
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB Asistanı: Avrupa 

Yeterlilikler 

Çerçevesine dayalı 

Kişisel Asistan 

profesyonel profili için 

MESLEKİ EĞİTİM 

müfredatının 

geliştirilmesi 

Avrupa Komisyonu bu yayının üretimi 

için verdiği destek yazarların görüşlerini 

yansıtan içeriğin bir onayını teşkil etmez 

ve Komisyon burada yer alan bilgilerin 

herhangi bir şekilde kullanılmasından 

sorumlu tutulamaz. 

 

 

MODÜL 2 – BAĞIMSIZ 
YAŞAM FELSEFESİ 
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1. TANIM 
 

 

 

BÖLÜM BAŞLIĞI  BAĞIMSIZ YAŞAM FELSEFESİ 

ANAHTAR KELİMELER Felsefe, bağımsız yaşam, fonksiyonel çeşitlilik, 

kapasite, merkezler, kişisel yardım 

HEDEF GRUP  Bu modül, Kişisel Asistan figürünün nereden 

geldiğini bilmek isteyenlere yöneliktir. 

SEVİYE  Başlangıç 

KARİYER FIRSATLARI Fonksiyonel çeşitliliğe sahip kişiler için Kişisel 

Asistan olmak isteyen insanlar. 

 

BÖLÜMÜN HEDEFİ  

Bu modül, katılımcılara pratik bilgi, anlayış, 

kaynaklar ve kişisel bir asistan olarak nasıl 

çalışılacağını öğrenmek için fırsatlar sunar. 

Yararlanıcılar bağımsız yaşama felsefesinin 

kökenini, gelişimini ve bunun bireysel ve kolektif 

düzeyde sonuçlarını bu modülde öğrenir. 

 

ÖĞRENİM ÇIKTILARI 

Bu modülün tamamlanmasının ardından, katılımcı 
Bağımsız Yaşam Felsefesinin ne olduğunu, temel 
ilkeleri ve destekleyicilerinin neler olduğunu, bu 
felsefenin nasıl geliştiğini ve yaşam modeline nasıl 
dönüştüğünü öğrenecektir. 

ÖNKOŞUL 

BECERİLERİ: 

Temel BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)  

kullanımı. 
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ÖNKOŞUL DERSİ: Yok 

KILAVUZ ÖĞRENİM 

SAATLERİ: 

4 Saat 

YETERLİLİK Öğrenci, Kişisel Yardım'ın dayandığı Bağımsız 

Yaşam Modeli’ni anlar ve sahiplenir. 

DEĞERLENDİRME Değerlendirme, öğrencilerin bilgi ve anlayışlarını 

öğrenme çıktıları yoluyla test edecek çoktan 

seçmeli bir test ve geliştirilecek bir cevap 

egzersizinden oluşacaktır. 

KATAGORİ Maliyet (maliyet optimizasyonu) 
Zaman (verimli zaman yönetimi) 
Hizmet kalitesi 
Yönetim kalitesi 

EK MATERYAL Yok 
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2. GİRİŞ 
 

 

Değerli Katılımcı 

 

Bu Modüle Hoş Geldin! Bu modül, işlevsel çeşitliliğe sahip kişiler için kişisel asistanlık yapmak 

isteyen kişiler için eğitim çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu modülde, Bağımsız Yaşam 

Felsefesini(BYF), işlevsel çeşitliliği olan insanların hakları için savaşan hareket hakkında bilgi 

edineceksiniz. 

Modül 2, Bağımsız Yaşam Felsefesinin nasıl ortaya çıktığı ve geliştiğini anlamak için gereken 

felsefi, sosyolojik, teorik ve politik ilkeleri ve dolayısı ile Kişisel Asistan'ı içerir. Bağımsız Yaşam 

Merkezlerinin nasıl kurulduğunu ve hangi amaca yönelik olacağını bu modülde göreceğiz. BYF'yi 

ve temel ilkelerini, 60'lı yıllardan başlayarak haklarını savunan işlevsel çeşitliliğe sahip kişilerin 

zihniyet değişiminin bir ürünü olarak bağımsız yaşam modelinin gelişimini inceleyeceğiz. 

  

Sevgilerimizle,  

 

EU Assistant Proje Ekibi 
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3. BAŞLANGIÇ VE TARİH 
 

Bağımsız yaşam hareketi, Kaliforniya (Berkeley) Üniversitesi’nde bir öğrenci olan Ed Roberts'in 

engelliliğinden kaynaklanan birçok zorluğun üstesinden gelmesinden ve o zaman hâkim olan 

tedavinin sınırlarını aşmasından sonra doğdu. Roberts'in sözde "ciddi" işlevsel sınırlılıkları vardı,  

ailesi ve tıbbi geçmişi, evlilik, üniversiteye katılma veya istihdam elde etme gibi belirli hedefleri 

gerçekleştirmenin mümkün olmadığını düşünüyordu. Bununla birlikte Roberts engellerin bir 

kısmını atlattı ve okula devam etmeyi başardı ve daha sonra üniversiteye girmeye 

hazırlanacağı koleje gitti. 

 

O zamanlar (60'larda) Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sadece dört üniversite, hareketliliği 

azalmış kadınlar ve erkekler için gerekli erişilebilirlik gereksinimlerini yerine getirebiliyordu.  

Bununla birlikte, Roberts, akademik kariyerinde daha iyi olduğu düşünülen üniversiteye 

gitmekte ve bu seçimi erişilebilir olan üniversitelere sınırlamamaya kararlıydı. Roberts'in 

Kaliforniya (Berkeley) Üniversitesi Siyasal Bilimi dalında lisans için başvurmasının nedeni 

budur. Son olarak, Roberts kendisini o üniversiteye kabul ettirdi ve revirde (öğrenci yurdu 

erişilebilir olmadığı için) yaşamaya başladı ancak bunu gerçekleştirmeden önce hem fiziksel 

hem de zihinsel birçok engeli aştı. 

Roberts Siyaset Bilimi bölümünden mezun olduktan sonra doktora tez çalışması yapmaya 

başladı. 1967'de Kaliforniya Üniversitesi revirinde fonksiyonel çeşitlilik gösteren on iki öğrenci 

öğrenim görüyordu.  Gördüğümüz gibi Ed Roberts, işlevsel çeşitlilik sahibi insanlara daha iyi 

fırsatlar sağlayan kapılar açıyordu. 
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1970 yılının ilkbaharında, üniversiteye erişimiyle kalmayıp Roberts, kampüste erişilebilir ve 

rampalarla donatılmış yeni bir ofisinde açılmasını sağladı ve “Fiziksel İşlevsel Çeşitlilik” Öğrenci 

Programı'nı başlattı.  

Roberts ve meslektaşları deneyimlerinden bağımsız olarak yaşamayı ihtiyaç duyulan şeyleri 

yansıtan fonksiyonel çeşitliliğe sahip öğrenciler için bir program geliştirdiler. Bu, beklendiği gibi 

bağımsızlık kavramını, bir kişinin kendi hayatında sahip olduğu alanları kontrol etmesi olarak 

yeniden tanımladı. 

Üniversitenin deneyimini takiben, Fiziksel İşlevsel Çeşitlilik Öğrenci Programı liderleri benzer bir 

programın farklı kurumlarda nasıl uygulanacağını tartıştı ve bu eğitim ve öğrencilerle sınırlı 

değildi. 1972’de bu program, işlevsel çeşitliliğe sahip kadın ve erkeklerin kendi toplumlarında 

bağımsız yaşama imkânı sağlamak için gerekli çeşitli hizmetleri tanımladı ve bunun arkasında, 

Öğrenci Programı ile aynı ilkelere dayanan, bağımsız bir Yaşam Merkezi oluşturulması fikri 

ortaya çıktı.  

İşlevsel çeşitliliğe sahip kadın ve erkekler tarafından yönetilen bu merkezde, sorunlarını sosyal 

meseleler olarak ele almış, farklı işlevsel çeşitlilikle çalışmış ve ana hedefi topluma 

entegrasyonunu sürdürmüştür. 

Bağımsız yaşam hareketi, felsefesini ülke çapında yaygınlaştırıyor, sonra ulusal sınırları 

aşıyordu. Bu hareketin İsveç, Kanada, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerde çok büyük bir etkiye 

sahip olduğu belirtilmelidir.  
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4. BAĞIMSIZ YAŞAM FELSEFESİ 
 

4.1. Nedir? 

" Farklı hareket eden, duyuları başka şekilde olanlar ya da dünyayı çok farklı yorumlayanlar, 

hasta olmak zorunda değiller. Mutlu olabiliriz, sevebiliriz ve sevilebiliriz, her şeye katkıda 

bulunabiliriz, insiyatif alabilir ve faydalı olabiliriz. İşte bu fikirler Bağımsız Yaşam olarak bilinen 

şeyi doğurdu. " 

Manuel Lobato Galindo, Bağımsız Yaşam Aktivisti 

Houston'un Bağımsız Yaşam Araştırması Kullanımı (Independent Living Research Utilization - 

ILRU) Programı bağımsız yaşamayı, karar vermede ve günlük faaliyetlerde bulunmada 

başkalarına olan bağımlılığı en aza indirecek kabul edilebilir seçeneklerin seçimine dayanarak 

bir hayatın yaşanması olarak tanımladı.  Bu, kendi meselelerini yönetmeyi, toplulukta günlük 

hayatta yer almayı, bir dizi sosyal rolü yerine getirmeyi ve kendi kaderini tayin ve başkalarına 

psikolojik veya fiziksel bağımlılığı en aza indiren kararlar vermeyi içerir. Bağımsızlık, her birey 

tarafından bizzat tanımlanabilecek göreceli bir kavramdır. 

Küresel Bağımsız Yaşam Felsefesi (KBYF), insan gerçekliği etrafında "işlevsel çeşitlilik" olarak 

adlandırılan yeni teorik-pratik düşünceyle oluşturulmuştur. 

Bu sayede, işlevsel çeşitliliğe sahip kadın ve erkekler gerekli insani desteğin (bir tanesi Kişisel 

Asistan) sağlanılmasını, topluluğa dahil edilmelerini ve aktif-bağımsız bir şekilde yaşama 

haklarını talep edebiliyorlar. 

Bu felsefe insanların fonksiyonel çeşitliliğe sahip bireylerin sosyal yaşamı zenginleştirdiğini 

anlamlarına yardımcı olmaktadır. Bu bireylerin dışlanmasının kabul edilemez bir şey olduğunu 

ve gerekli beşeri ve ilmi desteği almaları durumunda toplumda eşit birer birey şeklinde 

yaşayabileceklerini vurgulamaktadır.  

 

.  

Bağımsız yaşam hareketinin logosu 
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Şimdiye kadar gördüğümüz gibi "Bağımsız Yaşam" kavramının geniş olduğunu ve tüm deneyim 

ve insan haklarını kapsadığını açıkça söyleyebiliriz. Bu haklar, bunlarla sınırlı olmamak üzere: 

 Doğma hakkı 

 Uygun tıbbi tedaviye, nasıl ve ne zamana olursa olsun erişebilme hakkı 

 Fonksiyonel çeşitlilik taşımayan insanlarla eğitim hakkı 

 İşe erişim eşitliği 

 Serbest vakit geçirme hakkı 

 Siyasi süreçlere ve kurumlara katılma hakkı 

 Kişisel ve cinsel ilişkilerin yanı sıra ebeveynlik ve annelik hakkı 

 Topluluk yaşamına tam olarak katılma hakkı 

 

Bir yumruk logosu: destek, sakatlık ve haklar 

Bağımsız Yaşam Felsefesinden, işlevsel çeşitliliğe sahip kişilerin önemli ölçüde bağımsız bir 

yaşam sürmesine izin verilmesinin, küresel olarak politik ve kültürel düzeyde herhangi bir 

yapısal ve kültürel dezavantajı ortadan kaldırmak için gerekli olduğu savunulmaktadır. 

4.2. Bağımsız Yaşam Merkezleri  

Daha önce gördüğümüz gibi, Ed Roberts üniversitesinde 1970 yılında Bağımsız Yaşam 

Hareketi'nin geliştirilmesini, Kaliforniya Üniversitesi kampüsünde Fiziksel İşlevsel Çeşitlilik 

Öğrenci Programı'nı gerçekleştirmeyi başarmaya başladı. 

Bununla birlikte, en önemli talebi olan ilk Bağımsız Yaşam Merkezi'ni, üniversitede bir araya 

gelen işlevsel çeşitlilik grubuyla beraber iki yıl sonra kurdu. 
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1970'lerin ortalarında Kaliforniya, Houston, Boston, New York ve Chicago'daki Bağımsız Yaşam 

Merkezleri halihazırda varlığını sürdürüyordu. Şu anda, Birleşik Devletler ‘de 400'den fazla 

Bağımsız Yaşam Merkezi bulunuyor ve diğer ülkelerde de önemli ağları var. 

Her ne kadar bu merkezlerin dünya çapında felsefesi aynı olsa da anayasa, hizmet ve 

finansman biçimleri yerlerine göre farklılık gösterebilir. Amacı, işlevsel çeşitlilik taşıyan 

insanları eğitmek ve böylece bağımsız yaşamak ve böylece kendi hayatlarını kontrol edebilmek 

için ihtiyaç duyduğu hizmetleri organize etmektir. Bu merkezler, Bağımsız Bir Yaşam modeli 

seçen ve bu felsefenin altında yaşayan diğer insanlara yardım etmeyi amaçlayan işlevsel 

çeşitlilik taşıyan insanlar tarafından yönetilmektedir. 
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5. FELSEFİ GÖRÜNÜŞ 
 

Bazı "kilit kavramlar" üzerine odaklanan "Bağımsız Yaşam" kavramları vardır: 

 ülkü, 

 seçim, 

 kontrol, 

 özgürlük, 

 eşitlik. 

Bu yolla, Bağımsız Yaşam Felsefesinin birincil hedefi, engellilere sunulan fırsatları onlar ile  

eşleştirmektir. 

Aşağıda, Bağımsız Yaşam kavramı etrafında bazı insanlar tarafından gerçekleştirilen 

yansımaları bulunmaktadır. 

“Philip Mason” BYF’yi bir ülkü olarak ifade eder: 

" Düşüncemiz, engelli kişilerin toplumun sunduğu fırsatları değerlendirebilme ve toplumun 

gerektirdiği sorumlulukları yerine getirme anlamında rollerini oynayabilmelerini 

sağlayabilmektir." 

 “John Evans”  BYF’yi bir özgürlük olarak ifade etti: 

" Bağımsız yaşamanın özü, kendi hayatınız hakkında kararlar alma ve topluluğunuza tam olarak 

katılma özgürlüğüdür." 

Son olarak, “Birleşik Krallık Ulusal Bağımsız Yaşam Merkezi”, onu bir seçim olarak tanımlıyor: 

" Engelli insanlar için bağımsız yaşamak, seçtiğiniz şekilde, seçtiğiniz insanlarla yaşamanız 

demektir. Bu, size yardımcı olanları ve size nasıl yardım edeceğini seçebilmem anlamına gelir. 

Mutlaka kendiniz için şeyler yapmakla ilgili değil, günlük hayatınızı kontrol altında tutmakla 

ilgilidir. " 

Bununla birlikte, bağımsız yaşama, yalnızca bireysel bir amaç değil, engelli insanların sivil ve 

insan hakları için birlikte çalışmak için bir araya getirildiği felsefi ve pratik bir yaklaşımdır.  Yani 

herkes için eşit fırsatlar sağlayan ve kendi kaderlerini tayin hakkını sağlayan toplumsal 

ilişkilerde ve ekonomik gerçeklikte bir değişikliği ima eder. Çok basit bir hedefi vardır: 



Erasmus+ “EU-Assistant” – 2. Modül – Bağımsız Yaşam Felsefesi          

Erasmus+ 

EU-Assistant – Development of a VET Curricula for Personal Assistant Professional profile based on European Framework of Qualifications     [12] 

2016-1-ES01-KA202-025296 

"Bağımsız Yaşam, engellilerin günlük yaşantılarında yaşam için aynı imkânları ve aynı tercih 

imkânlarını istedikleri anlamına gelir; bu istek kardeşleri, komşuları ve engelli olmayan 

arkadaşları tarafından kabul edilir" 

“Derbyshire BYM”, sosyal model kullanarak bağımsız yaşama yönelik yedi "temel ihtiyaç" tespit 

etti: 

 Bilgi: Seçeneklerin ne olduğunu bilmek. 

 Eşitlik Arasında Destek: Engelli diğer insanlardan teşvik, rehberlik ve rehberlik almak. 

 Konaklama: İhtiyaçlara uygun yaşanılan yere sahip olmak. 

 Ekipmanlar: Başkalarına gereksiz bağımlılığı azaltmak için teknik yardım almak. 

 Kişisel Asistan: Günlük görevlerde insan desteğini almak. 

 Ulaşım: İstenilen yere varma imkânı. 

 Çevreye erişim: Topluluk hizmetlerine eşit şartlarla erişmek ve bu hizmetlere katılmak. 

5.1. Temel Prensipler 

Bağımsız Yaşam Felsefesinin temel ilkeleri şunlardır: 

1. İnsan hakları ve medeni haklar; 

2. Özgür irade; 

3. Kendi kendine yardım (Eşitler arası destek); 

4. Yetkilerini kullanabilme hakkı; 

5. Birinin yaşamı ve eylemleri üzerindeki sorumluluğu; 

6. Risk alma hakkı, 

7. Toplulukta yaşama. 

5.2. Bu Felsefenin Oturduğu Temeller 

Dünya Bağımsız Yaşam Felsefesinin dayandığı prensipler şunlardır: 

• Her insan hayatının değeri vardır. 

• Herkes, çeşitlilikleri ne olursa olsun seçim yapabilir. 

• Fonksiyonel çeşitlilik taşıyan insanlar, toplumun fiziksel, entelektüel ve duygusal 

çeşitliliğine tepkisinden sorumludur ve yaşamları üzerinde kontrol sahibi olma hakkına 

sahiptir. 

• Fonksiyonel çeşitliliği olan insanlar toplumda tam katılım hakkına sahiptir. 



Erasmus+ “EU-Assistant” – 2. Modül – Bağımsız Yaşam Felsefesi          

Erasmus+ 

EU-Assistant – Development of a VET Curricula for Personal Assistant Professional profile based on European Framework of Qualifications     [13] 

2016-1-ES01-KA202-025296 

Jenny Morris, Bağımsız Yaşam Aktivisti 

 

5.3. Bağımsız Yaşam Manifestosu 

Aşağıda, BYF çerçevesinde yürütülen Bağımsız Yaşam Biçimi açıklanmaktadır. 

Önsöz 

İnsanlığın gelişimi, çeşitliliğin üzerine kuruludur ve "engelliliğin" bu çeşitliliğin doğal bir parçası 

olarak olumlu katkıda bulunduğu kabul edilmektedir. Esas olarak varlığımız toplumun geri 

kalanında olduğu gibi aynı şartlarda değerlendirilmediğinden işlevsel çeşitliliğe sahip insanlara 

karşı ayrımcılık yapılır. Günlük yaşam aktiviteleri için başkalarına bağımlı işlevsel çeşitlilik 

taşıyan insanlara daha fazla ayrımcı davranılıyor, çünkü hayatlarının kontrolünü elinde 

tutamıyorlar ve genellikle konutlara ya da bir bağımlılık modeli ailesi ile sınırlandırılıyorlar. 

Bağımsız yaşam felsefesi, toplumun işlevsel çeşitliliğe sahip kişiler üzerinde ve özellikle de 

günlük yaşamlarının normal gelişimi için başkalarına bağımlı olan kişiler üzerinde görme 

biçimini değiştirmeyi amaçlamaktadır.  Fonksiyonel çeşitlilik taşıyan insanlar olarak, "bağımlı" 

bir hayatımız var ve biz bağımsız bir yaşam aramalıyız.  

Bizim manifestomuz: 

1. Her yaşamın değeri büyüktür ve her insanın yaşamını etkileyebilecek konularda karar 

verebilmesi için fırsatlara ve gerekli alternatiflere sahip olması gerekir. 

2. İşlevsel Çeşitlilik, insana özgü bir gerçektir ve biz bunu insan çeşitliliğinin bir tezahürü olarak 

anlıyoruz. 

3. Bağımsız Yaşam Felsefesinin temel ilkeleri şunlardır: insan ve medeni haklar, kendi kaderini 

tayin etme, kendi kendine yardım, güçlendirme, kişinin yaşamı ve eylemleri için sorumluluk ve 

risk alma hakkı. 

4. Kişisel Yardım Hizmetleri ciddi fonksiyonel çeşitliği olan insanlar için gereklidir. 

5. Topluluk, siyasi, sosyal ve ekonomik liderleriyle birlikte, vatandaşların geri kalanıyla eşit 

koşullarda yaşayacak şekilde tasarlanmış bir çevre ve hizmetler sağlamalıdır. 

6. BİZ HAKKINDA / BİZSİZ HİÇBİR ŞEY! 

Reddediyoruz: 

1. Fonksiyonel çeşitlilikle yaşamanın sadece acı, zulüm, marjinalleşmeyi içerdiğini ve 

başkalarının bizim için ne karar vereceğini kabullenmemizi varsaymamız gerektiğini 

düşünülmesini. 
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2. Haklarınızı güvence altına almak isteyen mevzuata ve normlara uymayanların cezasız 

kalmasını. 

3. Patolojik olarak sınıflandıran ve bizi işlevsel çeşitlilik taşıyan insanlar için hizmetlerin 

uygulanmasını, etkinliğini ve verimliliğini engelleyen katı politik ve bürokratik kriterler altında 

bizi yapay olarak bölen fonksiyonel çeşitliliğin mevcut tıbbi modelini. 

4. Çevrenin düşük erişilebilirliğini, binaların ve ulaşımın, iletişimin ve gerekli teknolojik 

uygulamaların zor erişimini 

5. Eğitim sistemine eşit fırsatlarla erişimimizi engelleyen mevcut mevzuatın uygulanmasında 

ciddi eksiklikleri. 

6. Hem fonksiyonel çeşitliliği olan hem de kadın olduğu için acı çekenlerin durumlarına karşı 

düşmanca bir ortamın baskısını.  

İddia ediyoruz: 

1. Hayatımızı etkileyen konularda, özellikle de Biyoetik konusundaki tartışmalarımızda 

sesimizin duyulmalıdır. Bilişsel bozuklukları olan veya zihinsel hastalıkları olan insanların 

çıkarlarını gözeten kararlar almak için özel önem verilmelidir. 

2. Fonksiyonel çeşitliliğe sahip insanlar için tüm inisiyatiflerin ve hizmetlerin ilham kaynağı 

olarak bağımsız yaşama modeli seçilmelidir. Aynı şekilde, fonksiyonel çeşitliliğe sahip insanlar 

için ayrılan kaynak ve hizmetler,  kamu ya da özel olsun, mümkün olduğunca işlevsel çeşitliliğe 

sahip insanların bizzat kendileri tarafından yönetilmelidir. 

3. Hayatlarımızı yönlendirebilmemiz ve kendimize iyi bakabilmemiz için gerekli olan koşulları 

gerçekleştirebilmemiz için; Erişilebilirlik garantilenmelidir ve işlevsel çeşitliliğe sahip kişilerin 

gerekli cihazlara veya uyarlamalara sahip olmasını sağlamak için bir Teknik Destek Provizyon 

Sistemi hazırlanmalıdır. 

4. Devlet Kişisel asistanlarımıza eğitim sunabilir ve ödeme yapabilir ve onlara ihtiyaç duyan 

herhangi bir kimsenin ekonomik nedenlerle bunlardan yoksun kalmaması için gerekli kaynakları 

sağlayabilir. 

5. Eğitim tüm bireylere eşit fırsatlar ile sunulmalıdır, böylece fonksiyonel çeşitlilik içermeyen 

insanlar tarafından tasarlanan ve geliştirilen bir ortamda gelişebilir ve yaşayabiliriz. 

6. Cinsellik ve bir aile kurma hakkı.  



Erasmus+ “EU-Assistant” – 2. Modül – Bağımsız Yaşam Felsefesi          

Erasmus+ 

EU-Assistant – Development of a VET Curricula for Personal Assistant Professional profile based on European Framework of Qualifications     [15] 

2016-1-ES01-KA202-025296 

6. SOSYOLOJİK GÖRÜNÜŞ 
 

6.1. Küresel Bağımsız Yaşam Hareketi 

Bağımsız Yaşam Hareketi (BYH) Birleşik Devletlerde, 60 ve 70’li yıllar arasında, bireysel 

düzeyde ve kolektif düzeyde kendi özgürleşmeleri ve güçlenmeleri için mücadele eden işlevsel 

çeşitliliğe sahip kişiler tarafından yönetilen yeni bir sosyal hareket olarak doğdu. Bu mücadele,  

insan desteğine ihtiyacı olan bireylerin günlük yaşamlarında farklı faaliyetlerde bulunabilmeleri  

için son derece önemli ve gereklidir. 

 

Devrim logosu: Küresel Bağımsız Yaşam Hareketi (bağımsız yaşama ilişkin yıllık konferansı 2017) 

Hareket, bu insanlar tarafından sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve gazi birlikler tarafından 

yönlendirildi ve başlangıçtaki amacı hastanelerden, kurumlardan ve hatta bulundukları 

evlerinizden bile işlevsel çeşitlilik taşıyan insanları toplumsal katılıma ve hayata döndürmekti. 

Bu eylem, işlevsel çeşitliliğe sahip bir kişinin çalışamayacağı, kendine bakamayacağı veya 

kendi hayatının sorumluluğunu üstlenemeyeceği gibi fikirlerden yaratılan toplumsal 

kalıplaşmışlara radikal bir tepki olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bağımsız Yaşam Hareketi aşağıdaki prensiplere sahiptir: 

• Topluma kazandırılma 

• Özgür irade 

• Ayrımcılık gözetmeyen 

• İlaçsız çözüm 

• Desteklerin öz yönetimi 

• Akran desteği 

Bağımsız Yaşamın prensipleri ve felsefesi, işlevsel çeşitlilik, cinsiyet, din, ırk, geçmiş, siyasi 

aidiyet, yaş veya cinsel yönelim olmaksızın yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanmak 
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üzere küresel ölçekte uygulanmaktadır.  Bağımsız Yaşam Hareketi'nin İşlevsel Çeşitliliği Olan 

Kavramı (PDF) tüm kıtalarda faaliyet gösteren Bağımsız Yaşam Büroları ile birlikte tüm 

dünyaya yayılmıştır ve en çeşitli kültürlerde ve sosyo-ekonomik ortamlarda yeterli çözümler 

sunmaktadır: Brezilya, Kanada, Japonya, Güney Kore, Nikaragua, Güney Afrika, İsveç, 

Tayland, İtalya, Uganda, İrlanda, Vietnam vs. 

Felsefesini örnekleyen slogan şu şekildedir: 

BİZ HAKKINDA / BİZSİZ HİÇBİR ŞEY! 

Dünya genelinde işlevsel çeşitliliğe sahip kişilerin hareketinde savunulduğu gibi "bağımsız 

yaşama" fikri radikal bir konsepttir çünkü engelliliğe ilişkin geleneksel düşünceye karşı bir 

meydan okuma oluşturmaktadır, günlük çevresel ve kültürel ideolojik ve pratik bir çözümü ile 

işlevsel çeşitlilik taşıyan insanlar ve aileleriyle ilgili sorunları birleştirmektedir. Dahası, 

"bağımsız yaşam" kavramı, işlevsel çeşitliliğe sahip insanların yaşam kalitesini arttırmakla 

kalmaz, aynı zamanda kadınlar, azınlık etnik grupları, yaşlılar veya homoseksüel kadınlar ve 

erkekler gibi yapısal olarak dezavantajlı olan diğer grupların yaşam kalitesini arttırır. 

İnsanların işlevsel çeşitliliğe sahip uluslararası hareketinin politik talepleri, onları engelliğin 

sosyo-politik yeniden yorumlanması için bir talep olarak anlamalıyız. 

Bağımsız Yaşam Hareketi'nin kendisi dışında, Bağımsız Yaşamın kamusal ve mesleki anlayışı, 

işlevsel çeşitliliğe sahip kişilerin anlayışı yalnızca yanlış veya ayrımcı olan destek hizmetleri 

kullanıcıları olarak ile sınırlıdır. 

Aslında, işlevsel çeşitliliği olan insanlar, müşteriler, işçiler, öğrenciler, anne-babalar, 

mükellefler ve seçmenler ve topluluk üyeleridir. Dolayısıyla, herhangi bir destek biçiminin 

amacı, insanların bu rol ve faaliyetlere katılmak için karşılaştıkları pratik engelleri aşmalarını 

sağlamaktır. Bağımsız yaşama harcamalarının bir pozitif yatırım şekli olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Geniş kitleler ile katılım, sadece engelli insanlara fayda sağlamakla kalmaz aynı 

zamanda hükümetler, işletmeler ve topluluklara ekonomik yararlar da getirir. 
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