerçekleştirilen Özürlülerin Sorun ve 
Beklentileri adlı araştırmadandır.   

Tablo 1: Zihinsel Yetersizliğe Sahip Bireylerin Eğitim Aldığı Okul ve Öğrenci Sayıları 

                                                                            Okul Sayısı   Öğrenci Sayısı

Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi         172             2583

Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi          103             6096
(Zihin Engelliler III. Kademe)

   Toplam          275             8679

*Milli Eğitim Bakanlığı 2012-13 Öğretim Yılı İstatistikleri

Yukarıdaki tablo incelendiğinde zihinsel yetersizliği olan bireylere iş ve meslek eğitimi veren 
kurum sayısı 275 iken bu kurumlarda yararlanan öğrenci sayısı ise 8679’dur. Ancak bir başka 
çalışmaya bakıldığında, DİE tarafından gerçekleştirilen Türkiye Özürlüler Çalışması verilerine 
göre Türkiye genelinde 331,243 zihinsel engelli kişi olup, bunların 214.205’i eğitim çağı olan 29 
yaş ve altında (% 65), 59.679 kişi ise eğitim ve yakın bakım çağı olan 9 yaş altındadır. MEB özel 
eğitim kurumları, mesleki eğitim merkezleri, özel alt sınıflar (özel eğitim sınıfları), kaynaştırma eği-
timi veren sınıflar dâhil toplam 41.499 zihinsel engelli eğitim almaktadır. SHÇEK resmi kuruluşla-
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rında 3.960 zihinsel engelli bakım ve barınma hizmeti alırken, özel rehabilitasyon merkezlerinde 
yaklaşık 40,000 kişi eğitim almakta olup, SHÇEK çatısı altında toplam 44.000 zihinsel engelli 
hizmet almaktadır. Bütün bu sayılar bir araya getirildiğinde ülkemizde kurumsal olarak eğitim 
ve/veya bakım hizmeti alan zihinsel engelli kişi sayısı yaklaşık 87.000 kişidir (Metintaş, 2013). 

Tablo 2: Zihinsel Engelli Bireylerin Çalışma Durumu, 2010  ( % )

Çalışanlar         5,8

  Ücretli Maaşlı Yevmiyeli      67,7

  İşveren Kendi Hesabına      13,4

  Ücretsiz Aile İşçisi       18,9

SGK ¹’ya Kayıtlılık Durumu                       100,0

   Kayıtlı        47,4

 Kayıtlı Olmayan       52,6

Çalışmayan        94,2

 İş Arayan        2,6

 Diğer        97,4

Çalışmama veya İş Aramama Nedeni ²  

 Çalışamayacak Durumda Ağır Zihinsel Engelli                  67,9

 Emekli-Öğrenci-Ev İşleri Meşgul-Yaşlı                  10,8

 Engeli Nedeni İle Kendisine İş Verilmeyeceğini Düşünüyor                21,6

 Ailesi Çalışmasına İzin Vermiyor     5,3

 Diğer                       9,7

*Türkiye İstatistik Kurumu Özürlülerin Sorunları ve Beklentileri Araştırması, 2010

¹SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu
² Bir kişi birden fazla seçenek işaretleyebildiği için, sütun toplamları 100’ü vermemektedir.
³ Araştırma 280.014 engelli kişiyi kapsamaktadır.

Yukarıda ki tablodan da görüldüğü gibi 280.014 kişi içerisinde % 94,2 gibi çok büyük bir 
yüzde ile çalışmayan zihinsel yetersizliği olan nüfus vardır. Bu kişilerin içerisinde SGK’ya kayıtlılık 
durumuna baktığımızda da kayıtlı olmayan %52,6’lık bir nüfustan söz etmemiz yanlış olmaz. 
Çalışamayacak durumda olan ağır zihinsel yetersizliği olan bireylerin yüzdesi de % 67,9’dur.
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Tablo 3: Kamu Kurumlarında Engelli Kurumlarında Çalışan Zihinsel Engelli Memurların Cinsi-
yete Göre Dağılımları, 2013        
        (%)

Çalışan Zihinsel Engelli

 Kadın      218  15,68

 Erkek                   1172                       84,31 
 

* T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araş-
tırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı, Engelli bireylere ilişkin istatistikî bilgiler, (2014), An-
kara, Mart 2014

Yorumlanması ve üstünde düşünülmesi gereken bir başka istatistikî bilgi de, T.C. Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan 
Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığının hazırladığı Engelli Bireylere İlişkin İstatis-
tikî Bilgiler, 2014 adlı yayından karşımıza çıkmaktadır. Tablodan da görüldüğü 
gibi toplam 1390 kişi üzerinden alınan verilere göre zihinsel yetersizliğe sahip 
bireylerin genel nüfus içerisinde çalışma ve istihdam edilme durumları % 15,68 
gibi bir rakama sahiptir. Engellilerin eğitimine ilişkin veriler cinsiyet temelinde incelendiğinde 
zihinsel yetersizliği olan kadınların eğitime erişim açısından daha dezavantajlı durumda oldukları 
söylenebilir (Şahsuvaroğlu, Güneş, Aktaş, Konuk, 2013). MEB 2011-2012 istatistiklerine göre 
örgün ve yaygın eğitimde toplam 146.125 erkek öğrenci özel eğitim kurumlarına kayıtlı iken, kız 
öğrencilerin sayısı erkeklere göre yaklaşık % 40 daha azdır.

Oysaki Avrupa Birliği ülkelerine bakıldığında uygulanan çeşitli engellilik istihdam politikaları 
ve beraberinde getirdiği yaptırımlar da mevcuttur. Engellilerin istihdamı konusunda Avrupa Birli-
ğine üye ülkelerinde genel olarak dört değişik istihdam modeli görülmektedir. 

Kota

Bunlardan birincisi ve tarih itibariyle de öncelikli olarak uygulanan engelli çalıştırma yükümü 
yöntemidir (kota rejimi - compulsory quota) (Uşan, 2003). Son yıllarda özürlülerin istihdamı ko-
nusunda ayrımcılıkla mücadele ekseninde politikalar oluşturulmaya çalışılsa da yine de özürlü 
istihdamında en yaygın kullanılan yöntemdir.

Ayrımcılığı Önlemeye Yönelik Mevzuat

Engellilerin istihdamında ikinci olarak son yıllarda uygulama alanı bulan ve engellilere yöne-
lik ayrımcı davranışları ortadan kaldırmayı hedefleyen, ayrımcılığı önlemeye yönelik kanunlaş-
tırma hareketleri bir başka ifadeyle, ayrımcılığı önlemeye yönelik mevzuatın oluşturulması (anti 
discrimination legislation) yöntemidir (Uşan, 2003).

Ayrımcılıkla mücadele boyutu ülkemiz açısından engelli istihdamı konusunda bir yöntem ola-
rak benimsenmiş değildir. Engelliler, ülkemizde ancak iş hayatında çalışırken bir haksızlığa uğra-
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maları durumunda İş kanunun gerekleri doğrultusunda korunmaktadır. İşverenini eşit davranma 
borcu altında sadece (İşk. 5/1) ”işveren işçileri arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi 
inanç, din ve mezhep ve benzer nedenlere dayalı ayrımcılık yapamaz” ibaresi vardır.

Seçilmiş İşlerde Engelli Bireyleri Çalıştırma 

Üçüncü yöntem ise; engellilerin seçilmiş işlerde çalıştırılmasıdır. Bu seçilmiş işlerde sadece 
engelliler çalıştırılmaktadır. Örneğin İtalya’da, görme engelliler veya her iki gözüyle 1/10’dan 
daha fazla göremeyenler için telefon santral memurluğu, masörlük, masör fizyoterapistliği se-
çilmiş işlerdir. Aynı şekilde Yunanistan’da ve Danimarka’da telefon santral memurlukları görme 
engelliler için tahsis edilmiştir (Uşan, 2003). Bu yöntemi ülkemiz açısından uygulamak mümkün 
olmakla birlikte, engellilerin sadece belli başlı birkaç işle çalıştırılacağı düşüncesi ilerleyen yıllar-
da engellilerin istihdamı açısından problem olabilir. Ayrıca ülkemiz açısından engellilerin yapa-
cağı işlerin neler olduğu konusunda da bir çalışma yapılmış değildir (Orhan, 2013).

Korumalı İş Yerleri

Engellilerin istihdamı konusunda Avrupa’da görülen bir diğer model ise korumalı işyerleri 
uygulamasıdır. Korumalı istihdam, kişisel noksanlıkları veya engelleri nedeniyle yaşamlarını nor-
mal bir mesleki faaliyetle kazanamayacaklar için özel olarak düzenlenip, kurulan işyerlerindeki 
istihdamdır. Bu yöntem hem kota rejimini hem de ayrımcılığı önlemeye yönelik mevzuat yöntemini 
kabul eden ülkeler tarafından uygulanmaktadır (Uşan, 2003).

Değerlendirme

Tüm bu bulgular incelendiğinde, zihinsel yetersizliğe sahip bireylere iş ve meslek eğitimi veren 
kurumların sayısının oldukça yetersiz olduğunu söylemek doğru bir yorum olabilir. Dolayısıyla 
bu kurumlardan iş ve meslek eğitimi alan öğrencilerin sayısının az olduğunu söylemek de yanlış 
olmaz. Bununla birlikte sağlıklı istatistiksel verilere ulaşılamaması, ulaşılan veriler arasındaki tu-
tarsızlıklar vb. başlıklarda iş ve meslek eğitimine ihtiyacı olan zihinsel yetersizliği olan bireylerin 
eğitime erişimlerinde sorunlar ve yetersizlikler olduğunu söylemek de mümkündür.

Türkiye’de özel eğitim gereksinimi olan bireylere yönelik mesleki eğitim ve hayat boyu öğ-
renme hizmetleri yetersizdir. Özel eğitim gereksinimi olan bireylere ve onların ailelerine yönelik 
meslek seçimi konusunda nitelikli rehberlik hizmetlerinin sunulması oldukça önemlidir. Rehberlik 
hizmeti sunulurken öğrencilerin engellerinin değil potansiyellerinin göz önüne alınması son de-
rece önemlidir. Mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme ile ilgili İŞKUR, MEB ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon sağlanması 
önemlidir (Şahsuvaroğlu, Güneş, Aktaş, Konuk, 2013). 

Sağlıklı bireylere ve diğer engel türlerine göre daha zorlu yaşam koşullarına sahip olan zi-
hinsel yetersizliği olan bireylerin, hem sosyal hem ruhsal hem de iş ve meslek becerilerini geliştir-
meleri açısından desteklenmesi çağdaş ülkelerin görevlerinden biridir. Zihinsel yetersizliğe sahip 
bireylerin yaşadığı sorunlar yalnızca kendilerine ait değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun kısacası 
tüm insanlarımızın ortak sorunlarıdır. Her insan gibi zihinsel yetersizliği olan bireylerin de haya-
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tın her alanında kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürmesi, uluslararası sözleşmelerde ve 
Anayasamızda belirtildiği gibi temelde insan hakları konusudur.

Nüfusumuzun önemli bir oranını oluşturan engelli vatandaşlarımızın ve bu nüfus içerisinde 
yer alan zihinsel yetersizliği olan bireylerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak, kendine yeten 
ve üretken bireyler olarak hayatlarını sürdürmelerini sağlamak konusunda zihinsel yetersizliği 
olan bireylere iş ve meslek eğitimi verecek kurum sayılarını arttırmak, bu kurumlarda iş ve meslek 
eğitimi veren öğretmenlerin hem niceliklerini hem de niteliklerini geliştirmek, sosyal hizmet politi-
kalarını toplumun her kesiminin beklentilerini karşılamak üzere ve dünyadaki gelişmelere uygun 
olarak insanı ve insan haklarını temel alan bir anlayışla sürdürmek ve hak temelli sosyal devlet 
politikaları oluşturmamızda yarar vardır.
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II. BÖLÜM

MİMARİ AÇIDAN DOWN CAFE PLANLAMA VE 
 TASARLAMA İLKELERİ

Yrd. Doç. Dr. Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK
Selçuk Üniversitesi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Mimarlığın en temel uğraş alanı, mekândır. Mekânı kısaca ilişkiler ve biçimler bütünü olarak 
tanımlarız. Mekân insan zihninde sadece fiziksel yönüyle değil, duyusal ve algısal yönleriyle de 
bir bütün olarak algılanır. Bu nedenle mimarlar tasarım yaparken mekânları kullanacak bireylerin 
boyutsal, sosyal, fiziksel ve psikolojik tüm özelliklerini dikkate alarak çalışmak zorundadırlar. 
Kullanıcı yani o mekânı kullanan tüm bireyler (çalışan, ziyaret eden, anlık, geçici veya sürekli kul-
lanan… vb) dir ve tasarımın özü kullanıcıyı ve özelliklerini doğru tanımlamaktır. Günümüzde artık 
her mekânı her farklı hal ve durumda kullanıcının kullanabileceği ilkesi gittikçe yaygınlaşmakta 
ve evrensel tasarım ilkelerinin benimsenmesi her geçen gün artmaktadır. Evrensel tasarım genel 
anlamda, tasarlanan ürün ve mekânların veya yapılı çevrenin kullanıcıların bedensel farklılıkları-
nı gözetmeksizin herkese eşit imkânlar sunmasını savunmaktadır.  

Özellikle farklı bir konsept, amaç ve kullanıcıya hizmet eden binaların tasarımında kullanı-
cının fiziksel ve sosyal gereksinimleri ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda Down Cafe Projesi, 
amaç, işlev ve kullanıcı gereksinimleri anlamında özel ve iyi analiz edilmesi gereken bir projedir. 
Down Cafe gerek varlığı, üstlendiği misyon ve gerekse sahip olduğu özel kullanıcı profili bakı-
mından, kent için önemli bir değerdir. Ayrıca, kentsel kaynaşma sağlayarak toplumsal farkındalı-
ğa önemli katkılar sağlayacak bir mekândır. Bu nedenle planlama ve tasarımında belirli ilkelerin 
takip edilmesi projenin kente ve topluma katkılarını arttıracaktır. 

Down Cafe planlama ve tasarım ilkelerinin oluşması uzun ve detaylı bir araştırma ve incele-
me sürecini kapsamıştır. Literatür ve mevcut uygulamaların incelenmesi, konunun uzmanları ve 
akademisyenlerden görüş alınması ve özellikle kullanıcıların çok kapsamlı olarak analiz edilmesi 
sonucunda aşağıda 7 ana başlık halinde belirlenen ilkeler ortaya konulmuştur. Bu ilkeler Selçuk 
Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde 2. yarıyıl öğrencileri tarafından hazırlanan 
Down Cafe projelerinden örnekler kullanılarak açıklanmıştır. 

Projeye başlangıç (Konunun tanımlanması)

Down Sendromlu çocuklar, gençler ve yetişkinler için toplumla kaynaşma ve sosyalleşme 
imkânı ne yazık ki yeterli değildir. Farklı görünümleri, sürekli gülümsemeleri ve normalden yavaş 
veya farklı hareket ve ses tonlarıyla toplum içinde hemen fark edilen ve farklı olduğu hissettirilen 
down sendromlu bireylerin, toplumun birer parçası olduklarını hissedebilecekleri, çalışabilecek-
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leri ve engelli olmayan bireylerle birlikte zaman geçirebilecekleri bir mekânlar yeterince bu-
lunmamaktadır. Bu nedenlerle eve veya rehabilitasyon merkezlerine kapanan down sendromlu 
bireyler, yeterince toplumla kaynaşamadıkları için gelişimleri gerilemekte ve ne yazıkki bir kısmı 
yapabildiklerinin farkına varamadan hayat yarışından pes etmektedirler. 

Amaç: 

• Engelli kişilerin yapabildiklerinin farkına varılması ve toplumun engelliye bakışının değişmesi

• Toplumsal birlik, beraberlik, dostluk ve kaynaşma konularına katkı sağlamak

• Down sendromlu bireyler için özgüven ve benlik kavramlarının gelişmesine katkı sağlamak

• Downlu bireyin yeterliliklerinin farkına varmasını sağlamak

• Engelli bireylerin, çalışmak, para kazanmak, arkadaşlarıyla beraber eğlenmek ve engelsiz 
kişilerle dostluk kurmak gibi toplumsal faaliyetlere katılabilmelerini sağlamak

• Hem engelli hem de engelsiz bireyler için “Toplumsal Farkındalık” oluşturmak

• Yeni yetişen neslin engellilik durumunu daha farklı ve olumlu algılamasını sağlamak.

• Genelde mevcut binaları kafe olarak kullanan Down sendromlu bireyler için özel tasarım 
mobilya, iç ve dış mekân uygulamaları yapmak ve onlara hem herkes gibi hem de özel 
olduklarını hissettirmek. Gerekirse pozitif ayrımcılık yapmak.

Tasarımda Aranan Nitelikler:

• İdealleri ve konsepti olan bir mekân 

• Çevresel faktörleri dikkate alan yerin ruhuna saygılı ve özgün

• Sosyolojik ve toplumsal değerlere saygılı olan

• Fonksiyon ve kullanıcı ilişkisini ön plana çıkaran

• Donatı, iç mekân ve açık mekânlarda özel tasarım kullanılan bir mekân.

Yapılması Gereken Analiz çalışmaları:

• Mekâna ve çevreye ait analizler

• Sosyal doku analizleri

• Eylemler ve gereksinimlere ait analizler

• Kullanıcıya ait analiziler

• Form, strüktür ve malzemeye ait analizler
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Planlama ve Tasarlama İlkeleri

1. Yerleşim açısından

Konum

Tasarlanacak olan Down Cafe’nin kent içindeki konumu planlamaya başlamadan önce be-
lirlenmesi gereken en önemli konudur. Yaya olarak, toplu taşıma ve özel araçlar ile rahat ulaşı-
labilecek bir konumda olması toplumsal kaynaşmanın gerçekleşeceği bu mekân için en önemli 
noktadır. Çalışan down sendromlu veya zihinsel engelli bireylerin, aileleriyle veya bireysel ola-
rak erişebilecekleri, kent merkezinde veya merkezi konumda bir bölgede planlanması gerek-
mektedir. Engelli bireylerin topluma karışması, çalışıyor ve üretiyor olduklarının fark edilmesi ve 
kentlinin engelli bireye bakış açısının değişmesi açısından kentin insan sirkülâsyonunun yoğun 
olduğu kent merkezi yerleşim açısından doğru bir seçim olacaktır. 

Kent merkezinde uygun bir arazi yok ise yine yoğun insan sirkülasyonunun olduğu kentin ikin-
cil veya alt merkezlerinde yer alan, sosyal etkinliklerin yapıldığı kültür merkezleri ve rekreasyon 
alanlarının yakınında planlanması da uygun olarak görülmektedir.

Yönlenme

Doğal olarak aydınlatılmış mekânlar hem fiziksel hem de psikolojik olarak bireylerde olum-
lu duyguları geliştirmekte ve bireyleri motive etmektedir. Özellikle down sendromlu bireylerde, 
bedensel ve zihinsel engellilerde ve kemik gelişiminde düzensizlik olan bireylerde güneş ışığının 
pozitif etkisi bilinmektedir. Bu nedenle cafenin oturma alanının güney, güney doğu ve doğu yön-
lerine yönelmesi uygun güneşlenme açısı ve aydınlatma koşulları açısından uygundur. 

Servis mekânları olan mutfak, personel odaları, depo ve wc lerin ise kuzey, kuzey doğu ve 
kuzey batı yönlerine yerleştirilmesi hem bu mekânların ana girişten uzak konumlanması hem de 
serin olması açısından uygundur.

Yaklaşım

Binanın ana girişi algılanır ve kucaklayıcı olmalıdır. Ana caddeden yaya yaklaşımı verilmeli, 
araç yaklaşımı ise yaya ile kesişmeden mümkünse tali yoldan ve binanın arka tarafından sağlan-
malıdır. Bu sayede hem güvenli araç yaklaşımı sağlanmış olacak hem de zararlı egzoz gazlarının 
cafe kullanıcılarını zehirlemesi engellenecektir.

Bir ana giriş, gerekli görülürse bir tali giriş ve servis aracının uygun manevra yapabildiği bir 
servis girişi olmalıdır. 

Otopark kapasite bakımından, açık ve kapalı oturma alanlarındaki kullanıcı sayısının en az 
%10 u kadar olmalıdır. Bebek arabalı anneler, yaşlılar ve engelli kullanıcılar dikkate alınarak 
toplam araç sayısının %50 si kadar da engelli otoparkına yer verilmelidir.
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2. Kütle ve form açısından

Down Cafe isim, yapılış amacı ve yüklendiği amaç gereğince özel bir yapıdır. Yeni, modern 
ve özel bir tasarım gerektirir. Toplumumuzun engelliye bakışı ne yazık ki henüz istenilen evrensel 
düzeye ulaşabilmiş değildir. Engelli bireyleri zayıf, güçsüz, yardım edilesi ve muhtaç gören an-
layış halen çoğunlukla kültür seviyesi düşük bölgelerde devam etmektedir. Bu nedenle öncelikle, 
yardım edilen güçsüz engelli birey yerine, kendi ayakları üzerinde durabilen herkes gibi çalışan 
ve para kazanan güçlü engelli birey imajını yerleştirmek amaçlanmalıdır. Binanın form olarak 
farklı ve fark edilir olması işlevini ve içeriğini daha önemli hale getirecektir. İnsanlar merak ede-
cek ve o mekânı kullanmak isteyecektir. 

Heykelsi ve simgesel anlamı olan tek kütleden oluşan tasarımlar tercih edilmeli, çok parçalı ve 
sıradan formlardan kaçınılmalıdır.

3. Fonksiyonellik Açısından

Yapılan araştırmalar ve analizler sonucunda Down Cafe ihtiyaç programında standart bir 
cafede olması gereken tüm mekânların bulunmasının yanı sıra bazı ek fonksiyonlara gerek gö-
rüldüğü tespit edilmiştir. Özel Eğitim Okulu ve özel eğitim sınıfına ver rehabilitasyon merkezine 
giden down sendromlu bireylerin ürettiği ürünlerin, sanat eserlerinin ve bazı günlük çalışmaların 
sergilenmesi amacıyla Down Cafe içerisinde özel bir aktivite alanı ve sergi alanına yer verilmesi 
gereklidir. Konsepte göre bazen bir sergi duvarı, bazense sergi alanı veya birlikte etkinliklerin 
yapılabildiği oturma alanından ayrılmış oyun ve eğlence alanı olarak tasarlanabilmektedir. 

Down sendromlu çocukların müzik, gösteri ve dans konularında istekli ve yakın oldukları bi-
linmektedir. Engelli çocukların engelli olmayan çocuklarla birlikte şarkı söylemek, dans etmek 
veya çeşitli oyunlar oynamak gibi etkinlikleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilecekleri bir 
sahne veya gösteri alanı da tasarım dahilinde düşünülmelidir.

Genel olarak planlamada sadelik ve netlik ilkesi benimsenmeli, karmaşık koridorlar, dar ve 
sıkışık masa aralıklarından kaçınılmalıdır. Ferah, aydınlık ve servis alanından her noktanın ra-
hatlıkla görülebildiği bir oturma alanı tasarlanmalıdır. Servisi yapacak olan down sendromlu 
bireylerin rahat ve seri çalışmaları için kaza ve şaşırmalara neden olmayan net bir sirkülasyon 
şeması bulunmalıdır. 

4. Plan açısından 

Down Cafe projesinde yer alan mekânların büyüklükleri kişi sayısına ve ek mekânların adet 
ve büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte verilen örnek mekânlar 50 kişi kapalı mekânda 50 kişi de 
yarı açık mekânda olmak üzere toplam 100 kişi kapasiteli bir Down Cafe için verilmiştir. 

-İhtiyaç Programı

• Giriş/giriş holü

• Oturma alanı (Yarı açık oturma alanı ile bağlantılı)

• Servis alanı (Mutfak bağlantılı)

• Mutfak (Servis girişi bağlantılı)
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• Depo (Mutfak ile bağlantılı)

• Personel dinlenme+personel wc

• Etkinlik ve aktivite odası/Oyun odası

• Sergi alanı

Mekânların büyüklükleri yapılan eleman etüdleri ile belirlenmelidir. Yapılan örnek proje ça-
lışmasında yapılan analizler sonucunda 100 kişi kapasiteli bir down cafe için 150-200 m2 lik bir 
alanın yeterli olduğu belirlenmiştir. 

5. Dekorasyon ve İç Mekân Tasarımı Açısından

Down Cafe tasarımı bir konsept tasarım olarak algılanmalı ve mekana gelen ve kullanan bi-
reyler için özel tasarlanmış olmalıdır. Fiziksel ve biçimsel özelliklerinin yanı sıra duyusal ve algısal 
özellikleri ile de gelen kullanıcıya özel bir mekânda olduğu hissini yaşatmalıdır. Bunu sağlayan 
en önemli etmenler, renk, doku, biçim, malzeme ve tüm bunlar arasındaki ilişkidir. Bu ilişki yere 
mekânın ruhuna ve çevresel faktörlere göre değişiklik gösterse de genellikle, enerji veren sarı, 
kırmızı gibi canlı tonlar, huzur veren mavi, yeşil gibi açık tonlarla birleştirilerek kullanılmalıdır. 
Temiz ve ferah bir ortam için beyaz ve açık renk pastel tonların fon oluşturması da mekânsal etkiyi 
güçlendiren bir faktördür.

Dekorasyonda dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise, bedensel farklılıkları olan 
kullanıcıların rahat hareket etmesi ve mekânda konforlu zaman geçirmesinin sağlanmasıdır. De-
ğişebilir ve birleştirilebilir masa düzeni, tekerlekli sandalye ile yaklaşılabilir ve oturulabilir olma-
lıdır. Kol dayanağı olmayan sandalye ve oturma elemanları, farklı kullanıcıların gereksinimlerine 
cevap vereceği için tercih edilmeli masaların ayakları tek ve ortada olanları seçilmelidir. Bu tip 
seçimler sonucunda sadece tekerlekli sandalye kullanan bireyler değil, bebek arabalı anneler, 
yaşlılar veya yardımcı yürüme aletleri kullanan bireylerinde mekânı kullanımı sağlanmış olacaktır. 

6. Peyzaj ve Dış Mekân Tasarımı Açısından

Down Cafe tasarımında kullanılan kapalı mekânın niteliklerinin yanı sıra, yarı açık ve açık 
mekânların nitelikleri de oldukça önemlidir. Bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar için kapalı 
mekânın olduğu kadar açık mekânında riskleri vardır. Bu nedenle çocuklar için, güneş alan ve 
doğal havalandırma imkânı olan üstü kapatılabilir bir yarı açık mekân en elverişli oturma alanıdır. 
Bu tip mekânın kapalı mekândan ve açık alandan girişi olması servis ile bağlantısını sağlar ve 
farklı tip oturma ortamlarına imkân tanır. Çocuk parkı veya çocuk oyun alanının cafede oturan 
bireyler tarafından görülebilir bir noktada konumlanması da önem taşır. Tüm bu gereksinimler 
sonucunda, kapalı mekândan yarı açık oturma alanına ve buradan da açık oturma alanına geçiş 
sıralaması, planlama ve tasarımda verimlilik ve kullanışlılık sağlayacaktır.

7. Konsept/Farkındalık ve Özgünlük

Mekânsal özelliklerin yanı sıra kentsel kaynaşmaya ve toplumsal farkındalığa katkı sağlamak 
gibi bir görevi olan Down Cafe kimlik ve isim olarak da farklılığını ortaya koymalıdır. Kullanılan 
mevcut cafelerin isim ve konseptlerine bakıldığında genellikle, cafenin özelliğini yansıtan veya 
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mekânsal biçimlenmesinden kaynaklanan isimleri görmekteyiz. Kullanıcı veya cafe çalışanlarının 
özellikleri mekân isminde çok fazla tercih edilmemektedir. Tek başına “Down Cafe” özel ve an-
lamlı bir isim olmasının yanı sıra kullanıcıyı sınırlayan bir anlamda taşımaktadır. Bu nedenle Down 
Cafeye bir isim verilmesi ve cafenin bu isimle bilinmesi tüm kentlileri toplayan ve kullanıcıda sınırı 
kaldıran bir nitelik olarak görülmektedir. Cafe Down Town, Bir dilim düş, Kafe kruvasan, özgür 
cafe, x-smian cafe, kromozom kafe, cafe özelsin, cafe sentinu, empati cafe, destina cafe, cafe 
nova, down cafe crown, cafe değerlim, down han, cafe vaha, melekler kahvesi… vb. (Not: veri-
len örnek isimler öğrenci projelerinin isimleridir. Ancak projeleri ile birlikte kullanılabilir)

8. Evrensel Standartlara Uygunluk

Tasarlanacak ve planlanacak Down Cafe, down sendromlu ve zihinsel engelli bireylerin özel 
gereksinimlerinin yanı sıra, tüm engelli bireylerin genel gereksinimlerine de cevap verecek nitelik-
te tasarlanmalıdır. Evrensel ilkelere uygunluk, toplumsal kaynaşmanın sağlanacağı bu mekanları 
daha erişilebilir ve kullanılabilir kılacaktır. Bu düzenlemelerin sadece engelli bireyler için yapıl-
dığını düşünmek son derece yanlış bir anlayış olacaktır. Yaşlı, hamile, çocuk ve farklılıkları olan 
tüm bireyler için gerekli olan evrensel düzenlemeler, toplumun her bireyi için gerekli ve şarttır. Bu 
bağlamda tüm toplumun gereksinimlerine cevap verecek aynı zamanda görme, işitme ve orto-
pedik engellilerin de mekan kullanımlarında rahatlama sağlayacak, eşitlikçi anlayışla yapılması 
gereken evrensel ilkeler ana başlıklar halinde verilmiştir. 

Bu başlıkların detayları ve açıklamaları için, Dünya Engelliler Vakfı (DEV) öncülüğünde ha-
zırlanan 6 kıta 65 ülkeden Dünya Engelliler Birliği (DEB) üyesi 120 ilgili ve yetkin kuruluş tara-
fından üç yıllık bir çalışma sonucunda düzenlenen 9 Eylül 2011 ve 13 Eylül 2012 tarihlerinde 
New York’ta, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine (BMEHS) taraf devletler 4. ve 5. 
toplantılarında paralel etkinliklerle tüm dünyada uygulanması talep edilen “Engelliler İçin Evren-
sel Standartlar Kılavuzu” incelenmelidir.

TS 9111.e göre temel ulaşılabilirlik konuları ile ilgili olarak bu bölümde anlatılanlar dikkate 
alınmalıdır. Binalara girme, kullanma ve tahliye etme; bireyler, aileleri ve içinde engellilerin de 
bulunduğu gruplar için güvenli ve rahat olmalıdır.  Bu şartların sağlanması için gerekli hususlar 
aşağıda verilmiştir.

• Ana girişe yakın otopark yeri,

• Girişe bağlanan ulaşılabilir bir yol,

• Kısa mesafeler,

• Dışarıdaki kullanımlar için düzayak giriş ve çıkışlar,

• Yalın ve kullanışlı planlar,

• Katlarda basamaksız ve engelsiz, düzayak yürüme alanı,

• Danışma masasına, asansörlere ve engelli tuvaletine rahat ulaşım,

• Acil durumlarda kullanmak için algılanabilir ve belirgin yangın tahliye yolları,

• Acil durumlar için de kullanılabilen ferah asansörler,

• Kullanımı rahat, acil durumlarda tahliye/kurtarmaya yardımcı olan ve kolaylık sağlayan 
güvenli merdivenler,

• Kaymayı önleyici yürüyüş yüzeyleri,
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• Geniş kapı açıklıkları ve kolay kapı kullanımı, kapıları tekerlekli sandalye ile açma ve kapat-
mayı mümkün kılan yeterli alan,

• Yeterli manevra alanı,

• Kontrol düğmeleri ve anahtarlarının yeterli yükseklikte, uygun konumda ve rahat kullanımı,

• Iyi aydınlatma,

• Duvarlarda,  döşemelerde, kapılarda ve işaretlemede iyi bir görsel zıtlık,

• Iyi işaretleme,

• Iki veya daha fazla duyu yoluyla (hissedilebilir, işitsel ve görsel) iletişim sağlayabilecek 
önemli bilgilendirme,

• Iyi akustik,

• Ses yükseltici sistemler
Bu hususlar doğrultusunda açık alanlarda yapılması öngörülen düzenlemeler şunlardır; 

Açık Alanlarda;  (Kaldırım, yaya yolu, yaya geçidi, meydan, vb)

• - Kaldırım yükseklikleri standartlara uygun olmalı (3cm-15 cm arasında),

• - En az kaldırım genişliği 1,75 m olmalı,

• - Kaldırım bitişleri ve yaya geçidi bulunan kesimlerde en fazla %8 eğimde rampa bulunmalı, 
bu rampalar en az 90 cm. genişliğinde olmalı,

• - Kaygan olmayan (andezit, vb) ve düz (girinti çıkıntı oluşturmayacak) kaplamalar kullanıl-
malı,

• - Basamak, rampa, ve kaldırım bitişlerinde 60 cm genişliğinde hissedilebilir uyarıcı yüzey 
olmalı, 

• - Yaya geçitleri düzayak (hemzemin) olmalı, iyi aydınlatılmalı,

• - Işık kontrollü yaya geçitlerinde kör ve az görenler için sesli uyarıcılar eklenmeli,

•  Yaya yolu ve kaldırımlar üzerine yerleştirilen kent mobilyaları ve teknik altyapı elemanları 
özürlü kişilerin ve genelde tüm yayaların geçişini engellememeli, yaya yolu üzerinde en az 
90 cm lik net geçiş alanı kalmalı,

•  Yaya yolu ve kaldırımlar üzerindeki baş kurtarma yüksekliği en az 2,20 m  olmalı - tüm 
işaretleme ve donatılarda buna dikkat edilmeli,

• - Yol üzerindeki yağmur suyu ızgarası gibi teknik altyapı elemanlarında ızgara aralıkları 2 
cm den fazla olmamalı,

• - Altyapı çalışmaları uygun donanımlarla işaretlenmeli, güvenlik tedbirleri alınmalı.
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Bilgilendirme/işaretleme;  (Tüm mekânlar ve ulaşım sistemleri için) 

•  Mekân, donanım ve araçların engellilere uygun olduğunun anlaşılması sağlanmalı,

•  Yönlendirmeler uluslararası sembollerle işaretlenmeli, (tuvalet, rampa, asansör, park yeri, 
vb.)

• - Yapılı çevrede uyumu sağlayacak bilgilendirme ve yönlendirme yeterli düzeyde yapılmalı

• -  Bilgilendirme yazılı olarak yapılmışsa renklendirme ve boyutlandırma uygun olmalı, 

•   gerektiğinde braille [Görme engelli teknolojisi] formatında da uygulanmalı, uyarıcılar ge-
rektiğinde işitsel olarak da yapılmalı,

Binalar için temel ulaşılabilirlik konuları ise şu şekilde özetlenebilir;

1. Binalardan herkesin aynı güzergâhı, 
aynı girişi, aynı donanımları vb. kullanarak 
faydalanması esastır.  Bu herkes için eşit kul-
lanımı ve eşitlik ilkesinin hayata geçmesini 
sağlar.

Binaya herkes için eşit yaklaşım, örneğin 
tahsisli otopark alanları, basamaksız ve 
engelsiz, taşıt ve bisiklet yolundan ayrılmış 
yollar, otopark alanı ve toplu taşımadan 
yakın mesafeler, iyi işaretleme, iyi aydınlat-
ma ve zıt renklendirme.

2. Aynı giriş ile binaya eşit girme, örneğin 
ana girişlerin yerinin kolayca belirlenmesi, 
basamaksız veya engelsiz,  geniş açıklıklar, 
düşük kullanım gücü gerektirme, iyi işaret-
leme, iyi aydınlatma ve iyi görsel zıt renk-
lendirme.
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3.  Yatay dolaşım için aynı güzergahın 
kullanılması, örneğin basamaksız veya en-
gelsiz, yeterli manevra alanı,  geniş kapı 
geçişi, kapıların kolay açılıp kapanabilme-
si, dinlenme alanları, açık plan, iyi işaretle-
me, aydınlatma ve görsel zıtlık.

4.  Düşey dolaşım için aynı güzergahın-
kullanılması,  örneğin güvenli merdivenler, 
geniş kapı geçişi,  kapıların kolay açılıp 
kapanabilmesi, dinlenme alanları sağlan-
ması, iyi işaretleme,  aydınlatma ve görsel 
zıtlık.

5.  Aynı alanın herkes tarafından eşit kul-
lanılması, örneğin yeterli genişlikte hareket 
alanı ve farklı oturma seçenekleri, iyi akustik 
ve ses yükseltici sistemler, iyi aydınlatma ve 
görsel zıtlık.
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6. Aynı donanım ve araçların eşit kullanı-
mı, örneğin kolay anlama, yeterli manevra 
alanı, uygun yükseklik ve iki duyu ile bilgi 
sağlama.

7. Tuvalet ve diğer sıhhi tesisatın kullanı-
mında eşitlik, örneğin iyi işaretleme, yeterli 
manevra alanı,  transfer kolaylığı,  iyi yer-
leştirilmiş donanım sağlanması ve kolay kul-
lanabilme.

8. Eşit çıkış ve tahliye güzergahları, acil 
durum planı için tasarım,  örneğin;  basa-
maksız ve engelsiz, yangına karşı güvenli 
asansörler, iyi işaretleme, aydınlatma, gör-
sel zıtlık, iyi yangın güvenliği, koruma ve 
tahliye, ulaşılabilir tahliye güzergahları.
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9. Iki veya daha fazla duyu yoluyla fark 
edilir bilgilendirme,  örneğin görsel,  işitsel 
ve hissedilebilir biçimde.

Kaynak: 
-Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu, DEP Akreditasyon Merkezi, WDU Acreditation Center, 

www.ustad.worlddisabilityunion.org  
DÜNYA ENGELLİLER VAKFI “DEV” www.whf.org.tr
DÜNYA ENGELLİLER BİRLİĞİ “DEB” www.worlddisabilityunion.org

-Mimari Erişilebilirlik Kılavuzu, Özürlüler Vakfı,2009 www.ozurlulervakfi.org.tr

9. Down Cafe Mimari Projelerine Örnekler



Down Cafe Uygulama Rehberi

40



Down Cafe Uygulama Rehberi

41



Down Cafe Uygulama Rehberi

42

Teşekkür:

Gerek yoğun çalışma tempoları ve destekleri gerekse konunun hassasiyetine olan inanç ve 
azimleri nedeniyle mimarlık 2. sınıf öğrencilerime ve misafir öğretim elemanı Sayın Banu TAÇOY 
BAĞRIAÇIK hanımefendiye sonsuz şükranlarımı sunarım.

Her türlü desteği vererek yanımızda olan down sendromlu çocuklarla tanışmamızı ve dost 
olmamızı sağlayan Orhan TÜRKOĞLU ve Siğlem VURAL’a ve ilham kaynağımız Minik Dilara’ya 

sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Yrd. Doç. Dr. Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK

Mehmet Rıdvan ÖZCAN   İlyar NUR

Serkan YILDIZ                                                 Dorukan BEHZAT

İbrahim MUTLU                                              Ayşe Tuba HIDIR

Sema HABALI                                               Murat ARDIÇ 

Zülfikar SÜMBÜL                                           Tuğçe ARSLAN

Rümeysa TUNA                                              Ali ÖZAYDIN

Elif Nur ÜNÜVAR                                         Safa DURU

Sefa DAĞ                                                      Emre DOĞAN

Ümran ÇINAR                                                 Musa KILINÇ

Nazmiye Nur ŞENYIL                                    Serap ÇAKMAK

Betül ALPEREN                                            Şeyma ERBAKAN
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III.  BÖLÜM

HİZMET SEKTÖRÜ VE ENGELLİ ÇALIŞANLAR VE
EREĞLİ DOWN CAFE ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Yasin BİLİM
Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi

ÖZET

Son dönemlerde engelliler ile ilgili birçok alanda çalışmalar yapılmakta, engellilerin sorunları 
ve yaşam şartlarına uyumlarına yönelik farklı sektörlerde uygulamalar göze çarpmaktadır. Hiz-
met sektörü emek-yoğun bir sektör olarak, farklı kültür ve özellikteki insanların bir araya geldiği, 
dolayısıyla engellilerle ilgili konuları da mutlaka kapsayan geniş çaplı ve dinamik bir sektördür. 
Fakat hizmet sektörünün bir parçası olarak turizm sektöründe bakış açısı daha çok engelli turistler 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Güncel birçok çalışmada engelli turistlere yönelik incelemeler mev-
cutken, engellileri hizmet sektörü genelinde turizm sektöründe çalışan rolleri üzerine çok fazla 
tartışma olmadığı görülmektedir. Çalışma bu noktada, örnek bir uygulama ile engellilerin turizm 
sektöründe çalışan olarak yer almaları ile ilgili teorik bir yaklaşım sunmaktadır. Ereğli Down cafe, 
zihinsel engelli personel ile hizmet veren bir yiyecek-içecek işlemesi olarak kurulmuş, verilen 
eğitim ile turizm sektörünün belirli alanlarında çalışmaya uygun altyapı sağlamaya yönelik bir 
işletmedir. Yapılan incelemede down sendromlu engellilerin özellikle yiyecek-içecek servisi ve 
ilgili alanlarda çalışabilir özellikte oldukları, yasal olarak işletmeler için engelli çalışan olarak 
kullanılabilecekleri, ayrıca işletme imajı açısından olumlu yönde katkı sağlayabilecekleri görüş-
leri ortaya çıkmaktadır. Bu örnekle turizm sektörü başta olmak üzere, hizmet sektörünün çeşitli 
alanlarında engelli çalışan sayısının artırılabileceği yönünde önemli tespitler yapılmıştır.

 Anahtar Kelimeler: Engelli çalışan, hizmet, turizm, istihdam.

GİRİŞ

Engelliler ve turizm ilişkisi üzerine gerek akademik gerekse resmi otoriteler bazında artan 
sayıda çalışmanın yapılmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmalarla birlikte engellile-
rin turizm faaliyetlerine katılmaları yönünde desteklerin arttığı, hizmet sektörünün çeşitli alanla-
rında farklı uygulamaların ortaya çıktığı görülmektedir (Bizjak, Knezevic ve Cvetreznik, 2011). 
Engellilerin turist olarak, yani tüketici olarak, istek ve arzuları, diğer insanlar gibi turizme katılma 
yönünde aynı haklara sahip oldukları, ayrıca yasal olarak da bu yönde haklarının geliştirilme-
si gerektiği yapılan çalışmalarda önemle vurgulanan konular olmuştur. Engelli turist pazarının 
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önemli potansiyel olduğu ve giderek büyüyen bir paya sahip olacağı işaret edilmesine karşın, 
yapılan çalışmalarda engellilerin turizme katılımları konusunda engellerin varlığı, turizm sektörü-
nün engelli turistleri henüz tam olarak kabullenemediği ifade edilmiştir (Smith, 1987; Horner ve 
Swarbrooke, 2004; Pagan, 2012). 

Diğer taraftan yasal bir takım haklarla birlikte, engellilerin tüketici değil çalışan olarak üretici 
rolünde çeşitli alanlarda istihdamı da son dönemlerde çok fazla tartışılmaktadır. Fakat bazı çalış-
malarda turizm sektöründe engellilerin çalışması ile ilgili çok fazla araştırmanın yapılmadığı ifade 
edilmektedir (Ross, 2004; Gröschl, 2007; Çizel, 2012). Engelliliğin tanımlanmasındaki karma-
şıklıklar, yasal baskıların sınırlı kalması, engellilere çalışma imkânlarının sağlanması noktasında 
karşılaşılan sınırlılıklar, engelliler hakkında farkındalığın, anlayışın ve iletişim sorunlarına ilişkin 
problem çözümlerinin az olması gibi temel konular, engelli çalışanların sayısının artmasına dola-
yısıyla ifade edilen çalışmaların da yapılmasına engel durumdadır (Gröschl, 2007). 

Çalışma, hizmet sektörü genelinde turizm işletmelerinde engelli çalışanlarla ilgili genel bir 
değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, yiyecek-içecek servis hizmetleri ağırlıklı 
faaliyet gösteren Ereğli Down cafe işletmesi zihinsel engelli personeli ile ilgili konunun tartışılması 
için örnek bir işletme olarak seçilmiştir. Buradan yola çıkarak engellilerin turizm sektöründe istih-
damına ilişkin genel değerlendirmeler de çalışmanın kapsamına alınmıştır. 

LİTERATÜR ÖZETİ

İfade edildiği gibi, engelliler ve turizm ilişkisini açıklamada literatür büyük oranda engellileri 
tüketici olarak ele almış ve engelli turizm odaklı çalışmalar daha fazla yapılmıştır. Engellilerin 
çalışan olarak hizmet üretimi konusu ise literatürde çok az çalışmada yer almıştır. Gröschl (2007) 
çalışmasında Kanada otel sektöründe engelli çalışanlarla ilgili insan kaynakları uygulamalarını 
ele almıştır. Çalışma engellilerin otel sektöründe çalışma engelleri ve insan kaynakları seçimi açı-
sından karşılaştıkları zorlukları vurgulamıştır. Çalışma sonuçlarına göre, Kanada’da lüks otellerde 
çalışan engelli oranı % 0,58 ile oldukça düşüktür; örneklem içinde yer alan otellerin sadece bir 
tanesi engellilerin istihdamı için özel insan kaynakları uygulamalarını kullanmaktadır; yine sade-
ce bir otel engelli çalışanlarla ilgili özel bir destekleyici program uygulamaktadır; fakat otel yö-
neticilerinin çoğunluğu engelli çalışanlarla ilgili daha fazla çalışma yapma isteğinde olduklarını 
belirtmişlerdir. Araştırmacıya göre otel işletmelerinde çalışan engellilerin sorunları da şöyledir; 
engelli çalışanlar için özel konaklama ve dinlenme alanlarının bulunmaması, engelli personelin 
eğitimi çok haha pahalıya mal olması, diğer personel ile iletişim sorunlarının yaşanması, fiziksel 
yetersizlik ve görüntünün sektör tarafından çok kabul edilebilir olmaması, geç saatlere kadar 
çalışma ve sonucunda ulaşım imkânlarının kısıtlanmasıyla engellilerin işe geliş -gidişlerinde so-
runların olması, yasal bazı desteklerin yetersizliği.

Ross (2004) engelli personelin turizm sektöründe uğradığı ayrımcılık ve bunun etik anlamda 
tepki gösterilmesi üzerinde durmuştur. Çalışmaya göre otelde çalışan engelli personele ayrımcılık 
yapılmakta ve bu durum etik olarak tartışmalara sebep olmaktadır. Bu durum diğer çalışanlar 
tarafından sosyal etki anlamında da olumsuzlar yaratmaktadır. Çizel (2012) ise, genel anlamda 
engelli çalışanlarla ilgili değerlendirmede bulunmuştur. Engelliler diğer insanlara göre istihdam 
edilmeye daha çok ihtiyaç duymakta, fakat yetersiz oldukları düşüncesiyle çok fazla iş imkânı 
bulamamaktadırlar. Çalışan engelliler içinse, çalışma yerlerinin uygun koşullarda olmaması, ge-
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nel işsizlik sorunu nedeniyle engellilerin istihdamda daha gerilere itilmesi, kariyer engellerinin 
daha fazla olması, engel durumu gözetilmeden uygun olmayan işlerin verilmesi ve ayrımcılık 
yapılması gibi sorunlar çalışma olanaklarını azaltmaktadır. 

Literatürde turizm sektörüne özel az çalışma olmasıyla birlikte, genel olarak engellilerin çalı-
ma imkânları ve karşılaştıkları zorluklar hakkında daha fazla çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma-
larda engellilerin ulaşım başta olmak üzere, uygun çalışma alanlarının olmaması, yasal düzenle-
melere karşın halen istihdam konusunda girişimlerin az olması, işletme içinde hem yönetici hem iş 
arkadaşları arasında ayrımcılığa uğrama gibi genel sorunların varlığı ifade edilmektedir (Çizel, 
2012; Çalık, 2014; Ross, 2004).  

ENGELLİLERİN ÇALIŞMA İMKÂNLARI VE 
TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ YERLERİ

5378 sayılı Özürlüler Kanunu’na göre; “özürlülerin yeteneklerine göre mesleğini seçme ve 
bu alanda eğitim alma hakkı kısıtlanamaz. Ayrıca özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabi-
lecekleri bir işte eğitilmesi, verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması, özürlülere 
meslek kazandırılması amacıyla mesleki rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasının sağlan-
ması esastır.”  Yine anayasanın çeşitli maddelerinde herkesin çalışma hakkına sahip olduğu, 
bedensel ya da diğer yetersizlikleri olan kişilerin çalışma ortamlarında korunması gerekliliği 
maddeler halinde vurgulanmıştır. Bu hükümlere göre engellilerin çalışma gereklilikleri ortaya 
konarak, istihdamlarının yapılması yönünde öngörülerde bulunulmuştur. Türkiye, 1990’lı yılların 
ikinci yarısından itibaren engellilere yönelik uygulamalar için politika belirleme, yasal mevzuatı 
ve kurumsal yapıyı oluşturma faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. 1997 yılında Özürlüler İdaresi Baş-
kanlığı’nın kurulması, 1999 yılında ilk “Özürlüler Şûrası”nın toplanması ve 2005 yılında kısaca 
“Özürlüler Kanunu” olarak bilinen yasal düzenlemenin yapılması bu konudaki ilerlemelerin bir 
göstergesi olarak kabul edilebilir (Çizel, 2012).  

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2012 Nisan sonu itibariyle Türkiye’de istihdam edile-
bilir nüfus 27 milyon 97 bindir. Ülkemizdeki engelli nüfus ise tahmini olarak 8,7 milyon kişi dola-
yındadır. Engelli nüfus işgücüne katılma oranı ise yalnızca % 21,78’dir (Boyraz, 2010: 4). Yasal 
düzenlemelerle engelli istihdamı zorunlu hale gelse de, 2012 verileri uyarınca Türkiye’de engelli 
istihdam kotasının 300 bin olmasına rağmen, ancak şu anda 40 bin kişinin istihdam edildiğini 
yani 260 bin kadronun açık olduğunu görmekteyiz (Çizel, 2012).

Engellilerin çalıştırılma zorunlulukları yine bazı kanun ve ilgili resmi hükümlerle belirlenmeye 
çalışılmıştır. İş Kanunu açısından özürlülük, Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı 
Hakkında Yönetmelikte (ÖETİHY) tanımlanmıştır. Buna göre, “Özürlü: Bedensel, zihinsel, ruhsal, 
duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az % 40’ından 
yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenleri” ifade eder. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
30. Maddesine göre; İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde 
% 3 özürlü, kamu işyerlerinde ise % 4 özürlü ve % 2 eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi 
durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler (Çizel, 2012). 

İfade edildiği gibi engellilerin istihdamıyla ilgili ulusal bazda çalışmalar yapılmaktadır. Buna 
karşın istihdam oranlarının henüz yeterli seviyelere gelmedikleri de görülmektedir. Engellilerin 
çalışma şartlarına göre farklı sektörlerde iş imkânları bulunmakla birlikte, bilinen en yoğun alan 
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kamu kurumlarında memurluk olarak görünmektedir. Özel sektörün bu konudaki eğilimi daha 
geri plandadır. Engellilerin çalışma koşulları ile ilgili problemler yine özel sektörde daha fazladır. 
Aydınonat’a (2012) göre, Türkiye’de engellilerin istihdamı konusundaki asıl sorun işlemelerde 
karşılaşılan sorunlardan çok, yasal düzenlemelerin yetersizliğidir. Genel olarak bakıldığında 
devlet bu konuda çok fazla teşvik unsuru kullanmamaktadır. Sadece istihdam edilen çalışanların 
sosyal güvence giderlerinin hepsi ya da büyük bir kısmı devlet tarafından verilmektedir. Bunun 
dışında devletin özel sektörü destekleyici vergi indirimi gibi özellikle küçük işletmeleri teşvik edici 
uygulamalar yapması daha etkili olacaktır (Aydınonat, 2012). Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığının bu konudaki incelemelerinde de engelli istihdamının önündeki engeller irdelenmiştir. 2011 
yılında bakanlığın bir çalışmada engelli istihdam etmeme gerekçeleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Engelli İstihdam Etmeme Gerekçeleri

Engellilerin çalışmasına yönelik mevcut uygulamaların az olduğu göz önüne alınırsa, turizm 
sektöründe engellilerin çalışmasıyla ilgili özel çalışmaların yapılmamış olması çok şaşırtıcı de-
ğildir. Fakat yasal zorunluluklar dikkate alındığında, genel bir bakış açısıyla konaklama ve yi-
yecek-içecek işletmelerindeki çalışan sayılarının yasal sınırların üzerinde olduğu, dolayısıyla bu 
işletmelerde engelli istihdamının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Gröschl (2006) konaklama işlet-
melerine yönelik çalışmasında turizm sektörünün bazı özelliklerinin engelli istihdamını engelledi-
ğini öne sürmektedir. Bakanlığın yaptığı araştırmada da benzer konuların gerekçe gösterilerek 
engelli istihdamının sağlanamadığı görülmektedir. İşe uygun engellinin olmaması, kalifiye engel-
lilerin olmaması, ulaşım problemlerinin olması, fiziksel görüntü ve koşullarının uygun olmaması 

Sorun Alanları/Yanıtlayıcıların Yargı Cümleleri Sayı Yüzde
İşe Uygun/Sektöre uygun özürlü bulamıyoruz. 175 31.6
Vasıflı /Mesleki Eğitimli/Kalifiye elaman bulamıyoruz. 106 19.2
İŞKUR işe uygun özürlü aday göstermiyor. 61 11.0
Çalışma isteksizliği/istikrarsızlık/devamsızlığı oluyor. 41 7.4
Özürlü çalışan bulamıyoruz 30 5.4
İşi beğenmiyorlar 24 4.3
Uyum/iletişim sorunları yaşıyorlar 20 3.6
Nazlı/kaprisli/agresif oluyorlar 19 3.4
Verimli olamıyorlar 11 2.0
Ücret konusunda yaşanan sıkıntılar oluyor 7 1.3
Taşrada şantiye bölgesinde özürlü bulamıyoruz 5 0.9
Ulaşım sorunları oluyor 5 0.9
Kota iniş çıkışları oluyor 5 0.9
İŞKUR’ DAN destek alamıyoruz 4 0.7
İşi yavaşlatıyorlar 4 0.7
Fiziksel koşulları uygunsuz kaçıyor 4 0.7
Toplumsal önyargılara maruz kalıyoruz 4 0.7
Ağır özürlü olanları çalıştıramıyoruz 4 0.7
Mevzuattan kaynaklanan sorunlar oluyor 4 0.7
İş güvenliği sorunları oluyor 3 0.5

Kaynak: İşgücü piyasasının özürlüler açısından analizi raporu, Aralık 2011, TC Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı, özürlü ve yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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gibi nedenler turizm sektöründe engelli istihdamının önündeki engeller olarak kabul edilebilir. 
Bununla birlikte yine vurgulandığı gibi çalışan engellilerin işyerinde yaşadığı sorunlara ek olarak, 
kariyer imkânlarının daha sınırlı olması turizm sektöründeki engelli çalışanlar açısından önemlidir 
(Ross, 2004). 

Turizm sektörü açısından değerlendirildiğinde istihdamın önünde bazı konular olsa da, en-
gelli istihdamının avantajları da yine vardır. Yukarıda vurgulandığı gibi bazı yasal zorunluluklar 
yerine getirilirken, sigorta giderleri ile ilgili avantajlar işletmeler açısından olumludur. Engellilerin 
bazı özellikleri ise bu olumlu düzenlemelere ek artılar getirmektedir. Daha sadık olma, daha 
güvenilir olma, işbirliği yapmaya uygun olma, iş motivasyonlarının yüksek olması, işten kaytarma 
gibi problemlerin çok daha az yaşanması, işten ayrılma kararının daha az görülmesi gibi iş ha-
yatı için önemli özellikler engelli çalışanlarda gözlemlenen özelliklerdir (Gröschl, 2007). Çalık’ın 
(2014) down sendromlu engellilerin çalışma hayatına katılması gerekliliğini savunurken, engel-
lilerin şu özelliklerini işaret etmiştir; düzenli ve titiz, neşeli ve sevimli, hayata bağlı ve sevecen, 
verilen işi bitene kadar bırakmaz, saatlere uyar, kavrama yetenekleri hızlı.  

Turizm sektörünün emek-yoğun sektör olarak insan gücüne duyduğu ihtiyacın fazlalığı engelli 
çalışanların değerlendirilebileceği fikrini güçlendirmektedir. Diğer taraftan yasal zorunluluklarla 
birlikte, sektörel çalışmalar, engelli özellikleri ve sorunları ile ilgili belirtilen çalışmalar irdelene-

rek, turizmde engelli çalışanlara ilişkin öne çıkan bazı noktalar şöyle sıralanabilir;

• Tanınmış turizm bölgelerinde 50’den fazla çalışanı olan ve engelli çalıştırma zorunluluğu ol-
ması gereken çok fazla işletme vardır. Bu işletmelerin ayrıca işgücü olarak engellileri sigorta 
avantajını da göz önüne alarak kullanmaları giderleri düşürücü bir etken olabilir.

• Turizm işletmelerinin bazılarında çok basit olması ya da sıkıcı olmasından dolayı talep gör-
meyen iş alanlarında engelliler çok iyi üretim kaynağı olabilirler (örn. takım kurulamak, bar-
dak taşımak, vb.). 

• Güven, sadakat ve motivasyon gibi konularda olumlu yönleri bulunan engelli çalışanlar, 
sektördeki bu etik eksikliği bulunan alanlara artı değerler katabilir. 

• Turizm sosyal bir kavram olarak, engellilerin sosyal yaşama katılmalarında ve iletişim bece-
rilerini geliştirmede önemli bir etki yapabilir. Böylece engelliler kişisel gelişimleri açısından 
çalıştıkları sektöre daha bağlanmış olurlar.

• Engelli çalışanlar işletmelere karşı olumlu bir imaj kaynağı olabilirler. Kaldı ki turizm gibi 
pazarlama stratejilerinin geniş yer aldığı bir sektörde, engelli çalıştırmak tüketici gözünde 
olumlu bir tepki alacak, pazarda farklılaşmaya yol açabilecektir.

EREĞLİ DOWN CAFE

Cafenin bu aşamaya kadarki eğitim ve uygulama süreçlerinden, elde edilen önemli çıktılar 

da kayda değer nitelik taşımaktadır:

• Öğrenciler mesleki anlamda nitelikli hale gelmiş, işletmelerde çalışabilir ve kendi ayakları 
üzerinde durabilir pozisyondadırlar. 

• Öğrenciler sadece mesleki olarak değil, sosyal anlamda kendilerini gerçekleştirmiş ve top-
lumun bir parçası olmaya başlamışlardır.
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• Çalışmaya başlanan işletmelerde insanların bakış açılarında olumlu yönde etki yapmışlar, 
aynı zamanda işletme imajına da katkıda bulunmuşlardır. 

• Down cafe gibi örneklerin çok az olması nedeniyle engellilerin çalışma imkanlarına yönelik 
bilinç az iken, Cafe faaliyetleri ile birlikte kamu oyunda bu konudaki bilinçlenmeye önemli 
bir etki yapılmıştır. 

• Aileler açısından da tahmin edilebilecek çok olumlu yönde tepkiler ve sonuçlar elde edil-
miştir. 

• Elde edilen başarı göz önüne alınarak, çalışmaların bundan sonraki safhasında bir otel işlet-
mesinin açılması söz konusu olmuştur. Resmi işlemlerin tamamlanması halinde kamudan alı-
nacak bir bina ile Down Otelinin açılması planlanmaktadır (Fransa’da tüm çalışanları dowm 
sendromlu olan bir otel işletmesinden yola çıkılarak düşünülmüştür).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Engellilerin hizmet sektöründe çalışması ile ilgili gerek literatürde gerekse sektörel bazda çok 
fazla çalışma yapılmadığı, konunun çok irdelenmediği görülmüştür. Engellilerin sosyal imkânlar 
ve hizmet alanlarından faydalanmasıyla ilgili konuların çok tartışıldığı ve desteklendiği bilinmek-
tedir. Fakat sadece tüketici gözüyle görülmek yerine, engellilerin çalışma hayatı ile birlikte top-
luma kazandırılması, çalışma imkânlarının geliştirilerek atıl olmaktan kurtulmaları belki de daha 
öncelikli konulardır. Bu konuda yakın zamanda yasal boyutta çalışmalar başlamıştır. Fakat hali 
hazırda her sektör için engellilerin çalışmasına uygun ortamlar bulunmamaktadır.

Ereğli Down Cafe örneği ile engellilerin konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinde servis 
ve yardımcı aşçı olarak çalıştırılabileceği gösterilmeye çalışılmıştır. Cafe uygulaması aslında bir 
eğitim alanı olarak planlanmış, burada yetişen down sendromlu kişilerin sonrasında otel, restoran 
gibi işletmelerde çalışmaları planlanmıştır. Bilinmelidir ki, bu sadece sosyal sorumluluk olarak 
göstermelik bir çalışma olmamıştır. Down sendromluların genel özellikleri irdelendiğinde özellikle 
turizm sektörünün çeşitli alanlarında çalışmaya uygun yapıda oldukları gözlemlenebilir. Sadık 
olmaları, saygılı olmaları, motivasyonlarının yüksek olması, topluma karışma istekleri, sempatik 
ve sevecen olmaları bu anlamda sektöre uygunluk göstermektedir (Çalık, 2014). İşletmeler açı-
sından bakıldığında yoğun işgücü ihtiyacında eğitim almış down sendromlu kişiler kullanılabilir 
niteliktedir. Yasal olarak engelli çalıştırma konusu halledilmiş olacak, sosyal sorumluluk konu-
sunda bir artı değer ve işletmeye olumlu imaj kazandırılmış olacak, ayrıca engellilerin sigorta 
maliyetlerinin olmayışı ile artı bir kazanç sağlanacaktır. 

Araştırmacıların genel gözlemi olarak bazı görüşler ortaya çıkmıştır. Buna göre, hafif ve orta 
dereceli zihinsel engeli olan down sendromlu kişiler eğitildiklerinde basit çalışma şartlarında ba-
şarılıdırlar. Servis takımlarının kurulanması, bardak ya da eşya taşıma, sebze yıkama işlemleri, 
hafif düzeyler için komilik, çay demleme, hatta hafif düzeydekiler için basit doğrama işlemleri 
ilk akla gelen işlerdendir. Down sendromluların işi savsaklama ve işi yarıda bırakma gibi bir 
yapılarının olmaması işverenler açısından çok dikkat çekicidir. Normal insanların basit işlerden 
kaytarmaya çalışması söz konusu iken, down sendromluların işi bitirinceye kadar işi bırakmadık-
ları görülmüştür. Bu bağlamda Konya bölgesinde bu konudaki bir gelişme de dikkat çekicidir. Beş 
yıldızlı bir zincir otel yakın zamanda bir özel eğitim merkezinde eğitim almış ve stajlarını otelde 
yapmış üç down sendromlu çalışanı kadrosuna normal çalışan olarak katmıştır. 
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Her ne kadar bu engellilerin çalışmaları öngörülse de, her engellinin çalışması söz konusu 
olmamaktadır. Cafe ve otel örneklerinde tüm aday engellilerin başarılı olamadığı ifade edilmiştir. 
Ancak uygun engelliler seçilmiş ve istihdamları sağlanmıştır. Çalışma içinde bahsedilen sorunlara 
ek olarak, görüşmelerde bazı sorunlar ve zorluklarda vurgulanmıştır. Bu engelliler duygusal an-
lamda çok kırılgan ve aşırı güven duygusuna sahiptirler.            

Karşılaşacakları bir tartışma ya da çatışmada normal çalışana göre daha fazla etkilenmekte-
dirler. Özellikle otel ortamında engellilerin etraflarında çok farklı yapıda ve çok fazla sayıda çalı-
şan bulunmaktadır. Her çalışanın engellilere bakış açısının aynı olması söz konusu olmamaktadır. 
Dolayısıyla diğer çalışanların kontrol edilemeyen olumsuz tavırları bu engellilerin iş yaşamına 
uyumlarını zorlaştırmaktadır. 

Çalışma genel olarak basit bir tanımlayıcı niteliktedir. Bu alanda çok fazla çalışma yapılma-
mış olması, halen konuya verilen önemin yeterli olmadığını göstermektedir. Gerek literatürden 
elde edilen bilgiler, gerekse Down Cafe örneğinden yola çıkarak bazı öneriler bu çalışmaya 
birlikte desteklenmelidir;

• İşletmelerin sadece sigorta değil, vergi ve benzeri teşviklerle engelli çalışan istihdamlarını 
artırmaları sağlanmalıdır.

• Korumalı işyeri olarak ifade edilen, engellilerin çalışmasına uygun işyeri sayısı artırılmalıdır.

• Farklı tipteki engellilerin istihdamı için, özel mesleki eğitim çalışmalarının yapılması gereklidir. 

• İşletmelerdeki tüm çalışanların bu konuda bilinçlendirilmesi ve mümkün olduğunca engellile-
rin işletmeye faydasının artırılması sağlanmalıdır.

• Turizm sektörü engellilerin topluma adapte olması için uygun bir alandır, aynı zamanda 
basit işler başta olmak üzere çok sayıda çalışana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda engelli 
çalışanları değerlendirilebilir.
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IV. BÖLÜM

EREĞLİ DOWN CAFE HİKAYESİ
A. Vefa DEMİRKIRAN
Ereğli Down Café ve Özel Gençler Sanat Evi Proje Koordinatörü

               

Zihinsel engelli bireylerin hayatlarını idame ettirebilmeleri için en temel gereksinimleri mesleki 
eğitim almaları ve akabinde istihdam edilmeleridir. İstihdam edilemeyen bireylerin de bir sosyal 
ortamda korumalı olarak üretime katılabilmeleri ve sosyal aktivitelere katılarak toplumla bütün-
leşmeleridir.

Kazım Demirel Sevgi Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi ve Kazım 
Demirel Sevgi Eğitim Derneği olarak misyonumuz, öğrencilerinin toplum içindeki rollerini gerçek-
leştirebilen, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği ile çalışabilen, çevresine uyum sağlayabi-
len, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini amaçlayan bunun yanında kendi ayakları 
üstünde durabilen temel yaşam becerilerini kazanmış yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda iş ve 
meslek alanlarına ve yaşama hazırlanmalarını sağlayan bir eğitim kurumu ve sivil toplum kurulu-
şu olmaktır. Ayrıca özel eğitim gerektiren bireylerin uyum içerisinde toplumsal yaşama katılarak 
üretimde bulunduklarını topluma göstermektir.
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Kurumumuzun bu misyonunu gerçekleştirebilmesi için okulda 2011 yılına kadar yapılan okul 
içi atölye çalışmalarına ek olarak toplumla iç içe çalışmaları yürütecek bir yapı oluşturmak ge-
rekiyordu. 

Okulumuzun dışa açılan bir kolu olarak 2011 yılında Kazım Demirel Sevgi Eğitim Uygulama 
Okulu ve İş Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği kuruldu. Hedef kitlesi zihinsel engelli 
çocuk ve gençlerden oluşan dernek yapılanması, Ereğli Kaymakamlığı ve Ereğli İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliği ile zihinsel engellilerin toplumla bütünleşmelerini sağlamak, kendilerine olan 
özgüvenlerini geliştirmek ve toplum içerisinde bir rol üstlenerek üretime katılmalarını sağlamak 
üzere, yerel ve ulusal düzeyde, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla 
çalışmalarına başladı.                     

Sabancı Vakfı, programlar stratejisi çerçevesinde “kadınlar, gençler ve engellilerin eşit fırsat-
lardan yararlanmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen girişimlere katkıda bulunmayı” 
amaçlıyordu. Bu amaç doğrultusunda, hibe programları ile kadın, genç ve engelli alanında çalı-
şan sivil toplum kuruluşlarının geliştirdikleri projeler destekleniyordu.

Okulumuzun ve derneğimizin amaçları ve öncelikleri Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme 
Hibe Programı amaç ve öncelikleri ile örtüşüyordu. 

Zihinsel Engellilerin İstihdam Edilmeleri ile İşgücü ve Toplumsal Katılımlarını Sağ-
lamak ve Toplumsal Farkındalığı Artırmak yaklaşımıyla bakıldığında, Ülkemizde 
mesleki eğitim veren özel eğitim okul ve kurumlarında işletme modeline odaklı çalışmalar çok 
sınırlıdır. Eğitim verilen atölyeler bir meslek kazandırma ve işletme oluşturma mantığından uzak, 
toplumdan soyutlanarak sürdürülmektedir. Dolayısıyla, özel eğitim okullarında eğitimini tamam-
layan zihinsel engellilerin aldıkları eğitime göre işe yerleştirilmeleri sınırlı ölçüde gerçekleşmek-
tedir. Zihinsel engelli bireylerin mesleki alanda yeterliliklerini sağlayabilecekleri bir eğitim ortamı 
oluşturmak, bu ortamda yetişmelerini, korumalı olarak çalışabilmelerini ve devamında bağımsız 
olarak çalışabilecekleri işletmelere yerleştirilmelerini sağlamak mantığına dayalı, yurt geneline 
yaygınlaştırılabilecek bir sosyal işletme modeli oluşturulmalıdır.
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Bu yaklaşımın hayata geçirilmesi için Ereğli Belediye Başkanlığından Oğuzata Sosyal Tesisle-
ri içerisinden müstakil bir bina tahsis talebinde bulunduk. Dört faklı girişi olan müstakil bahçeli bir 
binanın sağ giriş bölümü projemizi gerçekleştirmek üzere derneğimize tahsis edildi. 

Orta düzey zihinsel engelli öğrencilerimizin toplumla bütünleşmelerine olanak sağlayacak 
bir mesleki eğitim modeli oluşturmaya ve öğrencilerimizin ürettikleri el işi ürünlerinin sürekli ser-
gileneceği bir ortam ve eğitim programı hazırlamaya karar verdik.  2012 yılı Sabancı Vakfı 
Toplumsal Gelişme Hibe Programına Ereğli Down Cafe ve Özel Gençler Sanat Evi 
Projesini hazırlayarak başvurduk.

Proje amacımız olarak, öncelikle zihinsel engelli gençlerin mesleki eğitimi ve bu mesleki eği-
time dayalı oluşturulacak işletmede istihdamlarını ve sosyal entegrasyonlarının sağlanmasını bir 
diğer amaç olarak da yapılacak çalışmalar sonucunda zihinsel engellilik, engellilerin istihdam 
edilebildikleri ve sorumluluk alabildikleri yönündeki toplumsal farkındalığın artırılması olarak be-
lirledik.

             

Proje Ortaklarımız ve Çalışmalarımıza Katkıları:

 Ereğli Belediye Başkanlığı: Proje faaliyetlerinin gerçekleştirileceği kafe ortamının 
kullanım iznini vermiştir. Binanın kullanımına sunulması genel tadilatı ile çevre düzenlemesi için 
gerekli çalışmaları yapmıştır. 

 Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: Proje kapsamında eğitime alınan öğrencilerin 
kurs program onaylarının verilmesi, ücretsiz taşıma iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi, okul müf-
redat programının uygulanması esasıyla öğretmen görevlendirmesi yapılması konularında gerek-
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li onayları vermiştir. İlçe genelinde farkındalık oluşturulmasına yönelik okulların kafe ortamında 
program yapmaları konusunda okulların yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesine yönelik çalışma 
yürütmüştür. 

 Etiler Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi: Servis Hizmetleri alanında projemizin ya-
rarlanıcıları olan zihinsel engelli öğrencilerimize verilecek eğitimin nitelikli planlanması ve yürü-
tülmesinde Etiler Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi ile ortak çalışma yürütülmüştür. İlk olarak ilgili 
okul öğretmeni Nejdat EKİNCİ tarafından Kazım Demirel Sevgi Özel Eğitim İş Uygulama Merke-
zi (Okulu) öğretmenlerine yönelik 30 saatlik bir servis hizmetleri eğitimi verilmiştir. Kafede görev 
alacak personel de bu eğitim programına dahil olmuştur. Bu eğitim programı rehber sonunda yer 
alan eklerde (Ek 1) olarak belirtilmiştir. Projemiz kapsamında uygulama Kazım Demirel Sevgi 
Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) öğrencilerinden seçilen yedi öğrenci Etiler Turizm ve 
Otelcilik Meslek Lisesinde uygulamalı eğitim programına dâhil edilmiştir. 

Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği:  Şişli Down Cafenin kurucusu ve yürütücüsü 
olan dernek projemizin bir diğer ortağı olmuştur. Dernek Onursal başkanı Saruhan SİNGEN’den 
proje uygulama birimimiz olan Ereğli Down Cafenin mimari proje danışmanlığı alınmıştır. Her 
iki kafe karşılıklı olarak ziyaretlerde bulunarak tecrübe ve birikimlerini diğer tarafla paylaşmıştır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi: Fakülte öğretim görevlisi       
Yrd. Doç. Dr. Selçuk PEKER tarafından Toplumsal Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında 10 
öğrenci proje çalışmalarına dahil edilmiştir. Öğrenciler eğitime devam eden öğrencilerle kafede 
ortak çalışma yürütmüştür. Haftanın iş günlerinde her gün iki öğrenci 11:00 – 13:00 saatleri ara-
sında kafe içi ve dışında gerçekleştirilen sosyal organizasyonlarda çalışmalara destek vermiştir.
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PROJE FAALİYETLERİMİZ

KAFE ORTAM OLUŞUMU

Projenin kabul edildiğinin tarafımıza bildirilmesi ile ilk çalışmamız proje faaliyetlerimizin ger-
çekleştirileceği binanın hazırlanması olmuştur. 2,5 ay süren çalışma ile bina içi mimari tasarımı 
yapılmış ve tasarıma uygun olarak inşaat işlerinin tamamlanmıştır.  Cafe koltuk, masa ve san-
dalyeleri Şişli Down Cafe yöneticisi proje danışmanımız Saruhan SİNGEN’in tasarımı iç don-
manım tamamlanmıştır. Mutfak imalatı cafe ortamına sanayi tipi dolap, tezgah, ocaklar, ser-
vis üniteleri birebir ölçüye göre imal edilmiştir. Doğalgaz bağlantı işleri ile tesisat oluşturulması, 
makinelerin takılması kombinin takılması ve çalıştırılması sağlanmıştır. Cafenin bulunduğu bölge 
Belediye tarafından çevre ve diğer bina düzenlemelerinin yapıldığı Oğuz Ata Tesisleri içerisinde 
yer almaktadır. Dolayısıyla bahçe peyzaj planı, düzeni, otomatik çim sulama tesisatı kurulması 
ve çimlendirme çalışması parke taş döşenmesi Ereğli Belediyesi tarafından yapılmıştır. Bina dışı 
belediye tarafından boyanmıştır. Bahçe ve çim bakımı belediye görevlileri tarafından gerçekleş-
tirilmektedir.

          

ÖĞRENCİ KURS PROGRAMI

  Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Modülünden seçilen 10 farklı kurs programı Proje 
Servis Hizmetleri Kursiyer planı hazırlanmıştır. 

1 - Kişisel Bakım,

2 - Servis Elemanı Servise Ön Hazırlık

3 - Masa Üstü Servis Takımları

4 - Masa Örtüleri

5 - Garsonluk Peçeteleri

6 - Kuver Açma

7 - Sipariş Alma

8 - Taşıma ve Boş Toplama

9 - Yiyecek İçecek Hizmetleri

10 - Salon Düzenleme

Kurs planı proje koordinatör yardımcısı Abdullah UĞURLU tarafından hazırlanmıştır. Kurs 
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programı yukarıdaki kurs programlarından alıntılar yapılarak Halk Eğitim Merkezi tarafından 
hazırlanan 704 saatlik Servis Elemanı Yardımcısı Kurs programı Halk Eğitim Merkezi onayı ile 
açılmıştır. Bu programın ayrıntıları rehber programın son bölümünde ayrıntılı olarak yazılmıştır.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK KURS PROGRAMI

 Öğretmen Kurs programı proje koordinatörü A. Vefa DEMİRKIRAN tarafından Mesleki Eği-
tim Modülünde Servis Hizmetleri kurslarında yer alan konulardan yararlanarak Etiler Otelcilik ve 
Meslek Lisesi Servis Hizmetleri Öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda 1 haftalık 30 ders saati 
bir programla verilecek şekilde planlanmıştır. Programa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve valilik onayı 
alınmıştır. Ereğli Kazım Demirel Sevgi özel eğitim iş Uygulama Merkezi 14 öğretmen kurs progra-
mına dâhil edilmiştir. Kurs sonrası öğretmenlere sertifikaları verilmiştir. Hizmetiçi Eğitim Programı 
Rehberin sonunda görülebilir. 
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EREĞLİ DOWN CAFENİN AÇILIŞI

Proje faaliyetlerinin gerçekleştirileceği kafe ortamı tadilat ve onarımı ile donanım çalışma-
larının tamamlanmasından sonra 14 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen açılış töreni ile Ereğli 
Sevgi Down Cafe adıyla faaliyetlerine başlamıştır.

Kafe açılış programında Konya Valisi Aydın Nezih DOĞAN, Ereğli Kaymakamı Hasan BAĞ-
CI, Belediye Başkan Vekili Hasan YAVUZ, Sabancı Vakfı Programlar sorumlusu Kıvanç ERGU, 
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman EROĞLU, ADER onursal Başkanı Saruhan SİNGEN 
ve Şişli Down cafe çalışanı 13 genç, Ereğli down cafe kursiyer ve öğrencileri, okul öğretmen ve 
öğrenci velileri ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, ve davetlilerin katılımıyla açılış prog-
ramı başlamıştır.

 Açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı ve Proje Koordinatörü A. Vefa DEMİRKIRAN Pro-
jenin en temel üç hedefi bulunduğunu, ilk hedefin gençlerimize nitelikli Servis Hizmetleri eğitimi 
vermek ikinci olarak istihdam edilmelerini sağlamak, üçüncüsü ve bizim için en önemli olan he-
defin ise zihinsel engelli gençlerimizle Ereğli halkını bu kafede buluşturarak toplumun engellilikle 
ilgili farkındalığını artırmak olduğunu söylemiştir.

 Sabancı Vakfı adına programa katılan Kıvanç ERGU bu tür projelerle vakfın çalışmalarının 
önemini ortaya koyduklarını ve Türkiye’de bu tür projeleri yaygınlaştırmak istediklerini söylemiştir.

Ereğli Kaymakamı Hasan BAĞCI ise Engelli gençlerin toplum tarafından kucaklanmasını ve 
topluma kazandırılabilmesinin çağdaş devletin sorumluluğunda olduğunu ifade ederek devlet, 
yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarına önemli roller düştüğünü söylemiştir.

Gönüllülük kavramına dikkat çeken Konya Valisi Aydın Nezih DOĞAN, ise bir toplumda 
gönüllülük yaygınlaşmış ise o toplum çağdaş toplumdur. Vefa DEMİRKIRAN gönüllülük nokta-
sında çığır açtı. Konya için önemli kazanç. Gönüllülüğü tetiklemek gerekiyor. Konya’da engelli 
bireylerin eğitimini yeterli bulmadığımı ifade etmiştim. Bugün gelinen noktada önemli mesafeler 
aldığımızı söyleyebilirim. 4 adet yeni okul açıldı. Konya ve ilçelerinde yaptığımız bu çalışmalar 
Cumhurbaşkanı tarafından takdir edildi. Bu konuda Türkiye’nin en başarılı illeri arasındayız. Gö-
nüllü olarak çalışan öyle kahramanlar var ki Konya’ya sıçrama yaptırdı. Bu çalışmalar eğitilen 
bireylerin neler yapabileceğinin göstergesidir dedi.

Açılış programında kafenin amacı ve geleceğine ilişkin duygu ve düşünceler bu şekilde pay-
laşılmıştır.
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 ÖĞRENCİ KURSLARININ DÜZENLENMESİ

Kazım Demirel Sevgi Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri okulun İzleme ve Yö-
neltme kurulunca değerlendirilmiş ve 26 mesleki eğitim öğrencisinin Servis Hizmetleri eğitimine 
alınmasına karar verilmiştir. 26 öğrenci ve 11 kursiyer olmak üzere toplam 37 öğrenci eğitim 
programına alınmıştır. Okul ortamında hazırlanan eğitim atölyesinde çalışmalara başlanmıştır. 
Bir ay süren gözlem sonuçlarına göre 13 öğrenci ve 11 kursiyer olmak üzere toplam 24 öğrenci-
nin Ereğli Down Cafe ortamında uygulamalı eğitime alınması kararlaştırılmıştır. Kurs programına 
11 kursiyer kayıt edilmiş ve eğitim faaliyetlerine kurs bütünlüğü içerisinde dâhil edilmiştir. Ayrıca 
okuldaki 26 öğrenci de mesleki eğitim programları içerisinde 5 saat servis hizmetleri dersi almış-
tır. Bu çalışmalar ilgili alan öğretmenince verilmiştir. Okulda 09.00 – 14.20 saatleri arasında ger-
çekleştirilen servis hizmetleri alan eğitim çalışmalarının 09.00 – 11.20 saatleri arası Ereğli Down 
Cafe ortamında gerçekleştirilmiştir. Uygulamalı eğitime giden 24 öğrenci ile Ereğli Mustafa Yurter 
Mesleki Eğitim Merkezinden gelen 3 stajyer öğrenci bu saatlerde eğitim almıştır. 11.20 – 17.00 
saatleri arasında da 3 stajyer öğrenci ile okuldan 3 kursiyer dönüşümlü olarak servis hizmetleri 
konusunda çalışmalara katılmıştır. 

Eğitim programına devam eden öğrencilerden 8’i servis hizmetleri alanında beklenen be-
cerileri öğrendikleri için Ereğli ilçesinde faaliyette olan Demireller Dinlenme Tesisleri ile Tüzerler 
Yemek Şirketi vasıtasıyla öğrenci yurt kafeterya ve lokalinde haftanın iki günü 2 saat genel işlet-
me eğitimine dâhil edilmiş ve bir öğretmen gözetiminde genel işletme eğitimlerini tamamlamıştır.
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DOWN CAFE İÇİNDE ÖZEL GENÇLER SERGİ SALONU VE  ÜRÜN STANDININ 
AÇILMASI

Ereğli Down Cafe ve Özel Gençler Sanat Evi projemizle, servis hizmetleri eğitim programı-
nın gerçekleştirildiği kafe ortamını aynı zamanda okulumuzun ahşap işleri atölyesi, mum üretimi 
atölyesi ve el sanatları atölyelerinde üretilen ürünlerin birer örneğinin sergilenmesi ve gelen misa-
firlerin de zihinsel engelli gençlerimizin ürettiği ürünler hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. 
Kafede pencereler, duvarlar, lavabo bölümünde yaptırılan sergi dolabında ürünler sürekli sergi-
lenecek şekilde yerleştirilmiştir.

      

EREĞLİ DOWN CAFEDE EĞİTİM PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN 
ETİLER TURİZM OTELCİLİK MESLEK LİSESİNDE

Eğitim programına alınan öğrencilerden 8’i ile 24 – 27 Aralık 2012 tarihleri arasında Etiler 
Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesinde Uygulamalı eğitim faaliyetlerine katılınmıştır. Okulun servis 
uygulama atölyeleri ile mutfak uygulama atölyelerinde öğrencilerimiz alan öğretmenlerinin reh-
berliğinde ilgili okul öğrencileri ile eğitimlere katılmıştır. Şişli Down Cafe ziyaret edilmiş ve ortak 
etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 
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ŞİŞLİ DOWN CAFE ÇALIŞANLARININ EREĞLİ ÇALIŞMA GEZİSİ VE  DOWN CAFE 
ZİYARETİ

Şişli Down Cafe çalışanı 15 genç ve 17 anne ve yakını ile Şişli Down Cafe yöneticisi ve proje 
mimari danışmanı Saruhan SİNGEN ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman EROĞLU 
açılış günü Ereğli Down Cafede hazır bulunmuştur. Açılış programında Şişli ve Ereğli Down ca-
fenin kardeşliği vurgulanmıştır. Açılış sonrası ikramlarda her iki cafe çalışanı ortak çalışma yürüt-
müştür. Aynı gün Cafede Ereğli Down Cafe çalışanları ile öğretmen ve kafe sorumlusu ve misafir 
annelerle Şişli Down Cafe çalışanları toplanmış ve karşılıklı sohbet ortamında paylaşımda bulun-
muşlardır. 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUM HİZMET UYGULAMALARI DERSİ KAP-
SAMINDA DOWN CAFE ÇALIŞMALARINA GÖNÜLLÜ DESTEK VERMELERİ

Türkçe öğretmenliği 3. Sınıf öğrencisi 10 öğrenci, ders öğretmeni Yardımcı Doç. Dr. Selçuk 
PEKER tarafından kafemize yönlendirilmiştir. Ders saati her biri için ortak bir saate olmasına rağ-
men her gün 2 kişi olmak üzere haftanın beş günü 11.00 – 13.00 saatleri arasında kafedeki 
çalışmalara katılmıştır. Açılış davetiyelerinin halka dağıtılması ve halkın çalışmalarla ilgili bilgi-
lendirilmesi, kafede eğitim alan gençlerle sosyal faaliyetlere katılma çalışmalarını yürütmüşlerdir. 

Ereğli Down Cafe ve Özel Gençler Sanat Evi proje faaliyetlerinin Ereğli ilçesi, özel özel 
gençler, her kademedeki öğrenciler ve Ereğli halkı açısından sonuçlarını genel başlıklar halinde 
değerlendirmek gerekirse;

EREĞLİ İLÇESİ AÇISINDAN EREĞLİ DOWN CAFE VE ÖZEL GENÇLER SANAT EVİ-
NİN KURULMASI VE FAALİYETLERE BAŞLAMASI

  Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin ilk kuruluş yıllarında ülkenin tüm milli kaynak ve iktisadi 
unsurlarını kullanarak sanayileşme hareketinin daha verimli ve entegre bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak üzere milli ihtiyaç ve menfaatlerimiz paralelinde sanayide öncü görevi üstlenebilecek 
güçlü bir kuruluş olan EREĞLİ Pamuklu sanayi müessesesi; 1937 yılında işletmeye açılmıştır. İşlet-
me hazır giyim ve iplik dokuma ünitelerinden oluşturulmuştur. EREĞLİ Pamuklu sanayi müessese-
sinde, hambez, alpaka kumaş, hasse, gabardin, etamin, trençkotluk kumaş ve dikiş ipliği iplik ve 
dokuma ünitelerinde üretilmiş, hazır giyim alanında ise; okul önlükleri, iş elbiseleri, iş tulumları, iş 
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ceketleri ve pantolonlar, iş gömlekleri ve kepler üretilmiştir. 

Ereğli Down Cafe ve Özel Gençler Sanat Evi binası, EREĞLİ Pamuklu sanayi müessesesi fab-
rika memur lojmanları içerisinde yer alan ve sonraki yıllarda bir karakol binası olarak kullanılan 
bir binadır. Bu sosyal tesis alanı içerisinde gazino, yazlık ve kışlık sinema, spor kulübü gibi alanlar 
da yer almıştır. Çevre illerden sinema ve tiyatro için Ereğli’ye gelinirdi. Dolayısıyla Down Kafe, 
nostalji ve eski günlere özlem duyan Ereğlili’ler için farklı bir soluk oldu.

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Ereğli Pamuklu Sanayi İşletmesi, 1997-1999 yılları arasında özelleş-
tirilmiş ve Ereğli Down Cafenin içerisinde bulunduğu memur lojmanları ve sosyal tesis alanı Milli 
Emlak Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 2011 yılında bu alanı 
Ereğli Belediyesine Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ve kullanılması amacıyla devretmiştir. 
Ereğli belediyesi tarafından Oğuzata Sosyal Tesis alanı olarak düzenlemesi yapılmıştır. Ereğli 
Down Cafe Kazım Demirel Sevgi Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) nun Uygulamalı Eği-
tim Ortamı ve Ereğli Down Cafe bir Sosyal İşletme ve Korumalı İşyeri olarak faaliyetlerini 
sürdürecektir. Ereğli Down Cafe, Sosyal Tesis Alanı içerisinde en faal ve örnek çalışma faaliyetle-
rini sürdüren kuruluş haline gelmiştir.

ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇLER AÇISINDAN EREĞLİ’DEKİ İN İSTİHDAM 
EDİLEBİLİRLİKLERİNİN ARTIRILMASI

Ereğli Down Kafe Konya Ereğli ilçesindeki resmi özel eğitim okulu olan Kazım Demirel Sevgi 
Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nin uygulamalı eğitim ortamıdır. Projenin hayata geçirilmesiyle 
ilgili okulun Servis Hizmetleri alanında Uygulamalı Eğitim verilmeye başlanmıştır. 2013-2014 eği-
tim öğretim yılında da Servis Hizmetleri Kursu ile Mutfak Becerileri Kursu ve Uygulamalı Eğitimleri 
verilmiştir. 2012 – 2013 eğitim öğretim yılında 704 saatlik Servis Hizmet Personel yardımcılığı 
eğitimini tamamlayan öğrenciler 2013 – 2014 eğitim öğretim yılında 1096 saatlik Aşçılık eğiti-
mini tamamlamıştır. 2014 – 2015 eğitim öğretim yılında halen 21 öğrenci Servis Hizmetleri Per-
sonel eğitimine devam etmektedir. Ereğli Down Cafe, okulda teorik ve ön deneyim eğitimi alan 
öğrencilerin aynı zamanda toplumla buluşma noktaları olmuştur. Zihinsel engelli gençlerimizin 
mesleki kapasiteleri gelişmiş, toplumun kendilerine yaklaşımı olumlu yönde gelişmiş, ekonomik 
ve toplumsal katılımları da sağlanmıştır. Uygulamalı eğitim alan gençlerin içerisinde 9 genç tam 
zamanlı görev ve sorumluluk alabilecek düzeyde gelişmiştir.

 Ereğli Down Cafe mutfağında okul öğrenci ve öğretmenleri için toplam 120 kişilik ye-
mek üretilmektedir. Kafenin devamını sağlayacak en önemli bağ bu şekilde kurulmuştur. Aynı za-
manda yemeklerin hazırlanması aşamasında da görev alan öğrenciler için yeni bir beceri eğitim 
alanı da oluşmuştur. 

  Ereğli Sevgi Down Cafe, Sosyal İşletme anlayışıyla çalışmalarını planlamaktadır. Koru-
malı İşyerleri olarak Örnek Model olarak çalışmalarına yeni hedefler koymaktadır. Bu anlamda 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu’nun Şubat 2014’te birlikte 
açtığı Korumalı İşyerleri Destek Proje başvuruları kapsamında kafenin Korumalı İşyeri 
olarak çalışmalarına devam etmesi için Ereğli Sevgi Down Cafe Korumalı İşyeri  proje 
başvurusunda bulundu ve proje kabul edildi.. 06/02/2014 tarihinde çıkarılan 6518 sayılı 
yasa Korumalı İşyerlerinin açılmasına büyük olanaklar sağlamaktadır. Yasa kapsamında Koru-
malı İşyerlerinde 8 zihinsel engelli çalışanın sigorta primleri ile maaşlarına Hazine tarafından 
büyük destek verilmektedir.
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EREĞLİ İLÇESİNDEKİ ÖĞRENCİLER VE EREĞLİ HALKI AÇISINDAN TOPLUMSAL 
FARKINDALIK ÇALIŞMASI

Ereğli Sevgi Down Cafe’de 2012-2013 eğitim öğretim yılında 35 2013 – 2014 eğitim 
öğretim yılında 42 okul öğrenci ve öğretmenleri tarafından ziyaret edildi. Ereğli halkının büyük 
beğenisini kazandı. Bu yönüyle Ereğli Down Cafe engellilerle ilgili toplumda büyük bir farkında-
lık çalışmasına da imza attı.

ÜLKEMİZ AÇISINDAN ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇLERİN İSTİHDAM SÜREÇLERİNE 
YÖNELİK İYİ ÖRNEK OLUŞTURULMASI

 Türkiye’de her il ve büyük ilçelerde meslekli eğitim veren özel eğitim okulları bulun-
maktadır. Bu okullarda mesleki eğitimler okul içerisindeki atölyelerde gerçekleştirilmektedir. Özel 
Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri de birinci sınıftan sonra üç yıl işletmelerde çalışarak 
eğitimlerini tamamlayabilmektedir. Ancak bu grupta yer alan öğrencilerde de nitelikli bir yön-
lendirme ve koordinatörlük yapılması ve yeni uygulamalı eğitim modellerinin kurgulanması için 
çalışmaların artırılması gerekmektedir. 

Ereğli Down Cafe ve Özel Gençler Sanat Evi projesi ile oluşturulan kafe ortamının aynı za-
manda bir eğitim atölyesi olarak kullanılmaya başlaması zihinsel engellilerin mesleki eğitimlerine 
yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Bu örneğin artmasıyla engellilerin toplumla bütünleşmesi de 
mümkün olacağı düşünülmektedir.   

V. BÖLÜM
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V. BÖLÜM

DOWN CAFE SOSYAL İŞLETME MODELİ
 

A. Vefa DEMİRKIRAN 
Ereğli Down Café ve Özel Gençler Sanat Evi Proje Koordinatörü

Zihinsel engelli gençlerin özellikle koruma altında çalışabilecek orta düzey zihinsel engelli 
bireylerin istihdam imkanı bulabileceği Down Cafe yapısının bir Sosyal İşletme anlayışıyla iktisa-
di işletmesinin kurulabilmesi için hazırladığım Down Cafe Sosyal İşletme Modeline ilişkin fikir ve 
önerilerimi bu yapıyı kurmak isteyenler için başlıklar altında aşağıda paylaşmak istiyorum. 

Ele Alınan Sosyal Problem

Zihinsel Engellilerin İstihdam Edilmeleri ile İşgücü ve Toplumsal Katılımlarını 
Sağlamak ve Toplumsal Farkındalığı Artırmak   

Ülkemizde mesleki eğitim veren özel eğitim okul ve kurumlarında işletme modeline odaklı 
çalışmalar çok sınırlıdır. Eğitim verilen atölyeler bir meslek kazandırma ve işletme oluşturma man-
tığından uzak, toplumdan soyutlanarak sürdürülmektedir. Dolayısıyla, özel eğitim okullarında 
eğitimini tamamlayan zihinsel engellilerin aldıkları eğitime göre işe yerleştirilmeleri sınırlı ölçüde 
gerçekleşmektedir. Zihinsel engelli bireylerin mesleki alanda yeterliliklerini sağlayabilecekleri bir 
eğitim ortamı oluşturmak, bu ortamda yetişmelerini, korumalı olarak çalışabilmelerini ve deva-
mında bağımsız olarak çalışabilecekleri işletmelere yerleştirilmelerini sağlamak mantığına daya-
lı, yurt geneline yaygınlaştırılabilecek bir sosyal işletme modeli oluşturulmalıdır.

Çözüm: Down Cafe Sosyal İşletme Modeli

Sosyal İşletme Ortamı: Sosyal işletme ortamı olarak, belediyelerin, Belediye Kanunu’nun 
15(p) ve 18(h) maddelerine dayanarak yer tahsisi yapma imkânları değerlendirilmelidir. Şehir 
merkezinde olan ve yeterli fiziksel imkânı bulunan okul ortamında da bu model oluşturulabilir. 

Sosyal İşletme Donanımı: Sosyal bir ihtiyacı karşılamanın ötesinde, nitelikli hizmet vere-
bilecek bir kafe ve/veya restauran donanımı için, öncelikle, yerel yönetimlerin ve sosyal sorum-
luluk projelerine katkı sağlayan şirket veya sivil toplum örgütlerinin sağlayabilecekleri katkılar 
değerlendirilmelidir. Bunun yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğı’nın sağlayabileceği tahsisat da donanım ihtiyaçları açısından büyük önem taşımaktadır. Ereğ-
li Down Cafe modelini ve benzeri modelleri de tanıtan ve aynı zamanda donanım 
bütçesini oluşturmak üzere çeşitli destek programları hayata geçirilebilir.

Sosyal İşletmenin İşleyişi: Zihinsel engellilerin devam ettiği Milli Eğitim Bakanlığı’na bağ-
lı mesleki eğitim merkezlerinde, 3308 sayılı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Kanunu gereğince, sigor-
taları devlet tarafından ödenen ve işletmeye yerleştirme kararı alınan öğrenciler, bir koordinatör 
öğretmen gözetiminde ve bir çalışma koçu koordinatörlüğünde çalışmaya başlayabilmektedirler. 

Korumalı İşyeri: 01/07/2005 tarih ve 5387 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 14. 
Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik hüküm-
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lerine göre korumalı işyeri açılabilir. 06/02/2014 tarihinde çıkarılan 6518 sayılı yasa Korumalı 
İşyerlerinin açılmasına büyük olanaklar sağlamaktadır. Yasa kapsamında Korumalı İşyerlerinde 
8 zihinsel engelli çalışan ve 2 engelsiz çalışan istihdam edilme zorunluluğu bulunmaktadır. İstih-
dam edilen 8 zihinsel engelli personelin 5 yıllık sigorta primlerinin tamamı ile maaşlarına koruma-
lı işyeri açılan ilin kalkınmada öncelikli olma durumuna göre yaklaşık en az % 50 oranında olmak 
üzere Hazine tarafından büyük destek verilmektedir. Down Cafe veya benzeri sosyal işletmeler 
bu teşvikten yararlanarak kurulabilir.

Down Cafe Sosyal İşletme Modeli

Ciro Modeli 

Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (h) bendinde, ‘’Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin 
yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamu-
laştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde 
sınırlı aynî hak tesis etmek.’’ İfadesi yer almaktadır. Kanun’un 18. maddesinin (p) bendinde ise, 
‘’Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı’nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikle-
riyle karşılıklı işbirliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri 
geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; 
bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar 
vermek’’ Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri arasında sayılmaktadır. Kurulacak olan sosyal 
işletmelerin bina ve yer tahsisi belediyelerce sağlandığında, işletme ortamı için kira ödemesi ya-
pılması gerekmeyecektir.

İşletme ortamı, şehir merkezinde yer alan zihinsel engelliler okullarının içerisinde de oluşturu-
labilecektir. Sosyal işletme ortamı, aynı zamanda, servis hizmetleri eğitimlerinin gerçekleştirilece-
ği eğitim atölyesi olarak da kullanılacağı için, gerekli donanım, okulların, Milli Eğitim Bakanlığı 
veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca tahsis edilecek ödenekleriyle sağlanabilecektir. Do-
layısıyla, donanım için gerekli olan kaynak bu şekilde sağlanabilecektir. Donanım ihtiyaçları için, 
ayrıca, çeşitli sivil toplum örgütleri, özel şirketler veya ulusal ve uluslararası kuruluşların sosyal 
sorumluluk projelerine yönelik destekleri de değerlendirilebilecektir. 

Down Cafe Sosyal İşletme modelinin en önemli unsurlarının başında; müşteri memnuniyetini 
ve damak tadının en üst kalitede muhafaza edilmesini sağlayacak bir aşcı ile kafenin organizas-
yon ve yönetimini etkin bir şekilde yürüterek zihinsel engelli çalışanları en iyi şekilde yönlendi-
recek bir çalışma koçunun istihdamı gelmektedir. Bunun dışında, eğitim verecek öğretmenler ile 
işletmenin genel yönetimi, okul ve kurum yöneticileri tarafından sürdürülecektir. Eğitim alacak ve 
işletmede çalışacak zihinsel engelli gençlerin sigorta işlemleri de, ilgili okul ve kurum tarafından 
devlet imkânları ile gerçekleştirilecektir. İşletmelerde 42 öğrenci görev alabilecektir. Bu öğrenci-
lerden 14’ü tam zamanlı görev yaparken, 28 öğrenci haftanın birer günü dönüşümlü olarak gö-
rev alacaktır. Bu şekilde, hem daha fazla zihinsel engelli bireyim toplumsal ve ekonomik katılımı 
teşvik edilecek, hem de personel maaş ödemeleri daha masrafsız karşılanabilecektir. 

Down Cafe Sosyal İşletme mutfağı, bağlı bulunduğu kurumun yemek ihtiyacını da karşıla-
yabilecektir. Dolayısıyla, işletmenin bağlı olduğu okul ve kurumlar dışarıdan yemek satın almak 
yerine, kafe mutfağında, kendi öğrencileri ve personeli için yemek üretimi yapabilecektir. Bu şe-
kilde, işletme gelir de elde edebilecektir.

Down Cafe Sosyal İşletme modelinde yiyecek, içecek ve servis hizmet bedelleri, ve personel 
giderleri uygulamalı eğitim bütünlüğü içerisinde, resmi kurumlarda döner sermeye işletmesi oluş-
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turularak veya korumalı işyeri işletmesi oluşturularak karşılanabilecektir. Derneklere bağlı olacak 
faaliyet gösterecek işletmeler iktidadi işletme yapılanmasıyla yürütülecektir. Gelirlerin %70’i per-
sonel ve işletmenin diğer giderleri için kullanılacak olup %30’luk gelir hizmet alanlarının  gelişti-
rilmesi ve yaygınlaştırılması için kullanılacaktır.

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında elde edilen destekle hayata 
geçirdiğimiz Ereğli Down Cafe ve Özel Gençler Sanat Evi binası, Ereğli Belediyesi’nce kul-
lanım izni verilerek tahsis edilmiştir. Mutfak, servis ve mobilya donanımı proje bütçesiyle tamam-
lanmıştır. Ereğli Kazım Demirel Sevgi İş Uygulama Merkezi’nin (Okulu) 23 öğrencisi, 3 iş okulu 
öğrencisi ve kafe ortamında gerçekleştirilen servis hizmetleri kursuna katılan 11 kursiyer, eğitim 
programına dâhil edilmiştir. Okulda servis hizmetleri derslerinin uygulamalı eğitiminin verileceği 
bir atölye oluşturulmuştur. Eğitime alınan toplam 37 öğrencinin 24’ü hazırladığımız sosyal işletme 
ortamında dönüşümlü olarak uygulamalı eğitime alınmıştır. 09.00 - 11.20 saatleri arasında uygu-
lamalı eğitim gerçekleştirilmiştir. Uygulamalı eğitim sonrası işletmede kalan 6 öğrenci gün sonuna 
kadar uygulamalı eğitim programı çerçevesinde çalışmalara devam etmiştir. Bu sırada, dışarıdan 
da müşteri kabul edilmiştir. Müşteriler misafir olarak kabul edilmiş ve misafir gibi ağırlanmıştır. 
Kafe, kadınların gün toplantıları, doğum günü kutlamaları ve okul gezilerinin vazgeçilmez adresi 
olmuştur. Bu sayede, kafe, sosyal işletme anlayışının yanı sıra, toplumun engellilerle sosyal en-
tegrasyonun gerçekleştirildiği bir merkez olmuştur.

Cafe mutfağında üretilen sıcak ev yemekleri okulda eğitim gören 74 öğrenci ile 30 personele 
öğle yemeği olarak verilmekte olup, aşçı (beş yıldızlı otellerde görev almıştır) okul tarafından hiz-
met alımı metodu ile istihdam edilmiştir. Yemek malzeme alımı da okul bütçesinden karşılanmıştır. 
Öğretmenler yemek ücretlerini ay sonunda derneğe bağış yaparak ödemektedir. Oluşturulan 
sosyal işletmenin ilgili okul ve kurum tarafından mali yönden desteklenmesi de mümkün olmuştur.  

Down Cafe Sosyal İşletme Modeli

Girişimcilik Modeli ve Finansal Zaman Planı

Down Cafe Sosyal İşletme Modeli Kamu – STK ortaklığı ve gönüllülük temeline dayalı bir 
sosyal işleme modelidir. Sosyal işletmenin fiziki alanı ve imkânları yerel yönetimler ve kamu kay-
nağı ile oluşturulmaktadır. Belediye Kanunu kanun amirleri ve belediyelerin hizmet öncelikleri 
arasında yer alan engellilere yönelik eğitim ve sosyal hizmet alanları oluşturulması gerekliliğini 
de harekete geçirmektedir. Dolayısıyla sistem Sosyal İşletme Modeli oluşturulmasının yanı sıra 
sosyal hizmet ve engellilerin toplumla bütünleştiği Sosyal Entegrasyon Merkezi olarak da 
hizmet vermektedir. 

Down Cafe Sosyal İşletme Modeli aynı zamanda mesleki eğitim alan zihinsel engelli öğren-
cilerin Uygulamalı Servis Hizmetleri Atölyesi olarak da hizmet vermektedir. Zihinsel engelliler 
mesleki eğitimlerini 2, 3 ve 4. sınıflarda işletmelere yerleştirilerek devam ettirmektedir. Dolayısıyla 
oluşturulan sosyal işletme belirtilen öğrencilerin işe yerleştirildikleri bir iş yeri olarak hizmet ver-
mektedir. Bu öğrencilerin sigorta primleri kayıtlı oldukları okul müdürlükleri aracılığıyla okulların-
ca yatırılmaktadır. Çalışan öğrencilere, yasal olarak asgari 120 TL olmak üzere çalıştıkları saat 
kadar ücret ödenmektedir. Bu model ile iş yerine çok sayıda öğrenci yerleştirilebilecektir. Bu yönü 
ile işletme, servis hizmetleri sektörüne nitelikli servis hizmetleri elemanı da yetişirmiş olacaktır.  
İşletmede görev alacak Milli Eğitim Bakanlığı kadrolu öğretmenler, ilgili yönetmelik hükümleri 
gereğince koordinatör öğretmen olarak görevlendirilecektir. Dolayısıyla işletmede görev alan 
öğrenciler ve işletmenin düzeni sürekli kontrol edilerek nitelikli hizmet üretilecektir. Aynı zaman-
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da işletmenin bütçesinden herhangi bir ödeme yapılması gerekmeyecektir. Mutfakta görevli aşçı 
okulun yemek üretiminde görevli olduğu için okulun bütçesinden maaşını alabilecektir. Modelin 
personel giderleri görüldüğü gibi çok küçük bir bütçe ile karşılanabilmektedir. 

İşletmenin en önemli gider kalemini yemek malzemeleri oluşturmaktadır. Yemek malzemeleri 
yapılan satışla karşılandığı gibi işletmeye yapılan malzeme yardımları da bütçede rahatlama 
sağlamaktadır. Okul için üretilen yemek kaplarına işletme tarafından koyulacak malzeme ile ta-
sarruflu yemek üretimi yapılabilecektir. Elektrik, su ve doğalgaz giderleri gerektiğinde bakanlıkça 
hayata geçirilecek bir protokolle okulların bütçelerinden karşılanabilecektir.

Ereğli Down Cafe Sosyal İşletme Modeli

Büyüme Stratejimiz 2016 Yılı Sonunda Sosyal Girişimcilik Planının Durumu

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı 2012 yılı desteği ile hayata geçirdiğimiz 
Ereğli Down Cafe modelimizin modern ve bakımlı şehir merkezinde yer alan binasının kullanım 
izni Ereğli Belediyesince verilmiştir. Bina ve yer için bir bütçe ihtiyacımız oluşmamıştır. Zihinsel 
engelliler okulumuzun öğrencilerinden 37 öğrencinin belirlenen kriterlere uygun olduğu tespit 
edilerek uygulamalı servis hizmetleri eğitimi alabilecekleri kararlaştırılmıştır. Okulda oluşturdu-
ğumuz bir atölyede eğitimlere başlanmıştır. Aynı zamanda kafe ortamında da Servis Hizmetleri 
Elemanı Yetiştirme kursu açılmıştır. Bir aylık eğitim sonrasında kafede uygulamalı eğitime devam 
edecek 24 kişi belirlenmiştir. Eğitim sonrası günlük 6 öğrencinin çalışabileceği bir program oluştu-
rulmuştur. Modelde yer alan öğrencilerden dönüşümlü olarak çalışanların sigortaları okullarınca 
başlatılmıştır. Bu yönüyle 24 kişilik muhteşem bir iş gücü oluşturulmuştur. Öğrencilerin eğitiminde 
ve koordinatörlüğünde yer alan 4 öğretmenin görev dağılımı yapılmıştır. 

Kafede öğrencilerimizin anneleri ile gönüllüleri için de bir program yapılmıştır. Gönüllüler 
kafeye karşılıksız olarak ihtiyaç olduğunda kek, pasta gibi yiyecekler yapmaya başlamışlardır. 
Kafedeki yemek üretimi, temizlik ve bulaşığa yardımcı olmak üzere öğrenci anneleri gönüllü ola-
rak katkı sağlamaya başlamışlardır.    

Okul öğrencilerine öğle yemeği için hazırlanacak yemek listesi hazırlanmıştır. Kafede de bu 
yönde bir hazırlık yapılmıştır. Okul için beş yıldızlı otellerde görev alan bir aşçı hizmet alım yön-
temiyle görevlendirilmiştir. 2013 - 2014 eğitim öğretim yılında 11 kursiyer için aşçılık kursu açılmış 
olup okul yemeklerinin üretimi aşçılık eğitimi bütünlüğü içerisinde gerçekleştirilmiştir. Sistem bu 
yönüyle kendi ihtiyaçlarını karşılayan ve üretimde eğitim fırsatları oluşturan bir yapı haline gelmiş-
tir. Okul öğrencileri kendilerinin ve okul arkadaşlarının yemeklerini üreterek okul öğle yemeğinin 
hazırlanmasını sağlamıştır. 

Geniş bir yemek menüsü hazırlanarak gerekli hazırlıklar yapılmıştır. İşgücü ve işletme temel 
ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Elektrik ve su gideri Belediye 
tarafından karşılanan sosyal işletmemiz büyük bir beğeni kazanmıştır. Misafir olarak nitelendirdi-
ğimiz müşteri sayısında olağanüstü bir artış kaydedilmiştir. Bu yönüyle uygulamalı eğitim faaliyet 
atölyesi kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir model haline gelmiştir. İşletmede görev alan 9 öğrenci 
2 işletmeye yerleştirilerek işletmelerde görev almaları sağlanmıştır.

Down Cafe Sosyal İşletmemiz kendini finanse eden ve farklılığı olan bir model olarak toplum 
tarafından da kabul görmüştür. Bu rehberin hayat bulmasına olanak sağlayan Sabancı Vakfı 
2014 yılı Fark Yaratanlar Hibe Programı kapsamında Down Cafe Modelinin Yaygınlaştırılması 
projemiz kabul edilmiştir. Çalışma ve kazanılan tecrübelerimizin bu girişimde bulunmak isteyen-
lere yol gösterici olabilmesini temenni ediyorum.
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 Belirtilen çalışmalar gerçekleştirilerek eğitim atölyesi olarak yapılandırılan down cafe yapısı 
eğitimlerin tamamlanmasından sonra tam zamanlı ve model kurallarına uygun çalışan kafeler 
olarak zihinsel engellilerin bu işletmelerde görev alabilmeleri ve korumalı işyerleri yönetmeliği 
ilkelerine uygun olarak zihinsel engellilerin tam zamanlı istihdam edilebilmelerinin sağlanması 
mümkün olabilecektir. 

İşletme Modeli gerek görüldüğü takdirde merkez ve şube yapılanması ile kontrollü ve stratejik 
olarak büyüyen, bilimsel araştırmalar yapılan, farklı hizmet alanlarında da (konaklama hizmet-
leri) girişimcilik gücüne ulaşacak bir yapılanma haline gelecektir.    

Down Cafe Sosyal İşletme Modeli

Çevresel Felsefe

Down Cafe Sosyal İşletme Modeli kendini finanse eden bir model olmasının yanı sıra top-
lumda engellilerle engelsiz bireylerin etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir Sosyal Entegrasyon 
Merkezi olarak da faaliyet göstermektedir. Okullarda atölyelerde sosyal ortamlardan uzak or-
tamda eğitim alan engelli gençlerin toplumla iç içe eğitim aldıkları ve istihdam imkanı buldukları 
bir model haline gelmiştir. Ereğli Down Cafe modelinde kırkiki okul öğrencisi, kafe çalışanı engelli 
gençler ile buluşmuştur. Ereğli’de birçok kadın gün toplantılarını kafede yapmıştır. Ev rahatlığı ve 
huzuru ile güler yüz buldukları kafe bir evde misafir ağırlama tadını da vermektedir. Toplumla 
bütünleşen kafe, engellilerin neleri başarabildikleri yönünde büyük bir farkındalık oluşturarak, 
bölge halkının “engelli yaklaşımında” da önemli bir iyileşme sağlamıştır. Sabancı Vakfı tarafın-
dan, hibe programı kapsamında desteklenmenin yanı sıra, “Fark Yaratan” projelerden biri olarak 
da seçilen bu uygulama, Avrupa Vakıflar Birliği Engelli Hakları Konsorsiyumu’nun da dikkatini 
çekmiştir. Söz konusu Konsorsiyum, Dünya Down Sendromlular Günü’nde, Ereğli Down Cafe 
projesini Facebook sayfası üzerinden tanıtmış; Türkiye, Konsorsiyum’a üye 6 ülke arasından, bu 
alanda başarılı bir modelin paylaşıldığı tek ülke olarak ön plana çıkmıştır.

Ereğli Down Cafe çalışmalarını aynı zamanda Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencileri de belli sa-
atlerde Toplum Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında desteklemektedirler. Öğretmenliğe 
adım atacak olan gençlerin görev yaptıkları her sınıfta, kaynaştırma programları 
da düzenlenmekte ve öğretmenlerin, bu programlara katılan öğrencileri daha iyi 
anlamaları sağlanmaktadır. 

Down Cafe Sosyal İşletme Ortamı Gerçek bir “Sosyalleşme” Alanıdır.       

Down Cafe Sosyal İşletme Modeli

İK Stratejisi

Down Cafe Sosyal İşletme Modeli’nin çalışanlarını ve işletmenin ortaklarını zihinsel engelli 
gençler oluşturmaktadır. İşletmede çalışan zihinsel engelli gençler öğrenci veya kursiyer oldukları 
için uygulamalı eğitim öncesi teorik eğitim almaları gerekmektedir.  Gençler, ders bütünlüğü-
ne dayalı bir uygulamalı eğitim atölyesinde eğitim alarak işletmedeki çalışmalara da öncelikle 
uygulamalı eğitim ve staj uygulamasına katılarak dâhil olmaktadır. Günlük veya vardiya usulü 
çalışma prensibine dayalı mesai programı ile işletmede görev alan zihinsel engelli genç sayısı da 
artırılabilmektedir.
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Zihinsel engelli gençlerin oluşturulan sosyal işletmede nitelikli servis hizmeti sunabilmeleri için 
alan öğretmenleri gözetiminde ve koordinasyonunda çalışmaları esastır. Bu alanda görevli uz-
man öğretmenler MEB kadrolu öğretmenleri olacaktır. 

Sosyal işletmede eğitim süreci dışında görev alan gençlerin çalışmalarında koçluk görevi 
üstlenecek bir çalışma koçu istihdam edilecektir. Bu kadroda görev alacak kişi işletmenin genel 
yönetim işlerini de yürütecektir.

Aslında sistemsel alarak anlatılan Down Cafe Sosyal İşletmesi Konya Ereğli’de hayata geçi-
rilmiş bir modeldir. Oluşturulan bu modelin yurt geneline yaygınlaştırılması için 81 ili kapsayacak 
bilgilendirme toplantısını takiben, modeli oluşturma isteğindeki 25 il temsilcisine yönelik bir kurs 
programı düzenlenmesi planlanmaktadır. Her yıl kademeli olarak Down Cafe Sosyal İşletme sa-
yısının artırılarak, yönetim ekibince gerekli eğitim ve danışmanlığın sürdürülmesi planlanmaktadır.

Down Cafe Sosyal İşletme Modeli

Kişisel Zemini

Sabancı Vakfı 2012 TGHP desteği ile gerçekleştirilen Ereğli Down Cafe ve Özel Geçler Sanat 
Evi projesi ile hayata geçirilen Sosyal İşletme modelimiz Sabancı Vakfı’nca aynı zamanda Fark 
Yaratan Projelerden biri olarak seçilmiş ve projenin bir videosu yayınlanmıştır. Bu çalışmanın ülke-
miz genelinde yaygınlaştırma çalışmalarına örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. 

Teşekkürler.

Abdül Vefa DEMİRKIRAN

http://www.farkyaratanlar.org/Video/128-konya_eregli_down_cafe.aspx 

Down cafe yapısını oluşturmak için bir sonraki sayfada oluşturulan şemadan yararlanarak 
çalışmalar planlanabilir. 
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DOWN CAFE İŞ PLANI

Down Cafenin kurulması için öncelikle yer tahsisinin sağlanması gerekiyor. Belediyeler, İl 
Özel İdareleri yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu 
kurumları, Şehir merkezinde bulunan ve fiziki imkânı geniş okullar ile çeşitli sivil toplum kuruluşları 
down cafe için yer tahsisi yapabilir. Bireysel girişimciler de kendileri oluşturacakları yapı için bir 
yer kiralayabilir, satın alabilir. 

Bina temininden sonra yapılacak iş aynı zamanda bir eğitim atölyesi olacak iş yeri ortamının 
düzenlenmesi çalışmalarına başlanalı. 
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HİBE PROGRAMLARI: Down Cafeler, Bölge Kalkınma Ajansları, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ile konuya ilişkin hibe desteği açacak diğer bakanlıkların destek 
programları kapsamında oluşturulabilir. Ereğli Down Cafe Sabancı Vakfı hibesi ile kurulmuş ve 
faaliyetlerine başlamıştır. Dolayısıyla Vakıf ve STK’ların destek programları kapsamında da yapı 
oluşturulabilir.

BELEDİYELER: Özellikle şirket sahibi olan belediyeler yapıyı oluşturabilir. Bu sayede Koru-
malı İşyeri Statüsü de alarak zihinsel engelli bireylerin istihdamıma olanak sağlayabilir.    

KOSGEB DESTEĞİ: Girişimcilik Destek Programı kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğiti-
mi’ni, KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı, Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlı-
ğı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve 
işletmesini kuran girişimciler, İŞGEM’de yer alan işletmeler yararlanabiliyor. Bu teşvik kapsamın-
da 30.000 TL geri ödemesiz destek veriliyor. Bu tutarın 3.000 TL’si İşletme Kuruluş Desteği, 
15.000 TL’si Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği, 
12.000 TL’si İşletme Giderleri Desteği olarak ödeniyor. Bu teşvikte verilen destek 
tutarını alabilmek için işletmeye 50.000 TL masraf yapılmış olması gerekiyor. Des-
tek oranı % 60 oluyor. Bu oran kadın ve engellilerde %70 kalkınmada öncelikli 
bölgelerde % 80’e kadar çıkıyor.

KOSGEB’in İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği ile Belediyeler, Üniversiteler, Özel İdare-
ler, Kalkınma Birlikleri, Meslek Kuruluşları ve Kâr amacı gütmeyen kooperatiflere % 60 destekle 
750.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek verebiliyor. 

İŞKUR: Korumalı İşyerleri Destek Projelerine İş Yeri Kurulum Desteği olarak 250.000 TL bütçe-
li projeye % 60 destekle 150.000 TL hibe verilebiliyor. Bu destek kurumlara STK’lara ve şahıslara 
verilebiliyor. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen engellilere karşılıksız 36.000 TL hibe verilebiliyor. 

İş yeri düzenlenmesinden sonra ki bu aşama iş yeri düzenlenmesiyle eş zamanlı da yürütü-
lebilecek Personel eğitimi, Eğitici Eğitimi ve Girişimci Eğitimi aşamasıdır.

Bu aşamada Girişimcilik Eğitimlerine İŞKUR ve KOSGEB’in programlarına başvuruda bulu-
nulabilir. Bu eğitimleri alan kişiler bireysel olarak Down Cafe yapısını oluşturmak için yukarıda 
belirtilen hibe programlarından yararlanabilir. İşyeri kurma fikri olan kişilerin zihinsel engelli bi-
reylerle iletişim kurabilen işbirliğine açık, sabırlı kişiler olması gerekmektedir. Bu kişiler öncelikle 
zihin engellilerin özelliklerine ilişkin bilgi edinmeleri, engellilere hizmet veren STK’larda, özel 
eğitim okul ve kurumlarında gönüllü olarak görev almaları tavsiye olunur.

Ereğli Down Cafe yapısında olduğu gibi işletme eğitim faaliyetlerinin ön planda düşünülerek 
planlandığı bir yapı olabilir. Bu yapı içerisinde görev alacak öğretmen ve personel Milli Eğitim 
Bakanlığı İl Milli eğitim Müdürlüklerince planlanarak açılacak hizmetiçi eğitim programlarına 
devam edebilir. Bu eğitim programında zihin engellilerin özellikleri ile servis hizmetlerine ilişkin 
detaylı bir eğitim programı yer almalıdır.

Eğitimleri tamamlayan girişimciler istihdam edilecek zihin engelli bireylerin mesleki eğitim-
leri için İŞKUR tarafından sağlanan Mesleki Eğitim Kursları destek programından yararlanarak 
zihin engelli gençleri istihdama hazırlayabilir. Bu program kapsamında % 50 istihdam olanağı 
sağlama koşuluyla her bir kursiyere günlük 20 TL yevmiye ve genel Sağlık Sigorta Pirimi desteği 
almak mümkündür. Bu eğitim programlarında alınan meslek sertifikaları istihdama olanak sağ-
lamaktadır.
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Ereğli Down Cafe yapısında olduğu gibi Engelli bireylerin özel eğitim okullarına kayıtlı olup 
uygulamalı mesleki eğitim aldıkları bir alan olabilir. Bu yapıda 4 yıllık bir özel eğitim alanı orta 
öğrenim programı uygulanabilir. Ayrıca eğitim öğrenim çağı dışına çıkan bireylere Özel Eğitim 
İş Uygulama Merkezleri Halk Eğitim Merkezi ortaklığında servis hizmetleri ve aşçılık alanında 
eğitimler verilebilir. Yapılan eğitim etkinliklerine şehirde bulunan Turizm ve Otelcilik Liseleri ile 
Yüksekokulların katkı sağlaması çalışmaların ve eğitim niteliğini artıracaktır. 

Yer temini, mekân düzenleme, tefriş ve donanım, personel ve özel alan personeli eğitimleri ta-
mamlandıktan sonra işletmenin etkin bir şekilde faaliyetlerine başlaması ve devam etmesi için her 
şey hazırlanmış oluyor. İşletme özel gençlere duyarlı bir işletme olabilir, korumalı işyeri olabilir, 
Milli Eğitim banklığında bir özel eğitim okuluna veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında bir 
Rehabilitasyon Merkezine bağlı döner Sermaye İşletmesi olabilir.

DOWN CAFEYE SEÇİLECEK ZİHİN ENGELLİ PERSONEL

Down Cafe yapısında yer alacak zihinsel engelli bireylerin seçimi için yapılacak çalışmalar;

- Hastaneden heyet raporu almış olmak,

- Rehberlik Araştırma Merkezinde mesleki eğitim almasına yönelik değerlendirme yapıl-
mış olması,

- Özel Eğitim Meslek Okullarına giden öğrencilerin Eğitsel Değerlendirme Kurulunca 
seçilmiş olması, 

- Türkiye İş Kurumuna iş başvurusu yapmış olması

Gerekmektedir. 

RİSKLER VE SORUNLAR

Down Cafe yapısında yer alacak zihinsel engelli bireylerin ortama uyumları ile ilgili çalış-
malar hassasiyetle planlanmalıdır. Yapıda psikolog, özel eğitim uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, 
alan meslek öğretmenlerinin bulunması ve personelin çalışma ortamına hazırları ile ilgili eğitimleri 
tamamlamaları gerekmektedir. Down cafe bir derneğin sosyal buluşma ortamı olmasından çok 
bir işletme ise profesyonel yönetici ve çalışma koçu ile koordineli olarak yürütülmelidir. 

Dernek İktisadi İşletmesinde Olası Risk ve Sorunlar: Dernek, down cafede bulunan 
gençlerin ebeveynleri tarafından kurulmuşsa, Down cafenin derneğe bağlı iktisadi işletmesinin 
sağlıklı yürütülebilmesi için Korumalı İşyeri Yönetmeliğinde yer alan uzman personelin cafede 
istihdam edilmesi gerekmektedir. Yönetim ve organizasyon konularında profesyonel destek alın-
malıdır. Down Cafe’de çalışacak engelli personelin sorunları, görüş ve önerileri dinlenmeli engel-
li personelin ebeveyleri ile değerlendirilerek sorunlar çözülmelidir. Engelli personelin etkili iletişim 
kurabilmeleri, işbirliği yapabilmeleri için ekiplerin oluşturulmasında kişilik özellikleri ilgi alanları, 
ekipteki arkadaşlık ilişkileri göz önünde bulundurularak planlama yapılmalıdır. Engelli personelin 
çalışma saatleri dışında ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir planlama yapılmalı, rehberlik yapıla-
rak ihtiyaçlarını gidermesi sağlanmalıdır. 

Down Cafe açılacak şehirde olası önyargıları kırmak için engelli personelin yer aldığı halka 
açık alanlarda park vb. alanlarda uygulamalar yapılmalı servis uygulamalrından örnekler gös-
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terilmelidir. Cafe içerisinde Ereğli Down Cafe fark yaratan videosu benzeri bir tanıtım videosu 
çekilerek yerel televizyonlarda yayınlanmalıdır. Hijyen koşullarının evrensel kriterlere göre oluş-
turulduğunu, üretim ve sunumda belirlenen hijyen kurallarına göre hizmet verildiğinin anlatılması 
ve gelen müşterilere hissettirilmesi gerekir.

Down Cafe Döner Sermaye İşletmesi: MEB veya ASPB bakanlıklarına bağlı kurumlar-
da oluşturulan Döner Sermaye İşletmelerinde Down Cafe hizmet verebilir. Bu alanda oluşturulan 
işletmelerin Vergi tahakkukunun Döner Sermaye İşletmeleri mevzuatına vergi mevzuatına titizlikle 
uyularak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada Korumalı İşyeri Olarak Ruhsat alacak bir 
Döner Sermaye İşletmesinin mevzuatı ayrıca ele alınarak bir Sosyal İşletme anlayışıyla bir yö-
netmelik bir yönerge şeklinde çıkarılması yararlı olacaktır. Bu alanda hazırlık yapan kurumların 
tereddütlerinin ortadan kaldırılası gerekmektedir. 

İşletmenin yürütülmesinde gönüllülük anlayışı olmalı toplumsal farkındalık ve engelli persone-
lin gelişimini sağlamak için yenilikçi organizasyonlara yer verilmelidir.

Down Cafenin Okul Aile Birliğince İşletilmesi: Down Cafe bir eğitim atölyesi olarak 
yapılandırılmış ve okul aile birliğince işletiliyorsa, okul aile birliği yönetiminde veya daha önem-
lisi okul yönetiminde bir değişiklik olması durumunda bir takım sorunlar oluşabilir. Dolayısıyla 
oluşturulan sistemin devamlılığı, Korumalı İşyeri yapısı kurularak sağlanabilir.

Hangi yapıda olursa olsun Down Cafe’de yönetici, eğitimci ve diğer alanlarda personel ola-
rak görev alacak kişilerin sabırlı olması engelli personel yanı sıra engelli personelin ebeveynleri 
ile etkili iletişim kurabilen gönüllü hizmet anlayışına sahip kişiler olması gerekir. Personel belirli 
aralıklarla hizmet içi eğitim programlarına alınmalı ve gelişimleri sağlanmalıdır.

Down cafe yapısını kuracak kurumların belirli aralıklarla bir araya gelerek örnek uygulama-
ları paylaşmaları, yenilikçi yaklaşımlar için görüş alışverişinde bulunmaları, sorun ve problemleri 
çözümü için ortak stratejiler geliştirmeleri modelin sağlıklı yürütülmesi, geliştirilmesi ve farklı sek-
törlere örnek olması açısından yararlı olacaktır.
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VI. BÖLÜM

DOWN CAFE SOSYAL İŞLETME MODELİNE AİT İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

Amaç

Madde 1- Bu Protokolün amacı, Özel Eğitim İş Uygulama ve Mesleki Eğitim Merkezleri 
(Okulları) özel eğitim gerektiren öğrenciler ile mesleki eğitim ihtiyacı olan zihin engelli bireylerin 
yiyecek ve içecek hizmetlerinde yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte verimli kılına-
rak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması, Down Cafe modeli uygulamalı eğitim yapabilme-
leri ile istihdam edilebilmelerinin sağlanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.  

Kapsam

Madde 2- Bu Protokol, işletmeyi kurmak isteyen kurum, STK”ya ait eğitim birimindeki zi-
hinsel engelli gençlerin uygulamalı eğitime dâhil edilmeleri ve öğrencilerin katkılarıyla mesleki 
eğitim ve istihdamlarına yönelik çalışmaları kapsar. 

Dayanak

Madde 3 – Bu Protokol 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 10,11,12,13,14 üncü mad-
delerine, 5215 sayılı Belediye Kanununun 15 (h), 18 (p) maddelerine, Milli Eğitim Bakanlığı Özel 
Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 33. Maddesine, İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gö-
nüllü Katılım Yönetmeliğinin 8. Maddesine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Korumalı İşyerleri 
Yönetmeliğinin 7,9,16. Madde hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 -  Bu Protokolde geçen;

a) Valilik: İlgili İl Valiliğini,

b) Milli Eğitim Müdürlüğü: İlgili İl veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünü,

c) Turizm Otelcilik Yüksek Okulu: İlgili Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksel Okulunu veya 
meslek lisesini,

d) Özel Eğitim Merkezi (Okulu): İl veya İlçe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ve Özel 
Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerini,

e) Dernek: İlgili Derneği, 

f) İşletme: Down Cafeyi,

g) Eğitici Personel: Mesleki yeterliğe sahip, öğrencilerin protokol kapsamında iş          

       yerindeki eğitiminden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, mesleki eğitim yöntem ve 
tekniklerini bilen ve uygulayan veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye, labo-
ratuvar, meslek dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip kişiyi,

h) Usta Öğretici: Ustalık yeterliğini kazanmış; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları 
öğrencilerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan 
kişiyi,

i) Stajyer Öğrenci: Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksel Okulu Öğrencilerini,

j) Belediye: İlgili Belediye Başkanlığını, (Eğitim Kültür Müdürlüğünü)
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k) Çalışan: Özel Eğitim Okuluna, derneğin halk eğitim merkezi ortaklığı ile açacağı mes-
leki eğitime devam edip, protokol kapsamında iş ve meslek eğitimi alacak ve İşletmede çalışacak 
bireyi,

l) Koordinatör: İşletmelerdeki meslek eğitiminde; iş yerlerinin tespiti, eğitimin planlanması, 
koordinasyonu ve takibi ile görevli okul müdür yardımcısını veya öğretmeni,

m) Yürütme Kurulu: Eğitim programının yönetimi, yürütülmesi ve amaçları doğrultusunda 
sonuçlandırılmasına ilişkin her türlü çalışmayı yürütmek üzere, işbirliği yapılan kurumlardan birer 
kişiden oluşur. 

Taraflar

Madde 5 -  Bu Protokolün tarafları, 

1- Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksel Okulu veya Turizm Meslek Lisesi

2- İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

3- Belediyesi Başkanlığı

4- Aile ve Sosyal Politikalar İl veya ilçe Müdürlüğü

5- İlgili Şehir Down Cafe Oluşumu

Yükümlülükler

Madde 6 - Protokolün tarafları, protokolün amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi 

6.1. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksel Okulu veya Turizm Otelcilik Meslek 
Lisesi Yükümlülükleri

a)  Yürütme kuruluna üye vermek,

b) Tarafların ihtiyaçlarına yönelik görüşlerini de alarak, eğitim programına katılacak öğret-
menlerin seçimi ve görevlendirilmesini sağlamak, 

c) Okulun mesleki eğitim ortamlarını, program olanakları doğrultusunda kursiyerlerin uygula-
malı eğitimleri için kullandırmak,  

d)  İşletmelerde mesleki eğitime devam edecek ve protokolün amaçlarını gerçekleştirecek 
kişiliğe sahip ve yürütme kurulunca tespit edilecek sayıdaki öğrencinin seçimi ve Uygulamalı İş-
yerine yerleştirilmesini sağlamak.

e) Servis Hizmetleri alanında görev alacak öğretmenlerin hizmet içi eğitim programının ger-
çekleştirilmesi için öğretim görevlisi veya öğretmen görevlendirmek.

6.2.  İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yükümlülükleri:

a)  Yürütme kuruluna üye vermek,

b) Zihinsel Engellilerin mesleki eğitimine olanak sağlamak üzere hazırlanan il veya ilçe-
deki Down Cafede uygulamalı eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için il veya ilçe merkezi 
genelindeki özel eğitim okullarına protokolü ulaştırmak, 
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c) Şehirde bulunan özel eğitim merkezlerinin (okullarının), oluşturulan uygulamalı eğitim 
ortamını etkin kullanımını planlamak ve yürütmek üzere bir eğitim koordinatörü görevlendirmek,

c) Özel Eğitim okullarının servis hizmetleri ve aşçılık alanlarında yürütecekleri atölye eğitim-
leri ile işe yerleştirilecek Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin işletmeye yerleştiril-
mesine yönelik olarak eğitim koordinatörünün yapacağı çalışmaları incelemek ve planlamaları 
onaylamak,

d) İl veya ilçedeki Down Cafe İşletmesinde uygulamalı eğitim alacak okul ve kurumlar ile 
işletmelerde beceri eğitimine gidecek öğrencilere rehberlik edecek personel, usta öğretici ve öğ-
rencilere yönelik iş yeri koordinatörlüğünü takip edecek görevlileri belirlemektir.

6.3.   Belediyesi Başkanlığı Yükümlülükleri

a) Yürütme Kuruluna bir üye vermek,

b) Down Cafe Sosyal İşletme Merkezi için yer tahsisi yapmak,

c) Down Cafe Sosyal İşletme Merkezinin genel giderlerini (elektrik, su, doğalgaz vb.) karşı-
lamak. 

6.4.  Aile ve Sosyal Politikalar İl, İlçe Müdürlüğü Yükümlülükleri

a) Yürütme Kuruluna bir üye vermek,

b) İl,  ilçesinde Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde istihdam edilmek üzere mesleki eğitim 
alabilecek engellileri belirleyerek oluşturulan Down Cafe Sosyal İşletme Merkezi’nde açılacak 
kurs programlarına katılmalarını sağlamak.

c) Down Cafe Sosyal İşletme Merkezi ile bu merkezde görev almaları için gerekli çalışmaları 
yürütmek.

d) Down Cafe Sosyal Bütünleştirme Merkezi’nin Korumalı İşyeri Statüsü kazanması için da-
nışmanlık yapmak.

6.5.  Dernek Yükümlülükleri

 a) Yürütme Kuruluna bir üye vermek

 b) Servis Hizmetleri ve aşçılık alanında eğitim alabilecek 23 Yaş Üstü Zihinsel engelli ve 
Down Sendromlu Gençleri tespit ederek Yürütme Kuruluna bildirmek.

 c) Down Cafe Sosyal İşletme Merkezi’ne devam eden bireylerin aile ve çevresine yöne-
lik bilgilendirme çalışmaları yürütmek, ihtiyaç ve önerilerini almak bireylerin ihtiyaçlarını Yürütme 
Kuruluna bildirmek.

 d) Down Cafe Sosyal İşletme Merkezinin gelirlerinden Yürütme Kurulunun kararları 
doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımları organize etmek.

 e) İktisadi İşletme Oluşturarak Yürütmek

Eğitim Programının Yönetimi

Madde 7 - Eğitim Programına ilişkin her türlü çalışma, Yürütme Kurulu tarafından yürütüle-
cektir.
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Yürütme Kurulu; 

      İş birliği yapan kurumlardan birer temsilci yer alacaktır.

Yürütme Kurulu bir yıllık çalışma süresini tamamladıktan sonra ilgili kişiler yeniden Yürütme 
Kurulunda yer alabileceği gibi yılsonunda kurumların teklif edeceği üyelerle de devam edebilir. 

Yürütme Kurulu her yıl sonunda mali bilançoları değerlendirerek oluşan gelirlerin kullanımına 
yönelik planlama yapar.  

 Yürütme Kurulu ilk toplantısını, tarafların ortaklaşa belirleyecekleri bir tarihte ve yerde ger-
çekleştirerek, Eğitim Programına ilişkin Ayrıntılı Çalışma Planını hazırlayacak ve çalışmaların 
bu plan doğrultusunda yürütülmesini sağlayacaktır.

Eğitim Programının İçeriği

Madde 8 - Eğitim Programında; 

 1. Aşamada:

  - Eğitici Personel Tarafından Gerçekleştirilecek Eğitimci Eğitimi,

  - Eğitimciler Tarafından Gerçekleştirilecek, Özel Eğitim Merkezi  (Okulu)  

                          Öğrenci Eğitimleri Esaslarının ve Programlarının Belirlenmesi,

  - Uygulamalı Eğitime Devam Edecek Öğrencilerin Çalışma Usul ve     

                          Esaslarının Tespiti,

  - Bahsi Geçen Tüm Eğitim Programları ile Uygulamaların Projelendirilmesi,

  - Proje Yaptırımı konuları yer alacaktır.

 2. Aşamada:

 Down Cafe Sosyal İşletme Merkezinde, İl, İlçe genelinde özel eğitim öğrencilerinin 
uygulamalı eğitime alınması

3. Aşamada:

Down Cafede, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksel Okulundan veya Turizm Meslek Lise-
sinden gelen öğrencilerle il genelinde özel eğitim okullarından eğitime alınan öğrencilerin ko-
ordinatör denetim ve gözetiminde yiyecek ve içecek hizmetleri ile servis hizmetleri konusunda 
işletmeye gelen müşterilerin de bulunacağı Down Cafe ortamında öğrencilerin eğitilmeleridir.

4. Aşamada:

Oluşturulan Down Cafe Sosyal İşletme Merkezinde Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğ-
rencileri ile dernek faaliyetleri kapsamında eğitilen gençlerin yerleştirilmesi ve istihdam edilme-
leridir.

Eğitim Programının Uygulanması

Madde 9 - Eğitim Programına ilişkin çalışmalar, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanacak 
“Ayrıntılı Çalışma Planı” çerçevesinde yürütülecektir.
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Down Cafe Oluşumu Programının Bütçesi

Madde 10 – Down Cafe Sosyal İşletme Merkezinde donanım ve tefrişatı ile işletmenin ça-
lışmalara başlaması konusunda gerekli ön çalışmalar protokole taraf olan kurumların işbirliği ve 
katkıları ile ilgili koyacakları hükümler çerçevesinde  gerçekleştirilecektir.

10.1. Down Cafe Programının Giderleri:

            a) Tefriş ve Donanım Giderleri (mutfak alet ve gereçleri ile salon tefrişi.)

            b) Yürütme Kurulu, “Ayrıntılı Çalışma Planı”na göre bütçe ve bütçeye destek verecek 
kurumlar belirlenecektir.

 Her türlü muhasebe kayıtları Down Cafe Sosyal İşletme Merkezi tarafınca yapılacaktır.

Süre ve Yürürlük

Madde 11 - Bu protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve bir yıl süre ile geçerli ola-
caktır. Taraflar eğitim öğretim yılı başında protokol feshedilmedikçe otomatik olarak yenilenecek 
ve çalışmalarına devam edecektir.  

Down Cafe Sosyal İşletme Merkezi Mali Yönetimi 

Madde 12 - Down Cafe Sosyal İşletme Merkezi gelirleri merkezin personel giderleri ile di-
ğer işletme giderlerinde kullanılır. Yürütme Kurulunun onayıyla artan gelirler merkezin gelişimiyle 
engellilere yardım maksadıyla kullanılır.

Tebligat Adresleri

Madde 13 - Protokol kapsamında yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler, ta-
rafların aşağıda belirtilen adreslerine yapılacaktır. Protokole ilişkin taraflar arasında yapılacak 
olan her türlü bildirimler, iadeli taahhütlü posta, yetkili imza karşılığı elden teslim veya teyidi yazılı 
olarak alınmak kaydıyla faks gönderilmesi sureti ile gerçekleştirilecektir.

 Taraflar aşağıda belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve aşağıda be-
lirtilen telefon ve faks numaralarının şu anda kullanılmakta olan numaralar olduğunu, bunlarda 
meydana gelebilecek değişiklikleri karşı tarafa değişikliğin olduğu gün yazılı olarak bildirmeyi, 
aksi halde bu adreslere ve numaralara yapılacak tebligat ve bildirimlerin kanunen geçerli bir 
tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.
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KURUM ADI :

ADRES : 

TEL  : 

FAX  : 

Diğer işbirliği yapılan kurumların iletişim bilgileri bu şekilde girilecektir.

Protokol nüshaları

Madde 14 - Bu Protokol, 14 maddeden oluşmakta olup, tarafların usulüne uygun olarak 
yetkilendirmiş oldukları imza yetkilileri aracılığıyla …/…/2014 tarihinde …… asıl nüsha olarak 
tanzim ve imza altına alınmış tüm taraflara birer nüshası teslim edilmiştir.

 Aşağıda imzaları bulunan şahıslar protokolün 5. Maddesinde belirtilen kurumlar adına 
imza koymuşlardır.

UYGUNDUR

…/…/2014

  

Vali
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VII. BÖLÜM

MODÜL PROGRAM – YİYECEK & İÇECEK SERVİS HİZMETLERİ

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI

Abdullah UĞURLU                                                                                                                 
K. Demirel Sevgi özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı

Arzu ANIL
K. Demirel Sevgi özel Eğitim Uygulama Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni

Alan  : YİYECEK – İÇECEK SERVİS HİZMETLERİ

Konu 1: Kavramsal tanımlama: yiyecek-içecek hizmetleri bölümü

İş Tanımlama  : Yiyecek-içecek hizmetlerinin ne anlama geldiği, içeriğin mevcut iş ve meslek 
alanlarının neler olduğunun tanımlanması, alanın ve üretilen hizmetlerin öneminin açıklanması.

Modül içeriği ve    konu açıklamaları 

Yiyecek – içecek bölümünün kavramsal tanımı: Konaklama işletmelerinin çeşitli res-
toranlarında, banket salonlarında, barlarında vb. konuklara sunulmak üzere yiyecek ve içecek 
maddelerinin değişik yöntemlerle tedarik edilmesini, korunmasını ve depolarda saklanmasını 
sağlayan ve konukların her türlü yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayan bölümdür. 

Otel işletmelerinde oda gelirinden sonra % 25-50 arası payla en fazla gelir getiren bölüm 
yiyecek ve içecek bölümüdür. Yiyecek ve içecek servisi bölümü konukların olumlu ya da olumsuz 
etkilendikleri önemli bölümlerden biridir. 

Yiyecek ve içecek servisi görevlileri meslek ile ilgili temel bilgi ve teknikleri çok iyi bilmelidirler. 
Güler yüz, nazik karşılama, kibar bir sunuş tarzı başarı için gerekli ilk adımlardır.

Alan : YİYECEK – İÇECEK SERVİS HİZMETLERİ

Konu 2 : Yiyecek-içecek servis personeli

İş Tanımlama : Yiyecek-içecek departmanında çalışan, servis hizmetlerini yürüten personelin 
tanıtımı, öneminin açıklanması

Modül içeriği ve konu açıklamaları 

Yiyecek ve içecek servis görevlileri konuklarla devamlı yüz yüze çalışırlar. Bu yüzden gerek 
fiziki açıdan, gerekse bilgi ve beceri açısından bazı özelliklere sahip olmalıdırlar.

Yiyecek ve İçecek Servisi Görevlisi; 

• Çevre korumaya karşı duyarlı olan

• Dikkatli olan
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• Ekip ruhuyla çalışabilen

• Güler yüzlü olabilen

•İş disiplinine sahip olabilen

• İş güvenliğine dikkat edebilen

• İşletme politikasına uygun davranabilen

• Kişisel hijyenine dikkat edebilen

• Sorumluluk sahibi olabilen bireylerden seçilmelidir.  

Yiyecek – içecek servis personeli:

1)YİYECEK & İÇECEK OPERASYONLARI SORUMLUSU

Yiyecek ve İçecek Bölümüne bağlı personelin koordineli ve uyumlu olarak çalışmasını sağlar. 
Bölümün yüksek kârlılığını sağlayacak yiyecek ve içecek politikalarını uygular. Misafire kaliteli 
servisin sunulabilmesi için yiyecek-içecek, satın alma ve servis safhalarında tüm faaliyetleri yön-
lendirir, yönetir ve denetler.  Kendi bölümünde verilen hizmetlerin işletme standartlarına uygun 
verilmesini sağlayan, konuk memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkaran ve koruyan, yönetme bilgi 
ve becerisine sahip kişidir.

 

YİYECEK & İÇECEK OPERASYONLARI SORUMLUSU 

Yiyecek ve içecek bölümü içinde, işletme politika ve izlekleri doğrultusunda mutfak ve bulaşık-
hane ile servis arasındaki koordinasyonu sağlama; servis bölümünün bütçe hedeflerine ulaşıl-
masında ve bölüm içi aktiviteleri yürütme konularında amirine yardımcı olma; bölümünde verilen 
hizmetlerin işletme standartlarına uygunluğunu denetleyerek konuk memnuniyetini sağlama ve 
koruma; yönetme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

                                               

                          Resim 2.1: Yiyecek ve İçecek Sorumlusu kıyafeti
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2)SERVİS SORUMLUSU (4. SEVİYE) (CAPTAIN): 

İşletme politika ve izlekleri doğrultusunda sorumlu olduğu restoran postaları (servis istasyonları) 
ve barlardaki koordinasyonu sağlama ve bölüm içi aktiviteleri yürütme konularında Yiyecek & 
İçecek Operasyonları Sorumlusuna (Seviye 5) (Maitre d’hotel) yardımcı olma, kendi bölümünde 
verilen hizmetlerin işletme standartlarına uygun verilmesini sağlama, konuk memnuniyetini en 
yüksek seviyeye çıkarma, koruma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahip kişidir. 

 

       Resim 2.2: Captain kıyafeti

SERVİS GÖREVLİSİ (3. SEVİYE) (GARSON): 

Servis Görevlisi (Garson) (Seviye 3), salon ve masa düzenlemesi, misafir karşılama, yiyecek ve 
içecek siparişi alma, özel teknikler kullanarak çeşitli yiyecek ve içecekleri hazırlama ve servis 
yapma, hesap alma işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde hazırlama bilgi ve be-
cerisine sahip kişidir. 

             

           Resim 2.3: Garson kıyafeti
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SERVİS GÖREVLİSİ (2. SEVİYE) (KOMİ): 

Konaklama ve yeme-içme işletmelerinde standartlara uygun olarak servis alanlarının temizlik 
ve düzeni ile ilgilenen, servis sırasında garsona yardım eden, işiyle ilgili yeterli bilgi ve beceriye 
sahip kişidir. 

ZİYAFET/BANQUET MÜDÜRÜ:

Otelde yapılacak olan tüm ziyafetleri, davetleri, toplantı ve kongreleri organize edip yönetme 
ve ilgili bölümlerle koordine edip yazılı olarak duyurma, satış bölümü ile işbirliği içinde çalışarak 
işletmenin davet ve ziyafetlere yönelik satışını yapma, yönetme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Alan  : YİYECEK – İÇECEK SERVİS HİZMETLERİ

Konu 3 : Personel kıyafeti ve yanında bulunması gereken araç – gereçler

İş Tanımlama : Pesonelin işiyle ilgili kıyafet seçimi ve önemi, araç – gereçlerin tanınması

Modül içeriği ve konu açıklamaları 

Yiyecek ve içecek servisi bölümünde kademelerin çokluğu değişik üniformaların kullanılması-
nı gerektirir. Üniformalar seçilirken iletmenin bulunduğu coğrafi koşullar, işletmenin oluşturduğu 
imaj, otelin standardı, maddi koşullar vb. etkili olmaktadır.

Servis Görevlilerinin Kıyafetinde Dikkat Etmesi Gereken Noktalar; 

• Üniformalar temiz ve ütülü  tutar, kirlendiklerinde temizleriyle değiştiririr.

•Beraberlerinde bulundurulması gereken araçları ceplerde şişkinlik yapmayacak şekilde taşır.

• Ayakkabıların lastik tabanlı, alçak topuklu, boyalı ve temiz olmasına dikkat eder.

• Dolapları temiz  tutar, ve temiz bir takım dolapta yedek olarak hazır bulundurur.

• Kıyafet ve görünümle ilgili ihtiyaç duyabilecek tüm eşyaları (iğne-iplik, ayakkabı boyası, şam-
puan, vb.) dolapta hazır bulundurur.

Servis Görevlilerinin Yanında Bulundurması Gereken Araçlar; 

A)Servis ve Bar Personelinin Üzerinde bulunması gerekenler;

1: Kalem: Alınan siparişleri kaydetmede kullanılır. Basmalı tükenmez kalem tercih edilir.

2: Sipariş Fişi: Konukların vermiş olduğu siparişleri kaydetmek için kullanılan küçük defterdir. 
Her sayfa kolaylık olması açısından form olarak düzenlenmiştir. Genellikle iki veya üç nüshadan 
oluşur. (Nüshaların aralarına karbon kâğıdı konularak kullanılır.)
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Servis Peçetesi: Sıcak olan tabakları tutmak, tepsiyi üzerine koymak için kullanılır. Kullanılma-
dığı zamanlar sol kol üzerine asılı tutulur. Asla cebe  konulmamalıdır. Son yıllarda servis görevli-
leri garson peçetesini yanlarında taşımamakta sadece sıcak bir şey servis ettikleri zaman geçici 
olarak yanlarına almaktadırlar.

Tirbuşon: İçecekleri açmada kullanılan bir araçtır. Helezon burgusu vardır. Üzerinde küçük bir 
bıçak bulunur.

Mendil: Hapşırma ve terlemelerde kullanılmak üzere her zaman servis görevlisinin üzerinde 
bulunmalıdır. 

Servis görevlileri yukarıda sayılan tüm bu araçları, ihtiyaç duydukları zaman üzerlerinde taşırlar. 

Resim 3.1: Tirbuşonlar

B)Mutfak personelinin üzerinde bulunması gerekenler;

 Not defter, Kalem , Mutfak bezi, Saat, İsimlik: 

Resim 3.2: Çeşitli araçlar
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Alan : YİYECEK – İÇECEK SERVİS HİZMETLERİ

Konu 4 : Kişisel Bakım: Vücut Temizliği

İş Tanımlama : Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında çalışacak personelin kişisel bakımını 
yapması

Modül içeriği ve konu açıklamaları KİŞİSEL BAKIM

Vücut temizliğinin doğru yapılması, birçok deri sorununu ve hastalığını önleyici ve ortadan 
kaldırıcı bir önlemdir. Servis elemanı, yiyeceklerle temasta olması, misafirlerle birebir iletişim kur-
ması, yemek üretim yerlerinde bulunması gibi nedenlerle vücut temizliğine ve diğer bakımlarına 
önem vermelidir.

Bu amaçla işletmelerde bulunan imkânların kullanılması gereklidir. 

Vücut Temizliği

1: Banyoda kullanılacak malzemelerin hazırlanması (sabun, lif, şampuan, havlu, banyo sün-
gerleri, vücut temizleme fırçaları ve diğer malzemeler)

2: Saç ve vücudun yıkanması: Normal bir saçın haftada en az bir ya da iki kez yıkanmalı, 
sabun ve şampuan seçiminde saç tipine özel, alerjik reaksiyonlara sebep olmayan, güzel kokulu 
olanlar tercih edilmeli, 

Saç temizliğinde kişisel olarak kullanılan fırça ve taraklar, sık aralıklarla sıcak sabunlu su ile 
yıkanmalı ve durulanmalı

3: Her banyodan sonra iç çamaşırları ve giysiler değiştirilmelidir. 

4: Kullanılan banyo malzemeleri işi bitince kaldırılmalı, kirlenen havlular değiştirilmeli ve her 
duştan sonra kullanılan lif temizlenmelidir.

Davranışlar:

1-Banyoda kullanılacak şampuan, sabun, lif ve havlularını hazır hale getirir

2-Saçın yıkar

3-Vücudunu yıkar

4-Banyo yaptığı mekânı temizler

                                     
Resim 4.1: Doğal lif, uzun saplı vücut fırçası, çeşitli malzemeden yapılmış lifler.
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          Resim 4.2: Sıvı sabun ve şampuan Resim 4.3: Kalıp banyo sabunu

                                                                              

Resim 4.4: Banyo, duş, lavabo ve tuvaletlerin daima temiz tutulması gerekir.

Alan : YİYECEK – İÇECEK SERVİS HİZMETLERİ

Konu 5: Kişisel Bakım: El ve Ayak Bakımı

İş Tanımlama : Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında çalışacak personelin el ve ayak ba-
kımları

Modül içeriği ve konu açıklamaları 

El ve Ayak Tırnaklarının Uygun Şekilde Kesimi ve Bakımı

 El tırnakları yarım ay biçiminde, ayak tırnakları ise düz olarak kesilir.

 Ayak tırnaklarınızı keserken mutlaka önce ıslatınız ve çok fazla dipten kesmemeye dikkat 
ediniz.

Eller; 

• Yemeklerden önce ve sonra ellerini yıkar 

• Yemek hazırlamadan önce ve sonra ellerini yıkar 

• Diş, ağız, yüz ve göz temizliği yapmadan önce ellerini yıkar

• Tuvalet ziyaretinden önce ve sonra ellerini yıkar

• Kirli, tozlu bir işi tamamladıktan sonra ellerini yıkar

• Dışarıdan eve ve işe geldikten sonra ellerini yıkar.

• Hasta olan birinin ziyaretinden sonra ellerini yıkar.



Down Cafe Uygulama Rehberi

85

• Yukarıdakilere uyan hiçbir iş yapılmasa dahi gün içinde çeşitli saatlerde her zaman temiz 
görünecek şekilde ellerini yıkar.

                                   

Resim 5.1: Erkeklerin el ve ayak bakımına önem vermesi

               

Resim 5.2 : El ve tırnakların temizliği

Manikür Yapım Aşamaları

                

      Resim 5.3: Krem ve solüsyonla tırnak etlerini yumuşatma ve masaj

                              

Resim 5.4: Ele bakım kürü uygulanması, yumuşayan tırnak diplerinin açılması 
ve törpüleme
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Resim 5.5: Tırnakları fırçalayarak düzeltme ve ölü tabakayı temizleme

                                            

Resim 5.6: Tırnak bakım cilası ve gerekiyorsa oje sürülmesi

Resim 5.7: Manikür seti

Ayaklar;

• Her günün sonunda ayakkabı ayaktan çıkarıldığında soğuk su ve sabunla dize kadar 
yıkar ve ayak havlusu ile kurular

• Her yıkamadan sonra parmak araları havlu hatta saç kurutma aracı ile iyice kurutarak 
mantar enfeksiyonları için ortam oluşması önler.

• Ayak ve el havlusu ayrı olarak hazırlanır ve kullanılır.

• İş yerinde giyilen ayakkabıyı her gün değiştirerek giyer.

• Çorapların pamuklu olmasına dikkat eder.

• Çalışma esnasında rahat, ortopedik, su geçirmeyen ve kaymayan ayakkabı kullanır.

Uygulama  basamakları: 

• Ellerinizi akarsu altında sabunla el sırtı, avuç içi ve parmak aralarını köpüklerle kaplaya-
cak şekilde 15 saniye ovuşturarak (Yavaşça 15’e kadar sayarak bu süre belirlenebilir.) 
yıkar.

• Sabunlama işleminden sonra iyice durular.
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• Ellerini kurular. (Kâğıt havlu ya da kâğıt mendille kurulayınız .). 

• Eğer kurulama havlu ve kâğıtları uygun değilse havada kendiliğinden kurumasını sağlar.

• Ayaklarının bakımını periyodik aralıklarla yapar.

• Ayaklarını sıcak bir ayak banyosu ile yumuşatır.

• Ayaklarına katı ve sert kıllı bir fırça ile masaj yapar.

• Topuklarını ya da ayağının altı gibi daha sert bölgeleri ponza taşı ve törpü ile temizler.

• Ayaklarını esanslı yağ ile ovalayarak masaj yapar.

• Ayağında nasır varsa bakımına özen gösterir

• Çoraplarını sık sık değiştirir

• Ayak kokusunu ve terlemeyi önlemek için krem ve spreyler kullanır.

• El ve ayak bakımını yaparken araç gereçlerin temiz olmasına dikkat eder.

• Temizlik sonrası tüm malzemelerinizi yerine kaldırır.

Alan : YİYECEK – İÇECEK SERVİS HİZMETLERİ
Konu 6 : Kişisel Bakım: Ağız ve Diş Bakımı, Saç Bakımı ve Makyaj
İş Tanımlama: Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında çalışacak personelin ağız, diş, saç ba-

kımı ve makyaj
Modül içeriği ve konu açıklamaları 
Ağız ve Diş Bakımı
 Uygulama Basamakları:
• Diş temizliği için gerekli araç gereçlerinizi hazırlar (diş macunu, havlu, bardak, diş ipi, 

arayüz fırçası, ağız gargarası vb.).
• Normal sertlikte diş fırçası tercih eder.
• Diş fırçasını alır (Islatmayınız.).
• Üzerine nohut büyüklüğünde diş macunu koyar
• Diş eti hizasından ağız boşluğuna doğru küçük dairesel hareketlerle fırçalar
• Alt ve üst dişleri ayrı ayrı fırçalar
• Fırçalama işlemini en az 2-3 dakika boyunca yapar
• Gerektiğinde diş ipi, ara yüz fırçası gibi yardımcı gereçleri tekniğine uygun kullanır
• Ağız içi kaynaklı koku problemlerini gidermek için yenilen yiyeceklere dikkat eder.
• Ağız içi kaynaklı kokuyu önlemek için dişlerinizi düzenli fırçalar.
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Resim 6.1: Diş sağlığının vücut sağlığı ile yakından ilgisi ve düzenli olarak diş 
hekimine gidilmesi.       

            
Şekil 6.2: Uygun diş fırçası seçiminin yapılması ve eskiyen fırçaların değiştiril-

mesi.

                   
Şekil 6.3: Tekniğine uygun diş fırçalama ve diş ipi kullanımı

Saç Bakımı
• Saç bakımı iş kıyafetleri giymeden önce yapar.
• Tarak, fırça vb. malzemelerin temizliğine dikkat eder.
• Saçlarını her iş günü sonunda ya da işe başlamadan önce yıkar
• Yıkanan saçlar iyice kurular.
• Çevreye rahatsızlık verecek ve iş akışını zorlaştıracak saç şekillerinden kaçınır
• Uygun aksesuarlar tercih eder. (toka, fular vb.)
• Saç kesimleri uygun aralıklarla yapar.
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Resim 6.4: Düzenli olarak kuaföre gidilerek saça bakım yapılması ve şekil ve-

rilmesi.

                                   
   Resim 6.5: Bayan ve erkek servis, mutfak personeli ve Saçını şeklinin yaşa, 

tipe ve mesleğe uygun seçilmesi

CİLT BAKIMI ve MAKYAJ
A)Erkeklerde Cilt Bakımı ve tıraş olma:
• Cildini her gün nemlendirir
• Sivilceler için ilaç vb tedavi yöntemlerini kullanarak geçmesini bekler.

Uygulama Basamakları:
• Tıraş malzeme ve aletlerini hazırlar.
• Tıraş öncesi yüzü kontrol eder.
• Sakalı yumuşatır
• Sakalını Favorilerden başlayarak keser.
• Boyun ve çenedeki sakalları keserek tıraşa devam eder.
• Yüzündeki İstenmeyen kıllar bitene kadar temizlemeye devam eder.
• Yüzünü soğuk su ile yıkar.
• Yüzüne tıraş sonrası nemlendirici kullanır

B)Bayanlarda cilt bakımı ve makyaj
• Yüzde kızarlıklık, tahriş oluşturacak kadar güneşlenmekten kaçınır. 
• Cildini her gün nemlendirir
• Sivilceler için ilaç vb tedavi yöntemlerini kullanarak geçmesini bekler  
• Temizlenmiş cilde nemlendirici uygular.
• Kaşlara form verilip taranır, gerekirse doldurulur..
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• Rimel ve kirpiklerine, doğal bir görünüm kazanacak şekilde maskarayı uygular.
• Gerekirse pudra uygulaması yapar.
• Fazlalıkları kalın fırça ile alır.

           
Resim 6.6: Sabahları yüz ve göz temizliğinin yapılması.

               
Resim 6.7: Aynı zamanda iyi bir cilt bakımı olan sakal tıraşı.
  

             
Resim 5.3: Tıraş malzeme ve aletlerinin hazırlanması

C)   FORMDA KALMA
1- Mümkün olduğunca çok hareket eder.
2- Günde en az yarım saat yürür.
3- Duşta soğuk su masajı uygular.
4- Çok su içer.
5- Bol bol derin nefes alır.
6- Düzenli ve dengeli beslenir
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Alan : YİYECEK – İÇECEK SERVİS HİZMETLERİ

Konu 7 : İş Kıyafetlerinin Hazırlanması ve Giyimi

İş Tanımlama :Ön hazırlığın son aşaması olarak kıyafetin hazırlanması ve giyilmesinde 
dikkat edilecek noktaların açıklanması

Modül içeriği ve konu açıklamaları 

İş kıyafeti:

• İş kıyafetini bedenine uygun seçer.

• İş kıyafetini görevine uygun seçer.

• Sivil kıyafet aksesuarı ile üniforma aksesuarını kıyafetlerine göre ayırarak takar.

• İş esnasındaki beklenmedik durumlar için yedek üniformasını temiz olarak bulundurur.

• İş kıyafetini alırken kıyafetin temiz ve sağlam olmasına dikkat eder.

• Takım elbiselerini için sadece kuru temizlemeyi tercih eder.

• Gömlek ve çorapları günlük olarak değiştirir.

• Mutfak personeli ise bone ile saçını örter

• Kıyafeti temiz ve ütülü olur.

• Gömleklerinin düğmelerini kapalı tutar.

• Kemer kullanır.

• Ayakkabılar temiz ve daima boyalı olmasına dikkat eder.

• Servis personeli ise iş kıyafetinin üst cep kısmına isimliğini takar.

                                

            Resim 7.1: Garson kıyafeti                              Resim 7.2: Aşçıbaşı kıyafeti                                                                            
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                                 Resim 7.3: Fular ve keplere örnekler.

Alan : YİYECEK – İÇECEK SERVİS HİZMETLERİ

Konu 8: Yiyecek – içecek bölümünde hijyen ve sanitasyon

İş Tanımlama : Hijyen ve sanitasyon konusunda genel bilgilendirme

Modül içeriği ve konu açıklamaları Hijyen: Sağlığı korumak ve desteklemektir. Sağlık 
için gerekli koşulların sağlanması ve sürdürülmesi için öngörülen uygulamalardır.

Sanitasyon: Sözlük anlamı, temizlik ve dezenfektasyonun birlikte yapılmasıdır. Sanitasyon, 
araç ve gereç üzerinde bulunan sağlığa zararlı mikroorganizmaların güvenli bir düzeye düşürül-
mesini sağlamak üzere ısı ya da kimyasal madde kullanılmasını gerektiren süreçtir.

Kişisel hijyen:
• Vücut temizliğine dikkat etmelidir..
• El ve ayak temizliğine ve bakımına dikkat etmelidir.
• Saç bakımı ve temizliğine dikkat etmelidir.
• Ağız ve burun temizliğine dikkat etmelidir.
• Fiziki sağlığına ve cilt bakımına dikkat etmelidir. 
• Aşırı makyaj yapmamalı, çalışırken alyans ve saat hariç tüm takılarını çıkarmalıdır. 
• Üniforması ve kullandığı eşyalar temiz olmalıdır.

Servis alanında hijyen:
• Servis görevlileri tarafından yapılması gereken temizlik işleri yapılmalıdır.
• Zeminler her zaman temiz ve kuru tutulmalıdır.
• Kullanılan araçlar yıkandıktan sonra kimyasal maddelerle ya da yüksek ısıdaki suda (90 

C) durulanarak bakteriler öldürülmelidir.
• Yıkanan araç-gereçler nemli bırakılmayıp kurulanmalıdır.
• Çöpler ayrıştırılarak güvenli bir şekilde çöp kovalarına kaldırılmalıdır.
• Araç ve malzemeler düzenli bir şekilde yerleştirilmelidir.
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• Araç ve malzemeler taşınırken uygun yerlerinden tutulmalı, hijyen ve sanitasyon kural-
larına uyulmalıdır.

• Çatlamış ve kenarı kırılmış malzemeler kullanılmamalıdır.
• Bakterilerin bir yerden bir yere taşınmaması için zararlı hayvan ve haşereler imha edil-

meli ve çoğalmaları için elverişli olan ortamlar yok edilmelidir. 
• Kullanılacak olan masa ve tezgâhların üzeri temiz olmalı, temizlikte asla kirli bez kulla-

nılmamalıdır.

Alan : YİYECEK – İÇECEK SERVİS HİZMETLERİ

Konu 9 :  Serviste kullanılan malzemeler

İş Tanımlama :Serviste kullanılan malzemelerin tanınması.

Modül içeriği ve konu açıklamaları 

CAM MALZEMELER

Yiyecek ve içecek servisinde cam malzemeler; bardaklar, sürahiler, karaflar, kâseler, kulplu 
bardak vb. olarak yer almaktadır. Cam malzemeler kalite açısından düz cam ve kristal olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır. Kristal malzemeler kaliteli camdan yapıldığı için özel durumlarda kul-
lanılmakta temizliği zor ve pahalı olduğundan daha çok büyük işletmelerde bulunmaktadır. Düz 
cam, temizliği kolay ve ucuz olduğu için işletmeler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Düz 
camların tıraşlanmasıyla kristal şekli verilmiş kesme camlar içeceğin rengini değiştirdiğinden ter-
cih edilmemektedir.

Bardaklar: Konaklama işletmelerinde ayaklı, ayaksız ve kulplu bardaklar kullanılmaktadır. 
Yiyecek ve içecek servisinde kullanılacak bardak seçiminde kalite, gövde kısmının kalınlığı vb. 
göz önünde bulundurulması gereken noktalardır.  

Bardakların Kullanılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar; 

• Piyasada kolay bulunabilir modeller tercih edilmelidir.

• Uzun ayaklı ve çok kalın olanlar kullanılmamalıdır. 

• Çatlak ve kırılmalara karşı gerekli önlemler alınmalı, çatlamış, kenarı kırılmış bardaklar 
kullanılmamalıdır.

• Bardaklar alınır, taşınır ve bırakılırken uygun şekilde tutulmalıdır.

• Bardaklar servantlara, raflara veya tepsilere düzgün bir şekilde ters olarak yerleştirilme-
li, üst üste konulmamalıdır.

• Kullanılacak bardaklar amacına uygun seçilmeli, amaç dışı kullanılmamalıdır.

• Bardaklarla ilgili envanter tutulmalıdır.

• Depoya kaldırılırken, bardaklar kutularına konulmalıdır.
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Sürahiler Ve Karaflar: Alkollü ve alkolsüz içeceklerin mutfaktan veya bardan alınıp, konuk-
lara sunulmasında kullanılmaktadır. Genellikle kulpludur. Çeşitli boylarda olabilirler. Küçük boy 
olanları ülkemizde rakı servinde kullanılırken, büyük boy olanları su, buzlu su, meyve suyu vb. 
içeceklerde kullanılır.

Kup Bardağı: Üzerinde duracağı bir taban, kalın bir ayak ve yiyeceğin konduğu yayvan 
şampanya bardağını andıran geniş hazne kısmından oluşur. Dondurma, meyve kokteylleri, tatlı-
lar, deniz mahsulü kokteylleri vb. yiyeceklerin servisinde kullanılmaktadır.

Diğer Cam Malzemeler: Vazolar, şamdanlar, küllükler, menaj kapları, sos şişeleri ve kapları 
olarak sınıflandırabiliriz. İşletmenin büyüklüğüne ve standartlarına göre boy ve modelleri değiş-
mektedir.

                                     

                                              Resim 9.1: Bardaklar

                 

 Şekil 9.2: Bardağın taşınma şekilleri

PORSELEN MALZEMELER

Konaklama işletmelerinde en fazla kullanılan malzemelerdendir. Beyaz altın olarak da tanım-
lanan porselen, seramik endüstrisinin en değerli ürünlerindendir. Temiz görünüşleri, kir tutmama-
ları, kolay temizlenebilmeleri, çizilme ve aşınmaya karşı dayanıklı olmaları nedeniyle daha çok 
tercih edilmektedirler.

Porselen Malzemelerin Sınıflandırılması:

Düz Tabaklar: Fazla derinliği olmayan yuvarlak ve oval şekilde olan tabaklardır. Düz tabak-
lar kullanıldıkları yiyeceklerin özelliklerine göre büyüklük açısından çeşitlilik gösterirler.   

• Servis Taba 1 (Show plate)

• Ana yemek Taba 1 

• Antre Taba 1 (Ordövr)  

• Salata-Tatl1 Taba 1 
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• Ekmek Taba 1 

• Oval Izgara Taba 1 

                              

 Resim 9.3: Servis tabağı    Resim 9.4:Ana yemek tabağı   Resim 9.5: Ordövr tabağı

Çukur Tabaklar:   Sulu yiyeceklerin servisinde kullanılan tabaklardır. Alt tabak üzerinde taşınır 
ve servis edilirler. Bazı işletmelerde iki değişik boy tabak yerine çorba tabağı, her iki yiyecek için 
de kullanılmaktadır. 

Kâseler: Daha çok yiyecek servisinde kullanılmaktadır. Sütlaç, puding, krem şokola, çorba, 
komposto vb. yiyecekler kâselerde servis edilmektedir. Kâseler de çukur tabaklar gibi alt tabakla 
birlikte kullanılmaktadır. Kâseler;  çorba kâsesi,  komposto kâsesi, konsome kâsesi diye çeşitlere 
ayrılmaktadır. 

Konsome fincanlar: Konsomelerin servisinde kullanılan tek kulplu, alt tabakları ile birlikte ta-
kım halinde kullanılan fincanlardır.

SERVİS KAPLARI: Yiyeceklerin mutfaktan alınıp restoranda servis edilmesinde kullanılan 
tabaklardır. Kullanım alanlarına göre ebat ve boyları değişiklik göstermektedir.

Servis kapları şekil ve kullanım alanları açısından

Fayans (büyük tabak), Turenler ve Sosiyerler olarak üçe ayrılırlar: 

Fayanslar: Büyük ebatlarda yuvarlak, oval ve dikdörtgen şeklinde tabaklardır.

Yiyeceklerin mutfaktan alınıp, porsiyonlanmış olarak ve porsiyonlanmak üzere restorana gö-
türülmesinde kullanılırlar. Konuğun tabağına servis fayans üzerinden yapılır. 

Turenler: Sulu yiyeceklerin servisinde kullanılmaktadır. Büyük kâse şeklinde çukur kaplardır. 
Küçük boyları da vardır. Büyük turenler “ çorba potu ” , “ çorba servis kabı ” gibi adlarda veril-
mektedir. Bazıları kapalıdır.

Sosiyerler: Akıcı sosların, konuğa servisinde kullanılırlar. Kulpları ve ağız kısımları vardır. Alt 
tabak üzerinde taşınırlar. Ayaklı veya ayaksız çeşitleri vardır. Sosluk olarak da bilinirler.  

Potlar: Kahve, çay gibi sıcak içeceklerin servisinde kullanılan kaplardır. Süt, krema, sıcak su 
potları da vardır. Büyüklük ve şekilleri kullanım amacına göre değişmektedir. Çay, kahve potları 
kapaklı, diğer potlar kapaksızdır.

Fincanlar: Çay, kahve, kakao gibi içecekler fincanlarda verilmektedir. Alt tabaklar üzerinde 
takım halinde servis edilmelidir. Tek kulpludur. Servis edildikleri içeceğe göre değişik hacimleri 
vardır. İşletmelerde çay fincanı, kahve fincanı, kahvaltı fincanı, Türk kahvesi fincanı olarak kulla-
nılmaktadır. 
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Menaj Takımları: Yemeğe tat vermek amacıyla kullanılan tuz, karabiber, ketçap, hardal, acı 
biber sosu, sirke, zeytinyağı vb. maddelere menaj denir. Bu tatlandırıcıların sunumunda kullanılan 
takımlara da menaj kapları veya takımları denir. Menaj takımlarına rende peynir gibi garnitürle-
rin sunulduğu kaplar ve şeker kabı da dâhil edilebilir.

Resim 9.6: Menaj takımı

Diğer Porselen Malzemeler: Kül tablası, vazo, peçetelik, şamdan, yumurtalık, kürdanlık ve 
tereyağlık olarak sınıflandırılabilir. İşletmenin büyüklüğüne ve standartlarına göre boy ve model-
leri değişmektedir.

Porselen Malzemelerin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:  

• Kırılmalara karşı önlemler alınmalı üst üste konulmamalıdır.

• Kırık ve çatlak malzemeler denetlenmeli, konuk hizmetinden çıkarılmalıdır.

• Birbirine şekilce uygun olmayan tabaklar üst üste konulmamalıdır.

• Her takımın kendi alt tabağı ve kapağı kullanılmalıdır.

• Porselen malzemeler amaç dışı kullanılmamalıdır, çalınmalara karşı gerekli önlemler 
alınmalıdır.

• Fırına konacak tabaklar ısıya dayanıklı olmalıdır.  

Alan : YİYECEK – İÇECEK SERVİS HİZMETLERİ

Konu 10 : Serviste kullanılan malzemeler

İş Tanımlama : Serviste kullanılan malzemelerin tanınması.

Modül içeriği ve konu açıklamaları 

METAL MALZEMELER  

Konukların kullandığı çatal, kaşık ve bıçaklar; serviste elemanların kullandığı, kepçe, maşa, 
tepsi, sosiyerler vb. işletmede en çok kullanılan metal malzemelerdir.  
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 Resim 10.1: Ana yemek takımı   Resim 10.2: Antre takımları   Resim 10.3: Tatlı ve meyve takımı

Resim 10.4: Balık takımı

  

Metal Malzemelerin Çeşitleri 

• Yemek Takımları,

• Servis Takımları,

• Tepsiler, 

• Yemek Kapları,

• Menaj Takımları,

• Diğer Metal Malzemeler. 

Yemek Takımları: Yemek takımları konuk tarafından kullanılan çatal, kaşık, bıçak ve bazı 
yemeklerde kullanılan özel takımlardan oluşur. 

Çatal, Kaşık ve Bıçakların Sınıflandırılması;

• Büyük Boy Takımlar

• Orta Boy Takımlar

• Küçük Boy Takımlar

• Balık Çatal-Bıçağı

• Pasta Çatalı
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• Dondurma Kaşığı

• Mısır Koçanı Tutacağı

• Ceviz Kıracağı

• Üzüm Makası

• Kuşkonmaz Maşası

• Meyve Çatal ve Bıçağı

• Çay Kaşığı

• Kahve Kaşığı 

• 

Servis Takımları: Servis görevlilerinin, konuğa yemek servisi yaparken kullandıkları takım-
lardır. 

• Kepçeler

• Maşalar

• Tranş Çatal ve Bıçağı 

• Masat

• Salata Servis Takımı

• Pasta Spatülü 

Tepsiler: İşletmelerde tepsiler şekil ve fonksiyonlarına göre plastik, ağaç ve metal olmak 
üzere üçe ayrılırlar. Metal olanlar genellikle paslanmaz çelik veya gümüştür. Restorana yiyecek-
lerin getirilmesinde, boşların kaldırılmasında dikdörtgen şeklindeki büyük tepsiler kullanılırken, 
içeceklerin getirilmesi ve boşların kaldırılıp götürülmesinde yuvarlak, kare ve dikdörtgen küçük 
tepsiler kullanılmaktadır.

Yemek Kapları: Servis görevlileri ve konuk tarafından kullanılan metal kaplardır. 

• Servis tabağı (Show Plate)

• Çorba Potları

• Sosluklar

• Çeşitli Kâseler

• Küp Bardakları 

• Limonluk

• Potlar

• Tereyağlık

• Yumurtalık

• Kloş ( Cloche ) 
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Menaj Takımları: Tuz, karabiber, ketçap, hardal, sirke, zeytinyağı vb. maddelerin sunu-
munda kullanılan takımlardır. Konaklama işletmelerinde cam ve porselen menaj takımlarına göre 
metal menaj takımları daha az tercih edilmektedir. 

Diğer Metal Malzemeler: Flambe tavaları, reşo, buzluk, şarap kovaları, şamdan, vazo, 
kül tablası vb. olarak sınıflandırılabilir. İşletmenin büyüklüğüne ve standartlarına göre boy ve 
modelleri değişmektedir. 

Metal Malzemelerin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar: 

• Metal malzemelerin çalınma ve kaybolmalarına karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. 

• Metal malzemeler amaç dışı kullanılmamalıdır.

• Gümüş ve altın malzemeler asit içeren yiyeceklerde kullanılmamalıdır.

• Temiz metal malzemeleri taşırken ve alıp bırakırken hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. 

KUMAŞ MALZEMELER

Kumaş malzemeler keten, pamuklu, yünlü, sentetik ve bunların karışımı olan kumaşlardan 
yapılır. Kumaş malzemeleri restorandaki kullanım yerlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz;

Masa Örtüleri 

• Miflon-Multon-Alt Örtü • Masa Örtüsü • Kapak örtüsü

Peçeteler 

• Çay Peçetesi • Yemek Peçetesi • Garson Peçetesi

Kumaş Malzemelerin Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar;  

• Kumaş malzemeler amaç dışı kullanılmamalıdır.

• Kullanılmış malzemeler tekrar katlanmamalıdır.

• Yeterli yedek stok yapılmalıdır.

• Depolamada tozlanmaya karşı tedbir alınmalıdır.

• Kumaş malzemeler eskidiğinde yenileriyle değiştirilmelidir.

• Stok dönüşümü sağlanmalıdır.
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 Resim 10.5: Masa örtüsü

Masa Alt Örtüsü (molton) boyutları

Masa Şekli Ölçüler Alt Örtü Şekli Örtü Boyutları

Kare
80x80 cm

90x90 cm

Kare

Kare

100 x 100 cm

110 x 110 cm

Dikdörtgen 80x125 cm Dikdörtgen 100 X 145 cm

Yuvarlak

80 cm çapında

90 cm çapında

110 cm çapında

Yuvarlak

Yuvarlak

Yuvarlak

100 cm çapında

110 cm çapında

130 cm çapında

Masa şekillerine göre örtü boyutları

Masa Şekli Kaç Kişilik Olduğu Örtü Şekli
Örtü Boyutları

Kare
İki Kişilik

Dört kişilik

Kare

Kare

140 X 140 cm

150 X 150 cm

Dikdörtgen Dört kişilik Dikdörtgen 140 X 185 cm

Yuvarlak

İki kişilik

Dört kişilik

Altı kişilik

On kişilik

Yuvarlak

Yuvarlak

Yuvarlak

Yuvarlak

140 cm çapında

150 cm çapında

185 cm çapında

215 cm çapında

Dikdörtgen

Banket 8 kişi

Banket 
kombinasyon

Büfe örtüleri

Dikdörtgen

Dikdörtgen

Kare

150 X 300 cm

150 x 600 cm

210x 210 cm
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    Örtünün Katlanması

 Örtüyü uzunlamasına ikiye katlayınız.

 

Şekil 1.1:Örtü katlama

Uzunlamasına ikiye katlı örtüyü, bir kere daha uzunlamasına ikiye katlayınız

Şekil 1.2: Örtü katlam

Uzunlamasına dörde katlanmış durumdaki örtüyü, bu defa kat yeri içte, kenarlar dışta kala-
cak şekilde, enine ikiye katlayınız.

 Enine ikiye katlanan örtüyü, bir kere daha yine kat yeri içte açık kenarlar dışta olacak şekilde 
ikiye katlayınız.

Şekil 1.3: Örtü katlama

Örtünün Serilmesi

                                       

                            Şekil                                Şekil 2                                Şekil 3

                                       

            Şekil 4                    Şekil 5
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Alan : YİYECEK – İÇECEK SERVİS HİZMETLERİ

Konu 11 :  Serviste kullanılan malzemeler

İş Tanımlama : Serviste kullanılan malzemelerin tanınması.

Modül içeriği ve konu açıklamaları 

DİĞER RESTORAN MALZEMELERİ

• Servant (servis istasyonu)

• Gueridon (servis sehpası)

• Flambe arabası

• Ordövr arabası

• Tranş arabası 

SICAK TUTMA ÜNİTELERİ 

Rechaud ( Reşo):  

• Salata arabası

• Tatlı arabası

• Kahve arabası 

• Yemeği tabağında sıcak tutmaya yarayan, dökümden yapılmış bir ısıtıcı, bir çeşit ocaktır. 

• Sıvı yakıtlı veya katı yakıtlı olanları vardır. Ancak genellikle elektrikle ısıtılırlar. 

• Oda servisinde kullanılan, plaka reşo denilen bir çeşidi daha vardır. 

• Tabak altlarına konduklarında, bir müddet yemeğin soğumasına engel olurlar.

Chafing Dish: 

• Chafer (şeyfır) adıyla da bilinen bir ısıtıcıdır.

• Altındakinin içinde su olan üst üste iki kaptan ve ana gövdeyi ısıtan ısı kaynağından oluşur. 

• Daha çok açık büfelerde, ayakta resepsiyon türü toplantılarda kullanılır. 

• Oval, kare, yuvarlak çeşitleri de vardır.

Fondue ( Fondü ): 

• Bu takım altta reşo türü ısıtıcı ve üstünde fondü tavasından oluşur.

• Ayrıca bu takıma has uzun çatallar bulunur. 

Bain Marie ( Benmari ):  

• Yemeğin konuk tarafından alındığı yerlerde ve açık büfelerde görülür. 

• Chafing dish sisteminin aynısı olup, daha geniş boyutlusudur.
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• Tezgâhlarda su havuzları bulunur. Bu su ısıtılır, sıcak su üzerine küvetler yerleştirilir.

• Bain marie yemek boyunca yiyeceği sıcak tutarak soğumasını ve bozulmasını engeller.

Resim 11.1: Salata arabaları

Resim 11.2: Servis arabalarına örnekler

Alan : YİYECEK – İÇECEK SERVİS HİZMETLERİ

Konu 12 :  Servise Ön Hazırlık

İş Tanımlama : Servise ön hazırlık çalışmaları kapsamında masaların, sandalyelerin, servis 
arabalarının ve servantların tanımlarının, temizlik ve düzenlerinin anlatımı.

Modül içeriği ve konu açıklamaları 

MASALARIN HAZIRLIĞINI YAPMAK

Servis Esnasında Masanın Taşınması 

   Uygulama Basamakları:

• Servis elemanları masanın karşılıklı iki kenarına geçer.

• Sandalyeleri kenara çeker

• Örtünün sarkan kısımları masa üzerine katlanır.

• Her iki servis personeli yüzlerini taşıma yönüne dönerler.

• Masa yerden kaldırılır, küçük adımlarla yürünür.

• Masa yerine konup kıvrılan örtü kenarları düzeltilir.
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 Servise hazır bir masa yanındaki masa ile birleştirilecek ise

• Sandalyeler kenara çekilir.

• Örtünün sarkan kısımları masa üzerine katlanır.

• Kıvrılan örtü kenarları düzenlenip menajlar bütünlük arz edecek şekilde düzeltilir.

Servis Dışı Saatlerde Masanın Taşınması

• Bir kişi taşıyacaksa masayı iki kenarından tutarak ve yerden yeteri kadar kaldırarak taşır. 

• İkili taşımada ise iki kişi karşılıklı kenarlarından tutup gidiş yönüne dönerek yürümek su-
retiyle taşırlar.

• Ayakları kapanan banquet masaları yan taraflarından karşılıklı tutularak taşınabilir

• Banquetlerde toplu bir şekilde taşınması gereken masalar,ayakları katlanarak masa ta-
şıma arabası ile taşınırlar.

Masaların Temizliği

Masalarda molton (alt örtü) ve örtü kullanıldığı için tabla kısımları pek kirlenmez. Ayak kısım-
ları yoğunlukla kirlenir, yemek dökülmeleri olabilir. Temizleme işlemine geçmeden önce persone-
lin hijyen kurallarına riayet etmesi gereklidir. Bunun için önlük, eldiven ve bone gibi malzemeleri 
kullanmalıdır.

• Metal masalar, nemli bir bezle silinir ve kurulanır. Yemek artıkları, yağ ve diğer katı kirler 
için sıcak deterjanlı bez ile silinmeli ve sonra kurulanmalıdır.

• Ağaç masalar, güzel görünmeleri için cilalanmıştır. Nemli bezlerle silinip kurulanır. İnatçı 
kirler ve lekeler deterjanlı bezle silinip kurulanmalıdır.

• Verzalit ve plastik masalar, deterjanlı bezle ya da süngerle silinip temiz kuru bir bezle 
kurulanır.

• Tablası ahşap ayakları metal banquet masalar da nemli bezle silinip sonra mutlaka ku-
rulanmalıdır.

Dikkat edilecek hususlar:

• Görünüm ve düzeni sağlayınız.

• Servisin amacına uygun masa çeşitlerini belirleyiniz.

• Masaların kusurlarını gizleyiniz.

• Masalar arası konukların geçiş mesafesini koruyunuz.

• Servis esnasında seri ve sessiz olunuz.
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Resim 12.1: Örnek masa

           

                Resim 12.2: Yuvarlak Masa            Resim 12.3: Biströ masa

                                                    

  
                          Resim 12.4 : Kare Masa                  Resim 12.5: Dikdörtgen masa

 
Resim 12.6: Servis esnasında masanın taşınması
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Resim 12.7: Servis dışı saatlerde masanın taşınması

                Resim 12.8: Salon masa düzeni

SANDALYELERİN HAZIRLIĞINI YAPMAK

Servis Sırasında Masa Taşıma

• Taşıyacak personel sandalyenin arkasına geçer.

• İki elle yan taraflardan tutarak belirli bir mesafede kaldırır.

• Sandalye önde, taşıyıcı arkada ileri doğru yürüyerek taşınır.

• Dikkat edilecek noktalar:

• Sandalyelerin özelliklerine uygun temizlik araç gereçlerini kullanınız.

• Hijyen kurallarına uyunuz.

• Temizlik esnasında kişisel önlemlerinizi alınız (eldiven, maske vb. kullanınız).

• Sandalyeleri sürüklemeyiniz.

• Salonda sandalye taşıma kurallarına uyunuz.

• Sandalyenin özelliğine ve rengine uygun örtü temin ediniz.

• Parlak saten kumaşlı örtüleri tercih ediniz.

• İlgi çekici süslemelere yer veriniz.
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Resim 12.9: Metal sandalyeler                    Resim 12.10: Ahşap sandalye

        

     Resim 12.11: Plastik sandalyeler          Resim 12.12 : Kumaş kaplı sandalyeler

Resim 12.13: sandalye taşıma
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Resim 12.14: Sandalyeleri düzenleme ve simetri örnekleri

SERVİS ARABALARININ HAZIRLIĞINI YAPMAK

• Arabaların özelliklerine uygun temizlik araç-gereçlerini hazırlar

• Hijyen kurallarına uyar.

• Temizlik esnasında kişisel önlemlerini alır. Eldiven, maske vb. kullanınız)

• Dikkatli çalışır.

• Arabaların örtü ve dolley´leri ofisten alır

• Reşo ve gaz tüplerini kontrol ederek alır.

• Gerekli takımları ana servanttan getirir

• Örtülerini serer.

• Isıtıcıları kontrol ederek yerleştirir.

• Soğutuculu olanların fişini dikkatlice takar.

• Kullanılacak takımları eksiksiz koyar.

• Flambe arabasını hazırlarken alev alabilecek malzemelere dikkat eder.

SERVANTLARIN HAZIRLIĞINI YAPMAK

Servanta Konulacak Malzemeler

• Restoranda kullanılan çeşitli boylarda masa örtüleri

• Çeşitli boylarda kapak örtüleri, dollyler

• Kullanıma hazır kumaş ve kağıt peçeteler

• Menaj takımları, kürdanlıklar, kül tablaları ve şamdanlar

• Yeteri kadar sürahi, bardak çeşitleri, şekerlik, fincanlar ve şeker maşaları
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• Çeşitli boylarda servis tepsileri

• Her cinsten yeteri kadar metal servis takımları

• İhtiyacı karşılayacak farklı boylarda tabaklar

• Masa üzerine dökülen kırıklar için küçük fırçalar ve faraşlar

• Buz ve , maşalar

• Isıtıcı reşolar

• Mönü

Dikkat edilecek noktalar:

• Servantın özelliğine uygun temizlik araç gereçlerini hazırlar.

• Hijyen kurallarına uyar.

• Dikkatli ve itinalı çalışır

• Eksilen malzemeleri tespit eder.

• Tespit edilen eksik malzemeleri tamamlar.

• Örtülerin temiz ve ütülü olmasına dikkat eder.

• Servant düzeninde titiz davranır.

• Servant düzeninde standardizasyonu korur.

• Pratik olur

• Seri çalışır.

Alan : YİYECEK – İÇECEK SERVİS HİZMETLERİ

Konu 13: Masa Servis Takımlarının Hazırlanması

İş Tanımlama : Masalarda temel servis takımlarının hazırlanması: tabakların tanımı, bar-
dakların tanımı, silme ve kurulama, menaj takımlarının düzenlenmesi.

Modül içeriği ve konu açıklamaları 

TABAKLARI HAZIRLAMA

Tabak Çeşitleri

Düz tabaklar

Servis taba ğı: Servis tabağı (kuver tabağı)salonun dekoruna uygun genel görüntü için ma-
sanın üzerine önceden konan dekoratif fonksiyonu da olan bir tabaktır. İçerisinde herhangi bir 
yemeğin servis edilmemesi gereken bir tabaktır.
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Ana yemek taba ğı: Et sote, ızgara piliç, kuzu pirzola, döner kebap, ızgara köfte, vb. 
yiyeceklerin servisinde kullanılır. Mutfakta hazırlanan sıcak yemeklerin servis edilmesi amacıyla 
kullanılan 24-25 cm çapın da düz tabaktır.

Ordövr taba ğı: Karışık ordövr, zeytin yağlı enginar, imam bayıldı, karışık peynir çeşitleri, 
Arnavut ciğeri, sigara böreği vb. yiyeceklerin servisinde kullanılan tabaklardır. 21-23 cm çapın-
dadır.

Dessert tabağı: Tatlı tabağı, yemek tabağından küçük düz tabaklardır. Salata tabağı veya 
tatlı tabağı olarak da kullanılır. Çapı 18-19 cm’dir.

Ekmek taba ğı: 16-17 cm çapın da olup serviste kullanılan en küçük düz tabaktır. Servis 
tabağı gibi kuvere önceden yerleştirilir.

Çukur tabaklar: Genellikle derinlikleri 3 cm olan tabaklardır.

Çorba taba ğı: 20-24 cm çapında çukur tabaktır. Çorbaların servisinde kullanılan bir mo-
deldir.

Yemek taba ğı: 19-20 cm çapında bir tabaktır. Sulu yemeklerin servisinde kullanılır.

Kayık tabaklar: Elips şeklinde tabaklardır. Yemek servisinde en fazla kullanılan tabak mo-
delidir.

Sosluklar: Çeşitli yiyeceklerin soslarını servis etmek için kullanılan kaplardır. Porselen tercih 
edilmekle beraber metal modelleri de vardır. Bir tarafı kulplu diğer tarafı sosun akması için ka-
nallıdır.

Servis tepsileri: Çeşitli boy ve ebatlarda oval veya dikdörtgen servis malzemeleridir. Kulplu 
ve kulpsuz modelleri vardır. Kenarı özelliğine göre dekore edilmiştir. Soğuk etler, salam, ıstakoz 
vb. yiyeceklerin teşhir ve servisinde kullanılan kapaksız tepsilerdir.

Tabakların silinmesi

Uygulama Basamakları:

• Tabak silme bezini, bir ucu aşağıya sarkacak şekilde çaprazlamasına sol el üzerine açar

• Sağ elle bir tabak alıp sol el üzerine koyar.

• Sol el başparmak ile üstten, diğer parmaklarla da tabağın altından tutar.

• Bezin sarkan ucunu sağ eline alır, tabağın üzerine koyar ve saat yönünün tersine daireler 
çizilerek tabağın içi siler.

• Tabağı her iki elin içinde döndürerek kenarlarını siler

• Bezin sağ eldeki ucu ile tabağın altını, yine saat yönünün tersine daireler çizilerek siler 
ve silme işlemini tamamlar

• Silinmiş tabağı sol elle sol tarafa bırakır.
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 Uygulama Basamakları: 

• Tabakların içindeki artıkları

• Boyutlarına göre ayırır.

• Temizlik araç gereçlerinizi hazırlar.

• Sessiz çalışır

• Hijyene uyar

• Dikkatli olur.

• Temizliğinizi kontrol eder.

• Hasarlı tabakları ayırır

• Hava bırakmayan uygun kurulama bezi kullanır

• Özen göstererek leke bırakmamaya çalışır.

• Seri olur

• Çeşitlerine göre ayırır

• Çeşitlerine ve kurallarına göre yerleştirir

• Hijyene uyar.

• Dikkatli olup güvenli çalışır.

• Sessiz çalışır

• Son kontrollerinizi yapar.

BARDAKLARI HAZIRLAMAK

Bardakların Kurulanması 

Uygulama Basamakları:

• Bardak kurulama bezini sol el üzerine köşelemesine açar.

• Kullanılacak bardağı sol elin avuç içine alır.

• Bezin sarkan kısmını sağ elle tutup bardağın içine sokar.

• Sağ parmaklarla dışardan tutarak bardağı avuç içinde çevirir.

• Yüksek gövdeli bardakların içine kıvrılmış bez sokarak  iyice siler.

• Silme sırasında bir ışığa dönerek, bardakta leke kalıp kalmadığı kontrol eder.

• Bardak silerken içlerine hohlamak son derece sakıncalıdır.

• Takım veya tabak silinen bezlerle bardak silinen bezler ayrı tutulmalı.
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MENAJ TAKIMLARINI HAZIRLAMAK

Menaj takımları, misafirlerin yemeklere istedikleri tadı vermeleri için kullandıkları tuz, karabi-
ber, kırmızıbiber, ketçap, acı biber sosu, hardal gibi maddelerin konduğu kaplardır.

Tuzluk ve Biberlikler: Tuz ve karabiber; ağzı delikli, bir kapakla kapanan özel tuzluk 
ve karabiberlik ile masaya konulur. Her servisten önce ağızları açılarak içindeki tuz, karabiber 
kontrol edilir, gerekliyse içi doldurulur. Delikler kontrol edilir tıkalı ise bir kürdan yardımıyla açılır. 
Yine her servisten önce mutlaka nemli bir bez ile silinir. Çok kirli ise içi boşaltılarak yıkanır. Yıkama 
sonrası

Karabiber değ irmeni: Özelliğine göre bazı yemeklerde tane karabiber servis edilmesi 
gerekebilir. Bu yemeklerde içinde tane karabiber bulunan karabiber değirmeni misafire verilir.

Şamdan: Özellikle akşam yemeklerinde özelliğine göre mum ile kullanılan masa üstü servis 
dekoratif malzemelerindendir.

Masa numaratörü: Servis alanında masaları ayırmak ve yerlerini belirlemek amacıyla kul-
lanılan numaralıklardır.

Resim 13.1: Tüm kuver malzemeleri tamamlanmış masa örneği

Alan : YİYECEK – İÇECEK SERVİS HİZMETLERİ

Konu 14 : Kuver Açma

İş Tanımlama Yiyecek içecek hizmetleri alanında kuver çeşitlerini, kuverde kullanılacak ta-
bak, metal servis takımları, bardaklar ve menaj takımlarının seçilmesi, taşınması ve kuvere yerleş-
tirilme yöntemlerinin açıklanması.

Modül içeriği ve konu açıklamaları Yemek yeme usulüne ve sırasına göre yemekte 
kullanılacak tabak, çatal kaşık, bıçak, bardak, peçete, kül tablası, vazo, şamdan ve menaj gibi 
araçların yemek masası üzerine bir düzen içinde yerleştirilmesine kuver denir.
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Standart Kuver Malzemeleri:

• Molton (örtü altına yerleştirilen, sesi ve darbeyi önleyici malzeme)

• Masa örtüsü

• Kapak örtü

• Kuver tabağı

• Kumaş peçete

• Metal servis takımları; çatal, kaşık ve bıçaklar

• Ekmek tabağı ve tereyağ bıçağı

• Bardaklar

• Menaj

 Kuver açmada iki sistem uygulanır:

a) Bir servis elemanı, bir istasyondaki tüm kuverleri açar.

b) Her servis elemanı tüm masalardaki malzemelerin bir kısmını yerleştirir.

Hazırlanış amaçlarına göre kuver çeşitleri dört çeşittir:

Basit Kuver:

Daha çok bağımsız lokantalarda ve bir iki yıldızlı otel restoranlarında uygulana kuver çe-
şididir. Genelde çorba, ana yemek ve dessertir’den oluşan mönüler için hazırlanan bir kuver 
çeşididir.

Tabldot Kuver ( Table D’ Hote ):

Menüsü önceden belli olan yemekleri yiyebilmek için gerekli olan masa üstü servis takımları-
nın kullanım sırası ve kolaylığına göre yerleştirilmesine tabldot kuver denir.

Alakart Kuver (A’la Carte ):

Menüsü önceden belli olmayan, misafirden sipariş alındıktan sonra hazırlanan yemekleri yi-
yebilmek için gerekli olan masa üstü servis takımlarının kullanım sırası ve kolaylığına göre yerleş-
tirilmesine alakart kuver denir.

Açık Büfe kuveri:

Büfe usulü servis, protokol toplantılarında, defile kutlama günleri, jübileler, özel tanışma ve 
tanıtma toplantıları, kalabalık grupların ağırlanması için düzenlenen toplantılar için son derece 
uygundur.
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Kuverde Kullanılacak Metal Servis Takımlarının Taşınması:

Peçete ile Elde Taşıma: 

    Kumaş peçete iki defa eşit şekilde katlayarak, sol el avuç içine yerleştirir. Takımların en ince 
yerlerinden tutarak, konuğun ağzına değecek yerlere dokunmadan peçetenin içine yerleştirir.

Peçete ile Tabakta Taşıma:

• Büyük boy tabak üzerine peçete açar.

• Estetik görünmesi için peçeteyi değişik şekilde katlar.

• Takımların yine ince yerlerinden tutarak peçete üzerine yerleştirir

• Tabak içerisindeki çatalları üste, bıçakları alta girecek şekilde yerleştirir.

• Servis personeli tabağı çatalların saplarının bulunduğu kısımdan tutar.

• Peçetenin sarkan kısmını takımların üzerine örter.

• Masaya götürülen takımları ince yerlerinden tutarak yerlerine yerleştirir.

Bardakların Yerleştirilmesi:

• Mönüyü inceler

• Servant da yeterli set bardak olup olmadığını kontrol eder.

• Kullanıma uygun olmayan bardakları ayırır.

• Bardakların temizliğini kontrol eder.

• Kullanılacak bardak sayısını belirler.

• Bardak taşıma için uygun tepsi seçer.

• Tepsinin üzerine dolley ya da örtü serer.

• Bardakları tepsiye yerleştirir

• Tepsiyi posta servantı veya uygun bir boş alana taşır

• Bardakları elde masaya götürür

• Kuverdeki yerine yerleştirir

• Bardakların ayaklarından tutarak yerleştirir

Menaj Takımlarının Kuverde Yerlerine Yerleştirilmesi:

Masada yapılması gereken tüm hazırlıklar bittikten sonra menaj takımlarının yerleştirilmesi 
gerekir.
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• Bir, iki, üç ve dört kişilik hazırlanan masalara bir menaj takımı yeterlidir. Tek kişilik masa-
larda kuverin üst ilerisine, iki kişilik masalarda, iki kuver ortasına veya boş masa kenarına 
yerleştirilir. Üç kişilik masalarda masanın oturulmayan kenarına konukların uzanabile-
cekleri mesafeye menaj takımı yerleştirilir. 

• Yuvarlak masalarda ise ihtiyaca göre her misafirin uzanıp alabileceği aralıklarla ortaya 
yerleştirilir.

• Uzun masalarda kuverlerin arasındaki mesafeye göre her iki veya üç kişiye bir menaj 
takımı düşecek şekilde düzenleme yapılmalıdır. Özel yemeklerde masaya 2–4 konuk 
için bir menaj takımı hesaplanmalıdır.

• Menajların yerleştirilmesinde simetrik olmalarına dikkat etmek gerekir. Her menaj takımı 
masaların aynı noktasında ve amblemleri misafir girişine dönük olmalıdır. Menajlar ma-
sanın giriş kısmından rahatlıkla görülecek pozisyonda yerleştirilmelidir. Menajda peçe-
telik ve vazo veya şamdan arka kısmına yerleştirilmelidir. Peçetelik ve vazo veya şamdan 
asla tuzluk ve biberliğin önünü kapatmamalıdır.

• Menaj takımları; özellikle tuzluk ve biberlik her gün düzenli olarak boşaltılarak temiz-
lenmeli ve tekrar doldurulmalıdır. Sirke ve zeytinyağlıklar günlük boşaltılarak yıkanıp, 
kurulanmalı ve yeniden doldurulmalıdır.

• Masaya salata servis edildiğinde mutlaka misafire limon veya sirke ile zeytinyağı.

Resim 14.1. Basit kuver

Resim 14.2   Resmi Yemek Kuveri
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Alan : YİYECEK – İÇECEK SERVİS HİZMETLERİ

Konu 15 : Menü Takdimi ve Sipariş Alma

İş Tanımlama : Konukları görgü kuralları ve servis kaidelerine göre menü siparişi almak

Modül içeriği ve konu açıklamaları 

MENÜ TAKDİMİ

Menü Kartı

Menü, bir öğünde yeme sırasına göre listelenmiş ve birbiriyle uyumlu yemekler grubudur. 
Yemekleri önceden belirlenmiş sabit fiyatlı menülere “Table d’hote”, listedeki yiyecek ve içecek 
seçeneklerinden misafirin tercihlerine göre oluşturduğu menüye de  “ala carte” menü ismi verilir.

Menü Kartının Genel Özellikleri Şunlardır: 

• Menü kartı kaliteli kâğıt, karton malzemelerden yapılmalı, gerekirse ciltli bir  kapak içe-
risine konmalıdır.

• Yiyecekler klasik menüdeki sıraya göre yazılmalıdır.

• Yemekler ve içecekler hakkında eksiksiz bilgiler verilmelidir.

• Yazılar kolay okunur karakterde ve büyüklükte olmalıdır.

• Daima temiz ve bakımlı olmalıdır.

Işlemler: 

• Menü  kartını takdim ederken güler yüz ve tebessüm gösterir

• İlk menü kartını bayana verir

• Aperatifler hakkında bilgiler verir

• Aperatif içeceklerini not eder.

• Aperatif siparişlerini hazırlatarak menü siparişlerini almadan önce servisini yapmaya 
dikkat eder.

• Masaya    yakınında durur.

• Konukların seçim yaptıkları zamanı gözlemler

• Konukların  yardım istemelerini bekler

• Öncelikle konuğun isteklerinin önemli olduğunu bilir.

• Açık ve anlaşılır ifadelerle menüdeki yiyeceklerin hazırlanış biçimi ve içeriklerini açıklar

• Konuğa menü bilgilendirmesi yaparken güler yüzlü ve serinkanlı olmaya dikkat eder.
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YİYECEK SİPARİŞİ ALMA

İşlemler:

• Sipariş almaya öncelikli olarak sırasıyla çocuk, bayan ve yaşlılardan  başlamaya dikkat 
eder.  

• Siparişi alınacak konuğun solunda; solu kapalı ise konuğun yüzünü direk görebileceği 
uygun uzaklıkta bir yer seçer.  

• Konuğun siparişlerini dikkatle dinler

• Zaman zaman anladığını belirten işaretler ve kelimeler kullanır 

• Konuğun kararsız kaldığı durumlarda beğeneceklerini umduğu önerilerde bulunur 

• Önerilerin en az iki seçenekli olmasına dikkat eder.  

• Önerdiği yemeklerde ısrarcı olmamaya dikkat eder. 

• Son kararı muhakkak konuğa bırakır.  

• Konuğun sipariş verme ilgisi devam ediyorsa satış artırıcı teklifleri sürdürür

• İşletmenin özel yemeklerini de isteyip istemediklerini sorar 

• Yemeklerin porsiyonları hakkında da önerilerde bulunur.

• Başlangıç yemekleri siparişi vermeyen konuklara başlangıç yemeklerinden önerilerde 
bulunur

• Salata siparişi vermeyen konuklara salata önerilerinde bulunur.  

• Dessert yiyeceklerden önerilerde bulunarak siparişlerini yemekten önce almaya gayret 
eder.

• Misafirden alınan siparişleri kaydeder.

• Siparişi alınan yemeklerin sonuna konuğa verdiği masa oturma numarasını yazar.

• Kaydedilen siparişleri tekrarlar. 

• Tekrarladığı siparişlerin misafir tarafından onaylandığına dikkat eder.

• Manuel kayıtların kopyalarını mutfağa iletir.

• Aldığı siparişe göre kuveri düzenler.  

• Masadaki her misafir için yukarıdaki işlemlerin gerekenlerini tekrar eder. 

• Masadan ayrılırken konuklardan müsaade ister 

• Misafirlerin kuverlerinde eksik olan araçlar varsa tamamlar 

• Misafirlerin kuverlerindeki fazlalıkları kaldırır

• Eğer masada fazla bir kuver varsa düzgün bir şekilde kaldırır
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Resim 15.1: Menü kartının takdim edilmesi

Resim 15. 2: Konuğa menü kartını incelemesi için süre verme

 

Resim 15.3: Misafirlerden sipariş alınırken.
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Alan  : YİYECEK – İÇECEK SERVİS HİZMETLERİ

Konu 16 : Taşıma ve Boş Toplama

İş Tanımlama Tepsileri tanıyıp, tabakla yemek servisi yaparak, boşları toplama tekniklerinin 
anlatılması.

Modül içeriği ve konu açıklamaları 

TEPSİLERİN TAŞINMASI

Tepsiyi Seçerken Dikkat Edilecek Öneriler:

• Tepsinin şeklini ve büyüklüğünü içerisinde taşıyacağınız araç ve gereçler belirler; genel-
likle içecekler ve küçük yiyecekler için yuvarlak tepsiler, çok sayıdaki yiyecek ve içecekler 
için büyük dikdörtgen veya oval tepsiler tercih edilir.

Tepsi yüklemek için genel olarak:

• Tepside sadece kısa şişeler taşınmalıdır.

• Ağır ve uzun olanlar tepsi ortasına, diğerleri dengeli bir şekilde bunların dışına konulma-
lıdır.

• Kahve, çay potlarının ve soslukların ağız/emzik kısımları, vücuttan uzağa doğru konma-
lıdır.

• Tepsiye yemek tabakları servis önceliği dikkate alınarak dizilmelidir.

• Tepsiyi salonda servant üzerine koyduğumuz zaman, önce servis edilecek yemek tabak-
ları öne gelmelidir.

• Tepside servis yapılacaksa, odalarda kahvaltı servisinde olduğu gibi, tepsi masa düzeni-
ne uygun şekilde düzenlenmelidir.

Tepsi taşıma kuralları:

• Hafif ve küçük tepsiler, avuç içerisinde,

• Orta ağırlıkta olanlar açılmış avuç ve kol üzerinde,

• Çok ağır olanlar da avuç ve kol üzerinde diğer elle desteklenerek taşınmalıdır.

• Tepsi, kesinlikle vücuda yaslanarak taşınmamalıdır. Elde taşınırken, hareket halinde den-
geyi bozar.

• Bir yere giderken, hızımız iyi ayarlanmalı: ne çok hızlı ne de çok yavaş olmalıdır.

• Gidilecek yere kadar dengeli bir şekilde gidilmelidir. Eğer geçilmesi gereken kapı varsa 
bu kapı sağ elle açılmalı (eğer çarpma kapı ise sırt ile açılmalı).

• Ağır tepsiler gerekirse diz çökerek kaldırılmalı veya indirilmelidir.

• Tepsi ile yiyecek veya içecek dağıtırken sağ elle bir kenarından tutularak emniyet sağla-
nabilir.



Down Cafe Uygulama Rehberi

120

İkili ve Üçlü Tabak Taşıma:

• Birinci tabağı sağ ele alır Sol elin işaret ve orta parmağıyla bir platform oluşturup başpar-
mağı yukarı doğru açar.

• Sağ eldeki birinci tabağı sol eldeki iki parmağın oluşturduğu platforma ve başparmak 
arasına koyar.

• İkinci tabağı sağ ele alır. Sol elin orta, yüzük ve serçe parmaklarını aşağıya doğru açar.

• Sağ eldeki tabağın sol kenarını birinci tabağın alt sağ kenarı altına, işaret parmağına 
değecek şekilde yerleştirir.

• Başparmakla tüm bu parmaklar arasında iki tabağı dengeler.

Uygulama Basamakları:

• Servis sırasına göre en son servis edeceği tabağı ilk sıradan sol eline yerleştirir..

• Sol eline tabakları yerleştirirken tabağın üst kısmının, kuverin üst kısmına gelecek şekilde 
alabileceği şekilde yerleştirir.

• Sol elinde en fazla iki dolu tabak taşır.

• Başparmağının  tabağın sadece ağız kısmını tutmasına dikkat eder.

• Sağ eline de sadece bir dolu tabak alır

 Yemek tabaklarını elle masaya taşımak 

• Sol elinde en fazla iki sağ elinde bir tabak taşır

• Servis önceliğindeki misafirin sağından masaya girer

• Yemek tabaklarını misafirlere servis önceliğine göre elle servis eder.

• Sağ ayağını önde misafirin sağından masaya girer.

• Sol elini geriye çekerek , Sağ elinde saat 4 yönünde tuttuğu tabağı misafirin önüne usulca 
koyar.

• Tabağın üst kısmının kuverin üstüne gelecek şekilde tabağı yerleştirir.

BOŞLARIN TOPLANMASI.

İşlemler:

• Masadan elle boş metal servis takımlarını toplar.

• Masadan elle bardakları toplar.

• Kurallarına uygun olarak, kâseleri dikkatli bir şekilde misafirin sağından toplar

• Kâseleri, altlıkları ve kaşıkları, kuralına uygun olarak sol elde toplar
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• Bardakları ayaklı ise ayağından değil ise alt kısmından tutmaya özen gösterir

• Bardakları tepsiye dengeli bir şekilde yerleştirir

• Kül tablalarını değiştirir

• Menaj takımlarını toplar

• Misafir peçetelerini toplar 

• Peçeteleri kirli tabaklarla temas ettirmemeye özen gösterir

• Tepsiye boş tabak veya bardakları dengeli bir şekilde yerleştirir

• Tepsiyi seri ve güvenli bir şekilde taşır

• Tepsiyi bulaşıkhane deskine usulca koyar

• Boşların tepsinin kenarlarından taşmamasına dikkat eder.

• Tepsiyi taşırken üzerinize yaslamamaya özen gösterir

• Bulaşık artıklarını çöp kovasına boşaltır

• Artıkların/çöpün içerisinde takım kalmamasına dikkat eder.

• Tepsiden tabak ve bardakları bulaşıkhaneye düzenli bir şekilde boşaltır

• Tepsiyi temizleyerek tepsi peçetesini değiştirir.

• Boşları; öncelikle çeşitlerine ve sonra da büyüklüklerine ve cinslerine göre bulaşıkhane-
deki basketlere yerleştirir

• Gerekli ise elinizi yıkar.

             

   Resim 16.1: Tepsi taşıma örnekleri             Resim 16.2: Tepsi ile dolu bardak taşıma
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Resim 16.3: Tepsiyi yüklenme

Resim 16.4: Tek tabak tutuş

Resim 16.5: Tek elde iki tabak taşıma

Resim 16.6: Yemeğim bitti işareti
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Resim 16.7 : Boş tabakların toplanması

  

          

Resim 16.8: Misafirin önünden boş tabağın alınması

Resim 16.9: Boş tabakları ikili toplama

             

  R  esim 16.10: Boş tabakları ikili toplama
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VIII. BÖLÜM

SERVİS HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI
BECERİ ÖĞRETİMİ İÇİN DEĞERLENDİRME VE ÖĞRETİM SÜRECİ

Arzu ANIL
K. Demirel Sevgi özel Eğitim Uygulama Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni

                                                   
 BECERİ ÖĞRETİMİ
Beceri, insan yaşamını kolaylaştırarak, bireyin toplum içinde bağımsızlaşmasında önemli rol 

oynar. Beceri öğretimi  sağlıklı gelişim gösteren bireylerde olduğu gibi özel eğitim gerektiren 
birey içinde önemli bir faktördür. Bireyi çevresine bağımlı olmaktan  çıkarıp toplumla bütünleşme-
sine  olanak tanır. Özel eğitim gerektiren bireyler çoğu zaman becerileri kazanmada  ve/veya  
genelleme de  zorluk çekmektedir. Bireyler  çevrelerine  olan bağımlı yaşamlarını  sürdürmek zo-
runda kalmaktadır. Bu nedenle özel eğitim gerektiren bireylerin  yaşamlarında bağımsızlaşması, 
benlik saygılarının  oluşması  ve  toplumda  faydalı, üretken bireyler olarak yer almaları açısından  
beceri öğretimi  ayrı bir  önem taşımaktadır.

Belirlenen beceri öğretimine başlamadan önce  yapılması gerekenler baktığımızda;
Ø	 Öğrencinin  yapabildiklerini belirlemek için  öğretimi yapılacak becerinin beceri analizi 

yapılır  ve bu beceri analizinden yola çıkarak ölçüt bağımlı ölçü aracı hazırlanır.
Ø	 Belirlenen ölçüt bağımlı ölçü aracıyla Tek fırsat yöntemi ve Çoklu fırsat yönteminden  

birine göre performans alımı yapılır. Tek fırsata  göre öğrencinin yapabildiklerinin belirlenmesinin 
amacı; öğrencinin beceri basamaklarının  ne kadarını bağımsız gerçekleştirdiğini saptamaktır. 
Çoklu fırsata göre  öğrencinin yapabildiklerini değerlendirmenin amacı; öğrencinin hangi beceri  
basamaklarını bağımsız olarak  gerçekleştirdiğini ve bağımsız olarak gerçekleştirmediği  her bir 
basamak için  hangi ipucu verildiğinde gerçekleştiğini saptamaktır. (VAROL, Nihal  2005)
Ø	  Beceri öğretim sürecinde kullanılan ipuçları  Fiziksel yardım, Model olma, İşaret ipucu  

Sözel ipucu‘dur. Fiziksel yardım  ipucu, bedensel hareketleri gerektiren becerilerin  öğretilmesin-
de çocuğun beceri de kullandığı  kol,ayak vb.  uzuvlar tutularak yapılan yardımdır. Model olma  
ipucu, beceri basamaklarını öğreticinin yapması ve bireyin bu beceri basamağını  öğreticiyi taklit 
ederek yapmasını içerir. İşaret ipucu,  bireye  beceri kazandırılırken  jest ve mimiklerle sözel ifa-
deyi destekleyerek yapılan yardımdır. Sözel ipucu, bireye yapması gereken beceri basamağının 
ifade edilmesidir. (ÖZBEY, Çetin  2009)
Ø	 Performans alım süreci sonucunda  bireyin yapabildiklerine bağlı olarak  kazandırı-

lacak  beceriler için tüm beceri,ileri zincirleme  ya da tersine zincirleme  yaklaşımından birine 
göre  uzun dönemli amaçlar, kısa dönemli amaçlar,öğretimsel amaçlar belirlenir. (VAROL, Nihal  
2005)
ü	 İleri zincirleme yaklaşımına göre amaç belirlenirken, becerinin bütünün bağımsız ya-

pılmasına yönelik uzun dönemli amaç konur. Daha sonra her bir temel becerinin bağımsız ger-
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çekleştirilmesi ile ilgili kısa dönemli amaç ve  her bir temel beceri basamakları için alt öğretimsel 
amaçlar oluşturulur. (VAROL, Nihal  2005)
ü	 Tersine zincirleme yaklaşımına göre amaç belirlerken,  becerinin bütünün bağımsız 

yapılmasına yönelik uzun dönemli amaç konur. Daha sonra her bir temel becerinin bağımsız 
gerçekleştirilmesi ile ilgili  en son yapılan temel beceriden  en önce yapılan temel beceriye  doğ-
ru kısa dönemli amaç  her bir temel beceri basamakları için alt öğretimsel amaçlar oluşturulur. 
(VAROL, Nihal  2005)
ü	 Tüm beceri yaklaşımına göre  amaç belirlerken,  becerinin bütünün bağımsız yapılma-

sına yönelik uzun dönemli amaç konur. Daha sonra bu uzun dönemli amaca ulaşacak şekilde  
becerinin en fazla ipucu ile gerçekleşmesinden  en az ipucu ile gerçekleşmesine  doğru  ve bece-
rinin bütünü içeren kısa dönemli  amaçlar oluşturulur.Bu  kısa dönemli amaçları gerçekleştirecek 
şekilde  her bir beceri basamağı için  öğretim amaçları önce yapılandan sonra yapılan  doğru 
sıralanır. (VAROL, Nihal  2005)
Ø	 Öğretim planı içerisinde bireyin  yapabildikleri, Kullanılacak ipucu işlem süreci, Otu-

rumdaki öğretim  süreçlerinin sayısı,  öğretim amacı, öğretim amacının gerektirdiği araç-gereç-
ler,öğretim ortamı ve kullanılacak pekiştireçler yer almadır. (VAROL, Nihal  2005)
Ø	  Süreç içinde davranışların olumlu yönde artması ve sürdürülebilmesi için Olumlu pekiş-

tirme türleri  kullanılır. Pekiştireçler  Öğrenilmiş ve öğrenilmemiş pekiştireçler olmak üzere 2 ana 
başlık altında toplanır. Öğrenilmemiş pekiştireçler; Yiyecek,içecek, uyku gibi  biyolijik ihtiyacı 
karşılayan pekiştireçlerdir Öğrenilmiş pekiştireçler; Sosyal, Nesnel, Etkinlik ve dönüştürülebilir 
sembol pekiştireçlerdir. (ÖZYÜREK, Mehmet 2005)
Ø	 Olumlu Davranışlardan  hemen  sonra  olumlu pekiştirece  yer verilmelidir. Bu tür yaşan-

tılar  Öğrencilere, öğretmenin  yaptığı etkinlikleri çok iyi derecede anlamaları bakımından  da 
önemli derecede ipuçları verir.(SARI,Hakan  2002)
Ø	 Beceri öğretiminde kullanılan yanlışsız öğretim yöntemleri (ipucu işlem süreçleri);    İpu-

cunun verilmesi ve sistematik olarak geri çekilmesi, eş zamanlı ipucu, davranış öncesi ipucu ve 
sınama, davranış öncesi ipucu ve ipucunun azaltılması, sabit bekleme süreli, artan bekleme süre-
li, aşamalı yardım ve ipucunun giderek artırılması işlem süreçleridir. Yanlışsız öğretim yöntemleri 
dışında beceri öğretiminde kullanılan  farklı  yöntem ve teknikler vardır.(TEKİN İFTAR, Elif; KIR-
CAALİ İFTAR, Gönül  2006)
Ø	 Öğretim süresince  ve öğretim sonunda  öğrencinin sürekli olarak değerlendirilmesi 

gerekir.Değerlendirmenin kaç öğretim oturumunda bir yapılacağına karar verirken öğrencinin 
düzeyi, öğretimde kullanılacak ipucu türü,becerinin zorluk düzeyi dikkate alınmalıdır. (VAROL, 
Nihal  2005)
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                                                              SÜREÇ
                                     
Bardak Kurulama Becerisi 
Bardak Kurulama Beceri Analizi:

1- Kurulama bezini alır.
a) Kullandığı elinin baş ve işaret parmakları arasında kalacak şekilde kurulama bezini tutar.
b) Bezi bir miktar kaldırır.
c) Bezi kullanmadığı elinin avuç içine açar.
d) Kurulama bezinin bir ucunu avuç içinden sarkacak şekilde düzeltir.

2- Bardağı alır.
a) Kullandığı eliyle bardağın alt kısmına yakın yerden tutar.
b) Bardağı bir miktar kaldırır.
c)Bardağı kurulama bezinin üzerine koyar.
d) Bardağı başparmak ve diğer parmakları arasında kalacak şekilde tutar.

 3- Bardağı kurular.
a) Bezin sarkan kısmı sağ elle tutup bardağın içine sokar
b) Kullandığı elinin başparmağı içerde diğer parmakları dışarıda kalacak şekilde bardağı 

avuç içinde çevirir.
c)Silme sırasında bir ışığa dönerek, bardakta leke kalıp kalmadığı kontrol eder.
d) Bardaklar bitene kadar kurulamaya devam eder.

                                         PERFORMANS ALIM PLANI
Önkoşullar  

1) Bardağı gösterir

2) Bardağın altını gösterir.

3) Bezi gösterir

4) Bezin uçlarını gösterir.
5) Masayı gösterir.

Performans Hazırlık: 
Öğrenci gelmeden önce odanın ısı ve ışık düzeyi öğrenciyi rahatsız etmeyecek ve çalışmayı 

engellemeyecek şekilde ayarlanır. Odada öğrencinin dikkatini dağıtabileceği düşünülen eşyalar 
kaldırılır. Öğrencinin fiziksel ihtiyaçlarının (su, tuvalet, yemek) giderilmesine dikkat edilir. Öğren-
ciyle yan yana durulur. Öğrencinin önüne bez ve bardak koyulur.  Öğretmen Kayıt çizelgesini 
kullandığı elinin tarafına koyar. 
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Performans Alımına Giriş:
- Öğrenciye “Bugün seninle bardak kurulama çalışması yapacağız” denir.

- Öğrenciye çalışma sırasında uyacağı kurallar açıklanır

- Öğrenciye çalışma sonunda kazanacağı ödül açıklanır. Çalışmada kullanılacak mater-
yaller gösterilerek 2-3 sn incelemesine fırsat verilir. 

- Kayıt çizelgesini tanıtılır.

Tek  Fırsat Yöntemine  Göre Performans Alımı

 Performans Alım Süreci:  
Performans alımına başlamadan önce öğrenciye ön koşul becerileri sorulur; ‘’Bardağı gös-

ter” denir, öğrenci gösterirse, “öğrencinin bardağı göstermesi pekiştirilir. Öğrenci gösteremezse 
öğretmen bardağı göstererek  “Bak bu senin bardağın, hadi şimdi sende bardağını göster” denir. 
Diğer tüm önkoşul becerileri;  Bardağın altını gösterme. Bezi gösterme, Bezin uçlarını gösterme, 
Masayı gösterme, aynı şekilde sorulduktan sonra öğrenciye kullandığı eli ve diğer eli de sorulur.

Öğrenciye “şimdi çalışmamıza başlıyoruz’’ denilerek  öğrencinin gösterdiği uygun davranış  
pekiştirilir. Öğrenci doğru şekilde beklemiyorsa  ‘’Şimdi çalışmamıza başlayacağız nasıl bek-
lemen gerekiyor göster’’ diyerek ö.ci yönlendirilir. Öğrencinin doğru davranışları  ‘Sen …….. 
Yaptın.’ denilerek pekiştirilir.

Ana yönergeyi verilir.  ‘Bardağı kurula” denir.

Öğrencinin vereceği olası cevapları şu şekilde değerlendirilir

a) Öğrencinin bağımsız yaptığı beceri basamakları gözlenir. Bağımsız yaptığı beceri ba-
samağına kadar beklenir, Kayıt çizelgesine bağımsız yaptığı beceri basamaklarının karşısına  (+)  
konur ve performans alımı sonlandırılır.

b) Öğrenci bağımsız olarak bardağı alır, kurulama bezini alır ve durup beklerse; ‘’Barda-
ğı kurulamaya devam et” denir, öğrenci beklemeye devam ederse; Kayıt çizelgesinde bağımsız 
yaptığı beceri basamaklarının karşısına (+) işareti konur ve performans alımını sonlandırılır.

c) Öğrenci yanlış yaparsa, örneğin bardağı elinden bırakmaya çalışırsa; hemen “dur ve 
beni bekle” denir, kayıt çizelgesinde bağımsız yaptığı beceri basamaklarının karşısına  (+)  konur 
ve performans alımı sonlandırılır.

d) Eğer öğrenci hiçbir şey yapmadan beklerse; ana yönerge tekrarlanır ‘’Bardağı kurula-
maya devam et’’ denilir. Öğrenci beklemeye devam ederse kayıt çizelgesinde bağımsız yaptığı 
beceri basamakları varsa karşısına (+) işareti konur ve performans alımını sonlandırılır.
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Performans sürecindeki kayıtlarda ‘Form 1’ performans Alımı Kayıt Çizelgesi kullanılır.

Performans Alımının Sonlandırılması: 
Öğrenciye ‘’Biz seninle bardak kurulama çalışması yaptık ‘’ denilir. Öğrencinin performans 

alımı sırasında uyduğu kurallar söylenir. ‘Sen çalışmamız sırasında…   Kurallarına uydun ’’  denir 
ve pekiştirilir. Bu kurallara uyduğun için ‘’…’yı kazandın’’ denilerek öğrenciye ödülü verilir ve 
performans alımı sonlandırılır.
ü	 Öğrencinin tek fırsata göre performans alımında öğretim sürecindeki kullanılacak ipucu 

belirlenir. Uygun İpucunun belirlenmesinde öğrencinin alıcı dil, ifade edici dil, taklit becerileri, 
psikomotor becerileri (kaba-ince motor) göz önüne alınarak uygun ipucu belirlenir.
ü	 Beceri öğretiminde amaçların ileri zincirleme, tersine zincirleme, tüm beceri yaklaşım-

lardan hangisine göre düzenleneceği aşağıdaki kriterler dikkate alınarak belirlenir.

-Öğrencinin dikkat süresi

-Öğrencinin uygun olmayan davranışı

 - Öğrencinin yaşı                 
      
                            TÜM BECERİYE GÖRE AMAÇLAR

ü	 Örnek ipucu: Model olma 
ü	 (U.D.A: Uzun Dönemli Amaç ÖA: Öğretimsel Amaç )

U.D.A:  Ö.ciye ‘Bardağı kurula’  denildiğinde    bağımsız olarak bardağı  kurular.
      
Öğretim Oturumu:
ÖA1: Kurulama bezini alır.
ÖA2: Öğrenci model olunduğunda kullandığı elinin baş ve işaret parmakları arasında kala-

cak şekilde kurulama bezini tutar.
ÖA3: Öğrenci model olunduğunda bezi bir miktar kaldırır.
ÖA4: Öğrenci model olunduğunda   bezi  kullanmadığı elinin  avuç içine açar.
ÖA5: Öğrenci model olunduğunda kurulama bezinin bir ucunu avuç içinden sarkacak şe-

kilde düzeltir

ÖA6: Bardağı alır.
ÖA7: Öğrenci model olunduğunda kullandığı eliyle bardağın alt kısmına yakın yerden tutar
ÖA8: Öğrenci model olunduğunda bardağı bir miktar kaldırır.
ÖA9: Öğrrenci model olunduğunda bardağı kurulama bezinin üzerine koyar
ÖA10: Öğrenci model olunduğunda bardağı başparmak ve diğer parmakları arasında ka-

lacak şekilde tutar.    
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ÖA11: Bardağı kurular.
ÖA12: Öğrenci model olunduğunda bezin sarkan kısmını sağ elle tutup bardağın içine sokar
ÖA13: Öğrenci model olunduğunda kullandığı elinin başparmağı içerde diğer parmakları 

dışarıda kalacak şekilde bardağı avuç içinde çevirir.
ÖA14: Öğrenci model olunduğunda silme sırasında bir ışığa dönerek, bardakta leke kalıp 

kalmadığı kontrol eder.            
ÖA15:Öğrenci model olunduğunda bardaklar bitene kadar kurulamaya devam eder.
ü	 Öğrenci için uygun ipucu sözel ipucu ya da fiziksel yardım seçilmesi durumunda öğre-

timsel amaçlar ipucuna göre düzenlenir.
          Örneğin:

Uygun ipucu: Sözel İpucu ÖA2: Öğrenci sözel ipucu verildiğinde kullandığı elinin baş ve 
işaret parmakları arasında kalacak şekilde kurulama bezini tutar.

Uygun ipucu: Fiziksel Yardım ÖA2: Öğrenci fiziksel yardım yapıldığında kullandığı elinin baş 
ve işaret parmakları arasında kalacak şekilde kurulama bezini tutar.

Öğretim Oturumu:
ÖA1: Kurulama bezini alır.
ÖA2: Öğrenci bağımsız olarak kullandığı elinin baş ve işaret parmakları arasında kalacak 

şekilde kurulama bezini tutar.
ÖA3: Öğrenci bağımsız olarak bezi bir miktar kaldırır.
ÖA4: Öğrenci bağımsız olarak    bezi  kullanmadığı elinin  avuç içine açar.
ÖA5: Ö.ci bağımsız olarak kurulama bezinin bir ucunu avuç içinden sarkacak şekilde dü-

zeltir

ÖA6: Bardağı alır.
ÖA7: Öğrenci bağımsız olarak kullandığı eliyle bardağın alt kısmına yakın yerden tutar
ÖA8: Öğrenci bağımsız olarak    bardağı bir miktar kaldırır.
ÖA9: Öğrenci bağımsız olarak bardağı kurulama bezinin üzerine koyar
ÖA10: Öğrenci bağımsız olarak bardağı başparmak ve diğer parmakları arasında kalacak 

şekilde tutar.    

 ÖA11: Bardağı kurular.
ÖA12: Öğrenci bağımsız olarak bezin sarkan kısmını sağ elle tutup bardağın içine sokar.
ÖA13: Öğrenci bağımsız olarak kullandığı elinin başparmağı içerde diğer parmakları dışa-

rıda kalacak şekilde bardağı avuç içinde çevirir.
ÖA14: Öğrenci bağımsız olarak silme sırasında bir ışığa dönerek, bardakta leke kalıp kal-

madığı kontrol eder.            
ÖA15: Öğrenci bağımsız olarak bardaklar bitene kadar kurulamaya devam eder.                  
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                                               ÖĞRETİM PLANI
Öğretim ortamı: Uygulama ortamı-Sınıf
Araç-gereçler:  Bardak, bez, masa, tepsi, öğrenci
Pekiştireç:  Öğrencinin sevdiği etkinlik, yiyecek, sosyal pekiştireç  
Öğretim Yöntemi-İpucu:  Eş Zamanlı İpucu İşlem Süreci- Model Olma
Öğretim Zaman – Sayı:   Her oturum 2 Öğretim süreci 

ü	 Amaçların kazandırılması öğretim oturumları şeklinde yapılır. Öğretim oturumları öğ-
renci beceri basamaklarında bağımsızlığa ulaşmasıyla sonlandırılır. Bu nedenle öğretim oturum 
sayısı belirlenemez. Ancak Bir öğretim oturumunun kaç öğretim sürecinden oluşacağı aşağıdaki 
kriterler dikkate alınarak belirlenir.

- Amaç düzenleme yaklaşımı   -  Kullanılan ipucu işlem süreci  - Uygun ipucunun ne olduğu  
ü	 1.öğretim oturumu için belirlenen öğretim süreci sayısı bütün öğretim oturumlarında ay-

nıdır.

Öğretime Hazırlık:
Öğrenci gelmeden önce odanın ısı ve ışık düzeyi öğrenciyi rahatsız etmeyecek ve çalışmayı 

engellemeyecek şekilde ayarlanır. Odada öğrencinin dikkatini dağıtabileceği düşünülen eşyalar 
kaldırılır. Öğrencinin fiziksel ihtiyaçlarının (su, tuvalet, yemek) giderilmesine dikkat edilir. Öğren-
ciyle yan yana durulur. Öğrencinin önüne bez ve bardak konulur. Öğretmen kayıt çizelgesini 
kullandığı elinin tarafına koyar. 

Öğretime Giriş:
- Öğrenciye “Bugün seninle bardak kurulama çalışması yapacağız” denir.

- Öğrenciye çalışmamız sırasında uyacağı kurallar açıklanır

- Öğrenciye çalışma sonunda kazanacağı ödül söylenir. Çalışmada kullanılacak mater-
yaller gösterilerek öğrencinin 2-3 sn incelemesine fırsat verilir. 

- Kayıt çizelgesi tanıtılır.

 
Eş Zamanlı Öğretim Yöntemi İle Öğretim

1.Öğretim Oturumu
Öğretim Süreci:
-  Ana yönerge verilir.“Bardağı kurula denilir. Bezi al denilir.

- Öğrencinin  performans alımında bağımsız yaptığı basamak varsa, bağımsız yaptığı 
basamağa kadar  beklenir ve öğrenciye  ‘‘ Sen ‘……’ yaptın’’ denilerek  bağımsız yaptığı basa-
maklar söylenerek öğrenci  pekiştirilir. Belirlenen ipucuyla öğretime devam edilir.

- Bağımsız yaptığı herhangi bir beceri basamağı yoksa “Bardağı kurula,  bezi al denilir. 
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Hemen “dur ve beni izle” denilerek öğrenciyle aynı pozisyon alınır ve belirlenen ipucuyla öğre-
time devam edilir,

- “Bak ben kullandığım elimin baş ve işaret parmakları arasında kalacak şekilde kuru-
lama bezini tutuyorum derken,  “hadi sen de kullandığı elinin baş ve işaret parmakları arasında 
kalacak şekilde kurulama bezini tut.” denilir.

- Ö.ci doğru yaparsa ‘Sen kullandığın elinin baş ve işaret parmakları arasında kalacak 
şekilde kurulama bezini tuttun’’  denilerek doğru yaptığı davranış pekiştirilir.

- Öğrenci yanlış yapar ya da tepkisiz kalırsa tekrar model olunarak devam edilir.

ü	 Öğrenci için uygun ipucu sözel ipucu ya da fiziksel yardım seçilmesi durumunda öğre-
timde ipucunun veriliş şekli aşağıdaki gibidir;

-Uygun ipucu: Sözel İpucu Bağımsız yaptığı herhangi bir beceri basamağı yoksa  ‘Bardağı 
kurula, Bezi al’’ denilir. Ve kullandığı elinin baş ve işaret parmakları arasında kalacak şekilde 
kurulama bezini tut ‘’ denilir.

 - Uygun ipucu: Fiziksel Yardım Bağımsız yaptığı herhangi bir beceri basamağı Öğretici kul-
landığı eli ile öğrencinin kullandığı elinin üzerinden sıkıca tutar ve  ‘Bardağı kurula, Bezi al’ ve 
kullandığı elinin baş ve işaret parmakları arasında kalacak şekilde kurulama bezini tut ‘’ denilir. 
Öğrencinin kurulama bezini tutması sağlanır. 

Öğretim Süreci:
 Süreç kendi içinde 1. öğretim süreciyle aynıdır. Öğrencinin beceri basamağında kaç kez 

ipucuna ihtiyaç duyduğu beceri ilerleme formu  ‘Form 2’ kullanılarak kaydedilmeye devam edilir.

ü	 1.öğretim sürecinde 2’ den fazla beceri basamağında belirlenen uygun ipucuya öğren-
ci 3 kez den daha fazla ihtiyaç duyuyorsa belirlenen ipucu öğrenci için doğru değildir. Öğretim 
süreci sonlandırılır. Ve öğrenciyle daha fazla ihtiyaç duyulan ipucuyla öğretime devam edilir.

                                                Öğretim Oturumu : 
Değerlendirme:
- Ana yönerge verilir; “Bardağı kurula ” denilir.

- Öğrencinin bağımsız yaptığı basamağa kadar beklenir. 

- Öğrenci durduğunda ya da yanlışa yöneldiğinde hemen “dur ve bekle” denilir, öğ-
rencinin bağımsız yaptığı basamakları değerlendirme formuna işaretlenir. ve 2.öğretim sürecine 
geçilir.

ü	 Değerlendirme sürecinde kayıtlar için Değerlendirme Formu (Form 3) kullanılır

Öğretim Süreci:
- Ana yönerge verilir.“Bardağı kurula denilir. Bezi al denilir.

- Öğrencinin  değerlendirmede  bağımsız yaptığı basamak varsa, bağımsız yaptığı ba-
samağa kadar  beklenir ve öğrenciye  ‘‘ Sen ‘……’ yaptın’’ denilerek  bağımsız yaptığı basamak-
lar söylenerek öğrenci  pekiştirilir. Belirlenen ipucuyla öğretime devam edilir.
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Öğrenci durduğunda ya da yanlışa yöneldiğinde hemen “dur ve beni bekle” denilir ve öğ-
renciyle aynı pozisyonu alınarak ve öğrencinin son yaptığı basamaktan itibaren ilköğretim otu-
rumlarındaki öğretim süreçlerinde olduğu gibi öğretim yapılır

Öğretim Süreci:
Süreç kendi içinde 1. öğretim süreciyle aynıdır. Öğrencinin beceri basamağında kaç kez 

ipucuna ihtiyaç duyduğu kaydedilmeye devam edilir.

ü	 Öğretim Oturumlarını Sonlandırma;

- Öğretim oturumlarının başında yapılan değerlendirmede öğrenci bütün beceri basa-
maklarında bağımsızlık amacına ulaştığında öğretim oturumlarına son verilir.

- Aynı gün farklı zamanlarda öğrenci 3 defa daha değerlendirmede 2/3 ana beceriyi 
bağımsız yapma ölçütünü karşılarsa beceri öğretimine son verilir. 

Öğretimin Sonlandırılması:
Öğrenciye ‘’Biz seninle bardak kurulama çalışması yaptık ‘’ denilir. Öğrencinin öğretim sıra-

sında uyduğu kurallar söylenir. ‘Sen  çalışmamız sırasında …..   kurallara uydun ’’  denir ve dav-
ranış pekiştirilir. Bu kurallara uyduğun için ‘’…..’yı kazandın’’ denilerek öğrenciye  ödülü verilir 
ve  öğretim  sonlandırır.
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FORM 1:   

                 YÖNERGELER B

Ana Yönerge: Bardağı Kurula

1:Kurulama bezini al.

    a) Kullandığı elinin baş ve işaret parmakları arasında kalacak şekilde kuru-
lama bezini tutar

    b) Bezi bir miktar kaldırır

    c) Bezi kullanmadığı elinin  avuç içine açar

    d) Kurulama bezinin bir ucunu avuç içinden sarkacak şekilde düzeltir

2:Bardağı al.

    a) Kullandığı eliyle bardağın alt kısmına yakın yerden tutar

    b) Bardağı bir miktar kaldırır

    c) Bardağı kurulama bezinin üzerine koyar

    d) Bardağı başparmak ve diğer parmakları arasında kalacak şekilde tutar

 

 2: Bardağı kurula.

    a) Bezin sarkan kısmı sağ elle tutup bardağın içine sokar.

    b) Kullandığı elinin baş parmağı içerde diğer parmakları dışarıda kalacak 
şekilde  bardağı avuç içinde çevirir

    c) Silme sırasında bir ışığa dönerek, bardakta leke kalıp kalmadığı kontrol 
eder.

   d) Bardaklar bitene kadar kurulamaya devam eder.

                   
Tek  Fırsat Yöntemine Göre   Performans Alımı Kayıt Çizelgesi
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FORM 2:   
               

Bildirimler          1.Öğrt. Süreci            2.Öğrt Süreci

Ana Yönerge: Bardağı Kurula                                 1.kez 2.kez 3kez 1 kez 2.kez 3.kez

1:Kurulama bezini al.

    a)  Kullandığı elinin baş ve işaret 
parmakları arasında kalacak şekilde 
kurulama bezini tutar

    b) Bezi bir miktar kaldırır

    c) Bezi kullanmadığı elinin avuç 
içine açar

    d) Kurulama bezinin bir ucunu 
avuç içinden sarkacak şekilde dü-
zeltir

2:Bardağı al.

    a) Kullandığı eliyle bardağın alt 
kısmına yakın yerden tutar

    b) Bardağı bir miktar kaldırır

    c)Bardağı kurulama bezinin üze-
rine koyar

    d) Bardağı başparmak ve diğer 
parmakları arasında kalacak şekilde 
tutar

 

 2: Bardağı kurula.
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    a) Bezin sarkan kısmı sağ elle tutup 
bardağın içine sokar

    b)  Kullandığı elinin başparmağı 
içerde diğer parmakları dışarıda ka-
lacak şekilde bardağı avuç içinde 
çevirir

    c)Silme sırasında bir ışığa dönerek, 
bardakta leke kalıp kalmadığı kont-
rol eder.

        
Bardak Kurulama Becerisi İlerleme Formu (İpucu Verme Sayısı)

FORM 3:
Bardak Kurulama Becerisi Değerlendirme Formu

Ana Yönerge: Bardağı Kurula 1.D 2.D 3.D

                                      

1:Kurulama bezini al.

    a)  Kullandığı elinin baş ve işaret parmakları arasında kalacak 
şekilde kurulama bezini tutar

    b) Bezi bir miktar kaldırır

    c) Bezi kullanmadığı elinin  avuç içine açar

    d) Kurulama bezinin bir ucunu avuç içinden sarkacak şekilde 
düzeltir



Down Cafe Uygulama Rehberi

136

2:Bardağı al.

    a) Kullandığı eliyle bardağın alt kısmına yakın yerden tutar

    b) Bardağı bir miktar kaldırır

    c)Bardağı kurulama bezinin üzerine koyar

    d) Bardağı başparmak ve diğer parmakları arasında kalacak 
şekilde tutar

 

 2: Bardağı kurula.

    a) Bezin sarkan kısmı sağ elle tutup bardağın içine sokar

    b)  Kullandığı elinin başparmağı içerde diğer parmakları dışarıda 
kalacak şekilde bardağı avuç içinde çevirir

    c)Silme sırasında bir ışığa dönerek, bardakta leke kalıp kalma-
dığı kontrol eder.

   d) Bardaklar bitene kadar kurulamaya devam eder.

Kaynakça:
 VAROL, Nihal - Beceri Öğretimi ve Öz Bakım Becerilerinin Kazandırılması Kök Yayıncılık 

-Ankara Ekim – 2005
SARI, Hakan –Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerin Eğitimleriyle İlgili Öneriler Pegem A Ya-

yıncılık  -Haziran 2002
ÖZYÜREK, Mehmet- Sınıfta Davranış Değiştirme(Uygulamalı Davranış Analizi) –Kök Yayın-

cılık- Ankara Ekim 2005
VAROL, Nihal-  Gazi Üniversitesi Zihin Engelliler Beceri ve Kavram Öğretimi 2005-2009 

Yılları Ders Notları
İFTAR, TEKİN Elif, İFTAR, KIRCAALİ,  Gönül- Özel Eğitimde Yanlış Öğretim Yöntemleri-  No-

bel Yayın No:25 Mart 2006
ÖZBEY, Çetin-Teoriden Uygulamaya Öz bakım Becerileri –Kelebek Matbaacılık- İstan-

bul-2009
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlü Yaygın Eğitim Kurs Programları
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Ek-2
Yiyecek İçecek Hizmetleri Eğitimci Hizmet İçi Eğitim Programı

Süre Başlar Biter
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

40 08:30 9:10 KİŞİSEL 
BAKIM

SALON 
DÜZENLENMESİ PEÇETELER

MASA ÜSTÜ 
SERVİS 

TAKIMLARI 

MENÜ 
SİPARİŞ 
ALMA

10 9:10 9:20 Dinlenme Dinlenme Dinlenme Dinlenme Dinlenme

40 9:20 10:00 KİŞİSEL 
BAKIM

 SALON 
DÜZENLENMESİ

PEÇETELER 

MASA 
ÜSTÜ 

SERVİS 
TAKIMLARI

MENÜ 
SİPARİŞ 
ALMA

10 10:00 10:10 Dinlenme Dinlenme Dinlenme Dinlenme Dinlenme

40 10:10 10:50 KİŞİSEL 
BAKIM

SALON 
DÜZENLENMESİ PEÇETELER KUVER 

AÇMA

MENÜ 
SİPARİŞ 
ALMA

10 10:50 11:00 Dinlenme Dinlenme Dinlenme Dinlenme Dinlenme

40 11:00 11:40 İŞE HAZIRLIK MASA ÖRTÜLERİ SERVİSE ÖN 
HAZIRLIK

KUVER 
AÇMA

TAŞIMA 
VE BOŞ 

TOPLAMA

60 11:40 12:40 Dinlenme Dinlenme Dinlenme Dinlenme Dinlenme

40 12:40 13:20 İŞE HAZIRLIK MASA ÖRTÜLERİ SERVİSE ÖN 
HAZIRLIK

KUVER 
AÇMA

TAŞIMA 
VE BOŞ 

TOPLAMA

10 13:20 13:30 Dinlenme Dinlenme Dinlenme Dinlenme Dinlenme

40 13:30 14:10 İŞE HAZIRLIK MASA ÖRTÜLERİ SERVİSE ÖN 
HAZIRLIK

KUVER 
AÇMA

TAŞIMA 
VE BOŞ 

TOPLAMA 
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DOWN CAFE GENEL FAALİYET PLANI

1- Bina tahsisi. (Down Cafe İşbirliği Protokolünde bina tahsisi yapacak kurumla bina kulla-
nımına ilişkin bir protokol yapılmalıdır.) 

2-  Bina Kullanım Düzenlemesi. (Down Cafe ortamı erişebilirlik standartlarına uygun, eğitim 
faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği uyarlamalar sağlanmış şekilde hazırlanacaktır.)

3- Görev Alacak Personel ( Yönetici, Eğitmen, Aşçı, Çalışma Koçu) görev tanımlarının belir-
lenmesi, Personel Yönetmeliğinin hazırlanması, Menü, Tedarik Zinciri, Muhasebe Sistemi, Temiz-
lik ve Hijyen Standartları ile Temizlik Planının Hazırlanması, Personel İş Başvuruları için Duyuru 
yapılması, değerlendirme, görevlendirme ve iş bölümü.

4- Kursiyer kurs programı, öğrenci eğitim programının hazırlanması.

5- Eğitici eğitim programının gerçekleştirilmesi. (En az 5 gün 30saat)

6- Down Cafe’de çalışacak engelli personel eğitim faaliyetinin gerçekleştirilmesi  

a) Özel Eğitim Okulu ise İş Uygulama Merkezi Eğitim Programı çerçevesinde Planlama

b) Dernek veya bireysel girişim ise Halk Eğitim Merkezi, İşkur, KOSGEB işbirliği ile MEB 
Mesleki Eğitim Modülünden seçilecek eğitim programının gerçekleştirilmesi.

c) Uygulamalı eğitim verilecek genel işletmelerle protokol yapılması eğitimlerin gerçekleş-
tirilmesi

d) Down Cafe’de staj faaliyetlerine başlanması.

7- Kamu Kurumları, STK’lar ve okulların davet edilerek gerçekleştirileceği etkinlikler. Tanıtım 
ve Farkındalık faaliyetleri.

8- Gönüllülük Sisteminin Kurulması, Gönüllü Sözleşmelerinin şartlara göre hazırlanması, 
Gönüllülerle ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

9-  Tanıtım ve reklam için düzenli bülten çalışması, televizyon ve radyo programları ile ça-
lışmaların tanıtımı.

10- Korumalı İşyeri Yönetmeliğine Uygun İşletme hazırlığı ve İşletmenin bir Sosyal İşletme ola-
rak faaliyetlerine başlaması.
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KATKI SAĞLAYANLAR

Vefa DEMİRKIRAN
Proje Koordinatörü

1973 yılında Konya Ereğli’de doğdu. İlkokul ve ortaokulu Konya Ereğli ve Ilgın’da tamam-
ladı. Lise öğrenimini Balıkesir Manyas Lisesinde yaptı. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Gazi 
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde, Yüksek Lisans Eğitimini Marmara Üniversite Eğitim Bilim-
leri Enstitüsünde Zihin Engellilerin eğitimi alanında tamamladı. 1995 yılında İstanbul Bağcılar’da 
özel eğitim öğretmeni olarak göreve başladı. 1996 yılında Bakırköy’de bir özel eğitim okulunda 
otistik sınıf kuruculuğu ve öğretmenliği yaptı. 1997 yılında İstanbul Kadıköy’de otizmi olan öğren-
cilere eğitim verilen özel eğitim okuluna yönetici olarak görevlendirildi. 2000 yılında ilk Otistik 
Çocuklar Eğitim Merkezi Kurucu Müdürlüğünü yürüttü. 2003 – 2009 yıllarında Sarıyer ve Şişli 
ilçelerinde özel eğitim okul müdürlüğü görevlerinde bulundu. 

İstanbul’da bulunduğu sürece özel eğitim alanında öğretmenlerin hizmetiçi eğitim faaliyetleri-
nin planlanması ve yürütülmesinde görev aldı. Editörlüğünü Prof. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU’nun 
yaptığı “Farklı Gelişen Çocuklar” kitabı yürütülen eğitim faaliyetlerinin bir ürünü olarak çıktı ve 
bu kitapta bir makalesi yer almaktadır. Kadıköy ilçesinde TODEV (Türkiye Otistiklere destek ve 
Eğitim Vakfı) Şişli ilçesinde İZEV (İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı) ile 
ortak çalışmalar yürüttü. İZEV Vakfı ile zihinsel Engelliler İçin Bağımsız Yaşam Geçiş Evi Eğitim 
programının başlatılmasına öncülük etti. 

2009 yılında yurt genelinden 15 ilin katıldığı Ulusal Zihinsel Engelliler Halk Oyunları Fes-
tivali’nin koordinatörlüğünü yürüttü. 2009 yılında Konya Ereğli ilçesine atandı. Halen görev 
yaptığı Kazım Demirel Sevgi Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde okul müdürlüğüne başladı. 
Türk Ulusal Ajansının Gençlik programları başkanlığınca desteklenen Zihinsel Engelliler Ulusal 
El Sanatları Festivali ve İçanadolu Olimpiyatlarının gerçekleştirildiği Avrupa Birliği projelerinin 
koordinatörlüğünü yürüttü. 

2011 yılı başında Sevgi Eğitim Derneği kuruculuğu dernek başkanlığını üstlendi. 6 branşta 
zihin engelli sporcuların müsabakalara hazırlanması ve faaliyetlere katılmasını sağladı. 

2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nca Yılın Konya İli Fark Yaratan Öğretmeni olarak seçildi.

2012 yılında Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Ereğ-
li Down Cafe ve Özel Gençler Sanat Evi Projesi ile 2014 yılında Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar 
Hibe Programı kapsamında desteklenen Down Cafe Modelinin Yaygınlaştırılması projelerinin 
koordinatörlüğünü yürüttü. Halen Kazım Demirel Sevgi özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) 
Müdürlüğü, Özel Sporcular Spor Federasyonu Eğitim Kurulu üyeliği ile Türkiye Beyazay Derneği 
Ereğli Şube Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Tuna ŞAHSUVAROĞLU
Uzman Psikolojik Danışman 

Öğretim Görevlisi 

1978 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 
1996 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Lisans programından 2000 yılında derece ile mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniver-
sitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik yüksek lisans programına kabul 
edildi. 2001 yılı Aralık ayında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 
Zihin Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak meslek hayatına baş-
ladı. 2003 yılında “Eğitilebilir Zihinsel Engeli Olan İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Gelişti-
rilen Mesleki Farkındalık Eğitiminin Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesi aldı. 
2006 yılında başladığı Virginia Satir’in Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi eğitiminden, 2010 
yılında mezun olarak Virginia Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü’nün ilk mezunları ara-
sında yer aldı. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 
Zihin Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğretim görevlisi oldu. 2008 yılında yine aynı 
üniversitede, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik doktora programına kabul 
edildi. Mesleki ilgi alanları arasında rehabilitasyon danışmanlığı, engelli bireylerin istihdamı ve 
engelli aileleri ile yapılan psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları gelmektedir. Tuna Şahsuva-
roğlu halen aynı üniversitede görev yapmakta ve teorik ve uygulamalı birçok ders vermektedir.
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Yrd. Doç. Dr. Yasin BİLİM
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Turizm Fakültesi
Dekan Yardımcısı

1978’de Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara Beypaza-
rı’nda tamamladı. Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulunda aldıktan sonra 2002 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulunda Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başladı. Mustafa Kemal 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Alanında yüksek lisans, yine aynı alan-
daki doktora derecesini 2010 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
aldı. 2012 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesine Yardımcı Doçent Doktor 
olarak atanırken, aynı dönemde Dekan Yardımcılığı görevine getirildi. Halen aynı görevine de-
vam etmektedir. 

Turizm alanında ulusal ve uluslar arası yayınları yanında, çeşitli bilimsel toplantılarda konuş-
macı ve panelist olarak yer almıştır. Bununla birlikte araştırma projeleri ve Avrupa Birliği Mesleki 
Eğitim Projelerinde aktif görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda Ulusal Profesyonel Turist Rehberi 
olup, bir çocuk sahibidir.
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Yrd. Doç. Dr. Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK
Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

17.06.1979 Konya doğumlu Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK, 2002 yılında araştırma görevlisi 
olarak başladığı Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde halen öğretim üyesi olarak görevine 
devam etmektedir. 2004 yılında “Kaynaştırma Eğitimi Veren İlköğretim Okullarının Bedensel En-
gelliler İçin Mimari Açıdan Yeniden Düzenlenmesi” isimli yüksek lisansını, 2011 yılında ise “Kırsal-
dan Kente Göç Sürecinde Mekansal Analiz” isimli doktorasını tamamlamıştır. 

Engelliler ve fiziksel çevrenin erişilebilirliği hakkında çeşitli bilimsel çalışmalar üretmiş, ayrıca 
lisans ve lisansüstü seviyede dersler yürütmektedir. Mimari proje derslerinde engelliler ve erişi-
lebilirlik konularında çeşitli proje çalışmaları yaptırmıştır. Bunlardan bazıları; “Yaşlı ve Engelliler 
için Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi- Std V”, “Engelsiz Park Projesi-Std 1”, “Down Cafe 
Projesi-Std 2” dir. 2011 yılında Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Belediyesi ve Konya Engelli Der-
nekleri işbirliği ile “I.Ulusal Engellileştirilenler” sempozyumunu düzenlemiştir. Engellilik bilincinin 
yerleşmesi ve farkındalık oluşturulması konusunda, yurt içinde ve dışında akademik ortamda ça-
lışmalarına devam etmektedir.
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Abdullah UĞURLU
Proje Koordinatör Yardımcısı

1972’ de  Konya Ereğli ‘ de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ereğli’ de tamamladı. 1991 yı-
lında Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Tekstil Bölümünü,1997 yılında Gazi Üniversitesi 
Meslek Eğitim Fakültesi El Sanatları ve Dokuma Öğretmenliğini tamamladı. 

1998’ de Okul Öncesi Öğretmeni olarak Ordu’nun Aybastı ilçesine atandı. 1 yıllık aday 
öğretmenliği sonunda 2000 yılında askerliğini yedek subay olarak Van’ın Başkale ilçesinde ta-
mamladı.

Askerlik dönüşü alan değişikliği ile İş Eğitim Öğretmeni olarak Aybastı Armutlu 1 İlköğretim 
Okulunda 2007 yılına kadar görev yaptı. 

2007 yılında memleketi Ereğli’ ye isteğe bağlı olarak tayin isteyerek 2008 yılına kadar Halit 
Kalkan İlköğretim okulunda Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni olarak görev yaptı. 

2008 yılında Kazım Demirel Sevgi Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi 
Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 

2012 yılında Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Ereğ-
li Down Cafe ve Özel Gençler Sanat Evi Projesi ile 2014 yılında Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar 
Hibe Programı kapsamında desteklenen Down cafe Modelinin yaygınlaştırılması projelerinin ko-
ordinatör yardımcılığını yürüttü.

Halen Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Salih ŞEN
Rehber Öğretmen

Proje Koordinatör Yardımcısı

1979’da Konya’nın Ereğli İlçesinde doğdu. İlköğrenimini Hortu Kasabasında, orta ve lise 
eğitimini Ereğli Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakül-
tesi Eğitim Bilimleri Bölümünde tamamlayarak mezun oldu. 2002-2008 yılları arasında Aksaray 
Özel Eğitim Uyg. Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezinde çalıştı. 2008 yılında Ereğli K.D. Sevgi 
Özel Eğitim Uygulama Merkezine atanandı. Bir yıl bu kurumda çalıştıktan sonra Ereğli Rehberlik 
ve Araştırma Merkezine Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. İki yıl bu kurumda çalıştıktan sonra 
K.D. Sevgi Özel Eğitim Uygulama Merkezine Müdür Yardımcısı olarak atanandı.

Okul TKY çalışmaları kapsamında‘’Birlikte Yürüyelim Kaynaşalım’’ Birleşen Eller‘’ iyileştirme 
ekiplerinde yer almış, okul öğrencilerine karşı toplumsal farkındalık geliştirme çalışmalarında 
görev yapmıştır. Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen ve 
engelli istihdamında model olan Ereğli Down Cafe ve Özel Gençler Sanat Evi projesinden koor-
dinatör yardımcılığı görevini yürütmüştür. Halen K.D. Sevgi Özel Eğitim Uygulama Merkezinde 
Rehber Öğretmen olarak görev yapmaktadır.
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Arzu ANIL 
Özel Eğitim Öğretmeni

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim bölümünden 2009 yılında Lisans eğitimini ta-
mamlayarak mezun olmuştur. Kazım Demirel Sevgi Özel Eğitim Uygulama Okulunda Özel Eğitim 
Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Avrupa Birliği Ulusal Ajans Gençlik Programları -Eylem 
1-2 Gençlik Girişimleri kapsamında gerçekleştirilen projelerden 2010 Nisan - 2012 Mayıs dö-
nemlerinde proje sorumlusu ve proje yasal temsilciliği görevlerinde yer almıştır. Necmettin Erba-
kan Üniversitesi  Eğitim  Enstitüsü Özel Eğitim bölümünde 2013 yılında   başladığı   yüksek lisans  
eğitimine devam etmekte olup yüksek lisans eğitiminde ‘‘Zihinsel Engelli Bireylerde Mesleki Eği-
tim’’ konusundaki   çalışmalarını sürdürmektedir. 
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YÜRÜTÜCÜ KURUM

KAZIM DEMİREL SEVGİ EĞİTİM DERNEĞİ 

Ereğli Kazım Demirel Sevgi Eğitim Uygulama Okulu ve 

Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Hakkında

2011 yılında kurulan Kazım Demirel Sevgi Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi 
Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin hedef kitlesi zihinsel engelli çocuk ve gençlerden oluşuyor. 
Dernek, Ereğli Kaymakamlığı, Ereğli Belediyesi ve Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 
zihinsel engellilerin toplumla bütünleşmelerini sağlamak, kendilerine olan özgüvenlerini geliştir-
mek ve toplum içerisinde bir rol üstlenerek üretime katılmalarını sağlamak üzere, yerel ve ulusal 
düzeyde, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yürütüyor. 

İletişim:

Abdül Vefa Demirkıran
Ereğli Kazım Demirel Sevgi Eğitim Uygulama Okulu ve Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 
Proje Koordinatörü
Batıalagöz Mahallesi, Yeşil Cami Sok. Ereğli-Konya
E: bilgi@kedc.gen.tr
E: vefademirkiran@hotmail.com  
T: +90 332 712 21 22
M: +90 532 632 66 60
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PROJE ORTAKLARI VE DESTEK VEREN KURUMLAR

KONYA EREĞLİ KAYMAKAMLIĞI

EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KONYA EREĞLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KAZIM DEMİREL SEVGİ ÖZEL EĞİTİM İŞ  UYGULAMA MERKEZİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ


