
NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI, 2011 

 (ENGELLİLİK) 

 

Birleşmiş Milletler, nüfus konusunda ülkelerarası karşılaştırılabilir istatistikler elde 

edilmesi amacıyla sonu 0 ile biten yıllara yakın yıllarda ülkelerin “nüfus ve konut sayımı” 

yapmalarını önermektedir. Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Avrupa 

Birliği üye ülkeleri ile eş zamanlı olarak idari kayıtlara dayalı geniş kapsamlı bir örneklem 

araştırması şeklinde planlanan Nüfus ve Konut Araştırması 2011 yılında gerçekleştirilmiştir. 

 

Türkiye genelinde engelli bireylerin il bazında dağılımını tahmin eden son araştırma 

"2011 Nüfus ve Konut Araştırması“dır. Araştırma; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi 

(ADNKS)’den elde edilemeyen verileri il düzeyinde sağlamak amacıyla 3 Ekim-31 Aralık 2011 

tarihleri arasında, örnekleme yöntemiyle seçilmiş sayım bölgelerindeki yaklaşık 2,2 milyon 

haneyle ve tam sayım yöntemiyle kurumsal yerlerde bulunan tüm kişilerle yapılmıştır. 2011 

yılında TÜİK tarafından gerçekleştirilen Nüfus ve Konut Araştırmasıyla Türkiye genelinde 

hanehalklarının yaklaşık %13’ünden bilgi derlenmiştir. Yaklaşık 9 milyon birey ile yüz yüze 

görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2013 yılı Temmuz ayında yayımlanmıştır. 

 

Dünyada değişen engellilik tanımı ve sınıflandırma sistemlerine bağlı olarak Türkiye’de 

de engellilerin profiline ilişkin veri toplama kriterleri dönüşüm göstermektedir. Engelliliğe 

ilişkin sorular, bu alanla ilgili Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan ve sayımlar ile 

araştırmalar için engellilik soru seti geliştiren “Washington Grup” önerileri temel alınarak 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu soru seti 

aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen İşlevsellik, Engellilik ve Sağlığın 

Uluslararası Sınıflandırılması (ICF) ile de uyumlu bir şekilde geliştirilmiştir. 

 

Engellilik tanımı ve sınıflandırmasındaki yeni yaklaşımla beraber Nüfus ve Konut 

Araştırmasında engellilik; tıbbi yaklaşımdan (organ kaybı, işlev bozuklukları) ziyade 

fonksiyonlardaki sınırlılıklara odaklanmaktadır. Araştırmada engellilik; görme, duyma, 

konuşma, yaşıtlarına göre öğrenme/basit dört işlem yapma, hatırlama/dikkatini toplama 

alanlarıyla hareket güçlüğü (yürüme, taşıma, tutma ve merdiven inip çıkma) alanlarında 

tanımlanmıştır. Araştırma kapsamında bu alanlardan en az birinde çok zorlandığını veya hiç 

yapamadığını belirten kişiler en az bir engeli olan nüfus kapsamına alınmıştır. 

 



2011 Nüfus ve Konut Araştırmasında bireylere 6 farklı engellilik durumuna ilişkin 

aşağıdaki sorular yöneltilmiştir: 

 

1. Görmede zorluk çekiyor musunuz? (Gözlük kullanıyor olsanız dahi) 

2. İşitmede zorluk çekiyor musunuz? (İşitme cihazı kullanıyor olsanız dahi) 

3. Konuşurken; konuşma bozukluğu, konuşamama tutukluk, kekemelik gibi, zorluk çekiyor 

musunuz? 

4. Hareket etmekte (yürümekte, eğilmekte, oturma ve kalkmada, merdiven çıkmakta veya 

inmekte, bir şeyler tutmakta, kaldırmakta, taşımakta) zorluk çekiyor musunuz? 

5. Akranlarınızla kıyaslandığınızda yeni bilgiler öğrenmekte ve bunları kullanmakta 

zorluk çekiyor musunuz? 

6. Hatırlama ve dikkatini toplamada (yakın zamanda yaşananları, yakınlarınızın adlarını 

koyduğunuz eşyaların yerlerini hatırlamakta vb.) zorluk çekiyor musunuz? 

 

Araştırma sonuçlarına göre engelli bireylerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır. 

 

Genel nüfus içinde yaş grubu ve cinsiyete göre en az bir engeli olan nüfus(1), 2011 

Engelli Birey Nüfus Oranı  (%) Erkek (%) Kadın (%) 

Tüm yaş grupları 6.9 5.9 7.9 

3-9 2.3 2.5 2.1 

10-14 2.1 2.4 1.8 

15-19 2.3 2.6 2.0 

20-24 2.7 3.4 2.0 

25-29 2.6 3.0 2.3 

30-34 3.2 3.4 3.0 

35-39 4.0 4.0 4.1 

40-44 5.1 4.7 5.6 

45-49 6.9 5.9 7.8 

50-54 8.8 7.1 10.7 

55-59 12.1 9.2 15.0 

60-64 16.5 12.3 20.4 

65-69 23.0 18.3 27.2 

70-74 31.9 26.3 36.3 

75+ 46.5 40.9 50.3 

(1) “En az bir engeli olan nüfus” engellilikle ilgili en az bir işlevi (fonksiyonu) yerine getirmede çok zorlandığını 

veya hiç yapamadığını belirten 3 ve daha yukarı yaştaki nüfustur. 

  

2011 Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına göre, en az bir engeli olan (3 ve daha 

yukarı yaş) nüfusun oranı %6,9 (4.876.000 kişi)’dur. Erkeklerde %5,9 olan bu oran kadınlarda 

%7,9’dur. 



Genel nüfus içinde engel grubuna göre engelli nüfus(1), 2011 

Engel Grubu Nüfus Oranı (%) 

Görmede zorluk yaşayanlar(2) 1.4 

Duymada zorluk yaşayanlar(3) 1.1 

Konuşmada (konuşma bozukluğu, tutukluk, kekemelik gibi nedenlerden dolayı) 

zorluk yaşayanlar(4) 0.7 

Yürümede, merdiven çıkmada / inmede zorluk yaşayanlar(4) 3.3 

Birşeyler taşımada / tutmada zorluk yaşayanlar(4) 4.1 

Yaşıtlarına göre öğrenmede / basit dört işlem yapmada / hatırlamada dikkatini 

toplamada zorluk yaşayanlar(4) 2.0 

(1) Engelli nüfus oranı hesaplanırken; ilgili faaliyeti yaparken çok zorlandığını ve bu aktiviteleri hiç yapamadığını beyan 

edenlerin toplam nüfus içindeki payı esas alınmıştır. 

(2) Görmeye yardımcı araç kullananlardan bu araçları kullanmalarına rağmen görmede çok zorlandığını belirtilenler ile hiç 

görmediğini belirtenler kapsanmıştır. 

(3) İşitmeye yardımcı araç kullanmalarına rağmen işitmede çok zorlandığını belirtenler ile hiç duymadığını belirtenler 

kapsanmıştır. 

(4) 3 ve daha yukarı yaştaki nüfusu kapsamaktadır. 

 


