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Önsöz 

Engelli bireyler tüm dünyada özel politika gerektiren gruplar arasında yer almaktadır. 

Engelli bireylerin en önemli sorun alanlarından biri, işgücü piyasasına girişlerde yaşadıkları 

sorunlar ve piyasaya girdikten sonra kalıcı bir yer edinememeleridir. Bu sorunu ortadan 

kaldırmak ve engelli bireylerin topluma aktif bir şekilde katkı sunabilmesini sağlamak için 

işgücü piyasasında yer almalarını kolaylaştırıcı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ülkelerin sahip olduğu engelli nüfusu ve işgücü piyasası dinamikleri farklı olduğundan 

karşımıza birçok farklı uygulama çıkmaktadır. OECD’nin yaptığı bir çalışma neticesinde engelli 

istihdamı konusunda uygulanmakta olan politikalar incelenerek engelli bireylere daha etkin, 

daha kapsamlı ve doğası gereği her bireyin sahip olduğu bilgi ve beceri düzeyi farklı 

olduğundan kişiye özel hizmet sunumunu sağlamaya yönelik birtakım öneriler ortaya 

konmuştur. Bireyin ihtiyacına uygun özelleştirilmiş hizmet sunulması son yıllarda ortaya çıkan 

ve önemi giderek artan bir husustur. Her bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve çalışma 

kapasitesinin farklı olduğu, bunun doğal sonucu olarak da her engelli bireyin ihtiyaçlarının 

farklı olduğundan hareketle engelli bireylerin sahip oldukları potansiyelin ortaya konması ve 

buna ilişkin bir bireysel yol haritası oluşturulması önümüzdeki yıllarda üzerinde hassasiyetle 

durulacak bir konudur. 

ILO'nun yaptığı bir araştırmada ön plana çıkan hususlar şöyledir. Bir milyar insan, diğer 

bir deyişle dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin bir engeli söz konusu olup ve en azından 

785 milyonu çalışma yaşındadır (15 - 59 yaş arası). Tüm dünyada engelliler, engelli olmayan 

kişilere göre daha yüksek işsizlik oranlarına ve eksik istihdama maruz kalmaktadır. İstihdam 

edildiklerinde ise daha düşük ücretli işlerde çalışmaya daha yatkındırlar. Kariyer beklentileri, 

engelli olmayan insanlara göre daha düşüktür. Engelli insanlar için eşit olmayan istihdam 

fırsatları yoksulluk ve bu grubun üyelerinin çoğunun dışlanmasının ana sebeplerinden biridir. 

Ayrıca, daha yüksek işsizlik oranı ve işgücü piyasasındaki engelli insanlar arasındaki aktif 

olmama ve eğitime, beceri eğitimine ve ulaşıma olan bariyerlerden dolayı çalışan engelli 

kişilerin verimliliğinin azalması, ülkeler için GSYİH’de yüzde 7'ye varan ekonomik kayıp 

anlamına gelmektedir. 

Buradan hareketle, bu sorunun çözümü için birçok ülke kendi iç dinamiklerine göre 

hareket etmekte olup engelli istihdamında başlıca politikalar mevcuttur. Kota, teşvik, korumalı 

işyeri, destekli istihdam gibi uygulamalar bunlardan ön plana çıkanlardır. Engellilerin işgücü 
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piyasasına katılımlarını artırmak ve kalıcı istihdam imkanı sunabilmek en temel politika 

amaçlarıdır. Bu noktada, yapılan araştırmalar neticesinde engelli istihdamında ülke trendleri 

ve günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak uygulamalar analiz edilmiştir. Engelli istihdamına ilişkin 

veriler göz önünde bulundurulduğunda Avrupa ülkelerinin bu konuda başarılı bir geçmişi 

olduğu göze çarpmaktadır. 

Engelli bireylerin işgücü piyasasına girişlerinde zorluklar yaşanmakla birlikte engel 

grubu özelinde hedef kitle analiz edilince engellilerin de kendi içinde daha dezavantajlı 

konumda olan bireyler bulunmaktadır. Özellikle zihinsel engel, Otizm Spektrum Bozukluğu ve 

görme engelli grubunda yer alan bireyler diğer engel gruplarına göre hem iş yaşamında hem 

de sosyal yaşamda birçok zorluk ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Engelli bireylerin sosyal 

yaşama katılımlarında en önemli aşamalardan biri istihdam sürecidir. İstihdama katılan birey 

üretim sürecine dahil olmakta ve elde ettiği iş pozisyonuyla sosyal yaşamda bir yer 

edinebilmektedir. 

Bu kapsamda, otizmli bireyler başta olmak üzere engelli bireylerin sosyal yaşam ve 

işgücü piyasasındaki konumlarını ortaya çıkarmaya yönelik bir analiz yapılmıştır. Bu analiz 

çalışmasının temel amacı, otizmli bireylerin istihdamındaki genel durum ve uluslararası 

örneklerin tanıtılması ve sosyal yaşam ile işgücü piyasası arasında entegrasyonunun 

sağlanmasına yönelik politika tedbirlerini belirlemektir. 

Bu analiz çalışmasına ilişkin olarak bir politika araştırma raporu hazırlanmıştır. Bu 

rapor, dünya ülkelerinden otizmli bireylerin istihdamında kullanılan başarılı modeller hakkında 

mevcut durum, ülke uygulamaları ve literatür taramasını içermektedir. Yapılacak çalışmalar ve 

üretilecek fikri çıktılar ile otizmli gençlerin istihdama ve sosyal hayata katılımlarının 

desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında faydalı çıktılar üretmek öncelikli hedef 

olarak belirlenmiştir. 

 

        Feyzullah Eren TÜRKMEN 

Bursa Çalışma ve İş Kurumu 

İl Müdürü 
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BÖLÜM I 

DÜNYADA OTİZMLİ GENÇLERİN İSTİHDAMINA GENEL BAKIŞ 

Türkiye / Maltepe Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü 

Mevcut Durum 

Otizm, tüm dünyada yaygınlığı her geçen gün artan bir engeldir. Autism Speaks adlı 

kuruluş, dünyadaki otizmle ilgili çalışmaları yakından takip ediyor. Autism Speaks’e göre, 

"Otizm veya Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), sosyal beceriler, tekrarlayan davranışlar, 

konuşma ve sözsüz iletişim ile ilgili zorluklarla karakterize edilen geniş bir koşullar yelpazesine 

atıfta bulunur." olarak tanımlanır. "Otizm spektrum bozukluğu; Diğer kişinin gözlerine 

bakamama ve isteksizlik, bebeklikten itibaren ortak dikkat ve işaret etme davranışları ile 

kendini gösterir, yaşamın ilk 3 yılında veya öncesinde ortaya çıkar ve sosyal davranış, dil, algısal 

işlevler, tekrarlayan davranış ve ilgilerin yanı sıra ciddi sosyal etkileşim ve iletişim bozuklukları 

ile kendini gösterir. Yaş ve olgunlaşma ile semptomların görünümü ve şiddeti kişiden kişiye 

farklılık gösterebilen, hafiften şiddetliye kadar çeşitli özelliklere sahip, yaşam boyu süren 

gelişimsel bir nörobiyolojik bozukluktur (Autism Speaks, 2021). 

DSM-5 artık sağlık hizmeti sağlayıcılarının otizm de dahil olmak üzere zihinsel ve 

davranışsal durumları teşhis etmek için kullandığı standart referanstır (DSMV (2013)). 

DSMV'ye göre otizm, ciddiyetine göre üç düzeyde ele alınmaktadır: 

• Seviye 1 “Destek gerektiren”; 

• Seviye 2 “Önemli destek gerektiren”; 

• Seviye 3 “Çok önemli destek gerektiren”. 

Tanı kriterlerinden bahsederken; Otizmin bireyin “İş Performansını” da etkilediği 

belirtilmektedir (DSMV-Teşhis Kriterleri B.) Otizmli bireyin eğitim ve öğretimi için otizmin 

nedenlerine yönelik araştırmalar halen devam etmektedir. Ayrıca bugün otizmli bireylerin 

eğitiminde 27 kanıta dayalı uygulama tescillenmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir. 

Birçok ülkede özel gereksinimli bireylerin iş ve mesleki eğitim yoluyla çalışma yaşamına 

geçişlerindeki yetersizliklerine göre yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Genel olarak 

engellilerin mesleki eğitimi ve istihdamına yönelik bazı uygulamalar bulunmaktadır. Bu 



9 
 

nedenle OSB'li bireyler için özel bir istihdam uygulaması bulunmamaktadır. Ancak tüm engelli 

bireylere yönelik istihdam uygulamaları çeşitli uyarlamalar yapılarak gerçekleştirilmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmaları 2021 itibarıyla şu konulara odaklanmaktadır; 

● hükümetlerin otizmli insanların yaşam kalitelerini iyileştirmek için harekete geçme 

taahhüdünü artırmak; 

● daha geniş sağlık, ruh sağlığı ve engellilik çerçevesi içinde otizmi ele alan politikalar 

ve eylem planları hakkında rehberlik sağlamak; 

● bakıcıların ve sağlık iş gücünün otizmli kişilere uygun ve etkili bakım sağlama 

yeteneklerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak; ve 

● otizmli ve diğer gelişimsel engelleri olan kişiler için kapsayıcı ve kolaylaştırıcı 

ortamların teşvik edilmesi. 

Sosyal Yaşam ve İstihdam Politikaları 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), otizmli bireylerin istihdamında bazı ülkeler 

tarafından gerçekleştirilen iyi uygulamaları raporlamıştır (ILO 2014). AMC Theatres, film 

endüstrisindeki engelliler için bir iş modeli geliştirdi. Gösterimler sırasında sinemaya gelenleri 

ağırlamak, tanıtım stantlarını yönetmek, bilet kontrol etmek, tuvalet, sinema salonu gibi ortak 

alanların bakım ve temizliğini yapmak gibi görevler verildi. 2010 yılında 800 otizmli genç bu 

konuda eğitim aldı ve Amerika'da sinemalarda çalıştı. 

Bir başka örnek de Sırp Delta şirketi tarafından gerçekleştirildi. Delta, bir lisede ticaret 

okumak için zihinsel engelli bir grup genci işe aldı. Bu eğitimden mezun olanları şirket 

bünyesinde paketleme ve depolama işleri yapmak üzere istihdam ettiler. Zihinsel engelli 

gençler aldıkları eğitimler sayesinde şirkete entegre oldular. 

Amerika'nın Marriott konaklama işletmeleri, engelli bireyleri konaklama konusunda 

eğitmiş ve istihdam etmiştir. Şili'nin en büyük şirketi Núcleo Paisajismo, zihinsel engelli 

bireyleri bahçe hazırlığı ve bakımı konusunda eğiterek istihdam etti. Brezilya'da, Latin 

Amerika'nın en büyük kredi bürosu 200 engelli insanı eğitti ve işe aldı. Norveç'in en büyük 

mobil operatörü Telenor Group, önce fiziksel, sonra zihinsel engelli insanları iki yıllık bir iş 

eğitim programına aldı. Katılımcılar teknik bilgilerini geliştirdi ve şirkette istihdam edildiler. 
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Uluslararası Çalışma Örgütü'nün de dikkatini çeken bu uygulamalar, önce engelli 

bireylere uygun işlerin belirlenmesi, ardından bireylerin yetiştirilmesi ve yetişmiş bireylerin 

istihdam edilmesi şeklinde büyük şirketler bünyesinde gerçekleştirilmiştir. 

Bir diğer konu da otizmli bireylerin geleceğe ve bağımsız yaşama hazırlanmaları ile 

ilgilidir. Otizmli bireyler için geçiş planları yapılmalıdır. Geçiş planlaması birçok ülkenin yasal 

düzenlemelerinde önemli bir konudur. Okul hayatından iş hayatına geçiş için önerilen 

uygulamalara yer verilmiştir. Sitlington, Neubert ve Clark (2010, s. 16) bu geçiş 

uygulamalarının nasıl olabileceğini Tablo 1'de açıklamaktadır. 

Tablo 1: 

 Mesleki Eğitim 

 Mesleki Öğretim 

 Ebeveyn katılımı 

 Ücretli iş deneyimi 

 İstihdam hizmetlerini takip etmek 

 Entegre ayarlar 

 Kurumlar arası işbirliği 

 Sosyal beceriler 

 Topluluk temelli talimatlar 

 Mesleki değerlendirme 

 Topluluk referanslı müfredat 

 Kariyer eğitimi müfredatı ve 
deneyimi 

 İstihdam edilebilirlik becerileri 

 Akademik beceriler 

 Seçim yapma fırsatları 

 Öz yönetim stratejileri 

Bir diğer önemli konu olan otizmli bireylerin bağımsız yaşama hazırlanmasında bireyin 

hangi istihdam modeline uygun olduğunun belirlenmesidir. Bu belirleme, bireyin detaylı olarak 

değerlendirilmesi ve bireyin yeteneklerinin keşfedilmesi ile mümkün olacaktır. Dünyada özel 

gereksinimli bireyler için yaygın olarak kabul edilen üç istihdam modeli bulunmaktadır. Bunlar; 

korumalı işyeri modeli, destekli istihdam ve rekabetçi istihdam modelleridir. 

Korumalı işyeri modeli, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından açılan 

kâr amacı gütmeyen işletmelerde küçük ölçekli işyerleri ile yapılan sözleşmeler doğrultusunda 

gerçekleştirilen bir istihdam uygulamasıdır (Cavkaytar ve Artar, 2017). 

Bazı ülkelerde bu kişilere mesleki rehabilitasyon merkezleri adı altında iş ve meslek 

eğitimi verildiği ve aynı zamanda istihdam edilebildikleri görülmektedir. Rekabetçi istihdam, 

zihinsel engelli bireylerin normal gelişim gösteren bireylerle aynı koşullarda çalıştığı bir 

istihdam modelidir (Cavkaytar ve Artar, 2017). Bu modelde bireyler herhangi bir destek 

almayabilir. 
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Destekli istihdam modeli, zihinsel engelli bireylerin ilgi ve yetkinliklerinin 

değerlendirilmesi, bu değerlendirmeden elde edilen verilerle uyumlu bir işe yerleştirilmesi, işe 

yerleştirme ve çalışma sürecinde bir iş koçunun desteğini içermektedir (Cavkaytar ve Artar, 

2017). 

Dünyada otizmli bireylerin istihdamında üç istihdam modeli kullanılmaktadır. Bazı 

korumalı işyeri modelleri, yaşayan köylere entegre edilirken, bazıları gündüz hizmetleri 

sunmaktadır. Destekli istihdam modeli birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Rekabetçi 

istihdam modelinin, daha çok otizmden hafif düzeyde etkilenen ve yüksek işlevli otizmli 

bireylerin istihdamında kullanıldığı görülmektedir. 

İstihdama İlişkin Yasal Düzenlemeler 

İnsan Hakları Bildirgesi'nin 23. maddesi, herkesin ayrım gözetmeksizin iş ve çalışma 

hayatında yer alabilmesini güvence altına almaktadır. Bu maddedeki “herkes” ifadesi, bireyin 

otizmli olmasının bu haklardan yararlanmalarına engel olmadığını ortaya koymaktadır. 

Madde 23 

(1) Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli çalışma koşulları ve işsizliğe karşı 

korunma hakkı vardır. 

(2) Ayrım gözetilmeksizin herkesin eşit işe eşit ücret hakkı vardır. 

(3) Çalışan herkesin, kendisi ve ailesi için insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sağlayan ve 

gerekirse diğer sosyal koruma araçlarıyla tamamlanan adil ve elverişli bir ücret alma hakkı 

vardır. 

Ancak Dünya Engelliler Raporu'nda, engellilerin istihdama erişimlerinde engellerle 

karşılaştıkları bildirilmektedir. Özellikle işverenlerin engellilerin engelli olmayan yaşıtlarına 

göre daha az üretken olduklarına dair yanlış algılamaları ve çalışma hayatındaki engellerin 

kaldırılmasını sağlayan mevcut düzenlemeleri bilmemeleri istihdam olanaklarını 

sınırlamaktadır (World Disability Report, 2011, 3). Ancak otizmli bireylerin istihdam 

olanaklarından ve çalışma hayatından yararlanabilmeleri için ülkelerin bazı düzenlemeler 

yapması gerekecektir. 

Ayrıca, Çalışma ve İstihdam başlıklı Engelli Hakları Bildirgesi, “Taraf Devletler, 

engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda çalışma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Bu hak, 
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engellilerin açık, bütünleştirici ve erişilebilir bir iş piyasası ve çalışma ortamında özgürce 

seçtikleri bir işte çalışarak geçimlerini sağlama fırsatını içerir.” açıklamasını içermektedir. Buna 

göre taraflara engellilerin çalışma hakkını koruma görevi verilmiştir 

(https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-

with-disabilities/article-27-work-and-employment.html, BM, 1975). 

ABD Çalışma Bakanlığı, otizmli bireylerin çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları ele 

almaktadır. Buna göre, otizmli Amerikalılar, ilgi, yetenek ve yeteneklerine uygun rekabetçi 

entegre istihdam fırsatları elde etmede önemli zorluklar yaşamaktadır. Araştırmalara göre, 

otizmli bireyler önemli bir işsizlik sorunu yaşıyor ve daha az istihdam ediliyor. Bu sorunlara ek 

olarak, işverenler son yıllarda otizmli iş adaylarının istihdama erişimlerini iyileştirme çabalarını 

artırmaktadır (Yazar, 2021). 

İstihdam İstatistikleri 

Dünya Sağlık Örgütü'nün 1 Haziran 2021'de yayınladığı rapora göre, dünyadaki her 160 

çocuktan birinde otizm görülüyor. Ayrıca, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Hastalık 

Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) açıkladığı rakamlara göre dünyada her 54 kişiden 

1'inde otizm teşhisi konmaktadır. 

Otizmin dünyadaki yaygınlık oranı ülkeden ülkeye değişmektedir. Bu farklılıklar otizm 

tanısından ve istatistiklerin erişilebilirliğinden kaynaklanmaktadır. 

Dünyadaki otizm oranlarını takip etmek biraz zor olmaktadır. Bunun nedeni, birçok 

ülkenin otizm oranlarını izlememesi veya bildirmemesidir. Otizmi değerlendirmek için belirli, 

tek tip kriterler de yoktur. Varsa bile, değerlendirme yapacak kaynaklara sahip olmayan birçok 

ülke var. Küresel Sağlık Veri Değişimi, her yaştan insan için dünya çapındaki tüm ülkeler için 

otizm oranlarını derledi. Otizm oranlarının en düşük olduğu ülkeler ise Avrupa'daki gelişmiş 

ülkeler oldu. Fransa, 10.000 kişide 69.3 veya 144 kişide 1 ile en düşük otizm oranlarına sahiptir. 

Portekiz, 10.000'de 70.5 veya 142'de 1 ile onu takip etmektedir. 

Otizm oranlarının en düşük olduğu on ülke ise; 

1. Fransa: 10.000’de 69.3 / 144’te 1 

2. Portekiz: 10.000’de 70.5 / 142’de 1 

3. İzlanda: 10.000’de 71.9 / 139’da 1 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-27-work-and-employment.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-27-work-and-employment.html
https://worldpopulationreview.com/countries/france-population
https://worldpopulationreview.com/countries/portugal-population
https://worldpopulationreview.com/countries/iceland-population
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4. Norveç: 10.000’de 72.0 / 139’da 1 

5. İtalya: 10.000’de 72.0 / 139’da 1 

6. Almanya: 10.000’de 72.2 / 139’da 1 

7. Yunanistan: 10.000’de 72.4 / 138’de 1 

8. Avusturya: 10.000’de 72.6 / 138’de 1 

9. Belçika: 10.000’de 73.0 / 137’de 1 

10. İspanya: 10.000’de 73.0 / 137’de 1 

 

Otizm oranlarının 10.000'de 100'ün üzerinde olduğu beş ülke var. Bu ülkeler:  

1. Katar: 10.000’de 151.2 / 66’da 1 

2. Birleşik Arap Emirlikleri: 10.000’de 112.4 / 89’da 1 

3. Umman: 10.000’de 107.2 / 93’te 1 

4. Bahreyn: 10.000’de 103.3 / 97’de 1 

5. Suudi Arabistan: 10.000’de 100.7 / 99’da 1 

 

İşte otizm oranlarının en yüksek olduğu 10 ülke: 

1. Katar (10 bin çocukta 151.20) 

2. Birleşik Arap Emirlikleri (10 bin çocukta 112.40) 

3. Umman (10 bin çocukta 107.20) 

4. Bahreyn (10 bin çocukta 103.30) 

5. Suudi Arabistan (10 bin çocukta 100.70) 

6. Kuveyt (10 bin çocukta 97.70) 

7. Ürdün (10 bin çocukta 92.10) 

8. Suriye (10 bin çocukta 91.90) 

https://worldpopulationreview.com/countries/norway-population
https://worldpopulationreview.com/countries/italy-population
https://worldpopulationreview.com/countries/germany-population
https://worldpopulationreview.com/countries/greece-population
https://worldpopulationreview.com/countries/austria-population
https://worldpopulationreview.com/countries/belgium-population
https://worldpopulationreview.com/countries/spain-population
https://worldpopulationreview.com/countries/qatar-population
https://worldpopulationreview.com/countries/united-arab-emirates-population
https://worldpopulationreview.com/countries/oman-population
https://worldpopulationreview.com/countries/bahrain-population
https://worldpopulationreview.com/countries/saudi-arabia-population
https://worldpopulationreview.com/countries/qatar-population
https://worldpopulationreview.com/countries/united-arab-emirates-population
https://worldpopulationreview.com/countries/oman-population
https://worldpopulationreview.com/countries/bahrain-population
https://worldpopulationreview.com/countries/saudi-arabia-population
https://worldpopulationreview.com/countries/kuwait-population
https://worldpopulationreview.com/countries/jordan-population
https://worldpopulationreview.com/countries/syria-population
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9. Afganistan (10 bin çocukta 91.20) 

10. Filistin (10 bin çocukta 91) 

Kaynak: (https://worldpopulationreview.com/country-rankings/autism-rates-by-country) 

Otizm Speaks’in 1 Haziran 2021 raporuna göre, 25 yaşındaki otizmlilerin %85'inin ya iş 

eğitimi sürecinde ya da işsiz olduğunu belirtilmektedir. ABD'de otizmli yetişkinlerle ilgili 

istatistikler, her yıl yaklaşık 707.000 ile 1.116.000 kişinin okul çağını aşarak yetişkinliğe 

geçtiğini göstermektedir. Ayrıca, 2014 yılında devlet tarafından finanse edilen mesleki 

rehabilitasyon programlarını kullanan yaklaşık 18.000 otizmli kişinin sadece yüzde 60'ı 

program sonunda istihdam edilmiştir. 25 yaşındaki otizmli bireylerin yarısının hiç ücretli bir 

işte çalışmadığı belirtilmektedir (Otizm Speaks, 2021). 

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi otizmli bireylerin istihdamı ile 

doğrudan ilgili olan kuruluşların dünyada otizm istihdamı ile ilgili istatistiklerine 

rastlanmamıştır. Ancak ülke ülke incelendiğinde birçok ülkede otizmli bireylerin istihdamına 

ilişkin istatistikler bulunmaktadır. 

  

https://worldpopulationreview.com/countries/afghanistan-population
https://worldpopulationreview.com/countries/palestine-population
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/autism-rates-by-country
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BÖLÜM II 

AVRUPA’DA OTİZMLİ GENÇLERİN İSTİHDAMINA GENEL BAKIŞ 

Türkiye / Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

Mevcut Durum  

Otizm, özellikle sosyal iletişim ve sosyal etkileşimdeki güçlüklerin yanı sıra ışığa ve sese 

karşı artan veya azalan duyarlılık gibi duyusal güçlüklerle ilişkili, yaşam boyu süren bir engeldir. 

Mevcut çalışmalara göre, Avrupa Birliği'nde en az 5 milyon kişinin otizm spektrumuna sahip 

olduğu tahmin edilmektedir. Otizm bir 'spektrum' oluşturur, bu da her insanın otizmi farklı 

şekilde deneyimleyeceği anlamına gelir. Otistik insanların ihtiyaçlarını karşılamak için her 

duruma uyan tek bir çözüm yoktur (Autism Europe, 2019). 

Yaygın veriler, otistik insanların eğitime erişim eksikliğinden yüksek düzeyde işsizlik ve 

sağlık hizmetlerine erişim eksikliğine kadar yaşamın her alanında çok yüksek düzeyde 

ayrımcılığa maruz kaldığını göstermektedir. Otistiklerin genel nüfusa göre ortalama 16 yaş 

daha genç öldükleri kanıtlanmıştır. Günlük yaşamlarında karşılaştıkları birçok zorluğun 

üstesinden gelmek için bütünsel bir yaklaşıma ve bazı hedefli eylemlere ihtiyaç vardır (Autism 

Europe, 2019). 

Otizm spektrumundaki kişilerin mümkün olduğunca özerk ve bağımsız olarak uzun ve 

tatmin edici yaşamlar sürmelerini sağlamak, onların aktif içerme ve katılımlarını desteklemek 

toplumda bir zihniyet değişikliğini gerektirir. Aynı zamanda, gerekli destek hizmetlerini 

oluşturmayı ve sürdürmeyi ve tüm sektörlerde otizm için erişilebilirliği teşvik etmeyi de içerir 

(Autism Europe, 2019). 

Avrupa’da, otizm spektrumunda tahmini 7,4 milyon insan bulunmaktadır (yaygın 

çalışmalara göre nüfusun %1'i). Çoğu, sosyal dışlanmanın yanı sıra yaşamın birçok alanında 

yaygın bir ayrımcılığa maruz kalmaktadır. 

Hedeflerden biri, otistik insanlar için kaliteli kapsayıcı eğitime (üniversite ve mesleki 

eğitim dahil) erişimi teşvik etmek ve Avrupa genelinde karşılaştıkları engellerle mücadele 

etmektir. Diğer amaç, otistik kişilerin istihdamıyla ilgili olumlu girişimleri teşvik etmek ve 

istihdam alanında AB ayrımcılık karşıtı mevzuatının uygulanması için çağrıda bulunmaktır. 

Gerçekten de, Avrupa Birliği genelinde otizm spektrumundaki %10'dan daha az kişinin 
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çoğunlukla düşük ücretli işlerde veya korumalı ortamlarda çalıştığı tahmin edilmektedir 

(Autism Europe Press Release-2021). 

Sosyal Yaşam ve İstihdam Politikaları  

Avrupa Birliği genelinde, yetişkinlerin yüzde 11,5'i işsiz durumdadır. Otizmli kişilerde 

işsizlik oranı çok daha yüksek – araştırmalar yüzde 76 ile 90 arasında olduğunu gösteriyor. Bu 

durum açıkça sürdürülemez ve acil eylem gerektirmektedir. Avrupa Birliği, Üye Devletlerini, 

istihdam da dahil olmak üzere yaşamlarının her alanında, otizm de dahil olmak üzere 

engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmeye zorlayan Birleşmiş Milletler 

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'yi imzalamıştır (Autism and Work- 2014). 

Otizmli insanlar genellikle çeşitli nedenlerle iş bulmak ve sürdürmek için mücadele 

etmektedirler. Bu nedenlerden en belirgin olanı, işverenlerin beklentilerini anlama ve 

yöneticiler ve meslektaşları ile etkili bir şekilde iletişim kurma yeteneklerini etkileyen, iletişim 

ve sosyal etkileşimle ilgili doğuştan gelen zorluklardır. Yürütücü işlevlerdeki eksiklikler ve ses 

ve ışık gibi duyusal uyaranlara karşı aşırı duyarlılık, otizmli bazı kişilerin de bir iş bulmasını veya 

işini sürdürmesini zorlaştırabilir. Yine de, otizmli kişilerin istihdamla ilgili olarak karşılaştıkları 

en büyük zorluklar içeriden gelmemektedir. Karşılaştıkları en büyük zorluklar genellikle 

fırsatlara erişim eksikliği ve durumlarıyla ilgili olarak damgalanma ve ayrımcılıktır (Autism and 

Work-2014). 

İstihdamın önündeki bu engeller, otizmli bir kişi iş aramaya başlamadan çok önce 

ortaya çıkar. Avrupa genelinde, otizmi olan kişilerin iş için gerekli olan mesleki, sosyal ve 

iletişim becerilerini kazanmalarını sağlayabilecek ciddi bir uyarlanmış eğitim ve öğretim 

eksikliği bulunmaktadır. Otizmli bir kişi, uygun bir eğitim alıp almadığına bakılmaksızın, iş 

aradığında, genellikle otizmleriyle ilgili olarak damgalanma ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalırlar. 

Bir kişi, potansiyel bir işverene otizmli olduğunu açıklamasa bile, çoğu işveren, iletişim ve 

sosyal etkileşimdeki zorluklarını, bireyin işte iyi performans göstermelerini sağlamak için belirli 

destek biçimlerine ihtiyaç duyduğunu görmek yerine, uygun çalışanlar olmadıklarının açık 

işaretleri olarak yorumladığı için birçoğu geri çevrilecektir. Bir iş bulmayı başaranlar için, onu 

korumak başka bir zorluktur. Otizmli bir kişi için doğuştan gelen zorluklar, destek eksikliği ve 

sosyal tutumların birleşimi bunaltıcı olabilmektedir. 
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Otizmli kişilerin karşılaştıkları içsel zorluklara ve toplumsal engellere rağmen, onları 

potansiyel olarak seçkin çalışanlar haline getirebilecek birçok güçlü yönleri vardır. Bunlar, 

ayrıntılara odaklanma yeteneği, mantıklı ve tekrarlayan görevlerde üstün olma yeteneği ve çok 

sadık ve güvenilir olma eğilimini içermektedir. 

Otizmli kişilerin iş bulmalarını ve işyerindeki potansiyellerini gerçekleştirmelerini 

sağlamak için destek şarttır. Avrupa'da bu desteği sağlamaya yönelik bir dizi yaklaşım ve yapı 

ortaya çıkmaktadır. Bu alanda, okuldan ileri eğitime ve istihdama bireysel geçiş planlaması, 

uyarlanmış ileri eğitim ve öğretim, iş deneyimi programları, uyarlanmış işe alım süreçleri ve 

işyerinde çeşitli destek biçimleri dahil olmak üzere bazı yenilikçi uygulamalar bulunmaktadır. 

İşyerinde destek, iş tanımını, çalışma saatlerini, işyeri iletişim uygulamalarını ve fiziksel 

çalışma ortamını ayarlamak gibi zorluklarına uyum sağlamak ve güçlü yönlerinden 

yararlanmak için otizmli kişiyle iş birliği içinde uyarlamalar yapmayı içerebilir. Ayrıca işe gidiş 

gelişte ulaşım konusunda yardım sağlamayı ve/veya metin ve görseller aracılığıyla iletişim 

araçları ve günlük zamanlama araçları gibi yardımcı teknolojilerin kullanılmasını içerebilir. 

İşyerinde otizmi olan kişiler için ortaya çıkan en önemli destek biçimlerinden biri, "iş koçları" 

veya otizmli bir kişiye karşılaştıkları zorluklarda yardımcı olmak üzere belirlenmiş diğer 

personeller gibi destek kişilerini belirleme uygulamasıdır. 

Tabii ki, ihtiyaç duyulan destek türleri, otizmli bireyin ihtiyaçlarına ve çalıştıkları 

organizasyonun doğasına bağlıdır. Otizmli insanların ana akım işgücü piyasasına bireyler olarak 

katılmalarına yardımcı olmaktan, otizmli insanların güçlü yanlarını kullanmak için özel olarak 

tasarlanmış işletmeler oluşturmaya kadar, başkalarının takip etmesi için iyi uygulama vaka 

çalışmaları sağlamak için otizmli insanları başarılı bir şekilde istihdam etmek için çok çeşitli 

yaklaşımlar ve yapılar ortaya çıkmaktadır. 

Otizmli kişilerin istihdamla ilgili olanaklarını değerlendirirken, endişelerimizin 

merkezinde onların haklarının olmasını sağlamak önemlidir. Otizmi olan kişiler, kapsayıcı 

ortamlarda çalışma hakkına ve etkili bir şekilde çalışmalarını sağlamak için makul konaklama 

ve desteğe sahip olma hakkına sahiptir. Bu haklar Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına Dair 

Sözleşme'nin 27. Maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Ayrıca otizmli bireylere 

istihdamda destek sağlamak için geliştirilen çözümler her zaman her bireyin bireysel 

ihtiyaçlarına göre şekillendirilmelidir. Otizmli insanlar için istihdam çözümleri, bireylerin 

kendileri kadar çeşitli olmalıdır. Her zaman, otizmli kişiler ve yüksek düzeyde desteğe ihtiyaç 
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duyanların ebeveynleri, istihdamları hakkında bilgiye dayalı kararlar verme yetkisine sahip 

olmalıdır. Diğer tüm insanlar gibi, otizmli kişilerin istihdamla ilgili ihtiyaç ve yeteneklerinin 

zamanla değişebileceği göz önüne alındığında, istihdama hazırlıktan emekliliğe kadar sürekli 

veya gerektiği şekilde destek sağlanmalıdır. Gelişen otizm ve istihdam alanında, sürekli olarak 

bilgimizi geliştirmeli ve otizmli insanlar hakkındaki klişelerle yüzleşmeli, geliştirilen çözümlerin 

varsayımlara değil kanıtlara dayalı olmasını ve engelliliklerinden ziyade yeteneklerine olumlu 

vurgu yapılmasını sağlamalıyız. 

Avrupa genelinde birçok kuruluş bu ilkeleri uygulamaya koymaktadır. Yine de, otizmli 

yetişkinlerin büyük çoğunluğu işsiz kaldığından, acilen daha fazla önlem alınması 

gerekmektedir. Otizmi olan kişilere istihdama geçiş yolları yaratmak sadece ilerici işverenlerin 

ve otizm örgütlerinin rolü değil, aynı zamanda ulusal hükümetlerin de görevidir. Avrupa Birliği 

ve tüm Üye Devletleri, istihdam da dahil olmak üzere yaşamın her alanında engellilerin 

haklarını uygulamak için harekete geçmelerini zorunlu kılan Birleşmiş Milletler Engellilerin 

Haklarına İlişkin Sözleşme'yi imzalamış ve/veya onaylamıştır. 

Otizmli bireyleri, istihdam kazanmaları ve sürdürmeleri için desteklemek kuşkusuz 

maliyetler gerektirir. Eğitim, öğretim ve destekli istihdam programlarının tümü kamu 

harcamalarını içermektedir. Bu kamu harcaması, bir yatırım olarak değerlendirilmelidir. Bir 

kuruluş otizmli bir kişiyi işe aldığında, bu sadece bir kurumsal sosyal sorumluluk eylemi 

değildir, karşılıklı yarar vardır - doğru destek verildiğinde, otizmli çalışan, kuruluşun başarılı 

olmasına yardımcı olan bir çalışan ekibinin ayrılmaz bir parçası haline gelir. Ayrıca, otizmli 

bireyler istihdam edildiklerinde sadece maddi olarak geçimlerini sağlamakla (ya da en azından 

kısmen) kalmamakta, aynı zamanda çalışmaları ve vergi katkılarıyla topluma doğrudan katkı 

sağlayabilmektedirler. Otizmli bir kişi istihdam edildiğinde, sadece otizmli kişilere değil, 

çalıştıkları kuruluşlara ve bir bütün olarak topluma fayda sağlayan sağlam bir yatırım olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Her şeyden önce, otizmli insanlar için istihdam, sadece bir gelire sahip olmaktan daha 

fazlasıdır - bu onların toplumun aktif üyeleri olmalarını ve daha tatmin edici ve bağımsız 

hayatlar yaşamalarını sağlamaktır. 

BM Sözleşmesi'nin 24. ve 27. maddeleri, engellilerin tam eğitimi ve tam istihdamı için 

uyulması gereken ilkeleri tanımlamaktadır. Sözleşme'nin eğitim hakkıyla ilgili 24. maddesi 

uyarınca Devletler, engellilerin yaşam boyu öğrenme ve mesleki eğitim de dahil olmak üzere 
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her düzeyde eğitim sistemlerine eşit erişimlerini sağlamalıdır. Devletler ayrıca, engelli kişilere 

yalnızca teknik yardım yoluyla değil, aynı zamanda eğitime erişim sağlamak için insani yardım 

yoluyla da makul düzenlemelerin yapılmasını sağlamalıdır. Öğretmenler de özel eğitim 

almalıdır. Sözleşme'nin 27. maddesine göre, Devletler engellilerin çalışma ve istihdam 

haklarını kullanmalarını sağlamalıdır. Bu, işyerinde engelli kişilere makul düzenlemelerin 

yapılmasını sağlamak için uygun adımların atılmasını içerir. Devletler elbette engellileri de 

kamu sektöründe istihdam etmelidir. 

Devletler, engellilerin açık, kapsayıcı ve erişilebilir bir işgücü piyasasında çalışmaları için 

fırsatları teşvik etmeli ve geliştirmelidir. BM Sözleşmesi'nin 27. Maddesi uyarınca, otizmi olan 

kişiler, kapsayıcı ortamlarda istihdam edilme ve etkili bir şekilde çalışmalarını sağlamak için 

makul düzenleme ve destek alma hakkına sahiptir. 

Otizmli kişilerin iş bulmalarını ve işyerindeki potansiyellerini gerçekleştirmelerini 

sağlamak için uyarlanmış destek vazgeçilmezdir. Bu destek her zaman her bir kişinin bireysel 

ihtiyaçlarına göre ve ayrıca ilgili işletmenin doğasına da bağlı olarak şekillendirilmelidir. Bu 

desteği sağlamak için çok sayıda yaklaşım mevcuttur. Yenilikçi uygulamalar, iş deneyimi 

programlarını, uyarlanmış işe alım süreçlerini ve işyerinde belirli destek biçimlerini 

içermektedir. İşyerinde destek, iş tanımının, çalışma saatlerinin, işyeri iletişim uygulamalarının 

ve fiziksel çalışma ortamının ayarlanması anlamına gelir. İşe gidiş gelişte ulaşım konusunda 

yardım sağlamak ve yardımcı teknolojileri kullanmak da elde tutulması gereken destek 

araçlarıdır. 

Avrupa kurumları ve uluslarüstü kuruluşlar düzeyinde - yani Avrupa Konseyi ve Avrupa 

Birliği - özel olarak otizmli kişilerin haklarını teyit etmeyi ve korumayı amaçlayan özel hukuk 

kuralları veya katı hukuk belgeleri, Devletlere, özellikle şu anda mevcut olmayan eğitim ve 

istihdam alanında bu tür haklara saygı göstermek, bu hakları korumak ve geliştirmek 

yükümlülüklerini dayatır. 

Otizmli bireylerin özel durumları ve ihtiyaçları, engelli haklarına ilişkin daha geniş 

kurallar ve yasal belgeler çerçevesinde ve aynı zamanda eşitlik ve ayrımcılık yapmama genel 

ilkesinin uygulanması kapsamında daha çok yasal tanınma ve koruma bulmaktadır. 
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İstihdama İlişkin Yasal Düzenlemeler  

AB bağlamında, otizm planları ve stratejileri Bulgaristan, Fransa, Danimarka, 

Macaristan ve Birleşik Krallık’ta İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya gibi yalnızca birkaç 

üye devlet tarafından benimsenmiştir. Tüm bu planların yasal bir dayanağı bulunmakta olup 

şu ana kadar yasal bir düzlemde sunulmuş veya bir Hükümet veya bir bakanlığın girişimiyle 

kabul edilmiştir. 

Son birkaç yılda hem AB ülkelerinde hem de Avrupa dışında benimsenen ulusal otizm 

planlarının ve stratejilerinin sayısı, kamu kurumlarının OSB'li kişilerin ve ailelerinin karşı karşıya 

olduğu zorluklara karşı artan bir farkındalığını göstermektedir. Hükümetler yavaş yavaş OSB'li 

bireylerin haklarını koruma ve savunmada ve onların topluma dahil olmalarını ve katılımlarını 

garanti etmedeki kilit rollerinin farkına varmaktadırlar. Bu perspektifte, ulusal otizm planları 

ve stratejileri, Devletlerin sağlık, eğitim ve istihdam gibi OSB'li kişilerin yaşamları üzerinde 

büyük etkisi olan kilit alanlarda kişiye özel hizmetler sunduğu araçlardır. Ayrıca, bu planlar ve 

stratejiler, daha önce de belirtildiği gibi, ulusal politikalar, mevzuat ve çok sektörlü planların 

geliştirilmesini tavsiye eden Dünya Sağlık Asamblesi'nin son göstergeleri ile tutarlı olup OSB 

ilgili sorunları ele almak için yeterli insan, finansal ve teknik kaynaklarla desteklenmektedir. 

Bu nedenle, otizm planları ve stratejileri, OSB'li insanlar ve aileleri için yaşam kalitesini 

desteklemenin ve iyileştirmenin doğru yolu olabilir. Aslında uygulama, bir planda öngörülen 

hedeflere her zaman tam olarak ulaşılamasa bile genel olarak yerel düzeyde olumlu etkileri 

olduğunu göstermektedir ve bu araçların benimsenmesi, OSB'li kişilerin haklarının ilgili devlet 

tarafından etkin bir şekilde korunacağını garanti etmemektedir. 

İkincisi, otizm planları ve stratejileri, resmi prosedürleri tekrarlamadan revizyonlarına 

izin veren esnek bir yapıya sahiptir. Bu esneklik, tüm otizm planları ve stratejileri için temel 

unsurlar olan uygulama ve izleme ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Yetkili Bakanlıklar veya Birimler, 

genellikle ulusal ve yerel düzeydeki belirli organ veya ağların ve otizm derneklerinin iş 

birliğiyle, otizm planlarının uygulanması ve güncellenmesi göreviyle görevlendirilmektedir. 

Üçüncüsü, otizm planları ulusal ve yerel düzeylerde hizmetlerin stratejik yönünü ve 

koordinasyonunu, mevcut hizmetlerin haritasını çıkarmayı, öncelikli müdahale alanlarını ve 

hizmetleri sağlamak ve eylemleri yürütmekten sorumlu organları belirlemeyi ortaya 

koymaktadır. Bazı durumlarda, hizmetlerin rasyonelleştirilmesi ve böylece kamu parasının 

tasarruf edilmesi de tavsiye edilmiştir. 
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Son ortak yön, kamu finansmanıyla ilgilidir. AB üye devletlerinde kabul edilen tüm 

otizm planları ve stratejileri, bu araçları uygulamak için gerekli kaynakları temin etmesi 

gereken Hükümetlerin desteğine sahiptir. 

“Engellilerin Haklarına İlişkin BM Sözleşmesi”, Avrupa Birliği'nin bağlı olduğu 'insan 

hakları alanında yasal olarak bağlayıcı ilk belgedir. Sözleşme, devletlerin tüm insan haklarını ve 

engellilerin temel özgürlüklerini korumasını ve güvence altına almasını gerektirir. Bu belgenin 

konuları arasında, özel olarak ilgili olanlar sırasıyla, eğitime ve işgücüne ve istihdama ayrılmış 

olan Madde 24 ve 27'dir. 

Ayrıntılı olarak, Madde 24(5) şunları belirtir: 

‘Taraf Devletler, engellilerin genel yükseköğretime, mesleki eğitime, yetişkin eğitimine 

ve yaşam boyu öğrenime ayrımcılık olmaksızın ve diğerleriyle eşitlik temelinde erişebilmelerini 

sağlar. Bu amaçla, taraf devletler, engelliler için uygun barınma olanaklarının sağlanmasını 

garanti altına alacaktır'. 

Madde 27(1) güçlü bir şekilde şunu belirtir: 

‘Üye devletler, engellilerin diğerleriyle eşit koşullarda çalışma hakkını tanır; buna, açık, 

kapsayıcı ve engelliler için erişilebilir bir işgücü piyasası ve çalışma ortamında özgürce seçilmiş 

veya kabul edilmiş bir çalışma yoluyla kendi geçimini sağlama fırsatı hakkı da dahildir. Taraf 

devletler, istihdam sırasında engelli olanlar da dahil olmak üzere, çalışma haklarının 

kullanılmasını mevzuat yoluyla da dahil olmak üzere uygun adımları atarak güvence altına 

alacak ve teşvik edeceklerdir’. 

'2010-2020 Avrupa Engellilik Stratejisi', haklarını kullanmaları ve sosyal hayata tam ve 

aktif katılımlarından yararlanmaları için engellileri en uygun duruma getirmek için sekiz ana 

eylem alanı belirlemiştir: erişilebilirlik, katılım, eşitlik, istihdam, eğitim ve eğitim, sosyal 

koruma, sağlık ve dış eylemler. Meslek açısından, yukarıda bahsedilen Avrupa Stratejisi, 

“AB'de büyüme hedeflerine ulaşmak için, ücretli istihdam edilen engelli kişilerin açık işgücü 

piyasasında daha fazla olması gerektiğini belirtmektedir. Komisyon, beceri ve işgücünün 

yenilenmesi için Avrupa 2020 stratejisinin ve programının tüm potansiyelini kullanacak ve üye 

devletlere şu bilgileri sunacaktır: analizler, politika rehberliği, bilgi ve diğer yardım türleri. 

Engelli kadın ve erkeklerin istihdam durumuna ilişkin bilgileri iyileştirecek, sorunları 
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belirleyecek ve çözümler önerecek, özellikle eğitimden iş dünyasına geçişlerinde engelli genç 

insanlara özel bir ilgi gösterecek”. 

İstihdam İstatistikleri 

Dünya Sağlık Örgütü'nün genel kurulu olan Dünya Sağlık Asamblesi, 24 Mayıs 2014 

tarihli 'otizm' ile ilgili WHA67.8 sayılı Kararında, 'otizm spektrum bozukluklarının erken 

çocukluk döneminde ortaya çıkan gelişimsel bozukluklar ve durumlar olduğunu ve çoğu 

durumda, yaşam boyu devam eden ve eşlik eden zihinsel ve dil engelleri olsun veya olmasın 

sosyal etkileşim ve iletişimde gelişme bozukluğu ve sınırlı bir faaliyet ve ilgi repertuarının varlığı 

ile teşhiş edilir; bozukluğun belirtileri, kombinasyonlar ve semptomların ciddiyet düzeyleri 

açısından büyük ölçüde farklılık gösterir. 

Şu anda OSB, Amerika Birleşik Devletleri'nde her 68 çocuktan 1'ini etkilerken, Avrupa 

Birliği'nde (AB) her 150 çocuktan birini etkileyen en hızlı büyüyen ciddi gelişimsel engelliliktir. 

Küresel tahminlere göre, engelliler dünya nüfusunun yaklaşık %15'ini oluşturmaktadır. 

Bunların 785 milyon ila 975 milyonu çalışma yaşında (15 yaş ve üzeri) olup çoğu, kayıt dışı 

ekonominin işgücünün önemli bir bölümünü istihdam ettiği gelişmekte olan ülkelerde 

yaşamaktadır.  

Engellilerin işgücüne katılım oranı birçok ülkede düşüktür. Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyelerine ilişkin son rakamlar, çalışma çağındaki engellilerin 

yarısından biraz daha azının, çalışma çağındaki engelli olmayan beş kişiden birine kıyasla 

ekonomik olarak aktif olmadığını göstermektedir. Engellilik tanımlarındaki ve istatistiksel 

metodolojideki ulusal farklılıklar nedeniyle işsizlik oranları konusunda ülkeler arasında 

karşılaştırma yapmak zor olsa da ülkeler ve bölgeler arasında bir istihdam açığının olduğu 

açıktır. AB'ye göre, 2011'de engellilerin işsizlik oranı %17,4 idi, bu veri 2010'dan (%18,0 iken) 

daha düşüktü ancak aynı yıl için engelli olmayanların işsizlik oranından çok uzaktı (%10,2) 

(Della Fina, Cera, 2015). 

Gerçekten de, engelli kişiler istihdam edildiklerinde, çalışma arkadaşlarına göre daha 

düşük ücretli işlerde, daha düşük mesleki düzeylerde ve en kötü çalışma koşullarında bulunma 

olasılıkları daha yüksektir. Akranlarından daha sık olarak, yarı zamanlı işlerde veya geçici 

pozisyonlarda bulunurlar ve genellikle kariyer gelişimi için çok az olasılık vardır. Bu tür kişilerin 

bu konuda karşılaştıkları engeller genellikle olumsuz tutumlar veya görüşler, köklü damgalama 
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ve klişeler ve hükümetlerin, işverenlerin ve genel nüfusun ilgisizliği ile ilgilidir. İşgücü 

piyasasıyla ilgili becerilerde eğitim ve öğretime erişim eksikliği de önemli engellerdir.  

Engelli kişiler, genellikle çalışma hayatına uygun olmayan, açık iş piyasasında gerektiği 

gibi görevleri yerine getiremeyen veya korumalı iş yerleri gibi korunaklı ortamlarda daha iyi 

durumda olarak görülmektedir. Otizm spektrum bozukluğu olan kişilere ilişkin ise en kötü 

veriler mevcuttur. Gerçekten de, engellilerin %45'i ve engelli olmayanların %65,8'i ile 

karşılaştırıldığında, OSB'li kişilerin %10'dan azı iş bulabilmektedir (Della Fina, Cera, 2015). 

Son yıllarda otizm vakaları artış göstermektedir. Örneğin, 2016'da Amerika Birleşik 

Devletleri'ndeki 54 çocuktan yaklaşık 1'inde 8 yaşına kadar OSB tespit edilmiştir. Bu, 2014'e 

göre %10'luk bir artış anlamına gelmektedir. Otizme ilişkin tek bir neden tespit edilmemiştir 

ancak tedavisi olmamasına ve çocuklar bu engellilikten kurtulamamasına ragmen, erken teşhis 

iyileştirilmiş sonuçların anahtarıdır.  

Dünyadaki otizm oranlarını takip etmek biraz zor olmaktadır. Bunun nedeni, birçok 

ülkenin otizm oranlarını izlememesi veya bildirmemesidir. Otizmi değerlendirmek için belirli, 

tek tip kriterler de yoktur. Varsa bile, değerlendirme yapacak kaynaklara sahip olmayan birçok 

ülke bulunmaktadır. Küresel Sağlık Veri Değişimi (The Global Health Data Exchange), her 

yaştan insan için dünya çapındaki tüm ülkeler için otizm oranlarını derlemiştir. Otizm 

oranlarının en düşük olduğu ülkeler ise Avrupa'daki gelişmiş ülkelerdir. Fransa, 10.000 kişide 

69.3 veya 144 kişide 1 ile en düşük otizm oranlarına sahiptir. Portekiz, 10.000'de 70.5 veya 

142'de 1 ile Fransa’yı takip etmektedir. 
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Şekil 1: Ülkelere Göre Otizm Oranları 2021 

 

Kaynak: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/autism-rates-by-country   

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/autism-rates-by-country
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Kaynakça: 

 Autism-Europe (2019) Autism-Europe’s evaluation of the European Disability 

Strategy 2010-20 Recommendations for the future disability strategy 

https://www.autismeurope.org/wp-

content/uploads/2019/11/AE_response_EDS.pdf  

 PR: Autism-Europe calls on the EU to better develop access to education and 

employment 

https://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2021/03/WAAD-2021_-

Press-Release.pdf  

 Autism and work. Together we can 

https://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-

autism-and-employment_EN.pdf  

 Fostering a barrier-free society for people on the autism spectrum 

https://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2018/04/Autism-

Europe_Testimonies-for-a-barrier-free-society-compressed-.pdf  

 Protecting the Rights of People with Autism in the Fields of Education and 

Employment 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-13791-9.pdf  

 https://worldpopulationreview.com/country-rankings/autism-rates-by-country 

 https://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2017/08/autism-leafle-

awareness-uk.pdf  

 https://books.google.com.tr/books?id=5gMyBwAAQBAJ&pg=PA76&lpg=PA76&d

q=Protecting+the+Rights+of+People+with+Autism+in+the+Fields+of+Education+

and+employment.pdf&source=bl&ots=zdTNngJXZV&sig=ACfU3U0DBwYMTMn_J

DiWT-

QJzCp0sDntbQ&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwia2qrVhtnzAhUQhP0HHTrjDkoQ6AF6

BAgbEAM#v=onepage&q&f=false  
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BÖLÜM III 

TÜRKİYE’DE OTİZMLİ GENÇLERİN İSTİHDAMINA GENEL BAKIŞ 

Türkiye / Eker Süt Ürünleri 

Mevcut Durum 

CDC'nin açıkladığı rakamlara göre dünyada her 54 kişiden 1'i otizm tanısı almaktadır. 

Türkiye'de ise otizmin prevelansına yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. CDC'nin 

açıkladığı rakamı ülkemiz nüfusuna uyarladığımızda yaklaşık 1.500.000’den fazla otizmli 

bireyin olduğu tahmin edilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın 2019 verilerine göre ise sadece 38.661 

otizm spektrum bozukluğu tanılı birey bulunmaktadır. Otizmli ve diğer engelli bireylerin 

bağımsız yaşamalarını desteklemek için gerekli olan en önemli becerilerden biri de  ''istihdam 

ve çalışma becerileridir''. İstihdam ve çalışma becerilerinin kazanılması ile birlikte bireyler 

kendi sorumluluklarını alabilmekte, ekonomik ve sosyal bağımsızlıklarını kazanmakta, karar 

verme becerileri artmakta, özgüven ve özsaygıları yükselmektedir. Otizmli ve diğer engelli 

bireyler istihdam ile birlikte kendilerini bir ''yetişkin bir birey'' olarak hissetmektedirler.  

2011 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan ''Nüfus ve Konut'' 

araştırmasında genel nüfus içerisinde en az bir engeli bulunan nüfusun %6,9 olduğu 

açıklanmıştır. Bu oran yaklaşık olarak 4.876.000 kişiye denk gelmektedir. 

Şekil 2: Engel Grubu ve Cinsiyete Göre Engelli Nüfus Oranı 
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Ulusal Engelli Veri Tabanına göre Türkiye'de kayıtlı 2.511.950 engelli bulunmaktadır. 

Bu sayının 775.012'si ağır engelli grubundadır. Otizmli bireylerin yer aldığı iki engel grubu 

vardır. Bunlardan birincisi "Zihinsel Engelli" grubu olup genel engelli nüfus içinde %17.07 

(385.313) ile en kalabalık gruptur. Bir diğeri ise %7.57 (170.927) ile "Ruhsal ve Duygusal 

Engelli" grubudur. Otizm Spektrum Bozukluğu olan birey sayısı bilinmemekle birlikte toplam 

556.240 kişiyi kapsayan bu iki engel grubunda otizmli bireyler de bulunmaktadır. 

Sosyal Yaşam ve İstihdam Politikaları  

Türkiye’de engelli bireylere yönelik politikaların ilk adımı 1957 yılında atılmış olup, 

1970’li yıllardan itibaren ciddi çalışmalara başlanmış, 2000’li yılların başında ise çalışmalar 

ivme kazanmıştır. Engelli bireylere yönelik ülkemizdeki ilk politikalar 1957 yılında hayata 

geçirilen ‘’maluliyet sigortası’’ uygulaması ile başlamıştır. Maluliyet sigortası sadece ilk defa 

çalışmaya başladıktan sonra çalışma yetisinin 2/3’ünü kaybederek engelli raporu alan bireylere 

yönelik olup, doğuştan engelli bireyleri kapsamamaktaydı.  

Engelli bireylerin istihdamına yönelik birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Bu 

yöntemlerin bir kısmı devletin yaptığı yasal düzenlemelerle, bir kısmı engelli girişimciliği ile bir 

kısmı ise sosyal sorumluluk kapsamında değerlendirilebilir. 

Türkiye’de Engelli İstihdam Yöntemleri 

a) Kota Sistemi 

İşverenlerin belirli sayıda ve oranda engelli çalıştırma zorunluluğu anlamına gelen kota 

sistemi ülkemizde ilk defa 1971 yılında çıkan İş Kanunu ile uygulanmaya başlamıştır.  Engelli 

bireylerin istihdam edilebilirliğini en kolay şekilde sağlayan bu yöntem ile engelli bireyleri 

gönüllü olarak istihdam etmeyen işverenlere yasal zorunluluk olarak engelli istihdamını 

sağlamaları tebliğ edilmektedir. 2003 yılında çıkarılan iş kanunu ile engelli kotası kamuda %3’e, 

özel sektörde %4’e çıkarılmıştır. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), engelli kotası kapsamında 

yapılacak olan istihdama aracılık etmekte, firmaların kota kapsamında çalıştıracağı engelli 

bireyler İŞKUR’a müracaat ederek iş gücüne dâhil olmaktadır. 

b) Korumalı İşyerleri 

İşgücü piyasasına kazandırılması zor olan ve en az %40 oranında engeli bulunan ruhsal 

ve zihinsel engelli bireyler için mesleki rehabilitasyon ve istihdam olanağı yaratmak adına 

hayata geçirilen korumalı işyeri modelinde, devlet tarafından gerekli teknik ve mali desteği 
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sağlanarak bu engel gruplarındaki bireyler için uygun çalışma ortamının olduğu işyerleri 

oluşturulmaktadır. Korumalı işyerlerine yönelik, maaş desteği, kuruluş sermayesi desteği, 

işletme gider desteği ve çeşitli vergilerden muafiyet gibi teşvikler uygulanmaktadır. 

Korumalı işyerlerinde en az 8 engelli bireyin çalışması, engelli işçilerin oranı tüm 

işçilerin %75’i olması, engelli bireyin çalışabileceği düzenlenmiş ortamın olması 

gerekmektedir. Türkiye’de bu şekilde faaliyet gösteren sadece 7 korumalı işyeri 

bulunmaktadır. İŞKUR, korumalı iş yeri projelerine dönemsel olarak hibe desteği vermektedir. 

c) Kişisel Çalışma Yöntemi 

Engelli bireyin kendi işyerini kurup çalışması anlamına gelen kişisel çalışma yönteminde 

girişimci olan engelli birey kendi kaynaklarını, çevresindeki kaynakları veya devlet desteklerini 

kullanarak kendi işini kurabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 

Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) her yıl kendi işyerini kurmak isteyen engelli bireylere 

girişimcilik eğitimi vermekte, İŞKUR ise keni işyerini kurmak isteyenler için proje çağrısına çıkıp 

hibe desteği sağlamaktadır. 

d) Gönüllü İstihdam 

İşverenlerin herhangi bir teşvik veya ceza olmadan, tamamen kendi inisiyatifleriyle 

engelli bireyleri istihdam etmesidir. 21.yy’da önem kazanan kurumsal sosyal sorumluluk ve 

sürdürülebilirlik kavramları ile günümüzde bu yöntem önem kazanmış, kurumsal az da olsa 

gönüllü olarak kota dışı engelli istihdamını sağlamaya başlamışlardır. 

e) Evde Çalışma 

İşyerine gelemeyecek durumdaki engellilerin istihdamını kolaylaştırmaya yönelik bir 

uygulamadır. Evde çalışma, işin kişinin kendi evinde teknolojik aletler yardımıyla yerine 

getirilmesi olarak açıklanabilir. Bu kapsamda engelli bireyler muhasebe, danışmanlık vb. gibi 

alanlarda istihdam edilebilirler. Özellikle son 2 yıldır patlak veren pandemi nedeniyle birçok 

çalışan evden çalışma modeline dönmüştür. 

f) Kooperatif Çalışma Yöntemi 

Bu yöntemle birlikte engelli bireyler kendi aralarında örgütlenerek veya devlet 

desteğiyle kurdukları kooperatiflerde kendileri için çalışma imkânı yaratabilirler. Türkiye’de 

henüz bu yöntemle kurulmuş bir iş yeri bulunmamaktadır. 
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Türkiye’de Engelli Bireylere Yönelik İstihdam Politikaları 

Türkiye’de aktif işgücünde olan engelli birey sayısı oldukça düşüktür. Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun gerçekleştirdiği Nüfus ve Konut Araştırması’na göre en az bir engeli olan nüfusun 

işgücüne katılma oranı erkeklerde %35.4, kadınlarda %12.5, toplamda ise %22.1’dir. Engelli 

bireylerin istihdamının artırılması için birçok farklı politika uygulanmaktadır. Engelli bireylere 

yönelik uygulanan politikaların büyük bir kısmı, engeli olmayan bireylere de uygulanmaktadır. 

a) Eşleştirme ve Danışmanlık Hizmetleri 

İşgücü piyasasındaki engelli çalışan eksiğini kapatma ve engelli bireyleri istihdama 

yöneltme, doğru işe doğru aday bulma, işçi işveren eşleşmesini sağlama amacıyla kurulmuş, 

istihdam danışmanlığı da yapan kamu ve özel istihdam büroları bulunmaktadır. Ülkemizde 

resmi olarak İŞKUR işçi bulma ve işveren ile eşleştirme, iş gücüne dâhil etme ve istihdama 

hazırlık gibi hizmetleri yürütmektedir. Bunun yanı sıra özel istihdam büroları da engelli 

istihdamı konusunda çalışmalar yapmaktadırlar. 

b) Mesleki Eğitim 

İşsiz engelli bireylerin iş bulmasını sağlayacak şekilde bilgi ve beceri elde edebilmesi 

için, hâlihazırda çalışanların ise vasıflarının artırılması, istihdamın korunması ve 

yaygınlaştırılması adına farklı alanlara yönelik düzenlenen eğitimlere mesleki eğitim denir. 

İŞKUR, istihdam garantili meslek edindirme kursları, toplum yararına programlar, engellilere 

yönelik mesleki eğitim kursları düzenlemektedir. 

c) Sübvanse Edilmiş İstihdam 

Kapanmalar veya özelleştirmeler gibi nedenlerle işini kaybetmiş olan engelli bireylerin 

kamu istihdam büroları tarafından tekrar istihdama kazandırmak amacıyla ücretlerinin devlet 

tarafından karşılanarak (sübvanse edilerek) başka bir işe yerleştirilmesidir. 

d) Destekli İstihdam 

İş gücüne dahil olmak isteyen engelli bireylerin ve diğer dezavantajlı grupların gerçek 

ve sürdürülebilir bir işe sahip olmaları, diğer işçilerle eşit ücret almaları, iş başında ihtiyaç 

duydukları desteğe ulaşabilmeleri için tasarlanmış bir iş modelidir. Türkiye'de uygulamada iş 

koçluğu modeli için bazı özel sektör örnekleri vardır, örneğin Eker Süt Ürünleri firmasında 1 iş 
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koçu Eker firmasında istihdam edilen her 3 otizmli gence destek sağlamaktadır. Diğer yandan 

İŞKUR il müdürlüklerinde engelliler için iş koçluğu modelinin oluşturulması bir kamu inisiyatifi 

bulunmaktadır. 

e) İşsizlik Sigortası 

İşsizlik sigortası kanunu ile belirlenmiş kıstasa sahip olan engelli bireyler, yine kanunun 

belirlediği koşullar uyarınca işsiz kalmaları durumunda işsizlik ödeneği alabilmektedirler. 

İşsizlik ödeneği alabilmek için işçinin kendisinin istifa etmiş olmaması veya işveren tarafından 

haklı sebeplerle işten çıkarılmış olmaması gerekmektedir. 3 yıl içerisinde 600 gün sigortalı 

olarak çalışmış ve işten ayrılmadan önce 120 gün içerisinde primleri tam yatmış ise işsizlik 

sigortası almaya hak kazanmaktadır. İşsizlik sigortası pasif istihdam politikası olarak 

uygulanmaktadır. 

f) Erken Emeklilik 

Engelli bireylere yönelik erken emeklilik olma hakları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 

tarafından düzenlenmiştir. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 

25.maddenin ikinci fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya engeli 

bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az on beş yıldan 

beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş 

olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. 

Buna göre işe girmeden önce; % 60 ve üzerinde engelli olanlar ile bildirim yapmadıkları 

halde işe girmeden önce %60 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler malulen emeklilik 

hakkı elde edemezler. İşe girerken; % 50 ilâ % 59 arasında engelli olduğu anlaşılan sigortalılar, 

en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün, % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan 

sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm 

sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın 

yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94.madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi 

tutulabilirler. 

g) Gelir Vergisi İndirimi 

Engel oranı en az %40 ve üzeri olanların aldıkları maaş üzerinden ödedikleri gelir 

vergisinde belli oranda indirime gidilmektedir. Engel derecesine göre farklılaştırılmış oranlarda 
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indirim yapılmaktadır. Ailesinde bakmakla yükümlü olduğu engelli olan kişiler de bu gelir 

vergisi indiriminden yararlanabilmektedirler. 

h) İşverenlere Yönelik Teşvikler 

-Vergi İndirimi 

KDV kanununca işverenler bazı vergilerden muaf tutulmaktadır. 

a) Kurum ve kuruluşların hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, 

sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, öğrenci veya yetiştirme yurtları, 

yaşlı ve engelli bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkünevleri ve yetimhaneleri 

işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri 

ile bunlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine 

yapacakları teslim ve hizmetler, 

b) Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her 

türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları KDV’den muaftır. 

Ve yine ‘’Malül ve sakatların kullanımına mahsus üretilen eşya, dolaşıma sokulacak 

eşya gümrük vergilerinden muaftır. 

-Prim Teşviki 

Engelli istihdamını artırmaya yönelik olan bu politika kapsamında, istihdam edilen her 

bir engelli birey için asgari ücret üzerinden işverenin sosyal güvenlik pirimlerinin tamamı 

Hazine tarafından karşılanmaktadır. 

-Sosyal Teşvikler 

Türkiye’de engellilere yönelik sunulan hizmetlere yönelik devlet tarafından ‘’2020 

Erişilebilirlik Ödülleri’’ töreni düzenlenmiş ve engelli istihdam eden firmalardan başarılı 

olanlara da bu kapsamda ödül verilmiştir. Bunun dışında Türkiye’de yapılan sosyal teşvik 

çalışması maalesef bulunmamaktadır. 

Türkiye’de Engelli Bireylere Yönelik Uygulanan Sosyal Politikalar 

Türkiye’de engelli bireylere yönelik sosyal politikaların gelişmesi Avrupa’ya nazaran 

gecikmeli olmuştur. 1950’li yıllarda eğitime yönelik uygulamalar başlamış olsa da kapsamlı 

sosyal politikalar 1990’lı yılların sonunda uygulanmaya başlamıştır. 
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a) Eğitim Hizmetleri 

Engelli bireylere yönelik özel eğitim uygulamaları, 1921 yılında ilk defa açılan görme ve 

işitme engelli okullarının 1951 yılında Sağlık Bakanlığı’ndan Milli Eğitim Bakanlığı’na devri ile 

başlamıştır. 5378 sayılı Engelliler Kanunu`nun 15. Maddesinde “Hiçbir gerekçeyle engellilerin 

eğitim alması engellenemez. Engelliler, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, 

yaşadıkları çevrede bütünleştirilmiş ortamlarda, eşitlik temelinde, hayat boyu eğitim 

imkânından ayrımcılık yapılmaksızın yararlandırılır” denmektedir.  

Günümüzdeki engelli bireyler en az %20 engelli raporu olduğunu engelli sağlık kurulu 

raporunca kanıtlarsa, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ücretsiz olarak ayda 8 saat 

bireysel, 4 saat de grup eğitimi alma hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra anaokulundan-liseye 

kadar ücretsiz olarak engellilere özel okullarda veya kaynaştırma öğrencisi olarak 

okuyabilmektedirler. Yükseköğrenim düzeyinde ise engelli bireylere özel bir çalışma yoktur. 

Bütünleştirilmiş olarak akranları ile birlikte özel veya devlet üniversitelerde 

okuyabilmektedirler. Üniversitelerin tüm engelli bireyler için erişilebilirlik çalışmaları yapma 

yükümlülüğü bulunmaktadır. Üniversitede Kredi ve Yurtlar Kurumu engelli öğrencilere 

yurtlarında %50 indirim yapmaktadır. Halk eğitim merkezleri ise engellilerden herhangi bir 

ücret almaz. Yine engelli bireyler açıköğretim kurumlarına herhangi bir ücret ödemez. 

b) Sağlık Hizmetleri 

Engelli bireyler engelli olduklarını belgelemek için Sağlık Bakanlığı tarafından 

belirlenmiş hastanelerde ücretsiz olarak ‘’Engelli Sağlık Kurulu Raporu’’ almak zorundadırlar. 

Bu rapor farklı branşlardan uzman hekimlerin engelli bireyi muayene etmesi ve engel oranının 

belirtilmesi ile verilmektedir. Raporda kişinin ihtiyaç duyduğu destek materyalleri, 

çalıştırılamayacağı işler, hangi haklar için raporu kullanabileceği belirtilmiştir. Engelli birey,  bu 

raporla birlikte engelli maaş başvurusunda bulunur ve engelli maaşı bağlanırsa tüm devlet 

hastanelerindeki sağlık hizmetlerinin ücreti devlet tarafından karşılanır. Tüm hastanelerde 

engellilere muayene sırasında öncelik hakkı vardır. Engelli bireyler devlet tarafından 

belirlenmiş koşullara uygunluk sağlandığında ise ücretsiz olarak sosyal hizmet ve evde bakım 

hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. 

 

 



34 
 

c) Araç, Emlak ve Gelir Vergisinden Muafiyet 

Engelli raporu %90 ve üzeri olan engelli bireylere araç alımında ÖTV ve MTV indirimi 

bulunmaktadır. Bu kapsamda engelli bireyler, yurt içinde özel tüketim vergisi olmadan araç 

alabilmekte, yurtdışından gümrük vergisi olmadan araç getirebilmekte ve motorlu taşıtlar 

vergisi ödememektedirler. 

En az %40 oranında engeli bulunan, engelli kimlik kartı olan veya engelli sağlık kurulu 

raporu bulunan engelli bireyler emlak vergisinden muaftırlar. En az %40 oranında engeli 

bulunan engelli bireyler kazandıkları ücrete göre belli oranlarda gelir vergisinden muaf 

tutulmuşlardır. 

d) Mimari Erişilebilirlik Hakları 

Belediyeler engellilere uygun olarak düzenlemeleri erişilebilirlik standartlarına uygun 

olarak yapmak zorundadılar. Binalar, kaldırımlar, yaya yolları, konutlar vb. engellilerin 

kullanabileceği şekilde yapılmak durumundadır. 

e) Ulaşım Hakkı 

Belediyelerin toplu taşıma araçların engelli bireylere %30 indirim uygulanmaktadır. 

Demiryolu ulaşımında %40 ila %50 arası engelli bireylerde %50, %50’nin üzerinde engeli 

bulunan engelli bireylerde ücretsiz ulaşım hakkı tanınmaktadır. Havayolu ulaşımında ise Türk 

Hava Yolları iç hatlarda %20, dış hatlarda %25 engelli indirimi uygulamaktadır. 

f) Kültür Sanat Hizmetleri 

Devlet tiyatroları engelli bireylere ücretsizdir. Bunun yanında sinemalar ise engellilere 

%50 indirim uygulamak zorundadır. 

g) İletişim Hakkı 

Özel iletişim vergisi engelli bireylerden alınmaz. Telekom operatörleri ise engellilere 

yönelik belli oranlarda indirim sağlamaktadır. 

h) Engelli Maaşları ve Destek Ödemeleri 

Engelli bireylerin engel durumuna, gelir durumuna ve ihtiyaç durumuna göre farklı 

engelli maaş ödemeleri bulunmaktadır. %40 ve üzeri engeli bulunanlar engel oranlarına göre 

aylık 661 TL ile 991 TL (2021 yılı için) arasında engelli aylığı alabimektedirler. Maddi durumu 
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kötü olan engelli bireyler ise 2021 yılı için aylık 1.125 TL muhtaç aylığı alabilmektedirler. %50 

ve üzerinde ağır engelli derecesine sahip olan, bakımını ailesinden bir kişinin yapması gereken 

bireylerin ailelerine ise 2021 yılı için 1.798 TL evde bakım maaşı verilmektedir. 

i) Bakım Hizmetleri 

Geçici Bakım Hizmetleri: Ailesi tarafından bakılan engelli bireyin ailesinin herhangi bir 

işi olduğunda, sağlık, turizm, iş amaçlı şehir dışına veya yurtdışına çıkması gerektiğinde engelli 

bireye hizmet verecek olan geçici bakım merkezleri bulunmaktadır. Bir yıl içerisinde 30 gün 

hizmet alma hakları bulunmaktadır. 

Gündüz Bakım Merkezleri: Engelli bireye sahip ailelerin ve özellikle engelli annelerinin 

rahatlatılması, kendilerine zaman ayırmalarının sağlanması amacıyla engellilerin tam veya yarı 

zamanlı olarak aile danışma ve rehabilitasyon merkezinden bakım hizmeti almasıdır. 

Ülkemizde bu bakım merkezlerinin sayısı oldukça sınırlı sayıdadır. 

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri: Engelli bireylerin yaş, cinsiyet ve engel türüne 

göre yerleştirildiği, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden 24 saat yararlanabildikleri 

merkezlerdir. Devlet bakım merkezleri ücretsiz iken, özel bakım merkezlerinde ise devlet aylık 

olarak destek ödemesi yapmaktadır. 

Engelsiz Yaşam Merkezleri: Engelli bireylerin sosyalleşmesi, hobi edinmeleri, spor 

faaliyetlerine katılmaları, akademik gelişimleri ve diğer faaliyetlere katılımını kolaylaştırmak 

için belediyelerin açmış olduğu engelli bireylere hizmet veren merkezlerdir. 

İstihdama İlişkin Yasal Düzenlemeler 

Devletler toplumda yaşayan bireylerin hak ve özgürlüklerini anayasa ile belirlerler. 

Böylelikle bireylerin devlete, devletin de bireylere karşı sorumlulukları kayıt altına alınmış olur. 

1982 anayasasının 10. Maddesine göre herkesin kanun önünde eşit olduğu belirtilerek, özel 

gereksinimli bireylerin de devletin vatandaşlara sunduğu çalışma ve sosyal güvence hakkından 

faydalanabileceği sonucunu ortaya koymuştur. Ayrıca anayasanın 49,50 ve 61. Maddeleri ile 

de özel gereksinimli bireylerin çalışma ve sosyal güvenlik hakları güvence altına alınmıştır. Bu 

maddeler özel gereksinimli bireylerin çalışma ve sosyal güvenlik haklarının temini ve kontrolü 

bakımından devlete sorumluluk yüklemiştir. 
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Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016/2019) 

“Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı (2016-2019)”, Yüksek Planlama 

Kurulunun 13.4.2016 tarih ve 2016/8 sayılı kararı ile onaylanmış ve 3 Aralık 2016 tarih ve 

29907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Eylem Planı, engelli grupları ve otizmli bireyler için hazırlanan ilk Eylem Planıdır. OSB'li 

bireylerin hizmetlerden diğer bireylerle eşit şekilde yararlanmasını sağlamak ve toplumsal 

yaşamın tüm alanlarına bağımsız katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla planda 6 öncelik alanı 

ve 26 tedbir belirlenmiştir. Bu alanlar: 

1) Farkındalık Çalışmaları ve Kurumlar Arası İşbirliği 

2) Erken Tanı, Tedavi ve Müdahale Zincirinin Oluşturulması 

3) Ailelere Yönelik Hizmetlerin İyileştirilmesi 

4) Eğitimsel Değerlendirme, Özel Eğitim, Destek Eğitimi ve Rehabilitasyon 

Hizmetlerinin Geliştirilmesi 

5) İstihdam Süreçleri ve Çalışma Hayatı 

6) Sosyal Hizmet, Sosyal Yardım ve Toplum Hayatına Katılım 

5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun 

Günümüzde özel gereksinimli bireylerin istihdamını düzenleyen kanun 07.07.2005 

yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’dur. Bu kanunun amacı özel 

gereksinimli bireylerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını ve doğuştan sahip olunan 

saygı ve onuru yitirmeden diğer bireylerle eşit istihdam hakkını kullanabilmesini temin 

etmektir. 

Kanundaki 4. Maddeye göre ‘’engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve 

etkin katılımları için erişilebilirliğin sağlanması esastır’’, ‘’engellilerin insan onur ve haysiyetinin 

dokunulmazlığı temelinde, kendi seçimlerini yapma özgürlüğünü ve bağımsızlığını kapsayacak 

şekilde bireysel özerkliğine saygı gösterilmesi esastır’’. Kanun, engelli bireylerin istihdamı 

konusunda ayrımcılık yapılmasını yasaklarken, onları istihdama kazandırmak için yapılan 

pozitif ayrımcılığı yasaklamamıştır. Kanun kapsamındaki en önemli husus engelli bireylerin 

çalışma imkânlarının toplumdan tecrit edilerek, engellilerin toplumdan ayrı tutulmasını 

önlemektir. 
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4857 Sayılı İş Kanunu 

2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu, işveren ve işçi yükümlülüklerini ve konuya ilişkin 

kapsamlı düzenlemeleri içermektedir. Kanun kapsamında bir bireyin engelli olarak 

tanımlanabilmesi için iş gücü kaybının %40 olması gerektiği belirtilmektedir. İşverenler, elli ve 

daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3 engelli, kamu işyerlerinde %4 engelli 

ile %2 eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananları 

mesleki, fiziksel ve ruhsal durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdür. Aynı il sınırları 

içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi 

sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. 

6518 Sayılı Kanun 

19.02.2014 tarihli 6518 sayılı kanun ile var olan iş kanununun 5. Maddesine bir ekleme 

yapılarak kanun ‘’iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, 

din ve mezhep vb. sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.’’ şeklinde düzenlenmiştir. Böylece 

engellilik ve renk terimleri de çalışma koşullarında ayrımcılık yapılamayacak konular arasında 

yer almıştır. 

Madde 17 ile engellilerin işe alınmalarında iş seçimi, başvuru formu, seçim süreci, 

teknik değerlendirme, çalışma süreleri ve şartlarında engelliler aleyhine çalışmalar 

yapılamayacağı belirtilmiştir. 

Madde 18 ile işveren sorumlulukları düzenlenmiştir. Bu sorumluluklar; 

-İş yerlerinin engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak ve işin engelli çalışana 

uygunluğunu sağlayacak şekilde hazırlanması, 

-Engelli çalışanların sağlıkları için gerekli tedbirlerin alınması, 

-Mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırılması, 

-İşleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi, 

-Çalışmaları için gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, 

-Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatlerinin iş 

kanununda belirtilen sürelerden az olmamak koşuluyla engellinin durumuna göre 

belirlenmesidir 
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Bunun yanında işverenlere yönelik cezai işlem ile sonuçlanabilecek yükümlülükler de 

bulunmaktadır. 

-Ayrımcılık ile ilgili hükümlere uymayanlara 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası, 

-Engelli çalıştırılmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere 4857 

Sayılı İş Kanununda belirtilen idari para cezası uygulanır. Bu ceza, 2021 yılında işe alınmayan 

her bir engelli birey için aylık olarak 4.345 TL’dir. 

Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 

21.04.2009 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik ile bireylerin kamuda ve özel sektörde 

işe yerleştirme süreçleri belirlenmiştir. Bu yönetmelik iş arayanlar ile iş verenlere yönelik 

İŞKUR’un verdiği hizmetin usül ve esaslarını da düzenlemektedir. Yönetmeliğin 10. 

Maddesinde işverenin engelli işçi çalıştırmakla ilgili sorumlulukları şu şekilde sıralanmıştır. 

İşyerleri; 

-50 veya daha fazla işçi çalıştırılan özel sektör iş yerlerinde %3 engelli, kamu 

işyerlerinde %4 engelli işçiyi, 

-Tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde 51 veya daha fazla işçi çalıştırılan özel 

sektör iş yerlerinde %3 engelli, kamu iş yerlerinde %4 engelli işçiyi meslek beden ve ruhi 

durumlarına uygun işlerde çalıştırmakta yükümlüdürler. 

Engelli Hakları Kanunu ve Korumalı İş Yerleri Hakkında Yönetmelik 

01.07.2005 tarihli 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 14. Maddesi esas alınarak 

korumalı işyerleri hakkındaki yönetmelik hazırlanmıştır. Bu kanunda Korumalı İşyerleri ‘’iş gücü 

piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilere mesleki rehabilitasyon 

sağlamak ve istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden 

desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen iş yeri’’ olarak tanımlanmıştır. Bu 

kanunla birlikte ağır olarak nitelendirilmiş zihinsel/ruhsal engelli bireylerin yine engelli 

bireylerle birlikte ayrıştırılmış olarak ancak her türlü iş sağlığı ve güvenliği önleminin alınarak 

istihdamı hedeflenmiştir. Ancak bu model ülkemizde başarılı olamamış sadece 7 korumalı 

işyeri 2021 itibarıyla ayakta kalabilmiştir. 
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5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

Bu kanunun amacı sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usul ve 

esasları düzenlemektir. Bu sigortalardan yararlanacak bireyleri ve bireylere sağlanacak hakları 

bu haklardan yararlanma şartlarını belirlemiştir. 5510 sayılı kanunun 28. Maddesi 01.10.2008 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Burada engelli emekliliği hükümleri 01.10.2008 tarihinden sonra 

ilk defa işe girecek olanlar için geçerlidir. 

-Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce %60 ve daha fazla engellilik 

durumu bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayanlara en az 15 yıldan beri 

sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük/ yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş 

olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. 

-Yetkili sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlar ve dayanak gösterilen tıbbi belgelerin 

incelenmesi sonucu kurum sağlık kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının; 

 a) %50 ile %59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar en az 16 yıldan beri 

sigortalı olmaları ve 4320 gün prim,  

b) %40 ile %49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar en az 18 yıldan beri sigortalı 

olmaları ve 4680 gün prim,  

bildirilmiş olmaları durumunda yaşa bağlı olmadan engelli sıfatıyla erken emekli 

olabileceklerdir. 

İstihdam İstatistikleri 

İŞKUR tarafından 2021 yılı Nisan ayında açıklanan verilere göre işgücündeki engelli 

sayısı 112.746'dır. Haziran 2021 itibarıyla 58.520 engelli kamuda memur olarak çalışmaktadır. 

Resmi rakamlara göre, engellilerin sadece %7,5'i işgücündedir. 

Türkiye'de 50 ve daha fazla işçi çalıştıran kurumlar, özel sektörde %3, kamuda %4 

oranında engelli çalıştırmak zorundadır. Bu kapsamda, İŞKUR tarafından yayınlanan son 

istatistiklere (Ağustos 2021) göre; engelli istihdam etmesi gereken 1.307 kamu, 17.032 özel 

sektör olmak üzere toplam 18.339 kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Kotaya göre, bu kurum 

ve kuruluşlarda istihdam edilmesi gereken toplam engelli sayısı kamuda 19.291, özel sektörde 

107.246 olmak üzere toplam 126.537 kişidir. 

Kanuna tabi kurumlarda istihdam edilen engelli sayısı kamuda 18.066, özel sektörde 

ise 93.715'tir. Kanuna tabi olmamakla birlikte engelli istihdam eden kurum ve kuruluşlar da 
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bulunmaktadır. Bu kurumlarda 883'ü kamuda, 6.173'ü özel sektörde olmak üzere toplam 

7.056 engelli çalışmaktadır. Engellilerin istihdam edilmesi zorunlu olmakla birlikte, yapmayan 

kurum ve kuruluşlar da bulunmaktadır. Kanuna göre bu kurum ve kuruluşlar çeşitli 

yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır. Kanuna rağmen engelli çalıştırma zorunluluğu olan 

kamu işyerlerinde 4.112, özel sektör işyerlerinde ise 21.017 engelli çalıştırılmamakta olup kota 

açığı bulunmaktadır. 

İŞKUR 2019 verilerine göre, 2019 yılı sonunda işgücüne dahil olan engelli sayısı 162.256 

iken, Nisan 2021 itibarıyla bu sayının 129.509'a düştüğü görülmektedir. 

Tablo 2: İşgücü İstatistikleri 

 

Kaynak: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 

İŞKUR'un Nisan 2021 verilerine baktığımızda Türkiye'deki otistik işgücü sayısı sadece 

30'dur. Otizm spektrum bozukluğu, %0,02 ile Türkiye'de en düşük engelli işgücü grubudur. 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2019 yılı Mayıs ayında yapılan açıklamaya göre, 

Down sendromlu, otizmli ve diğer yaygın gelişimsel bozuklukları olan toplam 17.369 kişi 

istihdam edilmektedir. Bu kişilerin %39,5'inin fotoğrafçılık, %27,8'inin çamaşırhane, kok 

temizleme ve ütüleme, %8,5'inin restoran, gazino ve kafeterya, %3,5'inin sıhhi hizmet ve 
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%2,9'unun su işlerinde çalıştığı görülmektedir. Otizmli bireylerin istihdam edilmesini 

zorlaştıran bazı durumlar vardır. 

1) İletişimde (sözlü, sözsüz) ve sosyal etkileşimde zorluk, 

2) İşe alım ve mülakat süreçlerinde başarısızlık, 

3) Gecikmiş konuşma ve dil becerileri, 

4) Basmakalıp, takıntılı veya zarar verici davranışlar sergilemek, 

5) Motor becerilerde gerilik, hafıza sorunları, 

6) Dikkat, planlama ve organizasyon becerilerinde zayıflık, 

7) Aynılıkta ısrar, rutin oluşturma ve ani değişimlere uyum sağlayamama, davranış 

yönetiminde zorluk, 

8) Ses, koku, ısı, ışık, kalabalık, fiziksel temas gibi duyusal hassasiyetlerin varlığı. 

Otizmli bireyler birçok nedenden dolayı iş bulmakta ve buldukları işte devamlılığı 

sağlamakta zorlanırlar. İşverenler ise otizmli bireylerin istihdamı konusunda otizm hakkında 

bilgi sahibi olmamaları ve otizmli bireylerin istihdamı için yapılacak düzenlemeler, önyargılar, 

maliyetli bir süreç ve yasal düzenlemelerin olmaması nedeniyle otizmli bireylerin istihdamını 

tercih etmemektedir. 
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BÖLÜM IV 

FRANSA’DA OTİZMLİ GENÇLERİN İSTİHDAMINA GENEL BAKIŞ 

Fransa / Vivre et Travailer Autrement 

Mevcut Durum 

18, 20 ve 23 Ağustos 2021'de BM Engelli Hakları Komitesi, Fransa'nın engellilere 

yönelik kamu politikasının uluslararası gerekliliklerle uyumlu olmadığını belirtti. Engelliler için 

tıbbi yaklaşım ve “sistemik” kurumsallaşma özellikle eleştirilmiştir. Son hükümetlerin aldığı 

çeşitli önlemler, Fransa'nın imzaladığı Engelli Hakları Sözleşmesi'nin yükümlülükleriyle uyumlu 

değildir. Fransa, Sözleşme'nin engellilerin haklarına odaklanan yaklaşımını tam olarak dikkate 

almamıştır. 

Örneğin, BM Komitesi otizm için ulusal stratejinin ve ruh sağlığı için ulusal stratejinin 

her ikisinin de tıbbi bir yaklaşım içerdiğini düşünmektedir. 

Komite ayrıca 2 tür dernek arasında bir çıkar çatışması olduğunun da altını çizmektedir: 

Engellileri temsil edenler ve engellilere yönelik desteği yönetenler, ikincisi kamu politikaları 

üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bu durum, Fransa'da engellilerin “sistemik” 

kurumsallaşmasıyla ilgili olarak özellikle önemlidir. 

Bu, özellikle otizm ve ruh sağlığı olmak üzere, engellilere yönelik uzun bir tıbbi 

psikiyatrik ve psikanaliz yaklaşımı geleneğiyle bağlantılıdır. Engelli kişileri içerme ve isteklerine 

saygı gösterme bu yaklaşımın bir parçası değildir. 

Sonuç olarak, Hükümet şu anda bu yönde güçlü bir şekilde baskı yapıyor olsa da, ulusal 

eğitim sistemi psikotik ve otistik çocukları içerememektedir. Öğretmenlerin yetiştirilmemesi, 

otizmli çocuklara okuldaki yardımcıların sayısı ve niteliği yetersiz kalmaktadır. Geleceğe 

yönelik zihniyetleri değiştirmek için içerme anlayışı çocuklukta başladığından, Fransa’daki 

durumun bu kilit yönünü değiştirmek yıllar alacak ve sürekli siyasi baskı gerekecektir. 

2005 yılında Parlamento tarafından, Fransız Devletine engellilerin “bakımı” için gerekli 

tüm kaynakları sağlama sorumluluğunu veren kilit bir yasa onaylandı. Her Fransız 

Departmanında (Büyükşehirlerde 95 idari departman vardır), her bir kişinin ne tür bir destek 

(maddi, mali, vb.) alması gerektiğine bir Komisyon karar vermektedir. Buna ek olarak, özellikle 

bilişsel sorunları olan ve çoğunlukla çalışamayan ve topluma entegre edilemeyen ve dolayısıyla 
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hayatlarını kamu finansmanı için çok yüksek maliyet bir yerde geçirdikleri “kapalı” kurumlara 

yönelen kişiler için her bir kişiye ne tür bir yönelim sunulması gerektiğine karar vermektedir. 

Fransa, engellilerin istihdamına ilişkin olarak, uzmanlaşmış kurumları (ESAT – sınırlı 

sayıda işçinin (birkaç düzine) bahçecilik, çamaşırhane, yemek servisi, posta işleri vb. gibi 

şirketlerin hizmet satın aldığı belirli işleri yapmaları için engellilerin çalıştırıldığı çalışma 

merkezlerini tercih etmiştir). Bu sistem faydalı olmakla birlikte potansiyel sınırlarına ulaşmıştır: 

Engelliler kendi aralarında kalmış ve hala gerçek anlamda topluma dahil edilmemiş, 

hayatlarının geri kalanı pek dikkate alınmamış (böyle bir kurumda işleri olsa bile işlerinin 

dışındaki yaşamlarında büyük sorunlar olabilir.) ve bu sistem otistik insanlara uyarlanmamıştır 

(bugün Fransa'da az sayıda otistik işçiye karşılık gelen otizm konusunda uzmanlaşmış 10'dan 

az ESAT vardır). 

Fransa'da ayrıca engelli kişilerin istihdamı için “Entreprise Adaptée” (Uyarlanmış 

Şirket) adı verilen özel bir şirket türü vardır. Bu şirketler, engellilerin belirli bir kısmını istihdam 

etmek kaydıyla finansal avantajlardan yararlanmaktadır. Ürünlerini rekabetçi pazarda 

satmaktadırlar. Ayrıca, özellikle zihinsel sağlık sorunları olan kişiler için iyi bir çözüm olmakla 

birlikte henüz otizm konusunda uzmanlaşmış bir “entreprise adaptée” bulunmamaktadır. 

Klasik şirketleri, engellileri istihdam etmeye zorlamak için Fransız makamları belirli bir 

yasayı onaylanmıştır: Her Fransız Şirketi, istihdam ettiği engellileri aylık olarak beyan etmelidir. 

20'den fazla kişi çalıştıran şirketler, engelli istihdam oranlarının %6'nın altında olması 

durumunda yıllık form doldurup para cezası ödemek zorundadır. Ancak, engellilerin ulusal 

istihdam yüzdesi birkaç yıldır %3,5'te sabit kaldığından bu yasanın yeterince verimli olmadığı 

değerlendirmeleri bulunmaktadır. Pek çok şirket, engellileri nasıl işe alacağını ve istihdam 

edeceğini bilmemekte ve sonuç olarak onları işe almaktan korkmaktadır. Onları nasıl işe 

alacaklarını, onlara uygun bir iş teklif etmeyi, onlara zamanında eşlik etmeyi vb. bilmemekte 

ve engellileri (özellikle de zihinsel engellileri) işgücüne dahil etmenin karmaşıklığıyla uğraşmak 

yerine para cezasını ödemeyi tercih etmektedirler. Fransız Ulusal İstihdam Ajansının ve 

engelliler konusunda uzmanlaşmış biriminin (Cap Emploi) otistik insanlar gibi bilişsel sorunları 

olan insanlara (engellilerin %80'inin görünmez bir engeli vardır) yardım etme konusunda 

küresel olarak yetersiz olduğunu ekleyebiliriz. 
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Bu mevcut durum, Fransa'da engellilerin durumunun tatmin edici olmaktan uzak 

olduğunu göstermektedir. Yine de gelecekte gelişmelerin olabileceğini gösteren işaretler 

bulunmaktadır. 

Nisan 2020'deki son “Conseil National du Handicap” (Engelliler Ulusal Konseyi)'nde, 

Cumhurbaşkanı hiçbir engelli çocuğun milli eğitim sisteminden reddedilemeyeceğini ve devlet 

okullarındaki engelli öğrencilere refakat için 12.000 profesyonelin daha istihdam edilmesine 

karar vermiştir.  

Ulusal Otizm Stratejisinden türetilen çeşitli eylemleri takip etmek için, doğrudan 

Başbakan'ın gözetimi altında olan İçişleri Bakanlığı Delegesinin yetkisi altında otizm için özel 

bir Danışman görevlendirildi. Erken otizm teşhisinin güçlü bir şekilde geliştirilmesi, derin otizm 

biçimlerine sahip yetişkinler için ek finansal kaynaklar, çeşitli hedeflere yönelik eğitim 

programları, bilimsel araştırmalar için finansal destek ve “Haute Autorité de Santé” (Sağlık için 

Yüksek Otorite) tarafından sapkın psikolojik yöntemlerin kullanılmasını yasaklayan eylemleri 

de dahil olmak üzere bir dizi eylem gerçekleştirilmiştir.  

Engelliler Bakanlığı, normal çalışma ortamına (sıradan şirketler içinde) daha yakın 

olmak için gelişmesi gereken ESAT başta olmak üzere, engellilerin yaşamını yöneten 

kurumlarla ilgili çeşitli reformlar başlatmıştır. 

İki yeni finansman türü geliştirilmiştir: a) iş koçluğunun finansmanından oluşan “emploi 

accompagné” ve b) engelliler için kapsayıcı konaklama biçimlerinin finansmanından oluşan 

“habitat inclusif” (kapsayıcı habitat). Fransa'da özellikle belirli bir yetkinlik gerektiren otistik 

kişilerle ilgili kalifiye iş koçları bulunmadığından ve “habitat inclusif”in, sadece yüksek düzeyde 

özerk olan engelli insanlar için yeterli olan ve çoğu otistik insan için uygun olmayan, sınırlı bir 

finansmana sahip olduğundan bu iki güzel fikri hayata geçirmek ne yazık ki zordur.  

Son olarak, engelli dernekleri ve/veya aileleri, kamu politikalarındaki değişimi 

yönlendirmek ve yeni fikirler getirmek için bir araçtır. Bu canlı faaliyetin sonucu, engellilikle 

ilgili tüm aktörlerin (kamu kurumları, işverenler, profesyoneller ve genel olarak halk) 

zihniyetinde algılanabilir bir değişikliktir. Aksine, engellilerin bakımı için çeşitli türlerde 

merkezleri yöneten ve kamu finansmanının çoğunu alan büyük dernekler, ekonomik ve 

kültürel nedenlerle muhafazakar bir güçtür. 
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Sosyal Yaşam ve İstihdam Politikaları 

a) Sosyal Yaşam 

Kurumlarda bakılan engelliler için sosyal hayatın kurumun düzenlediği etkinliklerle çok 

sınırlı olduğu açıktır. Kurumlar Devlet tarafından finance edilmekte ve uzmanlaşmış dernekler 

tarafından yönetilmektedir. 

Ailelerinde yaşayanlar için sosyal yaşam düzeyi, büyük ölçüde ailenin felsefesine ve 

yaşam düzeyine bağlıdır. Her engelli AAH (engelli yetişkin tahsisi) ve PCH (Engellilik için telafi 

ödeneği) adı altında devletten bir ödenek almaktadır. Bazıları çoğunlukla evde kalmakta ve 

harçlıkları ailenin temel ihtiyaçları için kullanılmaktadır (gıda, giysi, tıbbi masraflar vb.). 

Engellilerin sosyal aktivitelere (kültürel, spor, tatil vb.) erişimleri bulunmakta olup kültür, 

ulaşım, eğlence gibi avantajlardan yararlanmaktadır. 

b) İstihdam Politikaları 

Fransa'da engelli istihdamı kabul edilebilir düzeyde değildir. 

Dünya nüfusu için işsizlik oranı %8 iken, engelli nüfus için bu oran %17 civarında, teşhis 

konulan otistik nüfus için ise %95 olarak tahmin edilmektedir. Karşılaştırılabilir rakamlar 

komşu ülkelerde çok daha iyidir. Bu, 2. Dünya savaşından bu yana kurumlara öncelik veren 

(“mediko-sosyal” olarak adlandırılan) kamu politikalarının sonucudur. Mediko-sosyal, 

engellilerin sadece engelleri üzerinden değerlendirildiği ve aşırı korunduğu (neredeyse her 

şeye onlar adına karar verildiği) kendine özgü bir kültür geliştirmiştir. Ve açıkçası, mediko-

sosyal kültür için, engellilerin reddedildiği ve/veya sömürüldüğü şirketlerin acımasız 

dünyasından korunmaları gerekir. Engellilerin yetkinlikleri, yaşadıkları zorlukların ardında 

kaybolmakta ve çalışmak (açıkça değil tabii) bir yabancılaşma olarak kabul edilmektedir. 

Şirketler, sistematik olarak engelli işçilerin istihdam edilmemesinden sorumlu olmakla 

suçlanmaktadır. Mediko-sosyalin bu şekilde bir karikatürize tanımı, şirketler dünyası ile 

engellilere yönelik bakım dünyası arasındaki devasa kültürel uçurumu açıklamaktadır. Ve son 

olarak, mediko-sosyal ve şirketler birbirleriyle konuşmakta ve birbirlerini anlamakta 

zorlanmaları istihdamda zayıf rakamları açıklamaktadır. 

İstihdam ve Engelliler Gözlemevi tarafından Ekim 2020'de (Aralık'ta yayınlandı) bir 

araştırma yapılmıştır. Bu araştırma, engellilerin çalışma ortamındaki algısını incelemektedir. 

Bu araştırma, engellilere yönelik küresel algının iyileşmekte olduğunu göstermektedir. 
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Aynı zamanda Şirket Yöneticilerinin %76'sı engellileri işe almanın zor olduğunu 

düşünürken, %76'sı engellileri işe almanın Şirketleri için bir fırsat olduğunu düşünüyor. 

İşverenlerin %50'den fazlası Şirketlerinde engellilerin imajının düzeldiğine inanmaktadır.  

Bu araştırma aynı zamanda 3 ana zorluğun aşağıdakiler olduğunu göstermektedir: 

 İşverenlerin ihtiyaç duydukları profillere yeterli erişimi olmaması 

 Engellilerin sahaya entegrasyonu için uzmanlaşmış kuruluşlardan yardım 

gelmemesi 

 Engelli çalışanların istihdamıyla bağlantılı idari süreçlerin uygulanmasına 

yönelik yardım eksikliği 

Dolayısıyla, işverenlerin ekiplerine farklı profilleri ve yeterlilikleri dahil etme konusunda 

daha iyi anlaşılması ve giderek daha olumlu bir şekilde kabul edilmesinin sonucu olarak, engelli 

kişilerin istihdamının gelişmesini güçlü bir şekilde engelleyen dış kısıtlamalar ve şüpheler 

olduğu açıktır. Şirket yöneticilerinin %67'si bugün engellileri işe almaya hazır olacaklarını 

beyan etmektedir. O halde, artık sadece engelli insanlara eşlik etmek değil, aynı zamanda 

Şirketlere, engelli insanları işe almanın tüm faydalarına kolayca ikna olsalar bile, bilmedikleri 

bir dünyada gezinmek için uygun iletişim ve gerekli yardımla eşlik etmek çok önemlidir. 

Engelli istihdamının geliştirilmesinin bir sonucu olarak, günümüzde temel husus şirket 

refakatçiliğini geliştirmektir. Şirketlerin çoğu artık engelli kişileri (hatta otizmlileri) işe almaya 

açık, ancak küresel süreçte profesyoneller tarafından yönlendirilmeleri gerekmektedir. 

İstihdama İlişkin Yasal Düzenlemeler 

Fransa'da çok sayıda ilgili düzenleme, özellikle istihdam düzenlemeleri bulunmaktadır. 

Herkes için geçerli olan genel istihdam düzenlemeleri şunlardır: 

 Yeni bir çalışanı işe alırken yaş, cinsiyet, ten rengi, köken, din ile ilgili herhangi 

bir ayrım yapılmamalıdır (CV'ler isimsizdir, resimsiz, doğum tarihi yoktur…). 

 2 temel çalışma sözleşmesi türü vardır: Standart sözleşme olan CDI (zaman 

sınırı olmayan sözleşme). Asgari çalışanlar için max 2 aylık deneme süresi vardır. 

Yanlışlıkla istifa veya görevden alınma ile bozulabilir; 

 Ve belirli bir süre için imzalanan, deneme süresi olmayan ve pratik nedenlerle 

(hastalık iznine ayrılan kişilerin değiştirilmesi, zamanında iş takviyesi, mevsimlik 
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aktivite vb.) gerekçelendirilmesi gereken bir sözleşme olan CDD (sınırlı süreli 

sözleşme) 

Engellilerin istihdamına ilişkin temel özellikler şunlardır: 

 İşgücünün %6'sından daha azını istihdam eden şirketler para cezası ödemek 

zorundadır (daha önce açıklandığı gibi) 

 Engelli istihdamının şirket için ek maliyet oluşturması durumunda bu maliyetler 

kısmen veya tamamen kamu finansmanından karşılanabilir. 

 Engellilerin işlerinde refakat etmeleri gerekiyorsa, gerekli koçluk düzeyine göre 

kamu finansmanı tarafından karşılanan bu koçluk ücretini şirketler ödemez. 

İstihdam İstatistikleri 

İşsizliği nasıl tanımlarsınız? Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yorum tanımları bile 

değişebilmektedir. Fransa'daki genel nüfus için küresel olarak kabul edilen işsizlik oranı 

rakamları şu anda sabit, hatta %8 civarında hafifçe düşüş eğilimindedir. 

Engelliler için, kimin engelli olarak kabul edildiğini tanımlamanız gerektiğinden, 

rakamların yorumlanması daha zordur. Kalıcı olarak mı yoksa geçici olarak mı engelli? “Tıbbi” 

nedenlerle mi yoksa sosyal nedenlerle mi engelli? Fransa Bakanlığı, engellilerin sayısının 10 

milyon civarında olduğunu değerlendirmektedir (toplam Fransız nüfusu 67 milyondur). Bu 

kişilerin işsizlik oranı %17 civarındadır. 

Otistik insanlar için elimizde istatistik yok, ancak genel olarak onaylanmış tahminler 

bulunmaktadır. Fransa'da teşhis konulmuş yaklaşık 700.000 otistik birey bulunmaktadır 

(toplam nüfusun kabaca %1'i). Bu rakamlar büyüyor gibi görünmekte (doğumda otizmin ortaya 

çıkması tüm ülkelerde artıyor), ancak hangi kısmın gerçek bir otizmin gelişimiyle bağlantılı 

olduğunu ve hangi kısmın nüfusun daha iyi teşhisi ile bağlantılı olduğunu bilmiyoruz. Yine de, 

teşhis edilmemiş ve bir işi olabilecek çok sayıda yüksek işlevli otistik yetişkin bulunmaktadır. 

Bu düşüncelere ek olarak, otizm spektrum çok geniştir ve yüksek entelektüel potansiyeli 

(genellikle Asperger olarak adlandırılır) ve klasik orta ila şiddetli otistik insanları genellikle sözlü 

olarak (genellikle Kanner olarak adlandırılır) karıştıran rakamlardan sonuçlar çıkarmak yanıltıcı 

olmasa da zordur. 
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Bununla birlikte, Fransa'da otistiklerin işsizlik oranı, spektrumdaki tüm insanlar dikkate 

alındığında %90 ile %95 arasında değerlendirilmektedir. Bu, Kanners için bu oranın %100'e 

yakın olduğu anlamına gelmektedir. 
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BÖLÜM V 

HOLLANDA’DA OTİZMLİ GENÇLERİN İSTİHDAMINA GENEL BAKIŞ 

Hollanda / Autism Academie 

Giriş 

Centraal Bureau voor Statistiek'e (2021) göre, Haziran 2021'de Hollanda'da kayıtlı 

toplam 17,5 milyon nüfus kayıtlıdır. Hollanda'da Otizm teşhisi konan kişi sayısıyla ilgili resmi 

istatistikler bilinmiyor, ancak yaygın olarak kabul edilen %1'lik yaygınlığa dayanarak, 

Hollanda'da Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD) olan 175.000'den fazla kişi bulunmaktadır. 

Ancak bu konudaki resmi istatistikler bilinmiyor (Nederlands Jeugd Instituut, 2021). 2011 

yılında ruh sağlığı kurumlarında 4-12 yaş arası 26.000 tedavi vakası kaydedilmiştir. Otizmli 

yetişkinlerin tedavilerine ilişkin istatistikler yayınlanmamıştır (Nederlands Jeugd Instituut, 

2021). 

Mevcut Durum 

Nederlands Autisme Register (2020), her yıl üyeleri arasında yayılan bir anketin 

sonuçlarını içeren bir rapor yayınlamaktadır. Bu rapor, otizmli (genç) (16+ yaş), otizmli 

çocukların ebeveynleri (<16 yaş) ve otizmli ve ağır ihtiyaçları olan kişilerin yasal temsilcileri 

olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. 1 Ağustos 2020'de toplam 2.652 katılımcı kayıt yaptırmıştır. 

Ankete 1.057 (genç) yetişkin (16+ yaş) katılmıştır, bunların %58'i kadın, %41'i erkek ve %1'i 

“diğer” olarak tanımlanmıştır. Yaş ortalaması 45,1, 16,1 – 84,9 arasında yayılmıştır. Katılımcılar 

genel sağlık durumlarına 10 üzerinden 6,2 puan vermiştir. Anket, çalışmanın sonucunu 

etkilemiş olabilecek Covid-19 zamanlarında yapıldı. 

Katılımcıların %47'si otizm tanısının yanında bir psikiyatrik bozukluk tanısı aldığını iddia 

etmekte olup çoklu tanı yaygınlığı kadınlarda (%53) erkek katılımcılara (%39) göre daha 

yüksektir. Ayrıca, (genç) yetişkinlerin %74'ü bir veya daha fazla fiziksel sağlık sorunu olduğunu 

iddia etmektedir. En sık görülen komorbid tanı, en yaygın fiziksel şikayetin uyku güçlükleri ve 

genel yorgunluk olduğu depresyondur. En iyi tedavi yöntemleri, psikolog veya psikiyatrist ile 

bireysel görüşmeler ve otizmli kişiler için psiko-eğitimdir. %54'ü otizmle ilgili ilaçları 

kullandığını belirtiyor, bu da hiperaktivite, korku, uyku bozuklukları gibi sorunlarla baş etmeye 

yardımcı olacak ilaçlar anlamına gelmektedir. 



50 
 

Rehberliğin odaklandığı yaşam alanlarının ilk beşi kişisel gelişim, sosyal ilişkiler, serbest 

zaman aktiviteleri, yaşam ve ancak beşinci sırada iş bulma veya tutmadır. %49'u sahip oldukları 

sosyal ilişkilerden memnundur. 

Sosyal Yaşam ve İstihdam Politikaları 

Sosyal katılım, içerme ve istihdam politikalarının teşvik edilmesi konusu ile ilgili olarak, 

birçok düzenleme ve kuruluş aşağıdaki bölümde belirtilen kanun ve yönetmeliklerle finanse 

edilmektedir. Bireyleri, işverenleri, kuruluşları ve kamusal yaşamı kapsayıcı bir topluma doğru 

teşvik etmek için çeşitli programlar ve projeler mevcuttur. Otizmli çalışanlara sahip olmanın 

ekonomik ve sosyal açıdan güçlü yönleri ve faydaları oldukça teşvik edilir ve kârlıdır. Bunun 

yanı sıra, otizmle ilgili birçok yardım grubu, hedef kitleleri için aktif olarak sosyal katılım 

konusunda baskı yapmaktadır. Otizmli işverenlerin ve genel olarak nöro-çeşitliliğin güçlü 

yönleri hakkında giderek daha fazla yayın yapılmaktadır. Buna ek olarak, eğlence parkları ve 

festivallerdeki düşük teşvikli günler de dahil olmak üzere birçok büyük ölçekli sosyal etkinliğin 

herkes için erişilebilir olmasına çalışılmaktadır. 

İstihdama İlişkin Yasal Düzenlemeler  

Hollanda'da, çalışabilen ancak desteğe ihtiyaç duymadan başarısız olan herkesi 

desteklemeyi amaçlayan Katılım yasası 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu mevzuat, yıllar 

içinde birçok kez revize edilmiş olup en son revizyon Temmuz 2021’de yapılmıştır 

(Rijksoverheid, 2021). Eğitim, istihdam şansını artırdığı için bu düzenlemeler de dikkate 

alınmaktadır. 

Otizmli kişiler, çoğu zaman birkaç farklı yasayla düzenlenen çeşitli finansman 

yöntemlerine başvurmak zorunda kaldıklarından, kişisel destek bulmak için sübvansiyon ve 

ödeme bulmak veya talep etmek karmaşık hale gelmeketedir. Bir kuruluştan destek alırken 

bile, örneğin işe gidiş gelişte, ulaşım desteğinin başka bir finansman yasası tarafından 

desteklenebileceği birden fazla yerleşim birimine başvurmak anlamına gelebilir. Bu zaten 

üstesinden gelinmesi kolay olmayan ilk büyük engel olabilir (Wiggers, van Huis, 2019). 

Özelleştirme eksikliği ve otizmli insanların istek ve ihtiyaçlarını birbirine bağlamayan bir 

bürokrasi sistemi, kişisel destek için fon bulmayı büyük bir zorluk haline getirmektedir. 

Jeugdwet veya Gençlik Yasası, 18 yaşına kadar zihinsel veya farklı sorunları olan gençler 

için okul içi ve okul dışı bakımı ifade etmekte ve tedavinin yanı sıra rehberlik de 
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içerebilmektedir. Bu durum, çocukların, gençlerin ve ebeveynlerinin problem çözme 

yeteneklerinin güçlendirilmesi, sosyal bağlamın; ebeveynlerin pedagojik kapasitelerini 

geliştirmek ve/veya önleme; erken danışmanlık; vb. anlamına gelebilir. Bu gençlik yasası yerel 

belediyelerin sorumluluğundadır. 

Wet Passend Onderwijs veya Fitting Education Yasası, tüm çocukların, ekstra desteğe 

ihtiyaçları olsa bile, niteliklerine ve potansiyellerine uygun bir eğitim bulmasını ve bu eğitime 

devam etmesini amaçlar. Bu yasanın örgütsel sorumluluğu, farklı okulların ortaklıklarında 

yatmaktadır ve bu durum da bu desteğin uygulanmasının çeşitlenmesine neden olmaktadır. 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) veya Sosyal Destek Yasası ile hükümet, 

vatandaşları toplumun aktif bir parçası olmaya teşvik etmektedir. Bu yasa, profesyonellerin 

yanı sıra gönüllü bakıcılar ağlarının geliştirilmesini, örneğin yaşlıların evde bağımsız olarak 

daha uzun süre yaşayabilmelerini sağlayan bir sosyal ağın güçlendirilmesi gibi, 

desteklemektedir. Yerel belediye bunu yapmaktan sorumludur ve sadece yetişkinlere açıktır. 

Çalışabilen, ancak desteksiz yapamayan herkes Katılım Yasası desteği kapsamına 

girmektedir. Bu yasa, otizm gibi kalıcı bir çalışma kısıtlaması olan kişiler de dahil olmak üzere, 

engelli kişilerin iş bulma şanslarını artırmayı amaçlamaktadır. Bu kanun kapsamında pek çok 

destekleyici yardım, destek, korunaklı çalışma, iş desteği, yeniden entegrasyon vb. 

bulunmaktadır. 

Sağlık hukuku, tıbbi bakım, teşhis, ilaç, psikiyatrik bakım, psiko-eğitim biçimleri ve 

hemşirelik bakımını kapsamaktadır. 

Wet Langdurige zorg (Wlz) veya Uzun Süreli Bakım Yasası, 24 saat bakıma ihtiyacı olan 

kişilerin ikametgahını veya sürekli gözetimini tazmin etmektedir. Bu çocuklar ve yetişkinler için 

geçerlidir. Bu bakımın tahsis edilmesi için, kişinin belirlenmiş bir Endikasyon Merkezi'nden bir 

göstergeye ihtiyacı vardır. Ancak otizm, Wlz'nin dışında kalan psikiyatri bakımına 

dayanmaktadır. 2021'de bunun değişmesi ve psikiyatrinin Wlz-care'in içinde temellendirilmesi 

beklenmektedir (zorginstituut Nederland, 2021). 

Daha kişiselleştirilmiş bir destek almak için bireyler PGB bütçesine başvurulabilir. Bu 

bir "kişi-gebonden bütçesi" veya kişisel bütçedir. Bu pgb-bütçesi verildiğinde, kişi veya temsilci 

bakıcısı bu bütçeyi kendisini desteklemek için organize etmek ve ödemek için kullanabilir. 



52 
 

Açıkçası bu, kişinin veya bakıcının organizasyon kabiliyetini gerektirir (pgb-indicatie, 2021). 

Ayrıca, bu tür bir desteği almak ve sürdürmek zorlayıcı olmaktadır (Wiggers, van Huis, 2019). 

Bir önceki paragrafı özetlersek, gerekli bakım, destek ve finansmanın alındığı belli 

değildir. Ayrıca, destek genellikle eldeki sorunları çözmeyi amaçlamaktadır. Bütünsel bir 

yaklaşım eksik olup bu da parçalı desteğe ve genel olarak yardımın sürekliliğinin olmamasına 

neden olmaktadır. 

İstihdam İstatistikleri  

Centraal Bureau voor Statistiek (2021) tarafından, toplam kayıtlı işgücünün %3,3'ü işsiz 

olarak ve bu sayının 330 bin kişiye tekabül ettiği yayınlanmıştır. Otizm teşhisi konan kişilerin 

istihdam oranlarına ilişkin resmi, ayrıntılı istatistikler yayınlanmamıştır, ancak istatistiklerdeki 

tutarsızlık dikkat çekicidir. 

Landsman, J'ye (2014) göre, Hollanda'da kronik rahatsızlıkları olan kişilerin %56'sı 

düzenli ortamlarda istihdam edilmektedir, bu oran fiziksel veya zihinsel engeli olmayan kişiler 

için işgücünün %80'idir. Bu aynı zamanda serbest zaman aktiviteleri ve sosyal ilişkiler için de 

geçerli olup engelli insanlar genel olarak daha az fırsata sahiptir. Bu yüzdeler bölgesel olarak 

farklılık gösterse de otizmli yetişkinlerin dörtte biri ücretli bir işte çalışmaktadır. Araştırmacı, 

yukarıda belirtilen ortalama %25'i doğrulayan uluslararası çalışmalara atıfta bulunmuş ve bu 

yetişkinlerin %19'u çalışmalara katılmıştır. Bu kişilerin %19'unun yapısal günlük aktiviteleri 

yoktur, ancak %35'inin serbest zaman aktiviteleri var veya gönüllü olarak çalışmaktadır. Ayrıca 

okulu ve stajı bırakma riskleri, engeli olmayan gençlere göre çok daha fazladır. 

Nederlands Autisme Register (2020) üyeleri arasında yapılan bir ankette, 65 yaşına 

kadar olan katılımcıların %47'si istihdamdan, istihdamın haftada en az bir saat çalışma olduğu 

kabul edilmektedir, elde edilen gelire sahiptir. Erkek katılımcıların %44'ü ve kadın katılımcıların 

%29'u için ana gelir kaynağı budur. Diğer gelirler, ödenekler, ortağın geliri ve devlet destek 

yardımlarıdır. Hem erkek hem de kadınların %4'ü serbest meslek sahibi olarak haftada en az 

16 saat çalışmakta, erkeklerin %5'i ve kadınların %6'sı eğitim görmekte ve/veya öğrenim ve 

staj yapmaktadır. Erkeklerin %17'si ve kadınların %14'ü yapısal bir gündüz aktivitesi olmadığını 

veya zamanlarını hobilere ayırdığını belirtmekte olup, erkeklerin %22'si ve kadın katılımcıların 

%23'ü gönüllü olarak haftada bir saatten fazla çalışmaktadır. 
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İş düzeyinin, eğitim düzeyi ve derecesi içerikleriyle örtüştüğü uygun bir işe sahip olma 

konusunda, %24'ü işini bilgi ve zeka düzeyine uygun bulmamaktadır. Ayrıca, %28'i iş içeriğinin 

içerik açısından eğitim düzeyleriyle eşleşmediğini iddia etmiştir. Ancak, bunun onların eğitim 

seviyesinin altında mı üstünde mi olduğu konusunda rapor net değildir (NAR, 2020). Verilen 

destek ve iş arkadaşlarının güvenlik açıklarına tepki düzeyi konusunda yalnızca %20'lik bir 

kesim olumludur (Wiggers, van Huis, 2019). 

İnsanların yarısı, bir koç veya yeniden entegrasyon bürosu ve/veya şirket doktoru olan 

UWV-WERKbedrijf tarafından koçluk ve rehberlik desteği almaktadır. İşyerinde başarılı 

olmanın anahtarı, büyük ölçüde meslektaşların ve yöneticilerin desteğine ve ayrıca otizmli 

kişinin ebeveynlerinin motivasyonuna bağlıdır (Landsman, 2014). 
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BÖLÜM VI 

BİRLEŞİK KRALLIK’TA OTİZMLİ GENÇLERİN İSTİHDAMINA GENEL BAKIŞ 

Birleşik Krallık / Aspire I-gen 

Giriş 

İngiltere'de otizm spektrumunda (Otizmin Ötesinde) yaklaşık 700.000 kişinin olduğu 

tahmin edilmektedir. Bunlardan Ulusal Otistik Derneği, yaklaşık 450.000'inin çalışma çağında 

olduğunu tahmin etmektedir (The National Autistic Society, 2016). 

Bu rapor boyunca, bireylerin kimliklerini ve koşullarını tanımlamak için farklı terimler 

kullanılmıştır. 'Engelli' terimi, kendilerini uzun süreli bir hastalık, rahatsızlık veya sakatlığa 

sahip olarak tanımlayan ve günlük faaliyetlerle başa çıkma yeteneklerini azaltan kişileri ifade 

etmektedir. 

Daha spesifik olarak, 'otizm', bireylerin diğer insanlarla ve çevreleriyle nasıl bağlantı 

kurduğunu ve etkileşime girdiğini tipik olarak etkileyen gelişimsel bir engeli ifade eder. Otizm 

spektrumundaki bireyler, genellikle sosyal iletişim ile ilgili zorluklar ve tekrarlayıcı veya 

kısıtlayıcı davranışlar dahil olmak üzere farklı zorluklar yaşayabilir. Otizmli birçok birey, otizm 

spektrumunda olmayanlarla aynı şekilde çalışabilir ve topluma katılabilir. Bu, 

karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için ortamlarında küçük 

değişiklikler veya "makul ayarlamalar" yaparak kolaylaştırılabilir. 

Birçok otistik insanın çalışabilmesine rağmen, otizmlilerin %21,7'sinin çalıştığı nispeten 

düşük bir otizm istihdam oranı vardır (The National Autistic Society, 2021). Bu, diğer engellilere 

ilişkin rakamlardan nispeten daha düşüktür ve özellikle engelli olmayan kişilerin istihdam 

oranıyla karşılaştırıldığında düşüktür. Otistik insanlar için hem sosyal bakım hem de istihdam 

bağlamında destek fırsatları olsa da, birçok otistik insan hala istihdamın önünde engeller 

yaşıyor. Bu engeller, otistik kişilerin çalışanlar olarak süregelen damgalanması ve yanlış 

algılanmasıyla daha da kötüleşiyor. Otistik kişilerin istihdam edilmesini teşvik etmek için hem 

hükümetler hem de çeşitli işverenler tarafından daha önce politikalar uygulanmıştı. Bunlar, 

Birleşik Krallık genelindeki projeler, programlar ve fonlarla desteklenmektedir. Bununla 

birlikte, aktif olarak iş arayan veya işe katılan otistik insanlar için zorluklar devam etmektedir. 

Otistik insanları bir istihdam bağlamında teşvik etmeye yönelik çalışabilecek, otistik insanlara 

yönelik desteğin devam eden gelişimini teşvik eden iki dizi düzenleme vardır. 
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Mevcut Durum 

Engelli ve engelli olmayan insanlar arasındaki eşitsizlik konusunda önemli araştırmalar 

vardır. Engelli İstihdam Açığı, bu eşitsizliği özellikle istihdam bağlamında göstermektedir. 

Çalışma yaşındaki engelli kişilerin yaklaşık yarısı istihdamdadır - engelli olmayan kişilerin 

%81.3'üne kıyasla %52.1'dir (The National Autistic Society, 2021). Farklı yaş grupları ve 

cinsiyetler arasında farklılıklar vardır - daha az yaşlı engelliler çalışma hayatındadır ve engelli 

kadınların istihdam oranı engelli erkeklere göre yaklaşık %2 daha fazladır (Powell, 2021). 

Otizmli kişiler, diğer engelli kişilere göre daha düşük bir istihdam oranına sahiptir ve bu 

nedenle daha da büyük bir Otizm İstihdam Açığı bulunmaktadır– otizmli kişilerin %21,7'si 

çalışmaktadır (The National Autistic Society, 2021). İstihdamdaki bu boşluk, otistik insanların 

karşılaştığı çeşitli engellere bağlanmaktadır. Bunlar, destek hizmetlerinin eksikliğinden 

engelliliklerine bağlı sosyal damgalara kadar uzanmaktadır. 

Desteğe Erişim 

Otizmli birçok kişi, istihdam desteğinin kendileri için erişilebilir olmadığını ve mevcut 

olduğunda etkili olmadığını bildirmektedir. Bir APPGA (Tüm Partiler Otizm Parlamento Grubu) 

araştırmasının sonuçları, otistik yetişkinlerin %42'sinin bir iş bulmak için istihdam desteğine 

ihtiyaç duyduklarını, ancak yalnızca %12'sinin bunu aldığını göstermektedir. 

Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı tarafından yürütülen bir devlet kuruluşu olan Job Center 

Plus, işsizlere istihdam desteği sağlamaktadır. Otizmli kişilerin Jobcenter Plus hizmetlerini alma 

oranı nispeten düşüktür, ancak katılanların sadece %4'ü merkezlerdeki personelin otizm 

hakkında iyi bir anlayışa sahip olduğunu söylemiştir. Bu anlayış eksikliği, kötü deneyimlere, 

uygun olmayan yerleştirmelere ve istihdam öncesinde ve sırasında daha fazla istihdam 

edilebilirlik desteğine erişim eksikliğine yol açabilir (APPGA, 2019). 

Yakın tarihli bir BBC makalesi, engelli kişilerin Job Center Plus hizmetleriyle ilgili 

deneyimlerini bildirdi. Deneyimler, kişinin "başarılı bir şekilde iş bulmak için çok fazla engeli" 

olduğunun söylenmesini ve iş yeterlilik değerlendirmelerinin stres ve kaygı nedeniyle işe 

başlamanın önünde bir engel olduğunu belirtmiştir (Clegg, 2021). 

Etkili desteğe erişim eksikliği, sürdürülebilir istihdamı ve toplum içine katılımı 

önleyebilecek bir engeldir. Otizmin bazı yönleri yetişkin hizmetlerine geçişi zorlaştırabilirken, 

yüksek kaliteli, bütünsel desteğe erişim eksikliği de ilerlemeyi engellemektedir. Yetişkinlerin 
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hizmetleri, sosyal bakımın yanı sıra daha fazla istihdam edilebilirlik desteği sağlayabilir, ancak 

bu hareket bazı otistik insanlar için kafa karıştırıcı ve yoğun olabilir. Yetişkin hizmetlerine geçiş 

yapan otistik kişilerin %36'sı tamamen dahil olduklarını ve yalnızca %30'u geçiş için hazır 

hissettiklerini söylüyor. %26'sı uygun şekilde desteklendiğini söylemiştir. Desteğin istihdam 

odaklı olduğunu bildiren konseylerin sayısında düşüş olmuştur (APPGA, 2019). Birleşik 

Krallık'taki kemer sıkma önlemleri nedeniyle uzmanlaşmış destek ekiplerinde yapılan 

kesintilerin yanı sıra (Booth, 2014), otistik kişilerin özellikle istihdam edilebilirlik için etkili 

hizmetlere erişimi olduğuna dair daha az gösterge vardır. 

Bu destek eksikliği, düşük bağımsızlığa ve dolayısıyla toplum içinde düşük katılıma yol 

açarak bazı otistik insanları istihdamdan daha da uzaklaştırabilir. Otistik kişilerin 

ebeveynleriyle birlikte yaşama olasılığı diğer engelleri olanlardan önemli ölçüde daha fazladır 

- %74.5 ile. Yetersiz sosyal bakım, daha bağımsız yaşamayı engelleyebilir ve istihdamın önünde 

önemli bir engel teşkil eder (The National Autistic Society, 2021). 

Sosyal Bakım ve Ruh Sağlığı 

Otizmli kişilerin zihinsel sağlıklarının kötü olması daha olasıdır ve otizm dostu uygun ve 

kişiye özel zihinsel sağlık desteği eksikliği vardır. Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, otizm dahil 

olmak üzere sosyal veya davranışsal bozukluğu olan kişilerin %63,6'sının zihinsel sağlıklarının 

kötü olduğunu bildirmiştir (Being Disabled in Britain: A journey less equal, 2017). Otistik 

insanların sosyal yaşamları, ya sosyal iletişimde karşılaşabilecekleri zorluklar nedeniyle ya da 

damgalanma ve zorbalık nedeniyle otizmlerinden etkilenebilir. Otizmli veya Asperger 

sendromlu çocukların ve gençlerin %67'si zorbalığa maruz kalmıştır. 

Daha genç yaştan itibaren sosyal izolasyon, zayıf ruh sağlığını kötüleştirebilir ve bir 

yetişkin olarak sosyal katılım ve istihdam için daha fazla engellere neden olabilir. Aslında, 

APPGA'dan otistik kişilerle yapılan bir ankette, istihdam olmama veya iş aramamalarının en 

yaygın nedeni özgüven eksikliğidir (APPGA, 2019). 

Kamu Anlayışı ve Farkındalık 

Otistik insanlar için istihdamın önündeki en önemli engellerden biri, halkın 

tutumlarıdır. İşyerinde otizm konusunda daha yaygın bir farkındalık olsa da, bu anlayış 

anlamına gelmez. Otistik yetişkinlerin %10'u, karşılaştıkları sosyal hizmet uzmanlarının otizm 

veya otistik insanların ihtiyaçlarını iyi anladığını söylemiştir. Birleşik Krallık'ta özel ve kamu 
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sektörlerinde artan otizm eğitimi sağlanmasına rağmen bu düzeyde olmuştur (APPGA, 2019). 

Otistik kişilerin deneyim ve gereksinimlerinin anlaşılmaması, desteğe erişmek veya çalışmak 

için güvenli ve rahat ortamların sağlanmasını engellemektedir. 

Burada otistik insanların koşullarını tam olarak anlamanın anahtarı olan kesişen bir 

yaklaşım vardır. Cinsiyet, ırk, etnik köken ve yaştaki farklılıklar - kimliğin diğer yönleri arasında 

- otistik insanların deneyimlerine karmaşıklık katar ve daha fazla engel oluşturabilir. Örneğin, 

bazı etnik azınlık gruplarında otizm konusunda daha düşük farkındalık ve anlayış vardır, bu da 

otistik kişilerin belirli faaliyetlere veya topluma veya işe katılmasına engel olabilir (APPGA, 

2019). 

Kesişimsel yaklaşım, istihdam bağlamında da geçerlidir. TUC, engelli kadınların engelli 

erkeklere göre engelliliğinden dolayı istihdamda daha olumsuz sonuçlar yaşadıklarını tespit 

etmiştir (TUC, 2015). 

İşverenler İçin Çalışma Ortamı ve Zorluklar 

İşverenlerin tutumları veya otizmli birini istihdam etme endişesi nedeniyle, otizmli 

bireyler için istihdama giden yol kısmen kısıtlıdır. Bir işverenin otizm konusundaki zayıf anlayışı, 

otistik kişilerin işe girmesini ve istihdamda kalmasını engelleyebilir. Bu, otistik kişilerin 

istihdam süreci boyunca çok önemli makul düzenlemelere erişme yeteneklerini etkiler. 

APPGA, işverenlerin otistik insanları işe alma, eğitme ve istihdam etme konusunda güven 

eksikliği gösterdiğini tespit etti, üstelik işverenler bunu yapmak istediklerini bildirmesine 

rağmen (APPGA, 2019). 

Bu güven eksikliği büyük olasılıkla işverenlerin engelli kişileri istihdam etmeye teşvik 

edecek geniş çapta erişilebilir bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. İşverenlerin %60'ı otistik 

bir kişiyi işe alma konusunda destek veya tavsiye için nereye gideceklerini bilmiyordu (The 

National Autistic Society, 2016). Bilgi ve tavsiyeye erişimi iyileştirmeyi amaçlayan politika ve 

düzenlemelere rağmen, bunun işverenler için önemli bir engel olduğu tespit edilmiştir. 

Engellilik ve istihdamla ilgili bir Çalışma ve Emeklilik Komitesi oturumunda, bazı 

durumlarda işverenlerin ya yasal yükümlülüklerden habersiz olduklarını ya da engellileri işte 

koruyan yasaları kasten ihlal ettiklerini tespit etti (Clegg, 2021). Otizmli ve diğer engelli kişilerin 

damgalanması ve olumsuz algılanması, otizmli kişilerin istihdamını durduran yanlış 

bilgilendirmelere yol açmıştır. Örneğin, işverenlerin %40'ı otistik bir kişiyi çalıştırmanın daha 
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maliyetli olduğuna inanıyor (The National Autistic Society, 2016). Makul ayarlamalarla ilgili 

herhangi bir ek maliyet finanse edildiğinden ve İşe Erişim Programını kolaylaştırdığından bu 

doğru değildir. 

Otistik insanlar işe alındıktan sonra, işverenlerine otistik olduklarını açıklayabilirler, bu 

da otistik kişilerin makul ayarlamalar yaparak günlük rollerini yerine getirme yeteneklerini 

geliştirebilir. Ancak, birey otizmini ifşa etmezse bu ayarlamalar yapılmayabilir. Damgalanmaya 

maruz kalma nedeniyle, çalışan otizmli yetişkinlerin sadece %58'i otizmlerini açıklamıştır. 

Ulusal Otistik Derneği, bazı otistik kişilerin, otistik olmayan meslektaşları arasında kırgınlık 

oluşabileceğini düşündüklerinde makul düzenlemeler talep etmekten çekindiklerini bildirdi. 

(The National Autistic Society, 2016) 

Covid-19 

Devam eden Coronavirus pandemisi, engelli insanları olumsuz etkiledi - istihdam 

bağlamında, engelli olmayanlara göre orantılı olarak daha kötü bir şekilde. Birleşik Krallık'taki 

pandemi sırasında, engelli istihdam oranı düştü ve Engelli İstihdam Açığı %0,7 arttı. 2020'de 

işsizlik ve ekonomik hareketsizlik oranları %45,9'dan %47,7'ye yükseldi - orantılı olarak engelli 

olmayanlara göre daha büyük bir artış (%17,8'den %18,9'a). 

İşten çıkarmalar engellileri engelli olmayanlara göre daha fazla etkilemiştir. 2020'nin 

ikinci yarısında, engelli olmayan çalışan başına 13,0'a kıyasla bin engelli çalışan başına 21,1'i 

işten çıkarıldı (Powell, 2021). 

Pandemi sırasındaki karantinalar ve kısıtlamalar boyunca, engellilerin pandemi 

sırasında kapanmak zorunda kalan sektörlerde çalışma olasılıkları ve çalışma saatlerini azaltma 

olasılıkları engelli olmayanlara göre daha yüksekti (Clegg, 2021). 

Bu istatistikler bazı engelliler üzerindeki kısa vadeli etkiyi gösterse de, olumsuz etkinin 

uzun vadede daha büyük olması muhtemeldir. Pandemi tarafından sağlık ve diğer kamu 

hizmetleri üzerindeki baskının artmasıyla birlikte, engellilerin desteğe erişiminin daha da 

azalması muhtemeldir. Otistik ve diğer engelli kişilerin yaşamları üzerindeki olası katlanan 

olumsuz etki nedeniyle, yüksek kaliteli desteğe, bilgiye ve rehberliğe erişim daha fazla dikkat 

gerektirmektedir. Pandeminin yakın zamanda ve devam eden etkileri, böyle bir girişime 

duyulan ihtiyacı daha da güçlendiriyor. 
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Sosyal Yaşam ve İstihdam Politikaları 

Engellileri Destekleyen Politika ve Uygulamalar 

Hem kamu hem de özel kuruluşlar tarafından, engellilerin toplumun genelinde ve iş 

dünyasında karşılaştıkları zorlukları hedeflemeyi amaçlayan politikalar ve uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Birleşik Krallık Hükümeti daha önce 2020 yılına kadar Engelli İstihdam Açığını yarıya 

indirme taahhüdünde bulunmuştu - istihdam oranını 2016'da %47'den %64'e yükselterek - 

otistik insanlar için belirli bir hedef olmasa da (The National Autistic Society, 2016). Bu 

başarılamadı, ancak 2020'nin başlarındaki koronavirüs salgını bazı ilerlemeleri sınırladı. 

Hükümetin engelli istihdam rakamlarını artırmaya yönelik daha yakın tarihli 10 yıllık 

planı: 'Yaşamları İyileştirme: İşin Geleceği, Sağlık ve Engellilik' (2017), 2027 yılına kadar 1 

Milyon daha fazla engelliyi işe taşımayı hedefliyor. Hükümet bunu, engellileri ve uzun vadeli 

sağlık koşullarına sahip kişileri iş bulmak ve sürdürülebilir istihdamı artırmak için yatırım 

sağlamak için destekleyerek yapmayı planladı (Powell, 2021). Bu plan, bir Çalışma ve Emeklilik 

Komitesi oturumunda, merkezileştirilmiş hizmet modelinin daha yerelleştirilmiş, özel bir 

yaklaşımla değiştirilmesi gerektiği savunularak eleştirildi (Clegg, 2021). 

Engelliler arasında istihdamı teşvik etmek için belirlenen kilit girişim, İşe Erişim 

Programıdır. Hizmet, engellilerin işyerindeki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar ve ihtiyaç 

duyanlar için makul düzenlemelerin uygulanmasını kolaylaştırır. Bu, kişinin günlük rolünü 

yerine getirmesine yardımcı olacak uzman bilgisayar ekipmanını veya bir destek çalışanı 

hizmetlerini içerebilir. 2019/2020 döneminde 39.000 kişi bu hizmet tarafından desteklenmiştir 

(Powell, 2021). 

İş ve Sağlık Programı, engelli olmayanlar arasında engellilerin istihdam edilmesini 

destekleyen en önemli projedir. Program, sosyal olarak dışlanmış insanları hedeflemekte - 

buna engelliler, uzun süreli işsizler, evsizler, bakımdan ayrılanlar ve istihdamın önünde 

engellerle karşılaşan diğer gruplar dahildir. Hizmet, bireylere uygun ve sürdürülebilir bir iş 

bulmaları için istihdam edilebilirlik bilgileri, tavsiye ve rehberlik sunarken aynı zamanda 

karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarını da yönetir (Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı). Bu hizmet 

sağlık durumu uyanlar veya engelliler için gönüllü, 24 aydan fazla işsiz olanlar için zorunludur. 
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Engellilik Güven Programı, işverenleri, faydaları konusunda farkındalığı artırarak engelli 

kişileri işe almaya teşvik etmek için tasarlanmıştır (The National Autistic Society, 2016). 

Kampanya, kuruluşların "engelli işçileri teşvik etme, işe alma ve istihdamda tutma 

yöntemlerini geliştirmelerine" yardımcı olmakta olup Mart 2021'de 20.000 işverenin 

programa kaydolmasını sağlamıştır. Program, kuruluş tarafından yapılan faaliyetlere ve 

taahhütlere bağlı olarak üç farklı tanıma düzeyi taşır. DWP değerlendirmesi, ankete katılan 

işverenlerin yarısının sonuç olarak en az bir engelli kişiyi işe almasıyla, engelli kişilerin işe 

alınması üzerinde olumlu bir etki bildirmiştir (Powell, 2021). 

En düşük taahhüt seviyesi - 'Engelli Güven Taahhütü' - işverenin planın taahhütlerini 

kabul etmesini ve bu taahhütlerin kayıt olduktan sonraki 12 ay içinde gerçekleştirilmesi ve o 

yıl içinde bir engelli kişiye bir fırsat sunacağını taahhüt etmesidir (Powell, 2021). Bu taahhüt 

düzeyi, 'performatif' olarak eleştirilmiştir ve engelli istihdam rakamları üzerinde yeterince 

büyük bir etki yaratmamaktadır. Bir Çalışma ve Emeklilik Komitesi oturumunda, Engelli Güven 

Programı bir "onay kutusu alıştırması" olarak tanımlanmıştır. Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı, 

engellilerin işe alınmasında ölçülebilir bir etkisi olup olmadığını bilmenin zor olduğunu kabul 

etmiştir (Clegg, 2021). 

Buna ek olarak, hükümet Mart 2017'de engelli kişilerin iş bulmasını desteklemek için 

330 Milyon Sterlin sağlayan bir “Kişisel Destek” finansman paketi başlattı. Bu finansmanın yanı 

sıra hükümet, engelliler için ulusal bir strateji geliştirmek ve yayınlamak için engelli örgütleri 

ve hayır kurumlarıyla birlikte çalışmayı ve işe erişimi iyileştirmenin etkili yollarını bulmak için 

işbirliği yapmayı taahhüt etti (Powell, 2021). 

Otistik Kişileri Desteklemeye Yönelik Politikalar ve Uygulamalar 

Tüm engellileri destekleyen girişim ve politikalara ek olarak, özellikle otizmli bireylere 

yönelik sorunları ele alan bazı girişimler de bulunmaktadır. 

Özellikle Galler Hükümeti, politika ve finansman yoluyla otistik insanları desteklemek 

için çalışmaktadır. Hükümet, 2013 yılında, işverenlerde otizm konusunda farkındalık 

yaratmaya devam etmeyi ve otizmli engelliler ve işverenlerine işyerinde sunulan destek 

hakkında bilgi vermeyi amaçlayan bir Otizm Spektrum Bozukluğu İstihdam Elçisi programı 

başlattı. Bu program, otistik insanlar arasındaki sosyal dışlanmayı azaltmak amacıyla Bağımsız 
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Yaşam Eylem Çerçevesi kapsamında tanıtılmıştır (Equality and Human Rights Commission, 

2017). 

Entegre bir otizm hizmeti geliştirmek için Galler Hükümeti tarafından bir Orta Dereceli 

Bakım Fonu da kuruldu. Fon, yetişkinlerde otizmi desteklemek ve mevcut çocukların 

nörogelişimsel hizmetlerini geliştirmek için çok disiplinli bir ekibin oluşturulmasını 

kolaylaştırmaktadır (Equality and Human Rights Commission, 2017). 

Ulusal Otistik Derneği, Birleşik Krallık'taki işletmelerde otizm anlayışını ve farkındalığını 

teşvik etmek için birkaç girişim başlattı. Otizm Dostu Ödülü, otistik insanlar için güvenli ve 

rahat bir ortam yaratmaya kendini adamış işletmeleri ve mekanları desteklemektedir. Ödülün 

önceki kazananları, büyük şirketlerden yerel işletmelere kadar uzanmaktaydı. Bir Hayır 

Kurumu aynı zamanda bir Otizm Saati girişimi için de kampanya yürütmüştür - Birleşik 

Krallık'taki 11.000 işletmede, yüksek sesleri ve büyük kalabalığı bunaltıcı bulanlar için daha 

sakin bir alışveriş deneyimi yaratan belirlenmiş sessiz bir saat uygulaması başlatılmıştır. Başka 

bir yardım kuruluşu olan Autism Together da şehir içinde otistik insanlara birçok alan açmak 

için Liverpool'daki yetkililerle birlikte çalışmaktadır (APPGA, 2019). 

Otistik Kişileri Destekleme Yönelik Birleşik Krallık Proje ve Programları 

SEND (Özel Eğitim İhtiyaçları ve Engelliler) olan gençlere destek sağlayan bir proje olan 

SEN Employment Links, 2015-2017 yılları arasında Birleşik Krallık'ta yürütülmüştür. Proje, hem 

işverenler hem de iş arayan gençler için kaynaklar ve araç setleri oluşturmuştur. Destek, 

SEND'li gençlerin MEÖ'den (mesleki eğitim ve öğretim) işgücü piyasasına geçişine ve istihdamı 

daha erişilebilir hale getirmek için ileri eğitime yönelikti. İşverenlere yönelik araç kitleri, engelli 

kişilerin istihdam edilmesi ve işyerlerinin nasıl engelli dostu hale getirileceği konusunda temel 

bilgiler ve yönergeler sağlamaktadır (SEN Employment Links). 

Birleşik Krallık'ta otistik insanlara beceri ve istihdam bilgileri sağlamak için iki iyi 

çevrimiçi Bilgi merkezi örneği vardır. Richmond on Thames'de, otistik insanların güvenini 

oluşturmak ve iş başvuruları için gerekli becerilere erişim sağlamak amacıyla çevrimiçi bir 

akran destek merkezi tasarlanmıştır. 

Lewisham'da Çalışma Programı merkezleri, istihdam desteği ile danışmanlık, sağlık ve 

refah rehberliği dahil olmak üzere diğer hizmetleri ve sahte mülakatlar yapmak gibi beceri 

eğitimlerini birbirine bağlayan Shaw Trust topluluk merkezlerine dönüştürüldü. Bu merkezler, 
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istihdam hedeflerine sahip olmaktan ziyade istihdama yönelik 'kat edilen mesafeye' odaklandı. 

Bu yaklaşımın katılımcı bağlılığını ve personel memnuniyetini arttırdığı bulundu (The National 

Autistic Society, 2016). 

Surrey Choices EmployAbility, 2015 yılında otistik insanlar için bir hizmet geliştirmiştir. 

Employment Works for Otizm, Surrey genelinde 16 otistik iş arayanla çalıştı ve bu bireylerin 

istihdam kazanmasına yardımcı olmak için daha yoğun bir hizmet için eğitim, iş deneyimi ve 

sürekli desteği birleştirmiştir. Eğitim, becerilerin ve gelişim alanlarının belirlenmesi, özgeçmiş 

hazırlama, güven oluşturma ve mülakat becerilerini içeriyordu. Hizmet ayrıca perakende, web 

tasarımı ve yönetim gibi alanlarda kişiselleştirilmiş stajları da kolaylaştırmştır. 16 katılımcıdan 

7'si (%43) programın sonunda ücretli bir işte çalışıyor, diğer yarısı ise devam eden iş deneyimi 

veya gönüllü yerleştirmelerdeydi (The National Autistic Society, 2016). 

Birleşik Krallık hükümeti, 2019'un sonlarında bir Yoğun Kişiselleştirilmiş Destek 

Programı başlattı. Bu, otizm gibi daha karmaşık ihtiyaçları veya engelleri olanlara 

kişiselleştirilmiş destek sağlamaktadır. Proje, özel bir vaka çalışanı sağlamakta, istihdama 

gidene kadar 15 aylık yoğun desteğe ve istihdam kazanıldıktan sonra 6 aylık ek işyerinde 

desteğe izin vermektedir. Bu, otistik ve diğer engelli insanlar arasında istihdamın 

sürdürülebilirliği üzerinde olumlu bir etki göstermiştir (Powell, 2021). 

İstihdama İlişkin Yasal Düzenlemeler 

Eşitlik Yasası 2010 

Otistik ve diğer engelli kişileri istihdam açısından etkileyen ana mevzuat, 2010 Eşitlik 

Yasası'dır. Bu yasa, zihinsel ve/veya fiziksel bir bozukluk olarak otizmi içeren engelliliğin yasal 

tanımlarını ortaya koymaktadır (Booth, 2014). 

2010 Eşitlik Yasası, otistik insanları işe alma ve yönetme sürecindeki tüm işverenler için 

geçerlidir. İngiltere, Galler ve İskoçya'da uygulanmaktadır. Kuzey İrlanda'da farklı mevzuat 

vardır, ancak engelli kişilere yönelik korumalar ve işverenlere yönelik görevler genel olarak 

aynıdır ve burada sağlanan pratik bilgiler Birleşik Krallık'ta geçerlidir (Employment Autism). 

Mevzuat, gerekçelendirilemediği sürece işverenler için engelliliğe dayalı ayrımcılığı 

veya farklı muameleyi hukuka aykırı kılmaktadır. Hepsi Eşitlik Yasası kapsamında geçerli olan 

farklı yasa dışı ayrımcılık türlerini kapsamaktadır. Doğrudan ve dolaylı ayrımcılık, taciz ve makul 

ayarlamalar yapmayı reddetme buna dahildir (Booth, 2014). 
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Makul ayarlamalar yapılmamışsa, bir işveren herhangi bir olumsuz muameleyi haklı 

gösteremez. Bir bireyin otizminin ifşa edilmesiyle ilgili olarak, ayrımcılığa uğramak ve Eşitlik 

Yasası kapsamında uygulanmasını sağlamak için resmi olarak ifşa etmelerine gerek yoktur. 

Bunun nedeni, ayrımcılığın algı yoluyla gerçekleşebilmesidir (Bhayani, 2018). 

Otizm Yasası 2009 

Otizm Yasası 2009, özellikle otistik insanların karşılaştığı sorunları hedeflemek için 

yürürlüğe kondu. Yasa, hükümetin yetişkin bir otizm stratejisine sahip olmasını 

gerektirmektedir. Strateji, otistik yetişkinlerin nasıl daha iyi desteklenmesi gerektiğini 

belirlemeli ve rehberlikle desteklenmelidir. Mevzuat ve sonraki strateji, yerel konseylere ve 

Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne görevler vermektedir. 

Bu mevzuatın uygulamaya konmasına rağmen, APPGA 10 yıl sonra bir inceleme yapmış 

ve yerel konseyler tarafından otistik insanları sadece sosyal ve sağlık bakımında değil, aynı 

zamanda istihdam bağlamında da uygun şekilde desteklemek için yeterince şey yapılmadığını 

tespit etmiştir (APGA, 2019). 

İstihdam İstatistikleri 

Otizm İstihdam İstatistikleri 

● Otizm İstihdam Oranı: %21,7 (Office for National Statistics, 2021) 

● Otistik insanların yaklaşık %16'sı tam zamanlı, geri kalanı ise yarı zamanlı çalışmakta 

(APPGA, 2019) 

● Yarı zamanlı çalışan Otistik anket katılımcılarının %40'ı şu anda olduğundan daha fazla 

çalışmak istemektedir (The National Autistic Society, 2016) 

● Otistik anket katılımcılarının %51'i, becerilerinin işinin gerektirdiğinden daha yüksek 

olduğunu söylemiştir (The National Autistic Society, 2016) 

● İşsiz olan Otistik anket katılımcılarının %77'si çalışmak istemektedir (The National 

Autistic Society, 2016) 

Engelli İstihdam İstatistikleri 

● Engelli İstihdam Oranı: %52.1 (Office for National Statistics, 2021) 
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● Engelli kişilerin, engelli olmayan kişilere göre temel mesleklerde bulunma olasılığı 

%12,1 daha fazladır (Office for National Statistics, 2021) 

● Çalışan engelli kişilerin yönetici, müdür veya kıdemli memur olarak istihdam edilmeleri 

veya profesyonel mesleklerde istihdam edilme olasılıkları, engelli olmayan kişilere göre 

önemli ölçüde daha düşüktür (Office for National Statistics, 2021) 

● Çalışan engelli kişiler bakım, eğlence veya diğer hizmet mesleklerinde ya da satış veya 

müşteri hizmetleri mesleklerinde engelli olmayan kişilere göre önemli ölçüde daha fazla 

istihdam edilmiştir (Office for National Statistics, 2021). 

● Engelli olmayan kişilerin %22,9'una kıyasla, çalışan engelli kişilerin %34,6'sı yarı zamanlı 

istihdamdadır (Office for National Statistics, 2021). 

● Engelli gençler (16-24 yaş arası) ve engelli kadınlar ortalama olarak en düşük medyan 

saatlik kazanca sahiptir (Equality and Human Rights Commission, 2017). 
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