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Demographic Characteristics of Patients Examined in the Training and Research Center
for Mentally and Physically Handicapped Children
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Amaç: Trakya Üniversitesi Zihin ve Hareket Engel-
li Çocuklar ‹çin E¤itim Araflt›rma ve Uygulama Mer-
kezi’ne baflvuran olgular›n demografik verileri de-
¤erlendirildi.
Çal›flma Plan›: E¤itim Araflt›rma ve Uygulama
Merkezine Ocak 1995-Aral›k 2003 tarihleri aras›n-
da baflvuran 1167 olgunun demografik verileri geri-
ye dönük olarak incelendi.
Bulgular: En çok baflvurunun 1997-1998 tarihleri
aras›nda oldu¤u saptand›. Baflvuran 1167 olgunun
476’s›n›n  k›z (%40.8), 691’inin  erkek (%59.2) oldu-
¤u belirlendi. Olgular›n yafl ortalamas› 4.22±4.00
(da¤›l›m 1-28) bulundu. Tan›lara göre 550 olguda
(%47.1) zihinsel engel, 438’inde (%37.5) serebral
palsi, 32’sinde (%2.7) otizm, 49’unda (%4.2) Down
sendromu, 98’inde (%8.4) geliflim gerili¤i vard›. Böl-
geler aç›s›ndan olgular›n 335’inin (%28.7) Edirne il
merkezinden geldi¤i ve tüm olgular›n sadece
%14’ünün merkezdeki e¤itim programlar›na devam
etti¤i gözlendi.

Sonuç: Bu çal›flma Merkeze baflvuran olgular›n
bölgesel da¤›l›m›n› vermekle birlikte, devam etme
oran›n›n düflük oldu¤unu göstermifltir. Engelli ço-
cuklar ve aileleri ile ilgili daha ayr›nt›l› demografik
verilerin elde edilmesi, ülke genelinde de engelliler
ile çal›flmalar aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.
Anahtar Sözcükler: Engelli; çocuk; zeka gerili¤i; rehabilitasyon.

Objectives: We evaluated the demographic data
of patients who applied to the Training and
Research Center for Mentally and Physically
Handicapped Children in Trakya University.
Study Design: The demographic data of 1167
patients who were examined and monitored in the
center between January 1995 and December 2003
were evaluated.
Results: The majority of applications were made
between 1997 and 1998. Of 1167 patients, there
were 476 females (40.8%) and 691 males (59.2%)
with a  mean age of 4.22±4.00 years. Distribution of
diagnoses were as follows: mentally handicapped
in 47.1% (n=550), cerebral palsy in 37.5% (n=438),
autism in 2.7% (n=32), Down syndrome in 4.2%
(n=49), developmental retardation in 8.4% (n=98).
Of all the applications, 335 (28.7%) were made from
the center of Edirne district. Only 14% of all the
cases were found to follow the education program
in the center.
Conclusion: This study demonstrated the region-
al distribution of cases and a considerably low
attendance rate. Elicitation of more detailed demo-
graphic data on handicapped children and their
families may contribute nationwide studies on hand-
icapped population.
Key Words: Disabled; child; mental retardation; rehabilitation.
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Çeflitli nedenlerle bireysel özellikleri ve e¤i-
tim yeterlilikleri aç›s›ndan akranlar›ndan bekle-
nilen düzeyden anlaml› farkl›l›k gösteren bire-
ye, “özel e¤itim gerektiren birey” denir. Özel
e¤itim gerektiren bireylerin e¤itim gereksinim-
lerini karfl›lamak için özel olarak yetifltirilmifl
personel, gelifltirilmifl e¤itim programlar› ve
yöntemleri ile onlar›n engel ve özelliklerine uy-
gun ortamlarda sürdürülen e¤itime “özel e¤i-
tim” denir.[1] Eylül 1987’de Trakya Üniversitesi
T›p Fakültesi’nde Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›
Anabilim Dal› Poliklini¤i’nin bir odas›nda, özel
e¤itim gerektiren çocuklara ve ailelerine özel
e¤itim hizmetleri verilmeye bafllanm›flt›r. 1989
y›l› sonunda olgu say›s›n›n 95’e ulaflmas› zihin
ve hareket engelli çocuklar›n gereksinimini kar-
fl›layacak bir özel e¤itim ve rehabilitasyon mer-
kezi kurulmas› gereklili¤ini do¤urmufltur. Ara-
l›k 1989’da bu gereksinimler do¤rultusunda
özel e¤itim, fizik tedavi ve rehabilitasyon hiz-
metleri verilmek üzere Trakya Üniversitesi Ço-
cuk Geliflimi ve E¤itimi Merkezi ad› alt›nda bir
birim aç›lm›flt›r.

1994 May›s ay›nda 386 olguya ulafl›ld›¤›nda
Trakya Üniversitesi Rektörlü¤ü’ne ba¤l› olarak
Trakya Üniversitesi Zihin ve Hareket Engelli
Çocuklar için E¤itim, Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi kurulmufltur. Temmuz 1997’de merkez,
1300 m2’lik bir zemine oturan yeni binas›na ta-
fl›nm›flt›r. Gündüzlü bir kurum olan merkeze
kabul için engel tipi, düzeyi ve yaflla ilgili bir s›-
n›rlama yoktur. Bununla birlikte merkeze bafl-
vuran olgular›n ço¤unlu¤unu çocuklar olufltur-
maktad›r.

Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sa¤-
l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal› Poliklini¤i’ne
1988 y›l›ndan beri baflvuran 0-6 yafl aras›ndaki
çocuklara DGTT II (Denver Geliflimsel Tarama
Testi) uygulanarak geliflimsel sapma gösteren
çocuklar izlenmekte ve gereksinimlerine göre
erken dönemde merkezin özel e¤itim ve rehabi-
litasyon programlar›na al›nmaktad›r. Ayn› za-
manda aileler kiflisel çabalar›yla ya da di¤er ku-
rumlar›n ve kiflilerin (hastanelerin ilgili bölüm-
leri, okullar, rehberlik araflt›rma merkezleri,
merkeze devam eden di¤er aileler vb.) yönlen-
dirmeleriyle de merkeze baflvuruda bulunmak-
tad›rlar. Bu ailelerin çocuklar› da merkezdeki

profesyonel ekip taraf›ndan de¤erlendirilerek,
durumlar›na uygun özel e¤itim ve rehabilitas-
yon programlar›na al›nmaktad›rlar.

Ülkelerin sa¤l›k, e¤itim ve ekonomik kalk›n-
ma göstergelerinde, engelli nüfusun yaflam dü-
zeyi ile onlara sunulan hizmetin kalitesi önemli
bir yer tutmaktad›r. Türkiye’de engelli nüfusa
yönelik bir kay›t sistemi olmad›¤›ndan, engelli-
lerin say›sal büyüklükleri ve nitelikleri ile ilgili
araflt›rma say›s› oldukça k›s›tl›d›r.[2,3] Engelli bi-
reylere ve ailelerine iliflkin do¤ru ve etkin hiz-
met sa¤layabilmek için engelli bireylerin da¤›-
l›mlar›n›n ve özelliklerinin bilinmesi gerekmek-
tedir. Bu nedenlerden dolay› Trakya Üniversite-
si Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar ‹çin E¤itim
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi’ne baflvuran
olgular›n demografik verilerinin de¤erlendiril-
mesi amaçland›.

GEREÇ VE YÖNTEM

Ocak 1995-Aral›k 2003 tarihleri aras›nda
Trakya Üniversitesi Zihin ve Hareket Engelli Ço-
cuklar için E¤itim, Araflt›rma ve Uygulama Mer-
kezi’ne baflvuran 1167 olgunun geriye dönük
baflvuru y›llar›, tan›lar›, cinsiyetleri, yafllar›, gel-
dikleri bölgeleri içeren demografik bilgileri mer-
kez kay›tlar›ndan al›narak de¤erlendirildi. Veri-
ler yüzde olarak ifade edildi. Y›llar içindeki de-
¤ifliklikler Ki-kare yöntemiyle istatistiksel an-
laml›l›k aç›s›ndan SPSS (Statistical Package for
Social Sciences) paket program› kullan›larak in-
celendi. De¤erler p<0.05 ise anlaml› kabul edildi.

BULGULAR

Araflt›rmada 1167 olgunun geriye dönük
baflvuru y›llar›, tan›lar›, cinsiyetleri, yafllar›, gel-
dikleri bölgeleri içeren demografik bilgileri elde
edildi.

Bin yüz altm›fl yedi olgunun y›llara göre
merkeze baflvurular› Tablo 1’de sunuldu. Ol-
gular›n, ald›klar› tan›lara göre 550’si (%47.1) zi-
hinsel engel, 438’i (%37.5) serebral palsi, 32’si
(%2.7) otizm, 49’u (%4.2) down sendromu, 98’i
(%8.4) geliflim gerili¤i olmak üzere befl grupta
incelenmifltir. Ayr›ca zihinsel engelli olgular›n
dördünün (%0.7) görme engeli, beflinin (%0.7)
iflitme engeli; serebral palsili olgular›n yedisinin
(%1.6) görme engeli oldu¤u saptand› (Tablo 2).



Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar ‹çin E¤itim Araflt›rma ve Uygulama Merkezi’nde izlenen olgular›n demografik özellikleri

90

Olgular cinsiyetleri aç›s›ndan incelendi¤in-
de; 1167 olgunun 476’s›n›n (% 40.8) k›z, 691’inin
(% 59.2) erkek oldu¤u belirlendi. Cinsiyetler aç›-
s›ndan y›llar aras›ndaki fark anlaml› bulunmad›
(p>0.05).

Olgular›n yafl ortalamalar› 4.22±4.00 (da¤›-
l›m; 1-28 yafl) olarak saptand›. Ocak 1995-Aral›k
2003 tarihleri aras›nda s›f›r-üç yafl aras›nda 684
(%58.6), dört-yedi yafl aras›nda 299 (%25.6), se-
kiz yafl ve üzerinde 184 (%15.8) olgunun bafl-
vurdu¤u saptanm›flt›r. Yafllar aç›s›ndan y›llar
aras›nda farkl›l›k anlaml› bulundu (p≤0.001). Bu
farkl›l›¤›n 2001-2002-2003 y›llar›nda s›f›r-üç yafl
grubu, 1995 y›l›nda dört-yedi yafl grubu, 1996-

1998 y›llar›nda ise sekiz yafl ve üzeri çocuklar›n
say›s›n›n daha fazla olmas›ndan kaynakland›¤›
saptand›.

Olgular›n geldikleri bölgeler incelendi¤inde,
1167 olgunun 335’inin (%28.7) Edirne il merke-
zinden, 350’sinin (%30.0) Edirne’ye ba¤l› ilçe ve
köylerden, 121’inin (%10.4) yak›n il merkezle-
rinden (K›rklareli, Tekirda¤, Çanakkale),
361’inin (%31.9) yak›n illere ba¤l› ilçe ve köyler-
den geldikleri belirlendi. Geldikleri bölgeler aç›-
s›ndan y›llar aras›ndaki farkl›l›k anlaml› bulun-
du (p=0.003; p<0.01). Bu farkl›l›¤›n 1999 ve 2002
tarihlerinde Edirne il merkezinden baflvuran,
1995 ve 1996’da Edirne’ye ba¤l› ilçe ve köyler-
den, 2000 ve 2001’de yak›n il merkezlerinden,
1997 ve 1998’de yak›n illere ba¤l› ilçe ve köyler-
den baflvuran olgular›n daha fazla olmas›ndan
kaynakland›¤› saptand›.

TARTIfiMA

Engelli bireylerle ailelerine iliflkin do¤ru ve
etkin hizmet sa¤layabilmek için engelli bireyle-
rin da¤›l›mlar›n›n ve özelliklerinin belirlenmesi
amac›yla planlanan bu araflt›rmada Ocak 1995-
Aral›k 2003 tarihleri aras›nda merkeze baflvuran
1167 olgu geriye dönük olarak baflvuru y›llar›,
tan›lar›, cinsiyetleri, yafllar› ve geldikleri bölge-
ler aç›s›ndan incelendi. 1995 y›l›nda II. Ulusal
Özel E¤itim Kongresi’nde sunulan benzer çal›fl-
mada da, Eylül 1987-Aral›k 1994 tarihleri ara-
s›nda merkeze baflvuran 421 olgunun demogra-
fik verileri incelenmifltir.[4] Merkeze baflvuran ol-

Tablo 1. Ocak 1995-Aral›k 2003 tarihleri 
aras›nda merkeze baflvuran olgular›n 
baflvuru y›llar›na göre da¤›l›m›

Y›llar Toplam

Say› Yüzde

1995 149 12.8
1996 113 9.7
1997 159 13.6
1998 196 16.8
1999 158 13.5
2000 139 11.9
2001 116 9.9
2002 100 8.6
2003 37 3.2

Toplam 1167 100.0

Tablo 2. Ocak 1995-Aral›k 2003 tarihleri aras›nda merkeze baflvuran olgular›n tan›lar›na göre da¤›l›m›

Y›llar Zihinsel engel Serebral palsi Otizm Down sendromu Geliflim gerili¤i Toplam

Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde

1995 59 39.6 67 45.0 3 2.0 13 8.7 7 4.7 149 100.0
1996 48 42.5 37 32.8 3 2.7 9 8.0 16 14.2 113 100.0
1997 78 49.1 66 41.5 5 3.1 9 5.7 1 0.6 159 100.0
1998 90 45.9 83 42.3 1 0.5 6 3.1 16 8.2 196 100.0
1999 84 53.2 50 31.6 9 5.7 3 1.9 12 7.6 158 100.0
2000 68 48.9 53 38.1 6 4.3 3 2.2 9 6.5 139 100.0
2001 52 44.9 49 42.2 3 2.6 1 0.9 11 9.5 116 100.0
2002 52 52.0 24 24.0 1 1.0 5 5.0 18 18.0 100 100.0
2003 19 51.4 9 24.3 1 2.7 0 0.0 8 21.6 37 100.0
Toplam 550 47.1 438 37.5 32 2.7 49 4.2 98 8.4 1167 100.0
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gu say›s›n›n y›llar içerisinde belirgin olarak art-
t›¤› söylenebilir.

Benzer merkezlere baflvuran engelli bireyle-
rin say›lar› ise flöyledir; On Dokuz May›s Üni-
versitesi Zihin Engelli Çocuklar E¤itim, Uygula-
ma ve Araflt›rma Merkezi’ne 1997-2000 tarihleri
aras›nda 510, Metin Sabanc› Spastik Çocuklar
Merkezi’ne 1996-2001 tarihleri aras›nda 11.100,
Isparta Spastik Çocuklar E¤itim ve Rehabilitas-
yon Merkezi’ne 1993-2000 tarihleri aras›nda 409
baflvuru yap›lm›flt›r.[5-7]

Bu araflt›rmada merkezimize baflvuran olgu-
lar›n da¤›l›m› y›llar aç›s›ndan incelendi¤inde,
en fazla 1997 y›l›nda 160, 1998 y›l›nda 195, 1999
y›l›nda 158 olgunun baflvurdu¤u dikkat çek-
mektedir. Bu y›llardaki olgu say›s›n›n yüksek
olmas›, merkezin Temmuz 1997’de özerk bir bi-
naya tafl›nm›fl olmas›na ve fiziki koflullar›n›n
de¤iflmesine, Trakya bölgesi’nde isminin duyul-
mas›na, meslek elemanlar›n›n say›s›n›n artmas›-
na ba¤l› olabilir. En az baflvurunun 37 olgu ile
2003 y›l›nda oldu¤u belirlendi. Baflvuru say›s›n-
daki bu azalman›n, bölgede resmi kurumlar›n
d›fl›nda özel e¤itim merkezlerinin ve yeni özel
e¤itim s›n›flar›n›n aç›lmas›, kaynaflt›rma uygu-
lamalar›n›n artmas› nedeniyle olabilece¤i düflü-
nülmektedir. Ayr›ca 2000 y›l›nda yay›mlanan
Milli E¤itim Bakanl›¤› Özel E¤itim Hizmetleri
Yönetmeli¤i’nin ilgili maddesi gere¤i zorunlu
e¤itim ça¤›na gelen, özel e¤itim gerektiren veya
tan›s› konulmam›fl ve yerlefltirme karar› al›nma-
m›fl her bireyin, baflvurdu¤u okul öncesi e¤itim
kurumlar›na ya da ilkö¤retim okullar›na kayd›-
n›n yap›lmas›, son y›llarda merkeze baflvuran
olgu say›s›n›n azalmas›n›n nedeni olabilir.[8] Ol-
gu say›s›ndaki azalman›n nedeni ileriye dönük
çal›flmalarla incelenmelidir.

Baflbakanl›k Devlet ‹statistik Enstitüsü Bafl-
kanl›¤› ve Baflbakanl›k Özürlüler ‹daresi Bafl-
kanl›¤› iflbirli¤i ile “2002 Türkiye Özürlüler
Araflt›rmas›” yap›lm›flt›r. Türkiye genelinde ya-
p›lan bu araflt›rmada Hane Halk› Soru Ka¤›d›
ve Özürlü Birey Soru Ka¤›d› kullan›lm›flt›r.
Araflt›rma sonucunda engelli olan nüfusun top-
lam nüfus içindeki oran› %12.29 olarak belirlen-
mifltir. Süre¤en hastal›¤› olanlar›n oran› %9.70
iken ortopedik, görme, iflitme, dil ve konuflma

ile zihinsel engellilerin oran› %2.58 dir. Bu ora-
n›n %3.05’inin erkeklerden, %2.12’sinin kad›n-
lardan olufltu¤u, %2.20’sinin kentsel alanda,
%3.16’s›n›n ise k›rsal alanda yaflamakta oldu¤u
tespit edilmifltir. S›f›r-dokuz yafl grubunda orto-
pedik, görme, iflitme, dil ve konuflma ile zihin-
sel engellilerin oran› %1.54 iken daha ileri yafl-
larda bu oran›n artt›¤› belirtilmektedir.[3]

Merkeze baflvuran 1167 olgunun y›llar aç›s›n-
dan tan›lar›na göre da¤›l›m› incelendi¤inde en
fazla baflvurunun zihinsel engellilik nedeniyle ol-
du¤u belirlendi. 1995 y›l›nda yap›lan benzer çal›fl-
mada da zihinsel engelli olgular›n say›s›n›n yük-
sek oldu¤u belirlenmifltir.[4] Ancak farkl› olgu ta-
n›mlar› yer ald›¤› için bu araflt›rma ile karfl›laflt›r-
ma yap›lamad›. Engelli çocuklar›n erken dönem-
de daha ayr›nt›l› olgu tan›mlar›n›n yap›lmas› ve
etyolojik nedenlerin belirlenmesi için Trakya Üni-
versitesi E¤itim Araflt›rma ve Uygulama Hasta-
nesi’nin ilgili birimleri ile daha önceki y›llarda
multidisipliner yaklafl›mla yap›lan olgu çal›flma-
lar›n›n sürdürülmesinin gerekti¤i kanaatindeyiz.

Merkeze baflvuran olgular›n demografik ve-
rileri de¤erlendirildi¤inde, 1995 y›l›nda yap›lan
çal›flmada en fazla baflvurunun bir ile alt› yafl
grubunda oldu¤u saptanm›flt›r.[4] Bu çal›flmada
ise y›llar içerisinde baflvuran olgular›n yafllar›-
na göre da¤›l›mlar› incelendi¤inde, benzer ola-
rak en fazla baflvurunun 0-3 ile 4-7 yafllar› ara-
s›nda oldu¤u belirlendi. Baflvurularda 0-3 yafl
grubundaki çocuklar›n say›s›n›n son y›llarda
daha da artmas›, Trakya Üniversitesi E¤itim
Araflt›rma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sa¤-
l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal› Poliklini-
¤i’nde olgular›n erken yaflta engellerinin sapta-
n›p özel e¤itime al›nmas›ndan kaynaklanmak-
tad›r. Bu da ilk y›llardaki rutin kontrollerin
önemini ortaya koymaktad›r. Merkeze kay›tl›
ya da kayd› olabilecek büyük yafl grubundaki
olgular›n say›s›n›n az olmas›n›n nedeni ise bu
çocuklar›n yukar›da bahsedilen yönetmelik ge-
re¤i normal okullara kay›t yapt›rmalar›, bölge-
de yeni aç›lan resmi kurumlar›n d›fl›nda özel
e¤itim merkezlerine ve özel e¤itim s›n›flar›na
devam etmeleri olabilir. Yafl gruplar›ndaki olgu
say›s›n›n farkl›l›¤› da ileriye dönük çal›flmalar-
da incelenmelidir.
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1995 y›l›nda yap›lan çal›flmada en fazla bafl-
vurunun Edirne ili ile ba¤l› ilçe ve köylerinden
oldu¤u belirlenirken bu araflt›rmada yak›n illere
ba¤l› ilçe ve köylerden oldu¤u saptand›. 1997 ve
1998 y›llar›ndaki yak›n illere ba¤l› ilçe ve köyler-
den baflvuran olgu say›s›n›n yüksek olmas›n›n
nedeni merkezin Temmuz 1997’de yeni binas›na
tafl›nm›fl olmas› ve Trakya Bölgesi’nde isminin
duyulmas›na ba¤l› olabilir. Y›llar içerisinde bafl-
vuran olgular›n geldikleri bölgelere göre da¤›-
l›mlar› incelendi¤inde ise 1999 ve 2002 tarihle-
rinde Edirne il merkezinden, 1995 ve 1996’da
Edirne’ye ba¤l› ilçe ve köylerden, 2000 ve
2001’de yak›n il merkezlerinden, 1997 ve 1998’de
yak›n illere ba¤l› ilçe ve köylerden baflvuran ol-
gular›n say›s›n›n daha fazla oldu¤u belirlendi.

Bu araflt›rmada 1167 olgunun geriye dönük
baflvuru y›llar›, tan›lar›, cinsiyetleri, yafllar›, gel-
dikleri bölgeleri içeren demografik bilgileri
merkez kay›tlar›ndan al›narak de¤erlendirildi.
Olgular›n demografik verileri, bölgesel farkl›-
l›klar› ortaya koymakla birlikte baflvurular›n
düflük oranda devam etmesi düflündürücü idi.
Bunun nedenlerinin saptanmas› için ileri çal›fl-
malara ihtiyaç vard›r. ‹leriye dönük çal›flmalar-
la engelli çocuklar ve aileleri ile ilgili daha ay-
r›nt›l› demografik özelliklerin incelenmesi, ülke

genelinde de engelliler ile ilgili detayl› verilerin
sa¤lanmas› aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.
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