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§ Türkiye Özürlüler Araştırması, 2002 
§ Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı – TUİK
§ 97.433 hane ile görüşme
§ Yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, iş gücüne katılım durumu, sosyal güvenlik 

durumu, engellilik oranı, engelliliğin ortaya çıktığı süreç, engelliliğin sebebi, engellilik 
oranı, tedavi durumu, cihaz kullanma durumu, engelli bireylerin kurumlardan 
beklentileri.

§ Sonuç: Ülke nüfusunun %12.29’u engelli bireylerden oluşuyor. 

§ Nüfus ve Hane Halkı Araştırması, 2011
§ 1927 ilk sayım – 2000 son geleneksel sayım – 2007 ilk kez kayıt sistemi üzerinden sayım
§ 2010 BM Dünya Nüfus ve Hane Halkı Sayım Programı – kırılgan gruplar - engellilik 



§ Nüfus ve Hane Halkı Araştırması, 2011
§ Medeni durum, şu an yaşanan yer, 5 yıl önce 

yaşanan yer, göç etmem sebebi, yurt dışı ziyareti, 
engellilik, okur- yazarlık ve eğitim durumu, 
okul öncesi eğitime katılım durumu, iş gücü 
katılımı, doğurganlık, ölüm. 

§ Engellilik verileri için, BM tarafından oluşturulmuş
Washington Group tarafından oluşturulan soru seti 
kullanılmıştır. Bu soru seti, ICF ile uyumludur. 

§ ICF:  International Classification of Functioning, Disability
and Health (ICF) – Dünya Bankası tarafından geliştirildi 
ve 2001’den beri dünya genelinde uygulanıyor.

Türkçesi: I%şlevsellik, Yeti yitimi ve Sağlığın Uluslararası 
Sınıflandırılması 
§ 6 engellilik hali sorgulanıyor. 
Görme, işitme, yürüme ve merdiven çıkma, konuşma, bir 
nesneyi taşıma ve kaldırma, öğrenme ve hatırlma
problemleri







§ Araş̧tırma kapsamında bu alanlardan en az birinde ç̧ok zorlandığını veya hiç 
yapamadığını belirten kiş̧iler en az bir engeli olan nüfus kapsamına alınmıştır. 

§ Sonuçlara göre:

%6,9  - 4.876.000 kişi engelli olarak belirlenmiştir. 



Türkiye’deki Araştırmalara Göre Engelli Çocuk Oranları : 

§ Türkiye Özürlüler Araştırması 2002 (97.433 hane-mülakat )

Toplam engelli nüfus: 12.29 % 

Engelli çocuklar yaş grubu:      0-9            4.15   %

Engelli çocuklar yaş grubu :    10-19        4.63   %

§ Nüfus ve Hane Halkı Araştırması – 2011 (2.2 milyon hane – mülakat)

Toplam engelli nüfus: %6,9 % 

Engelli çocuklar yaş grubu:         3-9             2.3 %        

Engelli çocuklar yaş grubu:        10-14          2.1 %

Engelli çocuklar yaş grubu:        15-19          2.3 %



1.Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 200 milyon çocuk (çocuk ve genç nüfusun %10’u) 
ya engelli olarak doğuyor ya da 19 yaşından önce herhangi bir sebeple engelli hale 
geliyor.

2.Engelli çocukların %80 gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor
3.Sadece %10’u eğitime erişebiliyor.

§ Sahadan gelen veriler:
1.Çoğunun doğumu kayıt altına alınmıyor.
2.Büyük bir kısmı sağlık hizmetlerine ulaşamıyor.
3.Toplumdan dışlanıyor ya da topluma hiç çıkarılmıyor.
4.Ailelerinden uzakta kurum bakımı altında yaşıyor. 



§ Kamu kuruluşlarının yayınladığı rapor ve istatistikler

§ Özel veya sivil kuruluşların yayınladığı rapor ve istatistikler

§ Çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bilgi edinme başvurusu (4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde),

§ Medya tarama

§ Eğitim hakkının tanımlandığı kanun, yönetmelik, genelge ve bakan oluru 
taraması

§ Eğitim vizyonu hakkındaki politika belgeleri ve resmi kitapçık ve kılavuzlar

§ Bireysel ihlal başvuruları

§ STKlar ile  ile yapılan toplantılarda elde edilen saha deneyim paylaşımları







115.556

130.624

48.257

İlkokul Kaynaştırmalı Eğitim Alan Öğrenci
Sayısı

Ortaokul Kaynaştırmalı Eğitim Alan Öğrenci
Sayısı

Ortaöğretim Kaynaştırmalı Eğitim Alan
Öğrenci Sayısı

İlk-Orta-Lise Kaynaştırmalı Eğitim Alan Öğrenci  Sayıları (2019)



§ Okullaşma oranı yayınlanmıyor. 

§ Engel türü yayınlanmıyor.

§ I"l dağılımı yayınlanmıyor.

§ Ek hizmetler (yararlanan kişi sayısı ve bütçe) yayınlanmıyor. (Evde eğitim hizmeti, 
taşıma sistemi, kitap araç gereç vb.)

§ Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin veriler sınırlı yayınlanıyor. 
Sadece yararlanan kişi sayısı ve merkez sayısı yayınlanıyor. 

§ Öğretmen eğitimlerine ilişkin veriler yayınlanmıyor.

§ Açık lise uygulamasından yararlanan engelli öğrenci sayısı yayınlanmıyor.



§ MEB Meclis Bütçe Sunum:



§ Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler 
bakanlığı – İstatistik Bülteni: 



§ Komisyon Raporu – Tutarsızlık veriler!



§ Bilgi edinme başvuruları:   CI"MER – gerçek kişi üzerinden alıyor başvuruyu







§ Medya verileri:



§ Bakanlıkların resmi istatistikleri

§ Bakanlıkların meclisteki bütçe sunumu

§ Politika belgeleri ve kılavuzları (MEB 2023 Vizyonu vb.)

§ Meclis komisyon raporları

§ Medya verileri

§ Bilgi edinme başvuruları

§ I"hlal bildirimleri (gerçek kişi ya da STKlar)

§ Bakanlıkların uluslararası kuruluşlara sunduğu raporlar ( AB I"lerleme raporu, BM 
Engelli Hakları Komitesi raporu vb.)







§ BM Engelli Hakları Komitesi’nin Türkiye hakkındaki raporu (2019)

Erken eğitime erişim, kız çocuklarının eğitimi, Suriyeli engelli çocukların eğitimi

§ UNESCO Global Education Monitoring Report (Mart 2020)

Kırsalda eğitim, aile katılımı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, iş için gerekli 
beceriler, aktif vatandaşlık, hakkaniyet, kitapların durumu, burslar

§ International Disability Alliance (Mart 2020)

Ayrımcılık, ek destek hizmetler, makul uyumlama çalışmaları



§ https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/51832/mayis-istatistik-bulteni.pdf

§ https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss200.pdf

§ http://www.engellihaklariizleme.org/tr/files/belgeler/engelli_haklari_izleme_kila
vuzu.pdf

§ https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_09/04115200_engelsizokulmode
liyolharitas.pdf

§ https://en.unesco.org/gem-report/

§ https://www.internationaldisabilityalliance.org/ida-inclusive-education-2020

§ https://www.esithaklar.org/wp-content/uploads/2019/10/Engelli-Hakları-
Komitesi_No4-son.pdf

§ https://www.echa.org.tr

§ https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/51832/mayis-istatistik-bulteni.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss200.pdf
http://www.engellihaklariizleme.org/tr/files/belgeler/engelli_haklari_izleme_kilavuzu.pdf
https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_09/04115200_engelsizokulmodeliyolharitas.pdf
https://en.unesco.org/gem-report/
https://www.internationaldisabilityalliance.org/ida-inclusive-education-2020
https://www.esithaklar.org/wp-content/uploads/2019/10/Engelli-Haklar%C4%B1-Komitesi_No4-son.pdf
https://www.echa.org.tr/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
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