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ÖZET 

Problem Durumu 

Zihin yetersizliği olan bireylerin eğitiminin amacı, bu bireylerin yaşamını bağımsız idare ettirebilmelerini ve toplumla 

bütünleşmelerini sağlamaktır (Cavkaytar, 2000). Bu amacın gerçekleştirilmesinde meslek edindirme önemli bir yere sahiptir. 

Meslek sahibi olmayan zihin yetersizliği olan ve olmayan tüm bireyler, yaşamlarını maddi ve sosyal güvenden yoksun bir 

biçimde devam ettirirler (Akçamete, 1998). Zihin yetersizliği olan bireyleri topluma kazandırmada kullanılabilecek en 44 etkili 

yol, gerekli eğitim olanaklarını sağlama ve iş sahibi olmalarına katkıda bulunmaktır (Coşgun-Başar, 2010; Özdemir, 2008). 

Alanyazında zihin yetersizliği olan bireylerin istihdam sürecine yönelik gerçekleştirilen araştırmaların iş yaşamı, geçiş süreci 

ve istihdam politikalarına odaklandığı görülmektedir (Andrews ve Rose, 2010; Güneş ve Akçamete, 2014; Jahoda vd., 2009). 

Bireylerin iş yaşamındaki başarısının eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerilerle şekillendiği gerçeği, eğitim sürecinin 

önemini artırmaktadır (Kuzgun, 2003). Bu bağlamda, eğitim sürecinin değerlendirileceği çalışmalara gereksinim olduğunu 

söylemek mümkündür. Bunu yanı sıra, gerçekleştirilen araştırmalar zihin yetersizliği olan bireyler ve işverenlerin süreç 

hakkındaki görüşlerini belirlemeye yönelik araştırmalardır (Baer vd., 2011; Fasching, 2014; Özbey, 2015) İstihdam sürecinde 

yer alan paydaş grupların zihin yetersizliği olan birey, ebeveynler, öğretmenler, okul yöneticileri ve işverenler olduğunu 

unutmamak gerekmektedir. Gerçekleştirilen alanyazın taramasında istihdam sürecinin değerlendirilmesi sürecinde 

öğretmenler, okul yöneticileri ve ebeveynler ile gerçekleştirilen sınırlı sayıda araştırma olduğu görülmekte, bu paydaş gruplar 

ile gerçekleştirilecek istihdam araştırmalarına gereksinim olduğu ifade edilmektedir (Gündoğdu, 2010; Koçak, 2006; Özdemir, 

2008). İşverenlerin zihin yetersizliği olan bireylerin becerilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi de alanyazında gereksinim 

duyulan konular arasında yer almaktadır (Baran ve Cavkaytar, 2007; Özdemir, 2008). Alanyazında zihin yetersizliği olan 

bireylerin iş yaşamının değerlendirildiği sınırlı sayıda araştırma olmakla birlikte araştırılması önerilmektedir (Akardere, 2005). 

Bunun yanı sıra gerçekleştirilen araştırmaların belirli bölgelerle sınırlı kalması, araştırmaların farklı bölgelerde de 

gerçekleştirilmesine gereksinim duyulmasına neden olmaktadır (Eratay ve Eldeniz-Çetin, 2013; Güneş ve Akçamete, 2014). 

İstihdam sürecinin her açıdan değerlendirilmesi, bu süreçte yer alacak tüm paydaş grupların görüşlerinin alınmasıyla 

mümkün olacaktır. Gerçekleştirilen araştırma, istihdam sürecini oluşturan; eğitim süreci, iş yaşamına geçiş, iş yaşamı ve 

istihdam politikalarını, süreçte yer alan tüm paydaşların bakış açısıyla değerlendirmesi nedeniyle alanyazında belirtilen 

gereksinimlere hizmet etmektedir (Akardere, 2005; Baran ve Cavkaytar, 2007; Gürsel, vd., 2007). Sonuç olarak, istihdama 

yönelik araştırmalar farklı tarafların istihdam süreçleriyle ilgili görüşlerini incelemiştir. Ancak, tüm paydaşlarla gerçekleştirilen 

ve bu paydaş görüşlerinin karşılaştırmalı olarak ele alındığı bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Araştırma konusu bu 

gereksinimden kaynaklanmıştır ve araştırmanın bu yönüyle alanyazını genişleterek katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Araştırma Yöntemi 

1. Araştırma Yöntemi/Deseni ve Nedeni 

Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımına dayalı betimsel bir araştırma olarak desenlenmiştir. Nitel araştırma yaklaşımının 

seçilmesinin nedeni, istihdam sürecinin en önemli tanıkları olan paydaşlar gözüyle süreci detaylı bir biçimde değerlendirmeye 

ve önerilerini belirlemeye olanak tanımasıdır. 

2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi/Araştırma Grubu 

Araştırmada yer alan katılımcıların belirlenmesi sürecinde amaçlı örnekleme türlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi 

kullanılmıştır. Araştırmada zihin yetersizliği olan bireylerin kendileri, ebeveynleri, işverenleri, iş okullarında görev yapan 

öğretmenler, okul yöneticileri ve rehber öğretmenler olmak üzere beş farklı katılımcı grubu yer almıştır. Araştırma 10 
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öğretmen, dokuz ebeveyn, sekiz işveren, sekiz zihin yetersizliği olan birey ve beş okul yöneticisi olmak üzere toplam 40 

katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 

3. Veri Toplama Araçları ve Uygulanması 

Araştırma amacına ilişkin katılımcıların görüş ve önerilerin belirlenmesi sürecinde nitel veri toplama tekniklerinden görüşme 

kullanılmıştır. Yapılan görüşmelerin türünün belirlenmesinde kuralların katılığına göre görüşme türleri göz önünde 

bulundurulmuş ve yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.  Ayrıca katılımcı bilgi formları 

aracılığıyla katılımcılara ilişkin çeşitli demoğrafik bilgiler elde edilmiştir. 

Verilerin toplanmasında tüm katılımcılar ile ön görüşmeler gerçekleştirilerek, araştırma konusu ve süreci hakkında bilgiler 

verilmiş, araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyenler ile görüşme takvimi hazırlanmıştır. Katılımcıların tercih ettikleri gün, 

saat ve ortamlarda yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

4. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde nitel veri analiz yöntemlerinden betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizi (a) betimsel analiz 

için bir çerçeve oluşturma, (b) tematik çerçeveye göre verileri işleme, (c) bulguları tanımlama ve (d) bulguları yorumlama 

olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi sürecinde NVİVO programından yararlanmıştır. 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, ülkemizdeki zihin yetersizliği olan bireylere yönelik mevcut istihdam politikalarının, mesleki eğitim 

merkezlerinde sunulan mesleki eğitimin, işe yerleştirme sürecinin ve iş yaşamının, bu süreçte yer alan paydaşlar olan 

öğretmenler, okul yöneticileri, ebeveynler, işverenler ve zihin yetersizliği olan bireyler tarafından değerlendirilmesi ve sürecin 

geliştirilmesine yönelik önerilerinin belirlenmesidir. Araştırma 10 öğretmen, beş okul yöneticisi, dokuz ebeveyn, sekiz işveren 

ve sekiz zihin yetersizliği olan birey olmak üzere 40 katılımcı ile Eskişehir ilinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma, nitel araştırma 

yaklaşımına dayalı olarak desenlenmiştir. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Araştırma 

bulguları, okul yöneticileri, işverenler ve zihin yetersizliği olan bireylerin, mesleki eğitime ilişkin fazla sayıda olumlu görüş, 

öğretmenlerin ise olumsuz görüş bildirdiği görülmektedir. Mesleki eğitimin geliştirilmesi bağlamında, neredeyse tüm 

paydaşlar atölye sayısının ve çeşitliliğinin arttırılmasını önermişlerdir. İşe yerleştirme sürecinde öğretmenler ve okul 

yöneticileri sürece rehberlik ederek dâhil olduklarını ifade ederken, ebeveynler ve işverenler, sürece dâhil olmadıklarını dile 

getirmiştir. Paydaşlar işe yerleştirme sürecinin iyileştirilmesi adına Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) süreçte daha aktif rol 

oynaması gerektiğini ifade etmiştir. Zihin yetersizliği olan bireylerin iş yaşamında karşılaştığı olumlu ve olumsuz durumların 

müşteri kaynaklı olduğu belirtilmekte, toplumu bilinçlendirme çalışmalarıyla olumsuz durumların önüne geçilebileceği 

düşünülmektedir. İstihdamın arttırılması bağlamında neredeyse tüm alt gruplar özel sektörün de sürece istihdam sağlayarak 

dâhil olması gerektiğini ifade etmektedir. Devlete ise ceza ve teşviklerin artırılması önerilmektedir. 

  

Beklenen/Geçici Sonuçlar 

Öğretmenlerden Elde Edilen Bulgular 

Öğretmenler, mesleki eğitimin olumlu yönlerine ilişkin istihdama hazırlama ve günlük yaşam becerilerine odaklanırken, 

olumsuz yönlerine ilişkin atölyelerin yetersizliği ve eğitimin istihdama hazırlamada yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir.  

Okul Yöneticilerinden Elde Edilen Bulgular 

Okul yöneticilerinin istihdam politikalarına ilişkin görüşleri devlet kurumlarına öneriler bağlamında istihdam oranlarının engel 

gruplarına ayrılması ve istihdam oranlarının arttırılmasına odaklanmaktadır. 

Ebeveynlerden Elde Edilen Bulgular 

Ebeveynler, çocuklarının iş yaşamında karşılaştığı olumlu durumlar bağlamında en fazla çocuklarının memnuniyetini 

vurgularken, olumsuz durumlara ilişkin işverenlerin olumsuz tutumlarını dile getirmişlerdir. 

İşverenlerden Elde Edilen Bulgular 

İş başvuruların ağırlıklı olarak tanıdıklar aracılığıyla gerçekleştiğini ifade eden işverenler, bu süreçte İŞKUR, okul yönetimi ve 

öğretmenlerin bir katkısının olmadığını dile getirmişlerdir. 

Zihin Yetersizliği Olan Bireylerden Elde Edilen Bulgular 
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Mesleki eğitim merkezlerinde, okuma yazma, matematik ve mesleki beceriler edindikleri yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Öğrendikleri bilgilerin iş yerlerinde kullanımı konusunda büyük bir çoğunluğu kullandığını ifade ederken bir kısmı da 

kullanmadıklarını dile getirmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Zihin yetersizliği, zihin yetersizliği olan bireylerin istihdamı, mesleki eğitim, işe yerleştirme, iş yaşamı, 

yarı-yapılandırılmış görüşme 
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