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B.KISALTMALAR 
 

• AB: Avrupa Birliği 
• ABS Amniotic Band Syndrome 
• ALS: Amiyotrofiklateral Skleroz 
• ANED: The Academic Network of European Disability Experts 
• BAU: Bahçeşehir Üniversitesi 
• BMEHİS: Birleşmiş̧ Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 
• BÖİB: Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı 
• BYKP: Beş Yıllık Kalkınma Planları 
• CORDIS: The Community Research and Development Information Service 
• EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 
• ICT: Bilgi ve İletişim Teknolojisi 
• İŞKUR: Türkiye İş Kurumu 
• KIO: Kalkınma ve İnovasyon Ofisi 
• NGO: Sivil Toplum Kuruluşu 
• O2: Sanal Gerçeklik Uygulamaları 
• O3: Sosyal Dahil Etme Eğitim Programı 
• TM: Proje Planlama Toplantısı 
• OF: Omurilik Felçli 
• SUT: Silesian University of Technology 
• T.C.: Türkiye Cumhuriyeti 
• UOFD: Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği 
• UN: Birleşmiş Milletler 
• VR: Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) 
• YÖK: Yükseköğretim Kurulu 
• WHO: Dünya Sağlık Örgütü 
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C.YÖNETİCİ ÖZETİ 

 
Türkiye, Polonya ve Yunanistan’dan 5 farklı ortak ile yürütülen projemizin amacı çeşitli nedenler ile 
omurilik yaralanmasına maruz kalarak omurilik felci geçiren gençlerin sosyal hayata adaptasyonunu 
desteklemektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle bu bireylerin ihtiyaçları, sosyal hayata uyumda 
yaşadıkları sıkıntılar, uyum süreçleri gibi konular araştırılmış; sonucunda engelli bireylerin eğitime 
veya işgücüne katılmak istemesinin önündeki engeller, dışarıya adım attıklarında karşı karşıya 
kaldıkları ulaşım ve lojistik problemler, ekonomik sorunlar, fiziki aktivite gerçekleştirecek tesis ve 
materyal eksiklikleri başta olmak üzere birçok engel saptanmıştır. Bu engellerin yanı sıra yapılan 
araştırmalarda, bu bireylerin aslında sosyal yaşama dahil olma ve fiziksel etkinliklerde bulunma 
konusunda istekli oldukları ancak bahsedilen fiziksel engellerinin yanı sıra psikolojik travmalarının 
olduğu gözlemlenmiştir. Proje kapsamında üretilecek çözümlerde engeller değil, toplumun ön yargıları 
ve bu ön yargılar karşısında içine kapanan gencin, nasıl özgüven sahibi olacağı, kendisini daha iyi ifade 
edebileceği dikkate alınmıştır. 

Bu engelleri aşmak ve bu bireyleri yaşama dahil etmek amacıyla; hem zihinsel imgelemeye oranla 
daha güçlü bir katılımcı olma hissi yaratan hem de yaşantı sırasında oluşabilecek sıkıntıların yerine 
daha güvenli bir başlangıç noktası olma özelliği taşıyan sanal gerçeklik teknolojisini kullanmak, 
projemizin çıkış noktası olmuştur. Sanal ortamda edinilen bir deneyim gerçek yaşamı da 
etkilemektedir. Aynı zamanda sanal gerçeklik bireylere zaman, maliyet, kullanışlılık açısından da birçok 
fayda sağlamaktadır.  

Proje kapsamında engelli bireylerin de gerçek hayatta yapabildikleri spor dallarından olan boccia, 
hockey ve cycle için 3 ayrı sanal gerçeklik uygulaması (oyun) üretilmiştir. Sporun engelli bireyler için 
rehabilite edici etkileri olduğu birçok araştırmada belirtildiğinden ve engelli bireyleri gerçek hayatta da 
spora teşvik etmek amacıyla bu oyunlar spor alanından seçilmiştir. 

Araştırmanın cesaret verici sonuçları AB ülkelerine, strateji yapıcılara ve kamu kurumlarına örnek 
olması, birçok çalışmaya referans olabilecek yönleri ile önem arz etmekte, aynı zamanda hedef kitleye 
sesini duyurması konusunda da yol gösterici nitelik taşımaktadır. 

 
D.ENGELLİLİK NEDİR? 
 
Birleşmiş̧ Milletlere göre engelli, “diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde 
katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu 
bulunan kişileri içermektedir” şeklinde tanımlanmıştır. 
 
Türkiye’de 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’a göre ise engelli; 
“fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer 
bireyler ile eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen 
birey” olarak tanımlanmıştır (Engelliler Hakkında Kanun, m.3).  
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1.Engellilik Türleri 
 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından engellilik türleri, 2001 yılında kabul edilen ve ICF (International 
Classification of Functioning) olarak kısaltılan “Engellilik, Sağlık ve Fonksiyonların Uluslararası 
Sınıflandırılması” şeklinde oluşturulan bir çerçevede sınıflandırılmıştır. Buna göre engelliliğin sekiz alt 
türü mevcuttur. Bunlar sırasıyla;  

- Hareketlilik ve Fiziksel Bozukluklar (Mobility and Physical Impairments) 
- Omurilik Felci (Spinal Cord Injuries) 
- Kafa Yaralanmaları ve Beyin Engelliliği (Head Injuries and Brain Disability) 
- Görme Engellilik (Vision Disability)  
- İşitme Engellilik (Hearing Disability) 
- Bilişsel ve Öğrenme Bozuklukları (Cognitive and Learning Disabilities) 
- Psikolojik Bozukluklar (Psychological Disorders) 
- Görünmez Engellilik (Invisible Disabilities) 

Ülkemizde ise T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın (BÖİB) 2002 yılında yaptığı Türkiye 
Özürlüler Araştırması’nda engelli bireyler altı grupta ele alınmıştır. 

Ortopedik Engelli: Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon kaybı olan kişidir. El, 
kol, ayak, bacak, parmak ve omurgalarında, kısalık, eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıtlılığı, 
şekilbozukluğu, kas güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar, felçliler, serebralpalsi, spastikler ve spinabifida 
olanlar bu gruba girmektedir.  

Görme Engelli: Tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı veya bozukluğu olan kişidir. Görme 
kaybıyla birlikte göz protezi kullananlar ve renk körlüğü, gece körlüğü olanlar bu gruba girer.  

İşitme Engelli: Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişidir. İşitme cihazı 
kullananlar da bu gruba girmektedir.  

Dil ve Konuşma Engelli: Herhangi bir nedenle konuşamayan veya konuşmanın hızında, akıcılığında, 
ifadesinde bozukluk olan ve ses bozukluğu olan kişidir. İşittiği halde konuşamayan, gırtlağı alınanlar, 
konuşmak için alet kullananlar, kekemeler, afazi, dil-dudak-damak- çene yapısında bozukluk olanlar bu 
gruba girmektedir.  

Zihinsel Engelli: Çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişidir. Zekâ geriliği olanlar (mental 
retardasyon), down sendromu, fenilketonüri (zekâ geriliğine yol açmışsa) bu gruba girer.  

Süreğen Hastalık: Kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine neden olan sürekli 
bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardır (Kan hastalıkları, kalp-damar hastalığı). 

2.Engellilerin İnsan Haklarına Erişimi 
 
Birleşmiş̧ Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (BMEHİS), engellilerin tüm insan haklarına 
tam ve eşit olarak erişebilmesi için aşağıdaki temel ilkeleri başlangıç̧ noktası olarak sayar;  
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1. Kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıkları da dahil olmak üzere, kişilerin doğuştan 
sahip oldukları onura ve bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesi,  

2. Ayrımcılık yapılmaması,  
3. Topluma tam ve etkili katılımla dahil olma,  
4. Farklılıklara saygı gösterilmesi ve engelliliğin insan çeşitliliğinin ve insanlığın bir parçası olarak 

kabul edilmesi,  
5. Fırsat eşitliği, 
6. Erişilebilirlik, 
7. Engelli kadınlar ve erkekler arasında eşitlik, 
8. Engelli çocukların gelişen kapasitelerine saygı duyulması ve engelli çocukların kendi kimliklerini 

koruyabilmeleri için haklarına saygı duyulması. 

3.Türkiye ve AB’de Engellilerin Durumuna Dair Genel Tablo 
 

3.1Türkiye’de Engellilere Dair Genel Tablo 

OECD ve Türkiye verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engelli bireylerden oluşuyor. Yani 
dünyada 1 milyar engelli var. Bu nedenle, dünyadaki “en büyük azınlık” olarak nitelendiriliyorlar. 
Türkiye’de ise Ulusal Engelli Veri Tabanına göre engelli birey sayısı 1.559.222. (Ancak resmi olmayan 
rakamlara göre %13 düzeyinde, 9 milyon olduğu söylenmektedir) Bunların %27’si 0-21 yaş, %36’sı 22-
49 yaş, %37’siyse 50-64 yaş arasındadır. Yaşla birlikte engellilik oranı artmakta: OECD ülkelerinde 20-
34 yaş arasındaki engelli birey oranı %6. Bu oran 35-49 yaş arasında iki katına çıkıyor. 50-64+ yaş 
arasında ise %24’ü buluyor. TÜİK’e göre ilkokuldan sonra okulu bırakan engellilerin oranı %60 iken bu 
rakam AB ülkelerinde %25 düzeyinde. Sosyal dışlanmışlık ve yoksulluk riski altındaki engellilerin oranı 
ise ülkemizde %77’ler düzeyindedir. 

 
AB’de 15-64 yaş arasındaki engelli olmayan bireylerin istihdamı ise %67 iken, bu oran engelli bireyler 
için %47.3. Bu oranlar Türkiye için sırasıyla %51 ile %41 olarak verilmektedir. Engelliler için AB’de en 
yüksek istihdam oranı İsveç’te (yüzde 66.2), en düşük istihdam oranı ise Macaristan’dadır (%23,7). 
Türkiye’de istihdam edilen 90.131 engelli bireyin 12.223’ü kamu, 77.908’I özel sektörde çalışıyor. 
 
25 ile 64 yaş arası çeşitli eğitim programlarına (yaşam boyu öğretim) katılım oranı engelli olmayan 
bireyler için %9.8 ken bu oran engelli bireyler için %6.9. Türkiye’de ise bu oranlar sırasıyla %4.1 ile 
%1.7. 30-34 yaş arası engellilerin yüksek öğrenimi tamamlama oranı AB’de %22.1 iken bu 
oran Türkiye’de %6.8’dir. 1 
 
Omurilik felçliler ile ilgili ülkemizde detaylı veri bulunmamaktadır. Ülkemizde her yıl yaklaşık 2500 kişi 
yarısından fazlası trafik kazası kaynaklı nedenlerden dolayı omurilik felci olmaktadır. Bu bireyler 
engellilerin geneli için geçerli sosyal ve fiziksel problemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. 
 

 

 
 

1 https://ey-der.com/ana-sayfa/turkiye-ve-dunyada-engelliler/ 
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3.1.Türkiye’de Engellilere Yönelik Sosyal Hizmetlerin ve Politikaların Tarihçesi 

Türkiye’de Tarihsel Süreç̧ İçerisinde Engellilere Yönelik Önemli Sosyal Hizmetler ve Politikalar 1961 
Anayasası’nda engellilerin özel eğitimine ilişkin maddelere de yer verilerek ilk defa “Özel Eğitim 
Yönetmeliği” çıkarılmıştır. 

Türkiye’de engelliler ile ilgili ulaşılabilirlik konusu 1985 yılında yürürlüğe giren 3194 kanun numaralı 
İmar Kanunu’na 1997 yılında eklenen ek madde 1’deki; “Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve 
yaşanılabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk 
Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uyulması zorunludur” hükmüyle yasal altyapıya 
kavuşturulmuştur (m. 47-48-Ek: 30/5/1997-KHK-572/1 md.). Engelli bireyler, mekanların ve çevrenin 
fiziki yapısından dolayı engellerle karşılaşmadan ve kimsenin desteğine gerek duymadan erişilebilir ve 
ulaşılabilir kentlerde bağımsız olarak yaşamını sürdürdüğü taktirde toplumla bütünleşmiş olacaktır2.  

Türkiye 1990’lı yıllarda özürlülük konusunda uzmanlaşarak sorunların çözümü için stratejiler 
üretebilecek kurumların kurulması çalışmalarına başlamıştır. İlk olarak 1997 yılında, 571 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı (BÖİB) kurulmuştur3. 

“Özürlülere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek için; 
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, özürlüler ile 
ilgili ulusal politikanın oluşmasına yardımcı olmak, özürlülerin problemlerini tespit etmek ve bunların 
çözüm yollarını araştırmak üzere Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın kurulmasına, 
teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemek” amacıyla kurulmuştur.  

571 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 20. maddesinde; “Özürlüler Şurası, Başkanlığın en yüksek 
danışma kuruludur. Özürlülerle ilgili konularda tetkik ve teklif niteliğinde kararlar almakla görevlidir. 
‘’Şura, iki yılda bir kez toplanır” ifadesi yer almaktadır. Buna müteakiben I. Özürlüler Şurası, 1999 
yılında yapılmıştır.  

Komisyon üyeleri 1999 yılının şubat ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlanmış ve 6 
Mayıs 2003 tarihinde yeniden Başbakanlığa bağlanarak 2011 yılına kadar çalışmalarını sürdürmüştür. 

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplanması ile hazırlanan komisyon raporları Ekim 1999’da BÖİB’e 
teslim edilmiştir. BÖİB’in kuruluşu ile 1999 yılında Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen I. Özürlüler 
Şurası’nın en önemli kararları arasında engelliler hakkında kanunun çıkarılması yer almıştır. Özürlüler 
Şurası toplamda beş kez düzenlenmiştir ve BÖİB’in 2011 yılında kapatılması ile de bu kuruma ait 
sorumluluklar Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.  
 
Türkiye’de engellilik konusuna Beş Yıllık Kalkınma Planlarında (BYKP) “Sosyal Hizmetler ve Yardımlar” 
başlığı altında yer verilmiştir. 1. BYKP (1934-39)’da sosyal güvenlik kapsamında bazı temel noktalar 
belirlenerek ekonomik gelişmeye paralel olarak sosyal adaletin gerçekleşmesi hedef alınmıştır. Düşük 
gelirli ve gözetilmeye muhtaç kimseleri (kimsesiz çocuklar, yaşlılar ve engelliler) sosyal güvenlik 
kapsamına almak amaçlanmıştır. 4. BYKP (1979-83)’da yaşlılara, korunmaya muhtaç olan çocuk ve 
gençlere ve engelli gruplarına sosyal hizmet ve sosyal yardımların götürülmesi, bu amaçla huzurevi, 
kreş ve rehabilitasyon merkezi ve diğer toplumsal tesislerin kurulması ve geliştirilmesine yönelik 

 
2(Şemsit, vd., 2016: 214) 
3(Güngör ve Güneş, 2011: 31 
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sosyal hizmetler kurumunun kurulması planlamıştır. 6. BYKP (1990-94)’da engelliliği de kapsayacak 
biçimde, eğitimin her kademesinde kalitenin yükseltilmesi, imkân ve fırsat eşitliğinin sağlanması esas 
amaç olarak belirlenerek; özel eğitim gerektiren zihinsel, ortopedik ve konuşma özürlüler ile süreğen 
hastalığı olan özürlülerin eğitimi için gerekli alt yapının kurulması ve geliştirilmesine yönelik politika 
belirlenmiştir (I. Özürlüler Şurası, 81-82).  

Türkiye’de 2002 yılında engelli bireylerin niceliksel ve niteliksel olarak bilgi eksikliğini gidermek için 
BÖİB tarafından Türkiye Özürlüler Araştırması yapılmıştır. Araştırma; özürlü nüfusun yaş, cinsiyet, 
eğitim durumu, medeni durumu, iş gücü durumu, sosyal güvenlik durumu ile kurum ve kuruluşlardan 
beklentilerine ilişkin bilgiler içermektedir. Ayrıca, özürlü nüfusun, özür türlerine ilişkin olarak özrün 
ortaya çıkış zamanı, nedeni, derecesi ve tedavi olma durumlarına ilişkin bilgilere de yer verilmiş ve 
Türkiye’de toplum nüfus içerisindeki engelli birey oranının %12,29 olduğu belirtilmiştir.  
  

3.1.2.Üniversitelerdeki Engelli Durumu 
 
Türkiye’de son yıllarda artan üniversite sayıları ile birlikte ve ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenci 
sayısı artmaktadır. 2018 yılı itibariyle üniversite sayısı 185’e ulaşmıştır (YÖK, 2018). Yükseköğretim 
kurum sayısındaki artışa karşın, engelli bireylerin yükseköğretim kurumlarına katılımlarının düşük 
olduğu söylenebilir. Nitekim 2016-2017 verilerine göre devlet ve vakıf üniversitelerinde 27.261’i 
erkek, 12756’sı kadın olmak üzere toplam 40017 engelli öğrenci öğrenimine devam etmektedir (YÖK, 
2018).4 
 

3.1.3.Engellilerin İstihdam Durumu 
 

Engelli İstihdamı 
 
Temel bir insan hakkı ve kapsayıcı bir işgücü piyasasının olmazsa olmazlarından biri, engellilerin eşit 
koşullarda ve kendilerine uygun çalışma ortamlarında istihdam edilebilmeleridir. Bu işgücü 
piyasasındaki ayrımcılıkla mücadele konusunda da önemli bir ilk, aynı zamanda temel adımdır. Bu 
doğrultuda çeşitli yasa ve teşvikler yürürlüğe sokulmuştur.  
 

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları 
halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari 
ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (524,47 TL) hazinece karşılanması 
şeklinde değiştirilmiştir. Engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40’ından 
yoksun olduklarını, yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile belgeleyen 
vatandaşlarımız Kurum İl Müdürlüklerine/ Hizmet Merkezlerine başvurarak “engelli” statüsünde kayıt 
yaptırabilir. 

Meslekte çalışma güç kaybı oranı vb. oranlar dikkate alınmamakta olup tüm vücut fonksiyon kaybı 
oranına bakılmaktadır. Engelli sağlık raporunda çalışamaz ifadesi yer alıyorsa kişinin engelli kaydı 
yapılmamaktadır. 

 
4https://sarperarikan.com/2018/05/29/engelli-ogrencilerin-yuksekogretim-surecinde-yasayabilecegi-
problemler-ve-cozum-onerileri/ “ 
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3.2.Dünya’da ve Avrupa’da Engellilere Yönelik Genel Tablo 

Dünya’da her yıl 250.000 ila 500.000 kişi omurilik yaralanmasına (SCI) maruz kalmaktadır. Omurilik 
yaralanmalarının büyük çoğunluğu karayolu trafik kazaları, düşme veya şiddet gibi önlenebilir 
sebeplerden kaynaklanmaktadır. Omurilik hasarı olan kişilerin, omurilik hasarı olmayan insanlara göre 
erken ölme olasılığı daha düşüktür ve düşük ve orta gelirli ülkelerde daha kötü hayatta kalma oranları 
vardır. Omurilik yaralanması daha düşük okula kayıt ve ekonomik katılım oranları ile ilişkilidir ve 
önemli bireysel ve toplumsal maliyetler taşımaktadır. 
 
Omurilik zedelenmesi vakaları AB'de yılda yaklaşık 10.000 kişi civarındadır ve neredeyse normal yaşam 
süresi nedeniyle 200.000'den fazla hasta AB'de omurilik hasarı ile yaşamaktadır. Bireysel yaşam 
kalitesi üzerindeki etki yüksektir ve sosyal maliyetler muazzamdır.5  Bir diğer araştırmaya göre 
Avrupa'da, genel olarak, ciddi nörolojik hasara sahip engelli olan kişiler günlük yardıma ihtiyaç 
duymaktadır (Wade ve Hewer, 1997; Nüfus Sayımı ve Araştırma Bürosu, 1998). Dünyada 90 milyon 
insanın şu anda bir tür omurilik yaralanması geçirdiği tahmin edilmektedir. Avrupa'da, her yıl 
15.000'den fazla yeni vaka ile omurilik yaralanması ile yaşayan en az 330.000 kişinin olduğu tahmin 
edilmektedir. Vakaların üçte ikisinde yol kazaları, %10'unu oluşturan spor kazaları ile yaralanma 
sebebidir. Omurilik yaralanması olan erkeklerin yaklaşık %80'i 18-25 yaşları arasındadır. Ortalama 
yaşam maliyetleri 25 yaşında başlayan yaralanmalar için 0,45 milyon avro ile 2,1 milyon avro arasında 
değişmektedir. Hastalar, aileler ve bakıcılar için düşük yaşam kalitesi ve SCI'nin neden olduğu 
sosyoekonomik yükler bu konuda çözüm yolları aramayı zorunlu kılmaktadır. 
 
Avrupa Parlamentosu, “engelliler için kapsamlı bir politikanın bir parçası olarak, omurilik 
yaralanmasına yönelik tedavi sağlamak için tasarlanan araştırmalarda daha fazla ilerleme sağlanması 
için daha yoğun çaba sarf edilmesi gerektiğine atıfta bulunulmuştur.  
 
2001 yılında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Uluslararası İşlevsellik, Engellilik ve Sağlık Sınıflandırmasını 
(ICF) onaylamıştır. ICF, hastalığın sonuçlarının uluslararası kabul görmüş bir sınıflandırması 
olduğundan, SCI'nin sonuçlarına ilişkin veri setleri için yararlı bir kavramsal çerçeve olduğu 
düşünülmektedir. ICF'de, bir kişinin işleyişi veya engeli sağlık koşulları ile çevresel ve kişisel faktörler 
arasında dinamik bir etkileşim olarak algılanır. Omurilik yaralanması ile ilgili sonuçların birçoğu 
durumun kendisinden değil, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin yetersizliğinden ve fiziksel, 
sosyal ve politika ortamındaki engellerden kaynaklanmaktadır. 
 
Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin (CRPD) uygulanması, bu boşlukları ve 
engelleri gidermek için gerekli önlemleri almaktadır. Omur ilik yaralanması olan kişilerin sağkalım, 
sağlık ve katılımını artırmak için gerekli önlemler şunlardır. 
 
• Hastane öncesi zamanında yönetim: şüpheli omurilik hasarının hızlı tanınması, omurganın 

hareketsiz hale getirilmesi dahil hızlı değerlendirme ve yaralanma yönetiminin başlatılması. 
• Yaralanmanın türüne ve ciddiyetine, kararsızlık derecesine, sinirsel kompresyon varlığına ve 

hastanın ve ailesinin isteklerine göre akut bakım (cerrahi müdahale dahil). 

 
5https://cordis.europa.eu/project/rcn/198795/factsheet/en 
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• İkincil durum riskini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için devam eden sağlık hizmetlerine, 
sağlık eğitimine ve ürünlere (örneğin kateterler) erişim. 

• İşlevselliği, bağımsızlığı, genel refahı ve toplum bütünleşmesini en üst düzeye çıkarmak için 
yetenekli rehabilitasyon ve zihinsel sağlık hizmetlerine erişim. Mesane ve barsak fonksiyonlarının 
yönetimi birincil öneme sahiptir. 

• İşlevsel kısıtlamaları ve bağımlılığı azaltarak, insanların başka türlü yapamayacakları günlük 
aktiviteleri gerçekleştirmelerini sağlayacak uygun yardımcı cihaz ve hizmetlere erişim. Düşük ve 
orta gelirli ülkelerdeki insanların sadece %5-15'i ihtiyaç duydukları yardımcı cihaz ve hizmetlere 
erişebilmektedir. 

• Tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sunanlar arasında uzmanlaşmış bilgi ve beceriler. 
 
• Eğitim ve ekonomik katılım hakkını güvence altına almak için gerekli önlemler arasında 

aşağıdakileri teşvik eden mevzuat, politika ve programlar yer almaktadır: 
 
• Fiziksel olarak erişilebilir evler, okullar, işyerleri, hastaneler ve ulaşım; 
• Kapsayıcı eğitim; 
• İstihdam ve eğitim ortamlarında ayrımcılığın ortadan kaldırılması; 
• İstihdam şansını optimize etmek için mesleki rehabilitasyon; 
• Alternatif ekonomik kendi kendine yeterlilik biçimlerini desteklemek için mikro-finans ve diğer 

serbest meslek kazancı biçimleri; 
• İşe dönüş için caydırıcı davranmayan sosyal destek ödemelerine erişim; ve 
• Omurilik yaralanmasının doğru anlaşılması ve onunla yaşayan insanlara karşı olumlu tutum. 

 
• Projemiz de omurilik felçli gençler olmak üzere bireylerin, kapsayıcı eğitim, kendi kendine yeterli 

hale gelmelerine katkı sunulması ve sosyal dahiliyetlerinin arttırılması sonucu mesleki ve gündelik 
yaşamda daha aktif bireyler haline getirmek amaçlanmaktadır.  

4.TEKNOLOJİ VE BEDENSEL ENGELİLİK 
4.1.Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) Nedir? 

 
Bu teknoloji, kullanıcıları bir bilgisayar tarafından oluşturulmuş tamamen sanal bir ortama sokar. En 
gelişmiş sanal gerçeklik deneyimleri, hareket özgürlüğü bile sağlayabilir, kullanıcılar dijital ortamda 
hareket edebilir ve sesler duyabilirler. Ayrıca, sanal gerçeklik deneyimlerini geliştirmek için özel el 
kontrol cihazları da kullanılabilir. 

Sanal gerçekliği deneyimlemek için özel bir sanal gerçeklik gözlüğü takmanız gerekir. Çoğu sanal 
gerçeklik gözlüğü bir bilgisayara (OculusRift) veya bir oyun konsoluna (PlayStation VR) bağlanır; fakat, 
bağımsız cihazlar da (Google Cardboard en popülerlerinden biridir) vardır. Çoğu bağımsız sanal 
gerçeklik gözlüğü, akıllı telefonlar ile çalışır. 

Yaptığımız araştırma kapsamında katılımcılara, hem teknoloji ve engellilik arasındaki ilişkiyi görmek, 
hem de engellilerin karşılaştıkları sorunları (dahil olma) tespit etmeye yönelik çeşitli sorular 
sorulmuştur. 
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Ankete katılanların engelliler “fiziksel aktivitelere dahil olmalarının önündeki en büyük engellerden 
biri” sorusuna sırasıyla “dışarıya adım attıklarında karşı karşıya kaldıkları ulaşım ve lojistik problemler 
(%46)”, “fiziki aktivite gerçekleştirecek tesis ve materyal eksikliği (%30)”, “engel durumu, engelin 
kendisinin fiziksel aktivite gerçekleştirilmesinin önünde önemli bir engel teşkil etmesi (%22)”, “birlikte 
spor yapacak, fiziksel aktivite gerçekleştirecek arkadaş bulunmaması (%20)” ve “refakatçi eksikliği 
(%15)” cevaplarını vermişlerdir. 

Omurilik felçli gençlerin yukarıdaki fiziksel aktivitelere dahil olmalarının önündeki engelleri aşmaları, 
sosyal yaşama dâhil edilmeleri ve kendine yeten gençler olmaları noktasında güçlendirilmeleri için 
teknoloji iyi bir araç olarak kullanılabilmektedir. Çünkü, ankete katılanların yanıtlarından 
anlayacağımız üzere, çoğunun bilgisayar veya telefona erişimi vardır ve dahiliyetleri konusunda 
oyunlar iyi bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Detaylı bulgular raporun ilgili kısmında verilmiştir.  

Engellerin kaldırılması için teknolojiden ne şekilde faydalanabileceği üzerine Türkiye ve dünyadan 
çeşitli örnekler aşağıda derlenmiştir. 
 

4.2.Türkiye’den İyi Uygulamalar 

 
WeWALK 
WeWALK, görme engelliler için geliştirilen, dünyanın en akıllı bastonudur. WeWALK baş hizasındaki 
engelleri ultrasonik sensör ile algılar, titreşimle uyarır. Uygulamasıyla eşleştiğinde, navigasyon almak 
gibi aksiyonlar telefon cepten çıkartılmadan WeWALK üzerinden gerçekleştirilebilir. 

WeWALK için geliştirilen her bir entegrasyon, yazılım güncellemesiyle WeWALK'a yeni özellikler 
kazandırır. WeWALK şu an Google Haritalar ve Alexa sesli asistanla entegredir.6 

Robotel 
Enable Hareketi (EnablingTheFuture) doğuştan parmakları olmayan bir çocuğa robot el (mekanik el) 
yapan iki kişinin bunu ihtiyacı olanlarla paylaşması ile başlayan ve zamanla tüm dünyadan insanların 
katılımıyla gelişen bir harekettir. Kısaca Enabling The Future protez ihtiyacı duyan bireylere kişiye özel 
ölçü ve niteliklerde 3 boyutlu yazıcılarla üretilmiş, ekonomik ve kullanılabilir robot el uygulamalarının 
paylaşıldığı bir platformdur. 

Bunun yanı sıra gerek protez tiplerinin malzemelerinden gerek patent uygulamalarından gerekse 
imalat – dağıtım- perakende satış zinciri dezavantajlarından dolayı mevcut protezler gelir seviyesi orta 
ve düşük olan ailelerin karşılayabileceği fiyatlardan çok yukarıdadır. Robotik eller hem yetişkinler hem 
de çocuk ve gençler için kullanışlı; çünkü hem ucuz hem fonksiyoneldir.7 
 

Smarttek, EyeNavigator Göz Takip Sistemi 
Göz takip sistemi EyeNavigator, ALS (amiyotrofiklateral skleroz), otizm hastalarında, serebral palsi 
hastalarında, kısmi felçlilerde ve omurilik felçlilerin de bilgisayar aracılığı ile iletişim için, kullanılıyor. 

 
6https://wewalk.io/tr 
7http://www.robotel.org 
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Bu sistem dünyada zaten vardır.Smarttek Eye Navigator’ın amacı bu teknolojiyi alınabilir bir akıllı cep 
telefonu fiyatına müşterilerine hizmeti sunmaktır. 

EyeNavigator sayesinde engelliler, sadece gözler kullanılarak herhangi bir harekete ihtiyaç duymadan 
birçok işi başka birine ihtiyaç duymadan kendi başına yapabilir. Mesela; bilgisayar kullanıp müzik 
dinleyip, video izleyebilir. 

Smarttek Eye Navigator acil durum arama sistemi sayesinde, herhangi bir durumda sadece birkaç göz 
hareketi ile telefon hattı ile acil durum aramaları gerçekleştirebilir. EyeNavigator’ın akıllı klavye 
sistemi sayesinde önceden belirli kelime gruplarını seçerek engellilerin yorulmadan çevre ile iletişime 
geçebilmeyi sağlıyor.8 

Tolkido 
Tolkido, otizmli çocukların dil ve konuşma eğitimlerinde kullanılan görsel eğitim kartlarını 
bireyselleştirilebilir ve seslendirilebilir hale getiren bir eğitim materyalidir. Bunların yanında, Otizmli 
çocuğun yaşam alanında bulunan nesneleri sesli ve etkileşimli kılarak eğitim alanını okulun dışına 
taşıyor. 

Replikli öğretim, otizm veya ileri derecede yaygın gelişim bozukluğu olan çocukların sosyal etkileşim ve 
karşılıklı konuşma başlatmalarını ve konuşmayı sürdürmelerini sağlayan, sesli ya da yazılı sözcük, ibare 
veya cümleler ile yapılan öğretimdir. Tolkido, Replikli Öğretim tekniğinin kanıtlanmış etkisini yüksek 
teknolojisi ile arttırıyor.9 

Braille Teknik 
Braille Teknik, görme engeli olan insanların engelleri kaynaklı olumsuz etkileri azaltan ya da ortadan 
kaldıran yeni teknolojileri, ürünleri ve sistemleri görme engellilere sağlamak, kullanımını 
yaygınlaştırmak, kullanıcıların gelişmesi için eğitsel destek veriyor. 

Engelleri kaldıran birtakım teknolojileri mevcuttur. Sistemdeki kameralar sayesinde görme engeli 
bulunan bir öğrenci; kitap, ekran veya tahtadaki yazıları hem dinleyerek hem de dokunarak (Braille 
alfabesi) okuyabiliyor. Bunun dışında ışık açma kapama, sesli komutları tekrarlatma ve kaydetme gibi 
seçenekler mevcuttur.10 

3B Baskı Müze 
Anadolu Üniversitesi akademisyenleri, görme engellilerin müzelerdeki eserleri dokunarak 
anlamlandırabileceği 3 Boyutlu Yazdırılmış Eserler Müzesi'ni kurdu.  

3 Boyutlu Yazdırılmış Eserler Müzesi, dünya müzelerindeki önemli eserleri 3 boyutlu yazıcıyla 
somutlaştırıyor. Ayrıca Braille alfabesinden tanıtım katları ve sesli betimlemelerle eserler hakkında 
bilgi vererek kolaylıkla anlaşılmalarını sağlıyor. Özetlemek gerekirse, görme engelli bireylerin rahatlıkla 
gezebileceği ve eserleri anlamlandırabileceği özel bir müze yaratılmış. Projenin mimarları, görme 
engellilerin dokunamadıkları için müzelerdeki eserleri anlamlandıramadığını tespit edip, bunun 
üzerine özel bir müze hazırlamaya karar vermiş. 

 
8http://www.smarttekas.com.tr 

9https://www.tolkido.com 

10http://www.brailleteknik.com 
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60 tarihi eser, 3 Boyutlu Yazdırılmış Eserler Müzesi kapsamında 3 boyutlu olarak yeniden yaratılmış. 
Bunlar arasında ilk insanlara ait bıçaklar, homo sapienslere ait kafatası örneği, Makedon askerlerin 
kullandığı miğfer, Hammurabi Kanunları, Mısır hükümdarlarına ait lahitler, Mısır piramitleri, Davut 
heykeli, Atatürk büstü gibi farklı dönemlerden miras kalmış eserler ve arkeolojik buluntular yer alıyor. 

 

4.3.Dünyadan İyi Uygulamalar 

Xbox Adaptive Controller 
Microsoft, Xbox için geliştirdiği yeni kontrol kumandası Xbox Adaptive Controller ile çeşitli fiziksel 
engelleri olan bireylerin yeniden oyun oymasını sağlıyor. Xbox Adaptive Controller üzerinde 
programlanabilir iki büyük butonu ve 19 jak girişi bulunuyor. Bu 19 giriş üzerinden çok çeşitli 
fonksiyona sahip joystickler -C64’teki gibi-, butonlar, şalterler, anahtarlar bağlanabiliyor. Bu sayede 
sağ kolunu kullanamayan bir birey de parmaklarına basınç uygulayamayan bir birey de Xbox One ve 
Windows 10 oyunlarını oynayabiliyor. 

Ford, FeeltheView 
Ford İtalya, görme engelli bireyler için dışarıdaki manzaraları titreşimlere dönüştüren FeeltheView 
adını verdiği bir “akıllı pencere” teknolojisi geliştirdi. Cihaz, dışarıdaki görüntülerin fotoğrafını çekerek 
çalışıyor. Bu fotoğrafı daha sonra yüksek kontrastlı gri tonlamalı bir görüntüye dönüştürüyor. 225 
farklı yoğunluk seviyesiyle grinin her bir tonu, görme engelli yolcunun dokunarak dışarıda ne olduğunu 
hissetmesini sağlayan benzersiz titreşimler veriyor. Ayrıca, ayrıntılı manzara açıklamaları sağlayan bir 
ses asistanı da bulunuyor ki bu da aracın ses sistemine bağlanabiliyor. 

Braille Neue 
24 yaşındaki Japon tasarımcı KosukeTakahashi, gören ve görme engelli olan herkesin bilgiye eşit 
olarak erişmesini sağlayacak, yeni bir yazı biçimi yarattı. Braille Neue adlı bu yazı biçimi, standart 
harflerle Braille’in birleşiminden oluşuyor. Braille Neue ile İngilizce ve Japonca karakterler, Braille eş 
değerleriyle iç içe geçiyor. Böylece ortaya çıkan yazı aynı anda hem görme engelli bireyler hem de 
görebilenler için geçerli oluyor. 

Skoog 
Skoog, küp şeklinde, elektronik bir müzik aletidir. Amacı, müziği ve müzik yapmayı daha erişilebilir 
kılmak zira dokunsal olarak çalışan Skoog, standart müzik aletlerini çalmakta zorlanan herkesin 
çalabileceği bir cihazdır. Çocuklardan yaşlılara, engellilerden müzik konusunda yeteneği olmayanlara 
kadar herkesin kolaylıkla kullanabileceği Skoog; özellikle müzik terapisi ve özel eğitim gibi konularda 
önemli faydalar sağlayabiliyor. 

Hearing Rescue 
Tayland halkının sağlığı ve esenliği için çalışan Thai Health Promotion Foundation ile Bangkok İşitme 
Engelliler Derneği iş birliği sonucunda BBDO Bangkok’un desteğiyle geliştirilen HearingRescue, aslında 
sıradan işitme cihazlarının güncellenmiş, dönüştürülmüş bir versiyonudur. Bileklik, gündüz normal bir 
işitme cihazı gibi kullanılıyor. Ancak kulaktan çıkarıldığında bileğe takılabilecek bir mekanizması var. Ve 
bileğe takıldığında cihaz doğrudan gece (ya da uyku) moduna geçiyor. Cihaz tarafından ortamda 
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potansiyel olarak tehlikeye işaret eden bir ses duyulduğunda da titreşim yoluyla uyuyan kişi 
uyandırılıyor.11 

Accessible Talkback Editör 
Görme engelli bireylerin Android sistemli cihazlarda erişilebilir bir metin okuma ve düzenleme 
işlemlerini yapabilmelerini mümkün kılan “AccessibleTalkback Editör” yazılımı. Bu yazılımla görme 
engelli bireyler okumak istedikleri yazıyı sesli olarak duyabilir ve düzenleyebilirler. 

 

E.PROJE HAKKINDA 
 

1. Özet, Arka Plan ve Amaç 
 
1 milyar civarında insan, yani Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engelliliğin bir çeşidini taşımaktadır ve 
150 milyon civarı insanın da önemli derecede engeli vardır (UN). Engelli birey, engelsiz bir bireye 
kıyasla çok daha fazla sosyoekonomik dezavantaja sahiptir. Bunların başında eğitimin aksaması veya 
hiç başlamaması, kötü sağlık koşulları, düşük istihdam ve yoksulluk gelmektedir. Ülkelerin sahip 
oldukları yasal, ekonomik, sosyal ve kültürel koşullar bu engellerin yükünü hafifletebildiği gibi daha da 
ağırlaştırabilmektedir. Kimi zaman bu koşullar, engellilerin toplumsal hayata katılımı ve aktif birer 
vatandaş olabilmelerinin önünde büyük engel teşkil etmektedir. Toplu taşıma zorlukları, engelli dostu 
olmayan yapılar, ICT araçlarına erişim kısıtları, yetersiz bakım ve sağlık hizmetleri, yetersiz destekler 
gibi önemli faktörler yukarıda belirtilen problemleri doğurmaktadır.  

Engellilik içerisinde en sık rastlananlardan biri omurilik hasarıdır. Omurilik felci, omuriliğin çeşitli 
nedenlerle hasar görmesi sonucunda oluşan felç durumudur. Omurilik felçlilerinin (OF) önemli bir 
bölümü yürüme kabiliyetini kısmen ya da tamamen kaybetmekte ve tekerlekli sandalye kullanmak 
zorunda kalmaktadır. Bu kalıcı hasar, kas fonksiyonlarının, hissiyatın ve otonom fonksiyonların 
kaybolmasına yol açmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’deki OF sayısı yaklaşık 
150.000’dir. Mevcut omurilik felci vakalarının ise %34’ünün 20-29 yaş aralığındaki gençlerde 
görüldüğü kayıtlara geçmiştir. Ülkemize has kapsamlı istatistikler mevcut olmamakla birlikte, 
Dünya’da da omurilik felcinin en fazla görüldüğü yaş aralığı erkeklerde 20-29, kadınlarda ise 15-19’dur 
(WHO). WHO, her yıl 250 ile 500 bin arasında bireyin OF’nden zarar gördüğünü, OF bireylerde %30’a 
yakın oranlarda ağır depresyon ve sonucunda kendi kendine yetememe durumu meydana geldiğini 
belirtmektedir.  

Omurilik hasarı ile ilgili sonuçların birçoğu durumun kendisinden değil, tıbbi bakım ve rehabilitasyon 
hizmetlerinin yetersizliğinden ve omurilik hasarı olan kişilerin topluluklarına katılımını engelleyen 
fiziksel, sosyal ve politika ortamındaki engellerden kaynaklanmaktadır. Bu boşlukları ve engelleri 
aşmak için, Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme'nin tam olarak uygulanması gerekmektedir. 
Gündüz B (2010), Türkiye'de OF’lerdeki istihdam oranının sadece%21 olduğunu ve yaralanma sonrası 
sosyal ve eğitimsel faaliyetlerle istihdam kapasitesinin en üst düzeye çıkarılması gerektiğinin altını 
çizdi. Kurtaran (2014) ayrıca işe geri dönüş oranının OF'ler arasında sadece%14,6 olduğunu 
göstermektedir. 

 
11https://bigumigu.com/haber/engelleri-asan-teknoloji-ve-yaratici-projelere-10-basarili-ornek/ 
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Seçinti, Yavuz & Selçuk (2017), OF gençlerin en önemli problemlerinin gündelik işlerini kendilerinin 
yapamamaları ve durumun aile bireylerini de negatif etkilemesi sonucu depresyona girdikleri 
bulgusunu ortaya koymuşlardır. AB’de ülkeden ülkeye değişmekle birlikte benzer problemler, 
nedenler ve sonuçlarla karşı karşıyadır. Örneğin proje ortaklarımızdan Polonya’da OF bireylerin hayat 
memnuniyet düzeyleri %23,5’lar civarındandır. AB ortalaması %36,1’dir. Yine aynı araştırma gençlerin 
yaşam tatminlerinin düşük olmasında önemli etkenlerin; spor faaliyetlerine katılamama, evlenememe 
ve çalışamama problemlerinin olduklarını göstermektedir (CORDIS 49543). Çek Cumhuriyeti ve 
Yunanistan’da da benzer bir durum mevcuttur.12 

Bu problemler ve ihtiyaçtan hareketle proje kurgulanmıştır. OF gençlerin en önemli problemlerinin 
başında kendi kendilerine yetememeleri ve aktif yaşama dahil olamamaları gelmektedir. Evde, 
depresif ve umutsuz, yardıma muhtaç bir şekilde hareketsiz zaman geçiren gençler kas kaybı ve 
mevcut kasların koordineli kullanılamaması gibi problemlerle karşı karşıyadır. Projemiz bu probleme 
çözüm bulma çabası içindedir.  

Projemizin nihai amacı omurilik felçli gençleri, sosyal yaşama dâhil edilmeleri ve kendine yeten 
gençler olmaları noktasında güçlendirmektir. Bu amaca teknoloji ve spor bir araya getirilerek yenilikçi 
çıktılar ile ulaşılacaktır. Bunun dışında hedeflerimiz; 

• Omurilik felçli gençlerin hareketsizlik problemini yenme noktasında onlara yardımcı olacak 3 adet 
VR (sanal gerçeklik) uygulaması ortaya çıkarmak. 

• SCI gençlerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak, aktif ve toplumsal birer vatandaş olmaları 
noktasında onları desteklemek. 

• Üretilecek VR uygulamasını tamamlayıcı nitelikte, uluslararası, yaygın öğretim metotları 
kullanılarak oluşturulmuş bir sosyal dâhil etme programı üretmek ve bunu test etmek. 

• Omurilik felçli gençlerin sosyal entegrasyonuna katkı koymak 
• Yardımcı teknolojiler ve cihazların bu alanda kullanılabilirliklerini arttırmak, bu sayede OF 

gençlerin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı koymak şeklindedir. 

OF gençlerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek maksatlı olarak, projemizde partnerlerin uzmanlık, 
tecrübe ve deneyimlerine ihtiyaç vardır. Türkiye’den ve diğer ülkelerden ortaklarımız bir araya 
gelerek, birbirlerinin uzmanlıkları ve tecrübelerinden yararlanacak, ortaya kapsamlı ve yenilikçi 
sonuçlar koyacaklardır. Türkiye, Polonya ve Yunanistan’dan 5 farklı ortak ile yürütülen projemizin 
ortaklığı şu kurumlardan oluşmaktadır; 
 
- Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) 
- Kalkınma ve İnovasyon Ofisi (KİO) 
- Silesian Teknoloji Üniversitesi (SUT) 
- Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği (UOFD) 
- Tyrtaios Engelli Spor Kulübü (Tyrtaios) 
 

Proje koordinatörümüz Bahçeşehir Üniversitesi Virtual Reality First LAB (VR First LAB) Türkiye’de 
alanında öncüdür. Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği (UOFD) doğrudan hedef kitle ile çalışan ve 
omurilik felçli gençlere yönelik meslek edindirme programları sunan bir sivil toplum kuruluşudur. 
Kalkınma ve İnovasyon Ofisi (KİO), dezavantajlı gençlere yönelik sosyal dahil etme ve yaygın öğrenme 

 
12http://www.paspa.gr 
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programları ile aktif birey olmalarını ve aktif vatandaşlığı desteklemektedir. Silesian Teknoloji 
Üniversitesi (SUT) Avrupa’da bir ilk olarak “Engelliler İçin Sanal Gerçeklik Merkezi” kurmuş ve burada 
konu ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Bunun yanında TRYTAIOS Spor Kulübü, olimpik düzeyde 
sporcular yetiştiren bir engelli spor kulübüdür. OF gençlerle birlikte gerçek hayatta spor aktiviteleri ve 
organizasyonları yapmaktadırlar.  
 
2.Proje Fikri/Entelektüel Çıktıları 
 
“Dahil Etme İçin Sanal Gerçeklik (Virtual Reality 4 Inclusion)” projesi teknoloji ve sporu bir araya 
getirmektedir. Projemizin amacı ve hedefleri doğrultusunda 3 temel çıktı üretilecektir. Bunlar sırası ile; 
 
O1.Omurilik Felçli Gençler Neye İhtiyaç Duyuyor Saha Araştırması: Bu saha araştırması 
derinlemesine bir şekilde gerçekleştirilecek ve ihtiyaçları tespit etmeye yönelik, hedef kitle ile birebir, 
odak grup görüşmeleri ve online olarak gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda üretilecek olan diğer iki 
çıktı (Sanal Gerçeklik Uygulamaları ve Sosyal Dahil Etme Programı) bu araştırma sonuçlarına göre 
tasarlanacak ve geliştirilecektir.  
 
O2.Gelecek İçin Umut Sanal Gerçeklik Uygulamaları: Araştırma sonucu ortaya çıkan bulgular 
kullanılarak, hedef kitlenin diledikleri ortamda fiziksel egzersiz ve eğlence ihtiyaçlarını giderebilmek 
amacıyla 3 adet sanal gerçeklik uygulaması (oyun) üretilecek ve herkesin kullanımına açık, ücretsiz bir 
şekilde kullanıma sunulacaktır. 
 
O3.Omurilik Felçli Gençler İçin Sosyal Dahil Etme Eğitim Programı: Yine benzer şekilde ihtiyaç 
araştırmasının sonuçlarından yola çıkarak, sanal gerçeklik uygulamalarının da kullanımına olanak 
tanıyan, içerisinde eğitmen rehberi ve eğitim programına dair tüm detay ve materyallerin yer alacağı 
bir sosyal dahil etme programı hazırlanacaktır. Bu dahil etme programı yerel ve uluslararası 
eğitimlerde test edildikten sonra, ilgili kişi ve kurumların kullanımı amacıyla ücretsiz ve herkese açık 
şekilde paylaşılacaktır.   
 

3.Rapor Hakkında 
 
“Omurilik Felçli Gençler Neye İhtiyaç Duyuyor?” özü itibariyle bir algı ve ihtiyaç araştırması, aynı 
zamanda bir yol haritası olacaktır. Bu araştırma ile omurilik felçli gençlerin toplumsal katılım, aktif 
vatandaşlık gibi sosyal alanlardaki eksiklerinin tespit edilmesinin yanı sıra, fiziksel (kas) gelişimleri için 
ihtiyaç duydukları metotlar, araçlar ve yöntemler de belirlenecektir. Araştırmamız özü itibariyle 
tamamen bir ihtiyaç araştırması veya anket değil, omurilik felçli bireyleri ve yakınlarının, bu alanda 
çalışanların (akademisyen, eğitimci, uzman, sosyal hizmet uzmanı) problem hakkında ne 
düşündüklerini ortaya çıkarmaya yönelik de bir çalışma olacaktır. 

Bunun dışında araştırma aynı zamanda üretilecek olan O2: Sanal Gerçeklik Oyunları ve O3: Sosyal 
Dahil Etme Eğitim Programı çıktılarında ne gibi unsurlar olması gerektiği sorusuna da cevap arayacak, 
yani diğer çıktılarımızın temelini oluşturacaktır. Örneğin O2 çıktımızda üretilmesi planlanan üç adet VR 
mobil uygulamasında spor faaliyetleri yer alması düşünülmektedir. Bu çıktıların içeriklerinin omurilik 
felçli gençler için ne şekilde tasarlanması gerektiği, hangi araçlar ve metotlar olursa daha etkili ve ilgi 
çekici olacağı gibi soruların cevabı aranacaktır. 
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Çıktımızın yenilikçi yönüne gelirsek ne ülkemiz ne proje ortakları ne de AB özelinde bu konu ile ilgili 
spesifik çalışmalar gerçekleştirilmemiştir. Örneğin, omurilik felçli bir gencin eğitime veya işgücüne 
katılmak istememesinin önündeki engellerin neler olduğu, bunu ne şekilde aşmak istediği, 
uygulanacak eğitimde nelerin olmasını istediğini kimse kapsamlı ve sistematik bir şekilde 
araştırmamıştır. Yapılan araştırmalar, genel refah ve sağlık araştırmalarının içerisinde yüzeysel kıstas 
ve bilgileri içeren istatistiklere veya klinik araştırmalara dayanmaktadır. Bu açıdan bir ilk olup; önemli 
ve keşfedilmemiş bulguların ortaya çıkacağı muhtemeldir. Bu araştırma çıktıları AB ülkelerine, strateji 
yapıcılara ve kamu kurumlarına örnek olabilir, birçok çalışmaya referans olabilir politika belgelerine 
girebilir. Bunun dışında partner kurumlar ve hedef kitle üzerinde, kendi ihtiyaçlarını yüksek sesle 
duyurma ve sistematik hale getirme gibi sonuçlar doğuracaktır. 

Sistematik ve bilimsel metotlara dayalı olması itibariyle, bu sistematiğin ülke ve hedef gruplara göre 
farklılaştırılabilmesi ile tüm AB’ye yayılabilir. Araştırma çıktıları ve raporu European Disability Forum, 
Erasmus + Project Results, EU Disability Network ve The Academic Network of European Disability 
Experts (ANED) ile paylaşılacaktır. Aynı zamanda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, konu ile ilgili çalışan kurum ve STK’lar ile de paylaşılacaktır. 
 

4.Görev Dağılımı, Metodoloji ve İzlenen Yol 
 
Çıktı üretilirken beş aşamalı bir yol izlenmiştir. 

1.Temel Araştırma ve Planlama: İlk olarak hedefe ulaşabilmek ve omurilik felçli gençlerin ihtiyaçlarına 
cevap verebilmek için mevcut durumun tespiti, hedef ve amaçların açık belirtilmesi gerekmektedir. Bu 
doğrultuda görev dağılımı, zaman ve insan kaynağı planlaması, metodoloji ve araç seçimi ve uygulama 
metotları belirlenmiştir. Tüm partnerler ortak uzlaşı ile hareket etmiştir.  

2.Araştırma Tasarımı: Araştırma tasarımı tamamlanmıştır. Bu kapsamda araştırmanın hedefleri 
doğrultusunda üç temel alanda sorulara cevap aranmıştır. Tasarım ve planlama kısmına tüm ortaklar 
eşlik etmişlerdir. 

3.Uygulama: Araştırmada proje ortakları olan Türkiye, Polonya ve Yunanistan’da hedef kitle ile 
araştırma yapılmıştır. Detayları bulgularda görülebileceği üzere hedef kitlenin yaş, cinsiyet, eğitim 
durumu gibi özelliklerinin yansıra, teknolojiler ile ilişkisi ve farkındalık düzeyi, aynı zamanda sosyal 
yaşam ve fiziksel aktivitelere dahiliyetine dair bulgulara ulaşmak için çeşitli sorular yöneltilmiştir. 
Araştırmamızda aşağıdaki hedef kitle ile görüşülmüştür.  

- Omurilik felçli gençler 
- Omurilik felçli gençlerin yakınları 
- Uzmanlar 
- Karar alıcılar 
- Bu alanda çalışan STK’ların temsilcileri 

 
- Araştırma kapsamında tüm proje ortaklarından araştırmacı ve sosyal çalışmacılar görev almıştır. 

Araştırma sürecinde rol alan kurum ve personel sayıları aşağıdaki gibidir; 
- BAU: 1 araştırmacı 
- UOFD: 1 araştırmacı 
- KIO: 2araştırmacı 
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- SUT: 1 araştırmacı 
- Trytaios: 1 araştırmacı 
- Veri toplama esnasında kullanılan araçlar ise şunlardır; 
- Yüz yüze görüşmeler 
- Grup tartışmaları 
- E-posta 
- Çevrimiçi anket 

 
Araştırma kapsamındaki anket çalışması demografi, teknoloji ve dahil etme olmak üzere üç ana 
bölümden oluşmaktadır. Cevaplayanlardan yüz yüze, online ve grup görüşmeleri şeklinde cevaplar 
toplanmıştır. Farklı ülkelerden toplanan veriler bir araya getirilmiş, ardından SPSS programı 
kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. 
 
4.Bulguların Derlenmesi: Oluşturulacak rapora dair tasarım şu şekildedir. 
 
- Giriş: Konu hakkında bilgi verilmiştir. 
- Mevcut Durum: Türkiye, partner ülkeler ve AB ülkelerindeki mevcut durumu içerecektir. 
- Araştırma (Metodoloji, araçlar, sonuçlar): kaç kişiye ulaşıldı, hangi sorular yöneltildi, araştırma 

ekseni neydi, kimlerle görüşüldü, hangi metotlar kullanıldı ve sonuçlar derlenip sunulacaktır. 
- Öneri ve Tavsiyeler. 

 
5.Katkı ve Yaygınlaştırma 
 
Rapora son hali verildikten sonra tüm proje ortakları kendi sahip oldukları ağlarda yerel, bölgesel ve 
ulusal olarak rapor çıktısını ilgili kişi ve kurumlar ile paylaşacaklardır. Bunun dışında raporun daha 
geniş kitleler tarafından kullanılması ve konunun aktörleri tarafından kullanılabilmesinin yanı sıra 
karar alıcılara ulaştırılması için çeşitli platformlarda paylaşılacak, kongre, konferans ve seminer gibi 
etkinliklerde paylaşılacaktır. Rapor www.vr4inclusion.org web sitesi üzerinden de erişime açılacaktır.  
 

, 
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F.İHTİYAÇ VE SAHA ARAŞTIRMASI 
 

1.Araştırma Sonuçları ve Bulgular 
1.1.Cevaplayanların Profili 
  
Araştırma kapsamında Türkiye, Polonya ve Yunanistan’dan 126 katılımcı ile anket çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Ankete katılanların %35’i kadın, %65’i erkektir.  

Grafik 3. Cinsiyet      

 

 

 

Ankete katılanların %78’i 16-30 yaş, %18’i 31-58 yaş, %4’ü ise 11 -15 yaş arasındadır. Ankete 
katılanların %95 bekar, %5’i evlidir. 
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Ankete katılanların %55’i Türkiye’de, %25’i Yunanistan ve %20’si Polonya’da yaşamaktadır. Ankete 
katılanların yaşadığı iller sırasıyla Ankara, Atina, Gliwice, İstanbul, İzmir, Bursa, Denizli, Antalya, Aydın, 
Muğla, Paczyna, Pyskowice şeklindedir. 

 

Grafik 5. Cevaplayanların yaşadığı ülkeler 

 

 

 

Ankete katılanların eğitim durumu ise %53’ü lise mezunu, %19’u ön lisans mezunu, %17’si ilkokul 
mezunu, %4’ü lisans mezunu ve %3’ü yüksek lisans/doktora mezunudur. Geriye kalan %4’ü ise eğitim 
almamıştır. 

Grafik 6. Eğitim Durumu 

 

 

 

 

Türkiye
55%

Yunanistan
25%

Polonya
20%

Lise
53% 

Önlisans
19%

İlkokul
17%

Yok
4% 

Lisans
4%

Yüksek	Lisans/Doktora
3%



 www.vr4inclusion.org 
 

Ankete katılanların istihdam durumu ise %35’i işsiz ve şu anda iş aramıyor, %24’ü işsiz ve şu anda iş 
arıyor, %21’i öğrenci, %9’u tam zamanlı çalışan, %5’i yarı zamanlı çalışan, %4’ü ev hanımı ve %2’si 
emeklidir. 

Grafik 7. İstihdam Durumu 

 

 

 

Ankete katılanların mesleki deneyimleri, %77’sinin mesleki deneyimi bulunmamaktadır. Mesleki 
deneyimi olanların ise %12’sinin 1 yıldan az, %5’inin 1-5 yıl arasında, %4’ünün 6-10 yıl arasında, 
%1’inin 11-15 yıl arasında, %1’inin 20 yıldan fazladır. 

Grafik 8. Mesleki Deneyim 

 

 

İşsiz	ve	şu	anda	iş	
aramıyor
35%

İşsiz	ve	şu	anda	iş	arıyor
24%

Öğrenci
21%

Tam	zamanlı	 çalışan
9%

Yarı	 zamanlı	 çalışan
5%

Ev	Hanımı
4%

Emekli
2%

Yok
77% 

1	yıldan	az
12%

1-5	yıl
5%

6-10	yıl
4%

11-15	yıl
1% 20	yıldan	fazla

1%



 www.vr4inclusion.org 
 

Ankete katılanların aylık gelir düzeyleri ise, %78’inin 500 Euro’dan az, %20’sinin 500-1000 Euro 
arasında, %1,6’sının 1001-2000 Euro arasında, %0,8’inin ise 2001-3000 Euro şeklindedir. 

 

1.2.Teknoloji 
 

Anketin bu bölümünde, katılımcıların teknoloji ile ilgili mevcut durumlarının tespitine yönelik sorular 
hazırlanmıştır. Bu kısımla ilgili ulaşılan bulgulara dair özet grafik aşağıda görülebilir. 

Grafik 9 – Teknoloji ile İlgili Ulaşılan Bulguların Özeti  

 

 

Ankete katılanların %61’inin kişisel bilgisayarı varken, %39’unun kişisel bilgisayarı yoktur. Ankete 
katılanların %60’ı internet kullanırken, %40’ı ise internet kullanmamaktadır. 

Grafik 10. İnternet Kullanım Durumları 
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Ankete katılanların günlük ortalama internet kullanım süreleri %27’si 1-2 saat, %19’u 3-4 saat, %18’i 2-
3 saat, %10’u 0-1 saat, %7’si 5-6 saat, %6’sı 4-5 saat, %6’sı 7-8 saat, %3’ü 9-10 saat, %1’i 6-7 saat, %1’i 
10+ saattir. 

Grafik 11. Günlük Ortalama İnternet Kullanım Süreleri 

 

 

Ankete katılanların %77’sinin kendine ait bir akıllı telefonu varken, %23’ünün kendine ait bir akıllı 
telefonu yoktur.Ankete katılanların aile üyelerinin %66’sının akıllı telefonu var. Ailesinde akıllı 
telefonu olanların %26’sı ailesinin telefonunu kullanırken, %33’ü ailesinin akıllı telefonunu 
kullanmamaktadır. Ankete katılanların bilgisayar ve telefon uygulamaları konusunda kullanım ve ilgi 
düzeyini %42’si yeterli düzeyde ilgiliyim ve kullanıyorum, %22’si çok ilgili ve aktif kullanıcıyım, %14’ü 
ilgili değilim ve kullanmıyorum, %12’si ilgiliyim ama kullanmak için yeterli bilgiye sahip değilim ve 
%10’u ise az ilgiliyim ve az kullanıcıyım yanıtını vermiştir. 

Grafik 12.Bilgisayar ve Telefon Uygulamalarını Kullanım ve İlgi Düzeyleri 

 

1-2	saat
27%

3-4	saat
19%

2-3	saat
18%

0-1	saat
10%

5-6	saat
7%

4-5	saat
6%

7-8	saat
6%

9-10	saat
3%

Yeterli	düzeyde	
ilgiliyim	ve	
kullanıyorum

42%

Çok	ilgili	ve	aktif	
kullanıcıyım

22%

İlgili	değilim	ve	
kullanmıyorum

14%

İlgiliyim	ama	
kullanmak	için	
yeterli	bilgiye	
sahip	değilim

12%

Az	ilgiliyim	ve	az	
kullanıcıyım

10%



 www.vr4inclusion.org 
 

Ankete katılanların akıllı telefonunu %63’ü iletişim, %49’u sosyal medya, %39’u müzik dinleme, %32’si 
oyun, %25’i video izleme, %16’sı bilgi edinme, haber kaynağı takibi ve %7’si iş/meslek için 
kullanmaktadır. 

Grafik 13. Akıllı Telefonu Kullanım Amacı 

 

Ankete katılanlar bilgisayar ve interneti kullanım amaçları %42’si oyun, %42’si sosyal medya, %40’ı 
video izleme, %33’ü müzik dinleme, %24’ü bilgi edinme, %22’si sosyalleşme, %14’ü iş/meslek, %10’u 
kullanmıyor ve %8’i program ve uygulama kullanmaktadır. 

Grafik 14. Bilgisayar ve İnterneti Kullanım Amacı 
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Ankete katılanların %58’si son 6 ay içerisinde herhangi bir dijital oyun (bilgisayar, telefon, oyun 
konsolu vb.) oynamıştır. Oynayanlardan %52’si bilgisayar, %49’u telefon, %22’si oyun konsolu, %15’i 
sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak oynamıştır. 

Grafik 15. Son 6 Ay İçerisinde Oyun Oynayanların Kullandıkları Araç 

 

Ankete katılanların %49’u spor, %35’i taktik/strateji, %27’si aksiyon, %26’sı macera, %21’i yapboz, 
%9’u simülasyon ve %6’sı rol yapma türlerindeki oyunlarını oynamıştır. 

Grafik 16. Oynanan Oyunun Türü 
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Ankete katılanların %43’ü haftada 1-5 saat, %21’i haftada 6-9 saat, %13’ü haftada 14+ saat, %8’i 
haftada 10-14 saat oyun oynamaktadır. 

Grafik 17. Haftalık Oyuna Harcanan Süre 

 

 

 

Ankete katılanların sanal gerçeklik uygulamaları/oyunları hakkında ilgi ve bilgi düzeyini, %34’ü hiç 
duymadım, ne olduğunu bilmiyorum, %23’ü ne olduğunu biliyorum ama hiç kullanmadım, %23’ü bir 
yerden duymuştum ama tam olarak nedir bilmiyorum ve %18’si ne olduğunu biliyorum ve kullandım 
yanıtını vermiştir. 

Grafik 18. Sanal Gerçeklik Uygulamaları Hakkında İlgi ve Bilgi Düzeyi 
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Ankete katılanlar bir oyun içerisinde motive olacağı spor türlerini şu şekilde sıralamıştır; basketbol 
(%30), futbol (%20), yüzme (%19), ata binme (%16), okçuluk (%15), boccia (%15) gibi. 
 

Grafik 19. Oynanmak İstenen Oyun Tercihleri 

 

 

Ankete katılanların seçtiğiniz sporlar/aktiviteler hakkında bilgi ve ilgi düzeyini; %26’sı televizyon, 
internet gibi mecralar üzerinden videolarını izliyorum, %25’i hâlihazırda yapıyorum/oynuyorum, 
%16’sı çok ilgiliyim, canlı yayınlarını bile takip ediyorum, %15’i hayalimde hep oynamak istemişimdir, 
%11’i sadece merak ediyorum ve %2’si hakkında çok araştırma yaptım, her şeyini biliyorum yanıtını 
vermiştir.  

 

 

3.1.Dahil Etme 

Ankete katılanların kendini, %46’sı sevecen, %38’i yardımsever, %28’i özgüveni yüksek, %28’i 
eğlenmeyi seven, %26’sı ailesiyle vakit geçiren, %24’ü her şeye rağmen gülebilen, %22’Si içine 
kapanık, %22’si arkadaşlarıyla vakit geçiren, %22’si oyun sever, %20’si çekingen, %17’si çok konuşan, 
%17’si araştırmayı, keşfetmeyi seven, %16’sı çalışkan, %16’sı sosyal, %14’ü hayalperest, %14’ü yalnız 
başına vakit geçiren, %13’ü konuşmayı sevmeyen, %11’i motivasyonu yüksek, %9’u teknoloji 
bağımlısı, %6’sı somurtkan olarak tanımlamaktadır. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Ba
sk
et
bo
l

Fu
tb
ol

Yü
zm

e

At
a	
Bi
nm

e

O
kç
ul
uk

Bo
cc
ia

Vo
le
yb
ol

D
öv
üş
	S
an
at
la
rı

Ka
ya
	Tı
rm

an
ış
ı

Te
ni
s

Sn
ow

bo
ar
d

Te
ke
rli
kl
i	S
an
da
ly
e	
Ya
rış
ı

Bi
si
kl
et
	S
ür
m
e

Ka
r	K

ay
ağ
ı

Ba
lık
	Tu

tm
a

Sö
rf
	Y
ap
m
ak

D
iğ
er

Ra
ft
in
g

Ye
lk
en
ci
lik

Ka
yk
ay

En
ge
lli
	A
tla

m
a

Vü
cu
t	
G
el
iş
tir
m
e

Ka
no

G
ol
f

Ko
şu

Su
	K
ay
ağ
ı

Yo
ga



 www.vr4inclusion.org 
 

Grafik 20. Kendilerini Tanımlama Biçimleri 

 

 

Ankete katılanların kendinde eksik gördüğü özellikleri, %34’ü özgüveni yüksek, %21’i motivasyonu 
yüksek, %17’si araştırmayı, keşfetmeyi seven, %16’sı sosyal, %15’i hayalperest, %15’si konuşmayı 
sevmeyen, %11’i içine kapanık, %11’i her şeye rağmen gülebilen, %11’i çalışkan, %11’i ailesiyle vakit 
geçiren, %10’u çekingen, %9’u çok konuşan, %8’i eğlenmeyi seven, %7’si somurtkan, %6’sı 
yardımsever, %5’i sevecen, %5’i yalnız başına vakit geçiren, %5’i teknoloji bağımlısı, olarak 
tanımlamaktadır. 

Grafik 21. Cevaplayanların kendilerinde eksik bulduğu özellikler 
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Ankete katılanlar, engellilerin fiziksel aktivitelere dahil olmalarının önündeki en büyük üç engel olarak 
şunları görmektedir; 

1.Dışarıya adım attıklarında karşı karşıya kaldıkları ulaşım ve lojistik problemler (%46) 

2.Ekonomik nedenler (%42) 

3.Fiziki aktivite gerçekleştirecek tesis ve materyal eksikliği (%30) 

Diğer engeller ise sırasıyla;  

• Yapabileceğine olan inanç eksikliği (%29) 
• Arkadaş çevresi ve toplumun genelinde yer alan mevcut önyargı ve sosyal baskı  (%26) 
• Engel durumu, engelin kendisinin fiziksel aktivite gerçekleştirilmesinin önünde önemli bir engel 

teşkil etmesi (%22) 
• Birlikte spor yapacak, fiziksel aktivite gerçekleştirecek arkadaş bulunmaması (%20) 
• Aktivite sırasında ortaya çıkan kaygı, sinir, korku gibi psikolojik durumlar (%18) 
• Refakatçi eksikliği (%15) 
• Aileden yeterli destek görememe (%14) 

 

Grafik 22. Engellilerin fiziksel aktivitelere dahil olmalarının önündeki engeller 
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Ankete katılanların %54’ü son 6 ayda içerisinde bir fiziksel aktivitede (çeşitli sporlar, ağırlık kaldırma, 
yoga vb.) bulunduğunu belirtirken, %46’sı bulunmadığını belirtti. Spor yapanların %17’si yüzme, 
%16’sı boccia, %12’si ev temizleme, %9’u futbol, %8’i atıcılık sporları, %8’i jimnastik, %8’i masa tenisi, 
%5’i bisiklete binmek, %4’ü basketbol, %1’i ağırlık kaldırma ve %5’i diğer yanıtını vermiştir. 

Grafik 23. Son 6 İçerisinde Fiziksel Aktivitede Bulunanların Gerçekleştirdiği Aktiviteler 

 

 

Ankete katılanların spora ayırdıkları süre ise %42’si haftada 1-3 gün, %22’si haftada 1 gün, %17’si her 
gün, %15’i haftada 4+ gün ve %4’ü ise diğer seçeneğini seçmiştir. 

Grafik 24. Spora Ayrılan Haftalık Süre 
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Ankete katılanların %77’si son 3 ayda sosyal aktivite içeren çalışmalar/faaliyetler içerisinde 
bulunduğunu belirtirken, %23’ü bulunmadığını belirtti. Son 3 ayda sosyal aktivitede bulunanlardın 
%38’i arkadaşlarla sohbet etmek, %35’i sinemaya gitmek, %29’u evde arkadaşlar ile film izlemek, 
%29’u rutin gezintiler, %20’si arkadaşlarla oyun oynamak, %14’ü doğa/çevre gezisi, %7’si konser 
dinlemek, %7’si tiyatroya gitmek, %2’si gönüllülük faaliyetini seçerken %9’u diğer seçeneğini 
seçmiştir. 

Grafik 25. Son 3 ay içerisinde sosyal aktivitede bulunanların gerçekleştirdiği aktiviteler 

 

 

Ankete katılanların %48’i eğlence, %32’si komedi, %27’si aksiyon, %19’u spor, %8’i korku, %3’ü dram, 
türündeki sosyal aktiviteler içinde bulunmaktadır. 

Grafik 26. Tercih edilen sosyal aktivite türü 
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Ankete katılanların bir eğitim yapılması halinde %34’ü kişisel becerilerin geliştirilmesi eğitimi, %23’ü 
sosyal hayata dahiliyet ve rehabilitasyon eğitimi, %17’si sosyal farkındalık ve dahil olma eğitimi, 
%16’sı takım çalışması ve grup içi kaynaştırma eğitimi, %6’sı haklar, hak ihlalleri ve savunuculuk 
eğitimi, %3’ü proje bazlı düşünme ve proje geliştirme eğitimine katılacağını belirtmiştir. 

Grafik 27. Cevaplayanların Almak İstedikleri Eğitim Temaları 

 

Ankete katılanlardan, bir eğitim yapılması halinde bekledikleri ilk 5 eğitim içeriği, %43’ü özgüven 
gelişimi, %31’i sağlıklı yaşam, %29’u sosyal adaptasyon, %22’si fiziksel oyunlar ve %21’i eğlenceli 
aktiviteler yanıtını vermiştir. Diğer yanıtlar tablodadır. 

Grafik 28. Cevaplayanların Tercih Ettiği Özelleşmiş Eğitim Konuları 
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2.Değerlendirme ve Sonuç 

Projemizin nihai amacı, omurilik felçli gençleri, sosyal yaşama dâhil edilmeleri ve kendine yeten 
gençler olmaları noktasında güçlendirmektir. Bu amaca teknoloji ve spor bir araya getirilerek yenilikçi 
çıktılar ile ulaşılması hedeflenmiştir. 

Yaptığımız araştırmanın çıktılarını da göz önüne alarak üretilecek projelerin sürdürülebilirliğine katkı 
sunması açısından önemli gördüğümüz alanlar konusunda aşağıda çıkarım ve önerilerimiz yer 
almaktadır.  

2.1.Sorun Tespitinin Yapılması 
 
Var olan sorunların tespitinde ilgili hedef kitle ile araştırma yapmak, öncelikli sorunları belirlemek 
açısından önemlidir. Hem projemiz kapsamında üreteceğimiz çıktıların öncelik ve özelliklerini 
belirlemek hem de teknolojiden faydalanarak çözüm üretmek isteyenlere fikir vermesi için aşağıdaki 
araştırma çıktılarımızdan faydalanmak mümkündür.  

Araştırma kapsamında engelli bireylerin fiziksel aktivitelere dahil olmalarının önündeki en büyük üç 
engel olarak şunlar saptanmıştır; 

• Dışarıya adım attıklarında karşı karşıya kaldıkları ulaşım ve lojistik problemler (%46) 
• Ekonomik nedenler (%42) 
• Fiziki aktivite gerçekleştirecek tesis ve materyal eksikliği (%30) 

 
Diğer engeller ise;  

• Yapabileceğine olan inanç eksikliği (%29) 
• Arkadaş çevresi ve toplumun genelinde yer alan mevcut önyargı ve sosyal baskı  (%26) 
• Engel durumu, engelin kendisinin fiziksel aktivite gerçekleştirilmesinin önünde önemli bir engel 

teşkil etmesi (%22) 
• Birlikte spor yapacak, fiziksel aktivite gerçekleştirecek arkadaş bulunmaması (%20) 
• Aktivite sırasında ortaya çıkan kaygı, sinir, korku gibi psikolojik durumlar (%18) 
• Refakatçi eksikliği (%15) 
• Aileden yeterli destek görememe (%14) şeklinde idi. 
 
Projemizin Teknoloji ve spor bir araya getirilerek yenilikçi çıktılarla omurilik felçli gençleri, sosyal 
yaşama dâhil edilmeleri ve kendine yeten gençler olmaları noktasında güçlendirmek amacına yönelik 
omurilik felçli gençlerin hangi fiziksel aktiviteleri mevcut olarak yaptıklarını tespit etmek ve göz 
önünde bulundurmak önemli olup bu araştırma kapsamında fiziksel aktivite durumları hakkındaki 
çıktılara ulaşılmıştır. 

Ankete katılanların %54’ü son 6 ayda içerisinde bir fiziksel aktivitede (çeşitli sporlar, ağırlık kaldırma, 
yoga vb.) bulunduğunu belirtmiştir. Spor yapanların %17’si yüzme, %16’sı boccia, %12’si ev 
temizleme, %9’u futbol, %8’i atıcılık sporları gerçekleştirmiştir. 

Ankete katılanların yaklaşık %50’si spora ayırdıkları sürenin haftada 1 – 3 gün olduğunu belirtmiştir. 
Öte yandan cevaplayanların %77’si son 3 ayda sosyal aktivite içeren çalışmalar/faaliyetler içerisinde 
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bulunduğunu belirtirken, bu aktiviteler içerisinde başı %38’ ile arkadaşlarla sohbet etmek 
çekmektedir. Bu aktiviteyi %35 ile sinemaya gitmek ve %29 evde arkadaşlar ile film izlemek takip 
etmektedir. Dar bir sosyal çevrenin ve kendilerince çizilen sınırların dışına çıkmakta zorlanıldığının 
altını çizen bu rakamlar üzerinde durmakta fayda vardır. Cevaplayanların sadece %2’si gönüllülük 
faaliyetlerine katıldığını belirtmiştir. 

Üretmeyi hedeflediğimiz sanal gerçeklik oyunları ile ilgili bir cevap olarak sosyalleşme aracı olarak 
oyunu tercih edenlerin oranı %19’dur. Fakat unutulmamalıdır ki bu oranlar son 3 ayda bir sosyal 
aktivite gerçekleştirilenlerin verdiği cevapları yansıtmaktadır. %23 oranında bir hedef grubun son 3 
ayda hiçbir sosyal aktivite gerçekleştirmediğini belirtmekte fayda vardır.  

 

2.2.Hedef Kitlenin Belirlemesi 
 
Seçilen soruna üretilecek çözüm önerilerinde, hedef kitleyi belirlemek önemlidir. Çünkü hangi yaş 
aralığına hitap edildiğini bilmek üretilecek içeriğin/çözümün kapsamını, eğitim durumu üretilen 
içeriğin/çözümün ne şekilde verileceğini, çalışma durumları ürettiğiniz çözüme ayıracakları zamanı, 
gelir düzeyleri ise üretilecek çözüme ayıracakları bütçeyi belirleyecek parametrelerden bazılarıdır.   

Çözüm ürettiğiniz hedef kitleyi ne kadar iyi tanırsanız, ürettiğiniz çözümün gerçek ihtiyaca cevap verip 
vermediğini daha iyi belirlemiş olursunuz. Böylece kısa vadede sadece var olan soruna çözüm üretmek 
yerine, uzun vadede o soruna sebep olan kök sorunları çözebilirsiniz. 

Omurilik felçli gençlerin, sosyal yaşama dâhil edilmeleri ve kendine yeten gençler olmaları noktasında 
güçlendirmek için yapılacak çalışmalarda demografik açıdan dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir; 

• Ankete katılanların %78’i 16-30 yaş arasındadır. 
• Ankete katılanların %53’ü lise mezunudur. 
• Ankete katılanların %35’i işsizdir. 
• Ankete katılanların %77’sinin mesleki deneyimi yoktur. 
• Ankete katılanların %78’inin aylık gelir düzeyi 500 Euro’dan azdır. 

Detaylı demografik durumunu görmek için “Araştırma Sonuçları ve Bulguları” bölümünü 
inceleyebilirsiniz. 

2.3.Üretilen Çözümün Uygulanması ve Doğrulanması 
 
Yapılan araştırmalar ve elde edilen veriler, çözüme nereden başlayacağınız konusunda bir fikir vermesi 
açısından önemlidir. Ve bu fikirler bir varsayımdır/öngörüdür. Bu öngörülerinizin belirlediğiniz hedef 
kitleye, birebir sorular sorarak doğruluğu test edilmelidir.   

Yaptığımız birebir görüşmeler sonrasında geçerliliği test edilen problemler ve bunlara yönelik çözüm 
önerileri ortaya çıkmıştır. Katılımcıların verdikleri cevaplar içerisinde, omurilik felçli gençlerin aktif 
bireyler olabilmeleri amacıyla neye ihtiyacı olduklarına yönelik verdikleri cevaplara göre yaklaşık 
%50’si özgüven ve mesleki gelişiminin yanı sıra kişisel becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyduklarını dile 
getirmişlerdir. Bu da eğitim öğretim hayatları boyunca sağlıklı bir eğitim alamadıklarına ve dış dünya 
ile iletişim kurmakta zorlandıklarına işaret etmektedir. Bu problemlerin üstesinden gelme noktasında 
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ise tercih edilen yöntemlerin ve temaların eğlence ve oyunu içermesine dair cevaplar öne çıkmıştır. 
Eğlence ve oyun, eğitim ve öğretim anlayışının değişmesi ile birlikte yaygın eğitim adı altında 
katılımcının yaparak, öğrenmenin merkezinde yer aldığı ve deneyimlemeyi ön plana çıkardığı bir 
sistematiği içerisinde barındırmaktadır. Bizim proje kapsamında ürettiğimiz iki çözüm aracı “Sanal 
Gerçeklik Spor Oyunları” ve “Sosyal Dahil Etme Eğitim Programı”, doğrudan bu ihtiyaçlara cevap 
vermektedir. Üretilen oyunların tek başına oynanabileceği veya sosyal dahil etme programı içerisinde 
kullanılabileceği göz önünde bulundurulduğunda bütüncül bir çözüm çerçevesi sunulmaktadır. 
Katılımcılar ile gerçekleştirilecek testler ile beraber, çözüm önerileri ve üretilen ürünlerin 
doğrulamaları da tamamlanmış olacaktır. Bu testler hedef grup için ürettiğiniz ürün/hizmetin amacına 
hizmet edip etmediğini görmek içindir.   

Uygulama grupları ile gerçekleştirilen eğitimlerde aldığımız geri bildirimlerle, ürettiğiniz çözümün eksik 
yanlarını geliştirip son halini verilecektir. Fikrin uygulanması ve geri bildirim alınmasını birden fazla 
gerçekleştirilecektir.  

Belirtilen oyunlar ve eğitim programlarına www.vr4inclusion.org web adresinden ulaşılabilecektir. 

 

2.4.Ölçme ve Değerlendirmenin Kurgulanması 
 

Var olan soruna çözüm üretmek kadar, üretilen çözünün amacına hizmet edip etmediğinin takibinin 
yapılması da önemlidir. Yapacağınız projenin ölçme ve değerlendirmesini yapmanız, hem sizin 
projenizin amacına hizmet edip etmediğini görmeniz açısından önemlidir, hem de paydaşlarınıza 
ürettiğiniz çözümün etkisini anlatmanız açısından elinizi güçlendirir. 

Yapacağınız projenin ölçme ve değerlendirmesinin kurgulanması açısından aşağıdaki konuların 
takibini/ölçmesini yapabilirsiniz. 

• Çözmeye çalıştığınız sorunun farkındalığına katkınızı, 
• Çözmeye çalıştığınız sorunun değişimine katkınızı, 
• Çözümünüzden sonra hedef kitledeki değişimler neler oldu? 
• Ne kadar insana ulaştığınızı, 
• Ulaştığınız kitlenin demografisi. 

2.5.Çıktıların Yaygınlaştırılması 
Sorunun tespit edilmesi, hedef kitlenin belirlenmesi ve ürettiğiniz çözümü uygulamaya geçmeniz 
ardından yapmamız gereken üç önemli şey daha var. Bunlar ürettiğimiz çözümün yaygınlaşması için 
iletişim çalışmalarını yapılması, belirlenen hedef kitleye uygulanması için iş birliklerinin geliştirilmesi ve 
daha fazla kişiye erişim ile fikrin geliştirilmesi/çeşitlendirilmesi için finansal desteğin/yatırımın 
bulunmasıdır.   

İletişim: Üretilen çözümün daha fazla insana ulaşması, ortaya koyduğumuz sosyal etkinin artması 
anlamına gelir. Sosyal etkiyi artırmak için sadece işinizi iyi ve etkili yapmak kadar, zamanınızın bir 
bölümünü de yaptığınız işleri diğer insanlara anlatmak için harcamalısınız. Yapılacak iletişim çalışmaları 
aşağıdaki paydaşlarla bağlantıya geçerek yapılacaktır 
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• Gazete dergi gibi basılı mecralar üzerinden 
• Radyo ve televizyon üzerinden 
• Dijital iletişiminin yapılması (online yayınlar, bloglar, YouTube kanalları gibi sosyal medyalar) 
• Dernek veya oluşumların mail grupları iletişim kanalları üzerinden   
• Okullar üzerinden   
• Sağlık merkezleri üzerinden    

Uygulama ve iş birliği: Üretilen ürün ve hizmetleri ilgili hedef kitleye hızlı bir şekilde ulaştırmak için 
halihazırda bu alanda çalışan kurumlar üzerinden yaygınlaştırma yapılacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki 
paydaşlar uygulama ve iş birliği açısından önemlidir. 

• Okullar 
• Sosyal girişimler 
• Sivil toplum kuruluşları 
• Sağlık merkezleri 
• Kamu kurumları üzerinden 

Yatırım/Finansal destek: Orta ve uzun vadede üretilen ürün ve hizmetin içeriğini ve kapsamını 
genişletmek için yatırım veya finansal destek ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki kurumlar 
projenin finansal sürdürülebilirliği açısından önemli paydaşlardır.  

• Kuluçka Merkezleri: Fikrinizi geliştirmek, iş modelinizi belirlemek ve alanında uzmanlardan 
yönderlik almak için başvuru yapabilirsiniz. 

• Melek Yatırım Ağları: Projenizin ölçeğini genişletmek ve yeni ürün/hizmetler tasarlamak için 
gerekli olan finansa erişimde başvurabilirsiniz.  

• Kitlesel Fonlama: Genellikle fikir aşamasında olan ve yatırım maliyetlerini karşılamak için 
bireylerin finansal desteğini almak için kullanabilirsiniz.  

• Fonlar: Belli bir alanda/amaç doğrultusunda verilen finansal desteklerdir. 
• Ortak Proje Geliştirme: Kurumların talepleri üzerine onlara özel veya hali hazırdaki fikrinizi 

onların kurumsal sosyal sorumluluk veya sürdürülebilirlik projeleriyle ilişkilendirebilirsiniz. 

Bu noktada bu rapor özelinde projemiz, 2006 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler “Engelli 
Haklarının Korunması Sözleşmesi” çerçevesinde engelin bireyin problemi değil, toplumun ortak 
problemi olduğu bakış açısının yaygınlaşmasını hedeflemektedir. Engellilere yönelik bakım ve finansal 
yardım politikalarından insan hakları ve sosyal eşitliğin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik 
olarak sürdürülen çabalara katkı koymaktadır. Başkalarına bağımlı, yardıma muhtaç bireyler yerine 
herkes ile eşit haklara sahip, kendi kendine yetebilen bireylerin gelişimi bizim açımızdan önemlidir. 
Üretilecek içeriklerde engeller değil, toplumun ön yargıları ve bu ön yargılar karşısında içine kapanan 
gencin, nasıl özgüven sahibi olarak kendisini daha iyi ifade edebileceği dikkate alınmaktadır. Spor ve 
dahil etme faaliyetleri ile bağımsız yaşama isteği veya katılım talebi olarak adlandırılabilecek isteklere 
cevap aranmaya çalışılmaktadır. Bu çabalar aynı zamanda 2030 BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerine ve 2020 Avrupa Engellilik Stratejisi’ne katkı koymaktadır.  
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 EK 1 – ANKET FORMU 

Bölüm A 

A1. Cinsiyetiniz:                       (   )Kadın           (   )Erkek       (   )Diğer: ……………………. 

A2. Yaşınız:                              ………………………… 

A3. Medeni Durumunuz:       (   )Bekar           (   )Evli           (   )Diğer: ……………………. 

A4. Yaşadığınız Şehir:            ………………………… 

A5. Eğitim Durumunuz:         (   )Yok   (   )İlkokul   (   )Lise   (   )Önlisans   (   )Lisans   

                                                    (   )Yüksek Lisans/Doktora 

A6. Çalışma Durumunuz:      (   )Tam zamanlı çalışan (Haftada 40 veya daha fazla saat)   

                                                   (   )Yarı zamanlı çalışan (Haftada 39 veya daha az saat) 

                                                   (   )Emekli                 (   )Öğrenci                    (   )Ev Hanımı 

                                                   (   )İşsiz ve şu anda iş arıyor                          (   )İşsiz ve şu anda iş aramıyor 

                                                   (   )Diğer: ……………………. 

A7. Mesleki Deneyiminiz:     (   )1 yıldan az              (   )1-5 yıl                          (   )6-10 yıl 

                                                   (   )11-15 yıl                  (   )16-20 yıl                     (   )20 yıldan fazla 

A8. Gelir Düzeyiniz (Aylık):  (   )1000 TL’den az       (   )1001-2000 TL            (   )2001-3000 TL 

                                                   (   )3001-4000 TL         (   )4001-5000 TL            (   )5000 TL’den fazla 

Bölüm B 

B1. Kişisel Bilgisayarınız Var mı?:    (   )Evet           (   )Hayır       (   )Diğer: ……………………. 

B2. İnternet kullanıyor musunuz?   

(   )Evet ise günlük kullanım süreniz ……………………. 

(   )Hayır          (   )Diğer: ……………………. 

B3. Siz veya hane halkından birisi akıllı bir telefona sahip mi? 

                                  (   )Evet ise telefonun sahibi kimdir ve modeli nedir?..................... 

                                  (   )Hayır          (   )Diğer: ……………………. 
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B4. Bilgisayar ve telefon uygulamaları konusunda kullanım ve ilgi düzeyinizi belirtiniz? 

                                (   )Çok ilgili ve aktif kullanıcıyım            (   )Yeterli düzeyde ilgiyim ve kullanıyorum     

                                (   )Az ilgiliyim ve az kullanıcıyım                                  

                                (   )İlgiliyim ama kullanmak için yeterli bilgiye sahip değilim 

                                (   )İlgili değilim ve kullanmıyorum. 

B5. Bilgisayar ve interneti hangi amaçla daha çok kullanıyorsunuz?  (Max. 2 seçeneği işaretleyiniz) 

                                 (   )Oyun                      (   )Video İzleme                    (   )Sosyal Medya 

                                 (   )Bilgi Edinme          (   )Sosyalleşme                     (   )Zaman Geçirme 

                                 (   )Müzik Dinleme      (   )Kendini iyi hissetme      (   )Program ve Uygulama Kullanımı 

                                 (   )KULLANMIYORUM 

B.6. Son 6 ay içerisinde herhangi bir sanal oyun oynadınız mı?  

                                 (   )Evet                         (   )Hayır 

Cevabınız Evet ise B6.1, B6.2 ve B6.3 sorularına cevap veriniz. Cevabınız hayır ise B7 sorusuna geçiniz. 

B.6.1. Hangi araç/araçlar üzerinden oynadınız?  

                                 (   )Bilgisayar                (   )Telefon   

                                 (   )Oyun Konsolları(Playstation, XBOX, Nintendo Wii) 

                                 (   )Sanal Gerçeklik Gözlüğü 

                                 (   )Diğer 

B.6.2. Hangi türde/türlerde oyun oynadınız? 

                                 (   )Taktik                       (   )Yapboz                (   )Macera             (   )Aksiyon                

                                 (   )Rol Yapma               (   )Simülasyon         (   )Spor 

                                 (   )Diğer: ……………………. 

 B.6.3. Hangi sıklıkta oynadınız? (1 gün boyunca tahmini saat verebilir misiniz?) 

                                 (   ) 1 saat veya da az    (   )1-3 saat              (   )3-5 Saat          (   )5 Saat üstü               

                                 (   )Diğer: ……………………. 
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B7. Sanal gerçeklik uygulamaları/oyunları hakkında ilgi ve bilgi düzeyiniz? 

                                 (   )Evet ne olduğunu biliyorum ve kullandım. 

                                 (   )Ne olduğunu biliyorum ama hiç kullanmadım. 

                                 (   )Bir yerden duymuştum ama tam olarak nedir bilmiyorum. 

                                 (   )Hiç duymadım, ne olduğunu bilmiyorum. 

                                 (   )Diğer: ……………………. 

B.8. Aşağıdaki sporlardan/aktivitelerden hangisini bir oyun içerisinde oynamak isterdiniz? 

(Hangisi sizi daha çok motive edip, heyecanlandırırdı?) (Max. 3 seçeneği işaretleyiniz) 

                                 (   )Okçuluk                   (   )Basketbol                    (   )Boccia 

                                 (   )Kano                        (   )Kar Kayağı                    (   )Bisiklet Sürme 

                                 (   )Ata Binme              (   )Balık Tutma                  (   )Golf 

                                 (   )Koşu                         (   )Dövüş Sanatları           (   )Futbol 

                                 (   )Rafting                     (   )Kaya Tırmanışı             (   )Yelkencilik 

                                 (   )Kaykay                     (   )Snowboard                  (   )Sörf Yapmak 

                                 (   )Yüzme                     (   )Vücut Geliştirme         (   )Tenis 

                                 (   )Voleybol                  (   )Engelli Atlama             (   )Tekerlekli Sandalye Yarışı 

                                 (   )Su Kayağı                 (   )Yoğa                              (   )Diğer: ……………………. 

 

B.9. Seçtiğiniz sporlar/aktiviteler hakkında bilgi ve ilgi düzeyiniz?  

(Yukarıda işaretlediğiniz sporlara göre aşağıda verilen seçenekleri işaretleyerek boşluğu doldurunuz. Birden 
fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 
 
(   ) ………………………………………………….. hiç duymadım, hiçbir fikrim bulunmamakta.  

(   )…………………………………………………… hakkında çok araştırma yaptım, her şeyini biliyorum. 

(   ) ………………………………………………….. televizyon, internet gibi mecralar üzerinden videolarını 

izliyorum. 

(   )…………………………………………………… canlı yayınlarını bile takip ediyorum, çok ilgiliyim. 
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(   )…………………………………………………… hayalimde hep oynamak istemişimdir. 

(   )…………………………………………………… sadece merak ediyorum. 

(   )Diğer: ……………………………………………………  

 

Bölüm C 
 
C.1. Kendinizi tam olarak nasıl tanımlarsınız? (Max. 5 seçeneği işaretleyiniz) 

                                 (   )Sevecen                                     (   )Özgüveni Yüksek            (   )İçine Kapanık 

                                 (   )Sosyal                                        (   )Çalışkan                            (   )Yardımsever 

                                 (   )Motivasyonu Yüksek               (   )Araştırmayı, Keşfetmeyi Seven 

                                 (   )Her şeye rağmen gülebilen    (   )Somurtkan                       (   )Çok Konuşan 

                                 (   )Konuşmayı Sevmeyen             (   )Çekingen                          (   )Eğlenmeyi Seven 

                                 (   )Arkadaşlarıyla Vakit Geçiren  (   )Ailesiyle Vakit Geçiren  (   )Oyun Sever 

                                 (   )Yalnız Başına Vakit Geçiren     (   )Teknoloji Bağımlısı       (   )Hayalperest 

                                 (   )Diğer: …………………………………………………… 

C.2. Kendinizde tam olarak eksik gördüğünüz özellikler nelerdir? (Max. 5 seçeneği işaretleyiniz) 

                                 (   )Sevecen                                     (   )Özgüveni Yüksek            (   )İçine Kapanık 

                                 (   )Sosyal                                        (   )Çalışkan                            (   )Yardımsever 

                                 (   )Motivasyonu Yüksek               (   )Araştırmayı, Keşfetmeyi Seven 

                                 (   )Her şeye rağmen gülebilen    (   )Somurtkan                       (   )Çok Konuşan 

                                 (   )Konuşmayı Sevmeyen             (   )Çekingen                          (   )Eğlenmeyi Seven 

                                 (   )Arkadaşlarıyla Vakit Geçiren  (   )Ailesiyle Vakit Geçiren  (   )Oyun Sever 

                                 (   )Yalnız Başına Vakit Geçiren     (   )Teknoloji Bağımlısı       (   )Hayalperest 

                                 (   )Diğer: …………………………………………………… 

C.3. Son 6 ayda fiziksel aktivitelerde bulundunuz mu? (Çeşitli sporlar, ağırlık kaldırma, yoga vb.) 

(   )Evet                         (   )Hayır 

Cevabınız Evet ise C3.1 ve C3.2 sorularına cevap veriniz. Cevabınız hayır ise C4 sorusuna geçiniz. 
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C3.1. Hangi fiziksel aktiviteler içinde bulundunuz?  

                                 (   )Spor               (   )Ağırlık Kaldırma               (   )Futbol 

                                 (   )Basketbol      (   )Yoga                                  (   )Ev Temizleme 

                                 (   )Diğer 

C3.2. Hangi sıklıkta fiziksel aktiviteler içinde bulundunuz? (1 hafta boyunca tahmini gün verebilir 

misiniz?) 

(   )Haftada 1 gün     (   )Haftada 1-3 Gün Arası    (   ) Haftada 4 gün ve fazlası 

(   )Diğer: ……………………. 

C4. Son 6 ayda sosyal aktivite içeren çalışmalar içerisinde bulundunuz mu?  

(Sinemaya gitmek, evde film izlemek, arkadaşlarla görüşmek vb.) 

(   )Evet                         (   )Hayır 

Cevabınız Evet ise C4.1, C4.2 ve C43 sorularına cevap veriniz. Cevabınız hayır ise C5 sorusuna geçiniz. 

C.4.1. Hangi sosyal aktiviteler içinde bulundunuz?  

(   )Sinemaya Gitmek                         (   )Evde Film İzlemek               (   )Gezmeye Çıkmak 
 
(   )Arkadaşlarla Oyun Oynamak      (   )Arkadaşlarla Sohbet Etmek                       
                                  

(   )Konser Dinlemek                          (   )Tiyatroya Gitmek                        

(   )Diğer 

 C.4.2. Hangi türde/türlerde sosyal aktiviteler içinde bulundunuz oynadınız? 

             (   )Eğlenceli                       (   )Komedi                (   )Zevkli             (   )Aksiyon                

             (   )Korku                            (   )Dram                    (   )Spor 

             (   )Diğer: ……………………. 

C.4.3. Hangi sıklıkta sosyal aktivite gerektiren çalışmalar içerisinde bulundunuz? (1 ay boyunca 

tahmini gün verebilir misiniz?) 

(   )Ayda 1 gün     (   )Ayda 1-5Gün Arası    (   )Ayda 5-15 Gün Arası  (   )15 Günden Fazla 
              

(   )Diğer: ……………………. 
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C.5. Eğer bir eğitim faaliyetine katılacak olsaydınız hangi eğitime katılırdınız? (Max. 3 seçeneği 

işaretleyiniz) 

   (   )Kişisel Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi                         

   (   )Sosyal Farkındalık ve Dahil Olma Eğitimi 

   (   )Proje Bazlı Düşünme ve Proje Geliştirme Eğitimi 

   (   )Sosyal Hayata Dahiliyet ve Rehabilitasyon Eğitimi 

   (   )Takım Çalışması ve Grup İçi Kaynaştırma Eğitimi 

   (   )Haklar, Hak İhlalleri ve Savunuculuk Eğitimi 

    (   )Diğer: ……………………. 

C.6. Seçtiğiniz eğitimlerin içeriğinde hangi konuların da olmasını isterdiniz? (Max. 5 seçeneği 

işaretleyiniz) 

     (   )Özgüven Gelişimi                           (   )Online Web Araçları      (   )Kodlama 

     (   )Sosyal Adaptasyon                        (   )Web Sitesi Yapma         (   )Aktif Vatandaşlık 

     (   )Sunum Yapma Teknikleri              (   )Sunum Hazırlama          (   )Ekip Çalışmaları 

     (   )Aktif Konuşma                               (   )Empati                            (   )Sanal Oyunlar 

     (   )Uygulamalı Proje Geliştirme        (   )Sağlıklı Yaşam                (   )Eğlenceli Aktiviteler 

     (   )Hayal Etme ve Gerçekleştirme    (   )Aile Bireyleri İle Ortak Çalışmalar 

     (   )Motivasyon Artırma                      (   )Bilişim                             (   )Fiziki Oyunlar 

 (   )Diğer: …………………………………………………… 

C.7. Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mı? 

(   ) …………………………………………………… 

 

 

 


