
 

MESLEKİ REHABİLİTASYON VE ERGOTERAPİ 

Mesleki rehabilitasyon, diğer rehabilitasyon hizmetlerinden farklı bir yere sahiptir. Bu 

rehabilitasyon fazında amaç bireyin akut durumunda iyileşme sağlamak değil bireyin mevcut 

durumuna uygun mesleği bulmak ve uygulanabilirliğini sağlamaktır. Ergoterapi alanı, 

doğasında yer alan bütüncül bakış açısı ve kişi merkezli tedavi perspektifi yle mesleki 

rehabilitasyon sürecinde önemli yere sahiptir. Bu durumun sebebi, yaralanma veya hastalık 

sonrasında bireyin işe dönüşünün detaylı bir değerlendirme ve müdahale sürecini 

kapsamasıdır. Ergoterapide yaralanma veya hastalık sonrası kişinin gelir getirici üretim 

faaliyetine katılması ile ilgili durumu değerlendirilir. Kişinin fiziksel, ruhsal, bilişsel durumu 

ve kişilik özellikleri ile istekleri işin gerektirdikleri ile karşılaştırılır. Bireyin işe yönelik 

çalışma kapasitesi artırılarak, işin gereği aktivite ve görevleri yerine getirebilmesi için 

adaptasyonlar yapılır. Fiziksel çevrede ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik için mimari engellerin 

kaldırılmasına katkı verilir. Aile, işveren ve iş arkadaşlarının tutumlarının kısıtlayıcı değil 

kolaylaştırıcı olması için bilgilendirme yapılır. İşe ulaşımı kolaylaştırıcı ve sosyal katılımı 

artırıcı eğitim verilir. Kişinin fonksiyonel kapasitesini geliştirici yardımcı cihaz ve teknoloji 

kullanımına yönelik eğitim verilir. 

 

Mesleki rehabilitasyon sürecinin aşamaları şu şekildedir: 

• Yönlendirme 

• Bireysel değerlendirme görüşmesi 

• Meslek öncesi eğitim 

• İş yeri ziyareti 

• Çalışma planına geri dönüş 

• Müdahaleler 

• Gelişimin gözlenmesi 

• Taburculuk 

Engellilerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, üretkenlik, ekonomik kazanç ve toplumsal 

refahın artmasına getirdiği faydaların yanında bireyin sosyal katılımı, iyilik ve genel sağlığı 

açısından da ele alınması gereken çok boyutlu bir konudur. Bu husus, sektörler ve disiplinler 

arası işbirliği ve koordineli çalışmaları gerektirmektedir. Engelli bireylerin topluma tam 

katılım hakları doğrultusunda gelir getirici bir işlerinin olması, aynı zamanda başarılı ve mutlu 

çalışmalarının sağlanması için mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon programlarının 

kapsamının geliştirilmesi gerekmektedir (Ross J., 2007). 

 

 

                                                                   

Kaynak: ‘Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım 

Projesi’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi

           Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi

           Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi

           Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi

           Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi



1. Aşama: Yönlendirme 

Mesleki rehabilitasyon yönlendirme sürecinin anlaşılmasıyla başlar. Yönlendiren kurumun 

özellikleri bu nokta da anlam kazanır. 

Örneğin, İŞKUR’dan yönlendirilmişse mevcut işi olmadığı için bireye uygun iş tanımı 

incelenmelidir. Rehabilitasyon merkezinden 

yönlendirilen bir kişide öncelikle eski işine dönüş seçeneği irdelenmelidir. 

2. Aşama: Bireysel Değerlendirme 

Bireysel değerlendirme süreci kendi içinde yedi aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar; 

• İlk değerlendirme için ortamın seçilmesi, 

• Bireye yapılan görüşmenin amacının açıklanması, 

• Değerlendirmenin vaka yöneticisi tarafından yapılması, 

• Yol haritası üzerinde uzlaşılması, 

• Zorunlu belgelerin doldurulması, 

• İşe hazır olunup olunmadığının değerlendirilmesi, 

• İşe dönüşe hazır olmama durumunda tekrar yol haritasının belirlenmesi şeklindedir. 

Bahsedilen yedi aşama kendi bünyesinde anahtar noktalara sahiptir. Söz konusu anahtar 

noktalar ise şu şekildedir: 

• İlk değerlendirme için ortamın seçilmesi: Birey ile yapılacak ilk görüşme çok önemlidir. 

Çünkü bu görüşmede 

ergoterapist ile güven ilişkisi kurulması, müdahalenin bundan sonraki kısmına doğrudan etki 

edecektir. Bu yüzden 

değerlendirmenin yapılacağı ortamın bireyi yeniden tramvatize edebilecek bir yer olmamasına 

dikkat edilmelidir (Eski 

iş yeri, geçirdiği hastalığı ya da kazayı hatırlatabilecek ortamlar vb). 

• Bireye yapılan görüşmenin amacının açıklanması: Bireysel değerlendirme 3 ana amaçtan 

oluşmaktadır: 

• Birey ile profesyonel bir ilişki kurulması, 

• Tanımak amacıyla bilgi paylaşımı, 

• Uygulanacak tedaviyle şekillenecek olan yol haritasının belirlenmesi ve neler yapılabilir, 

ilgiler kimlerdir sorularının 

araştırılması. 

Belirtilen amaçları içeren müdahale planının uygulanması, bireyi de bu süreçte aktif rol 

almaya sevk edeceği için 

uygulanabilirliği ve verimi artıracaktır. Bireyin karar alma süreçlerinde aktif rol alması 

motivasyonu artırıcı olacaktır. Aksi 

taktirde, karşılaşılan ilk engelde müdahale işlevselliğini yitirecektir. Bu aşamadan sonra 

bireyin ilgileri ve korkularının 

tespiti yapılabilir. 

• Değerlendirmenin vaka yöneticisi tarafından yapılması: Genellikle bireysel değerlendirmeler 

ilk olarak yarı-yapılandırılmış 

görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu görüşmenin yüz yüze yapılması en 

ideal durumdur ancak 

mümkün olmayan koşullarda telefon görüşmesi şeklinde de yapılabilir. Bu değerlendirme 

sürecinde mutlaka aşağıdaki 3 
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başlıkta bilgi toplanır: 

• Sağlık durumu ve medikal geçmişi, 

• Aktivite performansına ait bilgiler ( yeterlilik düzeyi), 

• Bireyin işine ait detaylı durum değerlendirilmesi. 

Bahsedilen başlıklarda bilgi toplanırken kullanılabilecek değerlendirme araçları şu şekildedir; 

 

- Sağlık durumu ve medikal geçmiş: Bireyin yaralanma veya hastalığı hakkında detaylı bilgi 

istenir. Önceden aldığı 

tedaviler var mı yok mu sorgulanır. Ayrıca fi ziksel, kognitif ve psiko- sosyal alanlarda 

detaylı değerlendirmeler yapılır. 

 

- Aktivite performansına ait bilgiler: Temel Günlük yaşam aktiviteleri (GYA) ve Yardımcı 

GYA değerlendirilir. 

Eskiden yapabildiği şimdi yapmakta zorlandığı aktiviteler nelerdir; rolleri arasında herhangi 

bir değişiklik oldu mu; 

aktivite-rol dengesinde bozulma var mı; başa çıkma konusunda sorun yaşıyor mu; aile içinde 

yer alan konumu değişti mi 

gibi konularda detaylı aktivite analizi yapılır. 

 

- İşe ait detaylı durum değerlendirmesi: Pozisyonu, işvereninin izlenimi, çalışma 

saatlerinin uygunluğu, sorumluluk 

tanımları, işte karşılaşacağı mevcut bariyerler detaylı sorgulanır. 

• Yol haritası üzerinde uzlaşı: Bireysel görüşmenin son aşamasıdır. Bu aşamada bireyle 

beraber bundan sonra izlenecek 

adımlar hakkında değerlendirmeler yapılır. Terapist bireyle birlikte ortak bir çerçeve çizer. 

Kararların ortak verilmesiyle 

bireyin de sorumluluk almasına yol açarak müdahalenin etkinliğini artırır. Ancak burada 

dikkat edilmesi gereken en 

önemli şey planlanan adımların; bireye özel, değerlendirilebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve 

makul sürede başarılabilir olması 

gerektiğidir. 
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• Zorunlu belgelerin doldurulması: Bu süreçte kayıt tutmak çok önemlidir. Özellikle bireyin 

değerlendirmeleri, 

ergoterapistin görüşleri ve rehabilitasyon için planlanan adımlar, diğer kurumlarla yapılan 

görüşmeler bireyin işe 

dönüşüne kadar olan sürecin ve sonrasında işin devamlılığın sağlanması açısından düzgün 

kayıt tutulması hayati önem 

taşımaktadır. 

• İşe hazır olunup olunmadığının değerlendirilmesi: Bu aşamada ergoterapistler birey işe 

dönmeye hazır mı konusunda 

değerlendirme yapar. Örneğin, bireyin eski işine mi yoksa yeni bir işe mi dönüş yapılmalı; 

bireyin motivasyon düzeyi 

nedir; birey tam performans gösterebiliyor mu; işverenin tutumu nedir; çalışma koşullarıyla 

birey ne kadar uyuşuyor 

gibi kişi-çevre-iş üçgeninde uygunluk analizi yapılır. Yapılan analiz sonucunda hangi 

konularda müdahale yapılacağı 

da ortaya çıkmış olur. Örneğin, engelli bireylere karşı sert davranan bir iş veren profi li 

karşımıza çıkarsa ergoterapist 

işverenle birey arasında iletişim kanallarını kurarak işverenin bu düşüncesini yıkmaya çalışır. 

• İşe dönüşe hazır olmama durumunda tekrar yol haritasının belirlenmesi: Yapılan müdahale 

sonunda birey işe başlamış 

olup devamlılığı sağlayamamışsa ya da hiç başlayamamışsa, birey için baştan yeni bir iş 

tanımı yapılmalıdır. Bu tanım 

yapılırken bireyin kapasitesi ve ilgileri dikkate alınmalıdır. Bu süreçte tekrar öncelikler 

belirlenip oryantasyon süreci 

yeniden başlatılarak her aşama aynı titizlik ve profesyonellikle tekrarlanmalıdır., 

 

3. Aşama: Meslek Öncesi Aşama 

Meslek öncesi aşama modern uygulamalarla literatüre girmiştir. Meslek öncesi aşama, 

mesleki rehabilitasyon öncesindeki 

oryantasyon sürecine dahil değildir. Bu aşamada bireyin çalışma becerilerine, davranışlarına, 

ilgilerine ve rutinlerine yönelik 

kapasite artırıcı eğitimler verilmektedir. 
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Bu süreç 4 ana komponentten oluşmaktadır: 

• İş toleransını artırmak, 

• Kişinin akut dönemde veya rehabilitasyon döneminde çalışan olarak mesleki kimliğini 

korumasına yardımcı olmak, 

• Daha ileri değerlendirmeler yapmak, 

• Mesleki deneyimler sağlamak. 

Bu yaklaşımların her birinde bireyin mevcut durumuna göre çözümler sunulur. Örneğin, akut 

dönemde evinde kalmak zorunda 

olan bireyin işlerini evden bilgisayar başında yürütmesini sağlayacak gerekli çevresel ve işine 

yönelik düzenlemeler bireyin 

çalışan kimliğini korumasına yardımcı olurken, farklı mesleki deneyimi de tecrübe etmesine 

fırsat sağlamış olur. Ayrıca, daha 

detaylı değerlendirme yaparken bireyin psiko- sosyal ve çevresel faktörlerle birlikte işe 

dönüşünü analiz etmek için farkı ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri kullanılır. Buna ek olarak, terapistin bireyin iş çevresini daha iyi 

anlaması, fi ziksel veya psiko- sosyal 

faktörlerin bu ortamı nasıl etkilediğini değerlendirebilmesi için “İş Ortamında Etki Ölçeği” 

(The Work Environment Impact 

Scale) kullanılabilir. 

 

4. Aşama: İş Yeri Ziyareti 

Bu aşamaya gelinceye kadar birey terapist tarafından iş görme kapasitesi ve beklentileri 

açısından tanınmıştır. Bu aşama da ise 

bireyin iş kimliğine yönelik sorumlulukları ve yeterlilikleriyle iş yerinin ne kadar örtüştüğü 

incelenir. Bu açıdan, hangi yetenekler 

korunuyor ve ne tür ihtiyaçlar ortaya çıkmış gibi soruların cevapları araştırılır. 

İş yeri ziyareti boyunca üç ana konu da bilgi toplamak önemlidir. Bu konular; 

• İşin gereklilikleri, 

• İş çevresinin detaylı durumu, 

• İşverenin bireyin kendisi için düşündüğü roller, işin gerektirdiği roller ve potansiyel rollerin 

neler olduğu. 
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Bütün vakalar için iş yeri ziyareti önem kazanır. İş yeri ziyaretleri bireyler için ideal işi bulma 

noktasında veya eski işine geri 

dönmede önemli yere sahiptir. Bunun yanı sıra, iş tanımları da en az çevre kadar önemlidir. 

İngiltere’de iş tanımları ilk olarak 1990 

yılında DOT’dan esinlenerek, 2007 yılında da revize edilmiş haliyle “Standart Meslek Sınıfl 

aması” (The Standart Occupational 

Classifi cation - SOC) ismiyle yayınlanmıştır. Türkiye’de ise İŞKUR tarafından oluşturulan 

meslek tanımları bulunmaktadır. 

SOC şu ana gruplardan oluşmaktadır: 

• Yöneticiler ve üst düzey yöneticiler, 

• Profesyonellik gerektiren iş alanları, 

• Yardımcı profesyonel ve teknik işler, 

• Nitelikli ticaret işleri, 

• Bireysel servis işleri, 

• Satış ve tüketici servis işleri, 

• Ağır makine işleri, 

• Temel hizmet işleri. 

Doğru işin seçilmesi ve sürekliliğin sağlanması noktasında bazı performans alanlarının 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu 

süreçte bir takım sorulara cevap aranarak gerçekleştirilebilir. Bu sorular, aşağıdaki gibidir: 

• İşin fi ziksel gereklilikleri nelerdir? 

• İşin kognitif gereklilikleri nelerdir? 

• İşin sosyal gereklilikleri nelerdir? 

• İşin yapıldığı çevresel koşullar ve gereklilikler nelerdir? 

• İşverenin özellikleri neler? 

• Şirketin büyüklüğü ve işlem hacmi nedir? 

• Hangi çeşit iş tanımları bu şirketin bünyesinde gerçekleştiriliyor? 

• Kişilerin işe ara verdiği zamanlarda nasıl bir yol izleniyor? 
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5. Aşama Çalışma Planına Geri Dönüş 

Bu aşama, mesleki rehabilitasyon süreci için çok önemlidir. Bu plan, ergoterapistler 

tarafından birey ve işvereni de katarak 

hazırlanmalıdır. Bu aşamada işte yapılması gereken modifi kasyonlar, yardımcı araçlar gibi 

destekleyici müdahaleler yapılmalıdır. 

Planlanan çalışma programı şu aşamaları mutlaka içermelidir: 

53 

• İş tanımı iş yeri ve kararlaştırılan amaçlar, 

• Gözlemcinin ismi, 

• Hangi günler ve kaç saat çalışılması gerektiği , 

• Beraber çalışma şartları neler, nelerden sakınılması gerekiyor. 

• Dikkat edilmesi gereken medikal tedaviler,ilaçlar ya da uyarılar, 

• Programın başlama tarihi, 

• Programın süresi, 

• Güncelleme tarihi, 

• Yapılan bütün anlaşmaların çıktılarının toplanıp eklenmesi. 

 

6. Aşama: Müdahale 

Bu aşamada, mesleki rehabilitasyon sürecinde ergoterapistler tarafından kullanılacak olan 

muhtemel en iyi müdahale süreci 

ele alınır. Ergoterapistler, hekim, fi zyoterapist, meslek danışmanı, sosyal hizmet uzmanı ile 

yakın iş birliği içinde olmalıdır. Akut 

durumlarda veya tıbbi rehabilitasyon sürecinin devam ettiği vakalarda ergoterapi programı, 

hekim koordinasyonunda fi zyoterapi 

yaklaşımları ile birlikte yürütülmelidir. Mesleki rehabilitasyon uygulamasında, vaka 

yöneticileri medikal süreç, rehabilitasyon 

programın ve bireyin ilgilerine ait toplu bir raporu hazırlarlar. 

- İşe Dönüşü Desteklemek: Bireyin işe dönüşünü desteklemek için ergoterapistler bireyin 

psikososyal durumunu üzerinde 
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çalışarak başlamalıdırlar. Burada bireyin işten uzak kaldığı sürede, rutinlerindeki değişmeler 

dikkate alınarak bireyin aktivite rol 

dengesini yeniden şekillendirecek müdahaleler yapılmalıdır. 

- İşveren Eğitimi: İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde, işverenlere rehabilitasyon süreci 

hakkında bilgilendirme 

seminerleri verilmektedir. Bu seminerler mesleki rehabilitasyon sürecine önemli katkılarda 

bulunmaktadır. Çünkü işverenler farklı 

bakış açılarıyla yanlış beklentiye girmekte ya da bu duruma karşı ön yargılı 

davranmaktadırlar. Sağlıklı işbirliğinin sağlanması işe 

dönüş noktasında ideal koşulların oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, bu 

bilgilendirme seminerleri sayesinde işverenlerin 

üzerlerine düşen yasal sorumlulukların farkına varmaları sağlanabilecektir. Bireyin işe 

dönüşünü kolaylaştırmak için ergoterapistler 

tarafından yardımcı teknoloji araçlarının bireye uyumlandırılması ya da fi ziksel çevrenin 

düzenlemesi yöntemleri kullanılabilir. 

- İç Güçlendirme ve Ergoterapi: Bu yöntem pek çok ülkede mesleki rehabilitasyon sürecinde 

sıkça kullanılan bir yöntem 

olarak başarılı şekilde yürütülmektedir. Bu program bireylerin işe dönüş sürecindeki maliyeti 

azaltmaktır. ABD ve Kanada’da 

devlet fonları ve sigorta şirketleri tarafından iş güçlendirme amaçlı ergoterapi yaklaşımlarının 

maliyeti karşılanmaktadır. Bu 

yaklaşım, kişinin daha kısa sürede ve daha verimli bir şekilde işe dönüşünü 

kolaylaştırmaktadır. Çalışan kişinin işten uzak kalma 

sürecini kısaltması veya işteki çalışma kapasitesini artırması, yeni yaralanmaların önlenmesi, 

stres ve fi ziksel zorlanmalarının 

azaltılması sağlık harcamalarını azaltmaktadır. Bireyin istihdam edilebilirliğinin artırılması 

veya eski işine kısa sürede dönebilmesi 

için öz yönetim becerilerinin geliştirilmesi toplumsal katılımı arttırıp, sağlık ve iyilik 

durumunu geliştirmede etkin rol oynamaktadır. 

- Sağlıklı bir iş ortamı oluşturma: Kanada Ergoterapi Birliğine göre iyi bir iş ortamının 

oluşturulması, işte oluşabilecek 

stres gibi bireylerin ruhsal durumlarını olumsuz etkileyecek durumların inhibe edilmesiyle 

gerçekleşebilmektedir. Diğer fi ziksel 
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düzenlemeler, bunlar yapılmadan anlamlı hale gelmemektedir. İngiltere’de 2006 yılında 

yapılan bir çalışmaya göre sağlıklı çalışma 

ortamı için; 

• Performansın ve üreticiliğin geliştirilmesi, 

• İşe devamsızlıktan kaynaklı ve hastalıkla alakalı masrafl arın azaltılması, 

• Genel olarak karşılaşılan hastalıkları ve yararlanmaları karşılayan sigorta veya sponsor 

anlaşmalarının yapılması, 

• Çalışanların motivasyonunu artırmak ve uzun süreli çalışma kontratlarının yapılması, 

• Gelişmiş ticari itibar ve kurumsal sorumluluğun sağlanması gerekmektedir. 

- Grup müdahaleleri: Bireylerin bire bir müdahale programlarının ardından sosyal problem 

çözme becerilerinin 

görülmesi ve iş yerinde çalışacağı diğer insanlarla kurmak zorunda olduğu iletişimin 

provasının yapılaması için grup çalışmaları 

çok önemlidir. Buradan elde edilenler ile bireysel çalışmalara eklemeler yapılabilmektedir. 

 

7. Aşama: Gelişim/ Sonuç 

Bu aşamada, işe yerleşme ve uzun süreli çalışma durumu olup olmadığı irdelenmektedir. Bazı 

durumlarda işe uyum sağlamak 

noktasında bazı eksiklikler görülebilir. Bu durunda rehabilitasyon programın da yeniden 

düzenlemeler yapılabilir. Bireylerin geri 

bildirimleri bu aşamada çok önemlidir. Atılacak adım bunlara göre şekillenmektedir. 

 

8. Aşama: Taburculuk 

Bu aşama, mesleki rehabilitasyon sürecinin son aşamasıdır. Ergoterapistler bireyin iş 

ortamının iyi olduğuna karar verdikleri 

takdirde tabucu süreci gerçekleşecektir. Buna karar vermek için bireyin işteki 

sorumluluklarının tamamını yerine getiriyor 

olması, çalışma saatlerine ayak uyduruyor olması ve işverenin birey hakkında beklentilerinin 

karşılanmış olduğunu bildirmesi 

gerekmektedir. Ancak işveren geri bildiriminin doğruluğunun teyit edilmesi çok önemlidir. 

Kimi zaman işverenler bu konuda 
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yeterli bakış açısına sahip olamamaktadır. Taburcu işlemi gerçekleştikten sonra da uzun süreli 

izleme süreci devreye sokulmalıdır. 

Birey taburcu olduktan sonra belli aralıklarla kontrol edilmelidir. Oluşabilecek durum 

değişikliklerine karşı yardıma ihtiyacı 

olabilme ihtimali göz ardı edilmemelidir. 

Engellilerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, üretkenlik, ekonomik kazanç ve toplumsal 

refahın artmasına getirdiği 

faydaların yanında bireyin sosyal katılımı, iyilik ve genel sağlığı açısından da ele alınması 

gereken çok boyutlu bir konudur. Bu 

husus, sektörler ve disiplinler arası işbirliği ve koordineli çalışmaları gerektirmektedir. Engelli 

bireylerin topluma tam katılım 

hakları doğrultusunda gelir getirici bir işlerinin olması, aynı zamanda başarılı ve mutlu 

çalışmalarının sağlanması için mesleki 

eğitim ve mesleki rehabilitasyon programlarının kapsamının geliştirilmesi gerekmektedir 

(Ross J., 2007). 

Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliği Projesi kapsamında, Hacettepe Üniversitesinde 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi 

Bölümü tarafından açılan ve İŞKUR ile koordineli çalışacak olan Mesleki Rehabilitasyon 

Merkezinde, meslek öncesi 

rehabilitasyon çalışmaları, sürücü rehabilitasyonu, araştırma ve geliştirme faaliyetleri 

yürütülecektir. Dünyada olduğu gibi 

Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerinin Türkiye’de de yaygınlaşması, meslek danışmanları ile 

birlikte ergoterapist, fi zyoterapist, 

psikolog, özel eğitim uzmanları ve sosyal hizmet uzmanlarından interdisipliner olarak 

yararlanılması, engellilerin istihdamlarını 

artırmada önemli katkılar sağlayacaktır. 
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