INTERNATIONAL ICT SEAGULLS & LEADING SEAGULLS PROJECTS
ENGELLİLERLE YAPILAN MÜLAKAT SORULARI
1) Ülkemizde markette aradığımız ürünü bulamama, bankada sıraya girme vb
konularda problemler yaşanabiliyor. Siz bu gibi yerlerde ne tür problemlerle
karşılaşıyorsunuz?
2) Sinema ve tiyatro gibi yerlerin yapımında birçok eksik özellik olduğunu
düşünüyoruz. Bu eksikler sizin tiyatro, sinemaya gitmenize engel oluyor mu ?
sinema ve tiyatrolarda nelerin değişmesini isterdiniz?
3) Alışveriş merkezi, cafe gibi günümüzde insanların sosyalleşmek için çok sık
kullandığı alanları problem yaşamadan rahatlıkla kullanabiliyor musunuz?
4) Toplumumuz maalesef kendinden farklı olana saygı göstermeyi bilmiyor. Farklı
olan birini gördüğü zaman dışlayabiliyor. Siz engelli olduğunuz için toplum
tarafından dışlanmaya maruz kaldınız mı?
5) Sokaktayken insanların size karşı davranışlarında bir farklılık sezinliyor musunuz?
6) Toplumumuz bazı konularda önyargılı davranıyor. İnsanlarla tanışmanızda size
karşı bir önyargı sezinliyor musunuz?
7) Sosyal toplum kuruluşlarının yaptığı etkinlikleri yeterli ve faydalı buluyor
musunuz? Sizce bu kuruluşlar yaptıkları faaliyetlerle toplumu empati yapmaya
teşvik edebiliyor mu?
8) Televizyon, radyo, gazete vb. yayın kuruluşlarının toplumu bilinçlendirme
konusunda üstüne düşen görevi tam olarak yaptığını düşünüyor musunuz? Tam
olarak yapmadığını düşünüyorsanız ne yönden eksik olduklarını ve neler yapılırsa
daha iyi olacağı konusundaki fikirlerinizi bizimle paylaşır mısınız?
9) Eğitimin insanların bakış açılarının gelişmesinde çok önemli bir yeri olduğunu
düşünüyorum. Bu açıdan bakarsak şu andaki eğitim ne derece yeterli, bu eksikleri
kapatmak için neler yapılmalı?
10) Toplu taşıma araçlarında sık karşılaştığınız zorluklar neler?
11) Yasal haklarınız konusunda yeterli bilginiz var mı? Bu haklardan etkin bir şekilde
yararlanabiliyor musunuz?
12) İnsan hakları ihlaline maruz kaldığınızı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız
hangi açılardan ?
13) Toplumun engellilerin haklarını elde edebilmesi için çaba sarfettiğine inanıyor
musunuz?
14) Pinhani “Yitirmeden”, Ceza “Engelli” gibi şarkıların toplumda farkındalık
yaratılmasında ne gibi katkıları olduğunu düşünüyorsunuz?
15) Sizce şu ana kadar medya kuruluşları tarafından yapılan yapılan projelerin en
faydalısı hangisiydi? Bir medya projesini faydalı olarak nitelendirebilmeniz için
projenin ne gibi özelliklerinin olması gerekir?
16) Ünlülerin de yer aldığı farkındalık filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce
toplumda farkındalığı ve bilinci arttırmaya yetiyor mu?
17) “Farkında olmak” sizin için ne ifade ediyor?

INTERNATIONAL ICT SEAGULLS&LEADING SEAGULLS PROJECTS
ENGELLİ ÖĞRENCİLERLE YAPILAN MÜLAKAT SORULARI
1) Yaptığınız sosyal aktiviteler, hobilerinz var mı? Varsa neler?
( müzik aleti çalma, resim çizme, spor yapma vb)
2) Bu hobiyi edinmende/sosyal aktiviteleri yapmanda etkili olan faktör / kişi
neydi/kimdi?
Bu hobiyi nasıl edindin?
Bunu başarmanda en büyük destekçilerin kimlerdi?
3) Toplum içinde sizi üzen davranışlarla karşılaşıyor musunuz?
Toplum içinde size karşı bir önyargı ve ayrımcılık hissediyor musunuz?
4) Toplu taşıma araçlarında karşılaştığınız sorunlar nelerdir?
5) Büyüdüğünüzde ne olmak istiyorsunuz?
6) İnsanların davranışlarını göz önüne aldığınız zaman en çok neyin değişmesini
isterdiniz?
7) Yolda yürürken ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
8) En büyük hayaliniz ne ?
9) Televizyon, radyo gibi iletişim araçlarını kullanır mısınız? Sizce medya toplum
bilinçlenmesinde yeterli mi?
10) Hiç sinema ,tiyatroya gittinizmi? Rahatlıkla anlayabildiniz mi…..gitmediyse gitmek
ister mi….

