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ÖNSÖZ  

 

Ülkelerin sağlık, eğitim ve ekonomik kalkınma göstergelerinde engelli 

nüfusun yaĢam düzeyi ile engellilere sunulan hizmetlerin kalitesi önemli yer 

tutmaktadır. Özürlülük son yıllarda üzerinde daha fazla durulan ve önlemler alınan 

bir konu haline gelmiĢtir. 

Ülkemizde engelli çocukların engellikleriyle ilgili ve engellilik dıĢı sağlık 

sorunlarının belirlenmesi, sağlık hizmetlerinden yararlanma durumları ve sağlık 

hizmet alımında karĢılaĢılan sorunların tespiti ile çözüm yollarının araĢtırılması 

öncelikli konular arasındadır. Ancak bu konularda yapılmıĢ araĢtırma sınırlıdır. Bu 

çalıĢmanın engellilerle ilgili çalıĢmalara az da olsa ıĢık tutacağını umuyorum. 

Tez kapsamında engelli çocuk ailelerine yapılan anket esnasında özellikle 

annelere eğitim fırsatı doğması ve birebir bilgilendirmeler yapılabilmesi, ailelerin 

sıkıntılarını daha rahat paylaĢması ile çözüm yolları gösterilmesi ve birçok sıkıntının 

çözüme ulaĢtırılması, ayrıca kendilerine önem verildiğini hissettiklerini belirtmeleri 

ile mutluluklarını dile getirmeleri tezimin farklı kazançları oldu. 

Bunun yanında ailelerin duygusal anlamda yaĢadıkları zorluklar ve topluma 

olan güven duygularının azalması sebepleri ile bazı anneler çalıĢmaya katılmayı red 

etti. Diyalog ve rehberlik çalıĢmaları ile gönülleri alındı ve çalıĢmaya katılmaya ikna 

edildi. Bu da çalıĢmanın bir baĢka yönüydü. 

Tezin kurgu ve yazım hatalarını gözden geçirerek katkı sağlayan 
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1. GĠRĠġ 

Ġnsanlar birlikte yaĢayarak aileleri, aileler toplumları oluĢturur ve toplumlar 

da birlikte sağlıklı yaĢamayı mecbur kılmaktadır. Toplumları oluĢturan bireylerin 

sağlıklı olması gelecek nesillerin de sağlıklı olmasını sağlayacak nihai bir hedeftir. 

Sağlıklı yaĢam, insanlar için her dönemde öncelik göstermiĢtir. Bu nedenle sağlığın 

tanımı, sağlıklı yaĢamın önemi, sağlık hizmetleri gündemde daima yerini 

korumaktadır. Ayrıca engelli bireylerin sağlığının korunması ve verilen sağlık 

hizmetlerinin kalitesi de son yıllarda üzerinde oldukça fazla durulan öncelikli 

konular arasındadır.  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre "sağlık, sadece hastalık ve sakatlık 

halinin olmayıĢı değil, aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma 

halidir" (WHO 2006). 1978 yılında Alma-Ata’da düzenlenen Temel Sağlık 

Hizmetleri Konulu Uluslararası Konferans, tüm insanların sağlıklarını korumak ve 

daha iyi bir duruma getirmek için en kısa zamanda gerekli iĢlemlerin yapılmasına 

olan gereksinimi belirleyen bildiriyi yayınlamıĢtır. Bildiride sağlığın temel insan 

haklarından biri olduğunu belirterek, temel sağlık hizmetlerini ayrıntılandırmıĢ ve 

temel sağlık hizmetleri ile ilgili çok önemli bir amacı gerçekleĢtirmekte kullanılacak 

olan ―herkes için sağlık‖ kavramını ortaya koymuĢtur (WHO 1978). Sağlığın 

tanımındaki ve sağlık hizmetlerinde yaĢanan geliĢmelerle engellilik konusu ve bu 

konuda yapılan planlamalar ile çalıĢmaların hız kazandığı dikkat çekmektedir. 

Ayrıca engellilere sunulan hizmetlerin kalitesi ülkelerin geliĢmiĢlik göstergelerinde 

önemli yer tutmaktadır. 

 Nüfusun giderek artması, kronik hastalıkların tedavisinde kaydedilen 

geliĢmelerle yaĢam süresinin uzaması, ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunların 

artması, çevre koĢullarındaki bozukluklar gibi süreçler, gelecekte özürlü insan 

sayısının daha da artacağını göstermektedir (Karademir 2008).  

Ġnsan hakları konusundaki geliĢmeler özürlülerin fark edilmesini sağlamıĢ, 

özürlülük ve özürlü kiĢilerin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel haklardan 

yararlanmaları gibi durumları hakkında politikalar ve programlar geliĢtirilmeye 

baĢlanmıĢtır. Bu geliĢmeler özürlülerle ilgili istatistiksel verilere olan ihtiyacı da 

artmıĢtır (Çalık 2004). Yine de Türkiye’de engelli nüfusa yönelik sürekli yenilenen 

bir kayıt sistemi olmadığından engellilerin gerek sayısal gerekse nitelikleri 
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konusunda büyük ölçüde bilgi eksikliği bulunmaktadır. 

Ülkemizde özürlüler konusundaki bilgi ve veri eksikliğini gidermek amacıyla 

BaĢbakanlık Devlet Ġstatistik Enstitüsü BaĢkanlığı (DĠE) ve BaĢbakanlık Özürlüler 

Ġdaresi BaĢkanlığı (ÖĠB) iĢbirliği ile gerçekleĢtirilen ―Türkiye Özürlüler AraĢtırması 

2002‖ ye göre, özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı % 12,3’dür (oran 

ifadesi araĢtırma aslına aittir) (DĠE 2004). Bu noktada dikkati çeken konu 

engelliliğin, engellilik sorununu yaĢayan kiĢi ve ailesi dıĢında toplumu da ekonomik, 

sosyal ve psikolojik olarak etkileyen öncelikli sağlık sorunlarından biri olduğudur. 

DSÖ verilerine göre dünya nüfusunun % 10,0’u, 200 milyonu çocuk olmak 

üzere yaklaĢık 650 milyon özürlü olduğu tahmin edilmektedir (WHO 2009) .  

Ayrıca her normal insan bir engelli adayıdır. Bununla birlikte, özellikle 

engellilerin sağlık sorunları, sağlık hizmetlerinden yararlanmalarında kolaylaĢtırıcı 

olunması ve düzenli sağlık hizmeti almalarının sağlanması konusu gündeme 

gelmektedir. Engelli çocuğu olan ailelerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarında 

atılacak her adım, engelli çocukların geleceğe daha güvenli, daha sağlıklı 

hazırlanmalarını sağlayacaktır. 

Ülkemizde engelli çocukların engellilikleriyle ilgili ve engellilik dıĢı sağlık 

sorunlarının belirlenmesi, sağlık hizmetlerinden yararlanma durumları ve sağlık 

hizmet alımında karĢılaĢılan sorunların tespiti ile çözüm yollarının araĢtırılması 

oldukça önemli ve öncelikli bir konudur. Özellikle çocuk engelliler ile bu konuda 

yapılan çalıĢmalar çok kısıtlıdır. Ġnsan hayatında engelliliğin bir kusur olarak kabul 

edilmesinin önlenmesi, onların yaĢam standartlarının iyileĢtirilmesi amacıyla 

yardımcı olacak ulusal politikalar oluĢturulması ve sağlık hizmetlerinin geliĢtirilmesi 

gerekmektedir. Engelli çocukların sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını 

kolaylaĢtırıcı hizmetler, engelli çocukların engellilik dıĢı sağlık sorunları ile bunların 

çözümünün gündeme gelmesi ve sağlık hizmetlerinin düzenli sunulması 

sağlanmalıdır. 

1.1. Tanım 

Sakatlık, özürlülük, engellilik gibi kavramlar, tanımsal olarak farklı gibi 

görünse de günlük pratiğimizde kullanımda aynı anlamı içermektedir. Ayrıca yapılan 

tanımlamalar da çeĢitlilik göstermektedir. 
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BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu'nun 1975 yılında yayınlanan ―Sakat 

KiĢilerin Hakları Beyannamesi‖nde ―Sakat kiĢi, normal bir ferdi kiĢisel ya da sosyal 

yaĢantısında kendi kendine yapması gereken iĢleri, bedensel veya zihinsel 

yeteneklerinde, kalıtımsal veya sonradan meydana gelen herhangi bir noksanlık 

sonucu yapamayan kiĢi ‖ Ģeklinde tanımlamaktadır (UN 1975). 

DSÖ özürlülüğü üç ayrı kavram olarak tanımlamıĢtır (WHO 1976): 

Bozukluk (Impairment): Anatomik, fiziksel, psikolojik yapı ve fonksiyonların 

anormallik veya kaybı olarak tanımlanmıĢtır.  

Özürlülük (Disability): Bozukluk sonucu bir aktiviteyi gerçekleĢtirmede ya da 

normal kabul edilen hareketlerini yerine getirmede kısıtlanma veya yetenek 

eksikliğidir. 

Engellilik (Handicap): Bir özür ya da bozukluk sonucu yaĢ, cinsiyet ve sosyal 

ve kültürel etkenlere bağlı olarak değiĢen, bireylerin normal yaĢamını 

sürdürememesidir.  

DSÖ, 1980 yılında özürlülüğü; bozukluk (impairment), özürlülük (disability) 

ve engellilik (handicap) olarak tanımlamıĢ ve Bozukluk, Özürlülük ve Engelliliklerin 

Uluslararası Sınıflandırılması (International Classification of Impairments, 

Disabilities and Handicaps, ICIDH) isimli bir sınıflama sistemini ortaya koymuĢtur. 

Bozukluk ―sağlık açısından psikolojik, fizyolojik ve anatomik yapı ve fonksiyonlarda 

kayıp veya anormallik‖, özürlülük ―bozukluk sonucu, normal kabul edilen bir 

aktiviteyi gerçekleĢtirme becerisinde kısıtlılık veya yetersizlik‖, engellilik ise ―bir 

bozukluk ya da özür nedeni ile yaĢ, cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak 

kiĢinin normal rollerinin kısıtlanması veya yerine getirilememesi‖ olarak 

tanımlanmıĢtır (WHO 1980).  

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre 

özürlü; ―DoğuĢtan veya sonradan herhangi bir sakatlık veya kaza sonucu bedensel, 

zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeĢitli derecelerde kaybetmesi 

nedeniyle normal yaĢamın gereklerine uyamama durumunda olup; korunma, bakım, 

rehabilitasyon, danıĢmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kiĢi‖ olarak 

tanımlanmaktadır (Resmi Gazete 2005). Bu tanımına benzer Ģekilde 5378 sayılı 

Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik 

Yapılması Hakkında Kanunda da ―DoğuĢtan veya sonradan herhangi bir nedenle 
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bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeĢitli derecelerde 

kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaĢama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini 

karĢılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danıĢmanlık ve destek 

hizmetlerine ihtiyaç duyan kiĢi‖ özürlü olarak tanımlanmıĢtır (Resmi Gazete 2005). 

Halk Sağlığı Sözlüğünde (Öztek 1998) ise bu konudaki kavramlarla ilgili 

tanımlamalar Ģu Ģekildedir: 

Engelli (handicapped): KiĢiyi kendi iĢini (mesleğini) yapamaz duruma getiren 

sakatlık. Örneğin: Eli kopan terzi. 

Sakatlık (impairment): Ġnsanda bulunabilen bedensel ya da düĢünsel kaynaklı 

her türlü eksiklikler ve bozukluklar. Bu bozukluklar hiçbir iĢlevsel kısıtlamaya neden 

olmayacak kadar önemsiz olabileceği gibi kiĢinin iĢlevlerini (fonksiyonlarını) 

sınırlayıcı da olabilir. Bu durumda ortaya çıkan duruma ―iĢ göremezlik‖ denir. 

ĠĢ göremezlik (disability, disablement, incapacity): KiĢide bulunan sakatlığın 

bireyin bedensel ya da düĢünsel iĢlevlerini yeterli ve gereğinde sürdürebilmesini 

engellediği durum. Örneğin kol bacak kırıkları, felç gibi durumlar bireyin iĢlevlerini 

kısmen ya da tümüyle engelleyecektir. Bu durum bireyi iĢini yapamayacak duruma 

getirir ise ―engelli kiĢi‖ den söz edilir. 

Sürekli iĢ göremezlik (permanent disability, permanent disablement, 

permanent total disability): Körlük, cücelik, kamburluk, zeka geriliği gibi bireylerin 

yaĢamları süresince olumlu yönde bir değiĢme göstermeyecek nitelikteki sakatlık. 

Tam iĢ göremezlik (total disability, totaly disablement, full disability): Bir 

kiĢinin mesleği gereği yapması gereken iĢleri tümüyle engelleyen sakatlık. Bireyin 

bedensel ya da düĢünsel yeteneklerini (iĢgörürlüğünü) tüm olarak ortadan kaldıran 

durum.  

Süresiz Sakatlık (temporary disablement): Kol ve bacak kırığı, diĢ ağrısı, 

ayak incinmesi, üzüntü gibi geçici bir süre iĢ göremezliğe neden olan sakatlık. 

Tam sakatlık (invalidity): Bireyi giyinme, yemek yeme gibi günlük ve 

alıĢılmıĢ iĢleri yapamaz duruma getiren sakatlık. 

Tanımlarda özürlülük, sakatlık, engellilik gibi kavramlar belirtilmiĢ olmasına 

rağmen, hangisi kullanılırsa kullanılsın, kiĢinin yaĢamını normal koĢullarda 

sürdürmesini engelleyen kavramlar olarak karĢımıza çıkmaktadır.  
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1.1.1 Tanımlarda Kavram KargaĢası 

Engellilik tanımı yıllar içerisinde veya toplumlara göre, toplumun bakıĢ 

açısına göre değiĢiklik gösterebilir. Günlük kullanımda engelli, sakat, özürlü 

kavramları birbiri ile aynı anlamda geçmektedir ve kullanımda birbiri içine girmiĢtir.  

―Engellilik‖, ―özürlülük‖, ―sakatlık‖ kavramları, bu kavramlar arasındaki 

farklar ve dünyadaki dağılımı sıklıkla karĢılaĢılan baĢlıklardır. Söz konusu kavramlar 

arasındaki farkların günlük yaĢamda değeri yoktur. Çünkü önemli olan, bireylerin 

özürlülük durumunu tanımlayan kavramlar değil, özürlü bireylerin toplumdaki diğer 

bireylere göre farklı hizmet gereksinimlerinin olduğunun bilinmesidir. Toplumların 

kültürel düzeylerine göre günlük yaĢam içinde sakat, özürlü, kör, sağır, dilsiz, cüce 

gibi farklı isimlerde kullanılmaktadır. Ancak bu isimlendirmeler günlük yaĢamda 

engelliye iliĢkin durumu ve gereksinimlerini ne kadar yansıttığı yanıtlanması gereken 

önemli bir sorudur  (ġahin 2004). 

Engelli, özürlü, sakat gibi deyimler çoğu zaman, aynı anlamda kullanılsa da 

bilimsel bir çalıĢma söz konusu olduğunda bunların aslında farklı anlamlara 

geldiğinin altının çizilmesi gerekmektedir. 1981 Milletlerarası Sakatlar Yılı Türkiye 

Koordinasyon Kurulu Alt Komisyonu, bedensel, zihinsel, ruhsal özelliklerinde belirli 

bir oranda ve sürekli olarak iĢlev kaybına neden olan organ yokluğu veya bozukluğu 

sonucu normal yaĢamın gereklerine uyamama durumunu sakatlık, bu durumdaki 

kiĢiyi de sakat olarak adlandırmıĢtır. Özürlü dendiğinde ise doğuĢtan ya da sonradan 

ortaya çıkan bir sebeple organ ya da kalıcı iĢlev kaybına uğramıĢ kimseler 

kastedilmektedir. Bu noktada sakat ve özürlü kelimelerinin aynı durumu tanımladığı 

ancak engellinin, özürlüyü de kapsayan daha genel bir kavram olduğu görülmektedir. 

(Kara 2007). 

Sınıflandırmada kullanılan terimlerin, tüm çabalara rağmen, damgalayıcı ve 

etiketleyici olabilecekleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından bilinmektedir. Bu 

hassasiyet gereği, kelimenin Ġngilizce’deki küçük düĢürücü iması nedeniyle, 

―engelli‖ (handicap) teriminin tümden çıkarılmasına, ―yetiyitimi‖ teriminin ise bir 

bileĢen adı olarak değil, geniĢ kapsamlı bir terim olarak tutulmasına karar verilmiĢtir 

(WHO 2001). 

Ülkemizde ve mevzuatta genelde ―özürlü‖ kelimesi kullanılmaktadır. Oysa 

toplumda engelli kelimesinin engeli olan ve engeli olmayan bireyler arasında daha 
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çok beğenildiği, ayrıca ailelerin çocuklarına özürlü denilmesinden rahatsız oldukları 

dikkati çekmektedir.  

1.1.2. Sınıflandırma Sistemleri 

 Sakatlıkla ilgili terimleri standartlaĢtırmak ve ortak bir dil oluĢturmak 

amacıyla Dünya Sağlık Örgütü 1980 yılında Bozukluk, Özürlülük ve Engelliliklerin 

Uluslararası Sınıflandırılması (International Classification of Impairments, 

Disabilities and Handicaps, ICIDH-1) olarak bir sınıflama sistemi geliĢtirmiĢtir 

(WHO 1980). Sonrasında da ICIDH-2 olarak yeniden düzenleme yapılmıĢtır  (WHO 

1999).  

ġekil 1.1. Bozukluk, Özürlülük ve Engelliliklerin Uluslararası Sınıflandırılması 

HASTALIK 

ya da 

RAHATSIZLIK 

(Disease or Disorder) 

 

YETERSĠZLĠK 

ya da 

ÖZÜRLÜLÜK 

(Ġmpairment) 

 
SAKATLIK 

(Disability) 
 

ENGELLĠLĠK 

(Handicap) 

Kaynak: WHO 1980 

Son aĢama olarak da yeniden düzenlenme ile International Classification of 

Functioning (ICF) yayımlanmıĢtır. ICF’de ICIDH'deki bozukluk kavramı yerine 

beden yapı ve fonksiyonları, özürlülük yerine aktivite sınırlılığı ve engellilik yerine 

katılım kısıtlılıkları kavramlarına yer vermiĢtir (Tablo 1.1).  

ICF, her biri iki bileĢeni içeren iki bölümden oluĢur;  

1.  ĠĢlevler ve Yetiyitimi için BileĢenler 

Vücut bileĢeni 

Etkinlikler ve Katılım bileĢeni 

2.  Bağlamsal Etmenler için BileĢenler 

Çevresel Etmenler 

KiĢisel Etmenler 

Vücut bileĢeni, biri vücut sistemlerinin iĢlevleri ve diğeri de vücut yapıları 

olmak üzere iki sınıflandırmadan meydana gelir. Etkinlikler ve Katılım bileĢeni, 
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gerek bireysel, gerekse toplumsal bakıĢ açısından iĢlevsellik anlamına gelecek bütün 

alanları kapsar. Çevresel Etmenlerin, iĢlevler ve yetiyitiminin bütün bileĢenleri 

üzerinde etkisi vardır ve kiĢinin yakın çevresinden baĢlayıp, genel çevresine doğru 

giden bir sıralama ile düzenlenmiĢtir. KiĢisel Etmenler de bağlamsal etmenlerin bir 

bileĢenidir. Ancak, kiĢisel etmenlerle bağlantılı geniĢ çaplı sosyal ve kültürel 

farklılıklar olduğundan ICF’de sınıflandırılmamıĢlardır (WHO 2001). 

Tablo1.1. ICF’ye Genel BakıĢ 

 1. Bölüm: ĠĢlevler ve Yetiyitimi 2. Bölüm: Bağlamsal Etmenler 

BileĢenler 
Vücut ĠĢlevleri 

ve Yapıları 
Etkinlikler ve Katılım Çevresel Etmenler 

KiĢisel 

Etmenler 

Alanlar 
Vücut iĢlevleri 

Vücut yapıları 

YaĢam alanları 

(görevler, eylemler) 

ĠĢlevler ve yetiyitimi 

üzerinde dıĢsal etkiler 

ĠĢlevler ve 

yetiyitimi 

üzerinde içsel 

etkiler 

Yapılar 

Vücut 

iĢlevlerinde 

değiĢiklik 

(fizyolojik)  

Vücut 

yapılarında 

değiĢiklik 

(anatomik) 

Kapasite Standart bir 

çevrede görevlerin 

yerine getirilmesi 

Performans Mevcut 

çevrede görevlerin 

yerine getirilmesi 

Fiziksel, sosyal ya da 

düĢünsel dünya 

özelliklerinin 

kolaylaĢtırıcı veya 

engelleyici etkileri 

KiĢinin kendi 

özelliklerinin 

etkileri 

Pozitif 

terimleme 

ĠĢlevsel ve 

yapısal 

bütünlük 

Etkinlikler Katılım 

KolaylaĢtırıcılar uygulanamaz 

ĠĢlevsellik 

Negatif 

terimleme 

ĠĢlev veya 

yapı 

bozukluğu 

Etkinlik sınırlılığı 

Katılım kısıtlılığı 
Sınırlar/engeller uygulanamaz 

 Yetiyitimi 

 

Kapsamlı uluslararası bir sınıflandırma sistemi olan ĠĢlevsellik, Yetiyitimi ve 

Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılmasının (ICF) özel amaçları; toplumda farklı 

kullanıcılar arasında sağlık ve sağlıkla ilgili durumlarla ilgili iletiĢimi arttırmak 
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amacıyla ortak bir dil oluĢturmak, sağlıkla ilgili durumların sonuçlarının araĢtırılması 

için bilimsel bir temel oluĢturmak, ülkeler-sağlıkla ilgili disiplinler- hizmet-zaman 

açısından verilerin karĢılaĢtırılmasına olanak sağlamak, sağlıkla ilgili bilgi sistemleri 

için sistematik kodlama Ģemaları sağlamak Ģeklinde özetlenebilir  (WHO 2001). 

ICF sakatlığın sosyal boyutunu ele alarak, bir kiĢinin boyutlarında sosyal ve 

fiziksel çevrenin gerçeğini belgelemeyi sağlar. ICF, hastalık ve sağlık üzerinde etkili 

olacak nedenlere bakmaksızın kiĢi hakkında karar verir (MetintaĢ 2006). 

Özürlülük ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu 

raporları hakkında yönetmeliğin ikinci bölümünde  ―özürlülere iliĢkin sınıflandırma 

çalıĢmalarında, sınıflandırma sistemi olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık 

ve sağlıkla ilgili durumların tanımlanması için ortak standart bir dil ve çerçeve 

oluĢturmak amacı ile geliĢtirilen ve insanın iĢlevselliği ve kısıtlılıklarla ilgili 

durumlarının tanımlanmasını sağlayan çok kapsamlı uluslararası bir sınıflandırma 

sistemi olan ĠĢlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması esas 

alınır‖ ifadesi yer almaktadır. Ayrıca ―özürlülerin sağlığı ile ilgili durumlarının 

tanımlanmasında ve geniĢ çaplı bilginin kodlanmasında, çeĢitli disiplinler ve 

hizmetler açısından verilerin toplanmasında, kaydedilmesinde ve 

karĢılaĢtırılmasında, özürlülerin tedavisi, rehabilitasyonu, eğitimi, istihdamı ile ilgili 

hizmetlerin değerlendirilmesinde, planlanmasında ĠĢlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın 

Uluslararası Sınıflandırması sisteminin kullanılması amacıyla eğitim, öğretim, 

uygulama ve yaygınlaĢtırma hizmetleri BaĢbakanlık Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığının 

Koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum örgütleri, 

Üniversitelerin ilgili bilim dalları ve ilgili meslek kuruluĢlarının iĢbirliği ile 

yürütülür‖ denilmektedir (Resmi Gazete 2006). 

1.2. Engelliliğe Yol Açan Doğum Öncesi, Doğum Dönemi ve Sonrası Nedenler 

Engelliliğe yol açan nedenler arasında yer alan doğum öncesi, doğum dönemi 

ve sonrasında yaĢanan sorunlar aĢağıda maddeler halinde sıralanmıĢtır (MMWR 

1996, ÖĠB 1999, Baykan 2000, Karademir 2008). 
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A- Doğum öncesi nedenler 

1. Kalıtım, kromozom anomalileri 

2. Akraba evlilikleri 

3.Gebelikte geçirilen enfeksiyon hastalıkları; kızamık ve kızamıkçık, çiçek ve 

su çiçeği, herpes simpleks virüsü, Ģiddetli nezle ve yüksek ateĢli gribal 

hastalıklar, toksoplazma  

4. Annenin sahip olduğu kronik hastalıklar; diabet, hipertansiyon, epilepsi  

5. Gebelikte anormal rahim kanamaları 

6. Kan uyuĢmazlığı 

7. Yetersiz ve dengesiz beslenme 

8. Vitamin eksiklikleri 

9. YanlıĢ ve rastgele ilaç kullanma 

10. Zararlı ve kötü alıĢkanlıklar: sigara, alkol, uyuĢturucu kullanma 

11. Gebelikte anemi 

12. Kemoterapi ve radyoaktif ıĢınlar 

13. Gebelik süresinin normalden kısa veya uzun olması 

14. Annenin düĢmesi, çarpması vb kazalara maruz kalması 

15. Anne yaĢı 

B- Doğum anı nedenler 

1. Zor doğum, uzun süren doğum sonucunda bebeğin oksijensiz kalması 

2. Anormal doğum sancıları 

3. Plasenta ve göbek bağı ile ilgili anormallikler 

4. Erken ve geç doğum 

5. Doğum travmaları, doğum sırasında yapılan yanlıĢ uygulamalar 

6. Doğum anındaki ciddi bulaĢıcı hastalıklar 

7. AĢırı kanamalar 

C- Doğum sonrası nedenler 

1. Yüksek ateĢ, havale, Ģiddetli gribal enfeksiyonlar, zatürre vb. enfeksiyonlar 

2. Beyin ve beyin zarı iltihaplanmaları (ansefalit ve menenjit) 

3. Kaza ve travmalar (özellikle çocuğun yüksekten düĢmesi) 

4.Solunum yolları ve organlarında meydana gelen ve beyni etkileyen 

iltihaplanmalar 
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5. Yenidoğan döneminde rastlanılan metabolik sorunlar 

6. Zehirlenmeler 

7. Çocuk felci 

8. Hidrosefali  

9. Beyin tümörleri 

D- Diğer Nedenler 

1. ĠĢ kazaları, meslek hastalıkları 

2. Ev kazaları 

3. Trafik kazaları 

4. YaĢlılık 

5. Çevresel faktörler 

6. Doğal afetler 

7. Ruhsal Bozukluklar, Psiko-Sosyal ve Çevresel Yoksunluklar 

BirleĢmiĢ Milletler eğitim, biliĢim ve kültür kurumunun (UNESCO) 

verilerine göre genel olarak özürlülüğün nedenleri ġekil 1.2.’de belirtilmiĢtir 

(UNESCO 1995). 

 

ġekil 1.2. UNESCO’ya göre Dünyada görülen özürlülüğün nedenleri, 1995 
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1.3. Engellilik Türleri  

KiĢilerin engellilikleri fonksiyon ve ya organ kaybı ya da yetersizliğine göre 

birbirinden farklıdır. Engellilik bedensel ve/veya zihinsel olabilir. 

―Türkiye Özürlüler AraĢtırması 2002‖ye göre tanım ve kavramlara 

bakıldığında (DĠE 2004);  

Özürlü: DoğuĢtan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu 

bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini çeĢitli derecelerde kaybetmiĢ, 

normal yaĢamın gereklerine uyamayan kiĢilerdir. 

Ortopedik Özürlü: Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve 

fonksiyon kaybı olan kiĢidir. El, kol, ayak, bacak, parmak ve omurgalarında, kısalık, 

eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıtlılılığı, Ģekil bozukluğu, kas güçsüzlüğü, 

kemik hastalığı olanlar, felçliler, Serebral Palsi, spastikler ve spina bifida olanlar bu 

gruba girmektedir. 

Görme Özürlü: Tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı veya 

bozukluğu olan kiĢidir. Görme kaybıyla birlikte göz protezi kullananlar, renk 

körlüğü, gece körlüğü (tavuk karası) olanlar bu gruba girer. 

ĠĢitme Özürlü: Tek veya iki kulağında tam veya kısmi iĢitme kaybı olan 

kiĢidir. ĠĢitme cihazı kullananlar da bu gruba girmektedir. 

Dil ve KonuĢma Özürlü: Herhangi bir nedenle konuĢamayan veya 

konuĢmanın hızında, akıcılığında, ifadesinde bozukluk olan ve ses bozukluğu olan 

kiĢidir. ĠĢittiği halde konuĢamayan, gırtlağı alınanlar, konuĢmak için alet kullananlar, 

kekemeler, afazi, dil-dudak-damak-çene yapısında bozukluk olanlar bu gruba 

girmektedir. 

Zihinsel Özürlü: ÇeĢitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kiĢidir. Zeka 

geriliği olanlar (mental retardasyon), Down Sendromu, Fenilketonüri (zeka geriliğine 

yol açmıĢsa) bu gruba girer. 

Süreğen Hastalık: KiĢinin çalıĢma kapasitesi ve fonksiyonlarının 

engellenmesine neden olan, sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardır (Kan 

hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, sindirim sistemi 

hastalıkları, idrar yolları ve üreme organı hastalıkları, cilt ve deri hastalıkları, 

kanserler, endokrin ve metabolik hastalıklar, ruhsal davranıĢ bozuklukları, sinir 

sistemi hastalıkları, HIV). Süreğen hastalıklar özür türü içerisinde bir alt baĢlık 

olarak yer almaktadır. Toplam özürlülük oranı içerisinde yer almakta ancak 
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nitelikleri incelenirken, diğer özür türlerinden ayrı olarak değerlendirildiği 

görülmüĢtür. 

1.4. Özürlülük Prevalansı  

DSÖ özürlülük sıklığını geliĢmiĢ ülkelerde % 10,0, geliĢmekte olan ülkelerde 

ise % 12,0 olarak bildirmektedir. Dünya nüfusunun % 10,0'unun özürlü olduğu 

tahmini sonucu  bu oran yaklaĢık 200 milyonu çocuk olmak üzere Dünya’da yaklaĢık 

650 milyon özürlü olduğunu göstermektedir (WHO 2009).  

Türkiye’de BaĢbakanlık Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından Devlet 

Ġstatistik Enstitüsü’ne yaptırılan ―Türkiye Özürlüler AraĢtırması 2002‖ sonuçlarına 

göre, özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı % 12.3’dür (DĠE 2004). 2002 

yılına kadar güvenilir bir istatistik bulunmadığı söylenebilir (Tablo 1.2). 

Tablo 1.2. Türkiye özürlüler araĢtırmasına göre özürlülük oranları (DIE 2004)  

 Toplam 

Özürlü 

Nüfus 

Ortopedik, görme, 

iĢitme, dil ve konuĢma ve 

zihinsel özürlü nüfus 

Süregen 

hastalığa sahip 

olan nüfus 

Türkiye 12.29 2.58 9.70 

YaĢ Grubu    

0-9 4.15 1.54 2.60 

10-19 4.63 1.96 2.67 

20-29 7.30 2.50 4.80 

30-39 11.44 2.56 8.89 

40-49 18.07 2.65 15.43 

50-59 27.67 3.23 24.44 

60-69 36.96 5.14 31.82 

70+ 43.99 7.89 36.10 
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Engellilerin coğrafi bölgelere göre dağılımına bakıldığında, Ġç Anadolu 

Bölgesinin % 17,3 ile Marmara Bölgesinden sonra engellilerin en fazla yaĢadığı 

ikinci bölge olduğu görülmektedir (Tufan ve Arun 2006). Özürlülük prevalansını 

saptamak amacıyla, Ġstanbul ilinde nüfus yoğunluğuna göre randomize yöntem ile 

seçilen hanelerde yaĢayanlarda DSÖ özürlülük formu ile yapılan özürlülük 

değerlendirmesinde özürlülük insidansı % 9,7 olup, bunun % 33,3'ü kronik iç organ 

hastalıklarının neden olduğu özürlülük olarak saptanmıĢtır (Yılmaz ve ark 1998). 

1989 yılında Antalya il merkezinde yapılan bir araĢtırmada araĢtırılan topluluğun % 

4,5’ inde özür saptanmıĢtır (Aktekin ve Tezcan 1993). Aydın il merkezinde yapılan 

özürlülük prevalansı, etiyolojisi ve sosyal boyutu çalıĢmasında özürlülük prevalansı 

% 4,9 bulunmuĢtur. Özürlülüğün % 68,2’sinin doğum sonrası, % 19,8’inin doğum 

öncesi, % 12,0’inın doğum sırasındaki nedenlere bağlı olduğu belirtilmiĢtir (BeĢer ve 

ark 2006). 

1.5. Dünyada Bazı Engellilik AraĢtırmaları  

Boyle ve ark (1991)’nın çalıĢmasında Atlanta eyaletinde 5 farklı bölgede 3-10 

yaĢ arası engelli çocuklarda mental retardasyon oranının yaĢ, cinsiyet, ırka göre 

binde 5,2 ile binde 16,6 arasında değiĢtiği ve bu oranı annenin eğitim düzeyi, ailenin 

gelir seviyesi, tıbbi bakım hizmetlerinin etkilediği belirlenmiĢtir.  

Fransa’da uluslararası sınıflandırma sistemine göre sınıflandırılması ile 7 yaĢ 

altındaki engelli çocukların % 26,4’ünün nöromuskuler hastalığı olduğu, % 21,1’inin 

ciddi psikiyatrik bozukluk, % 19,8’inin zihinsel bozukluk, % 9,0’unun iĢitme 

bozukluğu, % 4,0’ının de görme bozukluğu olduğu ve % 19,7’sinin diğer hastalıkları 

olduğu tespit edilmiĢtir (Guillem ve ark 2007). 

Busch ve ark (2007)’nın çalıĢmasında hasta çocukların ailelerine ekonomik 

yük getirdiği ve zihinsel engellilere diğer engellilerden daha fazla sağlık hizmeti 

verildiği görülmüĢtür. Sağlık hizmetlerinden faydalanan ailelerin diğer ailelerden 

daha fazla zamana ihtiyaçları olup, ekonomik yönden daha fazla desteğe ihtiyaçları 

vardır. 

Gaskin ve ark (2005)’nın çalıĢmasında engelli çocuk bakıcılarının % 

26,3’ünde depresyon semptomları olduğu ve yeterli bilgiye sahip olmadığı, % 

67,6’dan daha fazlasının hastanelerin sağlık hizmeti sağlamasında yetersiz kaldığı, % 

66,1’inde mental sağlık bakım hizmetlerinin, % 38,8’inin de diğer sağlık bakım 



14 

 

servislerinin yetersiz olduğunu belirttikleri rapor edilmiĢtir. 

Riyad’da engelli çocukların diĢ sağlığı hizmetlerinden yararlanması 

durumunu belirlemek için görüĢülen 315 ailenin yaklaĢık % 99,0’ının düzenli diĢ 

kontrollerinin önemini bildikleri, ayrıca % 66,7’si altı ayda bir, % 17,8’i üç ayda bir 

engelli çocukların diĢ hekimine düzenli olarak gitmesi gerektiği belirtmiĢtir (Wyne 

2007). 

Whitt ve ark (2003) çalıĢmasında da 6 ile 17 yaĢ arasındaki 4939 zihinsel 

engelli çocuğun bedensel ve duygusal olarak sağlık hizmetlerinden yararlanma 

durumları incelendiğinde sosyoekonomik seviye düĢüklüğünden % 41,8’inin sağlık 

hizmetlerinden yararlandığı, siyahların beyazlara göre daha az faydalandığı, hayat 

sigortasının varlığının gerekliliği ve ekonomik anlamda hastalık yükü getirdiği 

anlaĢılmıĢtır. Çıkan önemli sonuç zihinsel engellilerin sağlık hizmetlerinden 

yararlanmalarına sağlık çalıĢanlarının daha fazla önem vermesidir.  

Rahi ve ark (2005)’nın çalıĢmasında görme bozukluğuna sahip engelli çocuğu 

olan 147 ailede yapılan çalıĢmada annenin babadan daha fazla bilgi ve eğitime 

ihtiyacı olduğu, sosyal ve sağlık hizmetleri ile desteklenmede yeterli olmadığı 

belirlenmiĢtir. McConkey ve ark (2006)’nın çalıĢmasında 5-18 yaĢ arası zihinsel 

engelli çocukların annelerinin yaĢamı boyunca fakirlik ve çocuklarıyla ilgili 

streslerinin arttığı, çocuklarının davranıĢ problemlerinin bunda major bir unsur 

olduğu ve annelerin uzmanlardan bu konuda destek alamadıkları görülmüĢtür. 

1.6. Türkiye’de Bazı Engellilik AraĢtırmaları 

Özer ve ark (2003)’nın çalıĢmasında hafif zihinsel geriliği olup, özel bir 

eğitim kurumunda eğitim alan 7 ile 20 yaĢ arası çocuklara yapılan sağlık 

taramalarında küçük yaĢlarda düĢük tartı sıklığı daha fazla iken, adolesanlarda 

obeziteye eğilimin arttığı, % 20'sinde kiĢisel hijyenin kötü olduğu, diĢ çürüğü, anemi, 

raĢitizm, hipertansiyon, kardiyak üfürüm varlığı açısından değerlendirildiğinde de 

sağlıklı beslenme, ağız diĢ ve genel vücut hijyeni açısından desteğe ihtiyaçları 

olduğu belirlenmiĢtir.  

Fiziksel veya mental engelli çocuklarda ağız sağlığının sağlıklı yaĢıtlarına 

göre daha kötü olduğu bilinmektedir. Farklı IQ seviyelerine sahip mental engelli 

çocuklarda, aile ve öğretmenlere verilen ağız hijyeni eğitiminin, kötü olan ağız 
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sağlığı durumunu değiĢtirmediği belirlenmiĢtir (Yetkin Ay ve ark 2005). 

Uskun ve ark (2005)’nın Isparta ilinde özürlülük, sakatlık ve engellilik 

epidemiyolojisi araĢtırmasına göre tüm özürlülerde eğitim ve sosyal seviye düĢüktü 

ve özürlülerin sosyal problemleri ve rehabilitasyona gereksinimleri öncelikli olup, 

özrü ve engeli bulunan pek çok kiĢinin rehabilitasyon hizmetlerinden 

yararlanamadığı belirtilerek, özürlülerin eğitim ve rehabilitasyonuna verilmesi 

gereken öneme iĢaret edilmektedir. 

Engelli çocuğu olan ailelerin çocuklarının engellilikleri ile ilgili yeterli 

bilgiye sahip olmadıkları, ailede engelli çocuğun bakımını çoğunlukla annelerin 

üstlendiği (% 99,0), ailelerin çoğunluğunun (% 74,8) günlük bakımda güçlük 

yaĢadığı ve bakımla ilgili yeterli destek alamadıkları, ailelerin % 56,3'ünün maddi 

güçlük yaĢadığı ve yeterli destek alamadıkları belirlenmiĢtir (ġen 2004). 

Uğuz ve ark (2004)’nın çalıĢmasında 13-22 yaĢları arasındaki bedensel veya 

zihinsel engelli çocukların sosyodemografik özelliklerini, annelerdeki depresyon, 

anksiyete ve stres düzeylerini belirlemek için ―mental retardasyon‖, ―otizm‖, 

―serebral palsi‖ hastası olan çocuk ve anneleri hasta grubu olarak, zihinsel veya 

bedensel engeli olmayan çocuk ve anneleri de kontrol grubu olarak çalıĢmaya 

alınmıĢ olup, bedensel veya zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin, ruhsal olarak 

engelli çocuğa sahip olmayanlardan daha çok etkilendiği, bu nedenle engelli çocuğa 

sahip olan annelere gerekli ve yeterli ruhsal destek sağlanması önerilmiĢtir.  

Zihinsel engelli çocuğu olan annelerin yaĢadıkları stres düzeyi ile stresle baĢa 

çıkma tarzları ve kontrol odakları arasındaki fiziki, zihinsel engelli bir çocuğa sahip 

olmayan annelerle karĢılaĢtırmalı olarak incelemede bu annelerin biliĢsel duyusal 

stres belirtilerini daha fazla yaĢadıklarını göstermiĢtir (Emek ve ark 2005). 

Ahmetoğlu ve ark (2005)’nın çalıĢmasında Trakya Üniversitesi Zihin ve 

Hareket Özürlü Çocuklar Ġçin Eğitim AraĢtırma ve Uygulama Merkezine baĢvuran 

1167 olgunun merkeze devam etme oranının düĢük olduğu ve engelli çocuk ve 

aileleri ile ilgili daha ayrıntılı demografik verilerin elde edilmesinin gerekliliği ortaya 

konmuĢtur. 

Bartın ili özürlülüğün önlenmesi ve özürlü sorunlarına yönelik değerlendirme 

araĢtırmasına göre, ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarının, yerel yönetimlerin, sivil 

toplum örgütlerinin önlenebilir özürlülük noktasında koruyucu ve önleyici hizmetleri 
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uygulamaya sokarak toplumu bilgilendirmeleri, bilinçlendirmeleri, özürlü bireylerin 

her bakımdan geliĢmeleri ve toplumsal hayata tam katılımlarının sağlanması için 

gerekli önlemleri almaları gerekmekte olup, dokuzuncu kalkınma planında da yer 

alan, özürlülerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılmasına yönelik 

sosyal ve fiziki Ģartların iyileĢtirilmesi, özel eğitim imkânları ve çalıĢma ortamının 

özel olarak düzenlendiği, korumalı iĢyerlerinin geliĢtirilmesi önem kazanmaktadır 

(Bacıoğlu ve ark 2006). 

Zihinsel engelli çocuğu olan aileler duygusal, sosyal, ekonomik ve fiziksel 

yüklenme yaĢamaktadır. Klinikte, rehabilitasyon merkezlerinde ve toplumda zihinsel 

engelli çocuk ve ailesine bakım veren hemĢirelerin bu aileleri tanımaları, yaĢamlarını 

bilmeleri, hemĢirelik bakımı planlamaları açısından önemlidir (Yıldırım Sarı 2007). 

1.7. Engelilerle Ġlgili Yasal Düzenlemeler, Hizmetler ve Sorunlar 

Mevzuatımızda engelliler ile ilgili düzenlemelerin yapılabilmesi ve 

engellilere hizmet verilebilmesi için birçok yönetmelik, genelge ve kanun vardır. Son 

yıllarda engelliler ile ilgili düzenlemelere daha fazla önem verilmekte ve planlamalar 

yapılmaktadır. 

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri engellilerle ilgili çeĢitli yasal düzenlemeler 

yapmıĢtır. Özürlüler toplumda yaĢayan en dezavantajlı grup olarak nitelendirilmekte 

ve sürekli olarak sosyal hayatın tüm alanlarında engellerle karĢılaĢmaktadırlar. Bu 

engeller kiĢileri, fiziksel eksikliklerinden kaynaklanan engellerden daha fazla 

kısıtlamaktadır. Amsterdam AntlaĢması’nda yer alan bir madde özürlülere yönelik 

ayrımcılıkla mücadeleyi esas almaktadır. Bu maddeye dayanarak Avrupa Konseyi 

1999 yılında ayrımcılıkla mücadele paket programı hazırlamıĢtır (Aktuğ 2008).  

Engelliler ile ilgili yasal düzenlemelerde; özürlü tüketicilerin haklarının 

korunması, özürlü istihdamı, istihdamda ve iĢte eĢit muamele, özürlülere yönelik 

danıĢmanlık hizmetleri, özürlülere yönelik fırsat eĢitliği, özürlü bireylere yönelik 

kültürel etkinlikler ve bu etkinliklere ulaĢılabilirlik, özürlü öğrencilere eğitim ve 

mesleki eğitimde fırsat eĢitliği sağlanması konularında Avrupa Birliği’nde alınan 

kararlar vardır (ÖĠB 2009).  

BirleĢmiĢ Milletler’in, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası 

Ġnsan Hakları SözleĢmeleri ile tanınan hak ve özgürlüklere herkesin sahip olduğunu 
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gözönünde bulundurarak hazırlanan Engellilerin Haklarına iliĢkin sözleĢme 

gereğince; ―engelli çocukların diğer çocuklarla eĢit koĢullar altında tüm insan 

haklarından ve temel özgürlüklerden tam olarak yararlanması gereğini, engelli kız 

çocuklarının çok yönlü ayrımcılığa maruz kalmakta olduğunu ve onların tüm insan 

hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eĢit koĢullarda yararlanmalarını sağlamaya 

yönelik tedbirlerin alınmasını, engelli çocuklarla ilgili tüm eylemlerde çocuğun 

çıkarının gözetilmesine öncelik verilmesini, engelli çocukların doğum sonrasında 

derhal nüfusa kaydedilmesini ve doğuĢtan isim edinme, uyrukluk kazanma ve 

mümkün olduğu ölçüde kendi ebeveynlerini bilme ve onlar tarafından bakılma 

hakkına sahip olmasını, engellilerin özellikle engellilikleri nedeniyle gereksinim 

duyduğu sağlık hizmetlerini sağlamasını, bu sağlık hizmetleri erken tanı ve 

mümkünse müdahaleyi, çocuklar ve yaĢlılar dahil olmak üzere, engelliliğin 

azaltılmasını ya da artmasını önlemeyi hedefleyen hizmetleri kapsayarak, sağlık 

hizmetlerini kırsal alanlar dahil olmak üzere mümkün olduğu kadar kiĢilerin 

yaĢadıkları yerlerin yakınına götürülmesini temin eder‖ denilmektedir (Resmi Gazete 

2009) 

1982 Anayasasında ―Kimse, yaĢına, cinsiyetine ve gücüne uymayan iĢlerde 

çalıĢtırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalıĢma 

Ģartları bakımından özel olarak korunurlar‖ ifadesi ile ―Devlet, sakatların 

korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır‖ 

denilmektedir (Resmi Gazete 1982). 

571 sayılı Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı TeĢkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, özürlülere yönelik hizmetlerin düzenli, 

etkin ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini temin etmek için; ulusal ve uluslararası 

kurum ve kuruluĢlar arasında iĢbirliği ve koordinasyonu sağlamak, özürlüler ile ilgili 

ulusal politikanın oluĢmasına yardımcı olmak, özürlülerin problemlerini tespit etmek 

ve bunların çözüm yollarını araĢtırmak üzere BaĢbakanlığa bağlı Özürlüler Ġdaresi 

BaĢkanlığı'nın kurulmasına, teĢkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir 

(Resmi Gazete 1997). 

Ülkemizde engelli bireylerle ilgili düzenlemeleri içeren birçok kanun, 

yönetmelik ve genelge bulunmaktadır (Tablo 1.3).  
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Tablo 1.3. Türkiye’de özürlülerle ilgili bazı mevzuât 

Sayısı 
Resmi 

Gazete 

Yayımlandığı 

Tarih 
Adı 

657  12056 23/07/1965  Devlet Memurları Kanunu  

2022  15642 10/07/1976  65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 

Türk VatandaĢlarına Aylık Bağlanması Hakkında 

Kanun  

2828  18059 27/05/1983  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Kanunu  

4857  25314 10/06/2003  ĠĢ Kanunu  

5216  25531 23/07/2004  BüyükĢehir Belediyesi Kanunu  

5378  25868 07/07/2005  Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında 

Kanun  

5393  25874 13/07/2005  Belediye Kanunu  

_ 26230 16/07/2006 Özürlülük Ölçütü Sınıflandırılması Ve Özürlülere 

Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 

Yönetmelik 

5579 26430 10/02/2007 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun 

_ 26941 19/07/2008 Özürlüler Veri Tabanı OluĢturulmasına Ve 

özürlülülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair 

Yönetmelik 

17999 

2008/43 

- 05/06/2008 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün Özürlü KiĢilere Yönelik Sağlık 

Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Genelge 

 

Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı "Özürlüler ve Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında 

Kanun"; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, 

bakım ve sosyal güvenliğine iliĢkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan 

geliĢmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak 

topluma katılımlarını sağlamayı ve bu hizmetlerin koordinasyonunu amaçlamaktadır. 
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Bu kanun uygulamasında tanımlar aĢağıdaki gibidir (Resmi Gazete 2005): 

 ―Özürlü; doğuĢtan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu 

bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeĢitli derecelerde 

kaybetmesi nedeniyle normal yaĢamın gereklerine uymama durumunda olup; 

korunma, bakım, rehabilitasyon, danıĢmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan 

kiĢiyi,  

Özürlülük ölçütü: Uluslararası temel ölçütler esas alınarak hazırlanan ve 

gerek duyuldukça revize edilen ölçütleri,  

Hafif özürlü: Özürlülük ölçütüne göre, hafif özürlü olarak tanımlanan kiĢiyi,  

Ağır özürlü: Özürlülük ölçütüne göre, ağır özürlü olarak tanımlanan kiĢiyi,  

Bakıma muhtaç özürlü: Özürlülük sınıflandırmasına göre resmi sağlık kurulu 

raporu ile ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alıĢılmıĢ, tekrar 

eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını baĢkasının 

yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düĢkün olan kiĢileri ifade  

eder‖ denilmektedir. 

Özürlüler Kanununda ―özürlülerin bakım, rehabilitasyon, erken tanı ve 

koruyucu hizmetler, iĢ ve meslek analizi, mesleki rehabilitasyon, istihdam, eğitim ve 

öğretim, eğitsel değerlendirme‖ konularının düzenlenmesi ile ilgili maddeler yer 

almaktadır. Bu kanuna göre; ―Bakım hizmetleri, evde bakım veya kurum bakımı 

modelleriyle sunulabilir. Öncelikle kiĢinin sosyal ve fiziksel çevresinden 

ayrılmaksızın hizmetin sunulması esas alınır‖ denilmektedir. Üniversite 

öğrencilerinin öğrenim hayatlarını kolaylaĢtırmak için araç-gereç temini, özel ders 

materyallerinin hazırlanması maddesi de önemli bir noktadır. Bu kanun ile 634 sayılı 

Kat Mülkiyeti Kanununa özürlülerin yaĢamı için zorunluluk göstermesi halinde, 

proje tadili ile ilgili fıkra eklenmiĢtir. Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren yedi 

yıl içinde çevrenin özürlülerin eriĢebilirliğine uygun duruma getirilmesi geçici 

madde ile belirtilmiĢtir (Resmi Gazete 2005). 

2022 sayılı ―65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 

VatandaĢlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun‖ ile 18 yaĢını dolduran ve 

kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan özürlülere aylık bağlanması 

sağlanırken, 5378 Sayılı Özürlüler Yasası ile birlikte de ilk defa 18 yaĢın altındaki 

engelli bireylere maaĢ bağlanması hakkı getirilmiĢtir. 
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Ülkemizde özürlülüğün tespiti ve derecelendirilmeleri ―Özürlülere Verilecek 

Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliği‖ne göre yapılmakta iken, standart 

oluĢturulabilmek adına ―Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek 

Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik‖ yürürlüğe girmiĢtir. Bu yönetmelik; 

özürlü sağlık kurulu raporlarının alınıĢı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve özürlü 

sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kuruluĢlarının tespiti ile ilgili usul ve 

esasları belirlemek; özürlülerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve 

tanımlamalara gereksinim duyulan sağlık, eğitim, rehabilitasyon gibi alanlarda ortak 

bir uygulama geliĢtirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının 

yaygınlaĢtırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıĢtır (Resmi Gazete 2006). 

 ―Özürlüler Ġçin Kimlik Kartı Yönetmeliği‖ ilk olarak 1998 yılında yürürlüğe 

girmiĢtir. 2008 tarihinde resmi gazetede yayımlanan BaĢbakanlık Özürlüler 

Ġdaresince yürütülen ―Engelliler Veri tabanı OluĢturulmasına ve Engellilere Kimlik 

Kartı Verilmesine Dair‖ yönetmelikte de engellilere verilecek kimlik kartı niteliği ve 

müracaat Ģartları ile ilgili düzenlemeler yapılmıĢtır (Resmi Gazete 2008). 

Sağlıkta DönüĢüm Programı kapsamında bazı illerde baĢlayan aile hekimliği 

uygulamasına göre, aile hekimlerinin görevlerinin tanımlandığı Aile Hekimliği Pilot 

Uygulaması Hakkında Yönetmelik gereği; aile hekimi, kendisine kayıtlı kiĢileri bir 

bütün olarak ele alıp, kiĢiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık 

hizmetlerini bir ekip anlayıĢı içinde sunar. Aile hekimi çalıĢtığı mekanda veya gezici 

hizmetler sırasında tespit ettiği özürlü kiĢilere yönelik birinci basamak koruyucu 

sağlık, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danıĢmanlık hizmetlerini vermekle yükümlüdür 

(Ünsal ve ark 2007 ).  

1.8. Engelliliğin Önlenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar 

Koruma ve önlenebilirlik kavramı diğer sağlık hizmetlerinde etkili olduğu 

kadar, engellilik konusunda da geçerlidir. Engelliğin önlenmesi; bozuklukların 

oluĢumunu önlemeyi (birincil düzey önleme), bozukluğun yol açtığı özürlülüğü 

azaltmayı (ikincil düzey önleme) ve özürlülüğün engelliliğe dönüĢmesini önlemeyi 

(üçüncül düzey önleme) amaçlayan bütün önlemlerin alınmasıdır. Ġkincil düzey 

önleme ve özellikle üçüncü düzey önleme rehabilitasyonda bir arada 

kullanılmaktadır. 

Hastalık ve özürlülüğün önlenmesi için koruyucu rehabilitasyon hizmetleri; 
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birincil (sağlık eğitimi, beslenme eğitimi ve beslenmenin geliĢtirilmesi, koruyucu 

ana-çocuk sağlığı vb), ikincil (hastalık veya bozukluğun kalıcı özürlülüğe 

dönüĢmesini engellemek) ve üçüncül (tıbbi, sosyal, ve mesleki rehabilitasyon 

hizmetleri, ayrıca uygun ve yeterli teknolojinin kullanılması ve çevrenin 

düzenlenmesi) alt basamakları içerir. Özürlülük oluĢtuktan sonra geniĢ kapsamlı 

rehabilitasyon hizmetleri önem kazanır (ÖĠB 2009). Önlenebilir engelliliğin 

önlenmesinde engellere yaklaĢım, engelli, engelli ailesi ve toplum açısından öncelik 

taĢımaktadır.  

1.9. Engellilerin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Sorunları 

Engellilerin sağlık hizmeti almasında sağlık kuruluĢlarının yeterli uygunlukta 

olmadığı, sağlık kuruluĢlarına ulaĢım güçlüğü, sağlık hizmetlerinde bakım ve 

rehabilitasyon ünitelerinin yetersiz olduğu, tedavinin devamlılığının 

sürdürülememesi, engellilikleri dıĢındaki sağlık sorunları için hizmetten 

faydalanmada geç kalınması gibi sorunların olduğu bilinmektedir. . Bir araĢtırmada 

(Kara ve ark 2006) Birinci basamak sağlık kuruluĢlarında bahçe ve bina giriĢinde 

bedensel engelliler için uygun bir düzenleme olmadığına vurgu yapılmıĢtır.  

Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerinde ikamet eden 545 özürlü ile yapılan 

tanımlayıcı bir çalıĢmada araĢtırmaya katılanların % 26,1’inin herhangi bir sağlık 

güvencesinin olmadığı, sağlık güvencesi olmayanların % 93,3’ü, sağlık güvencesi 

olanların ise % 87,2’sinin rehabilitasyon hizmeti almadığı belirlenmiĢ, en sık 

belirtilen hizmet almama nedenleri ise ekonomik nedenler (% 30,4) ve haberdar 

olmama (% 29,8) olarak bulunmuĢtur (Bakırcı ve ark 2006). 

Sağlık hizmetlerinde ve sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluĢlarda yapılacak 

her hizmet engelli birey ve ailesine diğer kiĢilerden daha fazla etkilemektedir. Çünkü 

engellilik sağlık hizmet alımının sıklığı ile iliĢkilidir. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Özürlü KiĢilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin 

Sunumu konulu 2008/43 sayılı genelgesinde sağlık bakım kalitesinin 

yükseltilebilmesi için tüm sağlık kurum ve kuruluĢlarının multisektörel bir anlayıĢla 

birlikte hareket etmesi, sağlık hizmetlerinin verildiği iç ve dıĢ mekânların özürlülerin 

kullandığı araç-gereçlerle rahat hareket etmelerini sağlayacak Ģekilde çevresel ve 

mimari açıdan düzenlenmesi, sağlık kuruluĢlarında imkânlar ölçüsünde özürlü 

asansörü konulması, özürlülere tanınan önceliklerin tabelalarının kolayca 
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görebilecekleri yerlere asılması, tuvalet-lavabo gibi yerlerde düzenlemelerin 

yapılması, tekerlekli sandalye manevrasına imkân verecek düzenlemelerin yapılması, 

hizmet alımını kolaylaĢtıracak hostes hizmeti sağlanması, sağlık kuruluĢu 

otoparkında özürlülere yer sağlanması, özürlülüğün önlenmesi için hizmet içi 

eğitimlerin yapılması gerekliliği belirtilmiĢtir. Türkiye’de engellilerle ilgili bazı 

çalıĢmalar yapılmıĢsa da oldukça az sayıdadır. Özellikle engellilerin engellilikleri 

dıĢındaki sağlık sorunlarının saptanması ve bu sebeplerle sağlık hizmetlerinden 

yararlanma durumlarını etkileyen faktörlerle ilgili yapılan araĢtırmaya 

rastlanmamıĢtır. 

1.10. Amaç 

Bu çalıĢmanın amacı, Konya il merkezinde yaĢayan zihinsel ve bedensel 

engelli çocukların sosyodemografik özelliklerinin ve engellilikleri dıĢındaki sağlık 

sorunlarının belirlenmesi, sağlık hizmetlerinden yararlanma durumlarını etkileyen 

faktörlerin tespit edilmesi, engelli çocuğa sahip olan ailelerin sağlık hizmetlerinden 

beklentilerinin neler olduğunun belirlenmesidir.  

1.11. AraĢtırmanın Hipotezleri 

1. Engelli çocukların engellilikleri dıĢındaki sağlık sorunlarının sıklığı 

engelsiz akranlarından daha fazladır. 

2. Engelli çocukların engellilikleri dıĢındaki sağlık sorunları ile ilgili olarak 

sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyi engelli olmayanlardan farklıdır.  
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. AraĢtırmanın Tipi  

Bu araĢtırma, 0-18 yaĢ zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların, 

engellilikleri dıĢındaki sağlık sorunları, sağlık hizmetlerinden yararlanma durumu ve 

beklentilerini değerlendirmek amacıyla, vaka-kontrol tipinde bir saha araĢtırması 

olarak gerçekleĢtirildi. 

2.2. AraĢtırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

AraĢtırma, 2008–2009 yıllarında Konya il merkezinde yapıldı. 

2.3. AraĢtırma Evreni 

Bu çalıĢmanın evreni, Konya il merkezinde yaĢayan 0-18 yaĢ engelli ve 

engeli olmayan çocuklardır. OluĢturulan evrenin tespiti için önce Sosyal Hizmetler Ġl 

Müdürlüğü Rehabilitasyon ve Aile DanıĢma Merkezi, Ġl Sağlık Müdürlüğü, Ġl Milli 

Eğitim Müdürlüğü, Rehabilitasyon Merkezleri ve Derneklerle (Türkiye Sakatlar 

Derneği, Türkiye Spastik Engelliler AraĢtırma ve GeliĢtirme Derneği, Türkiye 

Görme Engelliler Derneği, ĠĢitme Engelliler Derneği gibi) görüĢüldü. AraĢtırmada 

Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü, Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Ocakları ve 

Hastanelerde kaydına ulaĢılan 18 yaĢ ve altı engelli çocukların tespiti ile örneklem 

çerçevesi belirlendi. 

2.4. Örneklem Hacmi 

Bu çalıĢma prevalans araĢtırması olmadığından örnek büyüklüğünün 

hesabında toplumdaki çocuk engellilik sıklığı çalıĢmaları yerine, vaka kontrol 

araĢtırması olduğu için, vaka grubunun yani özürlülerin tüm özürlülük tiplerini içinde 

barındırması dikkate alınmıĢtır. Bu amaçla kronik hastalık dıĢı özürlülerin tüm 

özürlüler içindeki oranı kronik hastalıklara göre az olduğundan bu grubun örneklem 

içinde yeterince temsiline özen gösterilmiĢtir. Buna göre örnek büyüklüğü, 

Türkiye’de 10-19 yaĢtaki engelliler içinde, daha düĢük oranda bulunan süregen 

hastalık dıĢı özürlülük oranının tüm özürlüler içindeki oranının % 42.33 olduğu (DĠE 

2004) dikkate alınarak bu oranın örneklemde % 10’luk sapma içinde temsilini % 95 
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güven düzeyinde ve % 90 güçle sağlayacak Ģekilde formülle hesaplandı (n = 259) . 

Aynı sayıda engelli olmayan çocuk da kontrol grubu olarak alındı ve çalıĢmanın 

örneklemi 518 çocuk olarak saptandı. 

2.5. AraĢtırmanın Örneklemi 

Verilerin alındığı kaynaklardaki tekrarlı listeler birleĢtirilerek, ayrıca sağlık 

ocağı ve hastanelere giderek kayıtlı 18 yaĢ ve altındaki engelli çocukların listesi 

çıkarıldı. Hastanelerin özürlü raporlarının verildiği birimlerde engelli çocuk ve 

aileleriyle görüĢülerek bir ―liste‖ oluĢturuldu. Rasgele sayılar tablosu yardımıyla 

basit rasgele örneklem yapılarak, vaka grubu örneklemi oluĢturuldu. Kontrol grubu 

için, varsa engelli çocuğun yakın yaĢtaki kardeĢi, yoksa sosyodemografik özellikleri 

benzer olan komĢu çocuklardan aynı sayıda engelli olmayan çocuk çalıĢmaya dâhil 

edildi.  

2.6. Veri Toplama Araçları 

Verilerin toplanmasında kullanılan anket formunun birincisi engelli ve 

ailesinin sosyodemografik, sosyoekonomik, sosyokültürel özelliklerini, özürlülük 

durumu, daha önce aldıkları sağlık hizmetlerini ve bilgi gereksinimleri, talepleri, 

sağlık hizmetlerinden yararlanma koĢullarını belirlemeye yönelik sorular ile 

engellilikleri dıĢındaki sağlık sorunlarında sağlık sorununa yaklaĢıma dair sorulardan 

oluĢturuldu.  

Kullanılan ikinci anket; engelli çocuğu olmayan ailenin sosyodemografik, 

sosyoekonomik, sosyokültürel özelliklerini, sağlık hizmetlerinden yararlanma 

koĢullarını, beklentilerini ve karĢılaĢtıkları güçlükleri belirleyen sorulardan 

oluĢturuldu. 

Engelli Çocukların Engellilikleri Dışındaki Sağlık Sorunları ve Sağlık 

Hizmetlerinden Yararlanma Durumu Anket Formu ( EK-A) 

Literatür ve Türkiye Özürlüler AraĢtırmasından yararlanılarak geliĢtirilen bu 

anket il merkezinde, Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde yaĢayan 0-18 yaĢ 

engelli çocuk ailelerine uygulandı. 

Anketin ilk bölümünde, engelli çocukların demografık özellikleri ile ilgili 
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olarak yaĢ, cinsiyet, kardeĢ sayısı, sağlık güvence durumu ve engellilik durumlarını 

belirleyen engellilik türü, engellilik nedeni, engelliğinin ortaya çıkıĢ zamanına iliĢkin 

sorulara yer verildi. Anketin ikinci bölümünde, engelli çocukların günlük yaĢam 

aktivitelerinde bağımlılık indeksine bakıldı.  

Katz Günlük yaĢam aktivitelerinin bağımlılık indeksinde banyo yapma, 

giyinme, tuvalete gitme, hareket etme, kontinans ve beslenmeden oluĢan aktivitelerin 

sınıflandırıldığı, fonksiyonel bağımlılık ve bağımsızlığın özel tanımları yer 

almaktaydı: 

A: Beslenme, kontinans, hareket etme, tuvalete gitme, giyinme ve banyo yapmada 

bağımsız. 

B: Bu fonksiyonlardan biri dıĢında hepsinde bağımsız. 

C: Banyo yapma ve ek bir fonksiyon dıĢında hepsinde bağımsız. 

D: Banyo yapma, giyinme ve ek bir fonksiyon dıĢında hepsinde bağımsız. 

E: Banyo yapma, giyinme, tuvalete gitme ve ek bir fonksiyon dıĢında hepsinde 

bağımsız. 

F: Banyo yapma, giyinme, tuvalete gitme, hareket etme ve ek bir fonksiyon dıĢında 

hepsinde bağımsız. 

G: Altı fonksiyonun hepsinde bağımlı. 

Anketin ikinci bölümünün devamında ayrıca engelliliği ile ilgili hizmet aldığı 

kuruluĢlar, kronik hastalık varlığı, son bir yıl içerisinde geçirdiği hastalıklar, 

hastanede yatıĢ durumu, kaza ve ameliyatlar, muayene dıĢı sağlık giderleri, yaĢına 

göre aĢı durumu, sağlık kurumlarının fiziksel olarak uygunluğu, sağlık personelinin 

yaklaĢımı, sağlık hizmet alımında tercih edilen ilk kuruluĢ ve sağlık kuruluĢlarından 

Ģikâyetleri, yaĢanılan problemlere iliĢkin sorular yer aldı. 

Anketin üçüncü bölümünde, engelli çocuk ailelerine ait demografik 

özellikleri ile ilgili olarak aile tipi, oturdukları evin durumu, aylık toplam geliri, 

akrabalık durumu, anne-baba-kardeĢlerin yaĢ/öğrenim/meslek/çalıĢma durumu gibi 

sorulara yer verildi. 

Anketin dördüncü bölümü, engelli aile üyeleri dıĢında akrabalardaki 

özürlülük durumu, engelli çocuğun engellilik dıĢındaki sağlık problemlerinde ve 
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engelli olmayan çocuklarının sağlık problemlerinde sağlık kuruluĢlarına baĢvuru 

sıklığı, sağlık kuruluĢundaki hizmetten yaralanmada güçlükler, sağlık hizmetlerinden 

beklentileri, engellilik durumu ile ilgili dezavantajların yer aldığı sorulardan oluĢtu.  

Engelli Olmayan Çocuklar Sağlık Sorunları ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma 

Durumu Anket Formu (EK-B) 

Anketin ilk bölümünde, engelli olmayan çocukların demografik özellikleri ile 

ilgili olarak yaĢ, cinsiyet, kardeĢ sayısı, sağlık güvence durumu, öğrenim düzeyi, 

eğitim ve tedavi giderleri için aylık masrafı, kronik hastalık durumu, son bir yıl 

içerisinde geçirdiği hastalıklar, hastanede yatıĢ durumu, kaza ve ameliyatlar, 

muayene dıĢı sağlık giderleri, yaĢına göre aĢı durumu, sağlık hizmetlerinde tercih 

edilen ilk kuruluĢ, yaĢanılan güçlükler, sağlık kuruluĢuna baĢvuru sıklığı, sağlık 

hizmetlerinden beklentilere iliĢkin sorulara yer verildi. 

Anketin ikinci bölümünde, ailelere ait demografik özellikleri ile ilgili olarak 

aile tipi, oturdukları evin durumu, aylık toplam geliri, akrabalık durumu, anne-baba-

kardeĢlerin yaĢ/öğrenim/meslek/çalıĢma durumu, engeli, akrabalarında baĢka özürlü 

varlığı soruları yer aldı. 

2.7. Ön Uygulama 

ÇalıĢmada kullanılacak anketin anlaĢılır olmasını sağlamak ve ankette 

meydana gelebilecek aksaklıkları önceden tespit edebilmek amacıyla rasgele seçilen 

araĢtırmaya dahil edilmeyecek engelli ve engelsiz 5’er çocuğun annesine anket 

uygulanarak pilot çalıĢma yapıldı. 

2.8. Verilerin Toplanması 

Anketler, yüz yüze görüĢme tekniği kullanılarak, engelli çocuğun annesine, 

annesi yoksa veya bakımından annesi dıĢında biri sorumlu ise birinci derecede 

bakımını üstlenen kiĢiye uygulandı. Hatalı/eksik veri içeren bir anket 

değerlendirmeye alınmadı ve çalıĢmaya engelli ve kontrol grubunda 258’er olmak 

üzere 516 çocuk dahil edildi.  

2.9. Etik Durum 
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AraĢtırmanın etik izni S.Ü.Meram Tıp Fakültesi Dekanlığı Etik Kurulundan 

alındı (Tarih: 30/05/2008, Sayı: 2008/117). ÇalıĢmaya katılan aileler bilgilendirilmiĢ 

onam formunu imzaladı ve gönüllü olarak çalıĢmaya katıldı. Katılmayı red eden aile 

olmadı. 

2.10. AraĢtırmanın DeğiĢkenleri 

Bağımsız değiĢkenler: 

 Çocuğun engelli olup olmama durumu 

 Engelli çocuğun yaĢı, cinsiyeti  

 Engellilik türü, engelliğin ortaya çıkıĢ zamanı 

 Ebeveynlerin yaĢı, cinsiyeti, öğrenim durumu, mesleği. 

Bağımlı değiĢkenler:  

 Engelli çocukların engellilikleri dıĢında sağlık hizmetlerinden yararlanma 

durumu  

 Engelli çocuk ve ailelerinin sağlık kurumlarında yaĢadığı güçlükler ve 

sorunlar  

 Sağlık kuruluĢlarının engelliler için fiziksel uygunluğu 

 Engellilere sağlık personelinin yaklaĢımı  

 Engelli çocukların günlük yaĢam aktivitelerini yerine getirme durumu 

 Engelli çocuk ailelerinin tercih ettiği ilk sağlık kuruluĢu 

 Engelli çocukların eğitim, tedavi, rehabilitasyon maliyeti  

 Engelli çocukların son bir yıl içerisindeki geçirdiği hastalıklar, muayene 

dıĢında sağlık giderleri, kaza ve ameliyat durumu 

 Engelli çocuk ailelerinin sağlık hizmetlerinden beklentileri  

 Engelli çocuğun sağlık güvence durumu 

 Kronik hastalık varlığı  

2.11. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

AraĢtırma kapsamına sadece Konya il merkezinde yaĢayan ve kamu sağlık 

kuruluĢlarında kayıtlı olan 18 yaĢ ve altı engelli çocukların alınması, kırsalı 
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kapsamaması bir kısıtlılıktır. AraĢtırmada; Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınabilen 

bilgiler sınırlı idi. Rehabilitasyon merkezlerine toplumun ve kamunun bir kısmının 

farklı bakıĢ açıları ve güven sorunu, engelli bilgilerine ulaĢmayı güçleĢtirdi. Ayrıca 

bazı anneler topluma veya sağlık kurumlarına veya eğitim kurumlarına kızgınlık 

gösterdi. Bu gibi nedenlerden ailelerin bir kısmı sorulara cevap vermek istemedi, 

ancak çalıĢma ile ilgili detay bilgi verilerek ikna edildi. GörüĢmeler sırasında bazı 

katılımcılar kendilerine sağlık hizmeti sunulacağı veya maddi yardım beklentilerine 

girdiler. Bu kiĢilere çalıĢma hakkında ayrıca bilgi sunuldu, danıĢmanlık ve 

yönlendirme yapıldı. Engellilere ait veriler tek bir kurumda değil, farklı kurumlarda 

bulunmaktaydı, bu veriler de doğru, tam, güncel değildi. Kayıtlar eksikti ve 

yanlıĢlıklar vardı. Ayrıca verilere ulaĢılabilen yerlerde elektronik ortamda düzgün 

veriler yoktu. 

2.12. Veri Analizi 

Verilerin hazırlanmasında resmi veriler, ilgililerden alınan resmi-sözlü 

bilgiler, anket formları ve anket uygulamaları sırasında yapılan doğrudan görüĢmeler 

dikkate alındı. Veriler tablolar ve metin halinde sunuldu. Verilerin analizinde ki-kare 

testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alındı. 
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3. BULGULAR 

Zihinsel ve bedensel engelli çocukların engellilikleri ve engellilikleri 

dıĢındaki sağlık sorunları ve sağlık hizmetinden yararlanma durumlarını belirlemek 

amacıyla hazırlanan anket, engelli çocuk ailelerine ve kontrol grubu olarak da engelli 

çocuğu olmayan ailelere uygulandı. Elde edilen bulgular üç baĢlıkta incelendi: 

3.1. Engelli olan ve olmayan çocuklar ve ailelerinin sosyodemografik özellikleri 

Bu bölümde engelli ve kontrol grubundaki çocukların ve ailelerinin 

sosyodemografik özelliklerini içeren bulgulara yer verildi. ÇalıĢmaya Selçuklu 

ilçesinden 76, Karatay ilçesinden 84, Meram ilçesinden 98 olmak üzere 258 engelli 

çocuk ile kontrol grubu olarak da aynı sayıda engelli olmayan çocuk olarak toplam 516 

çocuk alındı. AraĢtırmaya katılan engelli çocukların % 68,6’sı erkek, % 31,4’ü kız idi. 

Engelli olmayan çocukların ise % 51,2’si erkek, % 48,8’i kız idi (χ2= 20.163, P<0.05).  

Engelli çocukların ve kontrol grubunun çoğunluğu 10–14 (% 44,6) ve 15-18 

yaĢlarında (% 36,8) idi (P=0.328). Engelli çocukların % 16,7’sinin sağlık güvencesi 

yokken, engeli olmayan çocukların % 19,4’ünün sağlık güvencesi yoktu (P=0.423). 

Engeli olan çocukların çoğunluğunun iki kardeĢi vardı (% 34,1), % 6.6’sı tek çocuktu. 

Kontrol grubunun da çoğunluğunun iki kardeĢi vardı (% 31,8) ve % 4.3’ü tek çocuktu 

(P=0.737). Engelli çocukların çoğunluğu birinci çocuk (% 36) olup, dördüncü ve 

üzerinde çocuk olma oranı (% 12,8) idi. Kontrol grubunda da çoğunluğu (% 40,3) 

birinci çocuk, sadece % 7,8’i dördüncü ve sonraki çocuktu (P=0.281) (Tablo 3.1). 

Engelli çocuğu olan ailelerin % 79,8’i çekirdek aile, % 12’si geniĢ aile idi. 

Kontrol grubunun ise % 85,7’si çekirdek aile, % 9,3’ü geniĢ aile idi (P=0.332). 

Engelli çocuğu olan ailelerden kiracı olanların (% 44,6) aylık kira miktarı 500 

TL’nin altında olanlar (% 43,4) çoğunluktaydı. Kontrol grubunun ise sadece % 7,7’si 

kiracıydı ve aylık kira miktarı tümünde 500 TL’nin altında idi (P=0.000). Engelli 

çocukların ailelerinin % 37,6’sı, kontrol grubundaki ailelerin de % 98,1’i asgari 

ücretin altında gelire sahipti (P=0.000) (Tablo 3.1).  
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Tablo 3.1. Engelli çocuklar ve kontrol grubuna iliĢkin demografik özellikler 

 Kontrol Engelli  

Özellikler Sayı Yüzde Sayı Yüzde  P 

Cinsiyet       

Erkek 132 51.2 177 68.6 0.000 

Kız 126 48.8 81 31.4  

YaĢ      

0-4 23 8.9 19 7.4  

5-9 64 24.8 60 23.3 0.328 

10-14 95 36.8 115 44.6  

15-18 76 29.5 64 24.7  

Sağlık güvencesi      

Olan 208 80.6 215 83.3 0.423 

Olmayan 50 19.4 43 16.7  

KardeĢ sayısı      

Tek çocuk 11 4.3 17 6.6  

1 kardeĢ 80 31.0 73 28.3 0.737 

2 kardeĢ 82 31.8 88 34.1  

3 kardeĢ 52 20.2 48 18.6  

4 ve daha fazla kardeĢ 33 12.7 32 12.4  

Kaçıncı çocuk olduğu      

1. çocuk 104 40.3 93 36.2  

2. çocuk 88 34.1 86 33.2 0.281 

3. çocuk 46 17.8 46 17.8  

4. ve sonraki çocuk 20 7.8 33 12.8  

Aile tipi      

Çekirdek aile 221 85.7 206 79.8  

GeniĢ aile 24 9.3  31 12.0 0.332 

ParçalanmıĢ aile 3 1.2  6  2.4  

Anne ve/veya baba ölmüĢ 10 3.8 15  5.8  

Ġkamet ettiği evin durumu      

Ev sahibi 238 92.3 143 54.8 0.000 

Kiracı  20  7.7 115 45.2  

Aylık toplam geliri      

Asgari ücretin altı 253 98.1 97 37.6  

Asgari ücretin 1-1.99 katı - - 124 48.1 0.000 

Asgari ücretin 2 katı ve üzeri 5 1.9 37 14.3  

Akraba evliliği      

Yok 190 73.6 173 67.1 0.261 

1. derece akraba evliliği 49 19.0 61 23.6  

2. derece akraba evliliği 19 7.4 24 9.3  

Aile üyeleri dıĢında akrabada özürlülük 

durumu 

     

Yok 212 82.2 170 65.9  

1. derece akraba ve çocuklarında 46 17.8 69 26.7 0.000 

2. derece ve akraba çocuklarında - - 19 7.4  
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Engelli çocukların anne-babalarının % 32,9’u akraba olup, bunların % 71,8 

gibi bir çoğunluğu birinci derece akraba evliliği idi. Kontrol grubunun anne 

babalarının % 26,4’ü akraba idi ve akraba evliliklerinin % 72,0’si birinci derece  

akraba evliliği idi (P=0.261). Birlikte yaĢadıkları aile üyeleri dıĢında, aile veya 

akrabada baĢka özürlü olup olmadığı sorulduğunda, engelli çocukların ailelerinin % 

34,1’inin akrabalarında engelli vardı ve çoğunluğu (% 78,4) birinci derece akraba ve 

çocukları idi. Kontrol grubundaki ailelerinde ise bu oran % 17,8 olup, engelli 

olanların tümü birinci derece akraba ve çocuklarındaydı (P= 0.000) (Tablo 3.1). 

Engelli çocukların annelerinin çoğunluğu (% 43,0) 36-45 yaĢlarında iken, 

kontrol grubundaki anneler ise 26-35 yaĢlarında (% 40,8) ve 36-45 yaĢlarında (% 

40,8) idi (P=0.435). Engelli çocukların annelerinin % 76,9’u ilkokul mezunu iken, 

kontrol grubundaki annelerin % 79,6’sı ilkokul mezunuydu (P=0.817). Engelli 

çocukların annelerinin çoğunluğu % 97,6’sı, kontrol grubundaki annelerin % 96,9’sı 

evhanımı idi (P=0.609). Engelli çocukların babalarının da çoğunluğu (% 41,9) 36–45 

yaĢlarında, kontrol grubundaki babaların % 42,6’sı 36-45 yaĢlarında idi (P=0.361). 

Engelli çocukların babalarının çoğunluğu (% 69,0) ilkokul mezunu, kontrol 

grubundaki babaların % 71,0’i ilkokul mezunu idi (P=0.899). Engelli çocukların 

babalarının % 53,1’i serbest meslek, kontrol grubundaki babaların da % 37,1’i 

serbest meslek sahibi idi (P=0.000) (Tablo 3.2). 

3.2. Engelli çocukların engellilikleri ile ilgili bulguları  

ÇalıĢmaya alınan engelli çocukların % 40,7’si zihinsel engelli, % 28,3’ü 

bedensel engelli, % 31,0’i zihinsel ve bedensel engelli idi. Bedensel engelliler içinde 

iĢitme engelliler % 8,1, ortopedik engelliler % 7,0 görme engelliler % 1,6, konuĢma 

engelliler % 1,6 iken, % 10,0’unun birden fazla bedensel engeli vardı. Engelli 

çocukların özür durumlarına genel bakıldığında, çoğunlukla bir özrü vardı (% 58,9), 

bunu iki özrü bulunanlar (% 33,7) izliyordu (Tablo 3.3).  

Engelli çocukların engelliliklerinin ortaya çıkıĢ zamanlarına bakıldığında; % 

61,0’i doğumsal olarak ortaya çıkarken, % 28,0’i 0–3 yaĢ arasında ortaya çıkmıĢtı. 

Annelerin % 52,7’si engelliliğin asıl nedenini bilmiyordu. Bunların çoğunluğu (% 

37,6) çocuklarının engellilik nedeninin doğumsal olarak belirtenlerdi. Tüm 

nedenlerden en fazla görülen sebep % 17,8 ile ateĢli hastalık ve havale iken, % 9,3 

ile doğum anında bebeğin oksijensiz kalması, zor doğum gibi nedenlerdi (Tablo 3.3). 
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Tablo 3.2. Engelli ve kontrol grubunun anne babasına ait demografik bilgiler 

 Kontrol Engelli  

Özellikler Sayı Yüzde Sayı Yüzde P 

Annenin yaĢı      

25 ve altı 14 5.5 13 5.5  

26-35 104 40.8 89 35.4 0.435 

36-45 104 40.8 109 43.0  

46 ve üzeri 33 12.9 40 16.1  

Annenin öğrenim durumu      

Öğrenimi olmayan 26 10.2 32 12.7  

Ġlkokul mezunu 203 79.6 193 76.9 0.817 

Ortaöğretim mezunu 19 7.5 18 7.2  

Yüksekokul mezunu 7 2.7 8 3.2  

Annenin çalıĢma durumu       

Ev hanımı 247 96.9 245 97.6 0.609 

ÇalıĢan anne 8 3.1 6 2.4  

Babanın yaĢı      

25 ve altı 4 1.6 3 1.2  

26-35 80 32.2 62 27.0 0.361 

36-45 106 42.6 104 41.9  

46-55 46 18.8 55 23.2  

56 ve üzeri 12 4.8 15 6.7  

Babanın öğrenim durumu      

Öğrenimi olmayan 8 3.2 7 2.9  

Ġlkokul mezunu 176 71.0 165 69.0 0.899 

Ortaöğretim mezunu 52 21.0 52 21.8  

Yüksekokul mezunu 12 4.8 15 6.3  

Babanın mesleği      

Serbest meslek 92 37.1 127 53.1  

Memur 94 37.9 35 14.6 0.000 

ĠĢçi 62 25 77 32.2  
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Tablo 3.3. Engelli çocukların engellilikleri ile ilgili bulguları 

Özellikler Sayı Yüzde 

Engellilik türü   

Zihinsel 105 40.7 

Bedensel 73 28.3 

Zihinsel ve bedensel 80 31.0 

Engellilik durumu   

1 özrü bulunanlar 152 58.9 

2 özrü bulunanlar 87 33.7 

3 özrü bulunanlar 9 3.5 

4 özrü bulunanlar 10 3.9 

Doğumsal nedenler   

Bilinmiyor 97 37.6 

Oksijensiz kalma, zor doğum 24 9.3 

Down sendromu 18 7.0 

Konjenital anomali, meningomyelosel, mikrosefali 8 3.1 

Diğer* 12 4.7 

Sonradan nedenler   

Bilinmiyor 39 15.1 

AteĢli hastalık, havale 46 17.8 

Diğer** 14 5.4 

Engelliliğin ortaya çıkıĢ zamanı   

Doğumsal 159 61.0 

0-3 yaĢ 71 28.0 

4 -6 yaĢ 18 7.0 

6 yaĢ üzeri 10 4.0 

Günlük aktiviteleri yerine getiriliĢ durumu   

6 yeti bağımsız 65 25.2 

4 yeti bağımsız 23 8.9 

3 yeti bağımsız 29 11.2 

2 yeti bağımsız 3 1.2 

1 yeti bağımsız 13 5.1 

6 yeti bağımlı 125 48.4 
* Kalıtımsal, Erken doğum, immatürite, Akraba evliliği, Hamilelikte ilaç kullanımı 

** Menenjit, Sarılık sonrası, Beyin kisti, Serebral palsi, Trafik kazası, Kas hastalığı, Yüksekten düĢme  
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ÇalıĢma kapsamında yer alan engelli çocukların günlük yaĢam aktivitelerinde 

bağımlılık indeksine bakıldığında % 48,4’ünde 6 yeti bağımlı iken, % 25,2’sinde 6 

yeti de bağımsızdı (Tablo 3.3). Engelli çocukların ailelerinin % 1,9’u, kontrol 

grubunun % 0,8’i gönüllü kuruluĢa üye idi. Ayrıca kontrol grubunda üye olan iki 

ailenin de birer engelli çocukları vardı. 

3.3. Engelli Çocukların Engellilik DıĢı Sağlık Sorunları, Sağlık Hizmetlerinden 

Yararlanma Durumları ve Kontrol Grubu Ġle KarĢılaĢtırılması 

Engelli çocukların % 27,5’inin kronik hastalığı vardı (Tablo 3.4). Kronik 

hastalığı olanların çoğunluğu (% 53,5) epilepsi geçiriyordu. Engelli çocukların sahip 

olduğu diğer kronik hastalıklar ise astım-bronĢit, kronik böbrek yetmezliği, immun 

yetmezlik, idrar yolu enfeksiyonu-idrar kaçırma, anemi, kalp hastalığı, talasemi 

major, hipertroidi, pankreas yetmezliği, glokom idi. Kontrol grubunun % 4,7’sinde 

kronik hastalık vardı ve çoğunluğu (% 41,7) astım bronĢitti. Engelli olmayan 

çocukların sahip olduğu diğer kronik hastalıklar ise tonsillit, kronik böbrek 

yetmezliği, epilepsi idi. 

Engelli çocuklardan son 1 yıl içerisinde hastalık geçirenlerin oranı (% 46,1) 

idi. Bunlardan % 37,8’i üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE), % 28,6’sı idrar yolu 

enfeksiyonu ve %16,0’sı epilepsi-havale geçirmiĢti. Kontrol grubunda ise son 1 yılda 

hastalık geçirenlerin oranı % 22,9 idi ve çoğunluğu ÜSYE (% 84,7) geçirmiĢlerdi 

(P= 0.000) (Tablo 3.4). 

Son 1 yıl içerisinde engelli çocukların % 17,4’ü engelliliği dıĢındaki 

sebeplerden hastanede yatarken, kontrol grubunun sadece % 3,1’i hastanede yatmıĢtı. 

(P= 0.000). Ayrıca son 1 yıl içinde muayene dıĢında sağlık giderlerine bakıldığında 

engelli çocukların % 37,6’sı, kontrol grubunun ise % 11,3’ü laboratuar ve radyolojik 

tetkik yaptırmıĢtı (P= 0.000) (Tablo 3.4). 

YaĢına göre aĢı durumunda, engelli çocukların % 87,6’sı tam aĢılı, kontrol 

grubunda ise % 97,3’ü tam aĢılı idi. (Tablo 3.4). Tam aĢılı olmayan çocuklar için 

yaptırmama nedenleri; babanın kabul etmemesi, ihmal, okula gidemediği için, 

çocuğu taĢıyamama veya getirememe Ģeklinde sıralandı.  

Engelli ailelerin % 28,3’ü en sık hizmet alınan sağlık kuruluĢunu fiziksel 

olarak uygun bulmuyordu (Tablo 3.5). Uygun bulmayanların % 83,6’sı sakat 
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arabasını koyacak yer olmadığını, % 15,1’i taĢımak zor oluyor, bekleme yerleri dar, 

kalabalık ve merdivenlerin sorun olduğunu, 1 kiĢide EEG çekilirken birçok sıkıntı 

yaĢadıklarını belirtti.  

 

Tablo 3.4. Engelli çocukların engellilikleri dıĢındaki sağlık sorunları ile engelli 

olmayan çocukların sağlık sorunları 

 Kontrol Engelli  

Özellikler Sayı Yüzde Sayı Yüzde P 

Kronik hastalık durumu      

Yok 246 95.3 187 72.5 0.000 

Var 12 4.7 71 27.5  

Son 1 yılda geçirdiği hastalıklar      

Yok 199 77.1 139 53.9  

ÜSYE 50 19.4 45 17.4  

ĠYE 7 2.7 34 13.2 0.000 

ASYE, bronĢit, astım - - 13 5  

Epilepsi ,havale - - 19 7.4  

Diğer* 2 0.8 8 3.1  

Son 1 yılda hastanede yatıĢ durumu      

Hayır 250 96.9 213 82.6 0.000 

Evet engelliliği dıĢında 8 3.1 45 17.4  

Son 1yılda muayene dıĢı tetkikler      

Yok 229 88.8 161 62.4  

Laboratuar tetkiki 18 7.0 37 14.3 0.000 

Radyolojik tetkikler  11 4.3 60 23.3  

YaĢına göre aĢılılık durumu      

Tam aĢılı 251 97.3 226 87.6 0.000 

Tam aĢılı değil 7 7.2 32 12.4  

* Karın ağrısı, gastroenterit, kas hastalığı, venöz yetmezlik, anemi, döküntülü hastalıklar, inmemiĢ 

testis, fıtık, panik atak 

 

Engelli çocuğu olan ailelerin % 31,8’i sağlık hizmetlerinden Ģikayetleri 

olduğunu belirtti (Tablo 3.5). ġikayetler % 26,7 ile bekletiliyoruz, büyük 

hastanelerde ilgi az, öncelik yok, iletiĢim yetersiz, % 5,1 ile çocuğum rencide 
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ediliyor, sağlık kuruluĢlarında tercüman yok, fizik tedavi-rehabilitasyon hizmetleri 

yetersiz, çocuk psikiyatrisi eksikliği, çocuğu ilaç yazarken çağırmaları, çocuğu 

anlamaya çalıĢmadıkları, sevk sorunu idi.  

Engelli ailelerine sağlık kuruluĢlarına engelli çocuklarını götürdüklerinde 

sağlık personelinin kendilerine yaklaĢımı hakkındaki görüĢleri sorulduğunda; % 

21,3’ü olumsuz görüĢ bildirdi (Tablo 3.5). Olumsuz görüĢler; sağlık personeli 

bilinçsiz, yetersiz, bilgisiz, ilgi istediğim düzeyde değil, çocuk ağlayınca bakmak 

istemiyorlar, hemĢireler kötü, çocuğumuza sert davranıyorlar, bir an evvel bizimle 

iĢleri bitsin istiyorlar, memnun değiliz, baĢtan savma davranıyorlar, bize bakıĢları 

çok rahatsız edici, yaklaĢımları daha da insancıl olmalı, davranıĢları kiĢiye göre 

değiĢiyor Ģeklindeydi. Olumlu görüĢler ise öncelik veriyorlar, genelde iyi, iyi sayılır, 

fena değil, geçmiĢe göre iyi, olumlu, çok memnunuz, ilgililer Ģeklindeydi. 

Sağlık Ocağından hizmet alımında problem yaĢadınız mı sorusuna, engelli 

ailelerinden sadece % 8,2’si hizmet alımında problem yaĢadığını belirtti. Problem 

yaĢayanlar iletiĢim sorunu yaĢadığını, bekleyin öne alamayız dediklerini, iğne 

yapmak istemediklerini, tedavilerinin yarım kaldığını, çocuğu ilaç yazmak için 

çağırdıklarını ifade etti (Tablo 3.5).  

 

Tablo 3.5. Engellilerin sağlık hizmet alımında sorunlar 

Özellikler Sayı Yüzde 

En sık hizmet alınan sağlık kuruluĢunun fiziksel uygunluğu   

Uygun bulan 185 71.7 

Uygun bulmayan 73 28.3 

Sağlık hizmet alımında Ģikayeti   

Olmayan 176 68.2 

Olan 82 31.8 

Sağlık personelinin yaklaĢımını   

Olumlu bulan 203 78.7 

Olumsuz bulan 55 21.3 

Sağlık ocağından hizmet alımında problem yaĢama durumu   

Sağlık ocağına hiç gitmemiĢ 37 14.3 

GitmiĢ, problem yaĢamamıĢ 200 77.5 

GitmiĢ, problem yaĢamıĢ 21 8.2 
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Engellilik dıĢındaki sağlık problemlerinde engelli çocukların % 24,4’ü, 

kontrol grubunun ise % 8,5’i güçlük yaĢadıklarını belirtti (Tablo3.6). Kontrol 

grubunda güçlükler; ―beklemek sorun, öncelik yok, iletiĢim sorunu‖ olarak ifade 

edildi. Bu güçlüğü engelli çocuk ailelerinin % 18,6’sı da ifade etti. Engelli çocuk 

ailelerinin ifade ettikleri diğer güçlükler; ilgisizlik sonucu iĢlerini halledemedikleri, 

çocuk muayene olmak istemeyince ―olmuyor‖ diye geri gönderildikleri, tanı 

konmadığı için sürekli baĢka yerlere gönderildikleri, bazı servislerde asansör 

bulumadığı, sevk sorunu sonucu sağlık kuruluĢunda güçlük yaĢadıkları Ģeklinde idi. 

 

Tablo  3.6. Engelli ve engelli olmayan çocukların sağlık hizmetlerinden 

yararlanmada güçlük yaĢama durumu  

Güçlük YaĢama 
Kontrol Engelli  

Sayı Yüzde Sayı Yüzde P 

Yok 236 91.5 195 75.6 0.000 

Var 22 8.5 63 24.4  

 

Kontrol grubundaki çocukların sağlık kuruluĢlarına baĢvuru sıklığına 

bakıldığında, % 66,3’ü nadiren ve % 2,7’si sürekli kontrole gittiklerini belirtti. 

Engelli çocukların engellilik dıĢında sağlık kuruluĢuna baĢvuru sıklığı incelendiğinde 

ise; % 37,2’si gerektiğinde/nadiren giderken, % 27,5’i de sürekli kontrole gittiklerini 

belirtti. Kontrola gitme sıklığı engelli grubunda yüksekti (P=0.000) (Tablo 3.7). 

 

Tablo 3.7. Kontrol grubunun ve engelli çocukların engellilik dıĢında sağlık 

kuruluĢuna baĢvuru sıklığı  

 Kontrol Grubu Engelli Çocuk 

BaĢvuru durumu Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Ġhtiyaç olduğunda,  nadiren 171 66.3 96 37.2 

Her hastalığında, sıkça 80 31.0 91 35.3 

Sürekli kontrole gitme 7 2.7 71 27.5* 

*χ2= 74.29, P=0.000 

 

Sağlık hizmetlerinden yararlanmada tercih ettikleri ilk kuruluĢ engelli çocuğu 

olan aileler için % 53,5 hastane idi ve annelerin % 4,3’ü sağlık hizmetinden 

yararlanmada tercih belirtmedi. Kontrol grubunda ise % 62,0 sağlık ocağını tercih 
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ederken, % 3,5 anne sağlık hizmetinden yararlanmada tercih belirtmedi (Tablo 3.8). 

Engelli grubunda ailelerin % 50,0’sinin, kontrol grubunun % 25,2’sinin sağlık 

hizmetlerinden bir takım ek beklentileri vardı (Tablo 3.8). Engelli çocuğu olan aileler 

ilaç yardımı-genel yardım olması, özürlülük raporunun kolay alınması, raporuna 

daha fazla ilaç yazılması, çocuk yanında değilken ilaç yazılabilmesi, rehabilitasyon 

merkezleri için yıllık rapor alınma zorunluluğunun olmaması, sağlık personelinin 

kolaylaĢtırıcı olması, daha güler yüzlü olmaları, kulak cihazının sağlanması, devletin 

verdiği cihazın yetersizliği, cihaz alma sorununun halledilmesi, rahatça muayene 

olanağı sağlanması, yan etkileri varsa, kontrollerde bakılması, tedavi cihazlarının 

karĢılanıp ameliyat ve tedavilerin tümünün ücretsiz yapılması, il dıĢına sevklerde yol 

ve konaklama için maddi yardım sağlanması, akülü arabanın sağlanması, evde fizik 

tedavi yapılması, hastanede engelli çocuğunu taĢıyacak personelin olması 

beklentisindeydiler. Engelli grubunda (% 35,0) ve kontrol grubunda (% 18,2) en sık 

dile getirilen beklentiler çabukluk-kolaylık-öncelik tanınma ve ilgili olunması, 

kaliteli hizmet, deneyimli uzman ekip olması, cihazların tam olması Ģeklindeydi. 

 

Tablo 3.8. Engelli çocuğu olan ve olmayan ailelerin sağlık hizmet alımında 

tercih ettiği ilk kuruluĢ ve sağlık hizmetlerinden beklenti durumu  

 Kontrol Engelli  

Özellikler Sayı Yüzde Sayı Yüzde P 

Tercih edilen ilk kuruluĢ      

Sağlık ocağı 160 62.0 105 40.7  

Hastane 87 33.7 138 53.5 0.000 

Özel Dr, poliklinik 2 0.8 4 1.6  

Belirtmeyen 9 3.5 11 4.3  

Ek beklentiler      

Yok 193 74.8 129 50.0 0.000 

Var 65 25.2 129 50.0  

 

Engelli çocukların ailelerine ayrıca sorunlar ve dezavantajları soruldu: 

Engellilik durumu ile ilgili en önemli sorunları % 74,0 ile toplum dıĢına itilmiĢ olma/ 

toplumun ilgisizliği, % 11,6 ile sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamama idi. 

Engelli çocuğun bakımındaki dezavantajları ise en çok % 50,4 ile ekonomik yük ve 

% 33,7 ile de fazla zaman ayırma, stres, gelecek korkusu, topluma karıĢamama, 



39 

 

ekonomik yük Ģeklinde birlikte ifade etme Ģeklinde idi (Tablo 3.9). 

 

Tablo 3.9. Engelli çocuğun bakımında dezavantajlar 

Dezavantajlar Sayı Yüzde 

Ekonomik yük 130 50.4 

Fazla zaman ayırma + gelecek korkusu + topluma karıĢamama + 

ekonomik yük 

87 33.7 

Gelecek korkusu 19 7.4 

Fazla zaman harcama 13 5.0 

Topluma karıĢamama 6 2.3 

Stres 3 1.2 
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4. TARTIġMA 

Konya’da zihinsel ve bedensel engelli çocukların sosyodemografik 

özellikleri, engellilik durumları, engellilikleri dıĢındaki sağlık sorunları, sağlık 

hizmetinden yararlanma durumları, tercih ettikleri sağlık kuruluĢları ve sağlık 

personelinin yaklaĢımı ile ilgili engelli çocuk ailelerinin sağlık hizmetlerinden 

beklentilerini saptamak amacıyla yapılan bu araĢtırmanın bulguları üç baĢlık altında 

tartıĢılmıĢtır.  

Engelli çocukların kayıtlarının bir elde toplanmaması sebebiyle engelli 

çocuklara ulaĢmada güçlükler yaĢanmıĢtır. Bunun yanında, anketin tek elden 

uygulanmasının verilerin güvenilirliliğini arttırdığı düĢünülmüĢtür. Ancak engelli ve 

kontrol grubuna iki ayrı anket hazırlanması sırasında kontrol grubu için sağlık 

kurumlarının fiziksel uygunluğunun sorulmasının gereksiz olduğundan yola çıkılarak 

bu soru yanında hizmet alımından Ģikâyet ve personelin yaklaĢımı sorularının sadece 

engellilere sorulup (Tablo 3.5) kontrol grubuna sorulmamıĢ olması, sonradan fark 

edilen bir eksikliği oluĢturmuĢtur. 

4.1. Engeli olan ve olmayan çocuklar ve ailelerinin sosyodemografik özellikleri 

Engelli çocuklarda erkek cinsiyet oranı kız çocuklarının iki katından fazladır. 

Benzer Ģekilde Kahriman ve Bayat (2008) çalıĢmasında engellilerin % 63,3’ü erkek, 

% 36,7’si kızdır. Ġçmeli ve ark (2008)’nın araĢtırmasına göre engelli çocukların % 

28,0’i kız, % 72,0’si erkektir. BeĢer ve ark (2006)’nın tüm yaĢlarda yaptığı çalıĢmada 

da özürlülerin yaklaĢık üçte ikisinin (% 59,7) erkek olduğu saptanmıĢtır. Buna 

karĢılık Aktuğ (2008)’un toplum içi çalıĢmasında % 54,1’i erkek, % 45,9’unun kadın 

özürlü olduğu bulunmuĢtur. Türkiye Özürlüler AraĢtırmasındada engelli nüfusta 

cinsiyete göre engel türlerine bakıldığında tüm engel türlerinde erkeklerin (% 59,0) 

sayısının kadınlardan (% 41,0) daha fazla olduğu (DĠE 2004) görülmektedir. Üstüner 

Top (2008)’un araĢtırmasında iĢ eğitim merkezinde okuyan zihinsel engellilerin % 

42,6’si kız, % 52,4’ünün erkek olduğu bulunmuĢtur. Yılmaz ve ark (1998) tarafından 

Ġstanbul’da yapılan bir çalıĢmada özürlülerin cinsiyeti açısından anlamlı bir fark 

olmadığı (% 50,8 erkek, % 49,2 kadın) bulunmuĢtur. Özetle, çocuk yaĢlarda 

engelliliğin erkek çocuklarda daha sık görüldüğünü diğer çalıĢmalar da 

desteklemektedir. 
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Engelli çocuklar en fazla 10-14, bunu takiben de 15-18 yaĢlarındadır (Tablo 

3.1). Türkiye Özürlüler AraĢtırması 2002’de (DĠE 2004) tüm yaĢ grupları içerisinde 

10-14 yaĢ % 6,7 ve 15-19 yaĢ % 7,1’dir. Türkiye Özürlüler AraĢtırması 2002’de 

çalıĢmamıza benzer Ģekilde çocuk yaĢ gruplarına bakıldığında 10–18 yaĢ grubunda 

engelli çocuk sayısının fazla olduğu görülmektedir. ÖzĢenol ve ark (2003)’nın 

çalıĢmasında 1–5 yaĢ arası engelli çocukların % 33,0, 6–10 yaĢ arası çocukların % 

32,1, 11–14 yaĢ arası engelli çocukların % 34,8 olduğu bulunmuĢtur. Uskun ve ark 

(2005)’nın çalıĢması tüm yaĢ gruplarındaki engellilerde yapılmıĢ olup, 0-14 yaĢ 

grubu engelli oranının % 37,9 olduğu görülmektedir. Özetle, bu çalıĢmaya paralel 

olarak 10-18 yaĢ grubundaki engelli çocukların sayısı diğer yaĢ gruplarına nazaran 

fazladır. Kontrol grubundaki çocukların yaĢları engelli çocuklara benzerdir. Bunun 

sebebi kontrol grubunun engelli çocuklarla demografık açıdan benzer olması 

amacıyla engelli çocuğun varsa 18 yaĢ altı ve engelli çocuğun yaĢ dilimine yakın 

kardeĢi, bu özelliklerde kardeĢi yoksa en yakın ikamette engelli olmayan çocuk 

alınmasıdır.  

Sağlık güvencesi bulunmama durumu engelli çocuklarda (% 16,7) ve kontrol 

grubunda (% 19,4) benzerdir. Kahriman ve Bayat (2008)’ın çalıĢmasında engelli 

çocuk ailelerinin % 16,7’sinin sosyal güvencesinin bulunmadığı, BeĢer ve ark 

(2006)’nın yaptığı çalıĢmada çalıĢmaya katılan kiĢilerin % 26,9’unun sosyal 

güvencesinin olmadığı, Üstüner Top (2008)’un çalıĢmasında % 10,2’sinin sağlık 

güvencesine sahip olmadığı görülmektedir. Ceylan (2004)’ın çalıĢmasına göre % 

17,5’i sosyal güvenceye sahip değildi. Aktuğ (2008)’un çalıĢmasında sadece % 9,2 

sinin sosyal güvencesinin olmadığı ve Altuğ Özsoy ve ark (2006)’nın çalıĢmasına 

göre de % 8,4’ünün sosyal güvencesinin olmadığı görülmüĢtür. Bakırcı ve ark 

(2006)’nın çalıĢmasında % 26,1’inin sağlık güvencesi olmadığı görülmektedir. 

ÇalıĢmaların bazılarında sosyal güvenceye sahip olma durumu düĢük iken, bazı 

çalıĢmalarda yüksek olduğu görülmektedir. Engelli çocuğu olan ailelerin sağlık 

harcamalarının artması sebebiyle, sosyal güvenceye sahip olma oranında artıĢ 

beklenebilir. Ancak çalıĢmalarda bu oranların çok farklılık göstermesi daha geniĢ 

çalıĢmalara ihtiyaç göstermektedir.  

ÇalıĢmada engeli olan çocukların üçte birinin iki kardeĢi vardı. Benzer 

Ģekilde Ceylan (2004)’ın çalıĢmasında engelli çocuklardan iki ve üç kardeĢi olanlar 

% 73,0’dür. Dereli ve Okur (2008)’un çalıĢmasında engelli çocuğa sahip ailelerin % 
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58’inin iki çocuğu, % 30,0’unun tek çocuğu vardı. Buna karĢın Bacıoğlu ve ark 

(2006)’nın araĢtırmasında % 14,0’ünün tek çocuk olduğu, % 14,0’ünün bir kardeĢi, 

% 15,5’inin iki kardeĢi olduğu, % 13,5’inin üç, % 43,0’ünün dört ve daha fazla 

kardeĢi olduğu görülmektedir. Adı giçin çalıĢma Bartın il, ilçe ve köylerini 

kapsamakta, bu çalıĢma ise sadece il merkezindedir. Bu farklılığın sebebinin, 

ailelerin sosyo-kültürel ve aile planlaması uygulama durumunun kır ve kente göre 

değiĢmesinden kaynaklandığı düĢünülebilir. ÇalıĢmaların çoğunda engelli çocukların 

çoğunlukla iki veya bir kardeĢleri vardır. Bu çalıĢmada kardeĢ sayısının kontrole 

benzer olması yaĢ grubu yakın kardeĢi varsa aynı aileden engelsiz çocuğun kontrol 

grubuna alınmasına bağlıdır (Tablo 3.1).  

Engelli çocukların üçte birinden fazlası birinci çocuktur (Tablo 3.1). Benzer 

Ģekilde Toros (2002)’un çalıĢmasında engelli çocukların % 39,0’u, Ceylan (2004)’ın 

çalıĢmasında % 52,4, Küllü (2008)’nün çalıĢmasında % 49,6’sı birinci çocuktur. 

Yapılan diğer çalıĢmalar bu çalıĢmayla paralellik göstermektedir ve sonuç olarak 

engelli çocukların çoğu birinci çocuktur. 

Engelli çocuğu olan ailelerin üçte ikisinden fazlası çekirdek ailedir (Tablo 

3.1). Bu çalıĢmaya paralel olarak Üstüner Top (2008)’un çalıĢmasında engelli 

çocuğu olan ailelerin % 67,6’sı, Ġçmeli ve ark (2008)’nın araĢtırmasına göre % 70,0’i 

ve Altuğ Özsoy ve ark (2006)’nın çalıĢmasında % 77,1’i çekirdek ailedir. Sonuç 

olarak engelli çocuğu olan ailelerin büyük çoğunluğu çekirdek aile tipindedir.  

Engelli çocuğu olan ailelerin ev sahibi olma oranı kontrol grubunun yarısı 

kadardır (Tablo 3.1). Benzer Ģekilde Altuğ Özsoy ve ark (2006)’nın çalıĢmasında 

engelli ailelerinin yarısının evi kendine ait olup konutlar büyük oranda gecekonduda, 

kenar mahallelerde yer almaktadır. Özetle, engelli çocukların ailelerinin ev sahibi 

olma oranı düĢüktür. 

Engelli çocuğu olan ailelerin üçte biri, kontrol grubundaki ailelerin de 

tamamına yakını asgari ücretin altında gelire sahiptir (Tablo 3.1). Benzer Ģekilde 

Altuğ Özsoy ve ark (2006)’nın çalıĢmasında ailelerin % 51,0’i 400 TL ve altı, % 

40,7’si 401-700 TL arası, % 6,8’i 701-1000 TL, % 1,2 si 1001-1400 TL arası, % 0,3 

1400 TL üzeridir. Uskun ve ark (2005)’nın çalıĢmasında 200 TL altı % 38, 200–399 

arası % 40,9, 400–599 arası % 42,8 olduğu bulunmuĢ. Kahriman ve Bayat (2008)’ın 

çalıĢmasında % 20.0’sinin asgari ücretin altında gelire sahip olduğu görülmüĢtür. 

Yapılan çalıĢmalarda engelli çocuğu olan ailelerin üçte biri ile yarısı arasında asgari 
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ücret altında gelire sahip oldukları görülmektedir. Kontrol grubuna göre engelli 

çocuk ailelerinin aylık toplam geliri daha iyidir. Bu beklenmeyen durumun nedeninin 

devletin engelli çocukların engel durumuna göre asgari ücrete yakın ek aylık bakım 

ücreti vermesi olduğu ifade edilebilir.  

Engelli çocuk annelerinin yaklaĢık yarısı 36-45 yaĢlarındadır (Tablo 3.2). 

Kontrol grubundaki çocuk annelerinin yaĢ gruplaması engelli çocukların anneleriyle 

benzerdir. Benzer Ģekilde Kahriman ve Bayat (2008)’ın çalıĢmasında annelerin % 

66,7’sinin 36 yaĢ ve üstünde olduğu görülmüĢtür. Küllü (2008)’nün çalıĢmasında 

annelerden 30 yaĢ ve altı olanlar % 35,4, 31–40 yaĢlarında olanlar % 43,2’dir. Buna 

karĢın Ceylan (2004) çalıĢmasına göre engelli çocuğu olan annelerden 35 yaĢ ve altı 

olanlar % 77,8’dir.  

Engelli çocukların babalarının büyük kısmı (% 71,8) 35 yaĢın üstündedir 

(Tablo 3.2). Benzer Ģekilde Kahriman ve Bayat (2008)’ın çalıĢmasında babaların % 

85,0’inin 36 yaĢ ve üstünde olduğu görülmüĢ, ÖzĢenol ve ark (2003)’nın yaptıkları 

çalıĢmada babalardan 30–39 yaĢ arası olanlar % 69,9, 40 yaĢ üstüde olanlarda % 

19,6’dır. Küllü (2008)’nün çalıĢmasında engelli çocukların babaların % 39,8’i 31-40 

yaĢlarında, % 30,1’i 41-50 yaĢlarındadır. ÇalıĢmalar arasındaki farklılıklar yaĢ 

gruplamasından kaynaklanabilir. 

Engelli çocukların annelerinin çoğunluğu ilkokul mezunudur ve sadece onda 

biri orta veya yüksek öğrenimlidir (Tablo 3.2). Bu çalıĢmaya paralel olarak Küllü 

(2008)’nün çalıĢmasında ilk ve ortaokul mezunu olanlar % 70,2, lise ve üzeri 

18,8’dir. Aktuğ (2008)’un çalıĢmasında annelerin % 16,7’si okur yazar olmayıp, % 

70,6’sı ilkokul mezunu yada sadece okur yazardır. Farklı olarak ÖzĢenol ve ark 

(2003)’nın çalıĢmasında annelerden ilkokul mezunu olanlar % 42.0, lise mezunu 

olanlar % 40,2, yüksekokul mezunu olanlar % 10,7, üniversite mezunu olanlar % 

8.0’dir. Buna karĢılık Altuğ Özsoy ve ark (2006)’nın çalıĢmasında annelerin % 52,1’i 

okuryazar olmayanlar, % 26,3’ü ilkokul mezunu, % 14,6’sı okuryazar, % 0,8’i 

üniversite mezunudur. Görüldüğü gibi, çalıĢmaların çoğunda annelerin çoğunluğu 

ilkokul mezunudur. Türkiye’deki bölgelere göre öğrenim düzeyi farklılıkları ilgili 

araĢtırmalara da yansımıĢtır. Sonuç olarak Türkiye genelindeki (TNSA 2003) 

kadınlarda orta ve yüksek öğrenimli oranı (% 30,8) ile karĢılaĢtırılırsa engelli 

çocukların annelerinin öğrenim düzeyinin düĢük olduğu söylenebilir. 

Engelli çocuk babalarının üçte ikisi, annelerde olduğu gibi ilkokul mezunudur 
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(Tablo 3.2). Benzer Ģekilde Kahriman ve Bayat (2008)’ın çalıĢmasında babaların % 

65,0’inin ilkokul mezunu olduğu görülmüĢtür. Küllü (2008)’nün çalıĢmasında 

babaların % 60,2’si ilk ve ortaokul mezunudur. Aktuğ (2008)’un çalıĢmasında 

babaların % 63,4’ ünün ilkokul mezunu ya da sadece okuryazar olduğu görülmüĢtür. 

Altuğ Özsoy ve ark (2006)’nın çalıĢmasında babaların % 33,6’sı ilkokul mezunu, % 

28,7’si okuryazar olmadığı görülmüĢtür. Buna karĢılık Ceylan (2004)’ın 

çalıĢmasında babaların % 27,8’i ilkokul mezunu, % 52,4’ü ortaöğretim, % 19,8’i 

üniversite mezunudur. Görülüyor ki, bir araĢtırma (Ceylan 2004) dıĢında engelli 

ailelerinin öğrenim düzeyi düĢüktür. Genel olarak öğrenim seviyesinin arttırılması, 

önlenebilir engellilikler adına üzerinde durulabilecek bir noktadır. 

Engelli çocukların ve kontrol grubunun annelerinin tamamına yakını ev 

hanımıdır (Tablo 3.2). Benzer bir Ģekilde Küllü (2008)’nün çalıĢmasında anne 

mesleğinin % 90,4 ev hanımı olduğu görülmüĢ. ÖzĢenol ve ark (2003)’nın 

çalıĢmasında annelerin meslek gruplarına bakıldığında ev hanımı % 77,6 iken, kamu 

görevlisi % 22,4’dür. Aktuğ (2008)’un çalıĢmasında % 95,8 ev hanımı olduğu 

görülmüĢtür. Altuğ Özsoy ve ark (2006)’nın çalıĢmasında da % 96,7’si ev hanımıdır. 

Özetle, tüm çalıĢmalarda, engelli çocuğu olan annelerin çoğu, bu çalıĢmada olduğu 

gibi ev hanımıdır.  

Engelli çocukların babalarının yarısı serbest meslek sahibidir (Tablo 3.2). 

Benzer Ģekilde Aktuğ (2008)’un çalıĢmasında % 40,6’sı serbest meslek, % 24,5’i 

iĢçi, % 8,2’si memur, % 25,3’ü de emekli olarak bulunmuĢtur. Buna karĢın ÖzĢenol 

ve ark (2003)’nın yaptığı çalıĢmada babaların mesleklerine bakıldığında kamu 

görevlisi % 22,4’dür. Küllü (2008)’nün çalıĢmasında babanın mesleği % 12,8 

memur, % 54,1 iĢçi, % 14,0 serbest meslek, esnaf % 7,3, % 1,5 çiftçi, % 7,9 emekli, 

% 2,4 iĢsizdir. Meslek dağılımının farklı olması yaĢanılan bölgeye göre 

değiĢmektedir, ayrıca ekonomik kazanç güttüğü için değiĢkenlik gösterebilir. Engelli 

çocukların babalarının daha yüksek oranda serbest meslek sahibi olması, serbest 

meslek kavramına cevaplayıcıların yüklediği anlamdaki kaymalardan 

kaynaklanabilir.  

Engelli çocukların anne-babaların üçte biri akraba olup bunların da üçte 

ikisinden fazlası yakın akraba evliliğidir (Tablo 3.1). Kontrol grubundaki anne 

babaların akraba evliliği oranı benzer olması, kontrol örnekleminin özelliğinden 

kaynaklanmaktadır ki, kontrol grubunun bir kısmı, yine engelli aileleridir. Üstüner 
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Top (2008)’un çalıĢmasında % 24,1; Uskun ve ark (2005)’nın yaptığı çalıĢmada il 

merkezinde % 20,5, Dereli ve ark (2008)’nın çalıĢmasında ise % 8,0’inin akraba 

olduğu bulunmuĢtur. Farklılıkların kaynağı bölgesel olabilir. Ancak, Türkiye’de 

akraba evliliği oranının % 22,0 (TNSA 2003) olduğu dikkate alınırsa engelli çocuk 

ebeveynleri arasında akraba evliliği oranının fazla olduğu söylenebilir.  

Engelli çocuğu olan ailelerin, üçte birinin akraba ve çocuklarında da engelli 

vardır (Tablo 3.1). Kontrol grubunda ise bu oran yarı yarıya azdır. Benzer Ģekilde 

Kahriman ve ark (2008)’nın çalıĢmasında % 28,3’ünün aile üyeleri arasında baĢka 

engelli olduğu belirlenmiĢtir. Bu durum engellilik üzerinde genetik faktörlerin 

baskısını akla getirmektedir.  

4.2. Engelli Çocukların Engellilikleri Ġle Ġlgili Bulguları  

ÇalıĢmaya alınan engelli çocukların yaklaĢık yarısı zihinsel engelli, üçte biri 

zihinsel ve bedensel engelli, üçte birine yakını da bedensel engellidir (Tablo 3.3). 

Bedensel engelliler içinde % 8,1 ile iĢitme engelliler en büyük yeri almaktadır 

Benzer Ģekilde Bacıoğlu ve ark (2006)’nın araĢtırmasında % 44,5 zihinsel engelli, % 

36 fiziksel, % 8 iĢitme, % 7 konuĢma, % 3 görme engelli, % 1,5 süreğen hastalık 

olarak sınıflandırılmıĢtır. ÖzĢenol ve ark (2003)’nın yaptığı çalıĢmada % 43,7 

zihinsel engelli, % 31,3 bedensel engelli, % 6,2 iĢitme engelli, birden fazla engeli 

olan % 18,8 dir. Oysa BeĢer ve ark (2006)’nın çalıĢmasında % 48,1 ortopedik özürlü, 

% 17,5 zihinsel engelli, % 9,2 iĢitme engelli, % 8,4 görme engelli, % 6,1 serebral 

palsi, birden fazla özrü bulunanlar % 1,7’dir. Yapılan çalıĢmalarda sınıflamalar 

farklılık göstermektedir. Bundan dolayı oranlar değiĢmektedir. Yine de birçok 

çalıĢmada bu çalıĢmada olduğu gibi, zihinsel engellilerin oranı fazladır. 

Engelli çocuklar arasında bir özrü olanlar yaklaĢık üçte iki, iki özrü 

bulunanlar da üçte bir oranındadır (Tablo 3.3). Benzer bir çalıĢma olan Uskun ve ark 

(2005)’nın çalıĢmasında bir özrü olanların oranı % 75,0’dir.  

Engelli çocukların engelliliklerinin ortaya çıkıĢ zamanının üçte ikisi 

doğumsal, üçte bir sonradandır (Tablo 3.3). Ceylan (2004)’nın çalıĢmasında 

engelliliğin ortaya çıkıĢ zamanı % 63,5 doğuĢtan, % 23 0-1 yaĢ, % 13,5 2-3 yaĢtır. 

Altuğ Özsoy ve ark (2006) çalıĢmasında engeli 0-12 ayda fark etme oranı % 

36,4’dür. Küllü (2008)’nün çalıĢmasında çocukların özürlü tanısı alma sürelerine 

göre dağılımına bakılınca % 36,0’sı 2 yıl üstü, % 32,1’i ilk 1 haftadadır. Buna 
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karĢılık, Türkiye Özürlüler AraĢtırması verilerine göre özrün ortaya çıkıĢ zamanı 

çoğunlukla sonradan olan nedenlerledir (DĠE 2004). Yine farklı olarak Uskun ve ark 

(2005)’nın tüm yaĢ gruplarında yaptığı çalıĢmasında özürlülük nedenlerinde % 5,7 

doğuĢtan, % 94,3’ü ise sonradan olduğu (iĢ kazası, ev kazası, enfeksiyon, kronik 

hastalık gibi) belirtilmiĢtir. Bu çalıĢmalar tüm yaĢ gruplarında yapıldığı için daha 

büyük yaĢ gruplarında sonradan olan engellilik nedenleri fazladır. Bu beklenen bir 

sonuçtur. Çocuk engellilerde yapılan çalıĢmalar sınırlıdır. Bu çalıĢmada doğumsal 

olarak ortaya çıkıĢ oranı yüksek olmasına rağmen, annelerin çoğu çocuklarının 

engelli olacağını baĢtan bilmediklerini ifade etmektedirler. Bunun nedeni, toplumda 

sağlık hizmetlerinin yeterince yaygın olmayıĢı ya da hizmetlerin bölgeler arası eĢit 

olmayan biçimde dağılmıĢ olması, anne eğitiminin düĢük olması, doğum öncesinde 

annenin yeterli ve düzenli sağlık kontrollerinin olmaması olarak ifade edilebilir.  

Doğumsal sebeplere bakıldığında üçte ikisi doğum öncesi sebepler, üçte biri 

doğum anı nedenlerdir (Tablo 3.3). Paralel Ģekilde Bacıoğlu ve ark (2006)’nın 

çalıĢmasında % 37,0 doğum öncesi nedenler, % 15,0 doğum sırasındaki 

nedenlerledir. Altuğ Özsoy ve ark (2006)’nın çalıĢmasında doğum öncesi % 36,8, 

doğum sırası % 8,2’dir. BeĢer ve ark (2006)’nın çalıĢmasında % 19,8 doğum öncesi 

nedenler, % 12,0 doğum sırasında olan nedenlerdendir, denilmiĢtir. Doğumsal 

nedenler arasında doğum öncesi nedenler ağırlığı oluĢturmaktadır. 

Doğumsal nedenlerden en fazla görüleni doğum anında bebeğin oksijensiz 

kalması, zor doğumdur (Tablo 3.3). Çocuklarının engellilik nedenini doğumsal 

olarak belirten annelerin üçte ikisi çocuklarının engellilik sebebini bilmememektedir. 

Bacıoğlu ve ark (2006)’nın araĢtırmasında doğum öncesi özürlülük nedenlerine 

bakıldığında % 44,6 akraba evliliği, % 18,9 genetik hastalıklar, % 13,5 annenin 

beslenme yetersizliği en üst sıradaydı. Doğum sırasında ise % 43,3 hatalı tıbbi 

müdahele, % 40,0 normal olmayan müdaheleli doğum, % 13,3 elveriĢli olmayan 

doğum Ģartları öncelikli nedenlerindendi. Ceylan (2004)’ın çalıĢmasında engellilik 

nedenlerinin baĢlıcaları % 50,8 sebebi bilinmeyen, % 21,4 ile genetik hastalıklar 

bulunmuĢtur. Türkiye Özürlüler AraĢtırması 2002 raporuna göre doğum sonu 

bebeğin oksijensiz kalması zihinsel özürlülerde % 10,4, genetik ve kalıtsal 

bozukluklar görme özürlülerde % 23,4’dür (DĠE 2004). 

Engelli çocuklarda günlük yaĢam aktivitelerinde yarısına yakınında 6 yeti 

bağımlı iken, dörtte birinde de 6 yeti de bağımsızdır (Tablo 3.3). Benzer Ģekilde 

Bacıoğlu ve ark (2006)’nın araĢtırmasında engellinin öz bakımını yapabilme 
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durumuna bakıldığında % 44,5’i kısmen bağımlı, % 31,5 u tam bağımlı, % 24,0’ı 

tam bağımsızdır. Türkiye Özürlüler AraĢtırması 2002’ye göre engelli bireylerin 

günlük aktivitelerini yerine getiriliĢ biçimleri değerlendirildiğinde iĢitme engellilerin 

% 75,7 si, görme engellilerin % 70,3’ü, bedensel engellilerin % 61,2’si ve konuĢma 

engellilerin % 54,5’i kendi baĢına hareket edebiliyor, denilmektedir (DĠE 2004). 

Sonuçta, bağımlılık engelliliğin seviyesine göre değiĢmektedir, bu çalıĢmada hepsi 

bağımlı olanlar bağımsız olanların iki katıdır. 

Gönüllü kuruluĢa üye olma oranı kontrol grubunda % 0,8, engelli çocuğu 

olan ailelerde % 1,9’dur. Aktuğ (2008)’un çalıĢmasında ise % 5,7’si üyedir. Türkiye 

Özürlüler AraĢtırması 2002’de engel türüne göre, herhangi bir sivil toplum 

kuruluĢuna üyeliği bulunanların oranları sırasıyla, iĢitme engellilerde % 2,9, görme 

ve konuĢma engellilerde % 2,4, bedensel engellilerde % 2,3 ve zihinsel engellilerde 

% 1,1’dir. Bu kapsamda ailelerin gönüllü kuruluĢlara sıcak bakmadığı dikkati 

çekmektedir. 

4.3. Engelli Çocukların Engellilik DıĢı Sağlık Sorunları, Sağlık Hizmetlerinden 

Yararlanma Durumları ve Kontrol Grubu Ġle KarĢılaĢtırılması 

Engelli çocuklardan yarısına yakını son bir yıl içinde hastalık geçirmiĢtir 

(Tablo 3.4). Bunların çoğunluğu üst solunum yolu enfeksiyonu, onu takiben idrar 

yolu enfeksiyonlarıdır. Kontrol grubunda da son bir yılda dörtte bir çocuk hastalık 

geçirmiĢtir. Bunlar da çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonudur. Özetle, kontrol 

grubuna göre engelli çocuklar son bir yıl içersinde engellilikleri dıĢında iki kat daha 

fazla hastalık geçirmektedir.  

Son 1 yıl içerisinde engelli çocukların beĢte birine yakını engelliliği dıĢındaki 

sebeplerden hastanede yatarken, kontrol grubunun sadece % 3,1’i hastanede yatmıĢtır 

(Tablo 3.4). Kontrol grubuna göre engelli çocukların hastanede yatıĢ oranı 6 kat 

fazladır. Bu durum, engelli çocuklarda engellilik dıĢındaki sağlık sorunlarının da 

fazla olduğunu göstermektedir.  

Son 1 yıl içinde muayene dıĢında sağlık giderlerine bakıldığında engelli 

çocukların üçte birinden fazlası, kontrol grubunun ise onda biri laboratuar ve 

radyolojik tetkik yaptırmıĢtır (Tablo 3.4). Kontrol grubuna göre engelli çocukların 

muayene dıĢında sağlık giderleri 3 kat fazladır. 

Engelli çocukların üçte birine yakınında kronik hastalık vardır. Kronik 
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hastalığı olanların çoğunluğu epilepsi geçirmektedir. Kontrol grubunda ise kronik 

hastalık oranı yirmide bir olup, çoğunluğu astım bronĢitidir. Kronik hastalıklardan 

engelli çocuklarda en fazla görülen epilepsi, kontrol grubunda oldukça azdır. Kontrol 

grubuna göre engelli çocuklarda kronik hastalık görülme sıklığı yaklaĢık 6 kat 

fazladır (Tablo 3.4). Kontrol grubundaki kronik hastalık oranı toplumdakine 

benzerdir (DĠE 2004). 

Engelli çocukların tam aĢılılık oranı düĢüktür (Tablo 3.4). Tam aĢılı olmayan 

çocukların aĢı yaptırmama nedenleri olarak, babanın kabul etmemesi, ihmal, okula 

gidememe, çocuğu taĢıyamama veya getirememe Ģeklinde sıralanmıĢtır. Engelli 

çocuk ailelerinden bazıları, okul aĢılarının yapıldığı zamanlarda okula gidemeyen 

engelli çocukların okula çağrılması gerektiğini belirtmiĢlerdir (Ek-G). AĢıların eksik 

olması, engelli çocuk için ayrıca bir risk oluĢturmaktadır. 

Engelli ailelerin üçte biri en sık hizmet aldıkları sağlık kuruluĢunun fiziksel 

uygunluğunu yeterli bulmamaktadır. Bu uygunsuzluk, sakat arabasını koyacak yer 

olmadığı, taĢıma zorluğu, bekleme yerlerinin darlığı, kalabalık, merdivenlerin sorun 

olduğu, EEG çekilirken birçok sıkıntı yaĢadıkları Ģeklindedir. Bakırcı ve ark (2006)’ 

nın yaptığı araĢtırmada özürlülerin sağlık hizmeti alma sürecinde en fazla 

zorlandıkları fiziksel koĢullar ortopedik özürlüler için % 58,4 ile tek baĢına 

gidememe, görme özürlüler için % 65,2 ile, iĢitme-konuĢma özürlüler için % 52,6 ile 

iletiĢim kurma konusunda yaĢanan zorluklar, zihinsel özürlüler için ise tek baĢına 

gidememe gelmektedir. Kara ve ark (2006)’nın çalıĢmasında bedensel engelliler için 

birinci basamak sağlık kuruluĢlarının % 21,0’inin bahçesinden sağlık ocağına giriĢin 

zor olduğu, ayrıca engelliler için hiçbirinde lavabo-tuvalet olmadığı belirtilmiĢtir. 

Engelli çocukların ailelerinin üçte birine yakınının sağlık hizmetlerinden 

Ģikâyetleri vardır (Tablo 3.5). Bu Ģikâyetlerin çoğunluğu bekletilme, ilgi azlığı, 

öncelik olmaması Ģeklindedir. Altuğ Özsoy ve ark (2006)’nın zihinsel engelli 

çocuğun tedavi aĢamasında yaĢadığı zorluklara; hiçbir zaman cevabı % 6,4, nadiren 

% 6,4, arasıra % 31,8, çoğu zaman % 45,5, her zaman cevabı % 10,0 olmuĢtur. 

Sonuç olarak, engelli çocuğu olan ailelerin sağlık hizmetlerinden yararlanmada 

Ģikâyetçi oldukları konular üzerinde değerlendirme ve çalıĢmalar yapılmalıdır: 

Yakınmalar gerçek olabileceği gibi algı da olabilir. 

Engelli ailelerinin beĢte biri sağlık personelinin kendilerine yaklaĢımını 

olumsuz bulmuĢtur (Tablo 3.5). Bu olumsuzluk, yaklaĢımlarının insancıl olmaması, 

bilgisiz olmaları, ilgi azlığı, çocuk ağlayınca bakmak istememeleri, çocuklarına sert 



49 

 

davranılması, baĢtan savma davranmaları, bakıĢlarının rahatsız edici olması 

Ģeklindedir. Ayrıca engelli çocuk aileleri, sağlık çalıĢanlarının kendilerini anlamaya 

çalıĢmadıkları, sorunlarını dinlemeden göndermek istediklerini ifade etmektedir (Ek- 

G). Engelli ailelerinden sağlık personelinin yaklaĢımını olumlu bulanların oranı daha 

fazladır. Sağlık personelinin yaklaĢımındaki olumsuzlukların sadece engellilere karso 

mı, yoksa herkese mi olduğu da üzerinde durulması gereken bir konudur. Sağlık 

ocağından hizmet alımında engelli ailelerin onda birinden azı problem yaĢadığını 

belirtmiĢtir (Tablo 3.5). Bu problemlerin iletiĢim sorunu, önceliğin olmaması, 

tedavinin yarım kalması gibi kolaylıkla çözülebilir problemler olması dikkat 

çekicidir.  

Engellilik dıĢındaki sağlık problemlerinde engelli çocukların dörtte biri, 

kontrol grubunun ise onda birinden azı sağlık hizmet alımında güçlük yaĢadıklarını 

belirmiĢtir. Bu güçlükleri çoğunlukla bekletilmek, öncelik olmaması, ilgisizliktir. 

Kontrol grubuna göre engelli çocuğu olan aileler engellilikleri dıĢındaki sağlık 

problemlerinde sağlık hizmetlerinden yararlanmada 3 kata yakın daha fazla güçlük 

yaĢamaktadırlar (Tablo 3.6). 

Engelli çocukların ailelerinin üçte biri engelli çocuklarını her hastalandığında 

hastaneye götürmektedir. Kontrol grubundaki ailelerin çocuklarının tamamına yakını 

ise sağlık kuruluĢuna çok nadir baĢvurmaktadır (Tablo 3.7). Engelli grubunda sürekli 

kontrole gitme durumu, her ne kadar soruda engellilik dıĢı sağlık sorunu sorulmuĢsa 

da engelliliği için gittikleri kontrolleri de belirtmiĢ olabilirler. Daha sık hastane veya 

sağlık kuruluĢuna baĢvuru da olası hizmet alımı sorunlarını artırmaktadır. 

Engelli çocuğu olan ailelerin sağlık hizmetlerinden yararlanmada ilk tercih 

ettikleri kuruluĢ yarısından fazlasında hastanedir. Kontrol grubunda ise üçte ikisi 

sağlık ocağını tercih etmektedir (Tablo 3.8). Görülüyor ki, kontrol grubuna göre 

engelli çocuğu olan aileler yaklaĢık 2 kat daha fazla hastaneyi tercih etmektedirler. 

Bunun sebepleri arasında tetkiklerin daha fazla olması, uzman doktor bulunması, 

alıĢkanlık, sürekli gittikleri engellilikle ilgili doktorlarının hastanede olması ifade 

edilebilir.  

Engelli grubunda ailelerin yarısının, kontrol grubunun dörtte birinin sağlık 

hizmetlerinden bir takım ek beklentileri vardır (Tablo 3.8). Engelli grubunun üçte 

biri, kontrol grubunun beĢte birinin beklentisi çabukluk-kolaylık-öncelik ve ilgili 

olmaları, kaliteli hizmet, deneyimli uzman ekip olması, cihazların tam olmasıdır. 

Beklentisi olmadığını belirten engelli ailelerinin bir kısmı sağlık hizmetlerinin 
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düzelemeyeceği düĢüncesi ile yılgınlık içindedir. Diğer beklentiler ilaç yardımı-genel 

yardım olması, özürlülük raporlarının alımının kolaylaĢtırılması, çocuk yanlarında 

olmadan ilaçlarının yazılabilmesi, rehabilitasyon merkezleri için yıllık rapor alınma 

zorluğunun kaldırılması, sağlık personelinin kolaylaĢtırıcı olması, güleryüz, devletin 

verdiği iĢitme cihazının yetersizliği, rahatça muayene olanağı sağlanması, tedavi 

cihazlarının karĢılanıp ameliyat ve tedavilerin tümünün ücretsiz yapılması, il dıĢına 

sevklerde yol ve konaklama için maddi yardım sağlanması, akülü arabanın 

sağlanması, evde fizik tedavi yapılması, hastanelerde engelli çocuğunu taĢıyacak 

personelin olması gerektiği Ģeklindedir. Altuğ Özsoy ve ark (2006)’nın yaptığı 

çalıĢmada zihinsel engelli çocukların gerekli özel araçları sağlamada güçlük 

çekmeleri sorgulandığında hiçbir zaman % 14,5, nadiren % 17,3, arasıra % 26,4, 

çoğu zaman % 30,0, her zaman cevabını verenlerin % 11,8 olduğu belirtilmiĢtir. 

Görülüyor ki, engelli çocuğu olan ailelerin kontrol grubuna göre sağlık 

hizmetlerinden ek beklentileri daha fazladır. 

Engellilik durumu ile ilgili en önemli sorun ailelerin üçte ikisinden fazlasında 

toplum dıĢına itilmiĢ olma ve toplumun ilgisizliğidir. Sağlık hizmetlerinden yeterince 

yararlanamama ise yüzde onu biraz geçmiĢtir. Yıldırım Sarı ve ark (2006)’nın 

çalıĢmasında özürlü çocuğa karĢı ailenin, akrabanın, toplumun tepkisi çok farklı 

olmaktadır. Üstüner Top (2008)’un çalıĢmasına göre zihinsel engelli çocuğa sahip 

ailelerin toplumdaki kiĢilerle iletiĢim durumları incelendiğinde % 14,8’i yakınları ile 

sık görüĢmediği, % 43,5’inin ise çevreden destek aldıkları belirlenmiĢtir. Kahriman 

ve Bayat (2008)’ın çalıĢmasında engelli çocuğu olan ailelerin % 7,7’sinin sağlık 

hizmetlerinden yeterince yararlanamama konusunda endiĢe duydukları belirlenmiĢtir. 

Görülüyor ki, engelli çocuk ve ailelerinin toplum tarafından kabullenme sorunu 

yaĢanmaktadır. Bu nedenle toplumun duyarlı hale getirilmesi için bilinçlendirilmesi 

Ģarttır. 

Engelli çocuğun bakımındaki dezavantajlarda, ailelerin yarısı için en büyük 

yeri ekonomik yük alırken, üçte birinde ise fazla zaman ayırma, stres, gelecek 

korkusu, topluma karıĢamama ve ekonomik yükün hepsidir (Tablo 3.9). Benzer 

Ģekilde Kahriman ve ark (2008)’nın engelli ailelerin toplum ve akrabaları ile olan 

iliĢkilerinde % 82,4’ünün birbirlerini ziyaret edemedikleri, komĢularıyla iliĢkilerinde 

% 43,8’inin ziyaret edemediklerini, ayrıca % 31,2’sinin engelli çocuğundan dolayı 

komĢularının rahatsız olduğu, % 25,0’i ise iliĢkilerinin tamamen bittiğini, 

ebeveynlerin % 86,7’sinin kendilerine bir Ģey olması durumda çocukları için endiĢe 
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yaĢadıkları görülmüĢtür. Üstüner Top (2008)’un çalıĢmasında zihinsel engelli 

ailelerin % 46,3’ünün gelirinin giderine eĢit olduğu, % 52,8’inin gelirinin giderinden 

az olduğunu ifade etmiĢtir. Ailelerin % 63,3’ü çocuklarının bu durumu ile ekonomik 

durumlarının etkilendiğini belirtmiĢlerdir. Bunun yanında ailenin çocuğuna karĢı ne 

yapacağını bilememe endiĢesi kız çocuklarında % 13,0, erkeklerde % 18,0’dır. Küllü 

(2008)’nün çalıĢmasında engelli çocuğun bakımındaki sıkıntı yaratan durumlara 

bakıldığında; çocuğun masraflarının karĢılanamaması, kendine zaman ayıramama, 

sosyal aktivitelere katılamama, diğer insanlarla olan iliĢkilerin sınırlanması, tedavi 

aĢamasındaki bürokrasinin fazlalığı, engelli çocuğa sahip ailelerin bir araya gelip 

konuĢabilecekleri, çocuklarıyla ilgili deneyimleri paylaĢabilecekleri merkezlerin 

olmayıĢı/azlığı, çocuğu yetiĢtirirken diğer aile bireylerinden destek alamama, 

kendisine bir Ģey olursa çocuğunun geleceği ile ilgili bir Ģeyler yapamama, çevrenin 

özürlü çocuğa bakıĢının rahatsızlık vermesi, eğitim süresinin yetersiz olması, doktor 

ve hastane personelinin ilgisizliği, ekonomik yetersizliğin sorun oluĢturması olarak 

belirtilmiĢtir. Uyaroğlu Koçak ve ark (2007) çalıĢmasında zihinsel engelli çocukların 

annelerinin üçte biri sosyal aktivite azlığı yaĢadığı, üçte biri maddi yüklerinin ve 

gelecek kaygılarının arttığı, beĢte biri iĢ yükünün arttığı, % 10,0’uda yaĢamlarında 

değiĢim olmadığını ifade ettikleri belirtilmiĢtir. Özetle, ekonomik olarak ailelerin 

rahat olmadıklarını ifade etmelerinin yanında, fazla zaman ayırma, stres, gelecek 

korkusu, topluma karıĢamama da en büyük dezavantajları oluĢturmaktadır. 
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5. SONUÇ ve ÖNERĠLER  

Bu çalıĢmanın bulgularına göre elde edilen sonuçlar Ģöyle sıralanabilir: 

— Engelli çocuğu olan ailelerin sağlık hizmetlerinden yararlanmada tercih 

ettikleri ilk kuruluĢ çoğunlukla hastanedir. Dolayısıyla, bu aileler birinci basamak 

sağlık hizmetlerini bilmemekte ve daha az yararlanmaktadır. 

— Engelli çocuklar daha sık hasta olmakta ve kronik hastalıklar daha sık 

görülmektedir. Engelli çocukların engellilikleri dıĢındaki sağlık problemlerinden 

dolayı hastanede yatıĢ oranı yüksektir ve sağlık giderleri fazladır. 

— Engelli çocuk aileleri sağlık hizmet alımında fiziki ve psikolojik güçlük 

yaĢamaktadır. Sağlık personelinin yaklaĢımı konusunda ailelerde birtakım olumsuz 

algılar vardır. 

— Engelli çocuğu olan ailelerin sağlık hizmetlerinden beklentisi daha 

yüksektir.  

— Ailelerin engelin nedenleri, engellilere sunulan hak ve hizmetlerle hijyen 

konusunda bilgileri yetersizdir. 

— Engellilerde üst solunum yolu ve idrar yolu enfeksiyonu sık 

görülmektedir.  

— Engelli çocuğu olan ebeveynlerde akraba evliliği oranı yüksektir. 

 

Bu çalıĢmada yukarda elde edilen sonuçlara göre aĢağıdaki öneriler 

geliĢtirilebilir: 

— Engelli aileleri ve topluma birinci basamak hizmetleri iyi tanıtılmalı, 

aĢılama, yenidoğan tarama testlerinin (iĢitme taraması, fenilketonüri-hipotrodi-

biyotinidaz tarama programı gibi) gerekliliği hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca, 

birinci basamak hizmetleri arasında yer alan bebek ve çocuk izlemlerinin yapılması, 

planlı gebeliklerin önemi, gebelikte izlemlerin ve ayına göre gerekli tetkiklerin 

yapılmasının gerekliliği vurgulanmalıdır. 

— Önlenebilir sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan engellilik durumları için 

risk faktörleri belirlenmeli ve bunlara yönelik önlemler alınmadır.  

— Engelli çocukların engellilikleri dıĢındaki sağlık problemlerinin 

azaltılması ve yapılması gerekenler konusunda anneler eğitilmeli, engelli çocuklar 

izleme programlarına alınmalıdır ve sağlık hizmetlerinden yararlanmada engelli 

çocuklara pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. 
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— Tüm engelli ailelerin sosyal güvenceye sahip olması sağlanmalıdır 

— Sağlık personeline engelli çocuklara (ve ailesine) yaklaĢım konusunda 

rehberlik hizmeti verilmelidir.  

— Sağlık kuruluĢlarının engellileri zorlayan fiziksel ve iĢleyiĢe ait koĢulları 

düzenlenmelidir. Hastanede iĢleyiĢ ve evrak takibinde zorlanmaları ve engellilerin 

beklemeye tahammülünün az olması gibi sebeplerle engelli çocuğu olan aileler 

hastaneye baĢvurduğunda, iĢlemleri hiç bekletilmeden yapılmalı, tetkik yapılması 

veya beklemesi gerekiyorsa gerekli Ģartlar sağlanmalıdır (engelli arabası, beklemesi 

için kalabalık koridorlar dıĢında farklı bir mekan gibi). Bu durum, engelli çocukları 

için ailelerin sağlık kuruluĢlarına daha düzenli baĢvurmasını sağlayabilir. 

— Engelli çocuk ve ailesi bir bütün olarak ele alınmalıdır. Engelli çocuk 

ailelerinin sağlık hizmet alımında profesyonel düzeyde belli aralıklarla bilgilendirme 

ve destek programları yürütülmeli, sorunları dinlenmeli ve zaman ayrılmalıdır. 

Ayrıca anneler genelde kendilerine bir Ģey olursa çocuğuna kimlerin bakacağı ve 

sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağı konusunda endiĢeli tavır sergilediklerinden 

dolayı, kimsesiz engellilerin bakılacağı ve sağlık kontrollerinin düzenli yaptırılacağı 

engelli bakımevlerinin yapılması gerekliliği vardır. 

— Engelli çocuk ailelerine sık görülen hastalıkların önlenmesi ve hijyen 

konusunda periyodik olarak bilgilendirmeler yapılmalıdır. 

— Engelli ailelerinin yakınlarında engellilik görülmesinden dolayı, toplumda 

akraba evlilikleri konusunda eğitimler yapılmalı, tedbirler alınmalıdır. 
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6. ÖZET 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

Engelli Çocukların Engellilikleri DıĢındaki Sağlık Sorunları ve Sağlık Hizmetinden 

Yararlanma Durumları: Kontrollü saha çalıĢması 

 

Yasemin DURDURAN 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

DOKTORA TEZĠ / KONYA–2009 

 

ÇalıĢmanın amacı Konya il merkezinde yaĢayan zihinsel ve bedensel engelli çocukların 

sosyodemografik özelliklerinin belirlenmesi, engellilikleri dıĢında sağlık sorunlarının saptanması, 

sağlık hizmetlerinden yararlanma durumlarını etkileyen faktörlerin tespit edilmesi, engelli çocuğa 

sahip olan ailelerin beklentilerilerinin belirlenmesidir.  

ÇalıĢmada, Türkiye Özürlüler AraĢtırması 2002’de 10–19 yaĢtaki engelliler içinde süreğen 

hastalık dıĢı özürlülük oranının tüm özürlüler içindeki oranının % 42.3 olduğu dikkate alınarak bu 

oranın örneklemde % 10,0’luk sapma içinde temsilini % 95 güven düzeyinde ve % 90 güçle 

sağlayacak örneklem büyüklüğü formülle hesaplandı. AraĢtırmanın örneklemini Konya il merkezinde 

ikamet eden 0–18 yaĢ zihinsel ve bedensel engelli 258 çocuk ile benzer sosyokültürel ve demografik 

özelliklere sahip 258 engelli olmayan çocuk oluĢturdu. Veri toplamada, çocuğun annesine veya birinci 

derecede bakımını üstlenen kiĢiye anket uygulandı. Kategorik verilerin gruplar arası 

karĢılaĢtırılmasında Ki-Kare testinden yararlanıldı. 

ÇalıĢmaya alınan engelli çocukların % 40,7’si zihinsel engelli, % 31’i zihinsel ve bedensel 

engelli idi. Çoğunluğunun bir özrü vardı (% 58,9). Engelli çocuğu olan ailelerin sağlık hizmetlerinden 

yararlanmada tercih ettikleri ilk kuruluĢ; % 53,5 hastane, % 40,7 sağlık ocağı, % 1,6 özel doktor veya 

poliklinik idi. Kontrol grubuna göre engelli çocukların engellilikleri dıĢındaki sağlık problemlerinde 

hastanede yatıĢ oranı 6 kat fazla idi. Yine engelli çocuk aileleri daha yüksek oranda (2.8 kat) sağlık 

hizmet alımında güçlük yaĢıyorlardı. Kontrol grubuna göre engelli çocukları için ailelerin muayene 

dıĢı sağlık giderleri 3 kat fazla idi. Kontrol grubuna (% 4,7) göre engelli çocuklarda kronik hastalık 

görülme yüzdesi (% 27,5) oldukça fazlaydı. Kontrol grubuna göre engelli çocukların son bir yıl 

içersinde engellilikleri dıĢında geçirdiği hastalıklar 2 kat fazla idi. Engelli çocuğu olan aileler bu 

çocuklarını engellilik dıĢında da kontrol grubuna göre daha fazla sağlık kuruluĢlarına götürüyordu. 

Engelli grubunda % 50,0’sinin, kontrol grubunda % 25,2’sinin sağlık hizmetlerinden ek beklentisi 

vardı. Engelli ailelerinin % 28,3’üne göre sağlık kuruluĢları fiziksel olarak uygun değildi. Sağlık 

ocağından hizmet alımında % 8,2’si problem yaĢamıĢtı. Ayrıca % 31,8’inin sağlık hizmet alımında bir 

takım Ģikâyetleri vardı. Engelli çocuk aileleri, sağlık personelinin engelliye yaklaĢımı konusunda % 

21,3 oranında olumsuz görüĢ belirtti.  

Önlenebilir engelliliklerin önlenebilmesi ve engelli çocukların sağlık hizmetlerinden 

engellilikleri dıĢında da düzenli olarak faydalanabilmeleri amacıyla tüm sağlık personeli, sağlık kurum 

ve kuruluĢları entegre çalıĢarak, fiziki, iĢleyiĢ ve hizmet açısından engelli ailelerine kolaylaĢtırıcı 

olmalı, engelli çocuklar rutin izleme programlarına dahil edilmelidir. 

Anahtar Sözcükler: Engelli çocuk, sağlık hizmetleri, engellilik dıĢı sağlık sorunu  
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7. SUMMARY 

 

T.C. 

SELCUK UNIVERSITY 

INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES 

 

Health Problems of Disabled Children Apart From Their Disabilities and Their 

Health Service Utility: Case-Control Study 

 

Yasemin DURDURAN 

Department of Public Health 

PhD THESIS / KONYA-2009 

 

The purpose of the study is to define sociodemographic characteristics of the children with 

mental disabilities and physically handicapped living in the city center of Konya, to determine the 

health problems they encounter except for their disabilities, to find the factors that affect their state of 

benefiting from health services and to identify the expectations of their families.  

When considering that the ratio of non chronical disability among those between the ages of 

10 and 19, according to the Handicapped Research of Turkey 2002, including all handicappeds, is 

42.3%, the sample size of this rate that would represent in an assurance level of 95% and with a force 

of 90% within a deviation of 10.0 % was measured with a formula. The sample of the study consists 

of 258 disabled children between the ages of 0-18 and 258 no disabled children who have similar 

sociocultural and demographic characteristics, residing in the city center of Konya. To gather 

information, surveys were conducted for the mother of disabled child and for the person who look 

after them. Chi-square test was used in the comparison of categorical data within the groups. 

40.7% of the disabled children included in the study had mental disability and 31% were both 

mentally and physically handicapped. Most of them had only one handicap (58.9%). The health care 

facilities that the families with disabled children benefit from are hospitals (53.5%), health care 

centers (40.7%) and private clinics or polyclinics (1.6%). The rate of disabled children’s staying in 

hospitals when they encounter health problems apart from their disabilities were six times more than 

the control group. Besides, the families with disabled children had, at a higher level (2.8 times), 

difficulties in getting health service. Health expenses of the families for their disabled children apart 

from their examinations were three times more than the control group. Chronical diseases were seen in 

disabled children (27.5%) much more in contrast with the control group (4.7%). Disabled children 

also experienced diseases apart from their disabilities two times more than the control group in the last 

one year. The families with disabled children take their disabled children to health care facilities more 

than their control group. 50.0 % in the disabled group and 25.2% in the control group had additional 

expectations from health services. According to 28.3% of the families with disabled children, health 

care facilities were lacking in terms of material possessions. 8.2% had problems in getting service 

from health care centers. Moreover, 31.8% had some complaints about getting health service. Families 

with disabled children, health personnel approach to disability issues at a rate of 21.3% stated negative 

opinions. 

All health personnels, health institutions and organizations should work in an integrated 

manner and provide comfort for families with disabled children to inhibit possessible handicaps and in 

order disabled children to benefit from health services properly apart from their disabilities as well. 
Children with disabilities must be included in routine monitoring programs. 

Keywords: Disabled child, health care, health problems apart from disability 
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9. EKLER 

 

 

EK-A.  

ENGELLĠ ÇOCUKLARIN ENGELLĠLĠKLERĠ DIġINDAKĠ SAĞLIK 

SORUNLARI VE SAĞLIK HĠZMETLERĠNDEN YARARLANMA DURUMU 

ANKET FORMU  

Değerli Katılımcı,  

Bu çalıĢmada isim ve adres kaydedilmeyecektir. Bilgiler sadece bilimsel amaçla kullanılacaktır. 

 

Engellinin 

 

1.  Doğum Tarihi : 

2.  Cinsiyeti :  a) Kız  b) Erkek  

3.  Kaç kardeĢi var :……. 

4.  Kaçıncı çocuk :……. 

5.  Sağlık güvence durumu  a) Var  b) Yok 

6. Engellilik türü  

 a) Zihinsel engelli ………………………..  

 b) Fiziksel engelli ……………………….  

 c) Görme engelli ……………………….    

 d) ĠĢitme engelli   ……………………….  

 e) KonuĢma engelli  :……………………….  

 f) Diğer ………………………………………………………  

 g) Zihinsel + Fiziksel engelli ………………………………..  

 

7. Engellilik nedeni 

 a) Doğumsal ise sebebi 

 b) Sonradan ise sebebi…………………………….  

 

8. Engelliliğin ortaya çıkıĢ tarihi :………………………………… 

 

9. Günlük aktivitelerin yerine getiriliĢ Ģekli 

 Bağımlı Bağımsız  

 a) Banyo yapma  ( ) ( )  

 b) Giyinme ( ) ( )  

 c) Tuvalete gitme  ( ) ( )  

 d) Hareket etme  ( ) ( )  

 e) Kontinans  ( ) ( )  

 f) Beslenme  ( ) ( )  

 

 

 10. ġu anda engelliliğiyle ilgili eğitim-tedavi-rehabilitasyon giderleri için aylık tedavi 

masrafı………………. 

 

 11. Aile fertlerinden biri (veya kendisi) bir gönüllü kuruluĢa üye mi?  

a) Hayır b) Evet (ismini yazınız)…………………………………………  

 

12. Sürekli (kronik) bir hastalığı var mı?  

 a) Yok b) Var (ise nedir) …………………………………  
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13. Son 1 yıl içinde geçirdiği hastalıklar süresi / tekrar sayısı  

1……………………. ………………. 

2…………………….. ………………. 

3……………………. ………………. 

4……………………. ………………. 

5……………………. ………………. 

 

14. Son 1 yıl içinde hastanede yattı mı?  

 a) Hayır  

 b) Evet ise ……… gün engellilikle ilgili yatıĢ sebebi :……………………………… 

 ………. gün engellilik dıĢında yatıĢ sebebi :…………………………….. 

 

15. Son 1 yıl içinde geçirdiği kaza veya ameliyat  

 a) Trafik kazası………………………………………………………………….. 

 b) Ev kazası……………………………………………………………………… 

 c) Ameliyat………………………………………………………………………. 

 d) Diğer………………………………………………………………………….. 

 

16. Son 1 yıl içinde muayene dıĢında sağlık giderleri  

 a) Laboratuvar tetkiki…………………………………………………………… 

 b) USG, röntgen, EEG, EMG, MR vs…………………………………………….. 

 c) Diğer…………………………………………………………………………. 

 

17. YaĢına göre aĢıları tam mı? 

 a) Evet  

 b) Hayır ise nedeni………………………………………………………………  

 

18. En sık hizmet aldığınız sağlık kurumu sizce engelliler için fiziksel olarak uygun mu? 

 a) Evet  

 b) Hayır (ise açıklayın)………………………………………………………………….  

 

19. Sağlık personelinin size yaklaĢımı hakkındaki görüĢünüz.................................................. 

(Örneğin…………………………………………………………………………) 

 

20. Sağlık Ocağınızdan hizmet alımında problem yaĢadınız mı?  

 a) Hiç sağlık ocağına gitmedim 

 b) Hayır, problem yaĢamadım  

 c) Evet (ne gibi………………………………………………………………) 

 

21. Sağlık hizmetlerinden yararlanmada tercih ettiğiniz ilk kuruluĢ………………………….. 

Tercih sebebi……………………………………………………………………….. 

 

22. Sağlık hizmet alımındaki Ģikayetleriniz nelerdir?................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

 

 

Ailenin 

 

23. Aile tipi 

 a) Çekirdek aile 

 b) GeniĢ aile  

 c) ParçalanmıĢ 

 d) Anne ve/veya baba ölmüĢ 

 



61 

 

24. Annenin yaĢı………………… 

 

25. Oturduğunuz ev kendinizin mi? 

 a) Evet b) Hayır ise kira bedeli ……………………………………………………… 

  

26. Evin reisinin mesleği…………………………………..… 

 

27. Ailenin aylık toplam geliri…………………………… …TL. 

 

28. Engellinin anne-babası akraba mı?  

 a) Akrabalık yok Akrabalık varsa; a) 1.derece  b) 2.derece 

 

29. Birlikte yaĢadığı aile üyeleri hakkında bilgiler 

 

 Yakınlık 

Derecesi  

 

Cinsiyeti 

 

YaĢı 

Öğrenim 

Düzeyi 

 

Mesleği 

ÇalıĢma 

Durumu 

Engellilik 

Durumu 

 

1        

2        

3        

4        

5        

 

 

30. Birlikte yaĢadığınız aile üyeleri dıĢında, aile veya akrabada baĢka engelli var mı?  

 a)Hayır b) Evet ( Kim ve engeli )…………………………………………………….. 

 

31. Engelli çocuğunuzun, engellilik dıĢındaki sağlık problemlerinde sağlık kuruluĢuna ne 

kadar sıklıkta baĢvurursunuz? 

…………………………………… 

 

32. Engelli çocuğunuzun, engelliliği dıĢındaki sağlık problemlerinde sağlık kuruluĢundan 

yararlanmada karĢılaĢılan güçlükler 

 a) Güçlük yaĢamadım 

 b) YaĢadım ………………………………………………………………… 

 

33. Engelli olmayan çocuğunuzun sağlık problemlerinde sağlık kuruluĢuna ne kadar sıklıkta 

baĢvurursunuz? ………………………………………… 

 

34. Sağlık Hizmetlerinden Beklentileriniz nelerdir? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

35. Sizce engellilik durumu için en önemli sorununuz nedir? 

 Toplum dıĢına itilmiĢ olma ( ) 

 Sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamama ( ) 

 Hayatlarını kolaylaĢtıracak fiziki düzenlemelerin yokluğu ( ) 

 Devletin ve toplumun ilgisizliği ( ) 

 Toplumun ilgisizliği ( ) 

 Diğer………………………………………………………………………………… 
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36. Engelli çocuğun bakımında kiĢisel olarak ne tür dezavantajlarınız var? 

a) Ekonomik yük ( ) 

b) Fazla zaman ayırma ( ) 

c) Stres ( ) 

d) Gelecek korkusu ( ) 

e) Topluma karıĢamama ( ) 

f) Kendine ve diğer çocuklarına vakit ayıramama ( ) 

g) Hepsi ( ) 

h) Diğer………………………………………………………………………… 

 

 

Engellinin 1. derece bakımını gerçekleĢtiren kiĢiye ait (Annesi değilse) bilgiler: 

 

37. Yakınlık derecesi………………………………………………... 

38. Öğrenim düzeyi  

 a) Okuryazar değil  b) Okuryazar  c) Ġlkokul mezunu  

 d) Ortaokul mezunu  e) Lise mezunu   f) Yüksekokul Mezunu 

39. Ücretli ise mesleği:…………………………………………………… 

 

 

Tarih :  

GörüĢmeci adı : 

GörüĢmeci notu: 
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EK-B.  

 

ENGELLĠ OLMAYAN ÇOCUKLARIN SAĞLIK SORUNLARI VE SAĞLIK 

HĠZMETLERĠNDEN YARARLANMA DURUMU  

ANKET FORMU 

 

Değerli Katılımcı,  

Bu çalıĢmada isim ve adres kaydedilmeyecektir. Sadece bilimsel amaçla kullanılacaktır. 

 

 Çocuğun 

 

1. Doğum Tarihi : 

2. Cinsiyeti a) Kız b) Erkek  

3. Kaç kardeĢi var :……. 

4. Kaçıncı çocuk :……. 

5. Sağlık güvence durumu a) Var b) Yok 

6. Öğrenim düzeyi  

 a) Okuryazar değil  b) KreĢ, Anaokulu  c)Ġlkokul  

 d) Ġlkokul mezunu  e) Ortaokul mezunu f) Lise mezunu  

 

 7. ġu anda eğitim ve tedavi giderleri için aylık masrafı……………………. 

 

 8. Aile fertlerinden biri, bir gönüllü kuruluĢa üye mi?  

 a) Hayır b) Evet (ismini yazınız) …………………………… 

 

 9. Sürekli (kronik) bir hastalığı var mı?  

 a) Yok b) Var (ise nedir) ………………………………….  

  

10. Son 1 yıl içinde geçirdiği hastalıklar süresi / tekrar sayısı  

1……………………. ………………. 

2…………………….. ………………. 

3……………………. ………………. 

4……………………. ………………. 

 

11. Son 1 yıl içinde hastanede yattı mı?  

 a) Hayır  

 b) Evet ise ………… gün  

 

12. Son 1 yıl içinde muayene dıĢında sağlık giderleri  

 a) Laboratuvar tetkiki…………………………………………………………… 

 b) USG,röntgen,EEG,EMG,MR vs…………………………………………….. 

 c) Diğer…………………………………………………………………………. 

 

13. Son 1 yıl içinde geçirdiği kaza veya ameliyat  

 a) Trafik kazası………………………………………………………………….. 

 b) Ev kazası……………………………………………………………………… 

 c) Ameliyat………………………………………………………………………. 

 d) Diğer………………………………………………………………………….. 

 

14. YaĢına göre aĢıları tam mı? 

 a) Evet  

 b) Hayır ise nedeni………………………………………………………………  
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15. Çocuğunuzun sağlık problemlerinde sağlık kuruluĢuna ne kadar sıklıkta baĢvurursunuz? 

 …………………………………… 

16.Sağlık hizmetlerinden yararlanmada tercih ettiğiniz ilk kuruluĢ  

 …………………………………………. 

 Tercih sebebi………………………………………………………………… 

  

17. Çocuğunuzun sağlık problemlerinde sağlık kuruluĢundan yararlanmada karĢılaĢılan 

güçlükler 

 a) Güçlük yaĢamadım 

 b) YaĢadım ………………………………………………………………….. 

 

18. Sağlık Hizmetlerinden Beklentileriniz nelerdir? 

........................................................................................................... 

Ailenin 

 

19. Aile tipi 

 a) Çekirdek aile 

 b) GeniĢ aile  

 c) ParçalanmıĢ 

 d) Anne ve/veya baba ölmüĢ 

 

20. Oturduğunuz ev kendinizin mi? 

 a)Evet b) Hayır ise kira bedeli ………………………………………………. 

  

21 Ailenin aylık toplam geliri…………………………… TL. 

 

22. Çocuğun anne-babası akraba mı?  

 a) Akrabalık yok Akrabalık varsa; a) 1.derece  b) 2.derece 

 

23. Birlikte yaĢadığı aile üyeleri hakkında bilgiler 

 

 Yakınlık 

Derecesi  

 

Cinsiyeti 

 

YaĢı 

Öğrenim 

Düzeyi 

 

Mesleği 

ÇalıĢma 

Durumu 

Engellilik 

Durumu 

 

1        

2        

3        

4        

5        

 

  

24. Aile veya akrabanızda engelli var mı?  

  a) Hayır  b)Evet ( Kim ve engeli )………………………………………… 

 

 

Tarih :  

GörüĢmeci adı : 

GörüĢmeci notu: 
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EK-C.  

 
GÜNLÜK YAġAM AKTĠVĠTELERĠNDE BAĞIMLILIK ĠNDEKSĠ 

(Katz Index of Independence in Activities of Daily Living) 

 

Günlük yaĢam aktivitelerinde bağımlılık indeksi banyo yapma, giyinme, tuvalete gitme, 

hareket etme, kontinans ve beslenme. Fonksiyonel bağımlılık ve bağımsızlığın özel tanımları 

aĢağıda verildi. 

A. Beslenme, kontinans, hareket etme, tuvalete gitme, giyinme ve banyo yapmada bağımsız. 

B. Bu fonksiyonlardan biri dıĢında hepsinde bağımsız. 

C. Banyo yapma ve ek bir fonksiyon dıĢında hepsinde bağımsız. 

D. Banyo yapma, giyinme ve ek bir fonksiyon dıĢında hepsinde bağımsız. 

E. Banyo yapma, giyinme, tuvalete gitme ve ek bir fonksiyon dıĢında hepsinde bağımsız. 

F. Banyo yapma, giyinme, tuvalete gitme, hareket etme ve ek bir fonksiyon dıĢında hepsinde 

bağımsız. 

G. Altı fonksiyonun hepsinde bağımlı. 

Diğerleri: C, D, E ve F olarak sınıflandırılamayan en az iki fonksiyonda bağımlı. 

Bağımsızlık tanımlar içinde özellikle dikkate alınmıĢ olanların dıĢında denetim, yönetim 

yada aktif kiĢisel yardım olmadan fonksiyona göre hastaların yeteneğini gösterir. Bu o anki 

durum yada yeteneksizlik üzerine temellenir. Bu fonksiyonu yerine getirmeyi reddeden( 

istemeyen) bireyler yetenekli varsayılsalar bile fonksiyonu yerine getirmede güçsüzlük 

dikkate alınır. 

 

BANYO YAPMA (banyo süngeri, duĢ, banyo küveti) 

Bağımsız: Banyo yaparken vücudun tek bir bölümünde yardım alma (sırt, sakat extremite 

vb.) yada tamamen kendisi banyo yapar. 

Bağımlı:Banyo yaparken vücudun bir bölümünden daha fazlasında yardım alma, küvet 

içinde yada dıĢında alınan yardım yada kendisi banyo yapamaz. 

 

GĠYĠNME 

Bağımsız:Tuvalette ve iç çamaĢırlarını giyinebilme, elbiseleri, dıĢtaki giysileri giyme, 

bağları bağlayabilme, ayakkabı bağlama aktivitesi dıĢında tutuldu.  

 

TUVALETE GĠTME 

Bağımsız: Tuvalete gidebilir, tuvalete girme ve çıkma, elbiselerini düzeltme, boĢaltım 

organlarını temizleme ( sadece geceleri kendisi sürgüyü ve mekanik destekler kullanabilir. 

Bağımlı:Yatak lazımlığı yada oturaklı lazımlık kullanır.Yada tuvalete gidip/gelmede yada 

lazımlık kullanmada yardım alır. 



66 

 

 

HAREKET ETME 

Bağımsız:Bağımsız bir Ģekilde yatağın içinde/dıĢında hareket eder yada sandalyede oturur, 

kalkar (mekanik bir destek kullanabilir). 

Bağımlı:Yatakta yada sandalyede hareket etmede yardım alır, birçok hareketi yerine 

getiremez. 

 

KONTĠNANS 

Bağımsız:Ġdrar ve gayta çıkıĢını kendisi kontrol eder. 

Bağımlı:Ġdrar yada gaytada total yada kısmi incontinans, kısmi yada total lavman yada 

kataterle kontrol yada düzenli yatak lazımlığı kullanma. 

 

BESLENME  

Bağımsız:Tabaktan yada ağız içine yiyeceklerin alınması (etin kesilmesi yada yiyeceklerin 

hazırlanması, ekmeğe yağ sürme). 

Bağımlı:Beslenme aktivitesinde gereksinilen yardım, hiç yiyemez yada parenteral beslenme 

kullanır. 



67 

 

EK-D. Etik Kurul Ġzni 

 

 

 
 



68 

 

EK-E. BilgilendirilmiĢ Onam Formu 

 

 

BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAM FORMU 

 

 

 

Engelli çocukların sağlık sorunları ve hizmetten yararlanması ile ilgili ÇalıĢma 

hakkında bana sözlü ve ayrıntılı açıklamalar yapıldı. Bu koĢullarda söz konusu 

araĢtırmaya kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul 

ediyorum.  

 Tarih:       …../…../…….. 

  

 

 Ġmza: ……………………. 

 

 

Gönüllünün Adı soyadı,  Ġmzası, Adresi (varsa telefon/faks no.) 

 

 

Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasinin. 

Adı  soyadı,  imzası (varsa telefon/faks no.) 

 

 



69 

 

EK-F. Konya Ġl Sağlık Müdürlüğü Ġzni 
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EK-G. Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğüne Verilen Dilekçe 
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EK-H. Bazı Katılımcıların Sağlık Hizmet Alımıyla Ġlgili Yorumları 

 
— “Çocuğumu engelliliği dışında sağlık kuruluşuna götürdüğümde zaten hasta, “bunun 

için getirmeye ne gerek var” dediler.” 

— “Sağlık çalışanları bizi anlamaya çalışmıyor”.  

— “Sağlık personeli nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Çocuğuma böbrek ihtiyacı 

olduğunda sağlık personelinin böbreğinizi verir misiniz, sağlam çocuğunuz var iyi düşünün, 

bu zaten yaşayacak mı?” soruları bizi çok üzdü.  

— “Çocuklarımızın durumunu görmezden gelip sorunları dinlemeden göndermek istiyorlar. 

İyileşecek de ne ocak” gibi yorumları oluyor. 

— “Sağlık çalışanları çocuğuma özürlü gibi davranmasınlar.” 

— “Sağlık personelinin yaklaşımı kasabın koyuna yaklaştığı gibi oluyor”. 

— “Fakültedeki sağlık personelinin yaklaşımı iyi değil”. 

— “Unutulmamak ve önemsenmek ve çocuklarımızın ihmal edilmemesini istiyoruz, önceki 

yıllara göre bu sene sağlık personeli daha duyarlı ve iyi”.  

— “Sağlık kurumlarında her şey sorun, zaten beklemeye tahammülümüz az”. 

— “Çocuğumuzda sıkça diş problemi oluyor, diş problemi olduğunda devlette 

çözülemediğinden, özele götürmek zorunda kalıyoruz. Özele gidince yüksek para istiyorlar. 

Diş problemlerinin çözülmesi çok zor oluyor”. 

— “İlaçların ithal olması bulmakta zorlanmamamıza neden oluyor”.  

— “Özürlülerden ilaç katkı payı alınmasın”.  

— “Sağlık kuruluşlarında işitme engeli olanlara tercüman istiyoruz”. 

— “Sağlık personeli öncelik tanısada, diğer vatandaşlar sıra konusunda itiraz ediyorlar”. 

— “Yeni çıkan aile hekimliği konusunda tereddütlerim var”  

— “Sağlık raporu daha kolay alınsın”.  

— “Bizim çocuklarımız için herkesin sağlık kurul raporu aldığı yerlerin dışında rapor 

yenilemek için ayrı bir birim istiyorum”. 

— “Randevuların aralıkları çok uzun oluyor, hastanede yapılacak işlerin karmaşık olması 

işleri zorlaştırıyor”. 

— “Okul aşıları okulda yapılıyor, engelli çocuklar da okul aşılarına çağrılmalı”. 

— “Biz çocuğumuzu özürlü olarak kabul etmiyoruz, sağlık çalışanları ve toplumda o gözle 

bakmasın”. 

— “Doğum anında gebe izlemi daha iyi yapılmalı. Küvöz sorunu olmamalı”. 

— “Özel eğitim ve bakım personelinin yetiştirilmesine özen gösterilmeli, çünkü sağlık 

ocaklarının ve ailelerin tek ihtiyacı ne yapacaklarını bilmemeleri”. 
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EK-I. Tez Konu BaĢlığı DeğiĢiklik Karar Örneği 
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