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EÇYÖT
Geliştiren: Zeynep Aycan
Bu anket, iş hayatında engellilere yönelik görüşlerinizi anlamak amacıyla hazırlanmıştır. Hiçbir
sorunun doğru veya yanlış yanıtı yoktur. Bizim için önemli olan görüşlerinizi çekinmeden ifade
etmenizdir. Lütfen hiçbir soru atlamayınız. Lütfen hiçbir yere isminizi yazmayınız.
Lütfen aşağıda sunulan fikirlerin başındaki boşluğa (__)aşağıdaki ölçeği kullanarak size en uygun
olan rakamı yazınız.
1=Hiç katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Ortadayım 4=Katılıyorum 5=Tamamenkatılıyorum
_____1.Bir engelli, çalıştığı bölümün verimini düşürecek unsurlardan biridir.
_____2.Genel olarak engelli insanlar duygu sömürüsü yapmaya eğilimlidirler.
_____3. Engelliler, çalıştıkları ortamın estetiğini bozarlar.
_____4.Eğitimleri ne olursa olsun, engelliler yalnızca vasıfsız işlerde çalışabilirler.
_____5.Engellileri kolay işlerde çalıştırmak fazla yorulmaMAları açısından faydalıdır.
_____6.Engelliler çalışma arkadaşları üzerinde olumlu etki yaratırlar.
_____7.Genel olarak engelli insanlar kendine güvensizdirler.
_____8. Engellilerin çalıştığı iş ortamında iletişim problemi yaşanması olasılığı oldukça yüksektir.
_____9.Engellileri terfi ettirmek, onlardan yapabileceklerinden fazlasını istemek olur.
_____10.Engellilere iş sağlayarak, onlara yardımcı olunması gerektiğine inanıyorum.
_____11.Bir departmana fazla sayıda engelli almak, o departmana yapılan haksızlıktır.
_____12.Genel olarak engelli insanlar uyumsuzdur.
_____13.Engelli bir insanın becerileri konusunda kendini geliştirebileceğine inanMIyorum.
_____14. Engelliler hakkında fazla bilgim olmadığından, aynı iş ortamında çalışmayı tercih
etmezdim.
_____15. Engellilerin çalıştığı iş ortamında huzursuzluk yaşanması olasılığı oldukça yüksektir.
_____16.Genel olarak engelli insanlar alıngandırlar.
_____17.Yasal bir zorunluluk olmasaydı, mutlaka engelli bir eleman çalıştırayım diye bir kaygım
olmazdı.
_____18.Bu şirkette engellileri sadece vasıfsız pozisyonlar için istihdam etmeyi tercih ederim.
_____19.Engelli kişiler çalışmayı sevMEzler.
_____20.Engellilerin iş kazalarına neden olma olasılığı daha yüksektir.

_____21.Yeterli mesleki eğitim alırlarsa, engellilerin de engelsizler gibi çalışabileceklerine
inanıyorum.
_____22.Bu şirkette engelli istihdamına yönelik düzenlemeleri yapmak için, şirket bütçesinden
belli bir miktar ayrılması gerektiğini düşünüyorum.
_____23.Engellilere yardım etmek sevaptır.
_____24.Engelli insanlar kompleks sahibi kişilerdir.
_____25. Kurumda gerekli düzenlemeler ve gerekli imkanlar sağlanırsa engellilerin de engelsizler
gibi çalışabileceklerine inanıyorum.
_____26.Genel olarak engelli insanlar sorumluluktan kaçarlar.
_____27. Şirketimizde, engellilerin mesleki eğitimi için kaynaklarımızın harcanMAması
gerektiğini düşünüyorum.
_____28. Şirkette engelli çalıştırmanın çalışnlar arası uyumu bozacağını düşünüyorum.
_____29. Engelli birini işe alsam, onu hangi işta çalıştıracağımı bilemem.
_____30. Engelli çalışanların işte hata yapma oranı daha yüksektir.
_____31. Bir engelliye, sahip olduğu vasıflardan düşük seviyede iş yaptırmak, ona karşı yapılan
bir haksızlıktır.
_____32.Genel olarak engelli insanlar işi kaytarma eğilimdedirler.
_____33.Engellilere her yardımcı olduğumda içimde bunun huzurunu hissediyorum.
_____34. Engellilere sağlanan ek imkanlar diğer çalışanlar arasında kıskançlık ve huzursuzluk
yaratabilir.
_____35. Engelli çalışanların azmi ve çalışkanlığı, çalışma arkadaşlarını da motive der.
_____36.Genel olarak engelli insanlar alıngandır.
_____37. Engellilerin iş ortamında bulunması, diğer çalışanların konsantrasyonunu bozar.
_____38. Engellilerle uyum içinde çalışmak için, tüm çalışanlara bu konuyla ilgili (örn.
Engellilerle nasıl iletişim kurulması gerektiği, vs.) eğitim verilmelidir.
_____39. Engelli birini işe alsam, ona nasıl davranacağımı bilemem.
_____40. Engellilerle sürekli aynı ortamda çalışmak, üzüntü ve mutsuzluk yaratabilir.

