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ÖZÝDA



ÝÇÝNDEKÝLER

1 - Araþtýrmanýn Modeli 

2 - Araþtýrmanýn Evreni ve Örneklemi

3 - Veriler ve Toplanmasý 

4 - Verilerin Ýþlenmesi ve Çözümlenmesi

5 - Süre ve Maliyet

1 - Ýlçelere Göre Özürlü Sayýsý

2 - Yaþ Durumu

3 - Cinsiyet Durumu

4 - Medeni Durumu 

5 - Hanede Yaþayan Birey Sayýsý 

6 - Konut Durumu

7 - Hanenin Aylýk Gelir Durumu

8 - Özür Gruplarý

9 - Hanede Yaþayan Baþka Özürlü Durumu

10 - Özürlü Bireyin Anne ve Babasýnýn Akrabalýk Durumu

11 - Özürlü Bireyin Anne ve Babasýnýn Akrabalýk Derecesi

12 - Özürlü Bireyin Öðrenimine Devam Edip Etmeme Durumu

13 - Özürlü Bireyin Öðrenim Gördüðü Okul Durumu

14 - Öðrenime Devam Etmeyen Özürlü Bireylerin En Son Bitirdikleri Okul Durumu

15 - Özürlü Bireyin Geçen Hafta Ýçerisinde Ayni (mal) ya da Nakdi (para) Elde Etmek

       Amacýyla Bir Ýþte Çalýþýp Çalýþmadýðý

16 - Özürlü Bireyin Ýþ Yerindeki Konumu

17 - Özürlü Bireyin Meslek Edindirme Kurslarýna Katýlýp Katýlmadýðý Durumu

18 - Özürlü Bireyin Sosyal Güvencesinin Kendi Adýna Olup Olmadýðý Durumu

19 - Özürlü Bireyin Tedavi Masraflarýnýn Kim Tarafýndan Karþýlandýðý Durumu

20 - Özürlü Bireyin Özürlülere Yönelik Yasal Düzenlemelerden Ve Özürlü 

       Haklarýndan Haberdar Olup Olmadýðý

21 - Özürlü Bireyin Yararlandýðý Yardýmlar

22 - Özürlü Bireyin Özrünün Ortaya Çýkma Zamaný

23 - Özürlü Bireyin Özrünün Sebebi

24 - Özürlü Bireyin Özrüne Neden Olan Kaza

25 - Öz Bakým Gereksinimlerini (El, Yüz, Kulak, Burun Temizliðini Yapabilmede; 

        Tuvalet, Banyo Gereksinimini Gidermede; Yeme-Ýçme, Giyinme-Soyunma 

        Becerilerini Yerine Getirmede) Yapabilmede Birilerine Ýhtiyaç Duyma Durumu
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F.  PROJE SONUCUNDA ELDE EDÝLEN ÝSTATÝSTÝKSEL VERÝLER 



26 - Hareket Edebilmede (Yürüyebilmede; El Ve Kollarýný Kullanmada; Merdiven 

        Ýnip Çýkmada) Birilerine Ýhtiyaç Duyma Durumu 

27 - Ýletiþim Kurabilmede Ve Güvenlikte Olabilmede (Kendini Ýfade Edebilmede, 

       Kendisine Karþý Oluþan Tehlikeyi Algýlayabilmede, Kendisine ve Çevresine Zarar 

       Verme Riski Halinde Kendini Kontrol Edebilmede) Birilerine Ýhtiyaç Duyma Durumu

28 - Ev Ýþlerini ve Ýdaresini Yapabilmede (Evde Kendi Baþýna Baþkasýnýn Yardýmý 

       Olmadan Yaþayabilme, Beslenme ve Temizlik Gibi Ýhtiyaçlarý Ýçin Alýþveriþ 

       Yapabilme; Asgari Düzeyde Bile Olsa Yemek Piþirebilme, Evini Temizleme, 

       Bulaþýk ve Çamaþýrlarý Yýkma, Kýþýn Isýnmak Ýçin Sobayý Yakabilme Veya 

       Kombiyi Çalýþtýrma Gibi Ýþleri Yapabilme) Birilerine Ýhtiyaç Duyma Durumu

29 - Özürlü Bireylerin Öz Bakým Hizmetlerine Ýhtiyaç Duyup Duymadýklarý

30 - Baðýmsýz Hareket Edebilmek Ýçin Yardýma Ýhtiyaç Duyup Duymadýklarý

31 - Baðýmsýz Hareket Edebilmek Ýçin Cihaza Ýhtiyaç Duyup Duymadýklarý

32 - Yaþadýðý Ortamýn Temizliðinin Karþýlanmasýnda Baþkasýna Ýhtiyaç Duyup 

       Duymadýklarý

33 - Günlük Ýþler Ýçin Yardýma (Alýþveriþ, Fatura) Ýhtiyaç Duyup Duymadýklarý

34 - Toplu Taþýma Araçlarýndaki Özel Düzenlemelere Ýhtiyaç Duyup Duymadýklarý

35 - Rehberlik Ve Danýþmanlýk Hizmetine Ýhtiyaç Duyup Duymadýklarý

36 - Ayni-Nakdi Yardýmlara (Kömür - Gýda - Mal Veya Para) Ýhtiyaç Duyup Duymadýklarý

37 - Özürlü Birey / Annesi / Babasý Herhangi Bir Özürlü Derneðine Üye Olma Durumu

38 - Özürlü Bireyin Özürlü Saðlýk Kurulu Rapor Durumu 



Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu olarak doðuþtan veya sonradan herhangi 

bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeþitli derecelerde 

kaybetmiþ,  toplumsal yaþama uyum saðlama ve günlük gereksinimlerini karþýlama güçlükleri 

olan ve korunma, bakým, rehabilitasyon,  danýþmanlýk ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan 

özürlülere gündüzlü ya da yatýlý hizmet veren merkezlerde bakým,  rehabilitasyon ve aile 

danýþmanlýðý gibi hizmetler verilmekte,  bireyleri kendi kendine yeterli düzeye getirmek, okul 

eðitimine hazýrlamak ve aile içi uyumu saðlamak gibi amaçlar güdülmektedir. 

Bütün bunlar yapýlýrken saðlýklý sonuçlar elde edebilmek için mevcut özürlü 

potansiyelinin bilimsel düzeyde bilinmesine ihtiyaç vardýr. Bu bilimsel verilere ise çalýþma 

yapýlacak bölgenin özürlü haritasýný çýkararak ve bir veri tabanýna dayalý envanter oluþturarak 

ulaþýlabilir. Ýþte bu tespitlerden yola çýkarak Kahramanmaraþ Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü 

olarak hizmet vermeye çalýþtýðýmýz Kahramanmaraþ genelinde(merkez, ilçe ve köylerde) bir 

özürlü envanteri çýkarmaya ve bunu bir veri tabanýnda toplamaya karar verdik. Doðu Akdeniz 

Kalkýnma Ajansýnýn finans desteði ile bu çalýþma ortaya çýktý. 

Özürlü envanteri çalýþmasý sýrasýnda Kahramanmaraþ genelinde 15 bin özürlü ile 

birebir görüþülmüþ, kayýtlý özürlü potansiyelinin dýþýndaki kayýt dýþý özürlüler hastanelerden 

rapor almaya yönlendirilmiþ ve sayýsal verilerle ifade edilebilecek özürlü bilgilerine ulaþýlmýþtýr. 

Bu çalýþma sonucunda Kahramanmaraþ ilindeki özürlü potansiyeline dikkat çekilmiþ ve bu 

özürlülere yönelik hizmetlerin öncelikli saðlanmasý hedeflenmiþtir. Yaþa, cinsiyete, eðitim 

durumuna ve bölgelere göre özürlü daðýlýmý þüphesiz hizmetin götürülmesini daha 

kolaylaþtýracak ve bu veriler bundan sonraki bilimsel çalýþmalara kaynaklýk edecektir.

Bu çalýþma sýrasýnda bizden desteðini esirgemeyen baþta Sayýn Valimiz Þükrü 

KOCATEPE beyefendiye, Doðu Akdeniz Kalkýnma Ajansýna, Özürlüler Ýdaresi Ýstatistik Daire 

Baþkaný Abdulkadir ANAÇ beyefendiye, tüm Ýlçe Kaymakamlarýmýza, Milli Eðitim personeline, 

Din Görevlilerine, Muhtarlarýmýza ve özveri ile çalýþan Kahramanmaraþ Sosyal Hizmetler Ýl 

Müdürlüðü personeline teþekkür ediyor ve saygýlar sunuyoruz. Kahramanmaraþ Özürlü 

Envanterinin ilimiz ve ülkemiz için hayýrlý olmasýný temenni ediyoruz.

   Sadettin YILDIZ
Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü

ÖNSÖZ



Özürlü, doðuþtan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 

duyusal ve sosyal yeteneklerini çeþitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaþama 

uyum saðlama ve günlük gereksinimlerini karþýlama güçlükleri olan ve korunma, bakým, 

iyileþtirme, danýþmanlýk ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kiþi olarak tanýmlanmaktýr. 

Dünyada ve ülkemizde saðlýk, eðitim, istihdam, sosyal güvenlik ve bunlara baðlý olarak 

özürlülerin toplumsal yaþama entegre olmasý gibi temel sorunlarda özürlü vatandaþlarýmýzýn 

birtakým eþitsizliklerle karþý karþýya kaldýklarý bir gerçektir. Söz konusu bu eþitsizliklerin 

giderilmesi ve özürlülerin sosyal devlet zemininde topluma kazandýrýlmalarý için saðlýk, eðitim, 

istihdam ve soysal hayata iliþkin hizmetlerin onlarýn ihtiyaç ve beklentileri doðrultusunda 

düzenlenmesi gerekmektedir. Özürlü bireylerin mevcut durumlarý,  ihtiyaç ve beklentilerinin 

tespiti için onlar hakkýnda kapsamlý bilgilere ihtiyaç duyulmaktadýr.

Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde yaþayan özürlü vatandaþlarýn demografik, ekonomik, eðitim 

saðlýk ve sosyal yönleri hakkýnda bilgi edinebileceðimiz bütüncül bir veri veya veri tabaný 

bulunmamaktadýr. Özürlü vatandaþlara hizmet veren kamu kurum ve kuruluþlarýnýn 

kayýtlarýnda ise, özürlü bireyler hakkýnda görev alanlarýna giren konularda bilgiler yer 

almaktadýr. Ayrýca özürlü bireylerin ya da sivil toplum örgütlerinin özürlüler hakkýnda 

kullanabileceði veya ulaþabileceði bütüncül bir veri bulunmamaktadýr.

Özürlü vatandaþlar var olan yokluklarý ve kýsýtlýklarý nedeniyle eðitim, saðlýk, istihdam 

ve sosyal haklarýndan istenen düzeyde ve zamanýnda yaralanamamaktadýr. Bunun arkasýnda 

yatan neden ise kurum ve kuruluþlarýmýzýn kendilerine baþvuru yapan özürlü vatandaþlardan 

haberdar olup kurumlara ulaþamayan özürlü vatandaþlardan haberdar olamamalarýdýr. Bu 

çalýþma ile saðlýk kurul raporu bulunan, gerekse saðlýk kurul raporu bulunmayan özürlü 

bireylere ulaþmasý hedeflenmiþtir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti özürlü vatandaþlara yönelik Avrupa standartlarýna uygun 

yeni hizmet modelleri geliþtirmiþtir. Ancak il düzeyinde özürlü bireylere yönelik geliþtirilen 

politika ve hizmetlerin yetersiz olduðu ve beklentileri karþýlamadýðý görülmektedir. Bunun 

gerisinde yatan ana neden  ise  özürlü  bireyler  ile  ilgili  düzenli  bir  veri  ve  bilgi  sisteminin 

bulunmamasý ve hizmetlerden zamanýnda yararlanýlamamasý yatmaktadýr. Proje kapsamýnda 

yapýlan  araþtýrma üç ana bölümden oluþmaktadýr. Birinci bölümde araþtýrma ile ilgili tanýmlar 

yer almaktadýr. Ýkinci bölümde ise araþtýrmanýn yöntem ve teknikleri hakkýnda bilgi verilmiþtir. 

Üçüncü bölümde ise araþtýrma kapsamýnda elde edilen istatistikî bilgiler ve yorumlarý yer 

almaktadýr.  

GÝRÝÞ

Fatih ATAÞLI 
Sosyal Hizmetler Uzmaný 

Proje Koordinatörü  



1 -  Özürlü Kimdir ?

Doðuþtan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve 

sosyal yeteneklerini çeþitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaþama uyum 

saðlama ve günlük gereksinimlerini karþýlama güçlükleri olan ve korunma, bakým, iyileþtirme, 

danýþmanlýk ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kiþi olarak tanýmlanmaktýr.

2 - Rehabilitasyon Nedir ?

Doðuþtan veya sonradan herhangi bir nedenle oluþan özrü ortadan kaldýrmak veya 

özürlülüðün etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek, özürlüye yeniden fiziksel, zihinsel, 

psikolojik, ruhsal, sosyal, meslekî ve ekonomik yararlýlýk alanlarýnda baþarabileceði en üst 

düzeyde yetenekler kazandýrarak; evinde, iþinde ve sosyal yaþamýnda kendine ve topluma 

yeterli olabilmesi ve özürlünün toplum ile bütünleþmesi,  ayrýmcýlýða karþý tüm tedbirlerin 

alýnmasý amacýyla verilen koruyucu, týbbî, meslekî, eðitsel, rekreasyonal ve psiko-sosyal 

hizmetler bütününüdür.

ÖZÜR ÇEÞÝTLERÝ: 

1 - Ortopedik Özürlü:

Bütün düzeltmelere raðmen yaþamlarýnda ve çalýþmalarýnda; iskelet, sinir sistemi, kas 

ve eklemlerinden yeteri kadar yararlanamayan veya sosyal yaþama uyamayan kiþiyi,

2 - Görme Özürlü: 

Görme gücünden tümüyle veya ileri derecede kaybý olan kiþiyi; 

a) Bütün düzeltmelere raðmen iki gözle görmesi 1/10'dan aþaðý olan ve yaþamlarýnda

görme gücünden yararlanmasýna imkan olmayan kiþiyi,

b) Bütün düzeltmelere raðmen iki gözle görmesi 3/10'dan aþaðý olan, özel bir takým araç

ve yöntemleri kullanmadan yaþamlarýnda görme gücünden yararlanamayan az görebilen 

kiþileri,

TANIMLAR



3 - Zihinsel Özürlü:  

Zihinsel geliþiminde meydana gelen yavaþlama, duraklama ve gerileme nedeniyle 

davranýþ ve uyum yönünden yaþýtlarýna göre sürekli gerilik ve yetersizlik gösteren bireyleri;

a) Zeka bölümleri çeþitli ölçeklerde 0-24 arasýnda olan (Ýdiot) düzeyindeki aðýr 

zihinsel özürlüleri,

b) Zeka bölümleri çeþitli ölçeklerde 25-44 arasýnda olan (Embecile) düzeyindeki 

öðretilebilir zihinsel özürlüleri,

c) Zeka bölümleri çeþitli ölçeklerde 45-75 arasýnda olan (Debil) düzeyindeki 

eðitilebilir zihinsel özürlüleri,

4 - Ruhsal Özürlü: 

Çeþitli nedenlerle ruhsal özelliklerinde yaþamýn gereklerine uyamayacak düzeyde 

sürekli olanlar yetenek ve fonksiyon kaybýna uðrayan kiþiyi;

5 - Konuþma Özürlü:

Konuþmasýnýn akýþýnda, ritminde, tizliðinde, vurgularýnda, ses birimlerinin 

çýkarýlýþýnda, eklemleniþinde bozukluk olan kiþiyi,

6 - Ýþitme Özürlü: 

Ýþitme gücünden tümüyle veya ileri derecede kaybý olan kiþiyi;

a) Bütün düzeltmeler raðmen iþitme kaybý 70 desibel'den daha fazla olan, iþitme 

gücünden yararlanamayan duyma engelli kiþiyi,

b) Bütün düzeltmelere raðmen iþitme kaybý 25-70 desibel arasýnda olan ve iþitme 

gücünden ancak yardýmcý araçlarla yararlanabilen aðýr iþiten kiþiyi,

7 - Aðýr özürlü: 

Özür durumuna göre özür oraný %50 ve üzerinde olduðu tespit edilenlerden günlük 

yaþam aktivitelerini baþkalarýnýn yardýmý olmaksýzýn yerine getiremeyeceðine özürlü saðlýk 

kurulu tarafýndan karar verilen kiþileri,



8 - Bakýma Muhtaç Özürlü: 

Özürlülük sýnýflandýrmasýna göre aðýr özürlü olduðu belgelendirilenlerden; günlük 

hayatýn alýþýlmýþ, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle 

hayatýný baþkasýnýn yardýmý ve bakýmý olmadan devam ettiremeyecek derecede düþkün 

olduðu, her ne ad altýnda olursa olsun her türlü gelirleri toplamý esas alýnmak suretiyle; 

kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduðu birey sayýsýna göre kendilerine düþen 

ortalama aylýk gelir tutarýnýn, bir aylýk net asgari ücret tutarýnýn 2/3'ünden daha az olduðu 

bakým raporu ile tespit edilenleri,

Anketör: Özürlülük konusunda eðitim alan ve özürlü vatandaþlarla yüz yüze anket 

çalýþmasý yapan kiþi ve kiþileri,

Özürlü Birey Araþtýrma Formu: Özürlü vatandaþlarýn eðitim, ekonomik, saðlýk, 

sosyal ve demografik bilgilerine ulaþmak için geliþtirilen formunu,   

Veri Tabaný: Oracýl programýnda hazýrlanan ve ulusal veri tabanlarýndan mernis ve 

özveri ile bilgi paylaþýmýnda bulunan özürlü vatandaþlara ait bilgilerin depolandýðý web 

tabanýný,

Saðlýk Kurul Raporu: Özürlü saðlýk kurulunca hazýrlanan, kiþilerin özür ve saðlýk 

durumu ile kullaným amacýný belirten belgeyi,

Sorumlu Kurum: Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü'nü,  

Rehber Kurum: Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý'ný, 

Finansman Kurum: Doðu Akdeniz Kalkýnma Ajansý' ný ifade eder. 



1 - Araþtýrmanýn Modeli 

Bu projede yapýlan araþtýrmada genel tarama modeli kullanýlmýþtýr. Genel tarama 

modeli; çok sayýda elamandan oluþan bir evrende genel bir yargýya varmak amacýyla evrenin 

tümü ya da ondan alýnacak bir grup örnek ya da örneklem üzerinde yapýlan taramalardýr.   

2 - Araþtýrmanýn Evreni 

Projede yapýlan araþtýrmanýn evrenini Kahramanmaraþ Ýli sýnýrlarý içerisinde yaþayan 

saðlýk kurulu raporu almýþ ve saðlýk raporu bulunmayýp var olan noksanlýðý ve kýsýtlýlýðý 

nedeniyle günlük hayata adapte olmada problem yaþayan özürlü vatandaþlarýn tamamýný 

oluþturmaktadýr. Evrende ise yaþ sýnýrý bulunmamaktadýr.

3 - Veriler ve Toplanmasý 

Projede yapýlan araþtýrmada veri toplama aracý olarak Kahramanmaraþ Ýli sýnýrlarý 

içerisinde özürlü vatandaþlara hizmet veren Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Defterdarlýk, Ýl Saðlýk 

Müdürlüðü, Ýþ Kur Müdürlüðü ve Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü ile Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý 

tarafýndan geliþtirilen özürlü birey araþtýrma formu kullanýlmýþtýr. Özürlü birey araþtýrma 

formunda toplam 46 soru yer almýþtýr. Bu sorular özürlü bireylerin demografik, ekonomik, 

eðitim, sosyal ve saðlýk bilgilerini belirlemeye yöneliktir.

YÖNTEM



FORM  NO :                                     …./…./2011 

Bilgi: Kahramanmaraþ ili genelinde yaþayan özürlülerin tespitinin yapýlarak, 

Kahramanmaraþ Özürlüler Veritabanýný oluþturmak ve özürlü birey araþtýrma formu ile 

ulaþýlan bilgileri veri tabanýna iþlemek, özürlülerin sosyal yaþantýya kazandýrýlmasýna yönelik 

yapýlacak proje, politika ve planlamalara yönelik saðlýklý veri oluþturmaktýr. 

TC.

KAHRAMANMARAÞ VALÝLÝÐÝ

ÖZÜRLÜ BÝREY ARAÞTIRMA FORMU

hasta birey için ayrý ayrý doldurulacaktýr.

Evet Hayýr (Anket bitmiþtir teþekkür ederiz...)

Bu Çalýþmaya katýlmak istiyor musunuz ?

Anne ve babasý ile birlikte Yalnýz

HANEHALKI BÝLGÝLERÝ

BÝRÝNCÝ BÖLÜM:

( Bu bölümde ankete gidilen hanenin genel bilgileri alýnacaktýr.)

1.1.    Özürlü kimin ile birlikte yaþýyor

Eþi ve çocuklarý ile birlikte Kurum bakýmýnda 

Akrabasý ile birlikte Diðer 

1.2.     Hanede yaþayan birey sayýsý

Evet Hayýr

1.3.     Hanede yaþayan baþka özürlü var mý ?

Evet Hayýr  (Soru 1.6' ya geçiniz)

1.4.     Özürlü bireyin anne ve babasý akraba mý  ?

1.5.     Özürlü bireyin ana ve babasýnýn akrabalýk derecesi nedir ?

Kardeþ çocuklarý Kardeþ çocuðu – Kardeþ torunu 

Kardeþ torunlarý Diðer 



Kira Kendine ait

1.6.      Konut bilgisi

1.7.     Özürlü bireyin kendisine ait aylýk geliri 

350 TL'den az 901 - 1100 TL

351 – 500 TL 1101-1300 TL

Diðer

501 -620  TL 1701-2300 TL

621 - 750  TL 2301 TL'den fazla

751 - 900 TL Cevap vermek istemiyorum

1.8.     Aylýk hane geliri

350 TL'den az 901 - 1100 TL

351 – 500 TL 1101-1300 TL

501 -620  TL 1701-2300 TL

621 - 750  TL 2301 TL'den fazla

751 - 900 TL Cevap vermek istemiyorum

1.9.     Adres

1.10.     Telefon

Alan Kodu Telefon Numarasý



ÝKÝNCÝ BÖLÜM:

(Özürlü Birey Soru Formu)

2.1    T.C.Kimlik No

2.2    Adý Soyadý

2.3    Baba Adý

2.4     Doðum Tarihi:

Kadýn Erkek

2.5     Cinsiyeti   

Evli Bekar

2.6     Medeni Durumu

Boþanmýþ / Dul

2.7     Özürlü birey öðrenimine devam ediyor mu? 

Evet Hayýr (Soru 2.9'a geçiniz.)

Ýlköðretim 2 yýllýk ön lisans

2.8     Evet ise; özürlü bireyin öðrenim görmekte olduðu okul nedir? (Soru 2.10'a geçiniz.)

Ortaokul veya mesleki ortaokul 4 yýllýk lisans

Lise ve dengi okullar Yüksek lisans, doktora

Okuma-yazma bilmiyor Lise ve dengi okullar

2.9    Hayýr ise; Özürlü bireyin en son bitirdiði okul nedir? (Soru 2.10'a geçiniz.)

Okur yazar olup bir okul bitirmedi 2 yýllýk ön lisans

Ýlkokul 4 yýllýk lisans

Ýlköðretim Yüksek lisans, doktora

Ortaokul veya mesleki ortaokul



2.10     Özürlü bireyin mesleði nedir?

Evet Hayýr

2.11    Özürlü birey geçen hafta içinde ayni (mal) ya da nakdi (para) gelir elde etmek 
           amacýyla bir iþte çalýþtý mý? (Maaþlý, ücretli, yevmiyeli, kendi hesabýna, iþveren 
           ya da ücretsiz aile iþçisi olarak)

Ücretli veya maaþlý Ýþveren

2.12    Özürlü bireyin çalýþtýðý yer, kuruluþ veya iþyerindeki durumu nedir?

Yevmiyeli (Günübirlik, mevsimlik iþler) Kendi hesabýna

Ücretsiz aile iþçisi

2.13     Özürlü birey mesleðini kendine uygun buluyor mu?

Evet Hayýr

2.14     Özürlü birey meslek edindirme ve benzeri kurslara katýldý mý?

Evet Hayýr

2.15     Özürlü bireyin sosyal güvencesi kendi adýna mý?

Evet Hayýr

Çalýþýlan devlet kuruluþu (aktif memur için) Özel saðlýk sigortasý

2.16    Özürlü bireyin tedavi masraflarý aþaðýdakilerden hangisi tarafýndan karþýlanýyor?
(Birden fazla seçenek iþaretlenebilir)

Emekli Sandýðý (emekli devlet memuru) Özel sandýk

SSK Kendisi karþýlýyor

BAÐ-KUR Diðer

YEÞÝLKART

Hiç bilgisi yok Hepsini biliyor

2.17     Özürlü birey özürlülere yönelik yapýlan yasal düzenleme ve özürlü haklarýndan 
(vergi indirimi, eðitim destekleri, bakým parasý, ÝÞ-KUR'un açtýðý kurslar, belediyelerin 
saðladýðý indirimler, ÖTV indirimi vb.) haberdar mý?

Biraz bilgisi var



2.18     Özürlü birey aþaðýdakilerin hangilerinden düzenli olarak faydalanýyor? 

Özürlü aylýðý (2022 sayýlý Kanun kapsamýnda) Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn yardýmlarý

Muhtaç aylýðý (Vakýf Maaþý) Hayýrsever kiþiler tarafýndan yapýlan yardýmlar 

Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Genel Müdürlüðünün ayni ve nakdi yardýmlarý

Faydalanmýyor.

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunun
(SHÇEK) ayni nakdi yardýmlarý 

Kaza (Ýþaretli ise soru 2.22 mutlaka
cevaplandýrýlacak)

Meslek Hastalýðý

2.22    Özürlü bireyin özrünün sebebi nedir? (Birden fazla seçenek iþaretlenebilir) 
           (Kaza seçeneði dýþýndaki seçeneklerde Soru 2.23 e geçiniz)

Genetik veya kalýtsal bozukluk (Ýrsi)

2.19     Evde bakým hizmetinden yararlanýyor mu?

Evet Hayýr

2.20     Özürlü bireyin özür grubu nedir? (Birden fazla seçenek iþaretlenebilir.)

Görme Ýþitme

Dil ve Konuþma Ortopedik

Zihinsel Ruhsal ve Duygusal

Süreðen Hastalýklar

2.21     Özürlü bireyin özrü ne zaman ortaya çýktý?

Doðum öncesi (gebelikte) Doðum Sonrasý 

Doðum sýrasýnda

Hastalýk

Diðer (Belirtiniz: ………………………………………………………………………….)

Doðal afet (deprem, sel vb.)

Bilinmiyor

Trafik Kazasý Silahlý Yaralanmalar

2.23     Özürlü bireyin özrüne sebep olan kaza nedir?

Ýþ Kazasý

Ev Kazasý

Diðer (Belirtiniz: ………………………………………………………………………….)

Spor Kazalarý

Oyun Kazalarý



2.24    Özürlü bireyin sürekli kullandýðý  araç ve gereçler.

Protez ……………………… Ýþitme cihazý 

Ortez ………………………. Baston 

Tekerlekli Sandalye Diðer 

Koltuk deðneði

Baðýmsýz (Tamamen kendisi yapabiliyor.)

Baðýmlý (Yardýmsýz öz bakým gereksinimlerinin hiçbirini gideremiyor.)

Yarý Baðýmlý (Bazý gereksinimler için yardým alýyor.)

2.25    Öz bakým gereksinimlerini (El, yüz, kulak, burun temizliðini yapabilmede; tuvalet, 
banyo gereksinimini gidermede; yeme-içme, giyinme-soyunma becerilerini yerine getirmede) 
yapabilmede birilerine ihtiyaç duyuyor mu? 

Baðýmsýz (Tamamen kendisi yapabiliyor.)

Baðýmlý (Yardýmsýz hareket edemiyor.)

Yarý Baðýmlý (Bazý gereksinimler için yardým alýyor.)

2.26     Hareket edebilmede (Yürüyebilmede; el ve kollarýný kullanmada; merdiven inip çýkmada)
birilerine ihtiyaç duyuyor mu?

2.27     Ýletiþim kurabilmede ve güvenlikte olabilmede (Kendini ifade edebilmede, kendisine karþý 
oluþan tehlikeyi algýlayabilmede, kendisine ve çevresine zarar verme riski halinde kendini kontrol 
edebilmede) birilerine ihtiyaç duyuyor mu?

Baðýmsýz Yarý Baðýmlý Baðýmlý

2.28     Ev iþlerini ve idaresini yapabilmede (Evde kendi baþýna baþkasýnýn yardýmý olmadan 
yaþayabilme, beslenme ve temizlik gibi ihtiyaçlarý için alýþveriþ yapabilme; asgari düzeyde bile 
olsa yemek piþirebilme, evini temizleme, bulaþýk ve çamaþýrlarýný yýkama, kýþýn ýsýnmak için 
sobayý yakabilme veya kombiyi çalýþtýrma gibi iþleri yapabilme) birilerine ihtiyaç duyuyor mu?

Baðýmsýz Yarý Baðýmlý Baðýmlý

2.29    Özürlü bireyin baðlý bulunduðu Toplum Saðlýðý Merkezi nedir?

…………………......................……………………………………………………………. TSM 

2.30    Özürlü bireyin baðlý bulunduðu Aile Saðlýðý Merkezi nedir?

……………………………………………………………………………… Aile Saðlýðý Merkezi

2.31    Özürlü birey / anne / babasý herhangi bir özürlü derneðine üye mi?

Evet (Dernek Adý:…………………………………………………….. ) Hayýr



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

(Özürlü Saðlýk Kurulu Raporu Bilgileri)

3.   Özürlü bireyin Özürlü Saðlýk Kurulu raporu var mý?

HayýrEvet 
Bu bölümdeki sorular Özürlü Saðlýk Kurulu 
Raporu bilgileri esas alýnarak doldurulacaktýr.

Rapor NumarasýA

Rapor TarihiB

Raporun Alýndýðý Hastane AdýC

Toplam Vücut Kayýp OranýD

Raporda Aðýr Özürlü Ýbaresi  Var mýE

..............% (0-100)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

(Özürlü Bireyin Eklemek Ýstedikleri ve Anketör Bilgileri)

4.1    Özürlü birey aþaðýdaki hizmetlere ihtiyaç duyuyor mu?

Baðýmsýz hareket edebilmek için yardýma 

HayýrEvet 

Baðýmsýz hareket edebilmek için cihaza

HayýrEvet 

Yaþadýðý ortamýn temizliðinin karþýlanmasýna 

HayýrEvet 

Günlük iþler için yardýma (Alýþveriþ, fatura)

HayýrEvet 

Toplu taþýma araçlarýndaki özel düzenlemelere

HayýrEvet 

Rehberlik ve danýþmanlýk hizmetine 

HayýrEvet 

Ayni – Nakdi yardýmlara ( Kömür – gýda- mal veya para )

HayýrEvet 



4.2   Özürlü bireyin özrü ile ilgili dile getirmek istediði bir sorunu var mý?

HayýrEvet 

Açýklama:

4.3    Önerileriniz nelerdir?

4.4    Araþtýrma formuna cevap veren kiþi özürlü bireyin;

KardeþiKendisi

Diðer akrabalarýEþi

Akraba olmayan (Bakýcý, Komþu vb.)Oðlu / Kýzý

Babasý / Annesi

Adý Soyadý:                                                                                                

Cevap veren kiþi:

Anketi yapan kiþi:

4 - Verilerin Ýþlemesi ve Çözümlenmesi

Proje kapsamýnda yapýlan araþtýrmada elde edilen veriler web tabanlý veri tabanýna 

iþlenmiþ olup, önceden belirlenen parametrelere göre veri tabanýndan, istenen raporlar Excel 

ve Word ortamýnda alýnabilmektedir.

5 - Süre ve Maliyet

Proje kapsamýnda yapýlan araþtýrma 2011 yýlý 01/02/2011 - 01/08/2011 tarihleri arasýnda 

yapýlmýþtýr. Proje için Doðu Akdeniz Kalkýnma Ajansý'ndan 70.000 TL mali destek alýnmýþtýr. 

Ayrýca tüm Ýlçe Kaymakamlýklarý bu projeye nitelikli personel desteði vermiþ, Özürlüler Ýdaresi 

Baþkanlýðý ise proje için rehberlik yapmýþtýr.



Grafik 1 özürlülerin yaþadýklarý ilçelere göre daðýlýmýný göstermektedir. Grafiði 

incelediðimizde en fazla özürlünün 5272 kiþi  ile Merkez Ýlçede yaþadýklarý görülmektedir. 

Merkez ilçeyi 1841 kiþi ile Göksun, 1528 kiþi ile Türkoðlu, 1366 kiþi ile Afþin, 1008 kiþi ile 

Çaðlayancerit, 952 kiþi ile Elbistan, 879 kiþi ile Andýrýn, 310 kiþi ile Nurhak, 42 kiþi ile Pazarcýk 

Ýlçeleri takip etmektedir. Pazarcýk Ýlçesinde özürlü sayýnsýn az olmasý veri giriþlerinin 

yapýlmadýðýndan kaynaklanmaktadýr.

GRAFÝK 1: ÝLÇELERE GÖRE ÖZÜRLÜ DAÐILIMI
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GRAFÝK 2 :  YAÞ

Grafik 2 özürlülerin yaþlara göre daðýlýmýný göstermektedir. Grafiði incelediðimizde en 

fazla özürlü grubunun 65 yaþ ve üzeri yaþlarda olduðu görülmektedir. 65 yaþ ve üzeri yaþlardaki 

2969 bireyin oluþturduðu özürlü sayýsý, toplam özürlü sayýsýnýn %21,4'ünü oluþturmaktadýr. 

Ülkemizde 60 ve üzeri yaþlarda olanlar %10 oranýnda özürlü kabul edilmektedir. Ayrýca yaþýn 

ilerlemesi ile birlikte ortaya çýkan süreðen hastalýklar (kanser, diyaliz, bunama vb.) özür olarak 

tanýmlanmaktadýr. Bu gibi nedenlerden dolayý en fazla özürlü birey 65 ve üzeri yaþ grubunda 

görülmektedir. 10-14, 30-34 ve 35-39 yaþ gruplarýndaki özürlü birey sayýsýnýn da 1100 civarýnda 

ve birbirlerine çok yakýn olduðu anlaþýlmaktadýr. 0-4 yaþ grubu hariç diðer yaþ gruplarýnda 

ortalama 650-950 arasýnda deðiþen rakamlarda özürlünün bulunduðu anlaþýlmaktadýr. Dikkat 

edilirse her yaþ grubunda ortalama %5 ve %8 arasýnda deðiþen oranlarda özürlü 

bulunmaktadýr. En az özürlü grubunu 0-4 yaþ arasý bireyler oluþturmaktadýr. 0-4 yaþ arasý 

bireyler, toplam özürlü sayýsýnýn %1'lik kýsmýný oluþturmaktadýr. 0-4 yaþ grubundaki özür 

oranýnýn düþük olmasýndan þu sonuçlar çýkarýlabilir: Ýlimizde akraba evliliðinin giderek azaldýðý, 

doðumlarýn büyük oranýnýn hastanelerde veya diðer saðlýk kuruluþlarýnda gerçekleþtiði. 
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GRAFÝK 3:  CÝNSÝYET

Grafik 3 özürlülerin cinsiyete göre daðýlýmýný göstermektedir. Grafiði incelediðimizde 

özürlü sayýsýnýn kadýnlara oranla erkeklerde daha fazla olduðu anlaþýlmaktadýr. Erkekler 

%56,7'lik bir oranla özürlü grubunun 7867'sini oluþturmaktadýr. Kadýnlarýn toplam özürlü 

grubu içindeki payý %43,3'lük oranla 5994 kiþiden oluþmaktadýr. Özürlü erkek sayýsýnýn 

yüksek çýkmasýnýn en büyük nedeni iþ kazalarýnýn veya meslek hastalýklarýnýn kadýnlara 

oranla erkeklerde daha fazla olmasýdýr. 

GRAFÝK 4: MEDENÝ HALÝ

Grafik 4 özürlülerin medeni durumlarýný yansýtmaktadýr. En fazla özürlü grubunu 

bekarlar oluþturmaktadýr. Bekarlarýn toplam özürlü içindeki payý %45,8'lik bir oranla 6351 

kiþiden oluþmaktadýr. Bekarlarý evliler takip etmektedir. Evlilerin payý ise %42,3'lük bir oranla 

5873 kiþiden oluþmaktadýr. Boþanmýþ/Dul olanlar diðer gruplara göre daha az bir pay 

sahibidir ve toplam özürlü içindeki payý 1354 kiþiyle %9,8'dir. Buradan edinilen bilgilere göre 

Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde yaþayan özürlü bireylerin evlilik oranlarýnýn düþük olduðu sonucuna 

ulaþýlmýþtýr. Bunun nedenleri; ekonomik yoksunluk, aileye baðýmlý olarak yaþama, kendi özür 

grubuna uygun bir eþ bulamama, doðan çocuðun da özürlü olabileceði anlayýþý ile özürlü 

bireylerin evliliðe ihtiyaç duymalarýný kavrayamama olarak sýralanabilir.
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GRAFÝK 5: HANEDE YAÞAYAN BÝREY SAYISI

Grafik 5 hanede yaþayan birey sayýsýný göstermektedir. Grafikten anlaþýldýðý üzere 

2,3,4,5,6 ve 7 kiþilik ailelerin çoðunlukta olduðu görülmektedir. Toplam özürlü grubu içinde 

en fazla pay %19,2'lik bir oranla 2675 ailenin oluþturduðu 4 kiþilik aile yer almaktadýr. Bunu 

%18,9'luk oranla 2630 ailenin oluþturduðu 5 kiþilik aile grubu takip etmektedir. En az paya 

sahip olan aile grubu ise14 kiþilik ailedir. Bunun toplam sayýdaki payý ise %0,03'lük bir 

oranla 5 ailedir. Hanede yaþayan birey sayýsý ile özürlülük arasýnda doðrudan veya dolaylý 

olarak herhangi bir iliþki bulunmadýðý sonucuna ulaþýlabilir. 

GRAFÝK 6: KONUT

Grafik 6 konut durumunu yansýtmaktadýr. Konut durumunu incelediðimizde kendine 

ait evi olan 8689 kiþinin oraný %62,72'dir. Kirada oturan 1327 kiþinin oraný ise %9,6'dýr. 

Kendine ait evi olanlar, kiracýlarýn yaklaþýk 6,5 katýdýr. Kendine ait evi olan ve kirada 

oturanlarýn dýþýnda kalan 3629 kiþinin oraný ise %26,1'dir.
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Grafik 7 hanenin aylýk gelir durumunu yansýtmaktadýr. Grafiði incelediðimizde 

aylýk geliri 350 TL ve altýnda olanlarýn çoðunlukta olduðu görülmektedir. 350 TL ve altýnda 

gelire sahip olanlarýn payý %47,15 ve toplam sayýlarý 6535 kiþidir. Bu 350 TL ve altýnda 

gelire sahip olanlarýn çoðunluðunu 2022 sayýlý yasadan yararlananlar oluþturmaktadýr. 

350 TL ile 750 TL arasýnda gelire sahip olanlarýn payýna baktýðýmýzda %9 ile %11 

arasýnda deðiþmektedir. 900 TL ile 1700 TL arasýnda gelire sahip olanlarýn da oranlarý 

birbirine çok yakýndýr. 1700 TL'den daha fazla gelire sahip olanlar ise azýnlýktadýr. Bu 

azýnlýkta olan grubun toplamdaki payý %0,48 civarýndadýr. 15 kiþilik bir grup ise 2300 

TL'den fazla gelire sahiptir. Düþük gelire sahip olunsa da özürlü bireylerin büyük kýsmýnýn 

kendilerine ait bir gelirlerinin olduðu görülmektedir. 

GRAFÝK 7:  HANENÝN AYLIK GELÝR DURUMU
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GARFÝK 8: ÖZÜR GRUPLARI

Grafik 8 bireylerin özür durumu yansýtmaktadýr. Grafiði incelediðimizde süreðen 

özürlülerin oraný %38,12 ve sayýlarý 5284 kiþidir. Süreðen özür grubunun içerisinde 65 ve 

üzeri olanlarýn olmasý bu özür grubunun toplam özürlü içindeki oranýný yükseltmektedir. 

Süreðen özürlü grubundan sonra ruhsal özürlü olanlar gelmektedir. Bunlarýn toplam 

özürlü içindeki payý %32'dir ve sayýlarý 4436 kiþiden oluþmaktadýr. Ýþitme özürlü olanlar 

ise 3803 kiþiden oluþmakta ve toplam özürlü grubu içindeki payý %27,44'dür. Yaþlýlýkta 

görülen birden fazla özürden dolayý ruhsal ve iþitme özürlülerin oraný bu kadar yüksek 

çýkmýþtýr. Görme özürlüler 2368 kiþiden oluþmakta ve toplam özürlü grubunun % 17'sini 

oluþturmaktadýr. Ortopedik, Zihinsel, Dil ve Konuþma özürlü olanlarýn sayýlarý ve oranlarý 

birbirine çok yakýndýr. Bu özürlülerin toplam sayý içindeki payý %10-%12 civarýndadýr. 
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GRAFÝK 9 : HANEDE YAÞAYAN DÝÐER KÝÞÝLER

Grafik 9 hanedeki diðer kiþilerin durumunu yansýtmaktadýr. Verileri 

incelediðimizde hanede yaþayan bireyler arasýnda birden fazla özürlünün olduðu aile 

sayýsý 3551'dir. Evde tek özürlü bulunan aile sayýsý 10196'dýr. Toplam sayýsýnýn %73,56'sý 

evde tek özürlünün olduðunu göstermekte ve %26,44 evde birden fazla özürlünün 

olduðunu göstermektedir. 

GRAFÝK 10: ÖZÜRLÜ BÝREYÝN ANNE VE BABASININ AKRABA OLUP OLMADIÐI

Grafik 10 özürlü bireyin anne ve babasýnýn akraba olup olmadýðýný yansýtmaktadýr. 

Grafikten anlaþýldýðý üzere 3027 kiþinin anne ve babasýnýn akraba olduðu sonucuna 

ulaþýlmaktadýr. Anne ve babasý akraba olanlarýn oraný %21,84'dür. Yukarýdaki Cevapsýz 

olarak nitelendirilen parametre Hayýr olarak anlaþýlmalýdýr. Anne ve babasý akraba 

olmayanlarýn sayýsý ise 10834 kiþidir ve oraný %78,16'dýr. 
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GRAFÝK 11: ÖZÜRLÜ BÝREYÝN ANNE VE BABASININ AKRABALIK DERECESÝ

Grafik 11 özürlü bireyin anne ve babasýnýn akrabalýk derecesini göstermektedir. 

1547 kiþinin anne ve babalarýnýn kardeþ çocuklarý olduðu yukarýdaki grafikten 

anlaþýlmaktadýr. 192 kiþinin kardeþ torunlarý, 284 kiþinin kardeþ çocuðu-kardeþ torunu 

olduðu görülmektedir. 878 kiþinin ise diðer akrabalardan oluþtuðu anlaþýlmaktadýr. 
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GRAFÝK 13: ÖZÜRLÜ BÝREYÝN ÖÐRENÝM GÖRDÜÐÜ OKUL DURUMU

Grafik 13 özürlü bireylerin öðrenimlerine devam ettiði okul durumlarýný 

göstermektedir. Özürlüler içerisinden 1303 kiþi ilköðretime, 54 kiþi ortaöðretime, 23 kiþi 

ön lisansa 25 kiþi ise lisans eðitimine devam etmektedir. Okula devam edenlerin % 83,42 

si ilköðretime, %  10.59 ortaöðretime, % 3.68'i ön lisans ve lisans eðitimine devam 

etmektedir. Tablodan da anlaþýlacaðý üzere özürlüler arasýnda orta öðretimin ve yüksek 

öðretimin düþük olduðu görülmektedir. Buradan özürlü bireylerin ilköðretimden sonra 

eðitimlerine devam etmedikleri sonucuna ulaþýlmaktadýr.  
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Grafik 12 özürlü bireylerin öðrenimlerine devam edip etmemelerini 

göstermektedir. Özürlüler içerisinden 1303 kiþi öðrenimine devam etmekte, 10804 kiþi 

eðitimine devam etmemektedir.  Öðrenimine devam edenlerin toplam özürlü içerisindeki 

oraný % 10.76, öðrenime devam etmeyenlerin oraný % 89.24'dýr. Tablodan da 

anlaþýlacaðý üzere öðrenimine devam eden özürlü birey sayýsý çok düþüktür. Bunun 

nedenleri; özür guruplarýna uygun eðitim ve öðretim kurumlarýnýn ilimizdeki yetersizliði, 

özürlü bireylerin kýrsalda yaþamalarý, bazý özürlü bireylerin eðitim ve öðretimlerini 

tamamlamýþ olmalarý, rehablitasyon hizmetlerinin destek hizmeti sayýlmasý, eðitim ve 

öðretim hizmeti olarak tanýmlanmamasý diye sýralanabilir.

GRAFÝK 12: ÖZÜRLÜ BÝREYÝN ÖÐRENÝME DEVAM EDÝP ETMEMESÝ
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GRAFÝK 14: ÖÐRENÝME DEVAM ETMEYEN ÖZÜRLÜNÜN EN SON 
BÝTÝRDÝÐÝ OKUL DURUMU

Grafik 14 özürlü bireylerden öðrenimlerine devam etmeyenlerin en son bitirdikleri 

okul durumlarýný göstermektedir. Özürlü bireyler içerisinde 6039 kiþinin okuryazar 

olmadýðý, 899 kiþinin okuryazar olup herhangi bir okul bitirmediði, 2429 kiþinin ilkokul 

mezunu olduðu, 461 kiþinin ilköðretim mezunu olduðu, 272 kiþinin ortaokul veya mesleki 

okul mezunu olduðu, 412 kiþinin lise mezunu olduðu, 25 kiþinin ön lisans mezunu olduðu, 

32 kiþinin ise lisans mezunu olduðu görülmektedir. Tablodan da anlaþýlacaðý özürlü 

bireyler arasýnda okuryazar olmayanlarýn oranýnýn %55,9 olduðu ve sayýlarýnýn yüksek 

olduðu, lise ve yüksek öðrenimi bitirenlerin oranýnýn ise %3,8 olduðu ve sayýlarýnýn ise 

düþük olduðu görülmektedir. Ýlkokul mezunlarýnýn oraný %22,5 olduðu ve lise dengi okula 

göre daha fazla bir orana sahip olduðu anlaþýlmaktadýr.



GRAFÝK 15: ÖZÜRLÜ BÝREYÝN GEÇEN HAFTA ÝÇERÝSÝNDE AYNÝ (MAL) YA DA 
NAKDÝ (PARA) ELDE ETMEK AMACIYLA BÝR ÝÞTE ÇALIÞIP ÇALIÞMADIÐI

Grafik 15 özürlü bireylerin geçen hafta içerisinde ayni (mal) ya da nakdi (para) elde 

etmek amacýyla bir iþte çalýþýp çalýþmadýðýný yansýtmaktadýr. Grafikten anlaþýldýðý üzere 

12566 kiþinin geçen hafta içerisinde herhangi bir iþte çalýþmadýðý, 955 kiþinin ise geçen 

hafta içerisinde iþ bularak çalýþtýðý sonucuna ulaþýlmýþtýr. Geçen hafta içerisinde 

çalýþanlarýn payý %6,7 ve çalýþmayanlarýn payý %90,7'dir. Görüldüðü gibi çalýþmayanlar 

çalýþanlarýn yaklaþýk 14 katýdýr. Tablodan da anlaþýlacaðý üzere özürlü bireyler arasýnda 

istihdamýn çok düþük olduðu görülmektedir. Elde edilen bilgilerden özürlü bireylerin veya 

akrabalarýnýn özürlülerin ne tür iþ yaptýklarýndan, nereye nasýl baþvuru yapacaklarýndan 

ve çalýþma koþullarýndan yeterince bilgi sahibi olmadýklarý sonucu çýkarýlabilir. 
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GRAFÝK 16: ÖZÜRLÜ BÝREYÝN ÝÞ YERÝNDEKÝ KONUMU

Grafik 16 özürlü bireylerin iþ yerindeki konumlarýn belirtmektedir. Özürlüler içerisinden 

521 kiþi ücretli veya maaþlý, 178 kiþi yevmiyeli, 139 kiþi aile iþçisi, 12 kiþi iþveren ve 69 kiþi ise 

kendi hesabýna çalýþmaktadýr. Tablodan da anlaþýlacaðý üzere özürlü bireylerin iþ yerindeki 

statülerinin düþük olduðu görülmekte, fakat iþveren ve kendi hesabýna çalýþan vatandaþlar da 

bulunmaktadýr. 

GRAFÝK 17: ÖZÜRLÜ BÝREYÝN MESLEK EDÝNDÝRME KURSLARINA 
KATILIP KATILMADIÐI

Grafik 17 özürlü bireylerin meslek edindirme kurslarýna katýlýp katýlmadýðýný 

yansýtýlmaktadýr. Özürlüler içerisinden 245 kiþi meslek edindirme kurslarýna katýlmýþ, 13355 kiþi 

ise herhangi bir kursa katýlmamýþtýr. Kursa katýlanlarýn oraný %1,8, kursa katýlmayanlarýn oraný 

ise %96,3'dür. Özürlüler içerisinde kursa katýlmayanlar kursa katýlanlarýn yaklaþýk 54 katýdýr. 

Tablodan da anlaþýlacaðý üzere kursa katýlmayan özürlü sayýsý çok fazladýr. Bunun nedenleri 

olarak özürlülere yönelik organize edilen kurslarýn azlýðý ve özürlü bireylerin kursa katýlma 

isteksizliðidir.
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GRAFÝK 19: ÖZÜRLÜ BÝREYÝN TEDAVÝ MASRAFLARI KÝM TARAFINDAN 
KARÞILANIYOR ?

GRAFÝK 18: ÖZÜRLÜ BÝREYÝN SOSYAL GÜVENCESÝNÝN 
KENDÝ ADINA OLUP OLMADIÐI

Grafik 18 özürlü bireylerin sosyal güvencelerinin kendilerine ait olup olmadýklarýný 

yansýtmaktadýr. Grafikten anlaþýldýðý üzere 9333 kiþinin sigortasý kendi üzerine, 4224 kiþinin 

sigortasýnýn kendi üzerine olmadýðý görülmektedir. Sigortasý kendi üzerine olanlarýn toplam 

özürlü sayýsýna oraný % 67.3 sigortasý kendi üzerine olmayan bireylerin toplam özürlü sayýsýna 

oraný % 30.5' dir. 

Grafik 19 özürlü bireylerin tedavi masraflarýnýn kim tarafýndan karþýlandýðýný 

yansýtmaktadýr. Emekli sandýðýna 504 kiþi, SSK ya kayýtlý sayýsý 2537 kiþi, BAÐ-KUR’a kayýtlý 644 

kiþi bulunmaktadýr. Yeþil kartý bulunan özürlü birey sayýsý 9318 kiþidir. 192 kiþi ise tedavi 

giderlerini kendisi karþýlamaktadýr. EMEKLÝ SANDIÐI’na kayýtlý özürlülerin toplam özürlü 

sayýsýna oraný % 3,3  SSK ya kayýtlýlarýn oraný % 18,3, BAÐ-KUR’a kayýtlý olanlarýn oraný %4,6  

yeþil kartý olan özürlü birey sayýsý % 67,1 dir. Tablodan da anlaþýlacaðý üzere özürlü bireylerin 

büyük kýsmýnýn yeþil kartý bulunmaktadýr. Özürlü bireylerden 3645 kiþi sosyal güveliðe tabidir.    
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GRAFÝK 20: ÖZÜRLÜ BÝREYÝN ÖZÜRLÜLERE YÖNELÝK YASAL DÜZENLEMELERDEN 
VE ÖZÜRLÜ HAKLARINDAN HABERDAR OLUP OLMADIÐI

Grafik 20 özürlü bireylerin özürlülere yönelik yasal düzenlemelerden ve özürlü 

haklarýndan haberdar olup olmadýðýný yansýtmaktadýr. Özürlüler içerisinden 9475 kiþinin yasalar 

ve haklarý hakkýnda yeterli bilgiye sahip olmadýklarý, 3694 kiþinin yasalar ve haklarý hakkýnda 

yeterli bilgiye sahip olduðu görülmektedir. Tabloya göre yasal düzenlemelerden ve haklarýndan 

haberdar olmayanlarýn toplam özürlü sayýsýna oraný % 68,4, yasal düzenlemeler ve haklarýndan 

haberdar olanlarýn oraný %  26,7' dir. Verilere göre özürlü bireylere hizmet sunan kamu kurum ve 

kuruluþlarýnýn hizmetlerini yeterince tanýtamadýðý, kýrsalda ikamet eden özürlü bireylerin 

kendilerine sunulan hizmetlere eriþimlerinin daha az olduðu sonucu çýkarýlabilir.
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GRAFÝK 21: ÖZÜRLÜ BÝREYÝN YARARLANDIÐI YARDIMLAR

Grafik 21 özürlü bireylerin yararlandýðý yardýmlarý belirtmektedir. Özürlüler içerisinden 

5629 özürlü aylýðý aldýðý, 662 muhtaç aylýðý aldýðý, 753 kiþinin SYDV' dan yardým aldýðý, 2380 

kiþinin evde bakým hizmetinden yararlandýðý, 5167 kiþinin herhangi bir yardým almadýðý 

görülmektedir.  Toplam özürlülerinin %40,6'sý özürlü aylýðý almakta, %17,2'si evde bakým 

hizmetinden yararlanmakta, %37,3'ü ise herhangi bir yardým almamaktadýr. Grafiðe baktýðýmýz 

zaman özürlülerin hemen hemen yarýsý hiçbir yardýmdan yararlanamamaktadýr.
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GRAFÝK 22: ÖZÜRLÜ BÝREYÝN ÖZRÜNÜN ORTAYA ÇIKMA ZAMANI

Grafik 22 özürlü bireylerin özürlerinin ortaya çýkýþ zamanýný belirtmektedir. Özürlüler 

içerisinden 2804 kiþi özrünün ne zaman ortaya çýktýðýný bilmemektedir.  1821 kiþi doðum öncesi, 

1244 kiþi doðum sýrasýnda özürlü olmuþtur. 1990 kiþi ise 0-1 yaþ grubu arasýnda özürlü olmuþtur.  

(Gebelikte)



GRAFÝK 23: ÖZÜRLÜ BÝREYÝN ÖZRÜNÜN SEBEBÝ

Grafik 23 de özürlü bireylerin özürlerinin sebepleri yansýtýlmaktadýr. Özürlüler içerisinden 

1174 kiþi kaza sonucu, 2914 kiþi genetik ve kalýtsal nedenlerden dolayý, 6988 kiþi hastalýklardan 

dolayý, 39 kiþi meslek hastalýðý, 12 kiþi doðal afet gibi nedenlerden özürlü olmuþlardýr. Toplam 

özürlüler içerisinde %8,46'sý kaza sonucu, %21'i genetik ve kalýtsal nedenlerden dolayý %50,4'ü 

hastalýklardan dolayý özürlü kalmýþlardýr. Meslek hastalýðýndan ve doðal afetlerden kaynaklanan 

özürlülük diðer gruplara oranlara daha düþüktür.

GRAFÝK 24: ÖZÜRLÜ BÝREYÝN ÖZRÜNE NEDEN OLAN KAZA

Grafik 24'de özürlü bireylerin özrüne neden olan kazalarý yansýtýlmaktadýr. Özürlüler 

içerisinden 258 trafik kazasý sonucu, 256 kiþi iþ kazasý sonucu, 354 kiþi ev kazasý sonucu, 88 kiþi 

silahlý yaralanma sonucu, 10 kiþi spor kazasý sonucu, 109 kiþi oyun kazalarý sonucu özürlü 

olmuþtur. Kaza sonucu özürlü kalanlar içerisinde %21,8'si trafik kazasý, %21,8'si iþ kazasý, 

%30,1'i ev kazasý, %0,79'u oyun kazasý, %7,49'u silahlý yaralanma sonucu özürlü kalmýþtýr. 

Görüldüðü gibi ev kazasý sonucu özürlü kalanlar diðer kazalara göre oranla daha fazladýr. Trafik 

kazasý ve iþ kazasý sonucu özürlü kalanlarýn oraný birbirine çok yakýndýr.
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GRAFÝK 25: ÖZ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝNÝ (EL, YÜZ, KULAK, 
BURUN TEMÝZLÝÐÝNÝ YAPABÝLMEDE; TUVALET, BANYO GEREKSÝNÝMÝNÝ 
GÝDERMEDE; YEME-ÝÇME, GÝYÝNME-SOYUNMA BECERÝLERÝNÝ YERÝNE 

GETÝRMEDE) YAPABÝLMEDE BÝRÝLERÝNE ÝHTÝYAÇ DUYMA DURUMU

Grafik 25 özürlü bireylerin öz bakým becerilerini yerine getirirken bir baþkasýnýn yardýmýna 

ihtiyaç duyup duymadýðý durumu yansýtmaktadýr. Özürlüler içerisinden 5276 kiþi yardýma ihtiyaç 

duymamakta,  4395 kiþi kýsmi olarak yardýma ihtiyaç duymakta, 4079 kiþinin ise öz bakým 

becerilerini yerine getirirken bir baþkasýnýn refakatine ihtiyaç duymaktadýr. Toplam özürlü 

içerisinde öz bakýmýný baðýmsýz olarak kendisi yapabilenlerin oraný %38,1 iken yarý baðýmlý 

olanlarýn oraný ise %31,70'dir. Öz bakýmýnýn yapýlmasýnda bir baþkasýna gereksinim duyanlarýn 

oraný da %29,4'tür.
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GRAFÝK 26: HAREKET EDEBÝLMEDE (YÜRÜYEBÝLMEDE; EL VE KOLLARINI 
KULLANMADA; MERDÝVEN ÝNÝP ÇIKMADA) BÝRÝLERÝNE ÝHTÝYAÇ 

DUYMA DURUMU 

Grafik 26 özürlü bireylerin hareket edebilmede bir baþkasýnýn yardýmýna ihtiyaç duyup 

duymadýðý durumu yansýtmaktadýr. Özürlüler içerisinden 5290 kiþi hareket edebilmede yardýma 

ihtiyaç duymamakta,  4818 kiþi kýsmi olarak yardýma ihtiyaç duymakta, 3649 kiþinin ise hareket 

ederken bir baþkasýnýn refakatine ihtiyaç duymaktadýr. Toplam özürlüler içerisinde toplam özürlü 

içerisinde %38,2'si hareket edebilmede baþkasýna ihtiyaç duymamakta, %34,8'si kýsmi olarak 

ihtiyaç duymakta ve %26,3'ü ise hareket edebilmede bir baþkasýnýn refakatine ihtiyaç 

duymaktadýr.
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GRAFÝK 27: ÝLETÝÞÝM KURABÝLMEDE VE GÜVENLÝKTE OLABÝLMEDE 
(KENDÝNÝ ÝFADE EDEBÝLMEDE, KENDÝSÝNE KARÞI OLUÞAN TEHLÝKEYÝ 

ALGILAYABÝLMEDE, KENDÝSÝNE VE ÇEVRESÝNE ZARAR VERME RÝSKÝ HALÝNDE 
KENDÝNÝ KONTROL EDEBÝLMEDE) BÝRÝLERÝNE ÝHTÝYAÇ DUYMA DURUMU

Grafik 27 özürlü bireylerin iletiþim kurabilmede ve güvenlikte olabilmede bir baþkasýnýn 

yardýmýna ihtiyaç duyup duymadýðý durumu yansýtmaktadýr. Özürlüler içerisinden 4833 kiþi 

iletiþim kurabilmede ve güvenlikte olabilmede yardýma ihtiyaç duymamakta,  4312 kiþi kýsmi 

olarak yardýma ihtiyaç duymakta, 4591 kiþinin ise iletiþim kurabilmede ve güvenlikte olabilmede 

bir baþkasýnýn refakatine ihtiyaç duymaktadýr. Toplam özürlü içerisinde %34,9'u iletiþim 

kurabilmede ve güvenlikte olabilmede bir baþkasýna ihtiyaç duymamakta, %31,1'i kýsmý olarak 

ihtiyaç duymakta ve %33,1'i ise bir baþkasýnýn refakatine ihtiyaç duymaktadýr.
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GRAFÝK 28: EV ÝÞLERÝNÝ VE ÝDARESÝNÝ YAPABÝLMEDE (EVDE KENDÝ BAÞINA 
BAÞKASININ YARDIMI OLMADAN YAÞAYABÝLME, BESLENME VE TEMÝZLÝK 

GÝBÝ ÝHTÝYAÇLARI ÝÇÝN ALIÞVERÝÞ YAPABÝLME; ASGARÝ DÜZEYDE BÝLE 
OLSA YEMEK PÝÞÝREBÝLME, EVÝNÝ TEMÝZLEME, BULAÞIK VE ÇAMAÞIRLARI 

YIKMA, KIÞIN ISINMAK ÝÇÝN SOBAYI YAKABÝLME VEYA KOMBÝYÝ ÇALIÞTIRMA 
GÝBÝ ÝÞLERÝ YAPABÝLME) BÝRÝLERÝNE ÝHTÝYAÇ DUYMA DURUMU

Grafik 28 özürlü bireylerin ev iþlerini ve idaresini yapabilmede bir baþkasýnýn yardýmýna 

ihtiyaç duyup duymadýðý durumunu yansýtmaktadýr. Özürlüler içerisinden 3448 kiþi ev iþlerini ve 

idaresini yapabilmede yardýma ihtiyaç duymamakta,  4241 kiþi kýsmi olarak yardýma ihtiyaç 

duymakta, 6030 kiþinin ise ev iþlerini ve idaresini yapabilmede bir baþkasýnýn refakatine ihtiyaç 

duymaktadýr. Toplam özürlü içerisinde %24,9'u bir baþkasýnýn yardýmýna ihtiyaç duymamakta, 

%31'i kýsmý olarak ihtiyaç duymamakta ve %43,5'i ise bir baþkasýnýn yardýmýna ihtiyaç 

duymaktadýr. 
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GRAFÝK 29: ÖZÜRLÜ BÝREYLERÝN ÖZ BAKIM HÝZMETLERÝNE ÝHTÝYAÇ 
DUYUP DUYMADIKLARI
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GRAFÝK 30: BAÐIMSIZ HAREKET EDEBÝLMEK ÝÇÝN YARDIMA

Grafik 29'da özürlü bireylerin öz bakým hizmetlerine ihtiyaç duyup duymadýklarý 

yansýtýlmaktadýr. Özürlüler içerisinden 8093 kiþi öz bakýma ihtiyaç duymakta, 5576 kiþi öz bakýma 

ihtiyaç duymamaktadýr. Toplam özürlü içerisinde öz bakýma ihtiyaç duyanlarýn oraný %58,39 iken 

%40,23'ü ihtiyaç duymamaktadýr.

Grafik 30 özürlü bireylerin baðýmsýz hareket edebilmek için yardýmýna ihtiyaç duyup 

duymadýðý durumu yansýtmaktadýr. Özürlüler içerisinden 7204 kiþi baðýsýz hareket edebilmek için 

yardýma ihtiyaç duymakta, 6493 kiþi ise yardýma ihtiyaç duymamaktadýr. Toplam özürlü içerisinde 

%52'si baðýmsýz hareket edebilmek için yardýma ihtiyaç duyarken %46,8'si bir baþkasýnýn 

yardýmýna ihtiyaç duymamaktadýr.



GRAFÝK 31: BAÐIMSIZ HAREKET EDEBÝLMEK ÝÇÝN CÝHAZA

GRAFÝK 32: YAÞADIÐI ORTAMIN TEMÝZLÝÐÝNÝN KARÞILANMASINA

Grafik 31 özürlü bireylerin baðýmsýz hareket edebilmek için cihaza ihtiyaç duyup 

duymadýklarý durumu yansýtmaktadýr. Özürlüler içerisinden 4724 kiþi baðýsýz hareket edebilmek 

için cihaza ihtiyaç duyarken, 8928 kiþi ise baðýmsýz hareket edebilmek için cihaza ihtiyaç 

duymamaktadýr. Toplam özürlü içerisinde %34'ü baðýmsýz hareket ederken cihaza ihtiyaç 

duymakta iken %64,4'ü cihaza ihtiyaç duymamaktadýr.

Grafik 32 özürlü bireylerin yaþadýðý ortamlarýn temizliðinin karþýlanmasýnda yardýma 

ihtiyaç duyup duymadýðý yansýtmaktadýr. Özürlüler içerisinden 9338 kiþi yaþadýðý ortamlarýn 

temizliðinin karþýlanmasýnda yardýma ihtiyaç duyarken, 4321 kiþi ise yaþadýðý ortamlarýn 

temizliðinin karþýlanmasýnda yardýma ihtiyaç duymamaktadýr. Toplam özürlü içerisinde %67,3'ü 

yaþadýðý ortamlarýn temizliðinde bir baþkasýna ihtiyaç duyarken %31,1'i bir baþkasýna ihtiyaç 

duymamaktadýr.
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GRAFÝK 33: GÜNLÜK ÝÞLER ÝÇÝN YARDIMA (ALIÞVERÝÞ, FATURA)

GRAFÝK 34: TOPLU TAÞIMA ARAÇLARINDAKÝ ÖZEL DÜZENLEMELER

Grafik 33 özürlü bireylerin günlük iþler için yardýma (alýþveriþ, fatura) ihtiyaç duyup 

duymadýðý yansýtmaktadýr. Özürlüler içerisinden 9433 kiþi günlük iþler için yardýma (alýþveriþ, 

fatura) ihtiyaç duyarken, 4212 kiþi ise günlük iþler için yardýma (alýþveriþ, fatura) ihtiyaç 

duymamaktadýr. Toplam özürlü içerisinde %68,1'i günlük iþler için bir baþkasýnýn yardýmýna 

ihtiyaç duyarken %30,3'ü bir baþkasýnýn yardýmýna ihtiyaç duymamaktadýr.

Grafik 34 özürlü bireylerin toplu taþýma araçlarýndaki özel düzenlemelere ihtiyaç duyup 

duymadýðý yansýtmaktadýr. Özürlüler içerisinden 6972 kiþi toplu taþýma araçlarýndaki özel 

düzenlemelere ihtiyaç duyarken, 6596 kiþi ise toplu taþýma araçlarýndaki özel düzenlemelere 

ihtiyaç duymamaktadýr. Toplam özrüler içerisinde %%50,2'si toplu taþýma araçlarýndaki özel 

düzenlemelere ihtiyaç duyarken %47,6'sý ihtiyaç duymamaktadýr.
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GRAFÝK 35: REHBERLÝK VE DANIÞMANLIK HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ 
DUYULUP DUYULMADIÐI

GRAFÝK 36: AYNÝ-NAKDÝ YARDIMLARA (KÖMÜR - GIDA - MAL VEYA PARA) 
ÝHTÝYAÇ DUYUP DUYMADIÐI

Grafik 35 özürlü bireylerin rehberlik ve danýþmanlýk hizmetine ihtiyaç duyup duymadýðý 

yansýtmaktadýr. Özürlüler içerisinden 9218 kiþi rehberlik ve danýþmanlýk hizmetine ihtiyaç 

duyarken, 4350 kiþi ise rehberlik ve danýþmanlýk hizmetine ihtiyaç duymamaktadýr. Toplam 

özürlülerin %66,5'i rehberlik ve danýþmanlýk hizmetine ihtiyaç duyarken %31,4'ü ihtiyaç 

duymamaktadýr.

Grafik 36 özürlü bireylerin ayni-nakdi yardýmlara (kömür - gýda - mal veya para) ihtiyaç 

duyup duymadýðý yansýtmaktadýr. Özürlüler içerisinden 8684 kiþi ayni-nakdi yardýmlara (kömür - 

gýda - mal veya para)  ihtiyaç duyarken, 3989 kiþi ise ayni-nakdi yardýmlara (kömür - gýda - mal 

veya para)  ihtiyaç duymamaktadýr. Toplam özürlülerin %62,7'si ayni-nakdi yardýmlara ihtiyaç 

duyarken %28,8'si ayni-nakdi yardýmlara ihtiyaç duymamaktadýr.
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GRAFÝK 37: ÖZÜRLÜ BÝREY / ANNESÝ / BABASI HERHANGÝ BÝR ÖZÜRLÜ 
DERNEÐÝNE ÜYE MÝ?

GRAFÝK 38: AYNÝ-NAKDÝ YARDIMLARA (KÖMÜR - GIDA - MAL VEYA PARA) 
ÝHTÝYAÇ DUYUP DUYMADIÐI

Grafik 37 özürlü bireylerin özürlü birey / annesi / babasý herhangi bir özürlü derneðine üye 

olup olmadýðý durumlarýný yansýtmaktadýr. Özürlüler içerisinden 13501 kiþinin annesi / babasýnýn 

herhangi bir özürlü derneðine üye olmadýðý görülmektedir. Özürlü birey/annesi/babasý herhangi 

bir özürlü derneðine üye olmayanlarýn oraný %97,4'tür. Özürlü birey/annesi/babasý özürlü 

derneðine üye olanlarýn sayýsý 168 kiþiden oluþmaktadýr. Bunlarýn toplam özürlü içerisindeki 

oraný ise %1,2'dir. Elde edilen verilere göre özürlü bireyler arasýnda sivil toplum faaliyetlerinin 

yeterince yaygýn olmadýðý sonucuna ulaþýlabilir. 

Grafik 38 özürlü bireylerin saðlýk raporlarýnýn olup olamadýðý durumunu yansýtmaktadýr. 

Özürlüler içerisinden 9113 kiþinin saðlýk raporu olduðu buna karþýlýk 4516 kiþinin saðlýk 

raporunun bulunmadýðý görülmektedir. Özürlü bireylerin %65,7'sinin saðlýk raporu olduðu halde 

%32,6'sýnýn saðlýk raporu yoktur. Saðlýk raporu bulunmayan 4516 kiþi Saðlýk Raporu vermeye 

yetkili Devlet Hastanelerine yönlendirilerek saðlýk raporu almalarý ve bu vatandaþlarýn 

kendilerine sunulan özürlü hizmetlerinden yararlanmalarý saðlanmýþtýr.      
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Proje kapsamýnda 13861 özürlü vatandaþýmýza ulaþýlmýþtýr. Özürlü birey 

araþtýrma formu ile elde edilen bilgiler veri tabanýna iþlenmiþtir.

Özürlü bireylere ait bilgiler bütüncül bir veri tabanýna iþlenerek bilgilerin uzun süre 

saklanmasý ve güncelliðini korumasý saðlanmýþtýr. 

Yerel düzeyde birbirinden farklý kurumlarýn kayýtlarýnda yer alan ve saha taramasý 

sonucu ulaþýlan özürlüler hakkýndaki veriler il düzeyinde oluþturulmuþ web tasarýmlý bir 

veri merkezinde toplanmýþtýr. Bu þekilde gerek özel gerekse kamu tarafýndan özürlü 

vatandaþlara yönelik yapýlacak politikalara, yatýrýmlara, planlamalara, projelere bilgi 

kaynaðý oluþturulmuþtur. Bunun sonucu olarak özürlü bireylere sunulan kurumsal, mali, 

danýþmanlýk ve sosyal destek hizmetlerinin engelli bireylere eþitlik ilkesi çerçevesinde 

sunulmasý saðlanmýþtýr.

Özürlü vatandaþlarýn ihtiyaçlarý belirlenmiþ ve sorunlarý açýk bir þekilde ortaya 

çýkarýlmýþtýr. Böylece özürlülük alanýnda faaliyet gösteren veya göstermek isteyen özel 

ve kamu giriþimcilerinin özürlülerin ihtiyacýna yönelik ve sorunlarýna çözüm üretecek 

hizmet sunmalarýna katký saðlanmýþtýr.

Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn özürlü bireylere yönelik politikalarýný gözden 

geçirmeleri saðlanmýþ, bilgi ve veriye dayalý plan ve proje geliþtirmelerine katkýda 

bulunulmuþtur.

Kayýt dýþý özürlü bireylere ulaþýlarak onlarýn saðlýk raporu almalarý saðlanmýþ 

bilgileri, ulusal veri tabanýna iþlenmiþ ve özürlülere sunulan hizmetlerden yararlanmalarý 

saðlanmýþtýr.

Özürlülere yönelik gerçekleþtirilen gerek ulusal kaynaklý gerekse dýþ kaynaklý 

sosyal projelere bilgi saðlanmýþtýr.

Bilgi ve veri olmadan uygulamaya konmaya çalýþýlan politikalarýn önüne 

geçilmesine, kaynak ve enerji israfýnýn önlenmesine çalýþýlmýþtýr.

DEÐERLENDÝRME VE SONUÇ
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