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GiRi~

Ozel egitim konusunun <;ok eskilere dayanan bir toplum sorunu olmasl, degi§ik bilim
dalan ve degi§ik meslek alanlannm konuya egilmi§ olmasmdan dolaYI bu alanda kullamlan
bir <;ok terim vardlr. Oztirlti <;ocuk, ozel egitime muhta<; <;ocuk, ayncahkh <;ocuk, engelli <;0cuk vs. gibi (Ozsoy ve ark. 1992). Ancak son yIllarda egitimcilerin "ENGELLi" terimini kullanmaYI tercih ettikleri gortilmektedir.
2916 sayIlI ozel egitim kanunu engelli <;ocuklan beden, zihin, ruh, duygu, sosyal ve
saghk ozelliklerindeki olagan dl§l ayncahklan nedeniyle normal egitim sistemlerinden yararlanamayan 4-18 ya§ <;ocuklan olarak tammlamaktadlr. Ulkemizde bu gruba giren <;ocuk saYIsI
1990 Genel Ntifus saylmma gore yakla§lk 3.700.000 dir. Ttim <;abalara ragmen ozel egitimde
okulla§ma oram % 2.71 'dir(Ya§ama Sevinci, 1992).
Oysa ozel egitim genel egitimin aynlmaz bir par<;asldlr. Egitim gormek, ttim engelli
<;ocuklann hakkldlr.Ozel egitimin amacI, engelli <;ocuklann kapasitelerini ula§abilecekleri en
tist dtizeye <;lkarmak, gereksinimlerini kar§llayacak duruma getirmek,uyumlu, mutlu ve tiretken bireyler olarak toplum ya§ammda yerlerini alabilmelerini saglamaktIr(Bilir, 1986).
ARA~TIRMANIN

AMACI

Bu ara§tIrmanm amaCI, Antalya ilinde ya§ayan engellilerin sayllanm, engel ttirlerini,
egitim, sportif-sosyal-ktilttirel etkinliklere katIlma, meslek sahibi olma durumlanm incelemek,
engellilere hizmet veren vaklf, dernek ve okullarla i§birligi kurabilmek ve bu kurum ve kurulu§larla ortak <;ah§malar yapabilmektir.
ARA~TIRMA YONTEMi

. Antalya il ve il<;elerinde, Milli Egitim Bakanhgma bagh ilk-orta-lise ve dengi okullara, kamu-kurum ve kurulu§lanna ve muhtarhklara uygunolarak <;e§itli anketformlan geli§tirilmi§tir.
Okullara gonderilen anket formu, engelli ogrencilerin cinsiyet, ya§, ogrenim durumu,
ogrenim gordtikleri egitim kurumunun niteligi, katlldlklan sosyo-ktilttirel ve sportif etkinlikler
gibi ozellikler hakkmda bilgi toplamaYI ama<;lamaktadlr.
Kamu kurum ve kurulu§lanna gonderilen anket formu ise, <;ah§an engelli personelin
ya§, cinsiyet, engel grubu, ogrenim durumu, meslegi, sosyo-ktilttirel ve sportif etkinliklere katIlma durumu hakkmda bilgi edinmeye yonelik sorulan i<;ermektedir.
Muhtarhklardan ise, herhangi bir egitim kurumuna devam etmeyen ve herhangi bir
i§te <;ah§mayan, evde himaye edilen engellilerin, ya§, cinsiyet, engel ttirti, devlet dairesi dl§mda herhangi bir i§ yerinde <;ah§ma durumu gibi ozellikleri ile ilgili bilgiler edinilmeye <;ah§llml§tlr.
Bunun yamslra Antalya ilinde faaliyet gosteren <;e§itli engel gruplarma yonelik dernekler, vaklflar ve okullardan gorU§me yontemi ile bilgi edinilmi§tir.
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ORNEKLEM GRUBU
Antalya il ve il~elerinde tesadiifi orneklem yontemi ile belirlenen Milli Egitim Bakanhg10a bagh 400 ilk-orta-lise ve dengi okul, 52 kamu kurum ve kurulu§u, 250 muhtarllk
ara§tIrman1O orneklemini olu§turmaktadlr.
ARA~TIRMA

BULGU VE SONU«;LARI

1- Milli Egitim Bakanhg10a Bagh, ilk-Orta-Lise ve Dengi Okullara Devam Eden Engelli Ogrencilerle ilgili Ara§trrma Bulgu ve Sonu~lan;
Milli Egitim Bakanhg10a bagh, ilk-orta-lise ve dengi okullara devam eden 602'i klZ
ve 897'i erkek ogrenci olmak iizere toplam 1499 engelli ogrenci oldugu belirlenmi§tir.
Engelli ogrencilerin cinsiyete gore daglhml incelendiginde % 40'mn klZ, % 60'nm erkek oldugu goriilmektedir.
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Engel gruplann10 daglhmma bakIldlg1Oda, engel gruplan i~inde zihinsel engelli
ogrencilerin oran101O (% 35) daha fazla oldugu goriilmektedir. Ortopedik engelliler, zihinsel
engellilerden sonra en yiiksek orana sahip engel grubu olarak belirlenmi§tir. Siirekli hastahgl
olan ogrencilerin oram % 22 olup hemofili, diyabet, anemi, akdeniz anernisi, kalp kanser,
astrm, kas yetmezligi gibi hastahklara sahip olan ogrencileri kapsamaktadlr.
Grafik 2:

Engel Tiiriine Gore Daglhml

Engelli ogrencilerin egitim durumlan incelendiginde; okulOncesi egitimden yararlananlarm oran101O % 1, ilkokula devam edenlerin oran101O % 78, ortaokula devam edenlerin
orammn % 15, liseye devam edenlerin oran101O ise % 6 oldugu goriilmektedir. ilkokula de204
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yam eden engelli ogrencilerin hemen hemen yans1 (% 52) hafif dereceli bir engele sahip olup
normal sl111flarda egitimlerine devam etmektedirler. % 19'u alt ozel sl111flarda % Tsi kayna§tlrma sm1flannda egitim gormektedirler.
Grafik 3:

Egitim Durumlarma Gore

ilkokula devam edenlerin % 86'1 ilkokul programmm bir par9as1 olarak sportif etkinliklere katllmaktad1rlar. Ortaokullarda bu oran % 14 iken, liseye devam eden ogrenciler
hakkmda bir bilgi almamarrn§t1r.
Grafik 4:
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Sportif etkinliklere katIlan engelli ogrencilerin engel gruplanna gore dag1hrrn incelendiginde zihinsel engelli ogrencilerin % 3Tnin sportif etkinliklere katIld1g1 gortilmektedir.
Bunu % 25 ile i§itme engelliler, % 21 ile ortopedik engelliler izlemektedir.
Grafik 5:
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Sportif etkinliklere katllan engelli ogrencilerin % 3Ti atletizm, % 16'1 cimnastik etkinlikleri ile ilgilenmektedirler.
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Grafik 6:
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Sosyo-kiilttirel etkinliklere katllan engelli ogrencilerin % 23'ti zihinsel engelli ve %
26'1 ortopedik engelli ogrencilerden olu~maktad1rlar.
Sosyo-ktiltiirel
Etkinliklere
KatJlan Engellilerin Engel Tiiriine
Gore DagJlmll

Grafik 7:

Engelli ogrencilerin % 48'nin resim etkinliklerine, % 35'nin ise mtizik etkinliklerine
katld1klan goriilmektedir.
Grafik 8:

Engellilerin
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Engelli ogrencilerin katlld1klan sosyo-kiilttirel etkinlikler egitim durumlanna gore incelendiginde; % 75'ni ilkokul ogrencilerinin olu~turdugu gortilmektedir. Bu oran lisede % 5
olup, egitim dtizeyi ytikseldik~e sosyo-ktilttirel etkinliklere katlhm oram azalmaktad1r. Okullarda ozel egitim bran~mdan mezun 7 ogretmen gorev yapmaktad1r.
Grafik 9:
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II. Kamu Kurum ve Kurulu§larmda (:ah§an Engelli Personelle ilgili ara§tIrma Bulgu
ve

Sonu~lan :

(:ah§an engellilerin, cinsiyetlerine gore dagIllml incelendiginde % 15'i kadm, % 85 'i
erkek olmak iizere 296 ki§i oldugu goriilmektedir. Personelin ya§ ortalamasl kadmlarda 29, erkeklerde 33'diir.
Engellilerin
Dagtllml

Cinsiyete

Gore

Grafik 10:

Engelli personelin engel tiiriine gore dag1l1mma bakIldlgmda, ortopedik engellilerin
% 65 oram ile en biiyiik dilimi olu§turdugu goriilmektedir. (:ah§an i§itme engellilerin oram %
16, gorme engellilerin oram ise, % 13'diir. Kurumlarda zihinsel engelli personel 9ah§tmlmaktadlr.
Engellilerin Engel Tiiriine Gore
Dagtllml

Grafik 11:

(:ah§an engellilerin % 59'u ilkokul mezunu, % 9'u ortaokul mezunu % 26'1 lise mezunu, % 6'1 ise yiiksekokul mezunudur.

Grafik 12:

Engellilerin Egitim Durumlarma
Gore Dagtllml

Engellilerin 9ah§tIklan kurumlardaki iinvanlanna gore dag1l1mlan incelendiginde daha ~ok i§~i (% 61) olarak ~ah§tlklan goriilmektedir. % 30'u memur ve % 9'u hizmetli olarak
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9ah§maktadlrlar. Ortalama hizmet stireleri ise kadmlarda 7, erkeklerde 11 ylldu.
Grafik 13:
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c;ah§an engellilerin sportif etkinliklere katIlma oranlanmn olduk9a dti§tik oldugu (%
3) gortilmektedir. Bununla birlikte ortopedik ve i§itme engelliler diger engel gruplanna gore
daha ytiksek orand a sportif etkinliklere katIlmaktadlrlar. Sportif etkinliklere katIlan personelin
% 2'i futbol, % O.3'ti ise voleybol bran§l ile ilgilenmektedir.

Grafik 14:
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Engellilerill Katddlklan Sportif
Gore
Etkinliklerin
Tiirlerine
Dagdlml

c;ah§an engelliler % 4 oranmda sosyo-ktilttirel etkinliklere katIlmaktadlrlar. Engel
gruplan i9inde ortopedik engellilerin katlhmmm ytiksek oldugu (% 47) gortilmektedir.
Grafik 15:

Sosyo-Kiiltiirel
Etkinliklere
Katillan
Engellilcrin
Engel
Tiiriine Gore Dagdlml

Engelli personelin orgti-diki§, bilgisayar ve mtizik gibi sosyo-ktilttirel etkinliklere
katIldlklan gortilmektedir. c;ah§an iki engelli "engellilerle" ilgili derneklere tiyedir.

208

B1
Grafik 16:

EngeUilerin KatIldlklan SosyoKiiltiirel Etkinliklerin Tiiriine
Gore DagIllrnl

III. Muhtarhklardan Elde edilen ve Herhangi Bir Egitim Kurumuna Devam Etmeyen,
Herhangi Bir i§te <;ah§mayan, Evde Himaye Edilen Engellilerle ilgili Ara§hrma Bulgu ve Sonu<;:lan:
Muhtarhklardan elde edilen bilgilere gore, engellilerin 311'i kadm ve 516'S1 erkek 01mak tizere toplam 827 ki§idir. Engellilerfn ya§ ortalamasl kadmlarda 23, erkeklerde 31'dir. En..
gellilerin btiytik bir ~ogunlugunun evde himaye edildigi ve bunlardan sadece 7 sinin ogrenim
gordtigti belirlenmi§tir. Engellilerden 33'tintin de basit i§lerde ~ah§tlgl anla§tlmaktadlr.
Engellilerin cinsiyete gore dagtllmma baktldlgmda, % 38'i kadm, % 62'inin erkek 01dugu gortilmektedir.

Grafik 18:
Engellilerin
DagIllml
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Engellilerin engel ttirtine gore dagtllml; % 35'i zihinsel engelli, % 30'u ortopedik engelli, % 15'i i§itme engelli, % 7 ~ift engelli, % Tsi gorme engelli, % 6'1 stirekli hastahgl bulunan engellilerden olu§tugunu gostermektedir.
Grafik 19:

Engel Tiiriine Gore DagIllml
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IV. ilimizde Faaliyet Gosteren Bazl Vaklf, Dernek ve Okullar la Yap dan Gorii§melerden Elde Edilen Sonu~lar:
DERNEKLER
Alb Nokta Korler Dernegi: AltI Nokta Korler Demegi'nin amaCI, korltige yol a<;an
nedenlerin ortadan kaldmlmasl i<;in gerekli onlemlerin almak, tilkemizdeki gormez bireylerin
ekonomik, toplumsal, ktilttirel, mesleki vb. baklmlardan geli~tirilmesine katkIda bulunmak,
diger vatanda~larla e~it ya~am ko~ullanna ve standartlanna sahip olacak ~ekilde ya~ama katlhmlanm saglamaktIr.
..... . Korler demegi 1958 yllmda kurulan demegin ~ubesi olarak Antalya'da 1986 YIlmda ac;llml~tIr. Ttim gelirini, piyango biletleri ve bayram kartlan satI~lanndan ve aidatlanndan elde etmektedir. Uyelerinin % 80'ini gorme oztirltiler olu~turmaktadu. Herhangi bir sportif ve sosyal ktilttirel etkinlikleri bulunmamakta ancak, gormeyenleri okula ya da i~e yerle~tir
me konusunda <;e~itli giri~imlerde bulunmaktadlr. Bunun yamsua, tiyeleri toplumla kayna~tIr
mak, kendilerini toplumdan soyutlamamalanna ve pasifize etmemelerine yardlmcl olmayl
ama<;lamaktadu.
Beyaz Baston Korler Dernegi :
Beyaz Baston Korler Demegi Antalya'da 1988 Yllmda a<;llml~tu. Demek Sefa Akm
ilkogretim Okulunda kayna~tIrma egitimini destekleyerek ogrencilere yatIh pansiyon imkam
saglamaktadlr. Baklcl annel~r lcontroltinde okulda gtin boyu ders stiresini tamamlayan ogrenciler servisle demege getirilmekte ve her ttirlti ihtiya<;lan burada kar~llanmaktadu.
Aynca Halk Egitim Merkezinin i~birligi ile a<;Ilan c;orap orme kurslan demek btinyesindeki 18 makina ile atOlyede stirdtirtilmektedir. Kurs stiresi 3,5 ay olup yurdun degi~ik yorelerinden kursiyerler demekte yatIh olarak banndmlmaktadu. Aym zamanda elde edilen tirtinler satIlarak demege gelir saglanmaktadlr.
Demek tarafmdan yeti~tirilen mtizik grubu piyango biletleri gibi satl~lardan ve aidatlanndan gelir elde edilmektedir. Gontillti okuyucular tarafmdan ilkokul ve ortaogretim ders
kitaplan kasetlere okunarak bir ktittiphane olu~turulmu~tur. Kitap kasetleri, ihtiyac; duyan ki~i 
lere belirli ticret kar~lhgmda satIlmaktadu.
Ozel Egitime Muhta~ <;ocuklan Koruma Dernegi:
Yasal olarak kurulmu~ olup, herhangi bir etkinligi yoktur.
Tiirkiye Sakatlar Dernegi Antalya ~ubesi :

...

Yeni kurulmu~ demegin amaCl ortopedik engelli tiyelerine sosyal haklar elde etmeye
<;ah~maktIr. Paaliyetlerine Antalya Belediyesi Oztirltiler Masasl, btinyesinde devam etmektedir.
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VAKIFLAR
Zihinsel Oziirliiler Vakfl
Yasal olarak kurulmu~ olup, herhangi bir etkinligi yoktur.
Ozel Egitime Muhta-; <;ocuklar Vakfl:
Yasal olarak kurulmu~ olup, herhangi bir etkinligi yoktur.
Zihinsel Yetersiz <;ocuklan Yeti~tirme ve Koruma Vakfl:
Ankara'daki vakfm ~ubesi olarak crah~an bu vakIf, 1990 yllmda faaliyet gostermeye
ba~laml~t1r. Dogrudan ya da aileler araclhglyla vaklfa ba~vuran, zihinsel yetersizligi olan cr o cuklann egitimi icrin egitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri kurmak amacrlan arasmdadlr. ~u anda faaliyet gosteren vaklf, btinyesinde zihinsel, i~itme, spastik, otistik 9"ocuklara
hizmet vermektedir. Bu crocuklann ya~ grubu 7-17 arasmda olup zeka puanlan 25 ile 50 arasmda degi~iklik gostermektedir. Toplam 36 crocuga hizmet verilmektedir. Bir mtidtir, bir zihinsel engelli mtidtir yardlmclsl, dort klZ meslek lisesi mezunu ogretmen ve iki hizmetli ile crah~malanm stirdtirmektedir. Bu kurumdaki egitimin temel amaCl crocuklara ozbaklm becerileri
kazandlrmak ve topluma uyum saglaylcl davram~lar kazandlrmaktlr.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGINA BAGLI OKULLAR
Ozel Egitim Smlflan: Antalya il Milli Egitim Mtidtirl'iigti istatistik btirosundan alman
sonucrlara gore 1994-95 ogretim Ylh itibariyle ilkogretim okullan btinyesinde acrIlan, ozel egitim smlflannm saYlSl 33 ~ubeden olu~maktadlr. Bu smlflarda crah~an ogretmenlerin saYlsl
27'dir. Toplam ogrenci saYlSl ise 189'u erkek, 88'i klZ olmak tizere 277'dir.

Akdeniz Meslek Okulu (Egitilebilir <;ocuklar i~ Okulu):
Okul 1991 yllmda acrIlml~ olup crocuklann i~ ve meslek sahibi olmalanna yardlmcl
olmaktadlr. Okula giri~ icrin 12-17 ya~ grubundaki ogrencilerin ilkokulda okuma-yazma becerilerini kazanml~ olmalan gerekmektedir. 15 saat el sanatlan ve 15 saat genel ktilttir dersleri
verilmektedir. Okulda M.E.B.'nm egitim programl takip edilmektedir. Buna ek olarak gezilere
yer verilmektedir. Mezun olanlann btiytik crogunlugu bir i~e yerle~tirilmektedir. Bir i~e yerle~
tirilen birey, okul yoneticileri tarafmdan zaman zaman i~ yerine yapIlan ziyaretlerle izlenmektedir. Ogrencilerin ulusal ve uluslararasl spor yan~malanna katIlmalan te~vik edilmektedir. 5.
Oztirltiler Olimpiyatmda gosterdikleri sportif ba~anlardan dolayl cre~itli derecelerde odtiller
kazanml~lardlr.

ANTAL YA YENi UFUKLAR OZEL EGiTiM VE REHABiLiTASYON MERKEZi
Y ala~lk 6 ay once hizmete giren merkez, i~itme, konu~ma, zihinsel engelli crocuklara,
spastik, otistik crocuklara bireysel ve kticrtik grup egtiimi vermektedir. 1 Fizyoterapist, 2 Psiko211
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log, 1 ozel egitim uzmam ve 4 Sosyal Hizmet Uzmanmdan olu~an ekip normal ~ocuklarda gortilen davram~ bozuklugu tedavilerini ve aile dam~manhgml ytirtitmektedir.

TE$EKKUR
Antalya il Milli Egitim Mtidtirltigti'ne bu ara~tIrmanm ytirtittilmesindeki katkIlanndan dolaYI te~ekktir ederiz.

SONU<; VE ONERiLER
1. Ara~tlrma sonuc;lanna gore, engel gruplan arasmda en fazla zihinsel ve ortopedik
engellilere rastlanml~ttr. Engelin olu~madanonlenmesi a~lsmdan yaygm halk egitimi ile bireylerin bu konuda bilin~lendirilmeleri gerekmektedir.
2. Orgtin egitimden yararlanan ~ocuklann oram ilkokulda % 78 iken ortaokulda %
15, lisede % 6 olarak belirlenmi~tir. Engel gruplan arasmda zihinsel engellilerin btiytik bir
orana ula~masl ve ilkokuldan sonra egitim gorme olanagmm ~ok klSlth olmasl nedeniyle ortaokul ve lisede egitim goren engelli saYISI olduk~a slmrhdlr.
.
,
ilimizde sadece Egitilebilirler i~ Okulunda, c;ok az saylda hafif derecede zihinsel engelli ~ocuklara egitim irnkam tanmmaktadtr. ilkokulu bitiren zihinsel engelli c;ocuklann bir
c;ogu egitimlerini bu noktada btrakmak zorunda kalmakta ve bir meslek edinememektedirIer.
Engelli c;ocuklann topluma kazandmlmalan egitim yoluyla gerc;ekle~mektedir. Onlan baglmSIZ, topluma uyumlu, ve meslek sahibi bireyler olarak yeti~tirmek ic;in bu nitelikteki okullann
saYlSlnm arttmlmasl zorunlu gortilmektedir. Bu konuda toplumun ttim kurum ve kurulu~larma
btiytik sorurnluluklar dti~mektedir.
3. Engelli ogrenciler, okullarda geneI egitimin bir par~asl olarak bazl sportif etkinliklere kattlmaktadtrlar. Bu katlhm beden egitimi derslerinde ger~ekle~mektedir. Ancak onlara
uygulanarak planlanml~, rehabilite ozelligi olan uzun stireli c;ah~malar yapllamamaktadlr. Engelli bireylerin uygun ko~ullar saglandlgl takdirde sportif, sosyo-ktilttirel alanlarda onemli ba~anlar elde ettikleri bilinmektedir (Winnick 1990). Bunun yam Slra bu tip etkinliklerin c;ocuklann olurnlu benlik geli~imlerini destekledigi gibi beden geli~imleri, motor geli~imleri ve sosyal geli~imleri a~lsmdan onemli yararIar sagladlgl da bir ~ok yazar tarafmdan onemle vurgulanrru~tlr (Gallahue, 1982,Sherril 1988).
4. Yine ilkokullarda genel egitimin bir par~asl olarak engelli ogrenciler resim, mtizik,
el sanatlan gibi .sosyo-ktilttirel etkinliklere katllmaktadlrlar. Bu etkinlikler sportif etkinliklerde
oldugu gibi belirIi ders saatleri ile smlrIl kalmaktadlr.
5. Antalya ilinde bulunan kamu kurum ve kurulu~lannda daha c;ok ortopedik engelli
personel ~ah~tmlmaktadlr. <;ogunlugu ilkokul mezunu olan personelin % 61'i i~C;i, % 30'u memur, % 9'u hizmetli olarak ~ah~maktadlr. 657 saYlh Devlet MemurIan Kanununun 53. maddesinde engellilerin devlet memurluguna almma ko~ullan ile hangi i~lerde c;ah~tmlabilecekleri
belirtilmi~tir. Bu kanuna gore kamu kurum ve kurulu~lan % 2 oramnda engelli personel ~ah~
mak zorundadlrIar.
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sportif, sosyo-ktiltiirel etkinliklere katIllmlannm 90k dii~iik
oldugu saptanml~tlf. Belediye, Gen9lik ve Spor il Miidiirliigii, Halk Egitim Merkezlerinin ve
diger kurulu~lann ge~itli organizasyonlarla bu kitleyi sportif, sosyo-ktiltiirel etkinliklere yonlendirmeleri, engelli bireylerin ya~amml zenginle~tiremede biiyiik bir katkl saglayacaktlf.
7. Muhtarhklardan elde edilen bilgiler, engelli bireylere yeterli egitim hizmetinin gotiiriilmedigini, bu bireylerin maddi ve manevi olarak ailelerine baglmh olarak ya~amlanm siirdiirdiiklerini ve herhangi bir etkinlige kattlmadlklanm gostermektedir. Engelli bireylerin egitiminin toplumsal ve ekonomik kalkuimadaki olumlu etkileri dii~iintildiigiinde bu konuda yaygm halk egitiminin yapIlmasl, ge~itli kurum ve kurulu~lann destegi ile egitim hizmetinin sunul mas 1 zorunlu goriilmektedir.
8. Bu ara~tlrma ile ilirnizde ancak 2622 engelliye ula~l~abilmi~tir. Bu engellilerin %
57 i okullarda, % 11'i Kamu kurum ve kurulu~lannda, % 32 i de evde banndmldlklan saptanml~tIr. Engellilerin % lOu i~itme, % 31 i zihinsel, % 15 i siirekli hastahgl olan, % lOu gorme, % 30 u ortopedik, % 4 ii 9ift engellilerden olu~maktadlr.
6. Engelli

9ah~anlann,
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