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(TÜM DERS NOTLARINDA ORTAK OLAN KISIM) 



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ MERKEZ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ 

Görevler
Gıda,  Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığının  görevi;  bitkisel  ve  hayvansal  üretim ile  su 

ürünleri  üretiminin  geliştirilmesi,  tarım  sektörünün  geliştirilmesine  ve  tarım  politikalarının 
oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması,  gıda üretimi,  güvenliği ve güvenirliği,  kırsal 
kalkınma,  toprak,  su  kaynakları  ve  biyoçeşitliliğin  korunması,  verimli  kullanılmasının 
sağlanması,  çiftçinin  örgütlenmesi  ve  bilinçlendirilmesi,  tarımsal  desteklemelerin  etkin  bir 
şekilde  yönetilmesi,  tarımsal  piyasaların  düzenlenmesi  gibi  ana  faaliyet  konularının 
gerçekleştirilmesine yönelik  çalışmalar  yapmak;  gıda,  tarım ve  hayvancılığa yönelik genel 
politikaları belirlemek, uygulanmasını izlemek ve denetlemektir.

Bakanlık Teşkilatı
Teşkilat
Bakanlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur.
Bakanlığın en üst amiri olan Bakan, Bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet 

ve  işlemlerinden  Başbakana  karşı  sorumlu  olup  aşağıdaki  görev,  yetki  ve  sorumluluklara 
sahiptir:

a)  Bakanlığı,  Anayasaya,  kanunlara,  hükümet  programına  ve  Bakanlar  Kurulunca 
belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek.

b)  Bakanlığın görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara 
uygun olarak  yıllık  amaç ve hedefler  oluşturmak,  performans ölçütleri  belirlemek,  Bakanlık 
bütçesini  hazırlamak,  gerekli  kanunî  ve  idarî  düzenleme  çalışmalarını  yapmak,  belirlenen 
stratejiler,  amaçlar  ve  performans  ölçütleri  doğrultusunda  uygulamayı  koordine  etmek, 
izlemek ve değerlendirmek.

c)  Bakanlık  faaliyetlerini  ve  işlemlerini  denetlemek,  yönetim  sistemlerini  gözden 
geçirmek,  teşkilat  yapısı  ve  yönetim  süreçlerinin  etkililiğini  gözetmek  ve  yönetimin 
geliştirilmesini sağlamak.

ç)  Faaliyet  alanına  giren  konularda  diğer  bakanlıklar  ile  kamu kurum  ve  kuruluşları 
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak

Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup Bakanlık hizmetlerini, 
Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın 
amaç ve politikalarına, stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık 
kuruluşlarına gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir  ve sağlar.  Müsteşar, bu 
hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

 Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.
Hizmet Birimleri
Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a)  Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü.
b)  Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü.
c)  Hayvancılık Genel Müdürlüğü.
ç) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü.
d)  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü.
e)  Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü.
f)   Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.
g)  Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı.
ğ) Strateji Geliştirme Başkanlığı.
h) Hukuk Müşavirliği.
ı) Personel Genel Müdürlüğü.
i) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
j)  Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı.
k) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.



l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
m) Özel Kalem Müdürlüğü.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)  Güvenilir  gıda  ve  yem  arzını  sağlamak,  bu  amaçla  politikalar  oluşturmak  ve 

denetlemek.
b)   Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin 

üretim,  işleme  ve  pazarlama  ile  ilgili  süreçlerin  her  aşamasındaki  izlenebilirliğine  yönelik 
esasları belirlemek.

c)  Gıda,  gıda  katkı  maddeleri  ve  gıda  ile  temasta  bulunan  madde ve  malzemeleri 
üreten işyerlerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve kayıt esaslarını belirlemek, bunların izin 
ve kayıt işlemlerini yapmak, bu işyerlerini gıda siciline kaydetmek, üretim ve satış yerlerinin 
kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptırmak. 

ç)  Gıda,  gıda  katkı  maddeleri  ve  yemler  ile  gıdayla  temasta  bulunan  madde  ve 
malzemelerin giriş ve çıkış gümrük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini alarak tespit ve ilan 
etmek; veteriner sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek.

d)   Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı ve denetimi ile ilgili esasları belirlemek 
ve denetlemek.

e)  Yem ve yem katkı maddelerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerin onay verme 
esaslarını belirlemek ve onay verme işlemlerini yapmak.
          f) Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek.

g) Canlı hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünler ile gıda ve yemin dış ticareti ile ilgili 
sağlık şartlarını belirlemek, sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek 
ve yürütmek.

ğ)  Bitki,  hayvan,  gıda  ve  yem  güvenirliğini  gözeterek  tüketiciyi  ve  halk  sağlığını 
korumak amacıyla tedbirler almak.

h) Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
ı) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren laboratuarların 

belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemek ve bunları denetlemek.
i)  Hayvansal  ürünlerin  işlenmesi  ve pazarlanmasına ilişkin  kontrol  ve takip  işlemlerini 

yapmak ve buna ilişkin esasları belirlemek.
j)  Hayvan hastalıkları  ile  mücadele ve hayvan sağlığı  hizmetlerini  yürütmek ve buna 

ilişkin esasları belirlemek.
k) Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve 

yardımcı maddelerinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek.
l)  Hayvan  sağlığı,  teşhis  ve  tedavi  hizmetleri  ile  ilgili  faaliyet  gösteren  kurum  ve 

kuruluşlar ile hayvan satış, kesim ve eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek.
m) Bitki sağlığını korumak, bitki hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek ve buna 

ilişkin esasları belirlemek.
n)  Bitki  pasaport  sistemini  kurmak,  bitki  ve  bitkisel  ürün  hareketlerini  kontrol  etmek, 

bitkisel korumada kullanılan ürünlerin norm ve özellikleri ile onay verilmesine ilişkin esasları 
belirlemek, onay verme ve kontrol işlemlerini yapmak.

o) Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenirliğini sağlamak amacıyla risk yönetimi 
esaslarını belirlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini sağlamak.

ö) Hayvan ve bitki sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolünde görevlendirilecek 
personelin niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

p)  Bu  maddede  belirtilen  görevler  ile  ilgili  yayım  faaliyetlerinin  koordinasyonunda 
yardımcı olmak.

r) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü      
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak.



b)  Bitkisel  üretimde  kullanılan  girdilerin  ve  üretim  teknolojilerinin  kullanımının 
uygunluğunu ve standartlarını belirlemek ve denetlemek.

c)    Bitkisel  üretimi,  tarım  ve  sanayi  sektörü  ile  entegrasyonunu  sağlayacak  şekilde 
yönlendirmek.

ç) İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri belirlemek, bunları 
desteklemek, yaygınlaştırmak ve görev alanına giren faaliyetler sonucu ortaya  çıkabilecek 
kirliliğin önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

d)  Çayır,  mera, yaylaklar  ve kışlakların ıslah ve muhafazasını sağlamak, korumak ve 
gerekli tedbirleri almak.

e) Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak.
f)     Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek.
g)   Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Hayvancılık Genel Müdürlüğü
 Hayvancılık Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek.
b)  Hayvansal üretim girdileri ile hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve bunlara  ilişkin 

izin ve onay esaslarını belirlemek, izin ve her türlü onay işlemlerini yürütmek. 
c) Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak.
ç)  Hayvansal  üretimin  insan  sağlığı  ve  ekolojik  dengeyi  koruyucu  yöntemlerle 

yapılmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve bunları denetlemek.
d) Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
e)   Hayvansal üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
f)  Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak.
g)   Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve yürütmek. 
ğ) Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak.
h) Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.
ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Denizlerde  ve  iç  sularda  sürdürülebilir  balıkçılık  ve  su  ürünleri  yetiştiriciliği  ile 

avcılığının esaslarını belirlemek ve bunları teşvik etmek.
b)   Balıkçı  barınakları  ve  balıkçılık  altyapı  tesisleri  kurulması,  işletilmesi  ve 

denetlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek ve denetimini yapmak.
c)  Balıkçılık  ve  su  ürünleri  kaynaklarını  korumak,  koruma,  üretim  ve  yetiştiricilik 

alanlarını belirlemek ve bu alanları zararlardan koruyacak tedbirleri almak.
ç)  İthal  ve  ihraç  edilecek  balıkçılık  ve  su  ürünleri  ile  girdilerine  ilişkin  esasları 

belirlemek.
d)  Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması 

ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve yaptırmak.
e)     Balıkçılık ve su ürünleri  üretiminin ve verimliliğin arttırılması için gerekli  girdilerin 

tedarikine ilişkin tedbirleri almak.
f)  Balıkçılık  ve  su  ürünleri  yetiştiriciliğine  uygun  istihsal  sahalarına  ilişkin  esasları 

belirlemek, istihsal vasıtalarının asgari vasıf ve şartlarını, kiralanma ve kullanılma esaslarını 
belirlemek.

g)    Balıkçılık ve su ürünleri üretim, geliştirme ve araştırma projeleri ile ilgili çalışmalar 
yapmak.

ğ) Balıkçılık ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi oluşturmak. 
h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:



a)      Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulması, fiziki potansiyelin, çevre ve arazinin 
geliştirilmesi, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi,  yerel 
kırsal kalkınma kapasitesinin oluşturulması için programlar hazırlamak, uygulamak ve izlemek.

b)     Tarımsal  ve kırsal  kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin gerekli  işlemleri 
yapmak, kontrol etmek ve ödemeler arasındaki uyumu sağlamak.

c)   Üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek; kooperatif, birlik ve diğer üretici  örgütlerinin 
kurulmasına  izin  vermek;  kooperatif,  birlik,  oda,  üretici  örgütleri  ve  bunların  iştiraklerini 
denetlemek,  desteklemek;  bunların  eylem  ve  işlemlerinin  hukuka  uygun  olarak 
sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak.

ç) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kuruluş esaslarını belirlemek; arazi, 
toprak, su kaynakları ile ilgili analizleri ve toprak, arazi ve su sınıflandırması yapmak.

d)      Arazi edindirme işlemlerini yapmak, tarımsal arazilerin parçalanmasını önlemek, 
arazi düzenlemesi ve toplulaştırması yapmak ve yaptırmak.

e)   Tarımsal  mekanizasyon  konusunda  politika  ve  stratejileri  tespit  etmek,  plan  ve 
projeler hazırlamak ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak, tarımsal mekanizasyon düzeyinin 
yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

f)   Çiftlik muhasebe veri ağını kurmak ve işletmek.
g) Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak. 
h) Entegre idare ve kontrol sistemi dâhil olmak üzere, görev alanına giren konularda 

bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve güncel tutmak.
ı)  Tarımsal  sulamada  verimliliği  arttırmak,  uygun  sulama  tekniklerinin  kullanılmasını 

sağlamak,  uygun  sulama  tesislerini  yaptırmak,  toprak  kaynaklarını  korumak  ve  tarla  içi 
geliştirme hizmetlerini yürütmek.

i) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer tarımsal afetler ve 
tarım  sigortası  ile  ilgili  hizmetleri  yürütmek,  tabii  afetlerden  zarar  gören  çiftçilere  özel 
mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak.

j) El sanatlarını geliştirmek.
k) Tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.
l) Avrupa Birliği kaynakları ve diğer uluslararası kaynaklarla yürütülen kırsal kalkınma 

programlarına ilişkin koordinasyonu sağlamak.
m) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile verilen görevleri yapmak.
n)  5648 sayılı  Tarım ve Kırsal  Kalkınmayı  Destekleme Kurumu Kuruluş  ve Görevleri 

Hakkında Kanun uyarınca kurulan İzleme Komitesinin sekretarya işlemlerini yürütmek.
o) Tarım sektörüne ve kırsal  kesimlere verilecek desteklere ilişkin çalışmalar yapmak, 

teklifte  bulunmak  ve 5488  sayılı  Tarım Kanunu  uyarınca  kurulan  Tarımsal  Destekleme ve 
Yönlendirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

ö) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)   Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve geliştirme stratejilerini 

ve önceliklerini belirlemek, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak.
b)    Çeşit ve ırk geliştirmek, tescil ettirmek ve bunların nüve materyallerini üretmek.
c)     Yerli gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek, gen kaynaklarına erişim ve bunların 

yararının paylaşımını sağlamak; yetkilendirme, izleme ve denetleme çalışmalarını yapmak.
ç)  Tarımsal ürün piyasalarındaki  ulusal ve uluslararası gelişmeleri  izlemek,  Bakanlığın 

görev alanına giren konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak. 
d)   Toprak  ve  su  kaynaklarının  geliştirilmesi  ve  rasyonel  kullanımı  amacıyla 

araştırmalar yapmak.
e)   Bakanlığa  bağlı  araştırma  kuruluşlarının  araştırma  hedeflerini  belirlemek  ve  bu 

kuruluşları denetlemek.



f)         Hayvan  ve  bitki  hastalıklarında  kullanılan  aşı,  serum,  biyolojik  ve  kimyasal 
maddeler ile koruma ilaçları hakkında ve bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı maddeler 
konusunda araştırmalar yapmak.

g)   Denizlerde  ve  iç  sularda  su  ürünlerine  ilişkin  bilimsel  araştırmalar  yapmak  ve 
yapılmasını desteklemek.

ğ) Gıda, yem ve mekanizasyon konusunda araştırmalar yapmak.
h)  Ulusal  ve  uluslararası  alanda  araştırma-geliştirme  faaliyetleri  yürütmek  ve  bu 

kapsamdaki projeleri desteklemek.
ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)     Bakanlığın  Avrupa  Birliği  ile  ilişkilerini  yürütmek  ve  Avrupa  Birliğine  uyum 

çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.
b)    Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu 

konuda koordinasyonu sağlamak.
c)     Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki 

görevleri yapar:
a)     Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftiş, inceleme ve soruşturma 

işlerini yürütmek.
b)    Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 

çalışmasını temin etmek üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.
c)     Özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının çalışma usûl ve esasları ile müfettiş  yardımcılığına 

alınma, bunların yetiştirilmeleri ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)      5018 sayılı  Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 

sayılı  Kanunun  15  inci  maddesi  ve  diğer  mevzuatla  strateji  geliştirme  ve  malî  hizmetler 
birimlerine verilen görevleri yapmak.

b)     Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği
 Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a)  Bakanlığın  taraf  olduğu  adlî  ve  idarî  davalarda,  tahkim  yargılamasında  ve  icra 
işlemlerinde  Bakanlığı  temsil  etmek,  dava  ve  icra  işlemlerini  takip  etmek,  anlaşmazlıkları 
önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak.

b)  Bakanlık  hizmetleriyle  ilgili  olarak  diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşları  tarafından 
hazırlanan  mevzuat  taslaklarını,  Bakanlık  birimleri  tarafından  düzenlenecek  her  türlü 
sözleşme  ve  şartname  taslaklarını,  Bakanlık  ile  üçüncü  kişiler  arasında  çıkan  her  türlü 
uyuşmazlığa  ilişkin  işleri  ve  Bakanlık  birimlerince  sorulacak  diğer  işleri  inceleyip  hukukî 
mütalaasını bildirmek.

c)    Bakanlıkça  hizmet  satın  alma  yoluyla  temsil  ettirilecek  dava  ve  icra  takiplerini 
izlemek, koordine etmek ve denetlemek.

ç) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 
çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Yukarıda  belirtilen her  türlü  dava  ve  takip  işleri  ile  diğer  görevler,  Bakanlığın  Hukuk 

Müşavirleri ile Avukatları aracılığıyla yerine getirilir. Gerekli hâllerde dava ve takip işleri Hazine 
Avukatları aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması hâlinde Bakanlıkça belirlenecek usûl ve esaslar 
çerçevesinde 4734 sayılı  Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde öngörülen doğrudan 



temin  usûlü  ile  avukatlar  veya  avukatlık  ortaklıkları  ile  yapılacak  avukatlık  sözleşmeleri 
yoluyla yürütülür.

Davalarda temsil yetkisi bulunan Hukuk Müşavirleri ve Avukatların bir listesi Bakanlıkça 
ilgili  Cumhuriyet başsavcılığı ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına verilir.  Bu listelerin 
birer  nüshası,  Cumhuriyet  başsavcılığı  tarafından  adlî  yargı  çevresinde,  bölge  idare 
mahkemesi başkanlığınca idarî yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir.  Yüksek 
 mahkemeler  ve  bölge  adliye   mahkemesindeki   duruşmalarda  temsil   yetkisini 
kullanacakların  isimleri  ilgili  mahkemelerin  başsavcılıklarına  veya  başkanlıklarına  bildirilir. 
Listede isimleri yer alan hukuk müşavirleri ve avukatlar, baroya kayıt ve vekâletname ibrazı 
gerekmeksizin  temsil  yetkilerini  kullanırlar.  Temsil  yetkisi  sona  erenlerin  isimleri  anılan 
mercilere derhal bildirilir.

Bakanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak  karşı 
taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin Hukuk Müşavirleri ve Avukatlara dağıtımı hakkında, 
1389  sayılı  Devlet  Davalarını  İntaç  Eden  Avukat  ve  Saireye  Verilecek  Ücreti  Vekâlet 
Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

Personel Genel Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın  insan  gücü  politikası  ve  planlaması  ile  insan  kaynakları  sisteminin 

geliştirilmesi  ve  performans  ölçütlerinin  oluşturulması  konusunda  çalışmalar  yapmak  ve 
tekliflerde bulunmak.

b) Bakanlık  personelinin  atama,  nakil,  terfi,  emeklilik  ve  benzeri  özlük  işlemlerini 
yürütmek.

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)   5018  sayılı  Kanun  hükümleri  çerçevesinde,  kiralama  ve  satın  alma  işlerini 

yürütmek,  temizlik,  güvenlik,  aydınlatma,  ısınma,  onarım,  taşıma  ve  benzeri  hizmetleri 
yapmak veya yaptırmak.

b)   Bakanlığın  taşınır  ve  taşınmazlarına  ilişkin  işlemleri  ilgili  mevzuat  çerçevesinde 
yürütmek.

c)   Bakanlığın genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
ç) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı

          Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)  Bakanlığın  görev  alanına  giren  konularda  görsel,  işitsel  ve  yazılı  dokümanların 

basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak.
b) Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, 

değerlendirmek,  yayımlamak,  film,  slayt,  fotoğraf  ve  benzeri  belgeleri  hazırlamak  veya 
hazırlatmak, bu konulara ilişkin arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.

c) Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü eğitim faaliyetini yapmak veya 
yaptırmak.

ç)  Bakanlığın  görev  alanına giren alanlarda yapılacak yayınlar  hakkında ilgili  kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Çiftçi eğitimi, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.
e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

          Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)  Bakanlık  projelerinin  Bakanlık  bilişim altyapısına uygun olarak  tasarlanmasını  ve 

uygulanmasını  sağlamak,  teknolojik  gelişmeleri  takip etmek,  bilgi  güvenliği  ve güvenilirliği 
konusunun  gerektirdiği  önlemleri  almak,  politikaları  ve  ilkeleri  belirlemek,  kamu  bilişim 
standartlarına uygun çözümler üretmek.



b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili 

teknik çalışmaları yapmak.
ç)  Bakanlık  hizmetleriyle  ilgili  bilgileri  toplamak ve ilgili  birimlerle  işbirliği  içinde veri 

tabanları oluşturmak.
d)  Bakanlığın  mevcut  bilişim  altyapısının  kurulumu,  bakımı,  ikmali,  geliştirilmesi  ve 

güncellenmesi  ile  ilgili  işleri  yürütmek,  haberleşme güvenliğini  sağlamak ve bu konularda 
görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde 
hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a)    Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin 

belirlenecek usûl ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.
b)   4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını 

etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanın çalışma programını düzenlemek.
b) Bakanın  resmî  ve  özel  yazışmalarını,  protokol  ve  tören  işlerini  düzenlemek  ve

yürütmek.
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bakanlık Müşavirleri
Bakanlıkta  önem  ve  öncelik  taşıyan  konularda  Bakana  yardımcı  olmak  üzere  otuz 

Bakanlık Müşaviri atanabilir.
Bakanlık  Müşavirleri,  Bakanın  uygun  göreceği  merkez  veya  taşra  teşkilatına  ait 

birimlerde çalıştırılabilir.
Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı

Taşra teşkilatı
Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Yurt dışı teşkilatı
Bakanlık, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı  Teşkilatı Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Yüksek Komiserler Kurulu ve çalışma grupları
Bakanlığın sürekli kurulu, Yüksek Komiserler Kuruludur.
 Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer 

bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu 
ile ilgili uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları oluşturabilir.
Sorumluluk, Koordinasyon ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları
Bakanlığın  her  kademedeki  yöneticileri,  görevlerini  mevzuata,  stratejik  plan  ve 

programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten 
üst kademelere karşı sorumludur.

Yetki devri
Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve 

yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun 
araçlarla ilgililere duyurulur.



Koordinasyon ve işbirliği
Bakanlık, hizmet ve görevleriyle ilgili konularda, diğer bakanlıkların  ve kamu kurum ve 

kuruluşlarının  uyacakları  esasları  mevzuata  uygun  olarak  belirlemekle,  kaynak  israfını 
önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

 Bakanlık,  diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde,  ilgili 
bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Bakanlık,  kamu  otoritesince  yapılması  zorunlu  olan  görevlerinin  dışındaki  bazı 
görevlerini,  kendi  denetim  ve  gözetiminde  olmak  üzere  ilgili  meslek  ve  sivil  toplum 
örgütleriyle işbirliği içinde yürütebilir.

Düzenleme yetkisi
Bakanlık; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş 

konularda idarî düzenlemeler yapabilir.
Personele İlişkin Hükümler

Atama
2451  sayılı  Bakanlıklar  ve  Bağlı  Kuruluşlarda  Atama  Usulüne  İlişkin  Kanunun  eki 

cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu 
yetkisini alt kademelere devredebilir.

Kadrolar
Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sayılı 

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı
Bakanlıkta  Gıda,  Tarım  ve  Hayvancılık  Uzmanları  ve  Uzman  Yardımcıları  istihdam 

edilir.Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve 
idarî bilimler, veterinerlik, ziraat, gıda mühendisliği, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi fakülte ve 
bölümleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim 
kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki 
veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak gerekir.
 Uzman Yardımcılığına atananlar,  en az üç yıl  fiilen çalışmak ve istihdam  edildikleri 

birimlerce  belirlenecek  konularda  hazırlayacakları  uzmanlık  tezinin  oluşturulacak  tez  jürisi 
tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi 
içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir 
tez hazırlamaları  için altı  ayı  aşmamak üzere ilâve süre verilir.  Yeterlik sınavında başarılı 
olanların  Gıda,  Tarım ve Hayvancılık  Uzmanı  kadrolarına  atanabilmeleri,  Kamu Personeli 
Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye  Tespit  Sınavından  asgarî  (C)  düzeyinde  veya  dil  yeterliği 
bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye 
yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı 
olamayanlar  veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli  mazereti  olmaksızın sınav 
hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı  verilir. Verilen ilave süre içinde 
tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda 
da  başarı  gösteremeyen  veya  sınav  hakkını  kullanmayanlar  ile  süresi  içinde  yabancı  dil 
yeterliliği  şartını  yerine getirmeyenler  Uzman Yardımcısı  unvanını kaybeder ve Bakanlıkta 
durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama 
ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.  



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ GÖREVLERİ, 
ÇALISMA USUL VE ESASLARI

İl MüdürlüğüTeşkilatı
 (1) Bakanlık il müdürlüğü, il müdürü yönetiminde ve aşağıdaki şube
müdürlüklerinden oluşur.
a) Gıda ve Yem şube müdürlüğü
b) Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı şube müdürlüğü
c) Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şube müdürlüğü
c) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme şube müdürlüğü
d) Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme şube müdürlüğü
e) Koordinasyon ve Tarımsal Veriler şube müdürlüğü
f) İdari ve Mali İsler şube müdürlüğü
(2) Avukatlar, doğrudan il müdürüne bağlı olarak hukuk hizmetleri ile ilgili görevleri
yürütür.
(3) İhtiyaçların özelliğine göre ve gerek duyulması halinde, il müdürlüğüne veya şube
müdürlüğüne bağlı hizmet birimleri oluşturulabilir. Bu birimlerin oluşturulması görev ve
yetkileri Bakan Onayı ile belirlenir.

Bakanlık merkez teşkilatına bağlı kuruluşlar
Taşra teşkilatında bulunan araştırma, eğitim, üretim, isletme vb birimlerin bağlantısı 
Bakan Onayı ile belirlenir.

Bakanlık İl Müdürlüğünün Görevleri
 (1) Bakanlık il müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye 
göre belirlemek,
b) Her turlu il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kendi elemanlarına,tüketicilere 
ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak,
c) Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri 
ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak programın 
gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği yapmak,
ç) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği
halinde uygulamaya donuk deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek,
d) İlde çiftçilerin karsılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin 
çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine
etmek,
e) Tarım ürünlerinin islenip, değerlendirilmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli
tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve
müteşebbisleri yönlendirmek,



f) İlin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla
ilgili her turlu istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak,
g) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve
yönetimi esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak,
ğ) İldeki hayvanların refahının sağlanması ile salgın ve paraziter hastalıklardan
korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla 
il çapında plan, program ve projeler hazırlamak, gerek bunları, gerekse Bakanlık 
tarafından belirlenenleri, ilde uygulamak, izlemek, denetlemek,
h) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
ı) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında 
yaygınlaştırılması için il bazında gerekli çalışmaları yapmak,
i) Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik v.b. merkezleri yönetmek;
özel sektörce kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin 
vermek ve kurulmuş olanları denetlemek,
j) Hayvan sağlığı ile ilgili madde ve malzemelerin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma,
muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı
olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek
k) özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme
isletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek,
l) İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin
gerektirdiği hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği on etüt ve envanter
çalışmalarını yürütmek,
m) Projeye dayalı olarak kurulacak isletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun
olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,
n) İl dahilindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini
mevzuatı doğrultusunda yürütmek, resmi ve özel mezbaha ve kombinaları sağlık 
yönünden denetlemek, ildeki damızlık boğa, koç, teke ve aygırların sağlık kontrollerini 
yapmak, uygun olmayanları enemek,
o) İl dahilinde bitkilere zarar veren zararlı hastalık ve organizmaların tespitini yapmak
ve koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak,
ö) İl dahilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet makineleri,
tohum ve gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü
yapmak, gıda ve yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri
hazırlamak, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından 
denetlemek,gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu 
denetlemek, ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini 
yürütmek,
p) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını
koruma amacıyla il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde



uygulanmasını sağlamak, izlemek, değerlendirmek, konusunda faaliyet gösteren 
laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili 
oldukları hususlarda denetlemek,
r) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde isletilmesi ve
geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve
yetiştiriciliğe, su ürünlerinin islenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve balıkçılık 
ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve isletilmesine, su ürünleri ile ilgili her turlu bilgi 
ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin
düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim 
ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler
yapmak ve her turlu teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim alanlarının 
kiralanması ve isletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak, su 
kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri almak 
ve aldırmak, balıkçılık ve su ürünleri ilgili ihracat, ithalat işlemlerini mevzuatı çerçevesinde 
yürütmek.
s) Mera tespit tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin
içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler
yürütmek, tarım arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve 
taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel 
mevzuatına göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve 
çalışmalara yardımcı olmak,
s) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el
sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin
pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,
t) çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik
etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için
teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
u) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için
eğitim programları ve projeleri uygulamak,
ü) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler
konusunda faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak, izinleri vermek, üretim
isleme ve satış yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek, bu malzemelerin ihracat ve
ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
v) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune
alarak ilgili kuruluşlarına göndermek,
y) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
y) Tohumluk üretici ve bayilerinin kontrolünü yapmak,
z) Tohumluk, sus bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek ile ilgili ithalat ve
ihracat işlemlerini yürütmek,
aa) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,
hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma 



projelerinin ili ile ilgili kısımları uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına 
uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
bb) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal cevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar
il düzeyinde olanları yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak 14/6/2005
tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların
yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım ve mevzuatla verilen diğer 
çalışmaları yapmak,
cc) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek,
Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni
tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının
kontrol ve denetimlerini yapmak,
çç) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan isletmelerin teknik yönden
kontrolünü yapmak,
dd) Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek
ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, mevzuatı doğrultusunda
projeler yapmak, yürütmek, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi
koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapıp bunları denetlemek.
ee) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık isletmelerine ilişkin teknik
yardım taleplerini değerlendirmek,
ff) İl dahilinde faaliyette bulunan her turlu gübre ve toprak düzenleyicilerin üretim
yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş 
ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
gg) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk
belgelerini düzenlemek,
hh) İlde ilk defa faaliyete gecen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans
başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, 
uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,
ıı) İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulması
ve kullanılmasını sağlamak,
ii) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme
uygulamalarını yapmak,
jj) Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak ve
maliyeti düşürmekle ilgili is ve işlemleri usulünce yürütmek, çiftlik muhasebe veri ağının il
ile ilgili kısımlarını mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek,
kk) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için
eğitim çalışmaları yapmak,
ll) İlde bulunan toprak-bitki –sulama suyu analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve
faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek.
mm) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve
tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek,
alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.



nn) Sulamaya acılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak,
oo) İlin, tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, ası, serum, zirai alet ve makine, damızlık
hayvan, yumurta, civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan,
sperma zirai kredi gibi girdi ihtiyaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek,
bunların tedarik ve dağıtımı için T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım 
satış Kooperatifleri, tarımsal amaçlı kooperatifler, döner sermaye, bütçe imkanları ve 
varsa fon gibi kaynaklardan yararlanmak üzere tedbirler almak,
öö) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini düzenleyen, 8/9/2006 tarih ve 26283
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve danışmanlık Hizmetlerinin
Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki is ve işlemleri yapmak, uygulamaları
yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak.
pp) İlde kurulu bulunan döner sermaye isletmesi ile ilgili is ve işlemleri mevzuatına
uygun olarak yürütmek,
rr) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi edindirme, tarım arazilerinin
parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması, sulama verimliliğini 
arttırmak için uygun sulama tekniklerinin kullanılması ve tesislerinin yapılması, toprak 
kaynaklarını korumak, tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek, 3083 sayılı Kanun 
çerçevesinde ve Bakanlıkça verilen yetki ve görevler dahilinde gerekli faaliyetleri yapmak,
ss) İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında merkezden istenen verilerin toplanarak
merkez kuruluşlarına bildirilmesi ve Bakanlıkça verilen talimat çerçevesinde 
koordinasyonu sağlamak,
ss) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan il yıllık
yatırım ve bütçe tekliflerinin planlanmasını, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak,
tt) İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını 
yürütmek.
uu) Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık ve Vali tarafından verilecek benzeri
görevleri yapmak.

Bakanlık İl Müdürlüğü Hizmet Birimlerinin Görevleri
 Gıda ve Yem şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Gıda ve yem güvenilirliliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri 
Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,
b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, 
isleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve
toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,
c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat 
ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
ç) Kombina ve mezbahalarda görev yapan akredite veteriner hekimlerin kaydını yapmak 
ve bunları konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş görevleri yönüyle denetlemek,
d) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği
yönüyle denetimlerini yapmak,



e) Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikayet 
veya alo gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme
işlemlerini yürütmek,
f) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde 
belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek,
g) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek,
kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,
ğ) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, isleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili
olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,
h) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

 Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)  İlin  bitkisel  üretim  potansiyeline  uygun  geliştirme  projeleri  hazırlamak  ve/veya 
hazırlatmak,
b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve 
çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek,
c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi
entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,
ç) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi,
verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,
d) Urun kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri
mevzuatı çerçevesinde yürütmek,
e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını
ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak,
f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve
tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek
alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak,
g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet
göstermek,
ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette 
bulunmak,
h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune
alarak ilgili kuruluşlara göndermek,
ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
i) Tohumluk üretici, isleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü
yapmak,
j) Tohumluk, sus bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim
materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.
k) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin
içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler
yürütmek.



l) İl dahilinde faaliyette bulunan her turlu gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim
yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş 
ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
m) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk
belgelerini düzenlemek,
n) İlde ilk defa faaliyete gecen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans
başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, 
uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,
o) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim
çalışmaları yapmak,
o) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile
ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,
p) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
r) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve
mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.
s) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve
zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az
kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu islerle ilgili
gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,
s) Tarımsal isletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol
etmek, izlemek ve denetlemek,
t) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel urun hareketlerini ilde kontrol etmek,
u) İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,
ü) Zirai ilaç satısı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği
gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş 
esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek.
v) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda 
denetlemek.
y) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, 
demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere tüketicilere 
ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
z) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim
programları ve projeleri uygulamak,
aa) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını 
yapmak.
bb) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,



 Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şube müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve
hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara gecen hastalıkların önlenerek halk 
sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri 
uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karsı koruyucu hizmetleri yürütmek, 
tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,
b) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak,
tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek
c) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı
hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri 
yürütmek,
c) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile
mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan
refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini
yürütmek,
d) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve
yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma, muhafazası ile ilgili kayıtları
tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin
vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
e) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
f) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi,
kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal urun, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma
yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş
esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek 
ve denetlemek,
g) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,
ğ) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları 
hususlarda denetlemek.
h) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek,
Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni
tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının
kontrol ve denetimlerini yapmak,
ı) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.
i) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan isletmelerin, teknik yönden
kontrolünü yapmak,
j) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik
dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları
denetlemek,



k) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde
bulunmak,
l) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve
ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,
m) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık isletmelerine ilişkin teknik
yardım taleplerini değerlendirmek,
n) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek
ve denetlemek,
o) Hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri
hazırlamak ve/veya hazırlatmak,
ö) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde isletilmesi
ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve
yetiştiriciliğe, su ürünlerinin islenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık 
ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve isletilmesine, su ürünleri ile ilgili her turlu bilgi 
ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin
düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim 
ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,
p) balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını
belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,
r) Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın
belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her turlu teşvik ve koruma 
tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve 
balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma 
ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve isletilmesini ve buralarda 
verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su 
ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,
s) Su ürünlerinin yetiştiriciliği kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerini Bakanlık
faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmek,
s) Su ürünleri üretim, isleme ve satış yerlerinin ruhsatlandırmak, denetlenmek,
t) Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,
u) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve
isletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme
çalışmalarını yürütmek,
u) Kalıntı - nitrat izleme çalışmaları; alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su
kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler 
yapmak,
v) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el
kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere,
tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla 
iletmek,
y) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim



programları ve projeleri uygulamak,
z) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme
uygulamalarını yapmak,
aa) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama islerini yapmak, yaptırmak,
b) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak,
c) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak,
ç) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak,
d) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
e) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak, yaptırmak,
f) Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarını hazırlamak, hazırlatmak
g) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri 
yürütmek,
ğ) Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili
çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su,
biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından 
kaynaklanan bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak,
h) Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek,
ı) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak,
i) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli
tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek,
j) Dağıtılmayan hazine arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak,
k) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas
nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,
l) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan
projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili
kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak
m) Tarım arazilerinin bölünmesini engellemek amacı ile gerekli çalışmaları yapmak,
n) Tarım arazilerinin tevhide, ifraz ve vasıf değişikliği gibi taleplerini değerlendirmek,
o) Toprak koruma kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda
bulunmak ve katılım sağlamak,
ö) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve
uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak
p) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini
değerlendirmek, kontrol etmek,
r) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak,
s) Yeter gelirli isletme büyüklüğünü hesaplamak, sürdürülebilir isletme ölçeğini
belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,
s) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek



ve temlik işlemlerini yürütmek,
t) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
u) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
ü) İdari bağlılık işlemlerini (koy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni koy
oluşturulması, bağımsız koy oluşturulması) yürütmek,
v) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak,
y) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak
koruma acısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,
z) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
aa) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını 
sağlamak,
bb) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve 
desteklemek,
cc) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun
projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve
uygulatmak,
cc) İl dahilinde sulamaya acılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım
tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak.
dd) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el
kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere
ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
ee) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim
programları ve projeleri uygulamak
ff) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

 Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Projeye dayalı olarak kurulacak isletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun
olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,
b) Tarım arazisinde ekili, dikili bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin, taşınır ve
taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel 
kanunlara göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve 
çalışmalara yardımcı olmak,
c) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki
uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.
ç) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin
ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,
d) çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği
teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik 
ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
e) İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye isletmeler, vakıflar,



tarım  ürünlerini  isleyen,  pazarlayan  şirketlerin  kurulmasına  yol  göstermek,  yardımcı 
olmak,
f) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,
hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma 
projelerinin ili ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına 
uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
g) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile
ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,
ğ) İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça
belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,
h) Tarım ürünlerinin islenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli
tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve
müteşebbisleri yönlendirmek,
ı) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,
hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma 
projelerinin il ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına 
uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
i) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el
sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin  
pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,
j) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, 
gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak ve tarım
teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
k) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim 
programları ve projeleri uygulamak,
l) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)  İlde  çiftçilerin  karsılaştığı  problemleri  araştırma  enstitülerine  iletmek,  çözümlerin 
çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine 
etmek,
b) Tarım teknolojisine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım araç ve yöntemleriyle intikal
ettirmek,
c) araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve
merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon 
programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak.
ç) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak,
tarımla ilgili her turlu istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin
oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak,
d) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin
dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime 



göndermek,
e) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını
yürütmek ve koordine etmek,
f) Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda; il
müdürlüğü görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri tabanı
oluşturmak, istatistik ve dokum çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri 
Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, bu münasebetle il 
müdürlüğü bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), çiftlik Muhasebe 
Veri Ağı (ÇMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında 
toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
g) Ürünler, riskler bölgeler ve isletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine
ilişkin çalışmalar yapmak,
ğ) Tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek,
h) Hasar tazminat ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,
ı) Afete uğrayan ve durumları 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar
gören çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun çerçevesinde değerlendirilecek 
kredi verilen çiftçilerin kredi dönüşlerini takip etmek,
i) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun
uygulanmasını sağlamak
j) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
k) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı
çalışmaları yürütmek
l) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

İdari ve Mali İsler Şubesi müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri
çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri isleri yapmak, temizlik, güvenlik, 
aydınlatma,ısınma, bakım, onarım, tasıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,
b) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve
arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve
2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu
oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,
c) İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat
çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri
işlemlerini yapmak,
ç) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, il
teşkilatının personel web sitesini oluşturmak, il teşkilatının görevleriyle ilgili is ve işlemleri
bilgisayar ortamında yapmak ve güncellemeleri takip etmek, Yönetim Bilgi Sistemine 
ilişkin hizmet ve çalışmaları yapmak,
d) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetimi



eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday 
olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday 
memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel müdürlüğüne bildirmek,
e) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların
yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak,
5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile 
ilgili tüm hizmetleri yürütmek,
f) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve isletilmesi ile ilgili çalışmaları
yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
g) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile
ilgili tüm is ve işlemleri yapmak,
ğ) Sivil savunma, seferberlik hizmetleri, yangından korunma vb konularda mevzuatına
uygun faaliyette bulunmak,
h) Bilgi işlem sisteminin kurulması ve sağlıklı çalışmasını temin etmek,
ı) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,
i) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

İlçe MüdürlüğüTeşkilatı

Bakanlık ilçe müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için
hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli
bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,
b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını
değerlendirmek,
c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,
ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme
planlarına göre isletme kurulmasına yardımcı olmak,
d) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her turlu tarım girdileri ve kredi
ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, 
dağıtımlarını yapmak,
e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde
hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak
zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,
g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il
müdürlüğüne göndermek,
ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları
yapmak,
h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,



ı) Her turlu hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya
konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme
işlemlerini uygulamak,
i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il
müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il
müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Yöneticilerin sorumlulukları
Bakanlık taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan 
ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak 
yürütmekten üst kademelere karsı sorumludur.
Belirtilen görev ve hizmetlerin yapılması bakımından ilçe müdürü kaymakama, il  
müdürüne, bağlı kuruluş müdürleri bağlılıkları Bakanlık Makamı onayı ile
belirlenmiş merkez teşkilatı genel müdürüne karsı sorumludur. Söz konusu müdürlükler
personeli ise, bağlı olduğu birim amirine ve müdüre karsı sorumludur.
Program ve projeler
 (1) Bakanlık taşra teşkilatının çalışmaları, zorunlu haller dışında, hizmet ve görevlerin 
zaman ve kaynak israfına sebep olmadan sonuçlandırılmasını hedef alan, önceden 
hazırlanmış ve yetkili mercilerce onaylanmış program ve projelere dayalı olacaktır.
(2) Program ve projeler, esas itibariyle kalkınma planları ve yıllık programları ile
Hükümetin genel politikası çerçevesinde Bakanlık tarafından hazırlanır.
(3) Program ve projelerin tetkik ve tasdiki yürürlükteki mevzuata göre yapılır.
(4) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan illerin
yıllık yatırım ve bütçe teklifleri valiliklerce ilgili birimlere gönderilir. İlgili birimler gerekli
değerlendirmeyi yaptıktan sonra Strateji geliştirme Başkanlığına intikal ettirir. Usulüne
uygun olarak onaylanan program ve projeler Bakanlıkça valiliklere gönderilir. Valilikler bu
program ve projelerin esasını değiştirmeden ilin özellik ve ihtiyaçlarına göre iş ve 
uygulama programlarını hazırlar ve suretlerini bilgi için ilgili birime ve Bakanlık Strateji 
Geliştirme Başkanlığına gönderir.
(5) İl ve ilce seviyesinde mahalli imkânlarla gerçekleştirilebilecek plan, program ve
projeler hazırlanabilir.

Çalışma esasları ve personel
 (1) taşra teşkilatının çalışma usul ve esaslarına dair diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak 
yetki devri ve is bolumu talimatı ile düzenlenir.
(2) Personelin ödül, ceza, tayin, terfi, görevlendirme ve izin gibi hususlar, ilgili mevzuatı 
çerçevesinde yürütülür.



İller arası ilişkiler
 İl sınırlarını tasan hizmet ve faaliyetler veya birden fazla ile hitabeden araştırma, 
eğitim, üretim, denetim, yatırım ve benzeri faaliyetler Bakanlıkça düzenlenir.

Bakanlıkla yazışmalar
Yazışmalar, Bakan tarafından verilecek yetki devri esasları dahilinde imzalanır.

Araştırma program ve projeleri
Tarım ve tarıma dayalı endüstri, hayvancılık, su ürünleri ve benzeri alanlardaki araştırma 
program ve projeleri Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri ile istişare edilerek araştırma enstitü 
ve istasyonları tarafından hazırlanır. Gerekli hallerde bu kuruluşlara Bakanlıkça özel 
araştırma görevi verilebilir.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ 

Bakanlıkça yürütülen hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir;
a) Bakanlığın bütün hizmetleri ve işlemlerinde, en son karar verme yetkisi Bakanlığa ait
olmakla birlikte ilgili yöneticilere, bu Yönergede belirtilen esaslar ve sınırlar içerisinde yetki
devri yapılmıştır.
b) Yetkiler; Bakanın belirlediği politika doğrultusunda, hizmete ait faaliyetlerin
hızlandırılması ve her kademedeki Bakanlık birimlerinde verimli çalışma ortamının
gerçekleştirilmesine imkan verecek şekilde kullanılır.

Bakanlık taşra kuruluşları müdürleri
Bakanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak, il müdürleri, ilçe
müdürleri ve kuruluş müdürleri tarafından imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir.
a) Döner sermaye isletmelerinde; 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı
Kamu ihaleleri Sözleşme Kanunu hükümlerine göre mal ve hizmet alım ile yapım isleri,
15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı BKK ile yürürlüğe giren Döner Sermayeli Kuruluşlar
ihale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak satış işlemi ile ilgili ihaleler ile protokol ve
sözleşmeleri.
b) Bakanlığımız genel bütçe ve döner sermaye isletmelerinde kayıtlı hurdaya
ayrılmasına veya imhasına karar verilen taşınırlardan genel bütçe için kayıtlı değeri Maliye
Bakanlığınca belirlenecek tutar, döner sermaye isletmeleri için Maliye Bakanlığınca
belirlenecek tutarın altı katına kadar (altı katı dahil) olan canlı ve cansız taşınırların 
(taşıtlar hariç) terkin Olur’lar.
c) Bakanlığımız genel bütçe ve döner sermaye isletmelerinde stoklarda bulunan
varlıklardan taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin kusuru olmadan meydana gelen zayiat, 
normal fire üstündeki noksanlıklar ile kısmen veya tamamen değer kaybına uğrayanlardan 



genel bütçe için kayıtlı değeri Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutar, döner sermaye 
isletmeleri için Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın on katına kadar olan (on katı 
dahil) stokların terkin Olur’lar.
ç) Bakanlığımız genel bütçe defterine kayıtlı ve bedeli Maliye Bakanlığınca
belirlenen tutar limitinde olan canlı ve cansız taşınırların (taşıtlar hariç) tahsis, devir, terkin
ve imha Olur’lar.



GÖREV ALANLARI VE 
ATAMA YAPILACAK GÖREVİN 
NİTELİĞİNE İLİŞKİN KONULAR

2. BÖLÜM

• ÇOCUK BAKIMI
• ÖZEL EĞİTİM
• ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI



ÇOCUK BAKIMI

1.1. Çocuk Gelişimini Bilmenin Önemi
İnsan gelişimi, döllenme anından ölüme kadar devam eden bir süreçtir. Bir çocuğun
büyümesi ve gelişmesi, rahim içine düştüğü andan olgun çağa gelinceye kadar vücudunu
oluşturan her bir hücrenin normal ölçüler ve orantılar içinde büyümesi, iş ve görev yönünden
gelişim göstermesi demektir. Gelişme; bedende, zihinde, duygularda ve hareketlerde kendini
gösterir. Bir alandaki gelişme diğer alanı da ilgilendirir; gelişim alanları birbirinden bağımsız
değildir.
İnsanın gelişimi sürekli olmakla birlikte, bu sürekliliğin hızı her yaşta aynı değildir.
Örneğin döllenmeden doğuma kadar olan evrede büyüme hızlıdır. 2 yaşına kadar olan sürede
büyüme hızı doğumdan önceki evreye göre daha yavaş; ancak iki yaşından sonraki evreden
daha hızlıdır. Beden gelişimi 4 yaşına kadar çok hızlıdır. 12-14 yaşlar arasında beden
gelişiminde yeniden görülen hızlanma ilk yaşlardaki kadar hızlı değildir. Duyu organları 3
yaşına kadar görevlerini yapabilecek duruma gelir. Çocuk 6 yaşına kadar sinir sistemi
gelişiminin, yetişkinlikte ulaşacağı düzeyin yüzde doksanını tamamlar. Okul çağına kadar
birçok kişilik özellikleri çocukta yerleşmeye ve kökleşmeye başlar.
Her gelişim döneminin kendine özgü bazı ihtiyaçları vardır. Çocuğun kişiliğinin temelinin
atıldığı 2 yaşına kadarki dönemde sevgi ve ilgi çok önemlidir. Çocuklar gelişim süreçlerinde
bazen sorun olarak kabul ettiğimiz davranışlar sergileyebilir. Bu davranışları sorun olarak
kabul etmeden önce, çocuğun içinde bulunduğu dönemin özellikleri göz önünde
bulundurulmalıdır.

 Çocuğun Gelişiminin Özelliklerini Bilmek
 Ebeveyn ve eğitimcilerin çocuklardan beklentilerinin gerçekçi düzeyde
olmasını sağlar. 2 yaşındaki çocuktan düzgün konuşmasını, 4 yaşındaki
çocuktan yazı yazmasını beklemek gerçekçi beklentiler olmaz.

 Aynı yaş grubundaki çocuklar arasında bireysel farklılıklar olabileceğini
göz önünde bulundurmamıza yardımcı olur.
 Çocukların davranışlarının nedenlerini düşünerek gelişim özelliklerine
göre daha doğru yönlendirme yapmamızı sağlar.
 Yetişkin çocukların davranışlarını tek bir nedene bağlamak yerine
alınacak önlemler konusunda yönlendirir. Örneğin anne-baba ya da
eğitimcilerin, çocukların başarısızlıklarının sadece zekaya bağlı olduğu
düşüncesinden alıkoyar.
 Anne-baba ve eğitimcilerin çocuklardan beklentilerini, onların gelişim
düzeylerine uygun planlamasında yardımcı olur.
 Her gelişim döneminin farklı ihtiyaçları olduğu, çocukların sağlıklı ve
istenen bir biçimde gelişebilmeleri için bu ihtiyaçların karşılanması
gerektiği konusunda yetişkini yönlendirir.
 Çocuğun ve gencin kendisi tanıma sürecinde rehber olabilmemizi sağlar.

Gelişim ile İlgili Temel Kavramlar
İnsanın nasıl büyüyüp geliştiğini, gelişimin nasıl oluştuğunu açıklayabilmek için
gelişimle ilgili temel kavramları bilmemiz gerekir. Bu kavramların en önemlileri:

• Büyüme
• Gelişim
• Olgunlaşma
• Öğrenme
• Hazır bulunuşluk
• Eğitim

 Büyüme
Bedenin boy ve ağırlık yönünden artışı, organların belli bir düzeye gelinceye kadar
geçirdikleri biçim, hacim ve ağırlıkla ilgili değişimleri kapsar. Büyüme bedende gerçekleşen



sayısal değişikliktir. Kilo ve boy artışı gibi… Büyüme; boyca, ağırlıkça, kemiklerde büyüme,
kaslarda büyüme, beden oranı ve biçiminin değişimi şeklinde gerçekleşir. Çocuk sadece
fiziksel olarak büyümekle kalmaz, aynı zamanda iç organlarının yapı ve büyüklüğünde de
değişimler olur. Büyüme gelişimin her yönüyle ilgilidir. Vücudun bütün organlarında bazen
hızlı bazen de yavaş artışlar olur.
Büyümenin en hızlı olduğu dönemler intrauterin yaşam, doğumdan sonraki ilk yıl ve
ergenlik yıllarıdır. Büyümenin sabit ve kısmen yavaş seyrettiği dönemler ise 3 - 4 yaş, 9 - 10
yaş aralığıdır.

 Büyüme ve Gelişim ile ilgili önemli noktalar

 Hareketli çocuklar daha zayıftır.
 Ortalama olarak erkek bebekler, kızlara göre tüm beden oranları
bakımından biraz daha büyüktürler.
 Kızlar ve erkekler benzer büyüme modeline sahiptir. Kol ve bacaklar
gövdeden daha önce büyürler.
 Egzersizin, kemiğin uzaması ve genişliğinin artması üzerinde etkisi
olduğu ileri sürülmektedir.
 Hastalıklar, başlangıç zamanı, şiddeti ve süresine bağlı olarak büyümeyi
olumsuz yönde etkiler.
 Kutup bölgelerinde doğan ve yetişen çocuklar, daha yuvarlak hatlara
sahiptirler ve daha yavaş büyürler.
 8. yaşta erkek çocuklarının ortalama boy uzunluğu, kızlardan 1 cm kadar
daha uzundur.
 Günümüz çocukları 100 yıl öncesine göre daha uzun, daha ağır ve daha
olgundurlar.
 Boyda uzama ilkbahar aylarında hızlanır, ağırlık artışı sonbaharda
görülür.
 Doğumdan itibaren incelendiğinde başın en hızlı gelişen organ olduğu
gözlenir.
 Bedence büyümenin hızı, sosya - ekonomik koşullara, ve beslenmeye
büyük ölçüde bağlıdır.

 Gelişim
Gelişim, vücut organlarının görevlerini yapabilecek şekilde faklılaşması ve organlar
arasında iş birliğinin kurulmasıdır. Gelişim, insanın beden yapısının, duygusal ve zihinsel
özellikler bakımından düzenli bir biçimde değişmesi ve istenen görevleri yapabilecek bir
duruma gelmesidir. Gelişimde sürekli yeni davranışlar edinme ve bu davranışları daha önce
edindiği davranışlar ile bütünleştirme süreci devam eder. Bedensel, duygusal ve zihinsel
özellikler birbiriyle ilişkili olarak bütünlük göstererek değişir.
Gelişim, daha kapsamlı ve genel bir terimdir. Canlı varlığın bütün yaşamı boyunca
geçirdiği bütün değişiklikleri kapsar. Davranış bilimlerinde gelişme, bireyin algılama,
hissetme ve hareket kapasitelerinin koordinasyonundaki ilerlemedir. Bu ilerlemede biyolojik
açıdan büyüme ve olgunlaşma önemli kavramlardır. Öğrenme ve hazır olmada gelişim
kavramlarının sınırları içinde yer alır.
İnsan gelişiminin biyolojik açıdan amacı, tüm canlılarda olduğu gibi birey olarak
kendi yaşamını ve tür olarak da kendi soyunu sürdürmektir.Ruhsal açıdan ise insan benliğini
bulmaya, çevreye uyum sağlamaya ve kişiliğini geliştirmeye çalışarak mutlu olmayı amaçlar.
Bu amaçlar için insan bedensel, devinsel, bilişsel, duygusal cinsel, toplumsal, törel yönden
kendini geliştirme çabasına girer.
Gelişim büyüme ile karıştırılmaması gereken bir kavramdır. Büyüme daha çok fiziksel
özellikler için kullanılırken, gelişim fiziksel özelliklerin de yanı sıra diğer ( psikolojik )
özellikleri de kapsayacak şekilde kullanılır. Örneğin; kişilerin vücutları büyür, zihinleri
gelişir; ama büyümez. Gelişim, büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin sonucunda gerçekleşir.
Gelişim kavramı, genellikle olgunlaşma kavramı ile karıştırılarak kullanılabilir.
İnsanlar olgunlaştıkça geliştiklerini düşündükleri için olsa gerek iki kavramı birbirinden çok
fazla ayırt edemezler. Olgunlaşma kişinin doğuştan getirdiği potansiyelin zaman içinde
ortaya çıkmasını ifade eder. Bu anlamda kişinin herhangi bir çaba göstermesine gerek
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yoktur. O kendiliğinden meydana gelen bir süreçtir. Bir meyvenin olgunlaşması için
meyvenin çaba göstermesine gerek yoktur. Kişinin olgunlaşması da benzer bir şekilde
zamanla meydana gelir. Gelişme ise biraz daha farklı bir olayı ifade eder.
Gelişim olgunlaşmayı da içerir. Doğumdan ölüme kadar kişinin geçirmiş olduğu
değişiklikleri anlatır. Başka bir ifadeyle her olgunlaşma gelişimdir; ama her gelişim
olgunlaşma değildir. Hatta gelişim için bireyin çabasına gerek duyulur.
Gelişim başka bir açıdan gerileme ve duraklama kavramları ile de karşılaştırılabilir.
Bir değişiklik, önceki duruma göre üç durumu ifade edebilir. Eğer daha kötü bir duruma
geçişi gösteriyor ise aynı düzeydeki başka bir duruma geçişi, değişikliğin olmadığını ifade
ediyorsa duraklama, daha iyi bir duruma geçişi ifade ediyorsa gelişme olarak nitelenir. Bu
açıdan bakıldığında gelişim kavramı kendi içinde bir değer ölçüsü barındırır. İyi bir değer
yargısıdır. Bu anlamda gelişim bizim iyi olarak gördüğümüz bir duruma geçişi ifade eder.
Gelişim ile ilgili olarak ele alınması gereken diğer bir özellik de gelişimin tek yönlü bir süreç
oluşudur. Aksi halde gerileme olur. Bazı olağanüstü kaza durumlarında normal dışı bir
şekilde böyle bir olgudan söz edilebilir. Normal yollar ile böyle bir durum meydana gelmez.
Kazanılan özellikler gelişim içinde aşılabilir, değiştirilebilir, kaldırılabilir.
 Olgunlaşma
Olgulaşma, bireyin bir işi yapabilecek düzeye ulaşmasıdır. Kalıtım ve çevre
koşullarının etkileşimi sonucu bireyin belirgin olgunluk düzeylerine ulaşmasını sağlayan
biyolojik değişimdir. Olgunlaşma, kişinin doğuştan getirdiği potansiyelin zaman içinde
ortaya çıkmasını ifade eder. Bu anlamda kişinin herhangi bir çaba göstermesine gerek
yoktur. Olgunlaşma kendiliğinden meydana gelen bir süreçtir, bir organın görevini
yapabilecek düzeye ulaşması için geçirdiği biyolojik değişmelerdir. Bu tür değişmelerde
öğretme eyleminin etkisi yoktur. Çocuğun biberonunu tutabilmesi, emeklemesi, yürümesi,
yazı yazmayı öğrenmesi gibi gelişim görevleri, bu görevleri yapacak organların kendi
kendilerine dışardan bir etki olmadan gelişmesine bağlıdır.

Çocukların belli bir olgunlaşma biçim ve hızı vardır. Dışarıdan etkiler ile bu gelişmeyi
hırlandıramayız. Bu nedenle çocuk bazı gelişim görevlerini beklenen yaşlarda yapamıyorsa
zorlanmamalı beklenmelidir Örneğin; çocuk yürüyebilmek için yürümenin gerektirdiği
biyolojik olgunluğa erişmemiş ise zorlansa da yürüyemez. Birey öğrenmeden de belli
olgunlaşma düzeyine ulaşabilir. Bir çocuk, yürüme olgunluğuna erişmedikçe yürüyemez,
konuşma olgunluğuna ulaşmadıkça konuşamaz. Bunun gibi gözleri, sinirleri, elleri ve
benzerleri yönünden okumanın gerektirdiği olgunluk düzeyine erişememiş bir çocuk da
okuyamaz. Küçük bir çocuğun eli ve parmakları top tutmayı öğrenecek kadar olgulaşmış
olduğu halde; kalem tutmak için olgulaşmamış olabilir. Bu nedenle hazır olmada hem
olgunlaşma hem de öğrenmenin önemli rolü vardır.
 Öğrenme
Öğrenme, tekrar ya da yaşantı yoluyla organizmanın davranışlarında meydana gelen
oldukça kalıcı/sürekli değişikliklerdir. İnsanları diğer canlılarda ayıran en önemli
özelliklerden biri öğrenme kapasitelerinin oluşudur. Biyolojik bir varlık olarak dünyaya
gelen insan, kısa sürede pek çok yeni davranış öğrenir. Önce çevresine gülücükler dağıtır.
Yürümeye konuşmaya başlar. Daha sonraları giyinmeyi, arkadaşları ile oynamayı, okumayıyazmayı
öğrenir. Bireyin yaptığı davranışların büyük bir çoğunluğu öğrenme ürünüdür. Belli
bir dili konuşmak, alışkanlıklar ve tutumlar kazanmak, belirli kişilik özelliklerini oluşturmak,
dünyayı algılamada farklı yaklaşımlar geliştirmek hep öğrenme yoluyla olur.

Bir davranışın öğrenme olup olmadığı aşağıdaki sorular ile anlaşılabilir.
 Tekrar veya yaşantı yoluyla mı olmuştur?
 Davranışta değişiklik meydana gelmiş midir?
 Değişiklik oldukça kalıcı mıdır?
 Bu sorulardan herhangi birisine hayır cevabı veriliyor ise, o davranış
öğrenme değildir. Özellikle tekrar ya da yaşantı yoluyla edinilmeyen
davranış değişikliklerine birtakım psikolojik rahatsızlıklar ve tikler
verilebilir. Bu durumlarda davranış değişikliği meydana gelir ve oldukça
kalıcıdır; ancak öğrenme olarak nitelendirilemezler. Davranış değişikliği
kalıcı olmadığı zaman yine öğrenme olarak nitelendirilemez. Yolda
giderken düşen birinin, düşme davranışı öğrenme olarak nitelendirilemez.
Bu durumda davranış değişikliği vardır; ama kalıcı olmadığı için
öğrenme denemez.
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 Hazır Bulunuşluk
Hazır bulunuşluk, olgunlaşmadan daha geniş ve kapsamlı bir kavramdır. Hazır olma
olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşiminin bir ürünüdür. Hazır olma konusunda en önemli
güçlük bu konuda kullanılan gelişme, büyüme ve olgunlaşma gibi değişmelere verilen farklı
anlamlardan doğmaktadır. Bilim adamlarına göre hazır olma, olgunlaşmanın bir işlevidir.
Olgunlaşma zaman içinde kendiliğinden oluşur. Bu görüşe göre öğrenmeler için zorunlu bir
olgunlaşma düzeyi vardır. Dıştan etkiler ile bu düzeye ulaşılamaz. Hazır bulunuşluk,
olgunlaşma ve öğrenme sonucu kişinin belli davranışları yapabilecek düzeye gelmesidir.
Bireyin bir işi yapabilmesi için gereken olgunlaşmaya erişmesinin gerekliliği yanında bu iş
için gereken ön bilgi, beceri ve tutumu da kazanmış olması gerekir. Hazır bulunuşluk,
böylece hem olgunlaşma kavramını hem de bir işi için gerekli ön yeterliği kapsamaktadır.

 Eğitim
Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme
meydana getirme sürecidir. Eğitim, insanlığın doğuşundan beri daima olan, günümüzde de
uygarlık düzeyi ne olursa olsun her toplumda devam eden bir süreçtir. Eğitim, bireyin
bireyselleşmesini sağlamaya çalışır. Eğitim çabalarının genel amacı, yetişmekte olan
çocukların ve gençlerin topluma sağlıklı ve verimli bir şekilde uyum sağlamalarına yardım
etmektir. Uygar toplumların sosyal yaşamlarını sürdürebilmeleri için çeşitli kurumlar
geliştirilmiştir. Eğitimin kurumsallaşması için de okullar kurulmuştur. Ancak eğitimi okullar
ile sınırlamak doğru olmaz. Eğitim bireyin bütün yaşamı boyunca sürmekte, okul dışında ve
içinde yaşam boyunca edindiği tecrübelerin bütününü kapsamaktadır.
Çocuğun gelişimini bilmek, anlamak onun eğitimi için gerekli ortamın
hazırlanmasında taban oluşturur. Eğitim programları bireyin gelişim özelliklerine uygun
biçimde, onun belli öğrenmeleri gerçekleştirmeye hazır olmaları dikkate alınarak yapılır.
Genel anlamda eğitimin dört amacı vardır:
 Eğitim bireyi kültürlemeye çalışır.
Kültürlemenin anlamı, kuşaktan kuşağa gelişerek birikip gelen kültürel değerlerin
bireyce benimsenmesini, beğenilmesini ve bunların geliştirilmesi için bireyin katkıda
bulunabilecek yeterliğe ulaşmasını sağlamaktır

 Eğitim bireyi toplumsallaştırmaya çalışır.
Toplumsallaştırmanın anlamı, ulusça konulan yazılı ve yazılı olmayan kuraların
bireyce benimsenmesini, uygulamasını ve bunların geliştirilmesi için bireyin katkıda
bulunabilecek yeterliğe ulaşmasını sağlamaktır.
 Eğitim bireyin üretken olmasını sağlamaya çalışır.
Bireyin üretmen olmasının anlamı, kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayabilecek,
kendi yeteneklerine uygun bir iş ya da meslek sahibi olmasını sağlamaktır.
 Eğitim bireyin bireyselleşmesini sağlamaya çalışır.
Bireyselleşmenin anlamı, bireyin kalıtım ile gelen gizil güçlerinin yönlendirilip
geliştirilerek, bunları kendinin, ailesinin ve ulusunun yararı için kullanabilme yeterliğine
ulaştırmak ve bireyin kişiliğini geliştirmektir.

Gelişim ile ilgili temel kavramlardan eğitimin gelişime olan etkisini somut olarak
tespit edebilmek için çevrenizden farklı sosyo-kültürel düzeye ait iki çocuğu örneklem olarak
seçiniz .Seçiminizi yaparken Okul öncesi eğitim alan ve almayan çocuk olarak da tercih
yapabilirsiniz. Yapmak istediğiniz gözlemleri ve testleri önceden tespit edebilir bu konuda
yaşa göre gelişim özelliklerini kriter olarak alabilir ve öğretmeninizden destek alabilirsiniz.

2. GELİŞİM İLKELERİ
Her canlı kendi türünün gelişim ilkelerine göre büyür, olgunlaşır ve öğrenir. İnsanın
da kendine özgü gelişim ilkeleri vardır. Bu ilkeleri göz önüne almadan, çeşitli dönemlere ait
gelişim özelliklerini tanımak zordur. Gelişimi anlayabilmek ve yorumlayabilmek için bu
ilkelerin dikkate alınması gerekir. Bu ilkeler şu şekilde sıralanabilir.
 Gelişim, biyolojik faktörlerden ve çevreden etkilenir.
 Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
 Gelişimde kritik dönemler vardır.
 Gelişimde bir sıra vardır.
 Gelişim baştan ayağa doğrudur.
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 Gelişim içten dışa doğrudur.
 Gelişim genelden özele doğrudur.
 Gelişimde çevresel faktörlerin etkisi, gelişimin hızlı olduğu zaman çok, yavaş
olduğu zaman ise azdır.
 Gelişim, farklı alanlarda farklı hızla meydana gelir.
 Gelişim, devamlılık ve belli aşamalar içinde bir evrim gösterir.
 Gelişim tüm alanlarıyla bir bütündür.

2.1. Gelişim Biyolojik Faktörlerden ve Çevreden Etkilenir
Çocuğun gelişiminde iki faktörün etkisi vardır. Bunlar kalıtım ve çevre koşullarıdır.
Bireyin gelişiminde hem çevrenin hem de kalıtımın etkisi vardır. Kalıtım bireyin anne ve
babasından genleri yoluyla aldığı özellikleridir. Çevre ise döllenmeden başlayarak insana
etki eden tüm dış uyarıcılardır. Yapılan bilimsel araştırmalar gelişimde bu iki etmenin çok
önemli ölçüde etkili olduklarını ortaya koymaktadır. İnsanlar, kalıtım özelliklerinin ve
yaşadıkları çevre koşullarının birbirinden farklı oluşu nedeniyle gelişimlerinde farklılıklar
göstermektedir. Aynı anne-babadan doğan ve aynı çevrede yetişen kardeşlerin bile
gelişimleri birbirinden farklı olabilir.

2.2 Gelişimde Bireysel Farklılıklar Vardır
Bireylerin kalıtım ile ilgili özellikleri ve içinde yaşadıkları çevrenin özellikleri
farklılık gösterdiği için gelişimde bireysel farklıklar söz konusudur. Gelişimin belli
aşamalarının aynı yaş dönemi çocuklarında aynı anda geçekleşmesi beklenemez. Gelişme
olgunlaşma süreci ile yaşantılar arasındaki öğrenmenin etkileşimi sonucu ortaya çıkar.
Gelişme, biyolojik olgunlaşmadan büyük ölçüde etkilenir. Bazı çocuklar 1 yaşında
konuşmaya başlayabilir; bazı çocuklar da 10 aylıkken emekleyebilir. Bazı çocuklarda bu
davranışların gelişimi uzun zaman alabilir. Çoğu kez anneler çocuklarını, aynı yaşta olan
yakınlarının ve çevrelerindekilerin çocuklarıyla karşılaştırarak, o yürüyor benim çocuğum
halen niye yürümedi, onun dört dişi çıkmış; oysaki bunun daha hiç dişi çıkmadı, diye
endişelenerek mukayese etme eğilimi gösterebilirler. Oysaki her çocuğun kendine özgü bir
gelişim biçimi vardır, bireysel farklılıklar göz ardı edilmemelidir.

2.3. Gelişimde Kritik Dönemler Vardır
Gelişimde belli davranışların kazanılması gereken dönemler vardır. İlgili davranış
ilgili dönemde kazanılmadığı zaman daha sonraki dönemlerde telafi edilemez. Bu dönemde
çocuğa uygun tecrübe ve ortam sağlanmalıdır. İçinde bulunulan dönem dikkate alınmaz ise,
daha sonraki dönemlerde istenen gelişme sağlanamaz. Gelişimde geriye dönüş çok zordur.
İlk devrenin etkileri daha sonraki dönemlerde silinememektedir.
Örneğin; insanlar ile ilgili olarak 1800 yıllarında Fransa’nın güneyindeki ormanlık
bölgede bulunan 10–11 yaşlarındaki Ayevron’un vahşi çocuğu Viktor bulunduğunda hiçbir
dili bilmez ve konuşamaz haldeydi. Yürümüyor dört ayak üzerinde gidiyordu. Bir şeye uzun
süre dikkat edemiyordu. İnsanlardan korkuyor ve sosyal ilişkilerden kaçınıyordu. Beş yıllık
bir eğitimden sonra birkaç kelime ve isimden başka bir şey söyleyemedi. Kendi başına
yaşayıp sosyal ilişki kurmayı öğrenemedi. Bu örnek gelişimde zamanlamanın yani; kritik
dönemin önemini göstermektedir.

2.4 Gelişimde Bir Sıra Vardır
Gelişim süreklidir. Bu süreklilik içindeki değişmeler belli bir sıra içinde oluşur.
Çocuklar belli zamanlarda belli değişmeler geçirir. Bedensel ve motor gelişimleri sırasında
yapısal ve işlevsel özellikler belirli bir sırayla ortaya çıkar. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.

 Gelişim baştan ayağa doğrudur.
 Gelişim içten dışa doğrudur.
 Gelişim genelden özele doğrudur.

 Gelişim Baştan Ayağa Doğru Olur
Doğum öncesinde bebeğin önce baş, daha sonra başa yakın bölgelerden ayaklara
doğru bir gelişme görülür. Doğumdan sonrada ilk önce baş, daha sonra gövde, en sonda
bacak ve ayak kaslarının kontrolü ortaya çıkar.
 Gelişim İçten Dışa Doğrudur
Gelişim bedenin iç kısımlarından dışa doğrudur. Örneğin, ilk önce omuzlar daha sonra
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kollar, en son da eller gelişir. Ellerin kontrolü, parmakların kontrolünden daha önce ortaya
çıkar.
 Gelişim Genelden Özele Doğrudur
Bebekte önce büyük kas kontrolü başlar, daha sonra da küçük kas kontrol edilir.
Bebekler oturmayı öğrenmeden önce başını dik tutmayı, emeklemeden önce oturmayı,
yürümeden önce emeklemeyi başarırlar. Bu gelişim sırası bütün bebeklerde aynıdır; ancak
zaman farklı olabilir.

2.5. Gelişimde Çevresel Faktörlerin Etkisi, Gelişimin Hızlı Olduğu
Zaman Çok, Yavaş Olduğu Zaman İse Azdır
Yaşamın ilk yılları, çocukluk ve ergenlik dönemleri gelişimin hızlı olduğu, çevrenin
olumlu ve olumsuz etkilerinin sıklıkla görüldüğü yıllardır. Çevresel faktörler bireyin
davranışlarında kalıcı izler bırakabilir. Özellikle yaşamın ilk yılları ve ergenlik dönemi bu
anlamda hassas dönemlerdir.

2.6 Gelişim Farklı Alanlarda Farklı Hızla Meydana Gelir
Vücudun her yeri aynı hızla ve aynı oranda gelişmez. İçinde bulunulan düzeyde
vücudun çeşitli kısımları farklı gelişim özellikleri gösterir. Ayrıca dil, bilişsel ve fiziksel
gelişim alanlarında farklı hızla gelişim söz konusudur. Yaşamın ilk yılları daha çok fiziksel
gelişim ağırlıkta iken; daha sonra zihin gelişimi ve kişilik gelişimi önem kazanır.

2.7 Gelişim Devamlılık ve Belli Aşamalar içinde Bir Evrim Gösterir
Gelişimde her bir aşama diğeriyle ilişkilidir. Bazı psikologlar çocuğun yavaş yavaş ve
sürekli olarak geliştiğini, bir kısmı ise gelişmenin sürekli fakat belli evreler içinde oluştuğu
görüşünü savunurlar. Gelişmenin birbiri ardı sıra devreler içinde oluştuğunu savunanlar şu
görüşleri ileri sürerler:
 Bir gelişim devresi, sonra gelen devrenin öncüsüdür. Bir dönemde
organizmanın geliştirdiği yapılar, diğer dönem için önemlidir.
 Öğrenme ve alıştırma yapma, eğer çocuk istenilen gelişmeye ulaşmamışsa
gerekli değildir. Çocuk bir gelişim devresinin gerektirdiği olgunluğa ulaşmamış
ise ondan sonra gelecek evrenin görevlerini yapamaz.
 Gelişimde kritik dönemler vardır; bu dönemde çocuğa uygun tecrübe ve ortam
sağlanmalıdır.
 Gelişmede geri dönüş çok zordur.
 Özellikle anne karnındaki gelişmede belli dönemler vardır. Bununla birlikte
gelişme süreklidir. Bu süreklilik içinde gelişmeyi anlamak için dönemlere
ayırmak kolaylık sağlar.

2.8. Gelişim Tüm Alanlarıyla Bir Bütündür
Gelişim; fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal yönleriyle bir bütündür. Çocuğun her
alandaki gelişimi birbiriyle ilişki içindedir. Herhangi bir gelişim alandaki bir aksama, diğer
alandaki gelişimi de olumsuz etkiler.

3. GELİŞİM DÖNEMLERİ

İnsan gelişimi, döllenmeden başlayarak yaşamın sonuna dek devam eden bir süreçtir.
Gelişim dönemlerindeki yaşlar, değişik kaynaklara göre farklılık göstermektedir. Genel
olarak doğumdan sonraki ilk 2 yıl bebeklik, 3-6 yaş ilk çocukluk (oyun), ilkokul yıllarını
kapsayan 7-11 yaş ikinci çocukluk, 12-18 yaş ergenlik dönemi olarak kabul edilir.
 Bebeklik dönemi ( 0-2 yaş )
 İlk çocukluk (oyun) dönemi (3-6 yaş )
 İkinci çocukluk (ilkokul ) dönemi ( 7-11 yaş )
 Ergenlik dönemi (12-18 yaş )

3.1. Bebeklik Dönemi ( 0-2 Yaş )
Bebeklik dönemi çocukların en hızlı büyüyüp, geliştikleri dönemdir. Çocuğun her
yönden sağlıklı büyüyebilmesi bu ilk yıllarda gösterilecek özene bağlıdır. Bu dönemdeki
çocuklar bedensel (kas ve kemik) gelişimlerinin, bir uzantısı olarak kendi başlarına hareket
edebilmek, yürümeyi öğrenmek durumundadır. Böylelikle bebek, anneye bağımlı olmaktan
kurtulur ve dünyayı keşfe çıkabilir. Yürümeyi öğrenme 9 ay civarında ayakta durma
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çalışmalarıyla başlar ve 2 yaş civarında yürümede ustalaşma biçimini alır. Kemiklerdeki en
hızlı gelişme yaşamın ilk yılı içinde görülür. Daha sonra ergenlik dönemine kadar gelişme
hızında bir düşme ortaya çıkar. Bebek, dünyaya gelir gelmez zihinsel ve ruhsal olarak da
gelişmeye başlar. Bu dönemde alıcıdır. Duyduğu, gördüğü, dokunduğu her şeyden duyumlar
alır. Algılar edinir ve bunları biriktirerek belleğine yerleştirir. Zamanı gelince de bu bilgileri
kullanmaya başlar. Yaşamın ilk aylarında bebek, her açıdan annesine bağımlıdır. Bebek
dünyaya geldiğinde dişleri yoktur, bu yüzden anne sütü ile beslenir. İlk yıl içinde dişlerinin
çıkmaya başlamasıyla birlikte, katı yiyecekleri yemeyi öğrenir. Böylece anne sütünün yerini
diğer yiyecekler almaya başlar.

Bebeğin kazanmak durumunda olduğu diğer bir davranışta konuşmaktır. Doğuşta
sadece bakışları ile iletişim kurabilen bebek, agulama ile başlayan dil gelişimini iki yıl içinde
3 kelimelik cümlelere dönüştürebilir. Dili, 3 yaşında iletişim için oldukça usta bir biçimde
kullanabilir.
Bebeklerin kazanmak durumunda kaldıkları diğer bir davranışta tuvalet eğitimi
yoluyla dışkı kontrolüdür. Bebek doğduğunda bedensel atıklarını denetleyemez; hatta ilk yıl
içinde rahat dışkılaması ruh sağlığının bir göstergesi sayılır. Ancak 2 yaşına doğru biyolojik
gelişime paralel olarak kaslarına hakim olabilir ve dışkısını kontrol etmesi beklenir. Çocuk
dışkısını istediğinde tutabilmeli, istediğinde bırakabilmelidir. Tutamadığı zamanda,
bırakamadığı zamanda bir sorun vardır.
Çocuk 3 yaş civarında cinsiyetini öğrenir. Kız ve erkek kelimelerinin ne demek
olduğunu anlar. Bu algılama kızların uzun saçlı, erkeklerin bıyıklı olması şeklindedir.
Çocuğun bedensel gelişim ve davranışlarında görülen ilerleme zihinsel gelişiminin de
en iyi göstergesidir. Kavram gelişiminin de temelleri bu dönemde atılır. Çocuk dış dünya ile
etkileşimde bulunmalı ve bununla ilgili tanım ve kavramları edinmelidir. Zihin gelişimi
eğitim ile doğru orantılıdır. Annenin gösterdiği ilgi, oynamak için kullandığı oyuncaklar,
yaşadığı çevredeki çeşitli uyaranlar, çocuğun zihinsel gelişimini büyük ölçüde etkiler.
Tüm bu nedenlerden dolayı bebeklik döneminde yetişkinlere büyük görevler
düşmektedir. Çocuk bu devrede yetişkinlerden ne kadar olumlu duyumlar alır, zengin
uyaranlarla karşılaşırsa çevresiyle de o ölçüde olumlu ilişkiler kurabilir ve sağlıklı bir
gelişim gösterebilir.

3.2. İlk Çocukluk -Oyun Dönemi ( 3-6 Yaş )
Okul öncesi yıllarını içine alan ilk çocukluk dönemi, çocuğun aktif olarak çevresine
yöneldiği, uyarıcılar ile dolu dış dünyayı keşfetmeye çalıştığı, insan yaşamının en temel
becerilerinin kazanıldığı bir dönemdir.

Bu dönemde çocuk, belli bir yapılanmayı tamamlamış olan bedenini etkili bir şekilde
kullanmayı ve oyunlarında bedenini ustaca kullanmayı öğrenmiştir. Aynı zamanda çocuk
büyümeye devam etmektedir. Bir yandan büyümeye devam ederken diğer yandan kendisinin
ve bedeninin farkına varmaya başlamıştır. Çocuk, bu dönemde sosyalleşmeye de başlamıştır.
Başkalarını keşfetmiş ve onlarla birtakım kurallar çerçevesinde bir araya gelmeye
çalışmaktadır. Çocuk davranışlarında egosantrik ( ben merkezcil )tir. Okul öncesi eğitim
kurumlarına gitmekte ve sınıf arkadaşlarıyla karşılaşmaktadır. Sokakta yaşıtlarıyla ortak
etkinliklerde bulunmakta, parkta birlikte salıncağa binmektedir. Çocuğun bu dönemde
kazandığı beceriler, sonraki yıllarda sosyal ilişkilerinin temel yapı taşı olarak kullanılacaktır.
Çocuk yavaş yavaş aile ortamından çıkmakta ve başkalarıyla karşılaşmaktadır.

Bu dönemde bedensel gelişme hızı, bebeklik dönemine oranla yavaşlar. Beden
orantılarında da değişiklik göze çarpar. Yine bu dönemde kaslardaki gelişme dikkati çeker.
Çocuk rahatlıkla koşup zıplayabilir; ancak dar bir tahta üzerinde denge sağlayarak daha üst
düzeyde motor koordinasyon gerektiren hareketleri yapmakta güçlük çeker.
Bir önceki dönemde cinsiyetini fark etmiş olan çocuk, cinsiyetine uygun davranmayı
öğrenir. Bu dönemde cinsiyetine uygun davranma davranışı ağırlıklıdır. Cinsiyet farklılıkları
bu dönemde keşfedilir. Bu konuda sorular sormaya başlar. Çocuğu sorduğu sorular yüzünden
azarlamak, araştırma girişimlerine engel olmak, çocukta suçluluk duygusunun gelişmesine
neden olur. Erkekler/Kızlar şöyle yapar ifadeleriyle başlayan cümleler kullanır.
Çocukta vicdan gelişiminin ve ahlakın yargıların temelleri bu dönemde atılır. Yalan
söylediklerinde suçlandıkları, hatalı bir davranışta bulunduklarında bunu anladıkları görülür.
Bu kazanım daha sonraki dönemlere de taşınır. Her alanda olan gelişim gibi daha sonraki
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dönemlere biraz şekil değiştirerek devam eder.
Oyun bu dönemde çocuk için en önemli etkinliktir. Zamanını büyük bir bölümünü
oynayarak geçiren çocuk, daha çok hayal gücüne dayalı oyunlar oynar. Çocuğun ebeveyni
ile kurduğu özdeşim oyunlarına da yansır. Okul öncesi eğitim kurumları, çocuklar için yeni
arkadaş çevresi, zengin bir oyun ortamı ve çeşitli deneyimler kazanabileceği bir yer olması
nedeniyle oldukça önemlidir. Çocuk okul öncesi eğitim kurumlarında okula hazır hale gelir.

3.3. İkinci çocukluk (ilkokul ) dönemi ( 7-11 yaş )
Çocuğun aile ortamından çıkıp dış dünya ile daha içice olduğu dönemdir. Bu dönemin
başlangıcı ilkokula yeni başlama, son yılları ise çocuğun ergenlik dönemine girmeye
başlaması açısından son derece önemlidir.

Çocukta bu dönemde:
 Mantıklı düşünme başlar.
 Ben merkezcillik azalır.
 Yaşıtları önem kazanır.
 Bellek ve dil becerileri artar.
 Bilişsel becerileri artar.
 Fiziksel gelişme durağanlaşmıştır.
 Benlik kavramı gelişimi, benlik yapısını geliştirir.
 Güç ve sportif beceriler artar.

Çocuk, okulda hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı okuma-yazma ve hesap becerilerini
edinmeye başlar. Çocuk bu becerilere dayanarak ileriki yaşlarda karmaşık problemleri
çözebilir hale gelecektir. Gündelik yaşamda olup bitenler çocuğun ilgisini çekmeye
başlamıştır. Ülkelerinde ve dünyada olup bitenler ile ilgili fikir beyan etmeye başlar.
Çocukta zihinsel gelişim soyut işlemlere hazırlanmaya başlamıştır. Okul öncesi dönemde
temelleri atılan vicdan gelişiminin başlaması bu dönemde değerlerin, tercihlerin ve
tutumların belirginleşmesi şeklinde devam eder.
Çocuğun konuşma yeteneği ve kelime hazinesi oldukça gelişmiştir. Bu dönemde kız
ve erkek çocuklar kendi aralarında gruplaşarak oynamayı tercih eder. Bir yandan
arkadaşlarıyla bir arada olmaktan hoşlanırken diğer yandan grup içinde sivrilme,
üstünlüğünü kanıtlama çabası vardır.

İlkokulun ilk yıllarında görülen büyümedeki yavaşlama10 yaşına doğru vücut
biyokimyasındaki farklılaşmaya bağlı olarak hızlanır. Kız çocuklarında ani bir boy artışıyla
birlikte ikincil cinsiyet özelliklerinin belirmeye başladığı görülür. Erkek çocuklar 9–10
yaşına kadar kızlardan biraz daha uzun ve daha iri bir bedene sahipken, 10–11 yaşlarında
kızlardan daha ufak bir görünüme bürünürler. Çocukların bu dönemde sağlıkları genellikle
iyidir. Önceleri çok hastalananların sağlık durumu bu dönemde düzelmiştir.

Bu dönemde erkek çocuklar kızlardan daha hareketli olup bedensel ve güce dayalı
etkinlikleri daha fazla tercih ederler. Çocukluğun sunu ile ergenliğin başı arasında hızlı bir
gelişim gösteren çocuk, kendi kararlarını kendi başına verip bağımsız olmakla, ailesinin
kendisi için verdiği kararlara bağlı kalmak arasında bocalar ve kimliğini bulma çabasına
girer.
3.4. Ergenlik Dönemi (12-18 yaş )
Ergenlik dönemi, bedensel değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir. Çocukluk
döneminde kısmen yavaşlayan bedensel büyüme ve gelişme, ergenlik döneminde yeniden
hızlanarak bu dönemin sonunda yetişkinlikteki yapısına ulaşır. Gencin beden oranları
değişmeye başlamıştır. Bu değişim yüzünden genç biraz sakarlaşabilir, değişen bu oranlara
uyum sağlayabilmesi için biraz zamana ihtiyacı vardır. Genellikle ergenlik ve gençlik çağı en
sağlıklı yaşam dönemidir. Çocukluk hastalıkları geride kalmıştır, yetişkin çağa özgü
hastalıklar ise çok uzaktadır. Ergenliğe özgü denebilecek tek hastalık belki de ergenlik
sivilceleridir ( acne ). Ter ve yağ bezlerinin salgıları artmakta ve birikim olmaktadır. Bu
durumun erkeklik ve dişilik hormonlarının ( androjen ve östrojen ) dengesizliğinden ileri
geldiği sanılmaktadır.

 Ergenin bu dönemde:
 Fiziksel değişimi hızlıdır.
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 Üreme olgunluğu oluşmaya başlar.
 Kimlik arayışına odaklanmıştır.
 Yaşıtları, benliğinin gelişmesine ve onu test etmesine yardımcı olur.
 Soyut düşünme ve bilimsel sorgulama gelişir.
 Ergen ben merkezciliği bazı davranışlarda sürdürür.
Ergenlik dönemi, genç için çalkantılı bir dönemdir. Bu dönemde bireyin kişiler arası
ilişkileri gelişir, artar ve nitelik değiştirir. Artık çocuk değildir. Sosyal ilişki kurma becerisi
artmaya başlamıştır.Toplum içinde kendi başına girişimlerde bulunabilir. Başkalarıyla kendi
tercihleri doğrultusunda etkileşimler kurabilir. Bunun sonucunda duygusal yakınlıklar
yaşayabilir. Bu duygusal yakınlıklar aynı zamanda anne babadan duygusal anlamda
ayrılmanın bir görüntüsüdür.

Gençler ne yetişkin ne de çocuk olarak kabul edildikleri bu geçiş döneminde uyum
sağlamakta güçlük çekerler. Kimlik arayışına giren genç bu dönemde ya kimliğini kazanmış
olarak ya da kimlik kargaşası ile çıkar.
Yine bu dönemde genç, gelecekteki işi için belirlemeler yapmak durumundadır.
Hayatı boyunca nasıl bir iş yapmayı ummaktadır? Bu karar aşaması gencin bir anlamda
geleceğini de belirleyecektir. Başka bir deyişle hangi okulda okuyacağını belirlemesi
demektir.
Vicdan gelişimi bu dönemde birtakım temel değer yargılarının gelişmesi biçimini alır.
Hayatta neye değer verdiğini belirleyen ergen, bu nedenle sık sık ideolojik kötüye
kullanmalara maruz kalır. İdeolojik düşüncelerin yoğunlaşması bu gelişim döneminin bir
görüntüsüdür. Değer sistemi geliştirme ve sosyal gelişimle bağlantılı olarak ergen artık
yetişkin toplumsal düzeni içine girmek ve sorumluluk yüklenmek ister. Ergenlik
dönemindeki sosyal ve ideolojik hareketlerin bir anlamı da budur. Başka bir deyişle ergenler
sorumluluk yüklenmek istemektedirler.
Kısacası bu dönem oldukça fırtınalı bir dönemdir. Genç kendisiyle ve çevresiyle
sürekli bir savaş halindedir. Kimi gençte bu dönemi oldukça gürültülü geçirirken, kimisi
daha az çalkantılı geçirebilir. Ergenin yetişkin otoritesiyle çelişkide bulunduğu bu dönemde,
yetişkinin onu kabul etmesi, ona koşulsuz bir saygı ve anlayış sunması gerekir. Anne-baba
ergenin bağımsız davranmasına, onun kendi kendine karar vermesine, kendine güvenmesini
sağlayacak yaşantılar geçirmesine özen göstermelidir.
4. GELİŞİME ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Gelişim kalıtım ve çevre etkileşiminin ürünüdür. Bu güne kadar gelişim konusu
üzerinde çalışan bilim adamlarının bazıları, gelişimde daha çok kalıtım, diğer bir grup ise
çevrenin etkili olduğunu savunmuşlardır. Genel olarak kalıtımın veya çevrenin etkili
olduğunu söylemek yerine, bazı özellikler için çevrenin, bazı özellikler için kalıtımın daha
etkili olduğunu söylemek daha doğrudur. Bu konuda en son görüş, gelişmede yalnız çevre ve
yalnız kalıtımın değil her ikisinin de birlikte ve bunların yanı sıra zamanında önemli bir
etken olduğudur ( Gardner-1978 ). Bu durumu kısaca insanın gelişimi kalıtım ve çevre
etmenlerinin, zaman içinde etkileşiminin bir ürünüdür, diye tanımlayabiliriz. Dolayısıyla
belli bir özellik için çevrenin mi, kalıtımın mı daha etkili olduğunun sorulması daha
mantıklıdır.
4.1. Biyolojik faktörler
Davranışların temelinde belirli biyolojik aşamalar yer alır. Çocukların belirli aylarda
yürümeye başladığı ya da belirli bir dönemde diş çıkardıkları görülür. Dilin gelişimi de
kendisini belirli aşamalarda gösterir. Tek bir hücreyle yaşama başlayan insan yavrusu, bu
hücrenin içindeki genlerde kodlanmış bilgilerin yönergesine uyar. Belirli aşamalarda değişik
gelişim basamaklarına ulaşır.
Doğumdan sonar da büyüme, gelişme devam eder. Değişik aşamalarda beden farklı iç
salgılar üreterek boyun uzunluğunu, sesin tonunu ve cildin görünüşünü belirler. Kızlarda
östrojen, erkeklerde testosteron salgıları, ergenliğin ilk aşamalarında bol miktarda üretildiği
halde, daha sonraları azalır.
 Kalıtım
Kalıtım kişinin anne ve babadan genler yoluyla aldığı özellikleridir. İnsanın kalıtsal
yapısını ve gücünü, anne ve babadan 23’er tane olarak gelen 46 kromozom ve bu
kromozomları oluşturan genler belirler. Çocuk, anneden gelen yumurta ve babadan gelen
sperm adı verilen hücrelerin birleşmesinden meydana gelir. Kalıtımın kişiye aktarılması,
annenin yumurtasıyla babanın sperminin birleşerek zigot ( dölüt ) oluşturmasıyla başlar.
Anne ve babadan gelen bu hücreler aynı zamanda anne ve babanın genetik mirasını da taşır.
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Bölünen her hücre de onu oluşturan hücrenin genetik mirasını taşır.

Bölünme sırasında hücrenin kromozomları uzunlamasına ikiye bölünür. Böylece
hücredeki kromozom sayısı hep aynı kalır. Bu dönemde hücreler hem çoğalır, hem de
farklılaşır. Farklılaşma sonucunda sinir, kas, iç organlar ile kemikler ortaya çıkar.
Kromozomlar üzerinde binlerce gen bulunur. Göz rengi, renk körlüğü, saç dökülmesi gibi
özellikler çocuğa genler ile aktarılır.Genler anne ve babadan gelecek kalıtsal özellikleri
taşıyan birimlerdir. Genlerin bazıları baskın (dominant ) bazıları çekiniktir (recessive ).
Baskın gen çocuğa anneden geliyor ise annenin, babadan geliyor ise babanın özelliğini taşır.
Yapılan araştırmalarda kısa boyun uzun boya, kahverengi gözün mavi veya gri göze, esmer
tenin beyaz tene baskın olduğunu ileri sürmektedir. Çekinik özellikler ise gizili kalıp daha
sonraki kuşaklarda ortaya çıkabilir.

Anne ve babadan gelen kromozomların 22 çifti birbirine benzer. Fakat 1 çift
kromozom her zaman birbirine benzemeyebilir. Bu birbirine benzemeyen çift cinsiyet
kromozomudur. Her kromozomda 20.000 civarında gen vardır. Bunlar anne ve babanın
özelliklerini taşır, kuşaktan kuşağa geçer.
Anneden gelen kromozomlarda her zaman X kromozomu bulunur. Babadan gelen
kromozomlarda bazen X, bazen de Y kromozomu bulunabilir. Eğer babadan gelen
kromozomlarda X kromozomu var ise, çocuk kız; ( XX ), Y kromozomu var ise çocuk erkek
( XY ) olur.
Kromozomlardaki çeşitli bozukluklar ve düzensizlikler anormal durumların
doğmasına neden olabilir. Annenin X kromozomunda bulunan genler, Y kromozomu ile
birleşirken bazı bozukluklar anneden oğula geçebilir.Renk körlüğü, gece körlüğü, kanın
pıhtılaşmaması gibi durumlar buna örnek gösterilebilir. Bu tür düzensizlikler diğer
kromozomlarda da görülebilir. Mongolizm 21 nu’lu kromozomdaki fazlalıktan oluşur.

Kalıtımın insan gelişimi üzerindeki etkisini göstermek amacıyla, özdeş ikizler ve
kardeşler arasında araştırmalar yapılmıştır. Değişik aileler yanında, farklı çevrelerde
yetiştirilen özdeş ikizlerin fiziksel yönden birbirlerine çok benzediklerini, genel yetenek
yönünden de aralarında önemli farklar olmadığını ortaya koymuşlardır. Ayrı çevrelerde (
eğitim yönünden üstün çevre ile elverişsiz koşullarda ) yetişen özdeş ikizlerin zekâları
arasında ise bu fark 10 puan kadar olmuştur. Bu incelemeler, özdeş ikizler arasında çevre
farklılıklarına rağmen; zeka yönünden önemli ayrılıklar bulunmadığını ve kalıtımın etkisini
göstermektedir.
 İç Salgı Bezleri
Vücudumuzda kanallı ve kanalsız olmak üzere iki tür salgı bezi vardır. Kanallı bezler,
ağızda salya oluşması, gözden yaş akması ve terleme durumlarında belirli bir kanaldan
salgılarını akıtan bezlerdir. İnsan davranışını önemli ölçüde etkilemezler. Kanalsız bezler ise
iç salgı bezleridir. İç salgı bezleri kanal aracılığı olmadan salgılarını doğrudan kana boşaltır.
Bu bezlerin salgılarına hormon adı verilir. Hormonlar insan davranışını önemli ölçüde
etkiler. Hormonlar kan yoluyla iç organlara, diğer salgı bezlerine ve merkezi sinir sisteminin
belirli bölgelerine gider. İnsan vücudunda, hipofiz, tiroid ve böbrek üstü bezleri hormon
üretir.

 Hipofiz Bezi
Burun kanallarının arkasında, beynin tam altındadır. bezelye büyüklüğündedir. Ön ve
arka olmak üzere iki loba ayrılır. Fazla ya da az çalışması ciddi sorunlara neden olur. Hipofiz
bezi çok sayıda hormon üretir. Bu hormonların bir kısmı iç salgı bezleriyle ilgili olmayan
dokuları, bir kısmı ise diğer iç salgı bezlerini etkiler. Hipofiz bezine iç salgı bezlerinin
orkestra şefi de denir. Başın arkasında ve beynin altında yer alır. Uzun kemiklerin
gelişmesini sağlar. öteki iç salgı bezlerini etkileyen bazı hormonları da salgılar ayrıca
kadında yumurtlamayı ve ostrojen hormonu salgılanmasını, erkekte sperm üretimini uyarır.
Hipofiz bezinin sekiz civarında hormon ürettiği saptanmıştır. Bu hormonların en
önemlilerinden biri ADH ( Anti Diüretik Hormon )dir. Bu hormon böbrekleri etkiler,
bedendeki su miktarını dengeleyerek, iç organların ve kanın fonksiyonlarını tam anlamıyla
yapabilmesini sağlar. Hipofiz hormonlarından biri de Oksitosin hormonudur. Doğum
esnasında rahim kaslarının kasılmasını sağlayarak, bebeğin dışarı itilmesinde yardımcı olur.
Doğum sonrasında da memenin süt bezlerinden süt akmasında yardımcı rol oynar.
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 Tiroid Bezi
Tiroid bezi boyunda hemen gırtlağın altında yerleşmiş ve elle hissedilebilen, iki ayrı
lobdan (lob, bölüm anlamındadır) oluşmuş kalkana benzeyen (tiroid Latince kalkan anlamına
gelir) bir salgı bezidir.Tiroid bezi besinlerle aldığımız iyodu kandan çekerek içinde depolar.
Boğazda nefes borusunun ön kısmında bulunan tiroid bezi tiroksin adı verilen hormon üretir.
Tiroksin vücut metabolizmasını etkiler. Oksijen kullanımını ve vücut ısısını artırır.Tiroksin
üretiminin azlığı hipotiroidzme, fazlalığı ise hipertiroidizme neden olur. Hipotiroidzm,
bedensel ve zihinsel büyümeyi etkiler, ağırlık artışına neden olur; ancak hasta kendisini
halsiz hisseder. Hipertiroidizm gösteren kimse ise hemen heyecanlanır, sürekli gergindir ve
uyumakta güçlük çeker. Zayıflama başlar, sürekli terler ve susuzluk çeker. Kalp atışında
artma vardır.

Tiroid hormonları vücudun hemen her hücresinin işlevi için gereklidir ve ister diğer
hormonların yapımı olsun, ister hücre büyümesi ve çoğalması olsun metabolizmanın normal
işlemesi açısından vazgeçilmez hormonlardır.

 Böbrek Üstü Bezi ( Adrenal)
Böbreklerin üst kısmında bulunur. Adrenal bezleri birden fazla hormon üretir. Her biri
böbreğin üst kısmında yerleşmiş bulunan ve yine her biri başparmağınızın uç kısmı
büyüklüğünde olan iki adrenal bez vardır. Böbreklerin hemen üzerinde bulunan böbrek üstü
bezleri yaşamınızı devam ettirmeniz için gereken çok önemli fonksiyonları yerine getirir.

Her bir böbrek üstü bezini incelediğimiz zaman karşımıza birbiri üzerine inşa edilmiş
iki ayrı laboratuvar çıkar. Bunlardan birincisi 3 ayrı çeşit hormonun üretildiği böbrek üstü
bezinin dış bölgesi (adrenal korteks), ikincisi 2 farklı hormonun üretildiği iç bölgesidir
(adrenal medula). Bu bezler o kadar önemli hormonlar üretirler ki bu hormonların eksikliği
ya da hatalı miktarda salgılanmasının sonucu çok ciddi sonuçlara neden olur.
Kortizol; kan şekerini arttırır, karbonhidrat, protein ve yağı düzenler. Böylece vücut
gerekli enerji kaynağına sahip olur.
Adrenalin ve Nöradranalin; heyecan, korku, sinirlenme, üzüntü vs. gibi olaylarda salgı
artar. Kandaki seviye artar, kalbin atışı hızlanır, kan basıncı yükselir. Nöradranalin ise
etkilerin etkisini azaltır ve fazla yorulmamayı sağlar.
Androjen ve Östrojen adı verilen cinsiyet hormonları da adrenal bezleri tarafından
üretilir. Kadınlarda ve erkeklerde her iki hormon da üretilir ancak erkeklerde androjen,
kadınlarda östrojen daha baskındır. Kadınlarda fazla salgılanan androjen hormonu
memelerde küçülme, seste kalınlaşma ve tüylerde artışa neden olur. Östrojen hormonunun
fazlalığı ise, seste incelme, tüylerde azalma ve memelerde gelişmeye neden olur.
4.2. Çevre
Çevre, doğumdan başlayarak bireye etki eden tüm dış uyarıcılardır. Normal olan her
birey, gelişime açık bir kapasite ile dünyaya gelir. Bu kapasite, içinde bulunulan çevre
etkilerinin niteliğine göre biçimlenir. Çevre deyince akla ilk gelen aile ortamı olmaktadır.
Anne-babanın çocuğa yaklaşım biçimi, uyguladığı disiplin tarzı, çocuğun kişiliğini ve diğer
bireysel özelliklerini biçimlendirmektedir.
Bir tohumun yeşermesi ve büyümesi düşünülürse, tarlanın besin bakımından
zenginliği, hava şartlarının uygunluğu, toprağın sürülmesi, havalandırılması ve sulanması
birer çevre etkisidir. Çok iyi ve bakımlı bir ortamda iyi mahsul alma imkanı fazladır. Ancak
iyi çevre şartlarına sahip olmak yeterli olmayabilir, tohumun da kaliteli olması gerekir.

Doğumdan sonra bireyin dış çevresi, içinde yaşadığı toplumda bulunulan ve bireyi
etkileyen tüm canlı ve cansız varlıklardır. Bireyin yaşadığı yer, ilişkide bulunduğu her varlık,
okuduğu kitap, izlediği film, beslenme şekli, ısı, ışık gibi ihtiyaçları onun fiziksel ve sosyal
çevresini oluşturur. Aynı evde yaşayan bireyler için bile çevresel farklılık söz konusu
olabilir.
Çevreci görüşe göre, bireyin gelişiminde içinde yaşadığı ortamın niteliği çok önemli
rol oynamaktadır. John Locke bebeklerin zihinlerini boş bir levhaya benzetmiş ve geçirilen
yaşantıların bu levha üzerinde izler bıraktığını vurgulamıştır. Çevre, bireyin toplumsal
gelişimi; yani başkalarıyla olan ilişkileri, tutum ve davranışları üzerinde de oldukça etkilidir.
Bu açıdan çocuğa uygun bir eğitim ortamı sağlamak, çocuğun gelişimini olumlu yönde
etkiler. Çocuğun gelişiminin çok hızlı olduğu okul öncesi dönemde; aile yapısı, sosyoekonomik
düzeyi, ailedeki çocuk sayısı, ebeveynlerin çocuklarına karşı olan tutumları, eşler

11



arasındaki ilişkinin niteliği, çocuğun aile içindeki konumu ( tek oluşu ya da doğuş sırası )
çocuğun gelişimini etkileyen etmenlerdendir.
Çevrenin gelişime etkileri genel olarak üç devrede incelenebilir:
 Doğum öncesi etmenler
 Doğum sırası etmenler
 Doğum sonrası etmenler

 Doğum Öncesi Etmenler
Anne karnında çocuğun gelişimi, annenin beslenmesi, çocuğun yeterli oksijen alıp
almaması, kan uyuşmazlığı, annenin hamileyken aldığı ilaçlar, kazalar, düşmeler, annenin
psikolojik gerginliği gibi etmenlerdir.
 Doğum Sırası Etmenler
Doğum esnasında bebeğin travmaya uğraması, doğumda dikkatsizce kullanılan araç ve
gereçler ( forseps, vakum gibi ) bazı organların zedelenmesine ve gelişim bozukluklarına
neden olmaktadır.
 Doğum Sonrası Etmenler
Çocuğun ilk yıllarda geçirdiği yaşantılar, çevre uyarıcıları, beslenme, hastalık ve
kazalar, aile ortamı, anne çocuk ilişkisi, anne-babanın çocuğa karşı davranış ve tutumları,
çocuğun doğuş sırası, akran grupları, iklimler ve mevsimler, kitle iletişim araçlarını etkileri,
sosyo -ekonomik düzey gibi etmenlerdir

ÖZEL EĞİTİM

1.1. Temel Kavramlar
1.1.1. Terimler
Zedelenme – Sapma: Bireyin psikolojik, sosyolojik, fizyolojik, anatomik
yapısında geçici ya da kalıcı türden bir kayıp, yapı veya işleyiş bozukluğu
durumudur (işitme veya dil özrü, zeka geriliği, felçli olma durumu, kolların ya
da bacakların tutmayışı, sakat oluşu vb.).
Yetersizlik: Zedelenme ya da sapmalar sonucu bir insanın normal durumlarda
yapması gereken bir etkinliği yerine getirememesi, sınırlanması durumudur (
bacaklarındaki sakatlıktan dolayı yürüyememe, koşamama, işitme kaybından
dolayı duyamama, iletişim kuramama, zihinsel engelden dolayı algılayamama
vb.). Yetersizlik geçici, kalıcı, giderilebilir- giderilemez, etkisi durumdan
duruma değişebilen bireysel özellikler göstermektedir.
Özür – Engel: Bireyin yaşamı boyunca yaşına, cinsiyetine, sosyal ve kültürel
faktörlere bağlı olarak oynaması gereken roller bulunmaktadır. Yetersizliği
yüzünden bu rolleri gereği gibi yerine getirememesi durumu yani birey
yapması gerekenleri özründen dolayı yapamazsa yetersizlik durumu ortaya
çıkar, özür engele dönüşmüş olur (işitemeyen çocuk anlayamaz, çevresiyle
iletişim kurup konuşamaz, sözlü iletişime dayalı rolleri yerine getiremez. Dil
özründen dolayı bayramda çıkıp şiir okuyamaz, ayağının sakatlığından dolayı
koşup oynayamaz).

1.1.2. Tanımlar
• Özel Gereksinimi Olan Birey

Ülkemizde “özel eğitime muhtaç çocuk” terimi yaygın kullanılmaktadır. 573 sayılı
KHK’ de ise “özel eğitim gerektiren birey” terimi kullanılmıştır.
Özsoy (1989) beden, zihin, duygu ve sosyal özelliklerindeki olağan dışı ayrıcalıkları
nedeniyle normal eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan çocukları “özel eğitime
muhtaç çocuklar” şeklinde tanımlamıştır.

• Sakatlık
Çağlar (1987) sakatlığı bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal özelliklerinde belirli bir
oranda ve sürekli olarak işlev kaybı veya bozukluğu sonucu normal yaşamın gereklerine
uyamama durumu

• En Az Kısıtlayıcı Eğitim Ortamı
Özel gereksinimli bireyin ailesi ve akranlarıyla en fazla birlikte olabileceği ve aynı
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zamanda eğitim gereksinimlerinin en iyi şekilde karşılanabileceği ortam, o birey için en az
kısıtlayıcı eğitim ortamını ifade etmektedir.

• Kaynaştırma
Özel gereksinimi olan öğrencilerin özel eğitim desteğiyle araç gereç donanımıyla
normal sınıflarda akran gruplarıyla eğitim görmesidir.
1.2. Amacı
Atatürk ilke ve inkılapları ve Atatürk milliyetçiliği ile belirlenen doğrultuda sosyal ve
kültürel bütünleşmeyi sağlamak, özel eğitim gereksiniminde olan her öğrenciye ilgi ve
yeteneklerini azami derecede geliştirme fırsatı vermek, bu çocukları kendi kendine yetme ve
topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmek ve bu tip çocukları erken teşhis ve tedaviye
almak, en önemli amaç olmalıdır.
Her çocuk ailenin özeli ve gelecek güvencesidir. Çocuk toplumda ailesini temsil edip
soyunun devamını sağlayacaktır. Herkesin durumu ne olursa olsun durumuna uygun eğitim
alması en doğal ihtiyacı ve hakkıdır. Bu hakkın hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmadan bireyin
yetenekleri doğrultusunda ve düzeyine göre verilmesi, toplumun temel görevlerinden biridir.
Çünkü her birey kendine, ailesine ve topluma, aldığı eğitim oranında yararlı olur. Durumu ne
olursa olsun eğitim hakkı kısıtlanan veya verilmeyen bireyler her toplum için zararlıdır.
Özürlü çocuğu olan aileler çocuğunun yetişkinliğinde başkalarına bağımlı kalacağını
düşünerek gelecek kaygısı yaşarlar. En büyük endişeleri kendilerinden sonra çocuklarının ne
olacağıdır. Bu kişilerin varlığı kabul edilerek toplumdan soyutlamadan insan onuruna yaraşır
şekilde rehabilite edilmeli ve sosyal destek hizmetleri sunularak topluma katılımları
sağlanmalıdır. Bu yapılırken de hızlı bir sürecin takip edilmesi, çağdaş ve bilimsel temellere
dayanarak, çağın gerisinde olmayan düzenlemelerle onların bağımsız birer birey olarak
yetiştirilmesi gerekmektedir.
Özetle;

• Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş
birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir
vatandaş olarak yetişmelerini sağlamaya çalışmak,

• Kendi kendilerine yeteli bir duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini
geliştirmelerine yardımcı olmak.

• Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç gereç kullanarak
ilgileri, ihtiyaçları, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iş
ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır.
1.3 Önemi
Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel
olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları, uygun yöntem ve tekniklerle
bireysel yeterliliklerine dayalı gelişim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.
Özel eğitimden yararlanmak isteyen bireylerin, yasalarla da desteklenerek önü açılmıştır.
Çocukları topluma kazandırmak, kendi kendine yaşamını sürdürebilecek kapasiteyi
kazandırmak eğitimin amacıdır. Özel eğitim bireyin gelişimi, var olan yetenek ve gizil
güçlerin ortaya çıkması, yetersizlik durumlarında ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde
yeterlilik kazandırılması, bireyi başkalarına bağımlı hayat sürdürmesini önlemek, bağımsız
bir birey olarak yaşamını sürdürebilmesi için kişinin amacına ulaşıp mutlu olması, ailenin ve
toplumun refahı açısından çok önemlidir.

1.4. Özel Eğitimin İlkeleri
Türk milli eğitimini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda özel eğitimle ilgili temel
ilkeler 573 sayılı özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararname (KHK)’de şu şekilde yer
almaktadır:

• Özel eğitimi gerektiren tüm bireyler ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri
doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.

• Özel eğitime erken başlamak esastır.
• Bireyin özrünün erken farkına varılması, tanının erken konması ve eğitime

erken başlanması, bireyin gelişimini olumlu yönde etkileyen önemli
hususlardan biri olmaktadır.

• Özel eğitim hizmetleri özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel
çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür.

• Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel performansları dikkate alınarak amaç,
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muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte
eğitilmelerine öncelik verilir.

• Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz
sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitasyonlarını sağlayarak kurum ve
kuruluşlarla iş birliği yapılır.

• Özel eğitim gerektiren bireyler için bireysel eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim
programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır. Bu ilke, özel eğitimin
bireyin ihtiyaçlarından hareketle planlanarak yürütülmesini öngörmekte, bu
amaçla her birey için ayrı ayrı bireyselleştirilmiş eğitim planı yapılmasını ve
çerçeve programlarının uygulanmasını esas kabul etmektedir.

• Ailelerin özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılımlarının sağlanması
esastır. Bu ilke, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimlerinde ailelerin rolünü
vurgulamakta ve onların aktif katılımının sağlanmasını gerekli görmektedir. Bu
çerçevede aileler tanılama dahil, eğitimin her aşamasına katılacak ve söz sahibi
olacaktır.

• Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde özel eğitim gerektiren bireylerin
örgütlerinin görüşlerine önem verilir. Çağdaş ülkelerde gönüllü kuruluşların
eğitimdeki rollerinin giderek artma eğilimi göstermesinin bir yansıması olarak
özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde ilgili gönüllü kuruluşların katılımı
sağlanmaktadır.

• Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri toplumla etkileşim ve
karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır. Bu ilke, özel
eğitim gerektiren bireylerin okul ve okul dışı eğitimlerinin bir bütünlük
içerisinde planlanmasını öngörmekte, ayrıca söz konusu bireylerin topluma
uyumları ile toplumun onlarla birlikte yaşama becerilerini geliştirme (karşılıklı
uyum) yaklaşımı benimsenmektedir.

1.5. Özel Eğitimin Gelişimi
Özürlü bireylerin varlığı insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak eğitimlerine daha sonra
başlanmış ve çeşitli evrelerden geçmiştir. Eğitimlerinin geç başlaması normallerin sakatlara
karşı tutumundan kaynaklanmıştır. Normal insanların tutumu da bilim, teknoloji ve
uygarlığın gelişimi ile değişiklik göstermiştir. Geçmişte sakatlık Tanrının bir cezası olarak
düşünülmüş, insanlar ölüme terkedilmiş, normaller için yük olarak görülmüş, bu bakımdan
sakattan uzak durmak, onu yok etmek düşüncesi gelişmiş. Başka bir dönemde kötü işlerde
kullanılmış ve hor görülmüşler.
Hıristiyanlık, İslamiyet gibi büyük dinler, bilimdeki gelişmeler normallerin sakata,
özürlüye karşı tutumunu değiştirmiş, onların da insan olduğu, insanca yaşama haklarının
olduğu görüşünü yaygınlaştırmıştır. Bu görüş onlara eğitim hizmetlerinin verilmesini
gerektirmiştir. Ancak özürlülerin eğitimleri de değişiklik göstermiştir.

• Eğitimdeki genel gelişmeler şu aşamalardan geçmiştir
Yaygınlık: Özel eğitim önceleri zengin, soylu ailelerin özürlü bireylerine
özel olarak verilen bir eğitim olarak başlamış, sonraları isteyen her
özürlüye özel eğitim verilmesi gerektiği ortaya atılmıştır.
Eğitim Kaynağı: Önceleri özürlülerin eğitim masrafları kendi ailelerince
karşılanıyordu. Zengin ve soylu aileler için bu bir sorun değildi ancak
yaygınlaşma başlayınca fakir aile çocuklarının eğitim masrafları, hayır
kurumlarınca bağış ve yardımlarla karşılanmaya başlanmıştır. Bu konuyla
ilgili son görüş ise “özel eğitim harcamaları devlet bütçelerinden
sağlanmalıdır” biçimindedir.
Eğitim Kurumları: Önceleri her özür kümesi için ayrı okullar açılmıştır
(körler okulu, sağırlar okulu gibi). Bu okullar yatılı ve gündüzlü olarak
başlamıştır. Zamanla normal okulların içinde ayrı özel sınıf uygulamasına,
özel sınıftan normal sınıflar içinde kaynaştırma uygulamalarına doğru
gidilmiştir.
Personel: Özel eğitim önceleri din adamlarınca yürütülen bir eğitim
olarak görülmüştür. Sonraları bu işe meraklı olan herkesin özel eğitim
vermeye çalıştığı bir dönem geçmiş, onu izleyen dönemlerde özürlülerle
hekimler çalışmışlardır. Daha sonra bu işin bir öğretmeni olmalı görüşü
kuvvetlenmiştir. Şimdilerde özel eğitim bir ekip işi olarak görülmektedir.
Bu ekipte öğretmen, hekim, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk
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gelişimci, fizyoterapist, özür türüne göre değişebilen uzmanlar, yardımcı
personel ve en önemlisi aile bulunmaktadır.
Ortam Düzenleme: Eskiden eğitim ortamı üzerinde pek durulmazken
şimdilerde eğitim ortamının özür ve kazandırılmak istenilen davranışa
göre fizik, sosyal ve psikolojik özellikler dikkate alınarak düzenlenmesi
üzerinde ısrarla durulmaktadır.
Yöntem, Araç Gereç: Özür tür ve derecesiyle kazandırılmak istenilen
davranışa göre değişik yöntem ve tekniklerin kullanılması, yöntemlerin
gerektirdiği bol araç ve gereç çağdaş özel eğitimin bir göstergesi olarak
kabul edilmektedir.
Program Geliştirme: Genel eğitimde olduğu gibi özel eğitimde de
program geliştirme çalışmalarının önemi kabul edilmiştir.

1.6. Türkiye’de Özel Eğitim
Türkiye’de özel eğitimin başlaması, yaygınlaşması ve gelişmesi, özür kümelerine göre
değişiklik göstermektedir. Özür kümelerinin her birindeki gelişmeler ilgili modüllerde
açıklanmıştır. Genel olarak değerlendirdiğimizde yetimleri, kimsesizleri koruma, bakma,
barındırma gibi hizmetler öncelik almaktadır. Günümüzde bu hizmetler Çocuk Esirgeme,
sosyal hizmet, Darülaceze, huzurevi, çocuk yuvaları, yetiştirme yurdu, Daruşşafaka vb. gibi
adlar altında değişik kurumlarda verilmektedir.
Bazı kaynaklara göre Osmanlı Devletindeki Enderun okulları, üstün zekâlıların eğitimi
konusunda dünyada ilk uygulamalar arasında yer almaktadır (14. yy.).
Sağırların, körlerin eğitimleri 19. yy. sonlarına doğru başlamıştır.
Özel eğitimin Milli Eğitim Bakanlığı’nın örgün eğitim hizmetleri arasında yer alması
1951 yılında sağlanabilmiştir. 1983 yılında çıkarılan 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç
Çocuklar Kanunu ve bu kanunun emrettiği yönetmelikler, bugünkü uygulamayı belirtmiştir.
Buna göre özel eğitim Bakanlık Merkez Örgütü’nde Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi
Başkanlığı’nca illerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri
(RAM) yoluyla yürütülmektedir. Özel eğitim çalışmaları sağırlar, körler, ortopedik özürlüler,
eğitilebilir, öğretilebilir zekâ özürlüler için ayrı okul, özel sınıf uygulaması biçiminde
görülmektedir. Türkiye’deki özel eğitimin durumu, sorunları ve çözüm önerilerini kapsayan
“Birinci Özel Eğitim Konseyi” 13-15 Mayıs 1991 tarihinde toplanmış, sekiz ayrı komisyon
çalışmalarını raporlaştırmıştır. Bu konsey Türkiye’de özel eğitim konusunda yapılmış
kapsamlı ve şûra nitelikli bir çalışmadır. Uygulamayı olumlu yönde etkileyebilecek olumlu
kararlar alınmıştır. Günümüzde ise “Gökkuşağı Projesi” adı altında yeni bir çalışma
başlatılarak özürlülerin eğitimi konusunda Bakanlık olarak maddi destek sağlanarak geniş
kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır.
1.7. Engelli Olma Nedenleri
Engelli olma nedenleri pek çok sınıflamalar halinde ele alınabilmektedir. En çok
kullanılan sınıflama doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası oluşmalarına göre yapılan
sınıflamadır

1.7.1. Doğum öncesi nedenler
• Aile soyunda var olan kalıtımsal hastalıklar
• Özellikle kalıtımsal hastalığı olan akrabalar arasındaki evlilikler
• Anne ve baba arasındaki kan ( Rh ) uyuşmazlığı
• Kromozomsal nedenler
• Annenin doğum yaşının altında ya da üstünde bir yaşta hamile kalması sonucu
• doğumlar
• Hamilelik sırasında doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanımı
• Hamilelik sırasında annenin sigara, alkol, uyuşturucu kullanması
• Hamilelik sırasında röntgen ışınlarına maruz kalma
• Hamilelik sırasında yetersiz beslenme
• Hamilelik sırasında ateşli, bulaşıcı hastalık geçirme
• Hamilelik sırasında kaza, aşırı stres, zehirlenme ve travmaya maruz kalma
• Hamilelik sırasında sağlık kontrollerinin ve yapılması gereken tedavinin
• yaptırılmaması
• Hamile kalmadan önce ve hamilelik döneminde alınması gereken vitamin ve
• minerallerin eksikliği
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• Çok sayıda ve sık hamile kalınması veya doğum yapılması
• Annede yüksek tansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi hastalıkların
• bulunması.
•

1.7.2. Doğum anına ait nedenler
• Doğumun sağlık kuruluşunda, sağlık elemanlarınca gerçekleştirilmemesi
• Doğumun beklenen süreden önce ve güç olması
• Bebeğin düşük doğum ağırlığı ile doğması
• Doğum esnasında bebeğin travmaya maruz kalması
• Doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması

1.7.3. Doğum sonrası nedenler:
• Doğum sonrası bebeğin ağır ve ateşli hastalık geçirmesi
• Yeni doğan bebeğin sağlık kontrolünden geçirilmemesi ve gerekli testlerin

yaptırılmaması
• Bebeğin aşılarının düzenli olarak yaptırılmaması
• Ağır doğum sarılığı
• Bebeğin yetersiz beslenmesi
• Ev, iş, trafik kazaları
• Zehirlenmeler
• Doğal afetler
• Ailenin ve çevrenin eğitimsizliği (cehalet)
• Bireylerin ihmal ve istismar edilmesi

1.8. Yaygınlık
Özel gereksinimli bireylerin toplam nüfus içindeki oranlarını belirlemek Oldukça
zordur. Ayrıca, bir disiplin açısından engellilik olarak kabul edilen bir durum, başka bir
disiplin açısından engellilik olmayabilir. Örneğin, bir elin iki parmağının olmaması tıp
açısından engellilik olarak kabul edilebilir; ancak, özel eğitim gerektirmemesi nedeniyle,
eğitim açısından engellilik olarak kabul edilmez. Dolayısıyla, özel eğitimciler için önemli
olan sayılar, özel eğitim kapsamındaki engel gruplarının yaygınlık oranlarıdır.Türkiye’de,
çeşitli engel gruplarının toplam öğrenci nüfusu içindeki oranlarını gösteren sağlıklı
istatistikler yoktur. Ancak, farklı toplumlardaki engelli oluş yaygınlıkları,benzerlikler
göstermektedir.
1.9. Sınıflandırma
Özür; bireyin yaş, cins ve sosyo-kültürel etkinliklere bağlı olarak işlevlerini yeteri
kadar yerine getirememe durumudur. Hangi özelliği ile yetersiz ise o konu ile ilgili roller
kendisine verilmez.
Böylece bazı rolleri yerine getirmesi engellenmiş olur. Bazı durumlarda ise engel,
kişinin yetersizliğinden değil, bazı özelliklerindeki fazla farklılıktan dolayı ortaya çıkabilir.
Örneğin üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların normal eğitime tabi tutulması da onların
engellenmesine neden olur.
Özel eğitime muhtaç çocuklar farklı özelliklerinden dolayı değişik sınıflama ve
gruplama yapılarak incelenir. Bugünkü mevzuata göre tanım ve gruplama şöyle
yapılmaktadır: Özel eğitime muhtaç çocuklar beden, zihin, ruh, duygu, sosyal ve sağlık
özellikleri ve durumlarındaki özel ayrılıklar nedeniyle normal eğitim hizmetlerinden gereği
gibi yararlanamayan çocuklardır. Özel eğitime muhtaç çocuklar Milli Eğitim Bakanlığı’nın
yönetmeliğinde (1986) özür türü ve derecelerine göre tanımlanıp gruplandırılmıştır.
Buna göre özür türleri şunlardır:

• Görme engelliler (körler, az görenler)
• İşitme engelliler (sağırlar, az işitenler)
• Dil ve konuşma güçlüğü olanlar
• Bedensel (ortopedik) engelliler
• Üstün zekalı ve özel yetenekliler
• Zihinsel engelliler
• Öğrenme güçlüğü olanlar
• Uyumsuz çocuklar

Son zamanlarda hiperaktif ve otistik çocuklar da bu gruba dahil edilmiştir.
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1.10. Önleme
Engelin önlenmesi birey, aile ve toplum açısından çok önemlidir. Engelli bir bireyin
durumu etkileşim içinde olduğu tüm toplumu ilgilendirir ve etkiler. Birey sıkıntılarını
biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak bir bütünlük içinde yaşar. Fakat bu
yaşadıkları, bireyde sınırlı kalmaz; ailesini derinden yaralar, her yönde olumsuz etkiler ve
sıkıntılar yaratır. Okulda öğretmenleri, öğrencileri, toplumda iletişim kurduğu\ kuracağı
insanları, işvereni ya da vermek istemeyeni etkiler. Böylece engel, toplumu ilgilendiren bir
sorun olarak karşımıza çıkar. O halde bunu önlemeye ne zaman başlayalım, nasıl başlayalım,
engelden nasıl korunalım gibi birçok soru aklımıza gelebilir. Bu işi önlemeye evlenmek için
karar verme aşamasında başlarsak erken sayılmaz.

Engeli önlemek için şunlara dikkat etmekte yarar vardır:
• Evlenecek çiftler yakın akraba evliliğini tercih etmemelidir.
• Her ikisinin de soyundan genetik olarak süregelen kalıtsal bir hastalığın olup

olmadığı araştırılmalıdır.
• Eşler arasında kan uyuşmazlığı (Rh) faktörü olup olmadığı araştırılmalıdır.
• Bulaşıcı bir hastalığın olup olmadığı araştırılmalıdır.
• Evlendikten sonra çocuk yapmak için istekli ve hazır oluşları araştırılmalıdır.
• anki sağlık durumlarının uygun olup olmadığı araştırılmalı.
• Gebeliğin başlangıcından doğuma kadar olan dönemde düzenli doktor

kontrolleri mutlaka yaptırılmalıdır.
• Anne, gebelik döneminde dikkat etmesi gereken kurallara uymalıdır.
• Beslenme ve sağlığına dikkat etmelidir.
• Doğum sonrası bebeğin bakımına, sağlığına dikkat etmeli ve olabilecek kazalara

karşı gereken önlemleri almalıdır.
• Herhangi bir nedenle meydana gelen zedelenmenin artmaması için önlem

almalı.
• Zedelenmiş özelliği dışında kalan diğer özelliklerinin etkin gelişimini sağlamak

için çaba sarf etmeli.
• Zedelenme anına kadar kazanmış olduğu diğer becerileri kaybettirmemeli.

Bütün bu önlemler alındığı halde bir özür durumu varsa gerekli kuruluşlara müracaat
edip özürlünün eğitimi ve gelişimi için gereken önlemler alınmalıdır.

2. ENGELİ ÖNLEME VE ERKEN TANI
Çocukları gözlemleyiniz ve engellerini fark ediniz. Bir çocuğun engelinin erken bir
safhada belirlenmesi daha etkin mücadele ve daha az zarar görmesi anlamına gelir.

2.1. Engelin Önlenmesi
Önlemler ya da korunma, özel eğitime muhtaç çocukların özür ve özelliklerine göre
değişiklik gösterir. Çok önemli ve kapsamlı bir konudur. Bu bakımdan her özür grubunda
önleme konusu ayrı ayrı ele alınmıştır. Biz kısaca genelleyecek olursak şöyle sıralayabiliriz:

• Bireylerde meydana gelebilecek zedelenmeyi, zedelenmeye bağlı yetersizliği ve
yetersizliğe bağlı olarak ortaya çıkacak özür–engel durumunu önleme,

• Herhangi bir nedenle meydana gelmiş olan zedelenmenin derecesini artırmama,
hiç olmazsa aynı düzeyde tutabilme,

• Bireyin zedelenme anına kadar kazanmış olduğu diğer becerilerini
kaybettirmeme,

• Bireyin zedelenmiş özelliği dışında kalan diğer özelliklerinden en etkin ve
sağlıklı biçimde yararlanma,

2.2. Aile Eğitimi
Ailenin engelli çocuğunu içtenlikle kabul etmesi, yanlış bilgi ve tutumlardan
sıyrılması, rahatlatması, çocuğunun gerçek durumu ve geleceği hakkında doğru bilgilere
sahip olması, çocukları için neleri nasıl yapacağını bilmesi gerekmektedir. Özel eğitim
gerektiren çocukların da yaşama hakları vardır. Bu çocuklar da en temel ihtiyaçlarını diğer
normal akranları gibi hissederler. Bu çocuklar da kendisine sevgi ile dokunulduğunda
sevildiğini bilir. Kişisel ve sosyal yaşantısında kendi yaşamını bağımsız olarak sürdürebilir.
Bağımsız olarak okuma yazma becerilerini, tuvalet, giyinme, yemek yeme, iş ve meslek
becerilerini kazanarak üretici durumuna gelebilir.
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 Her aile bir bebek beklerken o bebeğe ilişkin hayaller kurar ve engelli bir
çocuğun dünyaya gelmesi ihtimali hiç düşünülmez.
 Yapılan tüm hazırlıklar normal bir bebek içindir. Ana-baba dışında ailenin tüm
fertlerinin de beklentisi aynı şekildedir.
 Doğumdan önce birçok ailenin engellilik ile ilgili bilgileri oldukça azdır.
 Doğum öncesi dönem boyunca birçok ailenin en büyük korkularından biri de
engelli bir çocuk dünyaya getirme ihtimalidir. Bu nedenle aileler “kız erkek fark
etmez eli ayağı düzgün olsun” gibi sözlerle beklentilerini ifade ederler.
 Bir çocuğun doğumu aileyi gerek yapısal, gerek gelişimsel, gerekse işlevsel
olarak etkiler.
 Çocuğun doğumuyla duyulan mutluluk ve sevinç bu değişimlerin olumsuz
etkilerinden aileleri korur.
 Çocuğun özürlü olması durumunda ise sevinç ve mutluluğun yerini yoğun bir
yas duygusu alabilir.
 Aile böyle bir çocuğun doğumuyla çok karmaşık bir psikolojik durum içine
girmektedir.

2.2.1. Yetersizlikten Etkilenmiş Çocuğa Sahip Ailelerin Geçirdiği Evreler
1. Aşama
Şok
İnkâr (reddetme )
Depresyon( içe dönüklük evresi)
2. Aşama
Karışık Duygular
Suçluluk
Kızgınlık
Utanma
3. Aşama
Uyma ve Yeniden Düzenleme
Kabul ve Uyum
I. Aşama
Şok
Anne-baba inançsızlık ve çaresizlik içinde olayı bir türlü kabul edemez. Özellikle anne
ağlama krizleri içinde gerçek bir trajedi yaşar. Bu şok evresi çok kısa ya da uzun sürebilir.
Bu evrede ebeveyn yakın çevresi ile etkileşimini tamamen kesmiş durumdadır.
İnkâr(Reddetme)
Bazı anne-babalar çocuklarındaki bu farklılığı kabul etmeyerek uzmandan uzmana
dolaşır, çareler arayarak çocuklarının iyi olabileceği umudunu taşırlar.

Bir koruma biçimi olan inkâr, bilinmeyen korkusundan ve çocuğun gelecekte neler
yapabileceğinin belirsizliğinden kaynaklanmaktadır.
Anne-baba bu devrede kendilerini ifade etmekte de çok zorluk çekmektedir.
Depresyon (içe Dönüklük Evresi)
Yaşanması gerekli olan bu tepki, gerçeğin farkına varmaya doğru bir gidişi oluşturur.
Ancak aşırı yas ve depresyon bazı ailelerde hayat boyu sürebilir. Bu dönemde aileler,
çevresiyle ilişkilerini en alt düzeye indirir ve normal çocuk özlemi duyarlar.
Aile, tüm çabalarına rağmen çocuklarının özürlülük durumunun ortadan kalkmadığını
fark etmekte, yoğun bir üzüntü ve keder duygusu içinde kendisini umutsuz hissetmektedir
II. Aşama
Karışık Duygular
Sevgi ve kızgınlık duygularının bir arada yaşanmasıdır. Aileler bu duygu ile ya
kendilerini özürlü çocuklarına tam adarlar ya da reddederler. Özürlü çocuk gerçeğini kabul
etmeyerek ondan yapabileceğinin fazlasını isterler. Ya da sadece çocuğun fiziksel
ihtiyaçlarını karşılayıp duygusal ihtiyaçlarını görmezden gelirler.
Suçluluk
Ailenin yaşadığı duygular arasında üstesinden gelinmesi en zor olan belki de suçluluk
duygusudur.
Aileler şu ya da bu şekilde çocuğun özrüne neden olduklarını ve geçmişteki hataları
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için cezalandırıldıklarını düşünürler.
Gerçekçi olmaksızın sadece “bu niye bizim başımıza geldi” diye yakınırlar.
Aileler çocuklarının özürlü olmasına ilişkin gerçekçi olmayan düşüncelere
kapılabilirler.
Kızgınlık
Kızgınlık, ailelerin özürlü çocuklarını kabule giden yolda önemli bir engeldir. Aile
"Niye bana oldu? Neden bizim başımıza geldi?" sorularına cevap aramaktadır. Ayrıca,
kızgınlık duygularını uzmanlara, öğretmenlere, terapistlere yansıtarak onları suçlamaya
başlar.

Utanma
Aileler çocuklarındaki özrü, kendilerinin bir özrü olarak algılamaktadırlar. Bu nedenle
bazı anne-babalar çocukla birlikte dışarıya çıkmak istemezler ve çoğunlukla eve kapanmayı
tercih ederler.
Çoğu zaman toplumun çocuklarına gösterdiği ret, acıma ve garipseme duygularıyla
baş etmeye çalışırlar.
III. Aşama
Uyma ve Yeniden Düzenleme
Aile artık farklı özelliğe sahip bir çocuğu olduğunu ve neler yapabileceğinin gerçekçi
bir biçimde düşünmeye ve çocuklarıyla daha etkili, verimli bir ilişki düzeyi oluşturmaya
çalışır. Tabi bu da aile bireylerinin olumlu yaklaşım ve iletişimiyle yakından ilgilidir. Bazı
aileler birbirine destek olurken, bazıları da birbirinden uzaklaşabilirler.
Kabul ve Uyum
Aileler bu duyguları yaşadıkça, kendileri ve çocukları hakkında çok şeyler öğrenirler.
Böylece yalnız çocuklarını değil, kendilerinin de zayıf ve kuvvetli taraflarını kabul etmeye
başlarlar.
Engelli çocuklara yönelik negatif genellemeler yapmaktan kaçınınız.
“Sakat”,”özürlü” gibi terimler yerine “fiziksel ya da hareket engeli
bulunan çocuk“diyebilirsiniz.
“Tekerlekli sandalyeye mahkum” yerine “tekerlekli sandalye kullanan
çocuk”,
“Geri zekalı “yerine” zihinsel engelli çocuk”, diyebilirsiniz.

2.2.2. Yetersizlikten Etkilenmiş Ailenin Sağaltımında Kullanılan Yöntemler
2.2.2.1.Olumlu Yöntemler
 Beklentileri ayarlama
 Uzmanlardan yardım alma
 Çocuğun özrü ile ilgili alanlarda çalışmalar
Aile Eğitimine Başlamadan Önce Neleri Bilmeliyiz.
Eğitimi Kimlere Vereceğiz.
 Anne-Babaya
 Tüm Aile Bireylerine
 Annelerden Oluşan Gruba
 Babalardan Oluşan Gruba
 Kardeşlerden Oluşan Gruba
Eğitimi Sürecini Nasıl Planlıyoruz.
Süresi;
 Belirli bir zaman diliminde bitecek mi, sürecek mi?
 Sıklığı;
 Ne kadar bir zaman diliminde tekrarlayacağım?
 Nerede yapılacağı;
 Ne zaman merkezde, ne zaman evlerde veya başka ortamlarda?
 Açık ya da kapalılığı;
 Aynı kişilerle mi sürdüreceğim, yeni katılımcı alacak mıyım?
 Hangi programın ve kimin tarafından uygulanacak?
 Aile eğitiminin tüm aşamalarını uygulayacak mıyım, tüm katılımcılar bu
aşamalara katılacak mı ve hangi aşamaları ben yürüteceğim, hangi aşamada
programı başkaları yürütecek?
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2.2.2.2. Olumsuz Yöntemler
 Çocuğun Evlilik Üzerindeki Etkileri
Ailede özürlü çocuğun oluşu, aile içinde yeni bir durum yaratır ve aile değişik
tutumlar içine girer. Merak, kabullenememe, ne yapacağını şaşırma, suçluluk duygusu, bu
problemin düzelip düzelemeyeceği korkusu, aile içi iletişim ve aile düzeninde ani
değişiklikler aileyi psikolojik olarak çökertip çeşitli kaygılara ve ümitsizliklere
düşürmektedir. Başına gelen bu duruma bir anlam veremez, çoğu zaman nereye
başvuracaklarını bilemezler
.
Çocuğun eğitimine başlamadan önce ailenin yönlendirilerek gerekli yerlere müracaat
edip çocuğunun durumunun nedenlerini araştırıp gerçek veri ve bulguları toplayarak teşhis
ve tanı konulması açısından gerekli rehberlik ve yönlendirmelerin yapılması esastır.
Çocuğun gerçek anlamda eğitim aşamasından geçmesi, verilen eğitimin başarılı olması ve
olumlu sonuçlar alabilmek için okulda verilen eğitimin devamının evde de sağlanması
gerekir.

Çevremizde özürlü bireylerin ailelerini incelediğimizde kendi kabuğuna çekilme,
babanın dışa dönüklüğü, annenin içgüdüsüyle kendi sosyal yaşantısından vazgeçerek
çocuğunun üzerine odaklanması, problemleriyle baş başa kalması, bazı babaların aileyi terk
edip başka bir hayat kurması şeklinde davranışlarla karşılaşmak mümkündür. Bu durumlara
kurum ve uzman desteğiyle rahatlama ve çözüm getirildiğinde aile olabildiğince
rahatlamaktadır fakat her aile bulunduğu çevrede böyle bir kurumun olmayışından dolayı,
çocuğunu bu kurumlara gönderememektedir.

2.2.3 Özel Eğitime Muhtaç Bireyin Ailenin Diğer Bireyleriyle Olan İlişkisi
 Öfke
 Kıskançlık
 Suçluluk
 Üzüntü
 Utanç
 Reddetme

2.3 Erken Tanı
Özel eğitimde bireye tanı koyma ve değerlendirme önemlidir. Bu süreç eğitimin
başlama aşamasından itibaren özel eğitim devam ettiği sürece tekrarlanması gereken bir dizi
çalışma demektir. Tanı (teşhis), bireyin özrüne ad koyma derecesini ve bireyin bundan
etkilenme durumunu belirleme demektir.
Tanılama ise 573 \ KHK’ da “eğitsel amaçla bireyin tüm gelişim alanlarındaki
özelliklerinin belirlenerek değerlendirilmesi sürecini ifade etmektedir.” şeklinde
tanımlanmaktadır (1997).
Özel gereksinimin türüne göre tanı ve değerlendirmede kullanılan yöntem ve araçlar
farklılık göstermektedir. Bu nedenle her bölümde tanı ve değerlendirmeye yer verilmektedir.
Tanı ve değerlendirmenin yapıldığı yereler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı rehberlik ve
araştırma merkezleri’nin (RAM) koordinasyonunda ilgili uzmanların katılımıyla
yürütülmektedir. Tıbbi tanı, hastanelerin ilgili servislerinde konulmakta, eğitsel tanı ise tıbbi
tanı sonuçları da göz önünde bulundurularak RAM’daki uzmanlarca yapılmaktadır.

Tanı ve değerlendirmede dikkat edilmesi gereken ilkeler ise şöyle sıralanabilir:
 Erkenlik İlkesi, tanı ve değerlendirme mümkün olduğu kadar erken
yapılmalıdır.
 Bütünlük İlkesi, değerlendirme yapılırken her bireyin özür durumu ve
derecesinin belirlenmesine ek olarak bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal, ruhsal
ve kişilik özellikleri ile gelişimi ayrı ayrı bütün unsuları kapsayacak şekilde
genişliğine ve derinliğine incelenmelidir. İncelemede bütünlüğün sağlanmasına
özel bir önem verilmelidir.
 Derinlik İlkesi, özel gereksinimi olan bireylerin yalnız incelendiği zamanki
durumu değil, o ana kadar olan gelişimi de incelenmelidir. Mümkün olursa
doğum öncesinden başlanmalı, doğumdan sonraki gelişimi, geçmişi ve seyri,
ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir.
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 Çeşitlilik İlkesi, özel gereksinimi olan bireylerin özür durumu, derecesi,
yetenekleri, ilgileri ve diğer yönlerinin incelenmesinde mümkün olduğu kadar
aşağıdaki hususların çeşitlilik ilkesine titizlikle uyulmalıdır.İncelemede
uygulanan testlerde, tekniklerde ve yöntemlerde çeşitlilik, yönlerde ve alanlarda
çeşitlilik, disiplinlerde ve uzman kadrosunun ekip çalışmasında çeşitlilik.
 Uzmanlık İlkesi, kendi bilim dalında uzman olması, inceleme yaptığı özür
dalında yeterli bilgiye ve beceriye sahip olması önem taşımaktadır.
 Süreklilik İlkesi, ilk değerlendirme yapıldıktan sonra bunun doğruluğu ve
yanlışlığı sağlanan değişme ve gelişmeler devamlı olarak izlenmelidir.
 Yeterlilik İlkesi, değerlendirmeler, bireyin yalnız özür durumu, derecesi
yetersiz olduğu yönleri değil aynı zamanda özellikle yeterli, üstün olduğu ve
başarılı olabileceği alanları, yetenekleri ortaya çıkarmayı amaçlamalıdır.
 İş Birliği İlkesi, değerlendirmede görev alanlar, kendi aralarında ve çocuğun
ailesi ile sıkı bir iş birliği içinde çalışmalıdırlar.

Gözlem yapmak için:
 Önceden amacınızı belirtip randevu alınız.
 Randevu için kurumun ve sizin uygun zamanınızı seçiniz.
 Gözlemlerinizi ve kurum çalışanlarından aldığınız bilgileri yazınız.
2.4. Erken Eğitim Ve Müdahale

Son yıllarda özel eğitimin olabildiğince erken yaşlarda başlaması düşüncesi hızla
önem kazanmaktadır. Erken özel eğitim, 0-6 yaş arasındaki gelişim geriliği olan ya da risk
altında bulunan çocuklar ile ailelerine sağlanan eğitim hizmetleridir.

Erken özel eğitim hizmetleri, uzmanın aileyi evinde ziyaret etmesiyle tümüyle evde
(eve dayalı); zaman zaman uzmanın eve, zaman zaman da ailenin kuruma gelmesiyle evde
ve kurumda (ev ve kuruma dayalı) ve ailenin kuruma gitmesiyle kurumda (kuruma dayalı)
olmak üzere üç şekilde sunulabilmektedir.

Bunlarla birlikte dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. 
Bunlar:
 Eğitim ve öğretime erken başlamak çok önemlidir.
 Öğretecek şeyin veya işin tamamı birden öğretilmemeli, parça parça tekrarlar ile
öğretilmeye çalışılmalıdır. Örneğin sabah temizliği için önce el yıkamayı, sonra
diş fırçalamayı, sonra da saç taramayı öğretmelidir.
 Çocuğa öğretilenler sık sık tekrarlanmalıdır. Öğrenemediği takdirde ısrar
edilmemelidir, bununla birlikte vazgeçilmemelidir. Aradan zaman geçtikten
sonra sabırla aynı işlemler yaptırılmaya çalışılmalıdır.
 Yapılacak işlemler çocuğun bildiğinden yola çıkılarak basitten karmaşığa,
kolaydan zora doğru bir yol izlenerek öğretilmelidir.
 Bir şey öğretilirken onu yapamadığında kesinlikle kızmamalı, aksine
destekleyip onu cesaretlendirmelidir. Bıktırıcı ve yorucu olmamalıdır.
 Onu olduğu gibi kabul etmeli, akranlarıyla kesinlikle kıyaslamamalıdır.
 Çocuğun yapabileceği kolaylıktaki ihtiyaçları kesinlikle yapmamalıyız, onun
yapabilmesi için fırsat tanımalı ve ortam hazırlamalıyız.

2.5.Ekip Çalışması
Engellilerin eğitimi özel eğitim okullarında ve devletin açmış olduğu, özür türlerine
göre farklı hizmetler veren özel eğitim okullarında ekip çalışmasıyla gerçekleştirilebilir ve
istenilen amaca ulaşılabilir. Bu okullar diğerlerinden farklı olarak gelişmekte ve faaliyet
göstermektedir. Bunun için mekânlar, engel türlerine göre yapılandırılmakta ve bu alanda
eğitim görmüş meslek elemanlarınca yönetilmektedir. Kurumlardaki bireylerin eğitim ve
rehabilitasyonu; sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikolojik danışman, fizyoterapist, özel
eğitim uzmanı, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, konuşma terapisti, el sanatları ve uğraşı
terapisti, özel eğitim sınıf öğretmeni gibi meslek elemanlarından oluşan ekip tarafından ekip
çalışması ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir. Ayrıca doktor ve hemşire gibi sağlık
elemanları, üniversitelerden akademisyenler ile çeşitli kurumlarda görev yapan meslek
elemanlarının desteği, görüşü ve gerektiğinde gönüllü olarak katkıları alınmaktadır.
Yardımcı personel olarak çocuk eğiticisi, sekreter, şoför, teknik eleman ve hizmetli olmak
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üzere çeşitli personel çalışmaktadır. Bu nedenle bu kurumlar önemli bir istihdam alanı
oluşturmaktadır.
Bunların yanı sıra özel eğitim ve rehabilite hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerin
eğitim ve öğretimleri sonucu, kendine ve topluma faydalı kişiler olarak yetişebilmeleri ve
istihdamları için uygun işyerleri araştıran, engelli istihdamına elverişli iş kolları ile ilgili
olarak motive edici, rehberlik ve koordinatörlük hizmetleri veren ve onlara bu konuda
gerekli rehberliği yapan özel kurumlar engelli bireylerin de çalışma yaşamına girmesinde
pay sahibi olabilmektedir.
Özel kurumlar, özel eğitim ve rehabilitasyonla ilgili olarak hazırlanan yazılı ve görsel
materyalleri elde ederek ailelerin ve toplumun bilgilendirilmesinde kullanmaktadır. Ayrıca,
kendi bünyesinde engelliler alanına ilişkin bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde
bulunarak, bu faaliyetleri çeşitli etkinlikler çerçevesinde kamuoyuna duyurmaktadır. Böylece
engelliliğin bilinen ve bilinmeyen pek çok nedenleri eğitim yoluyla az ya da çok kamuoyuna
duyurularak genel anlamda toplumun bu konuda bilinçlenmesi sağlanmış olmaktadır.

3.ENGELLİ ÇOCUĞUN KABULÜ
Çocuk, her aileye gelecek güvencesi ve mutluluk kaynağıdır. Hamileliğin
başlangıcından itibaren ailede değişik duygular yaşanmaya başlanır. Sağlık durumu,
cinsiyeti, evde ne gibi değişikliklere neden olacağı, ortamın nasıl düzenleneceği merak
konusu olur. Her aile sağlıklı bir bebek bekler ancak aileye özürlü bir bebek gelmesi
durumunda bütün bu duygu ve düşünceler, heyecanlar, altüst olur. Ailenin ruh sağlığı
bozulur, adeta şoka girer, aile karmaşık duygu ve düşünce çatışması yaşar. Bunun
nedenlerini düşünürken bir taraftan çareler arar, ilgili ilgisiz, birçok yere başvurur,
çocuklarının sağlığına kavuşması için çeşitli çareler arayışında olurlar. Kızgınlık, utanma,
şok, inkâr, depresyon gibi karışık duygularla çocuğu reddetme yoluna gidebilir, suçluluk
duygusu hisseder ya da bir suçlu arayabilirler. Zamanla bu durumu kabullenir, çocuğun
eğitimi ve gelişimi konusunda gerekli yerlere başvurup doktor, uzman ve eğitimcilerin
desteği ve hizmetiyle eğitimi, gelişimi ve bağımsız davranışlar geliştirebilmesi için çaba sarf
ederler.

3.1. Ana Babanın Özürlü Çocuğa Uyumu
Aileler için özürlü bir bireye sahip olacaklarını veya olduklarını öğrenmek
yaşamlarının en zorlu deneyimidir. Bilindiği gibi özürlülük bazen doğum öncesi veya
doğumda teşhis edilmekle birlikte, bazen de hastalık, kaza vb. nedenlerle sonradan da ortaya
çıkabilmektedir. Bu durumda aileler için en genel güçlük özürlülüğe ilişkin durumun teşhisi
ya da öğrenme aşamasındadır. Bekleme süreci son derece yıpratıcı bir dönemdir. Gerçeği
öğrenmek aileler açısından belirsizliğe tercih edilen bir durumdur.
Literatür çalışmaları incelendiğinde ana-babaların özürlü çocuklarına uyum
konusunda iki temel yaklaşım üzerinde durulduğu görülmektedir. Bu yaklaşımlardan biri
“aşama yaklaşımı (stage theory)” diğeri ise “aile sistemleri yaklaşımı(family-systems
perspective)” dir.

3.1.1. Birinci Aşama Yaklaşımı
Özürlü çocukların aileleri normal çocuğa sahip ailelerden farklı olarak
değerlendirilmemelidir. Çocuğun özrü kesin olarak tanımlandıktan aile bireylerinin çocuğu
ve özrünü kabullenebilmesi çok önemlidir. Ancak aileler bu sürece ulaşana kadar bazı
aşamalardan geçmektedirler. Genellikle bu aşamalar üç ana başlık altında toplanmaktadır.
 Birincil Tepkiler
 Şok
Çocuğunun özürlü olduğunu öğrenen ailelerde sıklıkla gözlenen tepkilerden ilkidir.
Genellikle bu durum ağlama, tepkisiz kalma ve kendini çaresiz hissetme şeklinde ortaya
konmaktadır Aşağıda çocuklarının özürlü olduğunu ilk defa öğrenen anne ve babanın
duygularıyla ilgili örnekler verilmektedir; “S ’nin özürlü olduğunu ilk defa 22 aylık
olduğunda öğrendik. O güne kadar özrü olabileceğini asla kabul edemeyeceğimiz oğlumuza,
normal sağlık kontrolleri için götürdüğümüz doktor “otistik” tanısı koymuştu. O anda tüm
dünyanın başımıza yıkıldığını hissettik. Çok çaresiz ve yalnızdık. Bu öylesine bir duyguydu
ki adeta şok geçiriyorduk ve kimsenin bizim yaşadığımız bu acıyı anlaması mümkün
olamazdı’
“K ’nın özürlü olduğunu duymak, yüzümüze inen bir tokat gibiydi. Önceleri çok
ağladım, kelimeler adeta boğazıma tıkanıyordu.. Hiç kimseyi görecek, konuşacak halim
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kalmamıştı. Gerçekten ne yapacağımı bilemiyordum, çok ağladım ve uykusuz geceler
geçirdim. Sürekli Tanrıya dua ediyordum. Bir mucize olmalıydı ve sabah uyandığımda her
şey normale dönmeliydi.”
Böyle bir şey nasıl olabilirdi? Olsa bile sadece filmlerde görebilirdik. Neden bize?
Neden benim çocuğum ofistik olmuştu? Bu öylesine rahatsız edici bir duyguydu ki inanmak,
kabullenmek hiç mümkün değildi.”
Özür ve özürle baş etme yollan hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaktan doğan
kaygılar, ailede yukarıda bahsedilen duyguların ortaya çıkmasına, yardım edilmezse
kronikleşmesine neden olmaktadır.

 Reddetme
Bazı anne-babalar çocuklarının özürlü olduğunu kabul etmek istemeyebilirler, bir
savunma mekanizması olan reddetme, bilinmeyene karşı duyulan korkudan
kaynaklanmaktadır. Çocuğun ve kendilerinin gelecekte yaşayabileceklerine yönelik duyulan
endişeler, kaygılar, üstlenilmesi gereken sorumluluklar, “halimiz ne olacak?” sorusuna
yetersiz kalan açıklamalar, reddetme davranışının görülmesine neden olmaktadır. Bu
davranışın düzeltilebilmesi zaman almaktadır.
 Acı çekme ve Depresyon
Genellikle anne-babalar özürlü çocuğa sahip olmaları nedeniyle hayal kırıklığına
uğrarlar. Çoğunlukla anne-babalar için özür, hayallerinde yaşattıkları ideal çocuğun yok
olmasının sembolü olabilmektedir. Böyle bir durumda duyulan acı, gerçekten çok sevilen
birinin kaybedilmesi karşısında duyulan acıya eştir. Acı çekme, gerçeğin kabul edilmesini
kolaylaştıran bir duygu olarak görülmektedir.
Depresyon ise genellikle acı çekme süreci sonunda ortaya çıkmaktadır. Çoğunlukla
anne- babalar yüklendikleri sorumluluklar karşısında her şeye güçlerinin yetmeyeceği inancı
ile depresyona girmektedirler.
Acı çekme ve depresyon sonucu ailelerde “geri çekilme” ya da“sosyal etkileşimlerden
kaçınma” davranışları gözlenebilmektedir.
Aşağıda bu aşamayı yaşamış olan ailelerle ilgili örnekler verilmektedir.
‘Çocuğumun özürlü olduğunu öğrendikten sonra duyduğum acıyı dindirmenin ya da
acımdan kurtulmanın bir tek yolu olabilirdi; doyasıya ağlamak… Bir süre rahatlamak için
ağlamayı sürdürdüm. Ağlamak beni o anda içimdeki acıdan kurtarıyor gibiydi. Ancak
kendime eziyet ettiğimi biliyordum. Birileriyle bunu paylaşmak arzusu duyuyordum.
Çevremdeki kişilere beni rahatlatacak sözcükler söylemeleri için adeta yalvaran
gözlerle bakıyordum. Bir şeyler olmalıydı. Bu acıdan kurtulmak zorundaydım.”
“Eşim bana göre daha kontrollü ve sakin görünüyordu. Oldukça sessiz, sakin, ciddi ve
sıkıntılı idi. Çoğunlukla yalnız kalmak ve tek başına düşünmek istediğini söylüyordu.
Özellikle de balık tutmaya gitmek, tek arzusu haline gelmişti. Onunla aynı acıyı
duyuyordum. Ancak o duyduğu acıyı hiçbir zaman benimle paylaşmak istemedi. Gittikçe
daha karamsar oldu ve artık yemek saatleri dışında onunla hiç iletişim kuramaz hale geldim.
”
Özrün bilinmeyen yönleri, çözümsüzlüğün getirdiği çaresizlik, endişe, gelecek
korkusu, sıklıkla bireylerin bu tür duygular yaşamasına, acı çekmelerine neden
olabilmektedir.
Çocuğun özrü ile ilgili bilgileri edindikçe, çocuklarına nasıl yardım edebileceklerini
öğrendikçe ve bir şeyler başarıldıkça, yaşadıkları bu tür duyguların etkisi azalmaktadır.

 İkincil Tepkiler
 Suçluluk Duyma
Özürlü çocuğa sahip olan her ailede yoğun olarak acı çekme ile gözlenen
tepkilerdendir. Anne babaların çocuklarındaki özre kendilerinin neden olduklarını
düşünmelerinden ya da bazı hatalı davranışları sonucunda Tanrı tarafından cezalandırılmış
olabileceklerine inanmalarından kaynaklanabilmektedir.
Aşağıda, çocuğunun özründen dolayı suçluluk duyan bir annenin duygularını yer
almaktadır.
“Çocuğumun özürlü olduğunu öğrendikten sonra hamilelik dönemini düşünmeye
başladım. Neler yaptığımı, kimlerle temas ettiğimi, ilaç kullanıp kullanmadığımı hatta
geçirdiğim tüm testleri, kontrolleri bile tek tek ayrıntılı olarak düşünmeye başladım. Yediğim
yiyeceklere, içeceklere kadar hatırlamaya çalıştım. Gene de emin olamıyordum. Unuttuğum
ya da atladığım bir şey olmalıydı”

23



“Keşke sigara içmeseydim, keşke beslenmeme daha dikkat etseydim, keşke doktor
kontrollerimi aksatmasaydım keşke eşime daha çok yardımcı olsaydım, keşke onu daha iyi
bir hastaneye götürseydim…”
Örneklerdeki “keşke’ler kendilerini suçlamalarının birer ifadesidir.
 Kararsızlık
Özürlü çocuğa sahip olan bazı anne babalarda, duruma hemen uyum sağlama
gözlenirken, bazılarında bu süreç daha uzun sürmektedir. Kabullenmede görülen kararsızlık,
aile bireylerinin birbirlerini suçlamalarından kaynaklanabilmektedir.
 Kızgınlık Duyma
Kızgınlık duyma, genellikle anne babaların kabullenme sürecinde yaşanılan ve
kabullenmeyi engelleyici duygudur.”Neden ben, neden benim/bizim çocuğumuz?” soruları
sıklıkla sorulur. Kızgınlığı kişi kendine yöneltebileceği gibi ailenin diğer üyelerine, özürlü
bireye ve diğer insanlara yansıtabilir. Doktorlar, eğitimciler ve terapistler de kızgınlık
duyulan kişiler olabilmektedir. Anne babaların bu duygudan kurtulabilmeleri için mesleki
yardım almaları gerekmektedir.
Aşağıda kızgınlık duygusu yaşamış olan bir annenin kendisi ile ilgili gözlemlerine ait
örnek verilmektedir:
“Çocuğumuza otistik tanısı konduğunda, eşim ve ben, bize bunu söyleyen doktorla
birlikte herkese kızgınlık duymaya başlamıştık. Çocuğumuzda bir gerilik söz konusu idi ve
hiç kimse bizi yeterince aydınlatmıyordu. Uzmanlar, komşular, arkadaşlar hatta kitap
yazarları bile kızgınlık duyduğumuz kişiler arasındaydı. Kısaca, yaşadığımız acıyı
paylaşmayan ya da bizleri rahatlatıcı sözcükleri kullanmayan herkese karşı kızgınlığımız
vardı. Zamanla bu duygumuzu daha kontrol edebilir düzeye ulaşabildik. Bizler de doğal
davranmalı ve diğerleri gibi rahat olmalıydık. Ortada kabullenilmesi gereken bir gerçek
vardı. Suçlu olsun ya da olmasın mutlaka birisi çözüm bulmak zorundaydı. Etrafa kızmak
problemimize çözüm getirmiyor, tersine hem bizi hem de çocuğumuzu daha fazla
yıpratıyordu.”
Bir başkasını suçlama, kızgınlık duygularını dile getirme, aslında kişinin duyduğu
suçluluğu azaltmak ya da ondan kurtulmak amacıyla geliştirdiği bir tepkidir. Kısa süre içinde
kontrol altına alınması, anne baba ve çocuk açısından yararlı olacaktır.
 Utanma
Her anne-baba kendi çocuğunun başarılı olmasını, onaylanmasını ve kabul görmesini
arzu eder ve bundan da son derece gurur duyar. Oysa özürlü çocuğun, çevrede kabul
görmemesi, hatta alay edilmesi, acınması, korkulması ve reddedilmesi gibi olumsuz tutum ve
davranışlar yaşayabilmektedirler. Tüm bunlar karşısında aile, özürlü bireyden utanma
duygusu geliştirebilmektedir. Sıklıkla, başkaları ile görüşmeyerek, çocuklarını da eve
kapatmayı tercih etmektedirler.
Öte yandan, çocuğun toplum içindeki etkinliği, anne ve babanın kendilerine ait
rollerini, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleriyle yakından ilişkilidir.
Aşağıdaki örnekte çocuğunun özründen dolayı utanma duygusunu yaşayan bir annenin
duyguları yer almaktadır:
“Çocuğumun otistik olduğunu öğrendiğimde kendimi çok değersiz hissettim. Öyle ki,
kendi kişiliğime yönelik takdir edebileceğim hiçbir özelliğim yoktu Kolejden mezun olmam,
tıbbiyeye girişim, talebelik hayatımdaki başarılarım, doktor oluşum ve doktor olduktan
sonraki övgü ile bahsedebileceğim yaşantılarım, iyi bir eş ve iki tane çocuğa sahip olmanın
benim için hiçbir anlamı yoktu. Her şey benim kendi başarımın eseriydi, ancak gerçek olan
benim özürlü bir çocuğun annesi olmamdı.”
 Üçüncül Tepkiler
 Uzlaşma
Bu davranışları gösteren kişiler, sıklıkla “Eğer çocuğuma bir çare bulursan, hayatımı
sonuna kadar sana adarım. ” inancını taşımaktadırlar. Çocuğun derdine çare bulunması,
ailelerde son girişim olarak ele alınmaktadır.
 Uyum Sağlama ya da Kabul Etme
Anne babanın çocuklarıyla daha olumlu ilişkiler kurabileceklerini fark etmeleriyle
başlayan bir süreçtir. Aile üyelerinin tümünün, özürlü çocuğun ailelerindeki varlığı gerçeğini
kabul etmeleri aşamasıdır. Kaygılar, korkular azalmış, utanma gibi olumsuz duygularla baş
edilmiştir. Artık aile çocuk için ve çocukla birlikte neler yapılabileceğini düşünür ve
planlamaya başlamıştır. Böyle bir ortamda çocuğa da kendi özrünü kabul etme ve onunla
daha nitelikli bir yaşam sürme şansı tanınmış olacaktır.
Aşağıda uyum aşamasında bulunan bir annenin ifadesi yer almaktadır.
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“Başlangıçta çocuğumuzun özürlü olması ailemiz içindeki her bireyi ayrı ayrı, değişik
şekillerde ve yoğunluklarda etkiledi. Eşim çocuğumuzun durumundan dolayı son derece
utanıyor, bense duyduğum suçluluktan ötürü aşırı kollayıcı, koruyucu davranıyordum.
Çocuğumuzdaki problemlerin giderek artması ve daha belirgin hale gelmesi sonucunda,
birlikte onun için neler yapabileceğimizi düşünmemiz gerektiğine karar verdik. Bu düşünce
bizi birbirimize daha da yakınlaştırmıştı. Çünkü oğlumuzun her ikimize de ayrı ayrı ihtiyacı
vardı. Birbirimize destek olmamız, oğlumuzun bize olan ihtiyacını hissetmemiz evliliğimizi
daha da yıkılmaz hale getirdi. Çocuğumuzu olduğu gibi kabul etmek, onun için
yapabileceklerimiz hakkında ortak tavır ve tutumu geliştirmek artik tek amacımız haline
gelmişti.
Aşama yaklaşımı aileyi çocuklarındaki özrü gördükleri veya duydukları andan, kabul
edip uyum sağladıkları aşamaya kadar kendi içinde evrelere ayırarak ele alan bir
yaklaşımdır.
Aile Tepkilerini Etkileyen Değişkenler
 Ailelerin sorunla başa çıkma kapasiteleri,
 Ailenin büyüklüğü ve kültürel yapısı,
 Anne babaların kişilik özellikleri,
 Eşlerin birbirlerine ne ölçüde yakın ve destek oldukları,
 Anne babaların evlilik uyumları,
 Dini inanışları,
 Yakın çevrenin ve toplumun özellikleri,
 Aile bireylerinin sosyoekonomik düzeyleri,
 Doktorların davranışları,
 Çocuğun cinsiyeti, özrünün türü ve derecesi gibi faktörler,
 Anne babanın yaşça küçüklüğü ve olgunluğu, aynı zamanda toplumun
vedevletin bu çocuklara ve ailelerine verebildiği hizmetlerle servislerin niteliği
ve niceliği,
 Aldıkları destek hizmetler,
 Alınan ilk danışmanlık, ilk bilgiler,
 Toplumdaki bireylerin tepkileri ve hazır bulunuşluk düzeyleridir.
3.2 Ailere Yönelik Hizmetler
 Rehberlik
 Aile Danışmanlığı
 Aile Eğitimi

3.2.1 Rehberlik
Bireyin en verimli bir şekilde gelişmesine ve doyum verici uyumlar sağlamasında
gerekli olan tercihleri, yorumları planları yapmasına ve kararlar vermesine yarayacak bilgi
ve becerileri kazanması ve bu tercih ve kararları yürütmesi için bireye yapılan sistemli ve
profesyonel yardımdır.
 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylere ve Ailelerine Yönelik Rehberlik
Engelli çocuklara ve ailelerine sunulan rehberlik ve danışma hizmetleri öncelikli
olarak engelli çocuğun tanılanmasını, yerleştirme ve izleme süreçlerini kapsamaktadır.
 Aile Rehberliği
Aile gelişimine katkıda bulunabilmeleri amacıyla ailelere yapılan sistemli ve düzenli
çalışmalardır.
Bu çalışmalar iki yönlüdür. Birincisi, ailelere psikolojik yardım yapıp onları
rahatlatmak ve özürlü çocuklarının kabulüne yardımcı olmaktır. İkincisi ise okul ve yuvada
çocuklarına verilen eğitim programları konusunda bilgilendirerek çocuklarının eğitimine
katkıda bulunmalarını sağlamaktır
 Engelli Bireylerin Ailelerine Yönelik Rehberlik
Özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinin psikolojik danışma hizmetine ihtiyacı
normallere göre daha belirgindir. Engelin türü ve derecesine göre bu durum belirgin farklılık
gösterir. Psikolojik danışmada yöntemler aynı olmakla birlikte çocuk ve aile ile yapılacak
görüşmede ve danışmada normallerden farklı bilgiler yer alacaktır.
 Neden Aile Rehberliği
 Engelli çocukların özelliklerinin iyi bilindiği ve kabul edildiği bir ev
ortamında ilişkiler daha sağlıklı ve çocuğun gelişimine yönelik olacaktır.
 Çocukların okul ortamında öğrendikleri bilgi ve becerileri ev ortamında da
uygulayabilmeleri için okul ve ev aile eğitiminin birbirine paralellik
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göstermesine ihtiyaç vardır.
 Engelli çocuğun okulda kazandığı becerilerin ev ortamında aile ile iş
birliği yapılarak pekiştirilmesi, eğitimin sürekliliği, yaygınlaştırılması ve
kalıcılığı açısından da gereklidir.
 Ailelerin belli aralıklarla bir araya gelmeleri, kendilerine ve çocuklarına
ilişkin duygu, düşünce ve uygulamalarını paylaşmasını amaçlayan anne
baba grupları ailelerin psikolojik olarak rahatlamalarına yardımcı
olmaktadır.
3.2.2. Aile Danışmanlığı
 Danışma, bu alanda bilgili ve deneyimli bir uzmanla özürlü çocuğun anne
babası arasında yer alan, anne babanın sorunlarını çözmek için gerekli tutum ve
becerileri geliştirmeleri üzerinde odaklaşan bir öğrenme sürecidir. Danışma
sürecinde anne babalara ifade etmekten kaçındıkları öfke, suçluluk, düşmanlık
gibi duygularını özgürce ifade edebilmeleri için fırsatlar verilir.
 Ailelere, kendileri ve çocukları için gerçekçi planlar yapabilmeleri konusunda
yardım edilir. Anne babaların kendi becerilerine inanmaya başlama ve sosyal
çevre ile daha fazla iletişime girmelerine yardımcı olma psikolojik danışmanın
hedefleri arasındadır.
Aile Danışmanlığı Çeşitleri
 Bilgi Verici Danışmanlık
 Psikoterapi
 Ana-Baba Eğitimi (Aile –Uzman İş Birliği)
 Bilgi Verici Danışmanlık
Belli bir özür hakkında, ne olduğu, nedenleri, özellikleri, gelişim alanları, çocuğun
ihtiyaçları hakkında aileye bilgi verilir. Bu süreç içerisinde ailelerin çeşitli duygu ve
tepkilerini yaşamaları sağlanır. Bilgi verici danışmanlığın bir grup ortamı içinde yapılması,
ailelerin birbirleriyle ve danışmanla karşılıklı bilgi, duygu, düşünce ve deneyim alış verişi
yapmalarını ve sorular sormalarına olanak sağlar.
 Psikoterapi
Psikoterapi yoluyla, duygusal güçlüklere bağlı olarak anne-babanın yaşadıkları
çatışmaları anlamalarına ve çözümlemelerine yardım edilir.
 Aile-Uzman İş Birliği
Anne babanın çocuklarıyla iletişimlerinde etkili olmalarını sağlayan teknikleri ve
becerileri öğrenmeleri sağlanır. Her üç yaklaşım birbirini tamamlayan zincirin halkaları
gibidir. Ailenin var olan durumuna, problemlerine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak bu yardım
yöntemlerinden birisine veya hepsine başvurulabilir. Çocuk, her aile için gelecek güvencesi
ve mutluluk kaynağıdır. Hamileliğin başlangıcından itibaren ailede değişik duygular
yaşanmaya başlanır. Sağlık durumu, cinsiyeti, evde ne gibi değişikliklere neden olacağı,
ortamın nasıl düzenleneceği merak konusu olur. Her aile sağlıklı bir bebek bekler; ancak
aileye özürlü bir bebek gelmesi durumunda bütün bu duygu ve düşünceler, heyecanlar altüst
olur. Ailenin ruh sağlığı bozulur, adeta şoka girer, aile karmaşık duygu ve düşünce çatışması
yaşar. Bunun nedenlerini düşünürken bir taraftan çareler arar, ilgili ilgisiz, birçok yere
başvurur, çocuklarının sağlığına kavuşması için çeşitli çareler arayışında olurlar. Kızgınlık,
utanma, şok, inkâr, depresyon gibi karışık duygularla çocuğu reddetme yoluna gidebilirler,
suçluluk duygusu hisseder ya da bir suçlu arayabilirler. Zamanla bu durumu kabullenir,
çocuğun eğitimi ve gelişimi konusunda gerekli yerlere başvurup doktor, uzman ve
eğitimcilerin desteği ve hizmetiyle eğitimi, gelişimi ve bağımsız davranışlar geliştirebilmesi
için çaba sarf ederler.
Aynı zamanda engelli bireyin okulda ve çevresinde, kısaca toplum içinde kabul
görmesi önceleri biraz zor olmakla beraber belli bir zaman sürecinin ardından bu birey
toplum tarafından normal karşılanmakta ve onun da sağlıklı insanlar gibi sosyal yaşam alanı
ve sosyal yaşam hakkı olduğu kabul edilmektedir.
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ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI
1.1.1. Doğum Öncesi Gelişim Dönemleri
Doğum öncesi gelişim üç dönemde incelenebilir.
 Zigot Dönemi ( Hücre-Dölüt)
 Embriyo Dönemi
 Fetüs Dönemi
1.1.1.1. Zigot Dönemi ( Hücre-Dölüt)
Döllenmeden başlayıp ikinci haftanın sonuna kadar olan döneme zigot dönemi denir.
Sperm tarafından döllenen yumurta hücresi hızla bölünerek çoğalmaya başlar.

Bu olay, hücrelerin değişerek vücut dokularını ve organlarını oluşturmasındaki ilk aşamadır.
Döllenmiş ve bölünmeye başlamış yumurta, fallop tüpünün de yardımıyla rahime kadar gelir ve
rahim duvarına tutunur.

Büyüklüğü ancak bir toplu iğne başı kadar olan zigot, hayatının hiçbir döneminde
ulaşamayacağı bir hızla büyüme ve gelişme gösterir.
Zigot üç tabakadan oluşur ve doğacak bebeğin çeşitli organları işte bu tabakalardan
gelişir.

Dış tabaka (Endoderm); sinir sistemi, deri, tırnaklar, diş mineleri ve saçları
oluşturacak tabakadır.
Orta tabaka (Mezoderm); Kaslar, kemikler, dolaşım sistemi ve böbreklerin oluştuğu
tabakadır.
İç tabaka (Ektoderm); Sindirim ve solunum sistemleriyle salgı bezlerini oluşturur.
1.1.1.2. Embriyo Dönemi

Döllenmeden sonraki 3. haftanın başından, 8. haftanın sonuna kadar olan dönemi
kapsar. Büyüklüğü bir yer fıstığı kadardır ve canlı yavaş yavaş şeklini almaya başlamıştır.
Embriyo, amnios kesesi adı verilen ve onu dış etkilerden koruyan sıvı dolu bir
torbacıkta yaşar. Embriyo henüz çok küçüktür ve etrafındaki amnios kesesi içindeki sıvı
oldukça fazladır. Embriyo bu dönemde bacaklarını sallayarak amnios kesesi içinde yüzer. Bu
nedenle anne embriyonun hareketlerini henüz duymaz.

Başta kalp, beyin, sinir sistemi olmak üzere insan vücudunu oluşturacak organlar
şekillenmeye bu dönemde başlar. Bu sebeple embriyo döneminde anne sağlığının bozulması
embriyoyu olumsuz yönde etkiler.
8. haftada bebeğin kalbinin atmaya başladığı düşünülmektedir ve bu canlanma zamanı
olarak kabul edilir. Yasalara göre bu sınır, kürtajı aile planlaması için seçenlere çocuğu
kürtaj ettirebilmesi için yasal sınır olarak belirlenmiştir.
1.1.1.3. Fetüs Dönemi
Gebeliğin 9. haftasından başlayarak doğuma kadar geçen süreye fetüs dönemi, bu
dönemde anne karnındaki bebeğe de fetüs denir. Geçici organlar adı verilen plasenta ve
göbek kordonu 3. ayda gelişimini tamamlar. Cinsiyetin belirlenmesi döllenme esnasında
gerçekleşmiş olsa da, dış üreme organlarının ayırt edilmesi ile dişi veya erkek cinsiyet 4.ayda
görülebilmektedir. 4. aydan sonra anne fetüsün hareketlerini hisseder. İşitme duyusu 4–5.
aylarda gelişmeye başlar. 5. aydan itibaren başparmağını emmeye başlar.
6 aylık olduğunda tat alma hücreleri olgunlaşır ve tatları ayırt edebilecek duruma gelir.
6.ayda gözler biçimini almıştır ve her yöne bakabilecek özelliği kazanmıştır. 7. ayda fetüs
anne rahminin dışında yaşayabilecek yeteneğe sahiptir.

Ancak bu durum erken doğumdur ve bebek için risk söz konusudur. 37- 40. haftalarda
artık bütün ana sistemleri gelişmiş durumdadır.
Tamamen olgunlaşmış bebeğin hareket edebilecek yeri azalmıştır. Son haftalarda
fetüsün hareketlerinin az hissedilmesinin bir sebebi de budur. 40. haftada canlı doğum
gerçekleşir.

1.1.2. Doğum Öncesi Gelişimle İlgili Geçici Organlar
1.1.2.1. Plasenta ( Eş)
Döllenmiş yumurtanın yerleşip gelişebilmesi için uterus duvarları ve kılcal damarları
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farklılaşır. Vücut tarafından uterusun bu bölümünden oluşturulan plasenta süngerimsi bir
yapıdadır. Plasentanın bir bölümü endometrium adı verilen uterusun iç tabakasına yerleşmiş,
diğer ucu ise göbek kordonuna bağlanmıştır. Rengi koyu kırmızı, morumsu olan plasentanın
iki yüzü ve lopları vardır. Fetüsün büyümesiyle birlikte uterus ve plasenta genişler.
Yarı geçirgen özelliğe sahip olan plasenta anneden gelen maddeleri bebeğe iletirken
adeta süzer ve zararlı maddelerin geçişini engeller. Ancak ayırt edemediği bazı zararlı
maddeler de olabilmektedir. Bu nedenle anne adayı beslenmesinde dikkatli olmalı, sigara,
alkol gibi maddeleri kullanmamalı ve doktor kontrolü olmadan hiçbir ilacı almamalıdır.

Plasentanın 3 ana işlevi vardır.
 Metabolizma (Özellikle gebeliğin ilk dönemlerinde glikojen, kolesterol ve yağ
asitlerini sentezlemek.)
 Taşıma ( Bebeğin vücudunda oluşan artık maddelerin çoğu ve karbondioksidi
anne vücuduna taşımak, anneden besinleri ve oksijeni bebeğe taşımak.)
 Endokrin fonksiyon ( Gebeliğin devamını sağlayan hormonları salgılamak.)

1.1.2.2. Göbek Kordonu
Bebeği plasentaya bağlayan göbek kordonu embriyonun göbek sapından gelişir.
Plasentayla bebek arasında bağlantıyı sağlayan göbek kordonunda üç adet damar vardır. Bu
damarlardan kalın olanı plasentadan gelen ve oksijenden zengin kanı fetüse taşırken, diğer
iki atardamar bebekte oluşan artık maddeleri plasenta yoluyla anneye gönderir. Bu
damarların etrafı elektrik kablolarında olduğu gibi sağlam bir kılıfla sarılıdır.
Doğum gerçekleştiğinde göbek kordonu kesilir ve bebeğin plasentaya bağımlılığı
biter.
1.1.2.3. Amnios Kesesi ve Koryon Zarı
Döllenen yumurtanın uterus iç duvarına gömülmesi ile bu kese oluşmaya başlar.
Amnios kesesi, embriyonun kıvrılmasıyla onu tamamen içine alır ve sıvı salgılamaya başlar.
Bu sıvıya amnios sıvısı adı verilir. Koryon zarı ise amnios kesesi içindeki fetüsü çevreleyen
ikinci bir zardır.
Amnios sıvısı bebeği sarsıntıdan, dışarıdan gelen darbelerden korur, bebeğin vücut
ısısını korur ve bebeğin rahat hareket etmesini sağlar. Doğum anında ise kayganlık
sağlayarak doğumu kolaylaştırır. Amnios sıvısının gereğinden az ya da çok olması bebek
için risk oluşturur.
1.1.3. Doğum Öncesi Gelişimi Etkileyen Faktörler
Bebeğin anne karındaki gelişimini etkileyen birçok faktör vardır. Bunları kalıtımsal
faktörler ve çevresel faktörler olarak iki grupta inceleyebiliriz.
1.1.3.1. Kalıtımsal Faktörler
Fenilketonüri, Ailevi Akdeniz Ateşi, Akdeniz Anemisi, Kistik Fibrozis gibi tek gen
bozukluğu hastalıkları, Down Sendromu, Trizomi 18, Trizomi 13 gibi gen yapılarında
bozukluğa neden olan hastalıklar, Kalıtsal Şeker, Hemofili, Kalıtsal Kalp hastalığı gibi
genler yoluyla anne ya da babadan bebeğe geçen hastalıklar doğum öncesi gelişimi etkileyen
kalıtsal faktörlerdendir.

1.1.3.2. Çevresel Faktörler
Gebe kadının geçirdiği enfeksiyon hastalıkları ( özellikle ilk üç ayda geçirilen
kızamıkçık, kızıl vb. hastalıklar), annenin frengi, sarılık, yüksek tansiyon, şişmanlık, şeker,
kronik metabolizma hastalığının olması fetüsü olumsuz etkileyen anneye bağlı çevresel
faktörlerdir. Ayrıca anne-baba arasındaki kan uyuşmazlığı, anne rahmindeki yapısal
bozukluklar, göbek kordonunun gereğinden uzun ya da kısa olması, amnios sıvısının az ya
da çok olması, annenin yeterli ve dengeli beslenmemesi fetüsü doğum öncesi dönemde
olumsuz etkileyen bazı çevresel faktörlerdendir.
Gebe kadının sigara içmesi, alkol, uyuşturucu kullanması, yeterli oksijen alamaması,
hamilelik döneminde radyasyona maruz kalması, çoğul gebelik durumları ( ikiz, üçüz
gebelikler), anne adayının yaşı, gebelikte kullanılan ilaçlar da fetüsü doğum öncesinde
olumsuz etkiler. Anne adayının hamilelik süresi içinde büyük üzüntü yaşaması, ani olarak
heyecanlanması, ağır kaldırması, düşmesi ya da darbe alması da fetüsün gelişimine zarar
verir.
Bütün bu ve benzer faktörler düşük, erken veya ölü doğuma sebebiyet verebileceği
gibi organ eksikliği, vücut faaliyetlerinde gerilik ( zihinsel ve fiziksel gerilikler) ve kalıcı
hastalıklar gibi tedavisi mümkün olmayan arazlar bırakır.
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1.2. Doğum
1.2.1. Doğumun Tanımı ve Önemi
Yaşayacak olgunluğa erişmiş fetüsün vajina yoluyla ya da sezaryenle rahim dışına
çıkmasına doğum denir.
Doğum olayı bir kadının hayatındaki en önemli ve bazen de tehlikeli olabilen
mutluluk olayıdır. Fetüs normal gebelik süresi olan 40 haftayı ( 280 gün) dolduğunda
ağrılarla doğum olayı başlar.
Doğum yaklaştıkça anne adayı doğumun sağlıklı gerçekleşip gerçekleşmeyeceği
konusunda endişelenir. Doğumun nerede ve nasıl yapılacağı bebeğin sorunsuz olarak
dünyaya gelmesi açısından çok önemlidir. Doğum anında olası bir probleme hemen
müdahale edilebilmesi için hastanede doktor kontrolünde doğum yapılması hem anne hem de
bebeğin sağlığı açısından önem taşır.

1.2.2. Doğum Hazırlıkları
Anne adayı doğum için hastaneye giderken yanına alacaklarını en geç gebeliğin 7.
ayında tamamlamış olmalıdır. Bunlar bebek ve anne için gerekli olabilecek eşyalardır.
Anne için;
Önden düğmeli gecelik (2 adet), sabahlık (2 adet), pijama ( 2 takım), iç çamaşırı ( çok
sayıda), emzirme sütyeni (2 adet), hırka yada şal, çorap ( 3 çift), hijyenik ped ( 2–3 paket),
altı kaymayan terlik, şampuan, sabun, diş fırçası ve macunu, vücut losyonu, el havlusu,
banyo havlusu, peçete, kolonya, tarak, küçük el aynası, göğüs pedi, göğüs kalkanı, göğüs
pompası, küçük yastık bulunmaktadır.
Bebek için;
En küçük boy çocuk bezi ( 1 paket), zıbın ( 3 adet), uzun kollu tulum veya pijama
takımı ( 3 adet), çorap (2 çift), başlık ( 2 adet), bebek eldiveni ( 2 çift), mevsime uygun yelek
veya hırka (1-2 adet), bebek battaniyesi, bebek mendili ( bol miktarda), mama önlüğü ( 2
adet), kirli çamaşır torbası, bebe şampuanı, yumuşak havlu, göbek bağı, burun temizleme
aspiratörü, biberon, emzik ( gerekmedikçe kullanılmamalıdır) ve bebe yağı bulunmalıdır.
Ayrıca gebelik süresince yapılan tetkiklerin sonuçlarını, doktorun ve hastanenin
telefon numaralarını, sağlık güvencesi olan anne adaylarının sağlık karnesini yanına almaları
faydalı olacaktır.

1.2.3. Doğum Belirtileri
Gebelik süresi tamamlandığında doğumun yaklaştığını gösteren bazı belirtiler vardır.
Ağrı ve düzensiz kasılmalar ilk belirti olsa da asıl doğum belirtileri üç ana başlıkta toplanır;
nişan bozulması, su kesesinin açılarak suyun gelmesi ve düzenli döl yatağı kasılmaları.
1.2.3.1. Nişan Bozulması
Doğum başlamadan kısa süre önce ya da doğumun başlangıcında, gebelik süresince
rahim ağzını kapatan sümüksü tıkaç bir miktar kanla birlikte vajinadan dışarı çıkar. Bu olaya
nişan bozulması denir.
Nişan adı verilen bu sümüksü yapı, gebelik süresince döl yatağı boşluğu ve fetüsün dış
etkilerden korunmasını sağlar. Nişanın atılması doğumun ilk evresi olan açılmanın
başladığının bir işaretidir.
1.2.3.2. Suyun Gelmesi
Su kesesinin açılmasıyla amnios sıvısının dışarı akmasıdır. Su kesesinin açılması
doğum sancıları başladıktan sonra gerçekleşir. Uterusta başlayan kasılmalarla uterus içindeki
basınç artar. Bu basınç artışına dayanamayan amnios kesesi parçalanır ve amnios sıvısı dışarı
akmaya başlar. Çünkü baş doğum kanalına tam yerleşmediyse kordon sarkması görülebilir.
Bazen doğumun birinci safhası olan açılma gerçekleşmesine rağmen amnios zarı yırtılmaz ve
su gelmez. Bu durumda doktor tarafından amniotomi kancası yardımıyla amnios zarı yırtılır.

1.2.3.2. Düzenli Döl Yatağı Kasılmaları
Gebeliğin sonlarına doğru gerçek doğum sancıları başlamadan önce ortaya çıkan
düzensiz, zayıf sancılar vardır. Bunlara yalancı doğum sancıları denir. Uzun aralıklarla
hissedilir ve çok kısa sürer.
Düzenli olan bu kasılmalar sık aralıklarla ve uzun süreli gerçekleşmektedir. Ağrılar sırtta ve
belde başlayıp, karnın alt kısmına doğru yayılan kramplar şeklindedir. Kasılmalar
başlangıçta 10–15 dakikada bir gelip 15–30 saniye sürerken, doğum yaklaştıkça 2–3
dakikada bir gelir ve yaklaşık 60–90 saniye sürer. Kasılmalar 15–20 dakikada bir
gerçekleştiği zaman gebe kadının hastaneye gitme zamanı gelmiş demektir.
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1.2.4. Doğum Evreleri
Doğum eylemi üç evrede ve yaklaşık 14 saat sürer. Ancak bu süre kadının önceki
doğum sayısı, yaşı, bebeğin geliş şekli gibi durumlardan etkilenir. İlk bebeğine gebe
kadınlarda (primipar gebe) ortalama 14 saat süren doğum, daha sonraki gebeliklerde
(multipar gebe) 7–9 saat sürer.
1.2.4.1. I. Evre
Gerçek doğum kasılmalarının başlamasından serviksin ( rahim ağzı ) tam olarak
açılmasına kadar süren evredir.
Rahim boynu yavaş yavaş gövdeye doğru çekilir ve rahim ağzı açılır
Her kasılmada uterus hacim bakımından küçülür. Bu küçülme içerdeki basıncın
artmasını ve fetüsün dışarı itilmesini sağlar. Fetüsün dışarı itilmeye başlamasıyla doğum
kanalında da açılma başlar. Açılma tamamlandığında rahim boynu 10 cm lik bir çap
kazanmış olur. Primipar kadınlarda 10–12 saat süren I. evre, multipar kadınlarda yaklaşık 6–
8 saat sürer.
1.2.4.2. II. Evre
Serviksin tam olarak açılmasını tamamlamasından bebeğin doğumuna kadar geçen
süreyi kapsar. Su kesesinin ani olarak açılması bu evrede gerçekleşir. Primiparlarda 1,5–3
saat sürer. Multiparlarda ise 30 dakika sürmektedir. Bebeğin başının doğum kanalında
ilerlemesiyle ağrılar şiddetlenir. Bu süreç içinde anne düzenli soluk alıp vermeli ve
kasılmanın en yoğun olduğu anlarda ( özellikle doktorun belirttiği sırada) ıkınmalıdır.
Başın çıkışının ardından sırasıyla omuzlar, kollar, gövde ve bacaklar çıkar ve bebek
dünyaya gelmiş olur.
Bebek dışarı çıkınca ilk soluğunu alarak ciğerlerini temiz havayla doldurur. Baş
çıktıktan sonra doktor bebeğin rahat soluk alması için ağız ve burun yollarını temizler. Daha
sonra doktor göbek kordonunu klemplerle tutturarak iki klempin arasından keser. Artık
bebeğin anne ile fiziksel bir bağı kalmamıştır.
1.2.4.3. III. Evre ( Plasentanın Çıkışı)
Bebeğin dünyaya gelişinin ardından plasenta ve zarlarının atıldığı ana kadar olan süre
III. evredir. Yaklaşık olarak 20–30 dakika sürer.
II. evrenin tamamlanarak bebeğin doğumuyla rahim 3–4 dakika dinlenmeye geçer.
Daha sonra kasılmalar tekrar başlar. Bu kasılmalarla plasenta, yapışık olduğu rahim
duvarından ayrılır ve dışarı itilir.
Plasentanın doğumunu, amnios kesesini oluşturan zarların doğumu izler ve III. evre
tamamlanmış olur. Doktor bu aşamada rahim içinde plasenta ya da zarlardan parça kalmamış
olmasına dikkat etmelidir. Aksi halde annede aşırı kanama ve enfeksiyon gerçekleşerek
hayati tehlikeye neden olabilir.
1.2.5. Doğumla İlgili Anormal Durumlar
1.2.5.1. Fetal Geliş Bozuklukları
Hamileliğin ilk aylarında bebek henüz çok küçüktür, amnios sıvısı içinde sürekli
hareket eder. Doğum yaklaştıkça hareket sıklığı azalır. Bebek baş aşağı ve bebeğin başının
arka kısmı pubise dönükse baş gelişi olarak adlandırılan normal doğum gerçekleşir ( vertex
geliş ). Fakat bazen fetüs çeşitli nedenlerle dönüşü tamamlayamaz ve başla geliş
gerçekleşmez. Bu durum fetal geliş bozukluğu olarak adlandırılır.
 Makat gelişi

Makat gelişinde bebeğin önce kalçaları kuyruk sokumu ve ayakları doğar. Makatla
geliş oldukça zor ve riskli doğumdur. Amnios sıvısının fazla oluşu, annenin yaşının 18’ den
küçük veya 35’ den büyük olması, erken doğum, bebeğin başının büyük olması, plasentanın
önde gelmesi gibi sebepler makat gelişe neden olabilmektedir. Bebek ve anne sağlığını
koruyabilmek için makat gelişinde sezaryenle doğum önerilmektedir.
Makat gelişler bebeğin bacaklarının ve dizlerinin şekline bağlı olarak 3 değişik türde
olabilir.
 Saf makat gelişi: Bebeğin bacakları vücuduna çekilmişken dizleri tam
açılmıştır ve ayakları başının yanındadır. Bebeğin popo kısmı önde gelir.
Bu durum saf makat geliş olarak adlandırılır.
 Tam olmayan makat gelişi: Bebeğin önce ayaklarının, daha sonra
kalçasının doğumudur.
 Tam makat gelişi: Bağdaş kurmuş şekilde, bacaklar ve diz kıvrılmış
durumdadır. Oldukça riskli ve zor bir pozisyondur
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 Yan geliş ( transvers geliş)
Genelde önde gelen kısmın omuz olduğu geliş pozisyonudur. Bebek rahim ağzına yan
pozisyonda yerleşir ve bazen kol veya el önce çıkar. Böyle bir durumda çıkan organları
vajinaya geri iteklemek yanlış olur. Normal yoldan doğum şansı mümkün değildir.
 Yüz gelişi
Bebeğin başı iyice geriye doğru gitmiştir ve bebeğin ilk olarak yüzü çıkar. Genellikle
forseps ya da sezaryenle doğum gerçekleştirilir. Çok ender görülen bir geliş şeklidir. Daha
çok annenin leğen kemiğindeki çarpıklık ya da darlık, bebeğinin baş şeklindeki
anormallikler, kordon kısalığı, plasentanın önden gelmesi gibi durumlarda görülebilir.
 Alın gelişi
Alın, bebeğin kafasının en geniş kısmıdır ve bebeğin bu kısımla gelmesi doğumu çok
zorlaştırır. Doğum başladığında geliş şekli normale dönmezse sezeryan gereklidir.
 Fontanel geliş ( büyük bıngıldak gelişi )
Bebeğin başı çıkma durumundayken küçük fontanel arkada, bebeğin yüzü pubise
bakmaktadır. İlk doğan kısım büyük bıngıldaktır.

1.2.5.2. Doğum Müdahaleleri
 Epizyotomi
Doğum kanalı ağzını çevrelen deri kolayca esnese de bazen yırtıklar ve tehlikeli
kanamalar olabilir. Ciddi yırtıkların olma riski düşünüldüğünde doğumun daha kolay,
tehlikesiz ve çabuk olması için vajina ağzının uygun bir şekilde kesilmesine epizyotomi
denir. Genellikle bebek iri olduğunda, annenin ilk doğumunda, çoğul gebeliklerde ve daha
önce yırtık ve dikişi olanlarda uygulanır. Halk arasında “dikişli doğum” olarak da bilinir.
Epizyo kesikleri çapraz ya da anüse dik olarak yapılır.
Bebeğin başı görüldüğünde doktor tarafından epizyotomi uygulanan bu bölge lokal
anestezi ile dikilir.
 Epidural Anestezi
Özel bir bölgesel uyuşturma (lokal anestezi) şeklidir. Doğumda ağrıyı denetim altına
almak için kullanılır. Özel eğitim görmüş anestezi uzmanı tarafından uygulanır. Epidural
anestezinin uygulanması yaklaşık 20 dakika sürer. Doğumun ilk evresinde ağrıyı giderecek
en yüksek etkiyi göstermelidir. Ancak II. evrede ıkınma yetisinin kaybolmaması için ilacın
etkisinin geçmiş olması gereklidir. Genel anesteziye göre daha az riskli bir uygulamadır.
Epidural anestezi;
 Annede kanama bozukluğunun olması,
 Uygulama bölgesinde enfeksiyon olması,
 Trombosit düşüklüğü saptanması,
 Anne adayının uygulamayı reddetmesi gibi durumlarda uygulanmaz.
 Sezeryan Ameliyatı
Doğum zamanı yaklaşmış ya da gelmiş olan bebeğin, uterusa karından kesik
yapılmasıyla alınmasına sezaryen denir. Bu cerrahi operasyon çoğunlukla genel anestezi
uygulanarak gerçekleştirilir. Fetal geliş bozukluklarında, bebeğin iri olması durumunda,
plasentanın rahim ağzını tamamen kapatması durumunda, bebekte bazı anormalliklerin
bulunmasında ( örneğin karın duvarının kapanmamış olması )sezaryen uygulanır. Ayrıca
annede doğum korkusu ya da vajinismus ( vajinanın istemsiz kasılması )olması, kordon
sarkması gibi durumlarda da sezaryen uygulanır.

Son yıllarda herhangi bir tıbbî zorunluluk olmaksızın, anne ve babanın tercihiyle,
bebek gününü doldurduktan sonra kararlaştırılan bir günde sezaryen uygulanabilmektedir.
Bu uygulamaya isteğe bağlı sezaryen ( elektif sezaryen ) denir.
Normal doğum sırasında karşılaşılabilecek sorunların çoğu sezaryende görülmez.
Ayrıca uterus ve yumurtalıklarda mevcut olan miyom ve kistler de sezaryen sırasında
rahatlıkla temizlenebilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, her şeye rağmen sezaryen
cerrahi bir operasyondur.
 Her zaman karın içi iltihaplanma riski vardır,
 Dikişlerde kanama ve iltihaplanma oluşabilmektedir,
 Sezaryende kan kaybı normal doğuma göre daha fazladır,
 İdrar kesesi ve idrar yollarının zedelenme ihtimali de bulunmaktadır,
 Genel anesteziyle yapılan sezaryenlerde de anesteziye bağlı olarak anne
ölümü gibi sorunlar görülebilmektedir.

31



 Deriden elektriksel sinir uyarısı uygulama (tens)
Tens, cilde düşük miktarda elektrik akımı uygulanarak ağrıların algılanmasının
azaltılmasıdır. Elektrik akımı, bir çeşit engel oluşturarak ağrı sinyallerinin beyne ulaşmasını
engeller. Bu işlem vücudun daha fazla endorfin hormonu ( doğal ağrı kesici ) üretmesini
sağlar.
Elektrot bantlar sırt bölgesine veya kemer düğmesinin hemen altı olan bölgeye
tutturulur. Bu elektrotlar, elektrik uyarılarını annenin kontrol edebilmesini sağlayan küçük
bir kutuya bağlıdır. Elektrotlara bu kutudan iletilen düşük miktardaki elektrik, anne
tarafından ciltte uyuşukluk hissi veren ağrısız bir titreşim olarak hissedilir.
 Gaz ve oksijen uygulaması
Oksijen ve azot protoksit ( gülme gazı ) karışımının yüze takılan bir maske yardımıyla
anne tarafından solunması yöntemidir. Bu uygulama ağrıyı tamamen geçirmez, sadece
hafiflemesini sağlar. Anneye ya da bebeğe zararı yoktur. Ancak annede hafif baş dönmesi,
bulantı ve uyku hali görülmesine neden olabilir.
 Suda doğum
Günümüzde ülkemizde de birçok hastanede uygulanan bu yöntemde doğum, özel
hazırlanmış doğum havuzlarında gerçekleşmektedir. Doğum için hazırlanan bu özel havuzda
su, vücut ısısında sabit tutulmalıdır. Annenin suda doğum yapabilmesi için, geliş bozukluğu,
pelvisde darlık ya da müdahaleli doğum durumlarından herhangi birinin olmaması
gerekmektedir.
Ilık su kasların gevşemesi ve ağrıların azalmasında etkili olabilmektedir. Suda doğum
gerçekleştiğinde bebeğin yavaşça suyun yüzüne çıkmasına yardım edilmelidir. Bu uygulama
doktor nezaretinde ve hastanede gerçekleştirilmelidir.

 Forseps uygulaması
Doğum kanalına giren bebeğin doğumunun normal sürede gerçekleşemediği ve yeterli
oksijen alamadığı durumlarda uygulanan yöntemlerden biridir. Forseps, uçları kaşığa
benzeyen maşa şeklinde bir alettir. Serviksin açılması tamamlandığında bebeğin başı
forsepsle tam olarak tutulur ve yavaşça aşağı çekilerek uygulanır.

Doğumun I. evresindeki açılma tam olarak gerçekleştiğinde ya da açılma
tamamlanmadığı için doğum uzadığında epizyotomi yapıldıktan sonra uygulanır. Forseps,
sadece doktor tarafından uygulanan yöntemlerden biridir.
Forseps uygulamasında nadiren bebeğin başında ve yüzünde geçici yaralanmalar çizik
veya sinir hasarları görülebilmektedir. Bununla birlikte forseps yöntemiyle, doğum kanalında
sıkışmış birçok bebeğin hayatının kurtarılması da sağlanmıştır.
 Vakum uygulaması
Vakumun uygulanması da forsepsde olduğu gibi, doğum kanalına giren bebeğin çeşitli
sebeplerle doğum süresinin uzaması durumunda uygulanır.

Bu uygulamada bebeğin kafasına çan şeklinde bir alet yerleştirilir ve vakum cihazı ile
vakum yapılarak dışarı çekilir.
Forsepse göre uygulaması daha kolaydır ve hem anne hem de bebek için daha az
travmatiktir.
1.2.5.3. Erken Doğum ( Prematüre )
37. hafta tamamlamadan doğum olayının gerçekleşmesine erken doğum ( prematüre
doğum ) denir. Anne karnında geçirilecek her gün bebeğin yaşama şansını artırmaktadır.
Doğum ne kadar erken gerçekleşirse bebeğin yaşama şansı o kadar düşük olmaktadır.
Erken doğum;
 Anne yaşının çok büyük ya da çok küçük olması,
 Annenin gebelikte yetersiz ve dengesiz beslenmesi,
 Annenin sigara, alkol gibi maddeler kullanması,
 Annenin ağır böbrek, kalp gibi kronik hastalığının olması
 Uterus anomalilerinin olması,
 Gebelikte yaşanan stres,
 Anne adayının enfeksiyona maruz kalması,
 Çoğul gebelik
 Rh uyuşmazlığı,
 Anne adayının çarpma vurma gibi bir olaya maruz kalması,
 Amnios sıvısının fazla olması gibi durumlarda daha sık görülmektedir.
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Erken doğan bebeklerde doğum ağırlığı 2500 g’ın altındadır. Bebek ihtiyar
görünümlüdür, ağlaması zayıftır, hareketler hafiftir, emme güçlüğü vardır, başta akciğerler
olmak üzere iç organlarının gelişiminde noksanlık bulunmaktadır.
Prematüre bebeklerin bakımının ve sterilizasyonunun çok iyi yapılması
gerekmektedir. Bu bebekler doğar doğmaz kuvöze alınmalıdır. Enfeksiyon kapma riskini,
ortam ısı ve ışığının bebeğe olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve oksijen alımını
kolaylaştırmak için bebeğin kuvözde tutulması gereklidir.
1.2.5.4. Geç Doğum( Sürmatüre/ Postmatüre)
40 haftayı geçen gebeliklere (Sürmatüre) Postmatüre gebelik denir. Doğum
gecikmiştir. Postmatürelikte plasenta yetmezliği söz konusu olmaktadır. Buna bağlı olarak
bebeğin ölü doğması ya da doğumdan sonraki 1 hafta içinde ölüm görülebilmektedir.
Geç doğan bebeklerin;
 Cildi kırışık, soluk, kuru ve çatlaktır.
 Tırnaklar parmak uçlarını aşar.
 Saçlar uzundur.
 Göbek kordonu yeşil sarı renktedir.
 El ve ayak tırnakları sarımsı bir renktedir.
1.2.5.5. Düşük (Abortus)
Fetüsün uterus dışında yaşama yeteneğini kazanmadan gebeliğin sonlanmasıdır.
Fetüsün uterus dışında yaşayabilmesi için 28 haftayı doldurmuş olması veya ağırlığının en az
1000 g olması gerekmektedir.
20 haftadan önce ve 500 g’ dan daha az ağırlıkta gebeliğin sonlanması spontane
abortus ( kendiliğinden olan düşük) olarak değerlendirilir. Bu durumun peş peşe 3 gebelikte
görülmesine ise habituel abortus ( alışkanlık haline gelmiş düşük) adı verilir.
Annenin 30, babanın ise 50 yaşından büyük olması riski artırır. Annenin yeterli
beslenmemesi, gebelikte kullandığı ilaç ve zararlı maddeler, uterus problemleri, plasenta
anormallikleri ve gebelikte yaşanan fiziksel ve psikolojik travmalar düşüğe neden olan
faktörlerden bazılarıdır.
1.2.5.6. Suyun Erken Gelmesi
Gerçek doğum ağrılarının başlamasından en az 2 saat önce suyun gelmesi olayıdır.
Suyun erken gelmesi durumunda doğum zorlaşacağından bebek oksijensiz kalabilir, bebekte
ve annede enfeksiyon gelişebilir. Anne adayı hemen doktor kontrolüne alınmalıdır.

1.2.5.7. Hızlı Doğum
Doğumun normal süreden çok daha kısa sürede gerçekleşmesi hızlı doğumdur. Tüm
doğum eylemi 4 saat ya da daha kısa sürede sonlanır. Hem bebek hem de anne için tehlike
yaratan bir durumdur.
 Hızlı doğumda bebeğin beyni zedelenebilir.
 Plasenta erken ayrılabilir.
 Uterus ters dönerek dışarı çıkabilir.
 Göbek kordonu kopabilir.
 Doğumun bitiminde kanama fazla olabilir.

1.3. Doğum Sonrası, Yeni Doğan Bebek
Doğumdan itibaren 1. ayın sonuna kadar olan dönemde bebek “yeni doğan” olarak
adlandırılmaktadır.
280 günlük sürenin sonunda dünyaya gelen bebek bu yeni ortama uyum sağlamaya
çalışır. Doğumun gerçekleşmesiyle ağlayan bebek ilk tepkisini vermiştir. Bu ilk ağlama ile
bebeğin ciğerlerine oksijen dolar ve akciğer solunumu başlar. Artık anneye bağımlılığı
bitmiştir.
Doğumun II. evresi tamamlanır tamamlanmaz bebeğin ağız ve boğazındakiler doktor
tarafından temizlenir, enfeksiyona karşı koruma sağlamak için gözlerine özel bir solüsyon
damlatılır. Bazı değerlendirmelerden geçirilen bebeğin genel sağlık durumu doktor
tarafından kontrol edilir.
Yeni doğan dönemi, insan hayatı için oldukça önemli ve riskli bir dönemdir.
Döllenmeden itibaren ortalama 280 gün süresince büyüyüp geliştiği anne rahminden çıkmış
ve tamamen farklı bir ortama ayak uydurma çalışmaktadır. Fiziksel ve duygusal bazı
ihtiyaçları vardır. Bu dönemde sevgi ve ilgiden uzak kalma, oksijeni yetersiz ve hijyenik
olmayan bir ortamda bulunma, enfeksiyona maruz kalma ve yeterli beslenememe, gibi
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durumlar bebeğin ilerdeki hayatın olumsuz etkiler. Unutulmamalıdır ki bebek ölümlerinin
çoğu bu tür ihmaller nedeniyle yeni doğan döneminde görülmektedir.
Yeni doğanda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da sarılıktır. Yeni doğanların
büyük çoğunluğunda rastlanan sarılık, kan ve dokularda aşırı miktarda bilirubin maddesinin
birikmesinden kaynaklanır. Doğumdan sonraki ilk 1 haftada görülen geçici bilirubin
yükselmesi fizyolojik sarılık olarak adlandırılır. 1 hafta sonunda çoğunlukla bir etki
bırakmadan geçer. Fakat beyin ve sinirlerde harabiyet bırakabileceği riski de göz önünde
tutularak, doğduğunda bebeğin bilirubin değerlerinin kontrol edilmesi ve gerekirse gözlem
altında bulundurulması faydalı olacaktır
.
1.3.1. Doğum Sonrası Yeni Doğan Bebeğe Uygulanan Testler
Topuk Testi
Kol ve Bacakların
Bükülmesi Refleks Yanıt
Deri rengi Kalp Hızı Solunum düzeni ve ağlama

1.3.1.1. APGAR Skoru
Bebek doğduktan 1 dakika sonra ve 5 dakika sonra özel bir puanlama sistemiyle
değerlendirilir. Bu değerlendirme sistemine Apgar skoru denir.
• Appearance ( Genel görünüm cilt)
• Pulse ( Nabız, kalp atım sayısı)
• Grimace (Refleks, uyarılara cevap)
• Aktivite (Kas tonusu)
• Respiration ( Solunum)
Bebeğin apgar skoru, aşağıdaki tablodaki bulgulara göre puanlama yapılarak
belirlenir.
Bulgu 0 Puan 1 Puan 2 Puan
Cilt Rengi
Tümüyle
mavi-mor
Kollar ve bacaklar
mor, diğer bölgeler
pembe
Tüm vücut
pembe
Nabız ( Kalp atım sayısı) Kalp atımı Dakikada 100 ün
altında
Dakikada 100 ve
üzeri
Refleks
( Uyaranlara cevap)
Yok Yüz buruşturma
( zayıf cevap)
Hapşırma,
öksürme, uyaranı
elle itme
Kas Tonusu ( Aktivite) Gevşek Kollar ve bacaklar
bükülü
Aktif hareketli
Solunum Yok Yavaş ve düzensiz Düzenli, ağlıyor
Apgar skoru 7–10 arası olan bebek normaldir. 4–6 arası puan alan bebeklerde hayati
fonksiyonların normale dönmesini sağlamak için bazı tedaviler uygulanması gerekmektedir.
3 ve altında puan alan bebeklere ise acilen müdahale edilip tedavi altına alınmalıdır.
1.3.1.2. Kordon Kan Gazları
Apgar skorundan daha hassas bir inceleme yöntemidir. Kordon kanından alınan örnek,
özel cihazlarla değerlendirmeye tabi tutulur. Kan değerlerinin normal olup olmadığı
araştırılır.
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1.3.1.3. Topuk Kanı Taraması
Doğumdan sonraki ilk 3 gün içinde, mümkün olmadığı zamanlarda ise en geç ilk üç ay
içinde bebeğin topuğundan alınan kanın incelenmesidir. Fenilketanüri ve hipotroid
hastalıklarının erken tanısının yapılması açısından önem taşımaktadır.

1.3.2. Yeni Doğan Bebeğin Özellikleri
1.3.2.1. Yeni Doğan Bebeğin Fiziksel Özellikleri
 Yeni doğanın başı
Doğumu takip eden ilk aylarda en hızlı büyüyen vücut bölümü baştır. Doğumda 35 cm
olan baş çevresi, 5–6 yaşlarında yetişkin insanınkine yakındır.
Yeni doğan bebeklerde baş kemikleri arasında boşluklar vardır. Bu boşluklara
bıngıldak ( fontanel ) adı verilir. Doğumda 6 tane olan bu boşluklar yumuşak bir yapıdadır.
Bunlardan en büyük ve en önemli olanı başın tepe kısmındadır. Yanda ve arkada olan
bıngıldaklar doğumdan kısa bir süre sonra kapanırken en tepedeki büyük bıngıldak genellikle
12–15 aylarda kapanır.
Bıngıldaklar doğumda bebeğin başının kanaldan geçişini kolaylaştırır ve beyin
gelişimine olanak tanır.
Bıngıldakların içeri çökük ya da dışa çıkık olmaması gereklidir. Ayrıca zamanından
önce ya da sonra kapanmaları da sakıncalıdır. Böyle bir durum bebeğin beyin gelişimini
olumsuz etkiler.
1. Ön fontanel
2. Arka fontanel
3. Alın kemiği
4. Yan kemik
5. Yan kemiklerin birleştiği bölge
6. Arka kafa kemiği

 Boy ve kilo özellikleri
Yeni doğmuş normal bir bebeğin boyu 48–52 cm dir. Fakat cinsiyete göre farklılık
gösterebilir. Erkek bebekler genellikle 50–52 cm doğarken, kız çocuklar 48–50 cm
doğmaktadır.
280 günü tamamlayarak doğan normal bir bebeğin kilosu 2800–3500 gr civarındadır.
Fakat normal zamanını tamamladığı halde 2500 gr altında da doğan bebekler vardır. Bu
bebeklere düşük doğum ağırlıklı bebek denir. Yeni doğan bebekler ilk 2–3 günde kilo
kaybına uğrarlar. Bunun sebebi ter, dışkı ve idrar yoluyla su kaybına uğramasıdır. Anne sütü
verilmesine özen gösterilirse kısa sürede normal kilosuna ulaşır.
 Deri ve vücut özellikleri
Bebeğin derisi pembe renkte, yumuşak ve çok hassastır. Cilt yağlı bir madde ile
kaplıdır. Bu maddeye verniks kazeoza adı verilir ve 48 sat içinde deri tarafından emilir.
Yeni doğanın göğüs çevresi baş çevresinden 1,5–2 cm kadar küçüktür. Bir yaşına
geldiğinde ise başla göğüs çevresi eşitlenir. Karın çevresi ise bebeğin aç yada tok oluşuna
göre farklılık gösterir. Genel olarak 1 yaşın altındaki bebeklerde karın çevresi le göğüs
çevresi eşittir.
Yeni doğanın kemikleri henüz kıkırdak halindedir. Kemikleşme zaman içerisinde
gerçekleşir.
 Göz, kulak, burun, ağız özellikleri
Yeni doğanın gözleri ilk hafta genel olarak kapalı durumdadır. Kuvvetli ışığı ve
karanlığı ayırabilir. Gözlerin birbirine uyumu ( eşgüdümlü bakış) birkaç ay sonra gerçekleşir.
Bu nedenle ilk zamanlar hafif bir şaşılık vardır.
Yeni doğanda dış kulak çok iyi gelişmiş durumdadır. Kulak zarı kulak yoluna
yakındır. İç kulak ve beyindeki işitme merkezi görevlerini tam olarak yapabilecek
durumdadır. Etraftan gelen seslere sesin şiddetine göre tepkiler verir.

Burun basık, dar ve küçüktür. Başlangıçta kokuyu ayırt etme özelliği zayıftır. 4. ayda
keskin kokulara karşı tepkisini başını çevirerek verir.
Yeni doğmuş bir bebeğin henüz dişleri yoktur. Fakat süt dişleri diş etinin altında
oluşmuş durumdadır. Dili çeşitli tatları ayırabilir. Tatlılardan hoşlanırken, acı, ekşi ve
tuzluya karşı olumsuz tepkiler verir.
1.3.2.2. Yeni Doğan Bebeğin Fizyolojik ve Nörolojik Özellikleri
 Göbek kordonu
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Bebek doğar doğmaz göbek kordonu doktor tarafından kesilir. Göbek kordonunun bir
kısmı bebekte kalır. Bebekte kalan kısım yaklaşık 1–2 hafta içinde kurur ve düşer. Bu sürede
göbeğe düzenli olarak pansuman yapılır ve göbek gazlı bezle sarılır. Göbekte kanama, şişlik,
iltihaplanma ya da kızarıklık görülürse hemen doktora başvurulmalıdır.

 Göğüslerin şişmesi ve genital organ akıntısı
Yeni doğan bebeğin göğüslerinde şişlik görülebilmektedir. Bunun nedeni anneden
bebeğe plasenta aracılığıyla geçen hormonlardır. Bu şişlikler kesinlikle sıkılmamalı, masaj
ve ovma uygulanmamalıdır.
Doğumdan sonraki ilk günlerde erkek çocuklarda testislerde şişlik, kız çocuklarda ise
kanlı vajinal akıntı görülebilir. Bebek temiz tutulduğu ve düzenli beslendiği takdirde kısa
sürede kendiliğinden düzelir.
 Mekonyum
Yeni doğan bebekte 24–36 saat içinde görülen ilk gaitaya mekonyum denir. Yapışkan
bir yapısı olan mekonyumun rengi koyu yeşil-siyahtır. Bebek anne sütü almaya başladıktan
sonra rengi değişir.
 Refleksler
Yeni doğan bebeklerde merkezi sinir sisteminin olgunlaşması henüz
tamamlanmamıştır. Bu nedenle refleksler bebekler için doğal korunma mekanizmasıdır.
 Emme refleksi
Bebeğin dudak çevresine bir objeyle hafifçe dokunulduğunda ağzına alma ve emme
hareketi oluşur. Uyanıkken 4. aya kadar, uyurken 7. aya kadar gözlenir. Daha sonra bu
refleks kaybolur.
 İzleme refleksi
Bebeğin yanağına parmakla hafifçe dokunulduğunda başını o yöne çevirerek izler.
Emme refleksiyle sıkı ilişkilidir.
 Moro refleksi
Bebek sakin yatarken başı doktor tarafından desteklenerek hafif kaldırılır, destek
birden çekildiğinde ya da ani ses uyarısında kollarının ve el parmaklarının açılıp yeniden
gövdede birleştirilmesidir ( sarılmaya benzeyen bir hareket). Yüzünde bir korku ifadesi
vardır. Doğumdan sonraki 3–4. aylarda kaybolur.
 Yakalama ( kavrama ) refleksi
Bebeğin avuç içine ve ayak tabanına dokunulduğunda parmakların içine kapandığı
görülür. Ellerdeki kavrama refleksi 3–4. aylarda kaybolur ve artık bilinçli bir harekete
dönüşür. Ayak parmaklarındaki ise 10. aya doğru kaybolur.
 Babinski refleksi
Ayak tabanına dokunarak orta kısma bir hat çizildiğinde bacağın kasılması, ayak
başparmağının ise diğer parmaklardan ayrılarak yana doğru açılması şeklinde gözlenen bir
reflekstir.
 Yüzme refleksi
Bebek suya konulduğu zaman kolları ve bacaklarıyla suyu iterek yüzme hareketi
yapar.
 Tonik boyun refleksi
Bebeğin bir taraftaki omzu, başı, boynu ve ayakları gerginken diğer tarafı gevşek bir
pozisyondadır. Ortalama olarak 20. haftada kaybolur. Bu refleksin bebeğin anne karnında
uygun şekli almasına yardımcı olduğu düşünülmektedir.
1.3.2.3. Yeni Doğan Bebeğin Bakımı
Bebeğin doğumdan sonraki ilk 1 ayı çok önemlidir. Bu nedenle bakımına ve
temizliğine özen gösterilmelidir.
 Yeni doğan bebeğin temizliği
Yeni doğanda temizlik genel temizlik ( banyo) ve bölgesel temizlik ( el, yüz, kulak vb.
vücut organlarının temizliği ) olarak uygulanır. Bebeğin temizliği ve rahatlaması için her gün
banyo yapmaya ihtiyacı vardır. Fakat ilk banyo göbek kordonu düştükten sonra yapılmalıdır.
Bebek banyo yapacağında;
 Banyo için kullanılacak malzemeler ve bebeğin temiz giysileri önceden
hazırlanmalıdır.
 Banyo yapılacak ortam, hava akımının olmadığı ve 22–23 0C ısıda
olmalıdır. Suyun sıcaklığı ise 35–37 0C olmalıdır.
 Banyonun yaptırılacağı bebek küvetinin içine havlu ya da küvet filesi
konmalı bebeğin sert zeminle temas etmesi engellenmelidir. Küvete 10

36



cm yüksekliğe kadar ılık su konmalıdır.
 Bebeği yıkayan kişi önce yüzü üste gelecek şekilde bebeği koluna
yatırmalı, kolunu bebeğin başının arkasından sol kolunun altına doğru
uzatarak tutmalıdır. Diğer eliyle poposundan tutarak suya önce ayaklarını
sokmalıdır. Bebeği yıkayan kişi bir eliyle onu sıkıca kavrayıp diğer eliyle
sabunlamalıdır.
 Bebeğin göğüs kısmını yıkadıktan sonra bebeği çevirerek sırt kısmını
yıkamalıdır.
 En son başını yıkayıp duruladıktan sonra yumuşak bir havluya sararak
kurulamalıdır.
Ayrıca bebeklerin her gün el, yüz, burun, kulak, göz, ayak, bacak ve üreme
organlarının temizlikleri yapılmalıdır. Bezi 3–4 saatte bir değiştirilmeli ve sık sık kontrol
edilmelidir. Zamanında bez değişimi yapılmaması tahrişe ve pişiğe neden olur.
Her değiştirmede bebeğin altı su ve pamuklu bir bez yardımıyla temizlenmeli ve iyice
kurulanmalıdır. Özellikle kız çocuklarının alt temizliği özenle önden arkaya doğru
yapılmalıdır.
 Beslenme ve gaz çıkarma
Bebek için en iyi besin anne sütüdür. Fiziksel bir sorun ( bebekte ağız anomalileri,
annede meme başı hastalığı vb)olmadığı takdirde mutlaka anne bebeğini emzirmelidir.
Emzirmenin gerçekleşemediği durumlarda ise sütünü sağıp bebeğe öyle vermelidir.

Emzirme esnasında bebeğin yuttuğu havanın çıkarılması gereklidir. Bebeğin gazını
çıkarmak için anne bebeği omzuna yaslayıp ya da kucağına yatırıp usulca sırtını
sıvazlamalıdır.
 Yeni doğanın odası ve uyku
Yeni doğan bebek için mümkünse sessiz ve fazla aydınlık olmayan bir oda
seçilmelidir. Odanın temizliğine özen gösterilmeli, nem oranını iyi denetlemek koşuluyla
ısısı 19–20 0C olmalıdır. Oda her fırsatta havalandırılmalıdır. Dış dünyayı yeni gören bebek
için gözü fazla yoracak çok canlı ve koyu renklerden uzak durulmalıdır.
Günün 22–24 saatini uykuda geçiren yeni doğan, bu sürenin tamamında uyku halinde
değildir. Gece ya da gündüz aralıksız uyku süresi 2–3 saati geçmez.
Zamanla bebeğin uyanık kaldığı süre artar. Anne, emzirmek için bile bebeği uykudan
uyandırmamalıdır. Zaten sık aralıklarla uyandığı için, bebeğin uyanık olduğu saatlerde
emzirmelidir.
1–2 aylık bebekler günün 16–20 saati uyurlar. Onu gece ve gündüz farkına ve uyku
düzenine alıştırabilmek için bazı önlemler alınmalıdır. Gündüzleri bol ışıklı, hareketli
ortamlarda tutulmalı, emzirirken veya altını değiştirirken onunla konuşmalıdır. Uyuması
gereken sürelerde ise odadaki ışığın şiddeti düşürülmeli, uyku saatlerinde çamaşır makinesi,
elektrik süpürgesi gibi aletler çalıştırmamalı, bebeğin ilgisini çekecek hareketlerde
bulunmamalıdır.
Yeni doğan bebek yan yatırılmalıdır. Böylece yüzükoyun yatırmaya bağlı ani bebek
ölümleri, sırt üstü yatırmaya bağlı kusmuk ve tükürükle boğulma durumları engellenebilir.
Anne, bebeğini uyuduktan sonra sık sık kontrol etmelidir. Eğer bebek vaktinden önce
uyanırsa kesinlikle yatağından almamalı, hafifçe sırtına vurarak ve sıvazlayarak tekrar
uyumasını sağlamalıdır. Şiddetli bir ağlama görülürse, yatakta rahatsız eden bir şey olup
olmadığı, bebeğin yatış pozisyonunun rahat ve güvenilirliği, altının kuru olup olmadığı
kontrol edilmelidir.

 Yeni doğanın giyimi
Yeni doğan bebek henüz dış ortama uyum sağlayamadığı için daha fazla üşüyebilir.
Özellikle eller ve ayaklar patik ve eldivenle sıcak tutulmaya çalışılmalıdır. Başın üşümemesi
için de penye şapka giydirilebilir. Ancak sürekli şapka takmak bebeğin saçlı derisinde konak
denilen oluşumlara neden olabilir.
Bebeğin iç giyimi her mevsimde saf pamuklu kumaştan olmalıdır. Dikişlerin
batmayacak şekilde olması önemlidir. Dış giyiminde ise yine saf penyeden ve alttan çıt çıtlı
komple tulumlar tercih edilmelidir. Bluz ve üst pijamalar ise yaka kısmı yandan düğmeli ya
da çıtçıtlı olmalıdır. Mevsime göre penye ya da yün yelekler, hırkalar tercih edilmelidir.
Fazla tüylü kumaşlar bebeği rahatsız edeceğinden uygun değildir.UYGULAMA FAALİYETİ
Doğum öncesi gelişim dönemlerini dikkate alarak etkinlik hazırlayınız. Etkinliğinizi
sınıf ortamında uygulayınız Etkinliğinizin sonucunu rapor haline getirip arkadaşlarınızla
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paylaşınız.

2. LOHUSALIK DÖNEMİ
2.1. Lohusalığın Tanımı ve Önemi
Doğumun son evresinde plasentanın atılışından başlayarak, gebelik nedeniyle değişen
üreme organlarının normale dönmesine kadar geçen 6 haftalık süreye lohusalık dönemi
denir.

Doğumdan sonraki dönem birçok kadın için hoş bir rüya gibidir. Ancak bu dönem
mutluluk verici olduğu kadar stresli ve tehlikeli bir dönemdir. Doğum ve lohusalık
döneminde ortaya çıkan fiziksel ve duygusal hastalıklar kadının hayatını tehdit eder. Bu
nedenle lohusalık döneminde annenin bakımına özen gösterilmelidir.
Lohusalık döneminde önem taşıyan 3 temel değişiklik vardır
 Laktasyon
 Loşi
 İnvalüsyon

2.1.1. Laktasyon ( Süt Salgılanması)
Meme dokusu içinde bulunan ve süt bezi adı verilen bölümlerde anne sütü
salgılanmasına laktasyon denir.
Doğum yapmış olan kadındaki en önemli değişiklik olan laktasyon, bebek annenin
memesini emmeye başladığında meme ucunun uyarılmasıyla başlar. Meme ucunun
uyarılması ile beyindeki merkez bu uyarıyı alır. Beyindeki bu merkezden salgılanan
hormonlar aracılığı ile süt bezleri uyarılır ve süt salgılanmaya başlar. Salgılanan ilk süte
kolostrum denir ve bebek için son derece yararlıdır.
İlk doğumunu yapan kadınlarda süt salgılanması daha geç gerçekleşir. Süt
salgılanmasının hemen başlayabilmesi, bebeğin anneye ve anne sütüne alışabilmesi
açısından doğumdan hemen sonra bebeği emzirmek faydalıdır.

2.1.2. Loşi
Doğumdan sonra uterustan vajina yoluyla gelen kan ve seruma loşi denir. İlk 3 gün
gelen loşi kırmızı renktedir ve içinde doku parçacıkları olduğu için daha yoğun yapıdadır. 4–
5 gün içinde rengi açılarak pembeye döner ve seröz loşi adını alır. 1 haftadan sonra ise rengi
açık kahverengine ve sonra da beyaza döner. Buna ise loşi alba denir.
Loşi içeriği açısından enfeksiyona çok müsait bir ortamdır. Bu nedenle hijyene çok
dikkat edilmelidir. Sık sık ped değiştirilmeli, kaynatılmış soğutulmuş suyla ve antiseptik
maddelerle perine bölgesi ( vajina girişiyle anüs arasında kalan bölge) temizlenmelidir.
2.1.3. İnvalüsyon
Doğum yapan kadının üreme organlarının gebelikten önceki haline dönmesidir.
Gebelik boyunca rahim yaklaşık olarak 20 kat büyür. Doğumdan hemen sonra göbek
hizasında olan uterus hızla küçülmeye başlar.
Doğumu izleyen 1. haftanın sonunda 12. gebelik haftasındaki büyüklüğüne ulaşan
uterus 6. haftanın sonunda gebelik öncesi büyüklüğüne döner. Dönmediği durumda tıbbi
müdahale gerekebilir.
Doğumdan sonra uterusun kasılmaları oldukça güçlüdür. Buna “Takip Eden Ağrılar”
denir. Bu ağrılar 2–3 gün devam edebilir. Bu kasılmalar uterusun eski haline dönmesine
yardımcı olur.

3. EMZİKLİLİK DÖNEMİ
3.1. Emziklilik Döneminin Tanımı ve Önemi
Doğum sonrasında annenin bebeğini sütüyle beslediği dönem emziklilik dönemidir.
Tıbben gerekli görülmedikçe, yeni doğan için ilk 6 ay anne sütü ile beslenme en uygun
beslenme şeklidir.
Bebek doğar doğmaz anne memesi verilmeli ve en az 6 aylık olana kadar devam
edilmelidir. Bebeğin emmeye en istekli olduğu ilk 1 saat geçirilirse bebek uzun bir süre
isteksizlik duyar ve ilk emme çok gecikebilir. Sık emzirme, anne memesinin süt ile dolarak
şişmesini, ağrımasını ve memelerin iltihaplanmasını engeller.
Emziklilik dönemi boyunca anne ve bebek hep bir aradadır. Bu, anne ile bebeği
arasındaki ilk bağların kurulmasını ve bebekte güven duygusunun oluşmasını sağlar.
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Annenin emziklilik döneminde yaşayacağı yoğun stres ve üzüntü, beslenme şekli,
aldığı ilaçlar, kullandığı alkol ve sigara gibi maddeler süt salgısını etkiler. Hem annenin hem
de bebeğin sağlığının korunabilmesi için annenin emziklilik döneminde çok dikkatli olması
gerekir.
Normal kiloda bir bebek her bir göğüsten 10–25 dakika emmekle 3,5–4 saatlik
ihtiyacını karşılar. Çabuk yorulan çocuklar ise bu emzirme süresi içinde uyuyabilir ya da
dinlenebilirler. Fakat bu uykular 6–7 dakikayı geçmemelidir.
Bebeklerin beslenme aralıkları bebeğin kilosuna, emiş gücüne, bebeğin ihtiyacına ve
mide kapasitesine bağlıdır. Düşük kilodaki bebekler 2,5–3 saatte bir emzirilir. Normal
kilodaki bebekler ise 3,5–4 saatte bir emzirilir.
3.2. Emzirirken Dikkat Edilecek Hususlar
 Anne sütü ile beslenmenin başlanması ve devam etmesinin sağlanabilmesi için
hamilelik döneminde meme başının uygun masajlarla hazırlanması faydalı
olacaktır.
 Doğumdan sonraki ilk günler emzirmenin öğrenildiği günlerdir. Bu süre içinde
annenin yatarak ya da rahat bir sandalyede oturarak emzirmesi kolaylık sağlar.
 Koltuk altına ya da sırtına yastık desteği yapabilir. Bebeğe destek olacak şekilde
kucağına yastık da alabilir. Emzirme için hazırlanmış özel yastıklar
kullanılabilir.
 Her emzirmede bir meme verilmesi, ikinci emzirmede meme değiştirerek
devam edilmesi memelerde dolgunluk olmasını engeller. Fakat sütün az olduğu
hallerde bir emzirmede her iki göğüs de verilmelidir.
 Memenin sadece ucu değil, çevresi de (aerola) bebeğin ağzına verilmelidir.
Meme, burun deliklerini kapatacak olursa anne meme üzerindeki parmağını
hafifçe memesine bastırarak bebeğin rahat nefes almasını sağlayabilir. Bebek
hangi pozisyonda tutulursa tutulsun, bebeğin yüzü ve gövdesi anneye dönük
şekilde olmalıdır. Sadece başı anneye dönük olan bebek memeyi kavrayamaz.
 Her emzirmeden önce ve sonra memelerin temizlenmesine ya da yıkanmasına
gerek yoktur. Temizlemenin sık yapılması memenin tahriş olmasına neden
olabilir. Meme başının kenarında bulunan (aerola) kahverengi kısımdaki
tüberküllerden salgılanan yağlı, antibakteriyel madde memeyi doğal olarak
korur. Önemli olan ellerin yıkanmasıdır.
 Zorunlu olmadığı sürece anne ve bebek aynı odada tutulmalıdır ki bebek her
istediğinde annenin bebeği emzirmesi sağlanabilmelidir.
 Bebek emzirilirken ilaç kullanılması halinde ilacın anne sütü ile bebeğe geçmesi
durumu söz konusu olacaktır. Bu nedenle doktor kontrolü olmadan ilaç almak
bebek için sakıncalı olacaktır.
 Oturarak emziren anne, oturuş pozisyonuna dikkat etmelidir. Gövdesini bebeğe
yaklaştırıp eğilmek yerine bebeği kendine yaklaştırarak dik oturmaya özen
göstermelidir.

1. HASTALIK
1.1. Tanımı ve Belirtileri
Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı;”Yalnız sakatlık ve hastalığın olmayışı değil bedenen
ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin bulunması” olarak tanımlamaktadır. Hastalık
ise sağlığın zıddı bir kavramdır. İnsan vücudunun çeşitli nedenlerle bedensel, sosyal ve
ruhsal yönden dengesinin bozulmasına hastalık denir. Hastalık; kişiyi rahatsız eden, normal
olmayan ve kendi bedeninden kaynaklanan uyarımların oluştuğu bir durumdur. Diğer bir
deyişle, sağlığın bozulmasıdır. Hastalık vücutta hücre ve organlarda yapısal ve fonksiyonel
değişimler yapar.
Hastalık Belirtileri; kendileri tek başlarına hastalık olmayan; ancak hastalık
durumunda birkaçı bir arada görülen, insanı rahatsız eden olumsuzluklardır .Bu belirtilerin
izlenmesi, hastalık teşhisinde önemli rol oynar.
Her hastalığın kendine özgü belirtileri vardır. Ancak genelde tüm hastalıklarda ortak görülen
belirtiler şunlardır:
1.1.1. Ateş
Hastalığa karşı vücudun göstermiş olduğu bir tepkidir. Normal kabul edilen 36-37,5
derece arasındaki vücut ısısının yükselmesine ateş denir.Vücut ısısının normalin üzerine
çıkması, genellikle bir enfeksiyonun oluşuna bağlıdır.Ateşi olan çocuğun vücudu sıcak,rengi
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soluktur.Genellikle titrer.Çocuk ateşlendiği zaman alnı, koltuk altı ve kasıkları ıslak bezlerle
silinmeli ya da ılık suyla banyo yaptırılmalıdır.Gerekirse banyo işlemi, gün içinde birkaç kez
tekrarlanmalıdır.Ateşi olan çocuk üşüdüğü için üstü kalın örtülerle örtülmemelidir.Üzerine
de ince giysiler giydirilmelidir.Bol içecek ve sıvı gıdalar verilmelidir.Doktora götürülüp
ateşinin neden kaynaklandığının sebebi araştırılmalıdır.

Çocuklarda ateş (vücut ısısı) üç şekilde ölçülür:
 Ağızdan (dil altından)
 Koltuk altından
 Makattan
Vücut ısısı büyüklerde koltuk altı ve dilaltından, bebeklerde makattan veya koltuk
altından ölçülebilir. Makattan ve dilaltından ateş ölçümlerinde ısı, koltuk altı ısısından bir
derece yüksektir.
Ateş, derece ile ölçülür. Ateş ölçmeden önce derece iyice sallanır. Derecenin cıvalı
ucu koltuk altına yerleştirilir. Koltuk altı kuru olmalıdır. Çocuğun kolu, derece yerinden
düşmeyecek şekilde vücuduna bitişik olarak 3-5 dakika tutulur. Sonra derece çıkartılıp
okunur.
Dilaltından ölçülecekse aynı şekilde derecenin cıvalı ucu, dilaltına konulup çocuğun
ağzını 3 dakika kapalı tutması istenir.
Ateş, makattan ölçülecekse çocuk belden aşağısı çıplak olarak sırtüstü yatırılır. İki
bacağı, bir elle tutularak hafifçe yukarı kaldırılır. Derecenin cıvalı ucu, makattan 1-2 cm içeri
sokulur. 1-2 dakika beklenir. Sonra derece çıkartılıp okunur. Bu ölçümler, belirli aralıklarla
tekrarlanmalı ve not edilmelidir.
Çocuğun ateşi, 39 derecenin üstüne çıkıyorsa; yüksek ateş, havaleye sebep
olabileceğinden vakit geçirmeden doktora götürülmelidir.Cıvalı termometreler yerine son
yıllarda dijital termometreler yaygın olarak kullanılmaktadır.Kulaktan ölçen dereceler de
mevcuttur.Ancak pahalı olduğu için kullanımı çok yaygınlaşmamıştır.

1.1.2. Kusma
Mide içeriğinin, istek dışı olarak ağızdan gelmesidir. Bebek beslendikten kısa bir süre
sonra bu durum yenilenlerin geri gelmesidir, kusma olarak değerlendirilmez Gaz çıkarırken
yediklerinin bir kısmı ağızdan gelebilir, bu durum beslenirken hava yutması sonucu olur.
Kusma tek başına da hastalık belirtisi olabilir. Kusma devamlı ve kokulu ise ishal ve
ateş de beraberinde var ise bir hastalık olabileceği düşünülerek doktora başvurulmalıdır.
Bazı ateşli hastalıklar, fazla beslenme, boğmaca, mide ve solunum yolu
rahatsızlıkları,düşmeler sonucu beyin sarsıntıları ve psikolojik nedenlerle kusma görülebilir.
1.1.3. İshal
Dışkının sulu ve normalden daha sık olmasıdır. İshal; sindirim sistemi
hastalıkları,idrar yolu enfeksiyonları ,beslenme bozuklukları ve bulaşıcı hastalıkların bir
belirtisi olabilir.İshalde fazla beklemeden doktora başvurulmalıdır.
1.1.4. Karın Ağrısı
Fiziksel ya da psikolojik olabilir. Çoğu karın ağrıları, hiçbir tedavi gerektirmeden
kendiliğinden geçer.
Karın ağrısı, sindirim sistemi hastalıklarında görülen bir belirtidir. Kusma, ishal ve
ateşle birlikte olabileceği gibi tek başına da olabilir.
Karın ağrısına; bağırsak parazitleri, bağırsak düğümlenmesi, besin zehirlenmeleri,
mide hastalıkları ve apandisit sebep olabilir.
1.1.5. İştahsızlık
Alınması gereken besin miktarının az alınması durumudur. Çocuklarda iştah, vücudun
enerji gereksinimine bağlıdır. Çocuklar hareketli oldukları zamanda çok yerler; az enerji sarf
ettikleri zamanlarda ise iştahsız olurlar. Bazı çocuklar diğerlerine kıyasla yediklerini daha az
yakar. İştahsızlıkla birlikte çocukta sağlıksız bir görünüm gözleniyorsa ve yaşıtlarının
gelişim olarak gerisinde kalıyorsa bunun nedenleri araştırılmalıdır.
Ateşli hastalıklar, karaciğer enfeksiyonları, boğaz ağrısı, idrar yolu enfeksiyonları,
fazla şekerli gıdalar yeme, gereğinden fazla süt içme, ek besinlerine zamanında başlamama,
düzensiz yemek yedirme ve annenin fazla ısrarcı olması vb. durumlarda iştahsızlık gözlenir.
Nedeninin belirlenmesi ile sorun çözülebilir.
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1.1.6. Öksürük
Vücudun bir tür savunma mekanizmasıdır. Solunum sitemi hastalıklarında görülen bir
belirtidir. Boğaz ve ciğerlerdeki bir tahriş ya da sıkışma sonucu görülen normal bir tepkidir.
Öksürük bir nezle belirtisi olduğu gibi boğmaca, kızamık, grip, verem, bronşit,
zatürree gibi hastalıkların belirtisi de olabilir. Sigara dumanı, boğaza yabancı cisim kaçması
durumlarında da görülebilir. Eğer öksürük, nefes almayı zorlaştırıyor ve dudak kenarlarında
morarmaya neden oluyorsa önemli bir sağlık sorunudur, hemen doktora başvurulmalıdır.
1.1.7. Döküntüler
Bazı hastalıklarda (kızıl, kızamık gibi) vücut üzerinde döküntüler görülebilir.
Döküntülerin oluş şekli, hastalığa göre değişiklik gösterir. Döküntü bazen de deriye temas
eden herhangi bir şeye alerjiyi ya da vücudun tahriş edici bir kimyasal maddeye tepkisi
gösterebilir.Bu belirtilerin dışında halsizlik, burun akıntısı, yorgunluk, durgunluk, renk
solukluğu ve çeşitli ağrılar da hastalıkların belirtileri olarak görülür.

1.2. Beden Sağlığını Bozan ve Hastalığa Neden Olan Etkenler
1.2.1. Kalıtımla ilgili nedenler
Kalıtım, kişinin anne-babasından genler yoluyla aldığı özelliklerdir. Kromozomları
oluşturan genler, organizmanın bütün özelliklerinin ve yapısının ortaya çıkışını düzenler: Saç
rengi, göz rengi gibi fiziki özellikler kadar genetik, metabolizma ve hormonal hastalıklar da
kalıtım yoluyla anne-babadan genler aracılığıyla çocuklara aktarılır.
Genetik hastalıklar; hemofili mongolizm vb.
Metabolizma hastalıkları; şeker hastalığı, hipertansiyon, fenilketenüri, bazı kan
hastalıkları (akdeniz anemisi) vb.
Hormonal hastalıklar; devlik, cücelik, hipertroidizm
Son yıllarda hastalıkların tedavisinde kalıcı olarak ilaç tedavisi yerine gen tedavisi
düşünülmektedir. Çünkü ilaçla geçici tedavi elde edilir. Ancak genlerde yapılacak
değişikliğin geri dönüşü yoktur. Böyle bir tedavi beklenmeyen, istenmeyen sonuçlar da
doğurabilir.
1.2.2. Çevre ile İlgili Nedenler
İnsan, çevresi ile bir bütündür. Çevre koşullarının iyiliği ya da bozukluğu orada
yaşayan insanların sağlıklarını etkiler. Çevredeki olumsuzluklar (hava, su kirliliği, gürültü,
stres vb.)bireye ne kadar yakın ise bireyin sağlığı da o ölçüde bu olumsuzluklardan etkilenir.
Fiziki çevrenin bütün öğeleri insan sağlığını etkilemektedir. Çevredeki havalandırma,
ısınma, aydınlanma, temiz suyun temini, pis suyun ve çöplerin uzaklaştırılması, gürültü, iş
ortamı insan sağlığını ayrı ayrı etkileyen etmenlerdir.
İnsanların sağlığına çevrenin etkisi, döllenmeden itibaren başlar, ölünceye kadar
devam eder.
Sağlığa etki eden çevresel etmenler şöyle sıralanabilir.
1.2.2.1. Mikrop ve Parazitler
Mikroplar; mikroskopla görülen, tek hücreli canlılardır. Virüs, bakteri, mantar gibi
çeşitleri vardır. Bazı bakteriler, yoğurdun yapılmasından ve bağırsaklarda bazı vitaminlerin
sentezinde etkendir. Bazıları da insan vücudunda çoğalarak tifo, kolera, kızamık, kabakulak
gibi bulaşıcı hastalıklara sebep olurlar. Hastalık nedeni olan mikroplar, vücuda solunum
(hava), sindirim ve deri yoluyla girer.
İnsan vücudunda çoğu kez bağırsaklarda yaşayan ve besinlerini insandan alan
organizmalara parazit denir. Mantarlar, kıl kurdu, şerit, solucan, tenya gibi parazitler
insanların besinlerine ortak olduğu için onların zayıflamalarına, halsizlik ve kansızlığa neden
olurlar. Parazitler vücuda ağızdan veya deri yoluyla girerek bağırsaklara yerleşirler.

Bir de hastalıkların insanlara bulaşmasında rol oynayan faktörler vardır. Bunlar
sivrisinek, tahtakurusu, pire, bit, kene gibi canlılardır. Sivrisinekler sıtma hastalığını, fare ve
sıçanlar vebayı, bitler tifüs hastalığını insanlara taşırlar ve olumsuz sağlık şartlarında
salgınlara ve ölümlere neden olurlar.
1.2.2.2.Yetersiz ve Dengesiz Beslenme
Sağlıklı olmanın ön koşulu yeterli ve dengeli beslenmedir. Beslenmenin yeterli ve
dengeli olabilmesi için ihtiyaç duyulan kalite ve miktarlarda, düzenli olarak besin
maddelerinin vücuda alınması gereklidir. Yetersiz ve dengesiz beslenme durumu; vücudun
günlük işlerini yerine getirememesi, büyüme ve gelişmede gerilik, mikroplara karşı
direncinin kırılması sonucu hastalık hâliyle sonuçlanır. Beriberi, marasmus, raşitizm,
kuvaşiorkor, skorbüt vb. yetersiz ve dengesiz beslenmenin neden olduğu hastalıklardır. İshal,
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verem, kızamık gibi bazı hastalıkların yerleşmesinde ve iyileşmesinde beslenme önemli rol
oynar.
1.2.2.3. Düzensiz Uyku ve Yorgunluk
Uyku, beslenme kadar önemlidir. Çocuğun sağlıklı gelişebilmesi için yeterice uyuması
gereklidir. Bazı hormonların salgısı uyurken artar, bazıları da uyurken azalır. Örneğin;
büyüme hormonunun salgılanması uykuda artar, bu nedenle uyku büyümede önemli rol
oynar. Çocuklarda uyku gereksinimi farklıdır. Yeni doğanlar, beslenme ve alt temizliği
zamanları dışında günün hepsini uyuyarak geçirirler.9. aydan 3 yaşına kadar ortalama 11-12
saat gece,2-3 saat de gündüz uyurlar. Yetişkinlerin ise günde 8 saat uyuması gerekir. Çocuk
büyüdükçe uyku süresi azalır. Böylece çocuğun doğal direnci artar, hastalıklara karşı güçlü
olur. Yeterince uyumayan çocuklar, huysuz, hırçın, neşesiz ve iştahsızdır. Hastalıklara daha
kolay yakalanır. Uyku, dinlenme için en iyi yoludur. Dinlenme ile vücut zindelik kazanır.

İnsanın sevdiği, hoşlandığı hobilerinin olması ve bu hobilere zaman ayırması dinlenmesini
sağlayabilir Örneğin zihinsel yorgunluk; hafif bedensel hareketleri gerektiren bahçede
çiçeklerle uğraşma, sportif koşu ya da yürüyüşlerle atılabilir.
Vücudun sürekli yoğun tempoda çalışması, düzensiz ve az uyku, sinir sisteminin ve
duyu organlarının fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Dikkati ve iş verimini azaltır, vücut
direncini düşürür.Sonuçta hastalıklara zemin hazırlar.
1.2.2.4. Duygusal Nedenler
Kişinin ailesi, eşi , çocukları,yakın çevresi ve kendisiyle ilgili duygusal problemleri
varsa bunlar beden sağlığına da olumsuz etki eder. Çocuklarda duygusal gelişim; güven
duygusu eksikliği, anne-baba ölümü, anne babanın ayrılması,kardeş kıskançlığı, yetişkinlerle
sağlıklı iletişimin kurulamaması gibi nedenlerden çok etkilenir.Bunların sonucu ortaya çıkan
iştahsızlık,huzursuzluk,isteksizlik,mutsuzluk gibi durumlar bağışıklık sistemini de
bozar.Hastalıkların oluşmasına sebep olabilir.Bu durumlar hastalığa yakalanmayı
kolaylaştırdığı gibi hastalığın uzun sürmesine de neden olur.
1.2.2.5. Mesleki Nedenler
Bireyin sahip olduğu meslek ve mesleğinin gerektirdiği şartlar, beden sağlığını olumlu
ya da olumsuz etkiler. Mesleğin gerektirdiği sağlıksız iş ortamı, iş arkadaşlarıyla olan
olumsuz ilişkiler, stres ve yorgunluklar insan sağlığını olumsuz etkilerken gelecek
güvencesi, işe göre tatmin edici ücret, ilgi ve yeteneklere uygun işte çalışma, insan sağlığını
özellikle ruhsal açıdan olumlu etkiler.
Çalıştığımız meslekler bazı hastalıklara neden olabilmektedir. Örneğin öğretmen ve
hemşirelerde fazla ayakta kalmaya bağlı olarak varis ve hemoroit oluşabilmektedir. Kömür

ocaklarında çalışanların büyük çoğunluğunda solunum sistemi hastalıkları görülebilmektedir.
Ya da çalışılan ortamlarda kullanılan çeşitli kesici makinelerin meydana getirdiği çeşitli
kazalar ve dolayısıyla ortaya çıkan hastalıklar, meslek hastalıkları olarak adlandırılmaktadır.
1.2.2.6. Kazalar
Kazalar, aniden ortaya çıkan ve organizmada hasarlara yol açan olaylardır. Bu olaylar
sonucunda bireyler hem bedensel hem de maddi manevi kayıplara (sakatlıklar, yaralanmalar
ve ölümler gibi) uğrayabilirler.
0–2 yaş çocuklarında görülen kazalar, genellikle ev içinde olan kazalardır. Çarpma,
düşme kesikler, yanmalar, prizlerden elektrik çarpmaları, zehirlenmeler vb.dir. Bu
kazalardan çocuklarımızı korumak için dikkatli ve duyarlı olmak, kurallara uygun
davranmak gerekir.İlk yardım tedbirlerinin bilinip uygulanması da özellikle insan sağlığı
açısından hasarların azalmasında önemli rol oynar.
1.2.2.7. Sigara, Alkol ve Uyuşturucular
Sigara, alkol ve uyuşturucular insan sağlığını bozan etmenlerin başında gelir. Bu
maddelerin kullanım miktarı, süresi ve sıklığı önemlidir.Miktar, sıklık ve süre arttıkça
vücutta oluşturduğu hasar da artar.Özellikle bazı hastalıkların (kalp-damar
hastalıkları,akciğer hastalıkları,kanser vb.)oluşmasına ve çabuk ilerlemesine yol açabilirler.
Yetişkinlerin sigarayı bebeklerin ve çocukların yanlarında içmeleri onların sağlığını
olumsuz etkiler. Pasif içici durumunda olanlar, en az içenler kadar zarar görürler.
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0 - 6 YAŞ ÇOCUKLARINDA SIK
GÖRÜLEN ŞİKÂYETLER, NEDENLERİ,
BELİRTİLERİ, BAKIM VE KORUNMA
YOLLARI
2.1. Pamukçuk ve Ağız Yaraları
Pamukçuk; yeni doğanda ve süt çocukluğu döneminde dil, yanak içleri ve damakta
görülen bir mantar hastalığıdır. Ağız içinin her iki tarafında beyaz lekeler oluşur. Bu lekeler,
toplu iğne başı büyüklüğündedir ve ağızda süt pıhtısı görüntüsü verir. Prematürelerde, temiz
bakılmayan hastalıklı ve zayıf bebeklerde daha sık görülür. Bebek, ağzı acıdığı için emmede
zorluk çeker.
2.2. Gaz Sancıları ve Karın Ağrıları
Gaz sancısı olan bebek bacaklarını karnına doğru çeker, yüzü kızarır ve yüksek sesle bağırır.
Bebek emzirilirken sütle birlikte bir miktar da hava yutar. Anne her emzirmeden
sonra bebeğini, baş ve omuz hizasında dik tutarak sırtını sıvazlamalı, bebeğin gazını
çıkarmalıdır. Bu işlemden önce omzuna temiz bir tülbent koymayı da ihmal etmemelidir.
Çünkü bebek, gaz çıkarma esnasında yediklerinin bir kısmını da kusabilir. Gaz çıkarma
işlemi, bebeğin annenin dizleri üzerine yüzükoyun yatırılmasıyla da yapılabilir. Bebeğin
gazının çıktığı gark sesinin gelmesiyle anlaşılır. Gazı çıkartılmadan yatırılan bebekler
sancılanır ve sürekli ağlar. Karnı şişkindir. Ağlama sırasında yüzleri kızarır, bacaklarını
karnına doğru çeker ve yüksek sesle bağırırlar.

Gaz sancısı bebeğin büyüme ve gelişmesini engellemez, zamanla azalarak 3 aylıktan
sonra kaybolur.
Daha büyük çocuklarda gaz, genellikle üşütme ve bazı yiyeceklerden olur. Çocuk
yardımsız olarak gazını çıkarabilir. Korunmak için anne, çocuğu mevsimine göre giydirmeli,
gaz yapan yiyecekler normalden fazla tüketilmemelidir.
Karın ağrıları çocukluk yıllarında daha çok görülür. Ağrı, şiddetli değilse ve çocuk
diğer uğraşlara daldığında karın ağrısını unutabiliyorsa ağrı psikolojik kökenli olabilir.
Ancak karın ağrısı çok şiddetli ve uzun süre devam ediyorsa, sık sık tekrarlıyorsa ,
ateş, kusma,ishal gibi diğer belirtilerle birlikte görülüyorsa hastalık belirtisi olarak
değerlendirilmeli ve mutlaka çocuğu doktora götürmelidir.
.
2.3. Kusma
Midedeki besinlerin, karın kaslarının kasılması sonucu ağız yoluyla boşalması kusma
olarak tanımlanır. Yeni doğanda, beslenmeden sonra bir miktar besinin ağız ve burundan
çıkması kusma ile karıştırılmamalıdır. Bu durum çoğu kez zararsızdır. Ancak sırtüstü yatan
bebeğin kustuklarının solunum yoluna kaçabilmesi nedeniyle boğulma tehlikesi söz konusu
olabilir.Onun için bebek beslendikten sonra yan yatırılmalıdır.Çocuk otururken kusarsa yüzü
hemen aşağıya çevrilmeli,solunum yolları serbest bırakılmalıdır.
Gerçek kusmada, alınan gıdanın büyük bir kısmı çıkartılır.

Kusmanın sebebi, mama ile yutulan havanın yaptığı bozukluktan olabileceği gibi;
soğuk algınlığı,ateşli hastalıklar,idrar yolu ve böbrek iltihapları, mide-bağırsak kanalı
hastalıkları ve korku gibi psikolojik etmenler de olabilir.Bu sebeple kusma, beraberinde
görülen ateş, ishal, karın ağrısı vb. belirtilerle beraber değerlendirilmelidir.Kusmalar ciddi su
ve kilo kaybına yol açabileceği için tedavide geç kalınmamalıdır.
Bebeklerde beslenme hatalarına bağlı kusmalar; bebeğin hava yutmadan
beslenmesiyle, beslenme sırasında yutulan havanın neden olduğu gazın çıkartılmasıyla,
temiz ve sağlıklı besinlerle önlenebilir. Kusma geçtikten sonra bebeğin bir süre dinlenmesi
sağlanmalıdır. Sulu ve hafif yiyeceklerden başlanarak az ve sık sık beslenmelidir.
Kusmanın yaşanmaması için alınması gereken önlemler şunlardır:
 Mama ve diğer gıdalar temiz ve taze hazırlanmalı, yeterli miktarda ve normal
ısıda olmalıdır.
 Biberonun emzik deliğinin büyük ya da dar olmaması gerekir.
 Süt veren anne üşütmemeli ve kendi bakımına özen göstermelidir. Sigara, alkol
gibi çocuğa zararlı alışkanlıkları varsa bunları bırakmalı,doktora danışmadan
ilaç kullanmamalıdır.
 Çocuklar yaşlarına uygun beslenmeli ve normalin üstüne çıkılmamalıdır.
 Katı besinlere erken ya da geç başlanmamalıdır.
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 Beslenme ve gaz çıkartılmasından sonra çocuk, fazla hareket ettirilmeden sağ
tarafına yatırılmalıdır.
 Tekrarlayan ve nedeni belli olmayan kusmalarda mutlaka doktora
başvurulmalıdır.
2.4. İshal (Diare, Sürgün)
Çocuğun alışılmış sayıdan (üçten fazla) ve sulu kaka yapması durumuna ishal denir.
İshal, çocuğun vücudunda su ve tuz kaybına yol açar. Hatta ileri safhalarda ölüme neden
olabilir.
Süt çağı çocuklarının bağırsakları çok duyarlı olduğundan kolaylıkla ishal olurlar.
Çocuklarda başlıca ishal nedenleri
 Beslenme hataları:
 Aşırı beslenme-özellikle süt çocuklarında görülür.
 Az beslenme-Uzun süre yetersiz beslenen süt çocuklarında açlık
ishalleri görülür.
 Mide bağırsak alerjisi: İnek sütü ve diğer besinler alerjiye neden olur.
 Enfeksiyon hastalıkları: Bakteri veya virüslere bağlı bağırsak
enfeksiyonlarında şiddetli ishaller görülebilir. Tifo ,dizanteri, kolera ,yaz ishali
gibi.

 Bağırsak parazitleri : Çocukta görülen ishalin kaynağı olabilir.
 Zehirlenmeler: İlaç veya bazı zehirli maddelerin alınması sonucu çocuklarda
ishal ve kusma görülür.
İlk 4-6 ay anne sütü ile beslenen bebeklerde ishal daha az görülür. İshal, çocuklarda
önemli beslenme bozukluklarına yol açar. İshal sırasında çocuktaki su ve tuz kaybı mutlaka
yerine konulmalıdır. Ağızdan verilen şeker, tuz, karbonat eriyiği hayat kurtarıcıdır.
Su kaybı belirtileri olan çocuklara ishal paketleri (ORS) verilmelidir. Bu paketler,
sağlık kuruluşları ve eczanelerden temin edilebilir. Hazır ishal paketi temin edilmediği
durumlarda bu paket evde hazırlanabilir:
 5 su bardağı kaynatılıp soğutulmuş su
 2 çorba kaşığı toz şeker
 1 çay kaşığı tuz,1 çay kaşığı karbonat
İshali olan çocuklara her sulu kakadan sonra en az 1 çay bardağı bu karışımdan
verilmelidir. Çocuklar bunun tadından hoşlanmazlar, meyve suyu ile karıştırılabilir. Bu ishal
içeceği, çocuğu tedavi etmek için değil; sadece vücudundaki su ve tuz kaybını önlemek
içindir.
İshalli çocuğun bağırsaklarında emilim az olacağından, eskisinden daha kuvvetli
yiyeceklerle beslenme ihtiyacı doğar. Bunun için çocuğun sulu, fakat besin değeri yüksek,
sindirimi kolay yiyeceklerle az az ve sık sık beslenmesine devam edilmelidir.
Bu yiyecekler:

 Emiyorsa anne sütü
 Bol miktarda kaynatılıp soğutulmuş su
 Elma, şeftali, havuç gibi meyve suları, muz
 Açık çay, ıhlamur,
 Ayran (büyük çocuklara kola)
 Yağsız çorbalar
 Pirinç lapası, yağsız yoğurt
 Havuç, patates püresi vb
 Pişmiş yağsız et

Anne sütü ile beslenen çocuk ishal olursa, emzirmeye devam etmelidir. Çocuk
emmiyorsa, inek sütü alıyorsa inek sütünü sulandırma iki misli fazla olmalıdır. Çocuğun
dışkısında kan varsa dışkı sayısı 8-10 defadan fazla ise yüksek ateşi ve kusması varsa, ishal
birkaç gündür devam ediyorsa, ağız ve dilde kuruluk, dalgınlık, idrar yapamama veya çok az
yapma, gözlerde ve bıngıldakta çökme ve karın derisinde gerginliği kaybetme gibi
belirtilerden biri ya da birkaçı görülürse çocuk vakit geçirmeden doktora götürülmelidir.
Bebeklerin ve küçük çocukların ishalden korunması için yeterli ve dengeli beslenmesi
gerekir. İlk 4-6 ay anne sütü çocuk için en ideal besindir. 6. aydan sonra ek besinler
verilmelidir. İçme suyu temizliğinden emin olunmayınca su kaynatılmalıdır. Çocuğa
verilecek tüm besinler taze, temiz olmalıdır. Sonra ek besinler verilmelidir. Sebze ve
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meyveler bol su ile 3-4 kez yıkanmalıdır. Yiyeceklerin hazırlanması, pişirilmesi ve
saklanması sağlık kurallarına uygun şekilde, temiz ortamda yapılmalıdır. En önemlisi de;
anne çocuğun bezini değiştirdikten sonra, kendisi tuvaletten çıktıktan sonra, yiyecekleri
hazırlamadan ve bebeği beslemeye başlamadan önce ellerini sabunla iyice yıkamalıdır.
Tuvaletler temiz tutulmalıdır. Sinek ve böceklerle mücadele edilmelidir. Çöpler kapalı
torbalar içinde saklanmalıdır.

2.5. Kabızlık (Peklik-Konstipasyon)
Dışkının seyrek aralıklarla, geç ve güçlükle yapılmasına kabızlık denir. Kabızlıkta
kalın bağırsaklar düzenli aralıklarla boşaltılamaz.
Nedenleri:
 Yanlış beslenme; çok fazla et, ekmek, yumurta, kek, bisküvi ve pasta yemek
 Tek yönlü beslenme
 Yalnız inek sütü ile beslenme
 Yüksek proteinli posa bırakmayan besinlerle beslenme
 Bağırsak faaliyetlerinin tembel oluşu
 Kalın bağırsakta yapışıklıklar
 Makattaki çatlaklıklar
 Hareketsizlik
 Psikolojik nedenler(oyuna dalma, okula geç kalma korkusu, ilgisizlik vb.
nedenlerle tuvalete gitmeyi geciktirme)
 Su ve sulu gıdaların az tüketilmesi
 Erken tuvalet eğitimi

Kabızlığın belirtileri:
Kabızlık, karında şişlik yapar. Çocuk kakasını yaparken ağlar. Katılaşmış kaka,
makatın iç zarını zedeleyerek kanamaya neden olabilir. Kaka yaparken kanama olursa
çocuğu hemen doktora götürmelidir.
Kabızlığı önlemek için:
 Çocuk, yeterli ve dengeli beslenmelidir.
 Yeterli miktarda sıvı ve sulu gıdalar verilmelidir.
 Çocuğun yeterli hareket etmesi sağlanmalıdır.
 Taze meyve-sebze tüketimi artırılmalıdır.
 Neden, psikolojik ise sebebi araştırılıp çocuğun rahatlaması sağlanmalıdır.
 Düzenli kaka yapma alışkanlığı kazandırılmalıdır.
 Sabahları aç karnına bir bardak ılık su içmesi sağlanmalıdır.
2.6. Kulak Ağrıları:
Bebeklerde ve büyük çocuklarda kulak ağrılarına sık rastlanır. Çoğunlukla çocuklar
rüzgarda kaldıklarında ve soğuk havada iyi korunmadıklarında kulak ağrısı çekebilirler.
Yeni doğan bebekte ve süt çocuğunda olan kulak ağrılarının nedeni farklıdır. Yeni
doğanda kulak ağrısının nedeni amniyos sıvısının kulağa kaçmasıdır.Yüksek ateş, ishal,
sindirim sistemi bozukluğu ve kilo kaybı görülür.Meme emme sancıyı artırır.Kulak memesi
altına dokunulduğunda ağrı artar.
Genellikle kulak ağrıları, enfeksiyonlardan ileri gelir.Süt çocuğunda boğazdan östaki
borusu yoluyla orta kulağa giren mikroplar ağrılara neden olur.Düzensiz ateş,sindirim
bozukluğu baş gösterir,çocuk kilo alamaz.Kulağını çekiştirerek ani sancılarla bağırır.Bu
durumda doktora başvurulması gerekir.
2.7. Ateş ve Havale
Sinir sisteminin hastalığı ya da fonksiyon bozukluğu sonucu iskelet kaslarının
kasılmasıyla ortaya çıkan rahatsızlığa havale denir.
Çocuk hastalıkları arasında en acil ve korkutucu olanıdır. Yüzde el ve ayaklarda irade
dışı titremeler ile kendini gösterir. Havalenin uzaması beyin dokusunda kalıcı zedelenmelere
sebep olabilir.
Havale Sebepleri:
 Doğum travmaları (zor doğum nedeniyle beyinde zedelenme vb.)
 Metabolik bozukluklar (kan şekeri ve kandaki minerallerin düşüklüğü)
 Sinir sistemi hastalıkları (menenjit, beyin iltihabı)
 Ateşe bağlı havale (Bebeğin ateşi 39 ‘un üzerine çıkıyorsa yüksek ateşe bağlı
havale olabilir.)
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Havale Durumunda:
 Çocuğun üzerindeki fazla giysiler çıkartılmalıdır.
 Ilık su ile yıkanmalıdır.
 Şuuru yerinde ise ağızdan sıvı verilmelidir.
 Çocuk vakit geçirilmeden hemen doktora götürülmelidir.
2.8. Pişik
Pişik, genellikle idrar ve dışkının bebeğin tenine temas ettiği hassas deri bölgesinde
görülür. Hafif kabartılı bir kızarıklık biçiminde ortaya çıkar. İlerlemiş pişiklerde deri yer yer
soyulup iltihaplanabilir.Pişiğe bebeğin dışkısındaki bakteriler ve idrarın bileşimindeki

amonyak sebep olur.Bebek bezlerini yıkamada kullanılan deterjanlardaki maddeler de pişik
yapabilir. Anne sütüyle beslenen çocuklarda pişik, mamayla beslenenlere göre daha az
görülür.

Bebeklerde pişik oldukça rahatsız edici bir durumdur.
Pişikleri önlemek için:
 Bebeğin bezi 3-4 saatte bir değiştirilmelidir. Pişik olduğunda bu bölge ılık suyla
yıkanıp iyice kurulandıktan sonra doktorun önerdiği pişik kremleri
kullanılmalıdır.
 Pamuklu bezler tercih edilmelidir. Bebeğin çamaşırları ve bezleri deterjan
yerine sabun tozu ile yıkanıp kaynatılmalı, çok iyi durulanmalıdır. Açık havada
kurutulduktan sonra ütülenmelidir.
 Kesinlikle pudra kullanılmamalıdır.
 Oda sıcaklığı uygunsa her gün 1-2 saat bebeğin altı açık tutularak bez tahrişi
önlenmelidir. Bu işlem tahriş olmuş derinin iyileşmesine de yardım eder.
 Bebeğin altını bağlamak için hazır bez kullanılmalıdır.
.
3. 0 – 12 YAŞ ÇOCUKLARINDA GÖRÜLEN
HASTALIKLAR
3.1. Difteri ( Kuşpalazı )
Daha çok çocuklarda görülen, difteri basilinin neden olduğu öldürücü olabilen bir
hastalıktır.
Kuluçka dönemi 1-7 gündür.
Bulaşma, difterili bir hastayla yakın temasta bulunma, difteri basillerinin bulaşmış
olduğu eşyaların, yiyecek ve içeceklerin kullanılmasıyla olur.
En duyarlı yaş 2-8 yaşlardır. Sonbahar, kış mevsiminde görülür.
Difteri basilinin yerleşme yerine göre ağız, boğaz, gırtlak, göz, göbek, deri ve orta
kulak difterisi görülür. Genelde boğaz ağrısı, yutma zorluğu, burun akıntısı, ses kısıklığı
görülür. Ateş olmayabilir.Boyundaki lenf bezleri şişer.Hastalık,kalp ve sinir sisteminde
hasara yol açar, geçici felçlere sebep olabilir.Tehlikeli bir hastalık olduğu için vakit
geçirilmeden doktora götürülmelidir.Yatak istirahatı gerekir.Bol su ve yumuşak gıdalar
verilmelidir.
Difteri aşısı hastalığı önler.

3.2. Boğmaca
Çocukluk çağında sık görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Nedeni boğmaca
basilidir.Kuluçka dönemi 7-14 gündür.Doğrudan hasta kişiyle temas ve damlacıklar yoluyla
bulaşır.İlkbahar,kış aylarında sık görülür.Her yaşta görülebilmesine rağmen 6-7 yaşlarından
önce daha fazla görülür. Süt çocuklarında ağır seyreder.
Hastalık 3 dönemde izlenir:
 Nezle dönemi: Soğuk algınlığı şeklinde başlar. Hafif nezle, ateş, öksürük,
iştahsızlık, göz yaşarması görülür.1-2 hafta sürer.
 Öksürük dönemi: 3-6 hafta sürer. Üst üste boğulur gibi öksürük nöbetleri, derin
soluk alma, öksürükten sonra kusma görülür.Bu öksürüklerde yüzde
kızarma,morarma olur.Dil dışarı çıkar.Gözler dışarı fırlar gibidir ve
yaşarır.Soluk alırken ıslık çalar gibi ses çıkar.Öksürük sonrası balgam
vardır.Terleme, yorgunluk,halsizlik ortaya çıkar.
 İyileşme dönemi: 2-3 hafta sürer. Bazen iyileşme aylar da sürebilir. Zamanla
öksürük nöbetlerinin şiddeti ve sayısı azalır. Hasta rahatlar, iştahı
düzelmeye,neşesi yerine gelmeye başlar.
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Bakım: Çocuk mutlaka doktora götürülmeli, doktorun önerdiği ilaç tedavisi
uygulanmalıdır. Dinlenme ve yatak istirahatı şarttır. Hastanın odasının sık sık
havalandırılması ve nemlendirilmesi gerekir. Bol proteinli ve vitaminli gıdalarla az az ve sık
sık beslenmelidir. Bol sıvı almalıdır.

Korunma: Hasta çocuklar, sağlıklı kişilerden uzak tutulmalıdır. Aşılama tam korunma
sağlar. Hastalığı geçirenler ömür boyu bağışıklık kazanır.
3.3. Kızamık
Kızamık virüsünün neden olduğu, döküntülü, bulaşıcı bir çocuk hastalığıdır.
Bulaşma : Hastanın ağzından çıkan damlacıklarla bulaşır.
Kuluçka dönemi : 10-14 gündür.
Her yaşta görülebilir. Genellikle 6 aydan büyük çocuklarda daha çok kış sonu, bahar
aylarında görülür.
Belirtileri :Yüksek ateş, halsizlik, iştahsızlık, nezle, öksürükle başlar. Gözler yaşarır,
kızarır, kirpik dipleri çapaklanır. Kızamığın en önemli özelliği ağı†tw –†„œzda � koplik lekelerinin
çıkmasıdır. Bu lekeler, ağızda kırmızı zemin üzerinde tuz taneleri serpilmiş döküntüler
görünümündedir. Bu lekelerin görülmesinden 1-3 gün sonra kulak arkasından başlayan, yüz,
boyun, gövde bacaklarda yayılan deri döküntüleri görülür. Döküntüler, büyük lekeler
hâlindedir.
Döküntü safhası 3-4 gün sürer. Döküntüler çıktıkları sırayla kaybolur. Daha sonra
deride kepeklenme görülür.

             Bakım Ateş döneminde yatak istirahatı sağlanır. Doktor önerisine göre ilaç kullanılır.
Hasta; sindirimi kolay, yumuşak ve bol karbonhidratlı, proteinli-vitaminli yiyeceklerle
beslenir. Hastanın odası sık sık havalandırılmalıdır. Göz kapakları kaynatılmış soğutulmuş
su ile ağzı ise karbonatlı su ile temizlenmelidir. Hasta iyi bakılmazsa kızamık; orta kulak
iltihabı, zatürree ve beyin dokusu iltihabına sebep olabilir.
Korunma : Aşılanma ile korunma sağlanır.
3.4. Kabakulak
Virüslerin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır.
Bulaşma : Damlacık yoluyla olur.
Kuluçka dönemi :18-20 gündür. 5-15 yaş arası çocuklarda görülür. Kış sonuna doğru
sık rastlanır.
Belirtileri  :  Çene  altı  ve  kulak  altı  tükürük  bezlerinin  şişmesi  sonucu  boynun  yan  tarafında  yumru  oluşur.  
Yutkunmada acıma hissi, ateş ve ağız kuruluğu görülür. Şiş kısım dokunmaya karşı hassas ve ağrılıdır. Belirtiler  
ortaya çıkmadan 1-2 gün önce çocukta genel bir kırgınlık gözlenir. Erkeklerde erbezleri (testisler) de etkilenir. Bu 
nedenle hastalık
süresince doktor kontrolünde olmalıdır. Ergenlik çağında ve daha sonra kabakulak geçiren erkek çocuklarında 
testislerin iltihaplanması sonucu kısırlığa yol açabilir.
Bakım : Özel bir tedavisi yoktur. Yatak istirahatı sağlanmalıdır. Bol proteinli,
yumuşak, sıvı besinler verilmelidir. Doktorun önerdiği ilaçlar kullanılabilir.
Korunma : Aşılama yoluyla yapılır. Hasta çocuk iyileşene kadar okula
gönderilmemelidir.

3.5. Kızamıkçık
Kızamıkçık virüsünün neden olduğu hafif ateşli ve döküntülü seyreden bir hastalıktır.
Gebelikte geçirilirse fetüste zekâ geriliği, mikrosefali ,kalp-damar bozukluğu, işitme ve
görme özürü, sarılık ve ölü doğum gibi ağır anomalilere yol açar.
Kuluçka süresi 14-21 gündür. Bulaşma hasta ile temasla olur. Genellikle 6 aydan
büyük çocuklarda görülür.
Belirtileri: Hafif ateş , nezle ve halsizlikle başlar.Kızamığın hafif şekline
benzer.Döküntü öncesi kulak arkasında lenf bezlerinde şişlik görülür.Ağızda toplu iğne başı
büyüklüğünde kırmızı döküntüler fark edilir.Deri döküntüleri önce yüzde başlar, sonra hızla
boyna kollara,gövde ve bacaklara yayılır.Döküntüler 2-3 gün sürer.Kızamıktan daha az
belirgin noktacıklar hâlinde,pembe renklidir.
Bakım: Kızamıkçık hafif bir hastalıktır. Hastanın birkaç gün dinlenmesi
gerekir.Hastanın iştah durumuna göre kolay sindirebileceği besinler verilir.Kendiliğinden
iyileşir.
Korunma: Aşılama ile olur.
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3.6. Kızıl
Bebeklik döneminde hemen hemen hiç görülmeyen, döküntülü ve bakterilerin neden
olduğu bir hastalıktır. 3-12 yaş arası çocuklarda, ilkbahar ve kış aylarında sık görülür.
Bulaşma, hastaların burun,boğaz salgıları ve deri döküntüleri ile olur.
Kuluçka süresi 2-4 gündür.
Belirtileri: Ani başlayan yüksek ateş, baş, boyun, karın ağrısı vardır.Hastanın
bademcikleri şişer ve kızarır.Dil,çilek görünümünde paslıdır. Daha sonra kıpkırmızı ahududu
görüntüsü alması kızılın tipik özelliğidir. Döküntüler, hastalığın başlangıç belirtilerinden 1-2
gün sonra yüzde başlar, vücuda yayılır. Önceleri sarımtırak kırmızı ve toplu iğne başı
büyüklüğündeki döküntüler birbiriyle birleşir ve bütün vücut derisi güneş yanığı görüntüsü
alır. Döküntüler dirsek içi, kasıklar, diz altı, koltuk altı gibi kıvrımlı yerlerde yoğunlaşır.
Bakım: Doktor önerisine göre ilaç tedavisi yapılır. Hasta çocuk 10-15 gün
dinlenmelidir. Erken tedavi edilmezse böbrek hastalığı, romatizma, orta kulak iltihabı ve
zatürreeye neden olur.
Korunma: Hastalığın aşısı yoktur. Hasta çocukla temastan kaçınılmalıdır. Hasta ile
temas edenlerin boğaz kültürü alınmalı, sonuç pozitif çıkarsa hemen tedaviye başlanmalıdır.

3.7. Su Çiçeği
Virüslerin neden olduğu çok kolay bulaşabilen, döküntülü ve özellikle kışın çok
görülen bulaşıcı bir hastalıktır.Her yaşta görülebilir.
Kuluçka süresi 2-3 haftadır.

Bulaşma, insandan insana , öksürme ve aksırmayla çevreye yayılan damlacıklarla ve
deri kabarcıklarına direk temasla olur.
Belirtileri: Bu hastalıkta hafif ateş, iştahsızlık, halsizlikle beraber deri döküntüleri
vardır. Döküntüler, önce göğüste başlar sonra tüm vücuda yayılır. Sulu kabarcıklar
şeklindedir. Bu kabarcıklar, açık pembe renkte önce sulu sonra kabuklu olup son derece
kaşıntılıdır. Döküntüler genelde iz bırakmaz. Ancak kabukları kaşıyarak kaldırılırsa iz
kalabilir.
Bakım: Evde yatak istirahatı şarttır. Döküntülerin mikrop kapmaması için kaşıntıyı
gidermek gerekir. Kaşıntıyı azaltmak için doktorun önerdiği losyonlar kullanılmalıdır.
Karbonatlı suyla silmek de kaşıntıyı hafifletir. Çocuğun vücut direncini artırıcı besinler
verilmelidir. Vücudu sıkmayan bol giysiler giydirilmelidir.
Korunma; Hasta kişilerle temas edilmemelidir. Suçiçeğinin bir yaşın üstünde
yapılabilen aşısı vardır. Ancak kullanımı yaygın değildir. Zorunlu aşılar grubuna girmez.

2.8. Menenjit
Virüs ve bakterilerin neden olduğu beyin zarı iltihaplanmasıdır. Erken teşhis
edilmediği zaman ölümle sonuçlanır.
Belirtileri: Bebeklerde kusma, havale, düzensiz solunum, bıngıldakta kabarma görülür.
Büyük çocuklarda daha başlangıçta hastanın durumu ağırdır. Kusma, ateş, baş ağrısı,
dalgınlık ve ensede sertlik, vücutta mor lekeler vardır.
Bakımı: Hastalığın tam teşhisi beyin omurilik sıvısının incelenmesiyle olur. Hasta
çocuk mutlaka hastanede gözetim altında tutulmalıdır. Hasta, sessiz ve loş bir odada
yatırılmalı, kuvvetli ışıktan korunmalıdır. Tedavi, doktor kontrolünde yapılır. Menenjitli
çocuk zamanında hastaneye götürülmezse hasta kısa zamanda kaybedilebilir ya da daha ağır
hastalıkların oluşmasına sebep olabilir.
Korunma; Menenjit aşısı vardır. Ancak zorunlu aşılar grubunda değildir. İsteğe bağlı
olarak yapılabilir.

3.9. Çocuk Felci
Salgınlara da neden olabilen virüslerin (polio) sebep olduğu bulaşıcı bir hastalıktır.
Dünyanın her yerinde özellikle yaz ve sonbahar başlangıcında görülür.
Kuluçka dönemi 1-3 haftadır.
Bulaşma, genellikle virüsün bulaştığı suların ve besinlerin ağız yoluyla alınması
sonucu olur. Hastalığı geçiren çocuğun dışkısının kontrol altına alınmaması, tuvalet
temizliğine dikkat edilmemesi hastalığın yayılmasında önemli kaynaktır.
Belirtileri: Ateş, baş ağrısı, kusma, karın ağrısı, ense sertliği ile kendini gösterir.
Başlangıçta daha çok üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer. Hastalık, hastaların bir
kısmında hafif geçirilse de bir kısmında hastanın iyileştiğinin düşünüldüğü dönemden 1-2

48



gün sonra ağrı ve ense sertliği ile daha şiddetli olarak ortaya çıkar. Hastaların büyük
kısmında felç görülmezken bazı tiplerinde birkaç gün süren yüksek ateşten sonra asimetrik
olarak sağ kol etkilendiğinde sol bacak etkilenir ve felç görülür. Çok şiddetli türleri ölüm ile
sonuçlanabilir.
Bakım: Hastalığın özel bir tedavisi yoktur. Hastalık sonrasında zatürree, sürekli
yatmadan dolayı deri tahrişleri görülebilir. Ölümcül olabileceğinden hasta sürekli doktor
kontrolünde olmalıdır.
Korunma: Doğumdan sonra 3-4. aylarda yapılan aşılama ile sağlanır. Bir yıl sonra
polio aşısının tekrarı yapılarak tam bağışıklık elde edilir.

3.10. Zatürree: (Pnömoni)
Akciğerlerin iltihaplanmasıyla ortaya çıkan virüsler, bakteriler mantarlar veya hava
yollarına kaçan çeşitli yabancı maddelerin sebep olduğu bir hastalıktır.Genellikle kış
mevsiminde ve kızıl,kızamık gibi hastalıklardan sonra görülebilir.

Belirtileri: Ateş, öksürük,hızlı solunum,göğüste çekilme, dudak etrafında ve parmak
uçlarında morarmalar görülür.Virüslere bağlı zatürree ise yavaş gelişir.Bakterilere bağlı
zatürreeler,daha kısa sürede ve şiddetli ilerler.Doktor kontrolünde tedavi uygulanır.Ayrıca
beslenme bozukluğu olan ve vücut ısısı düşük çocuklarda,doğuştan bazı anomalileri olan ve
bağışıklık sistemi kusurlu doğanlarda oluşabilir.Yeni doğanda amniyon sıvısının hava
yollarına kaçması vb. durumlar sonucu da zatürree olabilir.
Bakım: Hastanın protein oranı yüksek yiyeceklerle beslenmesi ve yeterli sıvı alması
gerekir. Odası sık sık havalandırılmalı,belli oranda nemli tutulmalıdır.Burun ve kulak
temizliğine ve rahat nefes alabilmesine dikkat edilmelidir.Doktor tedavisi gerektirir.

3.11. Grip
Pek çok virüsün neden olduğu, çocukluk çağında sık sık tekrarlayan bir solunum yolu
enfeksiyonudur. Her yaşta görülebilir.Bahar ve kış mevsiminde daha yoğundur.
Bulaşma öksürme sırasında etrafa sıçrayan damlacıklarla olur.
Kuluçka süresi 1-3 gündür.
Belirtileri: Ateş, kol, bacak ve baş ağrısı,üst solunum yollarında iltihap ve kuru
öksürük vardır.
Bakımında; doktorun önerdiği ilaçlar kullanılarak yatak istirahatı yapılmalıdır. Bol
sıvı gıdalar ve C vitamini alınmalıdır.
Korunma gripli hastalarla yakın temastan kaçınılarak yapılmalıdır. Grip aşısı vardır;
ancak doktora danışılarak uygulanmalıdır.

3.12. Sarılık ( Hepatit )
Sarılığın değişik türleri vardır. Yeni doğanda fizyolojik sarılık yaşanır.Bir de patolojik
(mikrobik) sarılık vardır ki bu sarılık, karaciğerin iltihabi bir hastalığıdır.Bu sarılıkla ilgili 4
çeşit virüsten söz edilmektedir.Ancak yaygın olarak görüleni A ve B tipi sarılıktır.
İnsanlar, hepatit A virüsünü temiz olmayan su ve besinlerden alırlar. Hepatit A tipi
sarılıkta; ateş, halsizlik, karın ağrısı, göz akında ve deride sarılık görülür. Hastanın idrarı da
koyu sarı renklidir. Bu hastalara yatak istirahatı şarttır. Özel ilaç tedavisi yoktur. Hasta iyi
beslenmelidir.
Hepatit B ise her mevsimde her yaşta kişilerde görülür. Uzunca ( birkaç ay ) bir
kuluçka süresi vardır. Kan nakli, enjektörler, akupunktur ve diş tedavileri,aşı
uygulamaları,hasta kanı emen sivrisinekler aracılığıyla bulaşır.Hafif ateşle başlar,midebağırsak
bozuklukları,sarılık,karaciğer bölgesinde hassasiyet ve koyu dışkı görülebilir.B tipi
sarılık daha ağır seyreder ve ölümle sonuçlanabilir.
Korunma, ülkemizde aşı uygulaması ile sağlanır. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine
özen gösterilmeli, içme suları klorlanmalı, tuvaletler mikrop öldürücülerle temizlenmelidir.
Kan nakillerinde kan ,sarılık yönünden incelenmelidir.

3.13. Tüberküloz (Verem )
Tüberküloz basilinin neden olduğu başta akciğer olmak üzere bütün vücudu tutabilen
kronik bir enfeksiyon hastalığıdır. Her yaş ve mevsimde görülebilir.
Kuluçka dönemi 6-8 haftadır.
Bulaşma:
 Kan yolu ile (gebelikte anne hasta ise hastalık plasenta aracılığıyla bebeğe
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geçer)
 Deride açık yaralar, kesikler varsa deri yolu ile
 Solunum yolu ile(hastalarla direk temas, hastaların salgılarının bulaştığı eşyalar,
havaya karışan tozlara bulaşmış basillerle)
 Tüberkülozlu ineklerin sütünün kullanımı ile olur.

Belirtiler: Hafif, sürekli öksürük, ateş, halsizlik, iştahsızlık, yorgunluk, kilo kaybı,
nefes almada ağrı vardır. Hastalık ilerledikçe kanlı balgam görülebilir.
Bakım: Doktor kontrolünde ilaç kullanımı, kesinlikle yatak istirahatı, iyi beslenme ve
temiz hava iyileşmeyi sağlayacaktır.
Aşılanma (BCG) yoluyla korunma sağlanır.
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