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ÖZET 

Engellilik yetersizlikten dolayı herhangi bir yeteneğin normal kabul edilen bireye göre 

azalması veya kaybedilmesi olarak tanımlanmaktadır. Engellilik öz bakım eksikliğinide 

beraberinde getirmektedir. Öz bakımlarını yapamayan çocuklara aileleri yardımcı olmak 

durumundadır. Aileler çocuklarının evde bakımını karşılarken zaman zaman yetersiz 

kalabilmekte ve profesyonel bir yardıma gereksinim duyabilmektedirler. Evde bakım 

gereksinimlerinin belirlenmesi, engelli çocukların sorunlarının ve çözüm önerilerinin 

ortaya konulabilmesi adına yararlı olabilecektir. Bu araştırma özel eğitim merkezinde 

eğitim alan engelli çocukların evde bakım gereksinimlerini belirlemek amacıyla 

tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) özel eğitim merkezleri oluşturmuştur. Örneklem seçimi 

yapılmayıp evrenin tamamı araştırma kapsamına alınmıştır. KKTC Milli Eğitim 

Bakanlığı’ndan gerekli yazılı izinler alındıktan sonra araştırmacı tarafından, katılımcıların 

da yazılı onamı alınarak uygulamaya başlanmıştır. Verilerin toplanmasında “engelli 

çocuk ve ailesinin özelliklerine ilişkin soru formu” ve “evde bakıma ilişkin soru formu” 

kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımları, Kuruskal Wallis ve 

Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmada, engelli çocukların yaşlarının yarıya 

yakını (%46,5) 6-10 yaş grubunda, çocukların yarıdan fazlasının (%62,2) erkek ve 

çocukların %65,4’ünün 1-3 arası kardeşi olduğu belirlenmiştir. Engelli çocukların 

%36,3’ünün birden fazla engeli olduğu saptanmıştır. Çocuğun bakımında, ailelerin 

%32,3’ünün ekonomik, %27,1’inin bakım, %21’inin psikolojik problem yaşadığı ve bu 

konularda her gün desteğe ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Öz bakımda çocukların 

%28,3’ünün bağımlı, %46,4’ünün yarı bağımlı ve %25,1’inin bağımsız olduğu 



saptanmıştır. Engelli çocukların evde bakımında yaşanılan sorunların büyük 

çoğunluğunun öfke nöbeti geçirme (%20,0) ve bunu takiben altını ıslatma (%18,8), altına 

kakasını yapma (%15,0) ve arkadaşlarıyla uyumlu oynayamama (%10,2) olduğu 

belirlenmiştir. Engelli çocukların yaşının küçük olmasıyla öz bakımlarının arttığı 

belirlenmiş ve aralarındaki ilişki anlamlı bulunmuştur. Çocukların engel türünün 

artmasıyla öz bakım becerilerinin azaldığı saptanmıştır. Araştırma sonuçları 

doğrultusunda engelli çocukların ebeveynlerine evde bakım ve yaşadıkları sorunlarla baş 

etme konusunda eğitim ve bakım desteği verilmesi önerilmektedir. 
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