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EDİTÖRDEN
Değerli okuyan,

Özel Eğitim Meslek Okullarında görev yapan öğretmenlerimizin mesleki yeterliliklerinin 
arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla yola çıktığımız bu maceranın sonuna gelmiş bulunuyoruz.

Amacımız mesleki açıdan öğretmenlerimizin yaptıkları birçok çalışmada yeni ve farklı bakış 
açıları kazanmalarına destek olmaktı. Meslektaşlarıyla bir araya gelip yeni fikirler geliştirmeleri 
ve yapacakları yeni projeler için birlikte hayal kurmalarını sağlamaktı. 

Bazıları için ilk yurtdışı deneyimi, bazıları için ilk proje deneyimi, farklı kültürler, farklı 
insanlarla tanışmanın heyecanı derken bir de bakmışız ki, aslında gerçekleştirmek istediğimiz 
ulaşmak istediğimiz birçok konuda doğru yerdeyiz. Umuyoruz ki katılımcılarımız bu projede elde 
ettikleri deneyimleri mesleki yaşamlarında kullanma fırsatı bulurlar ve yeni projeler üretirler.

Proje sürecinden sizlere aktarmayı düşündüğümüz birçok deneyimi katılımcılarımızın 
ifadeleriyle bu kitapçıkta paylaşmak istedik. Yeni projeleri ve yeni deneyimleri paylaşmak üzere 
emeği geçen herkese teşekkürler…

Serap ERDEĞER
Deniz GÜLER
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ÖN SÖZ
Değerli meslektaşlarım,

Bir takım sınırlılıklardan dolayı toplumsal hayata katılımda 
güçlük yaşayan özel eğitim ihtiyacı olan bireylerimizin, 
toplumdaki diğer bireylerden farklı olmadıkları gibi yasal olarak 
aynı haklara sahip olduğunu biliyoruz. Bu bireylerin toplumun 
her alanında diğer bireylerle birlikte yer alabilecekleri, iş ve 
meslek edinebilecekleri gerçeğini göz önünde bulundurarak 
toplumsal üretime ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak 
en önemli hedefimizdir.

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler sosyal hayata ve istihdama 
katılabilmek için, ihtiyacı olan eğitime erişebilmeli ve eğitim 
olanaklarından yeterli düzeyde yararlanabilmelidir. Özellikle 
mesleki eğitimde bireylerin iş piyasasının beklentileri ve 
ihtiyaçları doğrultusunda eğitim alması önem taşımaktadır.

Genel Müdürlük olarak “Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin çalışabileceği meslek alanlarını nasıl 
genişletebiliriz? Onları gelişen, değişen toplumun üretken bireyleri olarak nasıl yetiştirebiliriz? İş 
gücü piyasasının ihtiyacı olan alanlarda nasıl eğitebiliriz? En önemlisi de bulundukları ortamlarda 
kendilerine yetebilen bireyler olmalarını nasıl sağlayabiliriz?“ gibi soruları bu süreçte kendimize 
sormaktayız.

Bilindiği üzere dünyada ve ülkemizde özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin istihdam olanaklarını 
arttırmaya yönelik çeşitli programlar uygulanmaktadır. Bakanlığımız tarafından da bölgesel 
ihtiyaçlar ve koşullar düşünülerek yeniden hazırlanan programlar ile bir ve ya daha fazla engeli 
olan özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin çeşitli iş ve meslek alanlarında mesleki eğitim almaları 
sağlanmaktadır. 

Ancak eğitim ortamlarını ne kadar iyileştirsek de özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin istihdamı 
söz konusu olduğunda, hem işveren hem de aile ve okul ayağında bireylerin olumsuz algılara sahip 
olduklarını biliyoruz.  Bu bireyler istihdam edilse dahi işe devam edebileceklerine yönelik inanç 
düzeyi oldukça düşüktür. Bu algı değiştirilmeli ve toplumdaki her birey gibi özel eğitim ihtiyacı olan 
bireyler de onurlu bir yaşam için yapabildikleri ölçüsünde iş hayatında yerini almadır. Öncelikle 
özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim aldığı mesleki eğitim veren okullarda görev yapan meslek 
öğretmenlerine bu algının değiştirilmesinde ve toplumun eğitilmesinde önemli sorumluluklar 
düşmektedir. Bu proje ile Genel Müdürlük olarak konuya küçük de olsa dikkat çekmek ve bu alanda 
üzerine sorumluluk yüklediğimiz öğretmenlerimize destek sunmak istedik. 

Projede, meslek öğretmenlerinin özel eğitim alanında mesleki kapasitelerinin arttırılması 
temel hedef olsa da, esas vurgulanması gereken öğretmenlerimizin bu bireylerin kapasitelerine 
olan inancını ve farkındalığını arttırmaktır. Diğer taraftan Erasmus+ projeleri sayesinde, bireylerin 
farklı kültürlerle etkileşim ve meslektaşlarla iletişim kurmak gibi önemli yönlerini de göz ardı 
edemeyiz. Bu süreçte birlikte yol aldığımız öğretmenlerimiz için olumlu yönde bir mesleki gelişim 
süreci gerçekleşmesi dileğiyle emeği geçen herkese teşekkürler…

Ertan GÖV
Proje Koordinatörü
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Proje kapsamında nihai hedef grubumuz 
olan 12.184 hafif düzey zihinsel engelli 
öğrencimiz 146 özel eğitim meslek okulu-
muzda mesleki beceri kazanmak için eğitim 
almakta ve bu okullarda 2.089 öğretmenimiz 
görev yapmaktadır. Bu okullarımızda bulunan 
toplamda 305 meslek edinme atölyesi, 2015 
yılında başlatılan “Özel Eğitimi İyileştirme 

Projesi” kapsamında standart hale getirilerek 
yenilenmiş, öğrenci ve öğretmenlerimizin 
hizmetine sunulmuştur. 

18 farklı alanda mesleki yeterlilik 
kazandırmayı amaçladığımız bu atölyeler 
sayesinde, öğrencilerimizin motivasyonları 
artmış. Devamsızlık oranları ise azalmıştır.

A. ÖZEL EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME PROJESİ
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Hafif düzeyde zihinsel engelli çocuklara 
için dönük özel eğitim meslek okullarındaki iş 
eğitimi ve meslek ahlâkı dersinin 22 alanına 

ait 582 modülün geliştirme çalışmaları 
sonuçlanmış, Talim ve Terbiye Kurulunun 
onayı ile uygulanmaya başlamıştır. 

Genel Müdürlüğümüzce, 7-9 Aralık 
2016’da özel eğitim meslek liseleri, özel 
eğitim meslek okulları, özel eğitim uygulama 
okullarının; program, mevzuat ve istihdam 
olanakları yönünden mevcut durumlarını 
belirlemek amacıyla “Özel Eğitimde Mesleki 
Eğitim Uygulamaları” konulu AB komisyonu 
tarafından desteklenen TAIEX çalıştayı 
yapılmıştır. Bu çalışmaya Özel eğitim ihtiyacı 
olan bireylerin mesleki eğitiminde hizmet 
sağlayan meslek liseleri, özel eğitim meslek 
okulları, özel eğitim uygulama okullarında 
görev yapan meslek öğretmenleri ve özel 
eğitim öğretmenleri ile ilgili kurum ve 
kuruluşlar katılmıştır.

Bu toplantıda, özel eğitim ihtiyacı olan 
bireylerin potansiyel istihdam alanlarının 
belirlenmesinde sıkıntılar yaşandığı, okulun 
bulunduğu bölgedeki istihdam imkânları 
göz önünde bulundurularak yeni istihdam 
alanlarının açılması için çevresel işbirliklerinin 
geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Çevredeki 
iş yerleri ile istihdam için iş birliği yapılması 
gerektiği bu kapsamda özel eğitim ihtiyacı olan 
bireylerin istihdamına yönelik öğretmenler ve 
okul yönetiminin saha araştırması yapması, 
ayrıca okulu ve uyguladıkları programları 
tanıtması yönünde görüşler belirtilmiştir.

B. ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU MESLEKİ EĞİTİM 
PROGRAMLARI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

C. ÖZEL EĞİTİMDE MESLEKİ EĞİTİM 
UYGULAMALARI ÇALIŞTAYI (TAIEX)
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Bakanlığımız ile Türkiye İş Kurumu 
arasında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin 
mezuniyet sonrası istihdam imkânlarını 
artırmaya yönelik 2017 yılında iş birliği 
protokolü yapılmıştır.

Protokol kapsamında okullarda eğitim 
gören öğrencilere ve zorunlu eğitimini 
tamamlamış özel eğitim ihtiyacı olan 
bireylere temelde iş ve meslek danışmanlığı 
hizmeti sunarak, bu öğrencilerin istihdam 
odaklı işe veya mesleğe ve tespit edilecek 
ihtiyaçlar doğrultusunda aktif işgücü piyasası 
programlarına yönlendirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Bakanlı-
ğımız işbirliği ile özel eğitim ihtiyacı 
olan bireyler için mesleki yeterliliklerin 
belirlenerek bu bireylere yönelik meslek 
standartlarının hazırlanması; böylelikle 
özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin istihdam 
edilebilirliklerinin kolaylaştırılması amacıyla 
çalışmalar yürütülmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce 2017 yılında özel 
eğitim meslek okulları ve özel eğitim meslek 
liselerinden mezun olan öğrencilerin iş 
piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda istihdam 
edilmelerine yönelik mevcut durumun tespit 
edilmesi ve gerekli müdahalelerin planlanması 

amacıyla bir araştırma yapılmıştır. “Özel 
Eğitim Meslek Okulları ve Özel Eğitim Meslek 
Liselerinde İstihdama Yönelik Mevcut Durum 
Araştırması”na 1136 öğretmen, 284 idareci 
katılmıştır.

D. İŞKUR PROTOKOLÜ

E. İSTİHDAMA YÖNELİK MEVCUT DURUM 
BELİRLEME ARAŞTIRMASI

F. ÖZEL EĞİTİM MESLEK STANDARTLARI 
BELİRLEME ÇALIŞMASI
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Engelli Bireylerin İstihdamında Öğretmen Yeterliklerinin 
Geliştirilmesi Projesi (2017-1-TR01-KA102-043675)

Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 
K102 - Mesleki Eğitim Personel Hareketliliği
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Proje Amacı:  Özel eğitim meslek 
okullarında görev yapan meslek 
öğretmenlerinin mesleki yeterliklerini 
artırarak hafif düzey zihinsel engelli bireylerin 
istihdama katılımlarını desteklemektir.

Proje Özeti: Genel Müdürlüğümüzün  
koordinatörlüğünde  10 Özel eğitim meslek 
okulunun ortak olarak katıldığı konsorsiyum 
projesi ile, bu okullarda görev yapan 18 
meslek öğretmeni alanları ile ilgili Portekiz’de, 
5 gün süre ile işbaşı eğitimi/gözlem yoluyla 
özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin  eğitim 
ve istihdamında iş süreçlerini yerinde 
izlemişlerdir.   Bu çalışma kapsamında iş başı 
gözlem yapılan ülkede, Konaklama ve Seyahat 
Hizmetleri, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, 
Gıda Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, 
Yiyecek İçecek Hizmetleri alanlarında;

• Tecrübelerin paylaşımı için meslek 
elemanları ile toplantılar, 

• Özel eğitim uygulamalarının yapıldığı 

kurumlarda iş süreçlerini gözlem ve 
uygulama,

• Meslek elemanları ile mesleğe 
yönlendirme çalışmaları,

• Sunulan materyal ve kaynakların 
tanıtımı, 

• Mesleki eğitimde kaynaştırma eğitimi 
yapılan bir okul deneyimi paylaşılmıştır.

Projede, edinilen deneyimlerin alana 
aktarılması yoluyla, hafif düzeyde zihinsel 
yetersizliği olan bireylere sunulan eğitim 
ve öğretim hizmetlerinin niteliğinin ve 
etkinliğinin artırılması, uygun istihdam 
alanlarına yönlendirilmesine katkı sağlaması 
beklenmektedir. Projeden elde edilen 
deneyimlerin ulusal düzeyde tüm özel 
eğitim mesleki eğitim merkezlerimizde 
yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği 
çalışmaları devam etmektedir. 

Koordinatör Kurum (Konsorsiyum Lideri):
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü

Ortaklar (Konsorsiyum Üyeleri):
1. Van Konya Beyhekim Özel Eğitim Meslek 

Okulu

2. Mamak Özkent Akbilek Özel Eğitim 
Meslek Okulu

3. Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu

4. Nuh Çimento Özel Eğitim Meslek Okulu

5. Dr. Günseli - Dr. Bülent Akınsal Özel 
Eğitim Meslek Okulu

6. Etimesgut Özel Eğitim Meslek Okulu

7. Çamlık Özel Eğitim Meslek Okulu

8. Yeşilköy Özel Eğitim Meslek Okulu

9. Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu

10. Rize Özel Eğitim Meslek Okulu

Yurt Dışı Ortak Kurum:
CERCICA (Cooperativa para a Educação e 
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de 
Cascais) https://www.CERCICA.pt

A. PROJE HAKKINDA

B. PROJE ORTAKLARI
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a. Portekiz’de Gerçekleştirilen Hazırlık Toplantısı 

Genel Müdürlüğümüz ARGE ve Projeler Daire Başkanı Ertan GÖV ve ilgili uzmanların 
katılımıyla    04 - 07 Aralık 2017 tarihinde Portekiz’in Lizbon şehrinde gerçekleştirilen ön hazırlık 
çalışması kapsamında;

• Portekiz Eğitim Bakanlığı’nda özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin genel ve mesleki 
eğitimine yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

• Ev sahibi kurum CERCICA ile tanışma, kurum tanıtımı  ve program hakkında bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir.

A. PROJE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
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• Öğretmenlerimizin işbaşı gözlem yapacakları kurumlara ziyaretler gerçekleştirilmiş ve 
programın detayları görüşülmüştür.
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•  Ev sahibi kurum CERCICA ile hareketlilik sözleşmesi imzalanmıştır. 
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• Konsorsiyum üyesi okulların yasal temsilcileri ile 26 Aralık 2017 tarihinde Daire Başkanı 
Ertan GÖV başkanlığında proje açılış toplantısı yapılarak konsorsiyum sözleşmesi 
imzalanmıştır. 

b. Proje Açılış Toplantısı
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a. Kurum Ziyaretleri

B. HAREKETLİLİK FAALİYETLERİMİZ

Portekiz Eğitim Bakanlığı ziyaretimizde 
Portekiz’in eğitim sistemi hakkında verilen 
bilgilere göre; Portekiz’de zorunlu eğitim 
6-18 yaş arası ve 12 yıldır. Okul öncesi eğitim 
zorunlu değildir. 

Temel eğitim üç seviyeden oluşmaktadır. 
Birinci seviye 4 yıl, ikinci seviye 2 yıl ve üçüncü 
seviye 3 yıldır. Üçüncü seviyeden sonra 
sertifika verilmektedir. Ortaöğretimin süresi 
3 yıldır. Ortaöğretim genel ve mesleki-teknik 
eğitim olmak üzere iki çeşittir.

Portekiz’de zorunlu eğitim çağındaki 
öğrencilerin sayısı özel eğitim ihtiyacı olan 
öğrenciler de dâhil olmak üzere 1.571.338’dir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin 
sayısı ise 82.667’dir. Portekiz’de 2011 yılında 
benimsenen kaynaştırma/bütünleştirme 
eğitimi üzerinde 2014 yılından beri çalışmalar 

yapıldığı ve 2018’de kapsayıcı eğitim 
(kaynaştırma / bütünleştirme)  sisteminin 
yasalaştığı belirtilmektedir. Bu süreçte, 
öğrenme hakkının tam olarak gerçekleşmesi 
için gerekli koşulları belirleyen, her öğrenci-
nin ihtiyacına cevap veren, çeşitliliğe değer 
veren ve eşitliği teşvik eden okul kültürünün 
oluşturulması amaçlanmıştır.   Hazırlık ve uyum 
sürecindeki bu çalışmalarda öğretmenler 
ve diğer okul paydaşları, aileler ve eğitim 
alanındaki kurumlar yer almıştır.

Portekiz’de %40 oranında tercih 
edilmekte olan mesleki eğitimin gelişmesine 
önem verilmekte ve modüler bir müfredat 
uygulanmaktadır. Ayrıca engelli bireylerin 
normal gelişim gösteren akranları ile aynı 
haklara sahip oldukları ve üniversiteye 
girebilme imkânlarının olduğu belirtilmiştir.

Portekiz Eğitim Bakanlığı Ziyareti

Projemizin hareketlilik faaliyetleri her 
biri 6 meslek öğretmenimizin katılımıyla 
3 akış şeklinde, I. Hareketlilik  09-13 Nisan 
2018, II. Hareketlilik 22-26 Ekim 2018, III. 
Hareketlilik ise 12-16 Kasım 2018 tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir. Hareketliliğe katılan 

meslek öğretmenlerimiz özel eğitime ihtiyacı 
olan bireylerin mesleki eğitim ve istihdamına 
yönelik  alanları ile ilgili kurum ve işletme 
ziyaretleri yaparak 5 gün süre ile işbaşı eğitimi 
ve gözlem yoluyla iş süreçlerini yerinde 
izlemişlerdir.
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İstihdam ve Mesleki Eğitim Enstitüsü 
(IEFP),  İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ve Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen, 
ülkemizdeki Meslek Eğitim Merkezlerine 
benzer yapıda bir mesleki eğitim kurumudur. 
Ulusal kamu istihdam hizmeti sağlayan 
kurum, etkin istihdam ve eğitim politikala-
rının uygulanması yoluyla istihdam yaratma, 
istihdam kalitesini artırma ve işsizlikle 
mücadele etmeyi amaçlamaktadır.

IEFP’de motor, elektrik, telekomüni-
kasyon, kuaförlük, güzellik bakım, masaj, 
çiçek yetiştiriciliği ve bahçıvanlık, kümes 
hayvancılığı, mutfak-servis, bilgisayar, 
ayakkabıcılık, hasta ve yaşlı bakımı gibi birçok 
alanda, 15 yaş üstü genç ve yetişkinlere aynı 
zamanda özel eğitim öğrencilerine mesleki 
eğitim verilmektedir. Okul fiziki açıdan 
kampüs şeklinde ve öğrencilere uygun olarak 
tasarlanmış ve atölyelerde öğrencilere her 
türlü imkân sağlanmıştır. Okulda 4.000 kayıtlı 
öğrenci bulunmakta ve bu öğrenciler 3 vardiya 
şeklinde eğitim görmektedirler. İş piyasasında 
herhangi bir sektörde belli süre boyunca 
çalışmış olan bireyler bu okulda belirli bir 
eğitim süreci sonucunda eğitim sertifikası 
alabilmektedirler.

IEFP ( Instituto de Emprego e Formação Profissional)
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CERCICA zihinsel veya fiziksel engelli 
çocukların eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek, 
onları topluma kazandırmak ve istihdam 
edilmelerini sağlamak üzere 1976 yılında 
engelli bireylerin aileleri tarafından kurulmuş 
kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Zaman 
içinde bu yapıya bağlı olarak kurulan birçok 
şirketin geliri ve Sosyal Hizmetler Kurumu, 
İş Bulma Kurumu, Cascais Belediyesi, Milli      
Eğitim Bakanlığı gibi kurumların maddi 
destekleri ile engelli bireylerin ihtiyaçları 
karşılanmaktadır.

CERCICA ‘da 1996 yılından beri Horizon, 
Helios, Equal, Youth, Leonardo da Vinci, 
Grundtvig veya Erasmus gibi birçok uluslararası 
projede geliştirilen pilot çalışmalar ve 
ortaklıklar yoluyla engelli bireylere sunulan 
hizmetlerin kalitesini sürekli iyileştirmek 
adına çalışmalar yapılmakta, profesyonelle- 
rin eğitimine öncelik verilmektedir. 

CERCICA DGERT tarafından, uluslararası 
çapta EQUASS kalite referans belgesi ile ulusal 
bir eğitim kurumu olarak sertifikalandırılmıştır. 

CERCICA
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CERCICA ‘da 18 yaşını tamamlayan engelli 
bireyler eğitim almakta haftanın 3 günü 
iş yerinde diğer günler CERCICA’da olacak 
şekilde eğitimlerini tamamlamaktadırlar. 
Okul eğitimi sonrasında çalışma hayatına 
uyum sağlayamayan bireyler kurumun birçok 
alanında (bahçede yabani otları temizleme, 
çevreyi düzenleme, koridorları temizleme, 
çöp toplama vb. işlerde) diğer öğrenciler 
ise dışarıda veya kurumun bünyesindeki 
şirketlerde istihdam edilebilmektedir. 

CERCICA kurumu normal gelişim gösteren 
çocukların eğitim aldığı okullarda bulunan 
kaynaştırma öğrencilerine talep edildiğinde 

kurum bünyesinden özel öğretmen, fizik 
tedavi, hayvan terapisi uzmanları göndererek 
ilgili konularda öğrencilerin ihtiyaçları 
doğrultusunda destekte bulunabilmektedir. 
CERCICA’dan destek alan bu bireyler 
zamanlarının %60’ını okullarında, %40’ını 
da CERCICA’da geçirecek şekilde destek 
almaktadırlar. 

CERCICA geniş bir arazi üzerinde kurulu 
en fazla iki katlı binalardan oluşan kampüs 
şeklinde bir yerleşim planına sahiptir. Okulun 
fiziki şartları her açıdan engelli bireylere 
uygun olarak tasarlanmıştır.

 Merdivenli alanlarda engelli asansörü 
bulunmakta ve binanın içinde merdivensiz 

düz yollarla kaymayan bir zemin malzemesi 
kullanılmıştır. 
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Sınıfların bulunduğu koridorda sınıfların 
içini görebilecek şekilde akvaryumdan 
pencerelerin bulunması okulun ilginç 
detaylarından biridir. Bu hem görsel açıdan 

hem de öğrencileri rahatsız etmeden gözlem 
yapılması açısından çok güzel örnek bir 
uygulama olduğu söylenebilir.

Sınıfların aydınlatılması güneş ışığından 
destek alacak şekilde bir kısım cam tavan 
olacak şekilde tasarlanmıştır. Sınıflar 
öğrencilerin hareket alanını kısıtlamayacak 
şekilde geniş, ferah ve ergonomik olacak 
şekilde donatılmıştır. 

Kurumda öğrencilerin istedikleri zaman 
gidip vakit geçirebilecekleri serbest etkinlik 
atölyeleri bulunmaktadır.
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Bu atölyelerde ilgi çekici şeylerden 
biri, öğrencilerle birlikte yapılan korkularla 
yüzleşme materyalleriydi. Örneğin sahne 
korkusu, yalnızlık korkusu yada vücudunda 
kemik olmadığını düşüncesinden dolayı korku 

yaşayan öğrencilerle, korkularını kutulara 
hapsetme çalışması yapılarak bu şekilde 
korkularını yenmelerine yardımcı olup olumlu 
sonuç alındığı söylenmektedir. 
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Başka bir örnek çalışma; otizmli bir birey 
tarafından kişilik gelişimi doğrultusunda her 
yıl farklı temalarda yapılan resim sergisinin 

boylamsal öyküsünün (yıllar içerisinde oluşan) 
izlenmesidir.

“Gözlemlediğimiz bu faaliyetler sanatsal çalışmalar yoluyla engelli 
bireylerin pek çok konuda desteklenebileceğini  ortaya koymaktadır.”

Saniye ÇAKIR
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni
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Okulda teorik ve pratik  eğitim bir arada 
verilirken, teorik dersler teknolojik açıdan 
donanımlı sınıflarda görsel materyaller 

ile desteklenmekte, uygulamalı dersler ise 
ilgili atölyelerde aktif uygulamalar şeklinde 
yapılmaktadır.

CERCICA’nın hemen her köşesinde öğrencilerin yaptığı sanatsal çalışmalar              
sergilenmektedir. 

“CERCICA’da özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara duyulan saygı ve kabul 
ortamını rahatlıkla görmek mümkün.”

Ümit BÜYÜKAKÇA
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni
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Bu alanda eğitim gören öğrenciler 
çamaşırhane bölümünde, kuru temizleme, 
ütüleme vb. alanlarda kurum çalışanları ve 
eğitimcilerle beraber bölgedeki otellerden 

kuruma alınan işleri yaparak hem uygulamalı 
eğitim yapılmakta hem de kuruma ekonomik 
olarak katkı sağlanmaktadır. 

• KONAKLAMA HİZMETLERİ ALANI

• KONAKLAMA HİZMETLERİ ALANI

Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında 
eğitim gören öğrenciler, mutfakta aktif 
olarak çalışmakta, temizlik, yemek, servis gibi 
konularda çalışanlar ve eğitimciler eşliğinde 

dersler uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. 
Okul yemekhanesinde öğrenciler her gün okul 
idaresi ve öğretmenlere servis kurallarına 
uygun bir şekilde servis hizmeti yapmaktadır.

CERCICA’da Eğitim Alanları
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“Ülkemizde özel eğitim meslek okullarımızda da öğrencilerimiz için 
servis yapabilecekleri restoran gibi uygulama alanları oluşturulmalı ve 
öğrencilerimizin bu konuda kendilerini daha iyi geliştirmelerine katkı 
sağlanmalıdır.”

Bu bölümde kitap kapağı hazırlama, 
kartvizit basımı gibi uygulamaların yanı sıra, 

görme işitme engelli bireylerin kullandıkları 
kitaplar da hazırlanmaktadır.

Tarım ve bahçecilik alanında ise birçok 
bitki çeşidi yetiştirilmekte ve bitkiler kuruma 
destek veren Cascais Belediyesi tarafından 
park ve bahçelerde kullanılmak üzere satın 

alınmaktadır. Belediyenin birçok alanda bu 
kuruma destek vermesi ülkemizde örnek 
alınabilecek uygulamalardan biridir. 

• GRAFİK TASARIM VE MATBAA ALANI

• TARIM VE BAHÇECİLİK ALANI

Asiya KESKİN
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni
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Belediye sadece tarım alanında 
değil şehrin altgeçitlerinde de CERCICA 
öğrencilerinin yaptığı seramikleri kullanarak 
çeşitli düzenlemeler yapmaktadır.

Kampüs içerisinde kurumda yetiştirilen 
sebze ve meyvelerin, el işi ürünlerin, matbaada 
basılan görme ve işitme engellilere yönelik 
kitapların ve daha birçok ürünün satışının 
yapıldığı satış ofisi de bulunmaktadır. 
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CERCICA’da özellikle şeker yerine 
kullanılan Stevia (şekerotu) bitkisi yoğun 
olarak yetiştirilmekte ve bitkiler biçilerek 

kurutma ünitelerinde kurutulup paketlenerek 
satış ofisinde satılmaktadır. 
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CERCICA’da öğrenciler ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda sosyal ve sportif faaliyetlerden 
aktif olarak yararlanmaktadır. Kurumda 
öğrencilerin hem sportif faaliyet olarak 
faydalandıkları hem de terapi hizmeti 
alabildikleri kapalı havuz bulunmaktadır. 

Okulun bünyesinde köpeklerle terapi 
merkezi kurulmuştur. İhtiyacı olan öğrencilere 

köpeklerle terapi yöntemi uygulanmaktadır. 
Köpeklerin bakımları öğrenciler tarafından  
yapılarak öğrencilerde sorumluluk bilinci 
geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır.

Diğer yandan köpek bakıcılığı eğitimler 
ile öğrencilere yeni bir istihdam alanı da 
yaratılmaktadır.
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“CERCICA’da yapılan uygulamaların öğrencilerin yaşam kalitesini 
arttırılması ve toplumsal alanda  daha aktif olarak yer almalarını sağlaması 
beni çok mutlu etti. Bu uygulamaların öğrenciler üzerinde olumlu etkisini 
bizzat gözlemleme fırsatı buldum. Yaptığımız sohbetler de öğrenciler çalışıyor 
olmaktan oldukça mutlu olduklarını ifade ettiler.”

Yeliz ÇAY AŞKER
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni
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Portekiz eğitim sisteminde özel eğitim 
ihtiyacı olan bireyler normal gelişim gösteren 
akranları ile aynı ortamlarda eğitimlerine 
devam etmektedirler. 

Ancak sistemde bazı okullar referans okullar 
adı altında belirlenmiş olup, eğitim öğretim 
ortamları, materyal ve öğretmen eğitimleri 
ve destek personel açısından desteklenerek 
daha donanımlı hale getirilmiştir. Böylece 

bu okullar çevrelerinde bulunan daha küçük 
ölçekli okulları destekleyerek kaynaştırma/
bütünleştirme eğitimine katkı sağlamaktadır.

Ziyaret edilen Agrupamento de Escolas de 
Carcavelos Portekiz ölçeğinde oldukça büyük 
bir okul olup (yaklaşık 2500 öğrenci) bahsi 
geçen referans okullardan birisidir.

Okulda özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin 
yanı sıra, sosyal uyum bozukluğu ve davranış 
problemleri olan bireyler de kaynaştırma/
bütünleştirme kapsamında eğitimlerini 
sürdürmektedir.

Özel eğim öğrencileri gerektiğinde okulda 
yer alan Bireysel Destek Eğitim odalarında 
birebir eğitim alabilmektedirler.

Okulda öğrenciler kültür derslerinin yanı 
sıra atölyelerde örgü, basit dikiş teknikleri gibi 
uygulamalı derslerde görmektedirler.

Özgür bir okul ortamında öğrencilerin farklı 
projeler ve faaliyetler yoluyla sorumluluk 

bilinci geliştirmeleri sağlanmaktadır. Örneğin,  
lise öğrencilerinin kendilerinden daha 
küçük alt sınıf öğrencilerine pek çok konuda 
(örneğin; origami yapımını öğretme, şehrin 
tarihi ve kültürü hakkında bilgi verme vb.) 
destek olması, öğrencilerin okulun bahçesinde 
yiyecek ve içecek satarak kazandıkları para-
larla ihtiyaç sahibi olan bireylere yardımcı 
olmaları gibi öğrencilerin sorumluluk 
duygusunun gelişmesini sağlayan çalışmalar 
teşvik edilmektedir.

Agrupamento de Escolas de Carcavelos
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Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri 
çalıştıkları yerlerde izleme, gözlem yapma 
şansımız oldu. Ziyaretlerimizde bir sosyolog 
bize refakat etti. 

İşletmelerde öğrencilerin haftada üç gün 
işe geldiklerini ve işletmelerin okul ile işbirliği 
içerisinde hareket ettiklerini öğrendik. Bir 
marketin fırın, insan kaynakları bölümlerinde 
çalışan özel öğrenciler hakkında bilgi edindik.

b. İşletme Ziyaretleri
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Bir otelin servis ve mutfak bölümlerinde 
çalışan öğrencileri ziyaretimizde ise 
işletmede yetkililerinin öğrencileri çok iyi 

yönlendirdiklerini ve öğrencilerden çok 
memnun olduklarını öğrendik. 

İşyerinde öğrenciden sorumlu personel, öğrenci ile yakından ilgilenmekte ve bu durum 
doğal olarak öğrencinin verimliliğini artırmaktadır. 

Santini Dondurma Üretim Tesisi Gezisi

“Tüm işletmelerde engelli bireylerin çalışma koşullarının diğer 
çalışanlardan farklı olmadığını gördük.”

Songül KORKUT
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni
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“Bu ziyaretlerde bir kez daha anladım ki; ülkemizdeki özel eğitim meslek 
okullarındaki en büyük sorunlardan biri çocuklarımıza yeterli staj imkânı 
sunamamamızdır. Maalesef okullarımızdan mezun olan özel öğrencilerimiz, 
çoğu işverenler ve diğer çalışanlar tarafından önyargılar ve olumsuz bakış 
açıları yüzünden okul hayatları bittikten sonra eve kapanmak zorunda 
kalmaktadır.”

Hanife DOĞAN
Gıda Teknolojisi Öğretmeni
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c. Kültürel Geziler
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a. Okullarımızda Yaygınlaştırma Çalışmaları

C. YAYGINLAŞTIRMA

• İSTANBUL KAZIM BEYAZ ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU

• İZMİT NUH ÇİMENTO ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU

Portekiz hareketlilik faaliyetleri sonrasında,  katılımcılar okullarında, ilçelerinde deneyimlerini 
paylaştılar.
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• ANTALYA DR. GÜNSELİ - DR. BÜLENT AKINSAL ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU

• ANKARA MAMAK ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU

• RİZE ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU

• İZMİR HASAN TAHSİN ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU
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Proje hareketliliklerinin tamamlanmasını 
takiben 20 Aralık 2018 tarihinde Genel 
Müdürlüğümüzde, hareketliliğe katılan 
meslek öğretmenlerimiz ile  birlikte Hacettepe 
Üniversitesi akademisyenleri,  İŞKUR 
yetkilileri, özel eğitim meslek okullarından 
çeşitli branşlardan meslek öğretmenleri ve 
genel müdürlüğümüz personelinin katılımıyla 
bir kapanış konferansı düzenlenmiştir.

ARGE ve Projeler Daire Başkanı Ertan 
GÖV açılış konuşmasında özel eğitim meslek 
okullarımız ile istihdam piyasası işbirliğinin 
sağlanmasında öğretmen yeterliliklerinin 
önemine vurgu yaparak, bu proje ile 18 meslek 
öğretmenimizin Avrupa deneyimi yaşadığını 
belirtti.

Genel Müdürlüğümüz ve okulların web sayfaları üzerinden proje faaliyetleri duyurulmuş 
ve yaygınlaştırma çalışmaları yapılmıştır.

b. Kapanış Toplantısı

c. Proje Haberleri
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Öncelikle İzmir ekibi olarak “Engelli Bireylerin 
İstihdamında Öğretmen Yeterliklerinin Geliştirilmesi 
Projesi”nde görev aldığımız için çok mutlu 
olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Mesleki açıdan 
yaptığımız çalışmaları paylaştık, yapılan çalışmaları 
yerinde gözlemledik ve farklı görüşler, uygulamalar 
ışığında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Sosyal 
ve kültürel açıdan yurt dışı deneyimi kazandık. Proje 
sayesinde farklı kültürleri tanıma ve vakit geçirme 
fırsatı bulduk. Yabancı dilde iletişim becerilerimizi 
geliştirdik.  Ayrıca çok güzel anılar ve dostluklar kattık 
hayatımıza... Mesleki ufkumuzun genişlemesine 
katkıda bulunan bu tür projelerin daha da fazlalaşıp 
yaygınlaştırılması dileklerimizle...

Adem Erhan
Tarım Teknolojisi Öğretmeni

Sultan Berna Kumbaracı
Gıda Teknolojisi Öğretmeni

Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu
Bornova, İZMİR

Bu proje sayesinde bir Avrupa ülkesinde engelli 
bireylerin eğitim ve istihdamı ile ilgili gözlemlerde 
bulunma şansı elde ettim. 5 yıl özel öğrencilerle 
çalışmış biri olarak söyleyebilirim ki; ülkemizde en 
az Portekiz kadar engelli bireylere gerekli özeni 
göstermektedir.

Güzel dostluklar ve güzel anılar kaldı akıllarımızda, 
projede emeği geçen herkesin emeğine ve yüreğine 
sağlık ... 

Bilgen AYTEKİN
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni

Bahçelievler Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek 
Okulu, İSTANBUL
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Portekiz deyince aklıma hep futbol gelmiştir. 
Ülkemiz gibi bir turizm ülkesi olması da bu ülkeye olan 
ilgimi oldum olası çekmiştir. Ancak bir gün bu ülkeyi 
ziyaret edeceğim aklımdan geçmemişti. Ta ki “Engelli 
Bireylerin İstihdamında Öğretmen Yeterliliklerinin 
Geliştirilmesi” Projesine katılana kadar.

Portekiz Estoril’de CERCICA özel eğitim 
merkezinde proje kapsamında eğitim yöntemlerini 
inceleme ve gözlem yapma fırsatı buldum. İlk 
günden itibaren CERCICA yetkilisi Edgar’ın sıcak ve 
samimi biçimde bizi karşılaması ve ilgilenmesi sanki 
ülkemizde olduğumuzu hissettirdi. Portekiz’de atölye 
öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve öğrencilerle 
sohbet ve karşılıklı bilgi alış verişinde bulunduk. Hepsi 
sıcak ve içtendi. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin 
çalıştığı işyerlerini ziyaret ederek, çalışma koşulları 
ve ortamlarını inceledik. Serbest zamanlarımızda 
öğretmen arkadaşlarımızla tarihi yerleri gezme fırsatı 
bulduk. Tarihi dokusuyla, temizliğiyle, yeşilliğiyle, 
trafik kurallarının saygıyla uygulandığı bu ülkeyi 
ziyaret etmekle ne kadar şanslı oluğumu düşündüm. 
Gerek projede birlikte çalıştığımız meslektaşlarımızın 
gerekse proje dışından insanların sıcak, içten dostane 
ilgilerine teşekkür ederim. 

Celal MACİT
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 

Öğretmeni

Dr.Günseli-Dr.BülentAkınsal Özel 
Eğitim Meslek Okulu, ANTALYA

Öncelikle projede baştan sona emeği geçen 
herkese teşekkür etmek istiyorum.

İçtenlikle söyleyebilirim ki; geçirilen zaman 
dilimi oldukça verimliydi. Hedefe dönük planlanmış 
çalışmalar sonucunda isabetli işler yapıldı. Eğitim 
basamaklarının işleyişi, öğrencilere verilen değer, 
eğitimcilerin aldıkları sorumluluklar ve yönetim işleri 
yerinde gözlemlendi. Bunun sonucunda birçok bilgi ve 
tecrübe transfer etme fırsatı bulduk.

Hareketliliğe katılan bütün arkadaşlarımın 
alanları ile ilgili gözlem faaliyetleri sonucunda fikir 
çeşitliliğine ulaştığını düşünüyorum. Bu çeşitlilik 
okullarımıza vizyon kazandıracak ve gelecek adına 
daha sağlam adımlar atmamızı kolaylaştıracaktır. 

Mehmet DOĞAN
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni

Bahçelievler Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek 
Okulu, İSTANBUL
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Portekiz’i gördüğümde beklentilerimin üzerinde 
bir ülke ile karşılaştım. Kendini hissettiren Akdeniz 
havası ile burada kendimi asla yabancı hissetmedim. 
Yedi tepeli şehir Lizbon köprüsü, tramvayları, sokakları, 
hareketliliğiyle bize adeta İstanbul’u hatırlattı. Sintra, 
Case De Roka (Batı Avrupa’nın en uç noktası) kesinlikle 
gezilip görülmesi gereken yerler, okyanus balığı ve 
belem tatlısı kesinlikle yenilmesi gereken tatlar. Biraz 
daha uzun olmasını istediğim geziden hem mesleki 
hem de kültürel açıdan yeterli doygunluğa ulaşarak 
döndüm. Teşekkür ederim.

Hanife DOĞAN
Gıda Teknolojisi Öğretmeni

Rize Özel Eğitim Meslek Okulu

Mesleki anlamda kendimi geliştirmeme yardımcı 
olan bu projeye katıldığım için çok mutluyum. 
Portekiz’de hem mesleki hem kültürel anlamda yeni 
bilgiler kattım kendime. Hayatımda ilk kez okyanus 
görmek bana büyük bir heyecan verdi. Misafirperverlik 
ve sıcakkanlılık konusunda tıpkı bizim insanımız gibi 
Portekizliler. Oradaki insanların dilinden birkaç kelime 
de olsa öğrenmek güzel bir deneyimdi. Bu seyahat 
sayesinde yabancı dil anlamında kendimi daha da 
geliştirmeye karar verdim. Öğrendiğimiz ve tecrübe 
ettiğimiz her şeyi meslektaşlarıma aktarmak, bu işin 
bir parçası olmak benim açımdan unutulmaz bir anı 
oldu. Projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Saniye ÇAKIR
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni

Rize Özel Eğitim Meslek Okulu
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Bu proje kapsamında edindiğim bütün pedagojik, 
kültürel deneyimlerin dışında yabancı dilimin 
gelişmesinde bu hareketliliğin büyük faydası olduğunu 
belirtmek isterim. Bu projede yer aldığım için kendimi 
şanslı hissediyorum. Ülkemiz eğitim sistemine katkısı 
olması açısından bu tarz uygulamaların (projelerin) 
artması gerektiğini düşünüyorum. Söz konusu projede 
emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Yeliz ÇAY AŞKER
Güzellik Saç Bakımı Hizmetleri Öğretmeni

Mamak Özkent Akbilek Özel Eğitim Meslek Okulu 
ANKARA

CERCICA’da insanlar çok samimi ve sıcaktı. 
Öğrenciler mutlu ve özgürdü. Herkes işini iyi yapıyordu 
ve özel gereksinimli öğrenciler için gerçekten güzel 
şeyler planlamışlardı. Portekiz eğitim sisteminde 
en çok beğendiğim şeylerden biri özel gereksinimli 
öğrencilerin eğitiminde Eğitim Bakanlığı, belediyeler, 
özel işletmeler ve ailelerin iş birliği içinde çalışıyor 
olmaları ve öğrencilerin lise hayatından sonra çalışma 
hayatına devam edebilmesiydi. Bu projenin özel 
eğitim meslek okullarımızda yetişen öğrencilerimizin 
eğitimlerini tamamladıktan sonra çalışma hayatına 
devam edebilmeleri konusunda bizim için iyi tecrübe 
olduğunu düşünüyorum. Mesleki ve kültürel anlamda 
çok güzel tecrübeler edindiğim bu projede olmaktan 
çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. 

Songül KORKUT
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni

Mamak Özkent Akbilek Özel Eğitim Meslek Okulu 
ANKARA

SONGÜL 
KORKUT 

FOTO
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Gezmeyi çok seven, yeni yerler görmek için kendi 
birikimleriyle yola düşen yurt dışı tecrübesi yaşamış 
biri olarak proje kapsamında Portekiz’e gidecek olmam 
düşüncesi bile beni fazlasıyla heyecanlandırmıştı. 
Portekiz’de kendi meslektaşlarımızla tanışmak ve 
benzeri okulların koşullarını gözlemlemek, şahsım 
adına farklı ve faydalı bir deneyim olacaktı. Sosyal, 
kültürel ve mesleki açıdan bana çok şey katan bu 
projeye katılmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Güzel 
anılar yaşattığınız için teşekkür ederim.

Polat ÇELİK
  Motorlu Araçlar Öğretmeni

Rize Özel Eğitim Meslek Okulu

İlkler asla unutulmazmış. Ben de bu proje 
sayesinde yurtdışına seyahat etme hayalimi Avrupa’nın 
batıda en ucu olan Portekiz’e giderek gerçekleştirdiğim 
için çok mutluyum. Farklı kültüre sahip insanlarla 
tanışmanın ve onların hayatlarını yakından tanımanın 
düşünce ufkunu geliştirdiğini yaşayarak öğrenmiş 
oldum. Gelecekte yapmak istediğim diğer yurtdışı 
seyahatlerine bir başlangıç yapmış olduğuma 
inanıyorum. Bu ilki yaşamama vesile olan herkese çok 
teşekkür ederim. 

Ümit BÜYÜKAKÇA
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni

Çamlık Özel Eğitim Meslek Okulu, DENİZLİ
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Portekiz ya da resmî adıyla Portekiz 
Cumhuriyeti Avrupa’nın güneybatısında İber 
Yarımadasının batısında yer alan, Avrupa 
Kıtası’nın en batısındaki ülkedir. Portekiz 
kuzeyden ve doğudan İspanya ile, güneyden ve 
batıdan Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Portekiz, 
anakaranın dışında başka topraklara da 

sahiptir. Bunlar; Atlas Okyanusu’nda bulunan 
ve anakaradan 2 saatlik uçuş mesafesinde 
olan Azores Adaları ve Afrika sahilinden 
500 km açıkta bulunan ve ikisinde yerleşim 
olmamak üzere dört adadan oluşan Madeira 
Archipelago’dur.

İber Yarımadasında bulunan Portekiz’de  
ilk  özgün  kültürün ortaya çıkışı İ.Ö. 5500 
yıllarına dayanmaktadır. 711 yılında İber 
yarımadası Kuzey Afrika yoluyla gelen 
Müslümanların eline geçti.

756-1031 yılları arasında Portekiz 
Endülüs Emevi Devleti’nin bir parçasıydı. 
Emeviler döneminde Portekiz gelişti ve 
zenginleşti. Lizbon kenti Hristiyan, Müslüman 
ve Yahudilerin birlikte refah içinde yaşadığı 
bir kent haline geldi. Endülüs Emevi devleti 
11. yüzyılda parçalanınca bölgede irili 
ufaklı Tavaif-ül Mülk beylikleri kuruldu. İber 
yarımadasının kuzeyindeki Hristiyan krallıklar 
11. yüzyılda Reconquista (tekrar fetih) 
çabalarını hızlandırarak Portekiz topraklarını 
ele geçirdiler. 1143’te bağımsız bir krallık 
olan Portekiz’in bugünkü sınırları 13. yüzyıl 
ortalarında çizilmiştir. 15.  ve 16. yüzyıldaki 
coğrafi keşifler sayesinde Portekiz, Asya, Afrika  
ve Güney Amerika’da büyük bir sömürge 
imparatorluğu kurarak, Avrupa ve Doğu 
arasındaki ticaretin önemli bir bölümüne 
hakim olmuştur. Tarihte ilk defa ‘Terra 

Portucallis’ olarak bilinen ülkenin adı, Latince 
liman anlamına gelen Portas ve kale anlamına 
gelen Calle kelimelerinin birleşiminden 
meydana geliyor.

7. yüzyıldan itibaren zayıflayan ve zaman 
zaman bağımsızlığı ve ülke bütünlüğü 
kesintiye uğrayan Portekiz, Brezilya’nın 
1822’de bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte 
20. yüzyıla kadar süren bir çöküş dönemine 
girmiştir.

5 Ekim 1910 tarihinde gerçekleşen 
devrimle Portekiz monarşisi yıkılmış,    devam    
eden    kaos    ortamı    ve    ekonomik  
sorunlar 28 Mayıs 1926’daki askeri darbeye 
yol açmıştır. Bu darbe sonucunda, sağ eğilimli 
diktatörlük tarafından önce Ekonomi Bakanlığı 
görevine getirilen Antonio de Oliveira Salazar, 
1932’de Başbakan olarak ülke yönetiminin 
başına geçmiş ve  “Novo Estado” adı altındaki 
diktatörlük dönemine damgasını vurmuştur. 
1960’lı yılların ortasında Mozambik’te 
başlayan bağımsızlık hareketleri Portekiz 
Sömürge Savaşı’na yol açarak yönetimdeki 

    

Başkent: Lizbon

Yüz ölçümü: 92 226 km2

Nüfus: 10 374 822

Resmi AB dili (dilleri): Portekizce

Siyasi Sistem: Yarı Başkanlık Sistemi

AB’ye üye olma tarihi: 1 Ocak 1986, 26 Mart 1995’ten 
bu yana Schengen Bölgesi üyesidir.

Para Birimi: Euro. 1 Ocak 1999’dan bu yana Avro 
bölgesi üyesi.

A. PORTEKİZ HAKKINDA

B. PORTEKİZ TARİHİ
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Portekiz ile siyasi ilişkilerimizin 
“Dostluk, Ticaret ve Seyrüsefer Anlaşması”nın 
imzalandığı 1843 yılına kadar uzanan bir 
geçmişi bulunmaktadır. 1931 yılında ülkemiz 
Portekiz’e, 1941 yılında da Portekiz ülkemize 
elçi tayin etmiştir. Trans-Atlantik ilişkiler, 
NATO üyeliği, Akdenizli kimliği ve  iki  ülkenin  
Avrupa’nın  iki  ucunda  yer alması gibi Türkiye 
ve Portekiz’i ortak paydalarda birleştiren 
olguların ikili ilişkilere olumlu yansımaları 
olmaktadır. Portekiz, ülkemizin AB üyeliğine 
olumlu yaklaşmaktadır. 2012’den bu yana 

ülkemiz ile Portekiz arasında siyasi, ekonomik, 
askeri/savunma, kültür ve diplomasi gibi 
çeşitli alanlarda 15 anlaşma imzalanmıştır.

2012 yılında Lizbon’a günlük sefer 
başlatan THY’nin 2015 yılında seferlerini 
günde iki olmak üzere haftada 14’e çıkarması 
ve aynı yıl Porto’ya da düzenli doğrudan 
uçuşların başlatılması iki ülke arasında iş, ticari, 
sosyal, kültürel ve turizm amaçlı temasların 
artmasına somut katkı getirmiştir. Portekiz’de 
400 civarında vatandaşımız yaşamaktadır.

rejimi    zayıflatmıştır.    25    Nisan    1974’te    
gerçekleşen  Karanfil Devrimi’yle ülkede 
diktatörlükten demokrasiye geçilmiştir. 

Portekiz, Karanfil Devrimi ve ardından 1986’da 
AB üyeliğiyle birlikte hızlı  bir dönüşüm ve 
gelişme göstermiştir.

C. PORTEKİZ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ



57

 a. Güneş Kapısı

Portekiz’in başkenti Lizbon Anlantik 
Okyanusu kenarındaki tek Avrupa şehridir. 
Avrupa’daki en eski şehirler listesinde 
Atina’dan sonra ikinci sıradadır. Lizbon eski 
ile yeniyi, geleneksel ile moderni çok güzel 
harmanlamış bir şehirdir. 150-200 yıllık eski 
binaların içinde son derece modern mağazalar, 
restoran ve cafe’ler bulmak mümkündür.

Lizbon’un tüm fotoğraf ve temsili 
resimlerinde görülen, şehri bambaşka bir 
hava katan, en popüler toplu ulaşım aracı 
sarı tramvaylarıdır.Lizbon’un dar ve yokuşlu 
caddelerinde mutlaka bu şirin mi şirin sarı 
tramvayları görürsünüz. Şehirde toplam 58 

tramvay hizmet vermektedir ve bunların büyük 
kısmı “wintage” yani eski 19 dönemlerden  
kalma  tarzdadır.  Bu  tramvaylar  1872  yılından 
beri Lizbon’da hizmet vermektedir.

Güneş Kapısı, diğer 
ismiyle Largo das Portas do 
Sol, Lizbon’da gün batımı 
için turistlerin tercih ettiği, 
güneşin batışının keyifle 
izlendiği bir yerdir.

 E. GÖRÜLECEK YERLER

D. LİZBON HAKKINDA
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Sao Jorge Kalesi, 
Lizbon’un en yüksek 
tepesinde, MÖ. 6. 
yy’da inşa edilmiş, 
şehir içi ulaşımda 
kullanılan tramvaylar 
ile ulaşabileceğiniz, 
turistlerin şehirde en 
çok ziyaret ettikleri 
tarihi yapılardan biridir.

b. Sao Jorge Kalesi

c. Santa Justa Asansörü

Lizbon’da görülmesi 
gereken tarihi yapılardan 
Santa Justa Asansörü, 1902 
yılında hizmete açılmıştır. 
Günümüzde de kullanılan 
yapıdan şehri tepeden 
izlemek oldukça keyifli.
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 d. Belem Bölgesi

Belem Bölgesi, Portekiz, Lizbon’da Vasco 
da Gama’nın, keşiflere çıktığı nokta olması 
ile önemlidir. Bölgede görülecek birçok tarihi 
yapı vardır. Görülecek yapılar şöyledir; Torre 
de Belem feneri, Jeronimos Manastırı, Kaşifler 
Anıtı, Belem Kültür Merkezi.

Lizbon’un sembol yapılarından biridir. 
Okyanuslara açılan yüzlerce maceracı 
denizcinin hareket noktası olan Lizbon 
Limanı’nı korumak için inşa edilmiş bir kaledir. 
Keşif Çağı’nın sembol yapılarından olan Belem 
Kulesi, günümüzde UNESCO Dünya Mirası 
listesinde yer almaktadır.

Jeronimos Manastırı, eski 
dönemlerde Portekiz’in gücünü ve 
zenginliğini sembolize eden yapıdır. 
1502 yılında kendisi de bir denizci 
olan Prens Henry’nin bağışladığı 
parayla Kral Manuel tarafından 
yaptırılan manastır, okyanusa 
açılmadan önce son gecesini 
Lizbon’da geçiren ünlü denizci 
Vesco De Gama ve tayfası anısına 
yapılmıştır.

• Jeronimos Manastırı

Torre de Belem feneri
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• Kaşifler Anıtı

e. 25 Nisan Köprüsü

Lizbonda Tejo Nehri’nin üzerine kurulan 
bir asma köprüdür. Sudan yüksekliği yaklaşık 
70 metre olan köprü,1966 tarihinde Salazar 
Köprüsü adıyla halkın hizmetine açılmıştır. 
Daha sonra Karanfil Devrimine gönderme 
olarak adı şimdiki haliyle değiştirilmiştir. San 
Francisco’da bulunan Golden Gate Köprüsünün 
mühendisleri tarafından inşa edilmiştir. 

Günlük ortalama 200 bin araç geçişine olanak 
sağlamaktadır. Çok yoğun tren seferlerine 
de olanak sağlayan bu köprüden günlük 
ortalama 200 tren geçmektedir. Bu sayede 
günlük ortalama 400 bin insan Tejo nehrini 
bu köprü  vasıtasıyla geçmektedir. Bu köprüye 
alternatif olarak Vasco da Gama köprüsü de 
bulunmaktadır.
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f. Cascais Kasabası

Lizbon Tajo Nehri üzerindeki Vasco da Gama Köprüsü, 17 km’lik uzunluğuyla Avrupa’daki  
en  uzun  köprü  olma  özelliğini  taşıyor. Köprü 1998’de hizmete açıldı.

Cascais Kasabası, Lizbon’da küçük bir 
balıkçı kasabası görüntüsünde, uygun ve bol 
çeşit ürünleri olan butikleriyle, leziz ürünler 
sunan balık restoranlarıyla ziyaret edilmesi 

gereken bir sayfiye kasabası olup proje 
ortağımız olan CERCICA’nın da bulunduğu 
yerdir.

• Jeronimos Manastırı
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g. Gulbenkian Müzesi

h. Cabo da Roca

Portekiz’in başkenti Lizbon’da büyük ve  
sakin bir parkın içinde bulunan müze dönemin 
en ileri teknolojik imkanlarıyla kurulmuştur. 
İsmi çok fazla duyulmasa da, son derece büyük 
ve Avrupa’nın hazinelerini içinde barındıran 
bir müzedir. Calouste Gulbenkian Müzesi, 
Mısır’dan Yunanlara, Romalılardan İslamiyete, 
Asya’ya ve Avrupa’ya kadar kayda değer 
bir koleksiyona ev sahipliği yapar. Müzenin 
kurucusu 20. yüzyılın en varlıklı kişilerinden 
biri olan Calouste Sarkis Gulbenkian 1869 
yılında İstanbul Üsküdar’da dünyaya gelmiştir.

Mısırlılara ait altın mumya maskelerinden 
2700 yıllık kaymaktaşı kaselere, bronz 
kedilerden 2400 yıllık vazolara Hellenik 
döneme  ait paralardan, Çin porselenlerine, 
Japon baskılarına ve 16 ve 17 yüzyıl Pers 
halılarına kadar çok sayıda paha biçilmez eser 
müzede sergilenmektedir.

Müzenin Avrupa sanat bölümünde ise 
dünya çapında ün yapmış 27 ressam ve 
heykeltraşların eserleri sergilenir. Müzede  10  
binin üzerinde eser yer almaktadır.

Lizbon’a yakın, Cabo da Roca, 
Estoril, Sintra, Fatima Kasabası 
görülmeye değer yerlerdendir.

Cabo da Roca; Lizbon’un 
batısında yer alan Cabo da Roca, 
Avrupa’nın en batısında yer 
alan noktadır. Okyanus ve kaya 
manzaraları ile Portekiz gezisinde 
görülmesi gereken yerlerdendir.
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• Estoril Şehri

• Pena Sarayı / Sintra

• Sintra

• Fatima Kasabası



64

• Tarihteki en güçlü deniz donanmasına 
sahip ülkedir. Dünyanın ilk kaşifleri 
Portekiz’den çıkmıştır. Vasco  da  
Gama    en  bilinen Portekizli kaşiftir 
ve  Hindistan’a  deniz  yoluyla  ulaşan 
ilk Avrupalı’dır (mezarı Lizbon’daki 
Jeronimos Manastırı’nda bulunmaktadır).

• Sömürgeci bir politika izleyen Portekiz 
600 yıl hüküm sürerek Avrupa’daki 
modern imparatorlukların en uzun 
soluklusu olmuştur. Madalyonun belki 
de en karanlık tarafı ise; Portekiz’in 
ilk transatlantik köle ticareti yapan 
ülke olmasıdır. Diğer yandan Portekiz, 
1761 yılında, dönemin diğer sömürgeci 
ülkeleri İngiltere, Fransa, İspanya ve 
ABD’den 50 yıl önce köleliğe son 
vermiştir.

• Dünya’da Portekiz’den başka 8 ülkede 
daha Portekizce resmi dildir. Bunlar; 
Brezilya, Afrika kıtasında yer alan; 
Angola, Guine Bissaui, Mozambik, 

Ekvator Ginesi ve Afrika açıklarında 
yer alan Cape Verde, Principe, Sao 
Tome adalarıdır. Resmi dili olmasa da 
Portekizce konuşulan başka yerler ise 
Hindistan, Çin’in güneyinde yer alan 
Macao bölgesi ve Endonezya’daki Timor 
adasıdır.

• Portekiz sadece Afrika veya doğuyu 
etkilememiştir. İngilizlerin çay içme 
alışkanlığının temelini Portekizli bir 
prenses olan Catharina Braganza 
atmıştır. II. Charles  ile  evlenen  
prenses,  çay içme alışkanlığına yeni 
ülkesinde de devam ederek çayın 
aristokratlar arasında yayılmasına 
sebep olmuştur. Portekizli tüccarların 
Çin’den getirip kültürlerine kattığı çay 
kültürlerinde önemli bir yer almaktadır. 
Portekiz’de birçok yerde “tea house”lar 
bulunmaktadır.

• Portekiz’in başkenti Lizbon, 1755 yılında 
Avrupa tarihindeki en büyük depremi 
yaşamıştır. Yaklaşık 9.0 şiddetindeki 
deprem ve sonrasında oluşan tsunami’de 
275 bin insan hayatını kaybetmiş ve 
şehrin %85’i yıkılmıştır.

• Portekiz dünyanın en büyük mantar 
üreticisidir. Şaraplarda veya mantar  
panolarda  gördüğümüz  materyal  olan  
mantar, doğal olarak Portekiz’de yetişen 
bir ağaçtan üretilmektedir. Portekiz 
Dünya mantar pazarının %70’ini elinde 
bulundurmaktadır. Portekizde gezerken 

F. PORTEKİZ HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER
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mantardan yapılmış çok çeşitli eşyalar 
görmeniz mümkündür (çanta, ayakkabı, 
kemer, defter vb.).

• Dünya’nın en eski kitapçısı, Livraria 
Bertrand Lizbon’da bulunmaktadır. 1732 
yılında kurulan kitapçı 1755 yılındaki 
büyük Lizbon depreminde zarar 
görmüştür ve 1773 yılında bugünkü 
yerinde (Garrett Caddesi 73 numara) 
yeniden açılmıştır.

• Dünya’nın en büyük 8. Şarap üreticisidir.

• Dünya’nın en önemli sörf noktalarından 
biridir. 800 km uzunluğundaki sahillerde 
yılın her dönemi sörf yapılabilir. 
2011 yılında Amerikalı sörfçü Garrett 
McNamara Portekiz’de 30 metrelik 
bir dalgada sörf yaparak dünya rekoru 
kırmıştır.

• Yenilenebilir enerjide dünya lideridir. 
2014 yılından beri Portekiz’in kullandığı 
enerjinin %70’i rüzgar, su ve güneş gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
sağlanmaktadır.

• Tüm ülkede yaklaşık 10 milyon 
insan yaşamakta ve buna ek olarak 
2 milyondan fazla Portekizli de yurt 
dışında yaşamaktadır. Portekiz %20’den 
fazla göçmen ile Avrupa Birliği’ndeki en 
çok dış göç veren ülke konumundadır. 
Başta Brezilya olmak üzere ABD ve 
Fransa gidilen başlıca ülkelerdir.

• Portekizlilerin ulusal yemeği “bacalhau” 
denen balıktır (morina balığı). Portekiz 
mutfağında o kadar geniş bir  yer  tutar  
ki;  365 tane farklı tarifi olduğu ve yılın 
her günü farklı bir yemek şeklinde 
yemenin mümkün olduğu söylenir. 

• Portekiz’de geleneğin ve eskinin en 
çok korunmuş olduğu yerlerin başında 

pastaneler geliyor. Özellikle “Pastel 
de Nata” ya da “Pasteis de Belem” 
diye bilinen içi kremalı, dışı çıtır 
milföylü tatlıları çok meşhurdur. Adım 
başı karşımıza çıkan en az 150 yıllık 
pastanelerde bu tatlılardan bulmanız 
mümkün.

• Portekiz’in ulusal müziği “Fado” dur. 
UNESCO tarafından kültür mirası olarak 
listelenen fado; Portekizce “kader” 
anlamını taşır. Genelde hayat, aşk acısı, 
kayıplar veya umutsuzluk konularının 
işlendiği sözleri pek anlamasanız da, 
hüzünlü melodilerine bakıldığında 
bizim kültürümüzdeki gibi kişinin 
kaderden kaçamayacağı inancını 
taşırlar. Hatta bizim “inşallah” ile eş 
anlamlı Portekizcede “oxala” kelimesi 
vardır.
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