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İÇERİK

 Engelliler Montaj Atölyesi

 Gökkuşağı Kafe



ENGEL, ENGELLİLİK 

NEDİR ?



TDK’ye göre engelin tanımı şöyle 

yapılmış:

Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen 

sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, 

handikap, ket.



Bireyler engelli değildir.  Toplum ve insanlar tarafından engellenmiştir. 

Dolayısıyla bireyleri engelli yapan                           
durum yetersizlikler değil,  maalesef ki bizleriz.



‘Özel 

Gereksinimli 

Birey’



 Özel gereksinimlere ihtiyacı
olan bireylerin gereksinimlerini 

karşılarsak ancak o zaman   

engelleri kaldırabiliriz.



Zihin yetersizliği bulunan bireylere 

topluma bütünleşmeleri, çalışabilmeleri, 

üretebilmelerinin önündeki engelleri kaldırmak 

için yürütülen 2 proje:

‘Engelliler Montaj Atölyesi’ 

‘Gökkuşağı Kafe’ 



İBRAHİM ETHEM 

KESİKBAŞ ENGELLİLER 

MONTAJ ATÖLYESİ
Türkiye'de ilk kez 

Arçelik ve Tepebaşı 
Belediyesi'nin işbirliği 
ile yetersizliği olan 
bireylere istihdam 
sağlamak amacıyla 
fabrika dışında bir 
atölyede, Arçelik'in yan 
sanayi malzemelerinin 
montaj işlemleri 
gerçekleştirilmek 
amacıyla kuruldu.



Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim alan 
bireyler, Haziran 2014 tarihinde Aşağısöğütönü
Yaşam Köyü'nde açılan İbrahim Ethem Kesikbaş 
Engelliler Montaj Atölyesine geçerek sertifika 
programını burada tamamladı.



İlk etapta 15 zihinsel yetersizliği olan bireyle başlayan atölyede, 

şimdi 40 birey hem eğitim almaya ve çalışma imkanı bulmaya 

devam ediyor. 



MONTAJ ATÖLYESİNDE ÇALIŞAN BİREYLER AYNI 

ZAMANDA;

 Öz bakım becerileri,

 Günlük yaşam becerileri,

 Akademik dersler,

 Spor, seramik, cam ,ahşap, 
maket uçak yapımı gibi 
eğitimlerden de faydalanıyor.







HİPOTERAPİ (ATLI TERAPİ)

o Hipoterapi, binicilikle 

çocuk ve yetişkinlerin 

duygusal devinimlerini ve 

dikkatlerini geliştiren, 

duruş, denge ve kas 

yapılarını güçlendiren bir 

metoddur. Zihinsel ve 

bedensel engellilerin algı 

ve fiziksel 

fonksiyonlarının 

gelişimine yardımcı olur.

 Merkezlerimizde bulunan özel gereksinimli

bireyler aynı zamanda Tepebaşı Belediyesi 

Doğal Yaşam Merkezi’nde verilen 

hipoterapiden de faydalanmaklar



FİZYOTERAPİ

• Montaj Atölyesi’nde 

çalışan bireylerden 

motor becerilerde 

eksiklikler yaşayanlar ve 

fizik tedaviye ihtiyaç 

duyan özel gereksinimli

bireyler Tepebaşı 

Belediyesi Yaşam Köyü 

içerisinde bulunan Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon 

Merkezi’nde fizyoterapi 

seanslarına 

katılmaktadırlar.



MONTAJ ATÖLYESİ’NDE ÇALIŞILAN MALZEMELER

Alt Menteşe 

(Buzdolabı)

1 kişi ;

Günde 400 adet alt 

menteşe  montajı 

yapabiliyor.

2014 yılında:

1 kişi 100 adet 

yapabiliyordu.



BÜYÜK AYARLIAYAK

(ÇAMAŞIR MAKİNASI, 

BUZDOLABI)

1 Kişi;

Günde 750 adet 

yapabilmekte.

2014 yılında:

1 kişi 300 adet 

yapabiliyordu.



KÖŞE KORUYUCU 

(TÜM BEYAZ 

EŞYALARIN 

PAKETLENMESİNDE)

1 Kişi;

Günde 750 adet 

yapabilmekte.

2014 yılında:

1 kişi 200 adet 

yapabiliyordu.



HAZNE KAPAĞI

VE SU FİLTRESİ 

(SEBİLLİ

BUZDOLAPLARI)

1 Kişi;

500 adet hazne 
kapağı,

500 adet su 
filtresi 

yapabilmektedir.

2014 yılında:

1 kişi 200 adet 
yapabiliyordu.



KOKU 

FİLTRESİ 

(BUZDOLABI)

1 Kişi ;

Günde 500 adet 

yapabilmektedir.

2014 yılında:

1 kişi 100 adet 

yapabiliyordu.



BUTON YUVASI

(BUZDOLABI)

1 Kişi

Günde 200 adet 

yapabilmektedir.

2014 yılında:

1 kişi 50 adet 

yapabiliyordu.



FAN MOTORU (BUZDOLABI)

1 Kişi ;

Günde 100 adet 

yapabilmektedir.

2014 yılında:

1 kişi 50 adet 

yapabiliyordu.



ÖRTÜCÜ BANT 

(BUZDOLABI 

KURULUMU)

1 Kişi;

Günde 100 adet 

yapabilmektedir.

2014 yılında:

1 kişi 30 adet 

yapabiliyordu.



2014 YILINDAN BU YANA,

 4 milyon parça montaj yapıldı.

 22 öğrenci çeşitli fabrikalarda 
istihdam edildi.



2019 Eylül ayında 

Eskişehir Organize Sanayi 

Bölgesi Müdürlüğü ve Tepebaşı 

Belediyesi işbirliği ile Eskişehir 

Organize Sanayi Bölgesi’nde 

montaj atölyesinin bir şubesi 

daha açıldı. 



GÖKKUŞAĞI KAFE

Zihin yetersizliği bulanan 

bireylerin toplumla bütünleşmesinin 

amaçlandığı Gökkuşağı Kafe 2 şubesi 

ile hizmet veriyor.

Gökkuşağı Kafe, zihin 

yetersizliği bulunan özel gereksinimli 

bireyleri toplumla bütünleştirmek ve iş 

öğretimi amacıyla kuruldu. 



Öğrenciler Gökkuşağı 

Kafede iki eğitim programı 

ile sertifikalarını aldılar. 

Bunlar:

-Garsonluk eğitimi

-Aşçılık eğitimi



15 özel gereksinimli bireyin çalıştığı kafede 

bireyler sadece servis elemanı olarak vakit 

geçirmiyorlar. 

Bunun yanında bireyler,

 Akademik Beceriler

 Sanatsal Faaliyetler (sabun yapımı gibi)

 Tepebaşı Belediyesinin düzenlemiş olduğu diğer 

sosyal faaliyetlerden de 

yararlanmakta.





 Gökkuşağı 

Kafede; 

Projelerden 

yararlanan , çesitli

is yerlerinde 

istihdam edilen ve 

KPSS ile atanmış 10

ögrenci

bulunmakta. 



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜR EDERİM.

Tepebaşı Belediyesi
Engelliler Koordinasyon Merkezi

Özel Eğitim Öğretmeni
Emel ÖZENLİ


