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ACED DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1 Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabi-
lir” yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya hak 
kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak edi-
törlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik 
kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri ulaş-
tırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin hiçbir 
kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi kurul ve 
üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu durumu 
peşinen kabul etmiştir. 

2 Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www. aceddergisi.com adresinden edinilebilir. 

3 Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının 
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine 
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına 
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 

4 Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-
0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) kalite 
belgeleriyle ve (2015/03937-2015-GE-17282) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. 
Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın yazar-
larına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır. 

5 Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973  
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 

6 Dergimizde apa 5 sistemi uygulanmaktadır. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz 
ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Duy-
gusal Zekânın Gelişimi ve Sağlık Alanında Duygusal Zekâya Bakış, ACED Uluslararası 
Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, Sayı: 5, Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar der-
gimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım 
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formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi 
ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa 
altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

7 Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayı-
sındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8 Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve maka-
leler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9 Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “ma-
kale formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. Tüm 
sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sa-
yılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. Oluşa-
bilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a aittir. 
Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT  ACED JOURNAL

1 Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by 
two referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two 
field referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our 
journal in this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved to be 
published in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the 
editors in written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the res-
ponsibility of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted 
to the editors in  written and were not uploaded to the system. None of the committes and 
the authorities in our journal are responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The 
committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s) 
have accepted this situation beforehand. 

2 Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t gi-
ven any information, system process cannot be changed. Necessary information about our 
journal can be obtained from the website of the journal www. aceddergisi.com

3 Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months “Ap-
ril / August and December” All readers can download the articles from the journal’s web 
system and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is cited. 
Readers can download all volumes of our journal for free. 

4 All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 18001-OH-
0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 
10002-CM-0090-13001706) and trademark patent (2015/03937-2015-GE-17282). Articles 
published provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance 
regarding their articles with quality, trademark, patent and doi information. 

5 Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal 
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: 2148-3922 / 
Online: 2148-3973

6 Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the re-
ference part YILMAZ, M., (2015). Development Of Emotional Intelligence And Glance Of 
Emotional Intelligence In Health, ACED International Journal of Family, Child and Educa-
tion,  Issue:5, Volume:3, pp.1-2. All authors must follow the latest volumes of our journal 
and apply the print format of the published articles in their own papers. It is an obligation 
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to indicate the access date of the internet sources and the last accessed full internet link in 
the references and below the page by giving numbers. 

7 References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal should be taken into account by all authors. 

8 Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in 
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal. 

9 Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to 
be in an article format” and these publications are also included. 

10 All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, 
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that 
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All 
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our 
journal acts in line with the T.R. Law.



VII

İÇİNDEKİLER

ARAŞTIRMA ve UYGULAMA
BİR OLGU SUNUMU: OTİZM SPEKTRUM  
BOZUKLUĞU RİSKİ TAŞIYAN ÇOCUĞA  
UYGULANAN EV MERKEZLİ VE OYUN  
TEMELLİ ERKEN MÜDAHALE 1-25
Didem EMRE BOLATBAŞ, Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI

TERROR IN CHILDREN’S METAPHORS 26-42
Sevgi Coşkun KESKİN,  Ayça ORHAN,  Deniz YÜCEER

TUVALET EĞİTİMİNE YÖNELİK ANNELERİN 
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 43-60
Saliha ÇETİN SULTANOĞLU, Müdriye YILDIZ BIÇAKCI

YENİDOĞAN TARAMA PROGRAMLARININ  
ÖNEMİ 61-72
Nurten ELKİN



VIII

BAŞ EDİTÖRLER
Prof. Dr. Asuman S. SARACALOĞLU - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TALAS - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa YILMAZLAR - Sakarya Üniversitesi

BAŞ EDİTÖR YARDIMCILARI
Doç. Dr. Mehmet Akif SÖZER - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Kaya YILDIZ - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Recep ÖZKAN - Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi

TEKNİK EDİTÖRLER
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ - Hitit Üniversitesi
Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ - Hitit Üniversitesi
Burhan MADEN

İNGİLİZCE DİL ALAN EDİTÖRLERİ
Dr. Öğr. Üyesi. Abdullah KARATAŞ - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS - Atılım Üniversitesi
Dr. Sinem HERGÜNER - Gazi Üniversitesi

TÜRKÇE DİL EDİTÖRLERİ 
Doç. Dr. Gülsemin HAZER - Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Yakup POYRAZ - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

SİSTEM EDİTÖRÜ
Dr. Öğr. Üyesi. Hülya UZUN - Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi. Selvinaz SAÇAN - Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi. Sevilay YILDIZ - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
İsmail YAŞARTÜRK - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

İSTATİSTİK VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME ALAN EDİTÖRLERİ
Prof. Dr. Ahmet ERGÜLEN - Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşe ÇEVİRME - Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR - Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi. - Emre DÜNDER - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

EĞİTİM ALAN EDİTÖRLERİ
Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU - Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Erdem ÜNVER - Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma BIKMAZ - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Feryal ÇUBUKÇU - Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa YILMAZLAR - Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TALAS - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Necati DEMİR - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nilgün CANER SARP - İstanbul Bilgi Üniversitesi
Doç. Dr. Kaya YILDIZ - Abant İzzet Baysal Üniversitesi

ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ ALAN EDİTÖRLERİ
Prof. Dr. Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFÇİ - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Müdire YILDIZ BIÇAKÇI - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA - Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Rana VAROL - Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN - Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Ümran SEVİL - Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN - Kastamonu Üniversitesi

YAYIN  KURULU
Prof. Dr. Ahmet ERGÜLEN - Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK - Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU - Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Aneshkumar MAHARAJ - University of KwaZulu-Natal
Prof. Dr. Aminah ABDULLAH - University Kebangsaan
Prof. Dr. Adel AL-BATAINEH - Illionis State University
Prof. Dr. Anthony HOWELL - Manchester University
Prof. Dr. Carol WONG - Western University
Prof. Dr. Craig T. RAMEY - Virginia Tech
Prof. Dr. Çetin YAMAN - Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. David G. HARRİSON - Vanderbilt University
Prof. Dr. Erdem ÜNVER - Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma BIKMAZ - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ - Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Gavin ANDREWS - University of New South Wales
Prof. Dr. George KERNOHAN - Ulster University
Prof. Dr. Jacquelynne SUE ECCLES - University of California
Prof. Dr. Jon H. KAAS - Vanderbilt University
Prof. Dr. Kay MARGETTS - The University of Melbourne
Prof. Dr. Leann BİRCH - University of Georgia
Prof. Dr. Margeret TRESCH OWEN - University of Texas
Prof. Dr. Myrtle P. BELL - University of Texas
Prof. Dr. Mustafa TALAS - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa YILMAZLAR - Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Nanne DE VRİES - Maastricht University

Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Necati DEMİR - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nilgün Caner SARP - İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Patrick MAFORA - Universit of UNISA
Prof. Dr. Perihan ÜNÜVAR - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Rana VAROL - Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Reynaldo MARTORELL - Emory University
Prof. Dr. Ree Marie MEERTENS - Maastricht University
Prof. Dr. Robert C. WHİTAKER - Temple University
Prof. Dr. Sue CHERRINGTON - Victoria University of Wellington
Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK - Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Tarien BEEECKMAN - University of Antwerpen
Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN - Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Ümran SEVİL - Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel BOZKURT - İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL - Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşe ÇEVİRME - Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Ercan ŞAHBUDAK - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma ÇALIŞKANDEMİR - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER - Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR - İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Kaya YILDIZ - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Karin ALLOR PFEİFFER - Michigan State University
Doç. Dr. Melissa McHALE - Colarado State University
Doç. Dr. Mustafa ÖNER UZUN - Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Şehnaz CEYLAN - Karabük Üniversitesi

HUKUK DANIŞMANLARI 
Av. Fevzi PAPAKÇI
Av. İbrahim DURSUN
Av. Mehmet AYDIN
Av. Nazmi ARİF
Av. Onur BAYKAN
Av. Rozerin Seda KİP
Av. Yasemin ÖZ



IX

DISCIPLINES

 9   Familyand Child

 9 FamilyandEconomy

 9 FamilyandHealth

 9 Family-Child andCommunication

 9 Mother Child 
andRadioTelevisionCinema

 9 MotherandHealth

 9 Children’sLiterature

 9 Child Education

 9 Child Development

 9 Child Psychology

 9 Child and Music Education

 9 Child andHealth

 9 Child and Sports

 9 PsychotechnicsandPsychomotor

 9 English Education

 9 StatisticsandAssessmentand Evaluation



X

 TARANDIĞIMIZ İNDEKSLER



XI

Değerli okurlar, kıymetli bilim insanları.,

Dergimizin bu sayısında toplam 04 araştırma ve uygulama çalışmasına yer vermiş bulunmakta-
yız. Dergimizin bu sayısında da birbirinden kıymetli çalışmaları ile bizleri destekleyen yazarlarımıza 
yürekten teşekkür ederiz. Her sayıda olduğu gibi bu sayının siz kıymetli okurlarla buluşmasında emek 
ve katkıları ile bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hakem kurulumuza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Der-
gimizin sizlere ulaştırılmasında arka planda çalışan ve büyük emek sarf eden editörler kurulu, sistem 
yönetimi ve yayın kurulundaki kıymetli bilim insanlarına da teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Değerli 
bilim insanları; dergimizin farklı indekslere girmesi konusundaki başvuru ve çalışmalarımıza devam et-
mekteyiz. Dergimizde yayınlanan çalışmaların yine farklı okur ile literatür açısından değerlendirilmesi 
konusundaki duyurularımız da ayrıca devam etmektedir. Farklı dünya ülkelerinden bilim insanlarına 
dergi ve sayıları konusundaki iletimler ile iletişim çalışmalarına da ayrıca hız vermiş bulunmaktayız. 
Şimdiden destek ve katkılarınızdan dolayı teşekkür eder gelecek sayılarda yeniden görüşmek üzere 
esenlikler dileriz. 

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin 
sistemine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve 
şartlardaoluşan ya da oluşacak bir sorunda  problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı 
işleri, hakem vebilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak 
vermekle yükümlüdür.Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve 
manevizarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu 
tek taraflıolarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yü-
kümlülüklerikabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer 
ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli 
fikri sınai haklarkanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumun-
da yazar(lar) doğabilecekher türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu 
nedenle ikinci üçüncü ve diğerşahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir 
sorumluluğu kabul etmez. Bu yöndedergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması 

Prof. Dr. Mustafa TALAS
Baş Editör 
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söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği vemevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların 
sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılmasıaşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, ka-
muoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Dear readers, precious scholars.,

In this issue of our journal, there are a total of 04 research and application studies. In this issue of 
the journal, we would like to express our sincere thanks to the authors who support us with their valuable 
studies. We would also like to express our thanks and appreciation to the precious arbitration committee 
members who never leave us alone and enable this issue to meet with our dear readers with their wort-
hful efforts and contributions, as they have done in each issue. We also greatly appreciate the efforts of 
the editorial board, system management, and the precious scholars taking place in the editorial board for 
making an effort in the background of the publication of this journal. Dear scientists, we still continue 
our applications and works to enable our journal to be in different indices. Our announcements about the 
evaluation of the studies published in our journal to be assessed by different readers and literatures also 
still continue. We have also speeded up our communication studies and the delivery of the journal and 
its issues to scientists and scholars all around the world. We thank you for your support and contributions 
already, and we pray for reconciliation.

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to 
enter the data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and 
journal system. Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science 
boards do not undertake any responsibility for a problem to occur under any circumstances and con-
ditions. Author(s) is/are obliged to give this information to journal in written. All liability in this issue 
belongs to author(s)). 

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via 
published works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal 
within the scope of m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, 
editor, science board and publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers 
with scientific content which contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart 
from this, the papers with political, legal and commercial content which are against the intellectual 
property rights are not accepted. In case of a possible negative situation, author(s) is/are regarded as 
accepting and undertaking all kinds of possible material and emotional damage beforehand. There-
fore, our journal’s management and other boards don’t accept any responsibility regarding the se-
cond, third and other persons and institutions under any condition. In this sense, a legal sanction on 
our journal and its boards is out of question. The content and the current status of the papers belong 
to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers and contribution to 
literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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(1) Sorumlu Yazar: Didem EMRE BOLATBAŞ, Çocuk Gelişimi Uzmanı, Sağlık Bakanlığı, Etimesgut 
Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi, Ankara / Türkiye,  d.didememre@hotmail.de, Geliş Tarihi / Re-
ceived: 22.04.2019, Kabul Tarihi/ Accepted: 08.06.2019, Makalenin Türü: Type of article (Araştırma ve 
Uygulama / Research and Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest: Yok / None “Etik Kurul 
Raporu Yok - None Ethics Committee

BİR OLGU SUNUMU: OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU RİSKİ 
TAŞIYAN ÇOCUĞA UYGULANAN EV MERKEZLİ VE OYUN TEMELLİ 

ERKEN MÜDAHALE (1)

A CASE REPORT: A HOME-CENTERED AND GAME-BASED EARLY 
INTERVENTION APPLIED TO A CHILD WITH A RISK OF AUTISM 
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Öz: Amaç: Bu çalışmada, otizm spektrum bozukluğu riski taşıyan ço-
cuğa yönelik uygulanan ev merkezli ve oyun temelli erken müdahale 
programının çocuğun gelişimi üzerine etkisinin sunulması amaçlan-
mıştır. Yöntem: Bu çalışma bir olgu sunumu olarak planlanmış olup, 
olgu, otizm spektrum bozukluğu (OSB) riski ile karşı karşıya olan 2 
yaş 6 aylık bir erkek çocuktur. Çocuğa 1.5 yıl boyunca ev ortamında 
uygulanan 10 oturumluk erken müdahale programı uygulanmıştır. Bu 
program çocuğun ve çevresinin değerlendirilmesiyle elde edilen nicel 
ve nitel veriler ile oluşmuştur.  Nicel veriler DENVER II VE GOBDÖ 
2 TV ile; nitel veriler ise, çocuk ve aile ile oturumlar halinde yapılan 
görüşme kayıtları, araştırmacının gözlem notları, aileyle ve müdahale 
sürecinde yer alan diğer meslek elemanları ile yapılan görüşmeler, vi-
deo kayıtlar ve bilgi formu ile toplanmıştır. Çocuğun gelişiminin des-
teklenmesi için, ailesi, çevresi ve diğer uzmanlar ile yönetilen bir bütün 
süreci içeren bu olgu çalışmasında, nicel ve nitel süreçlerde toplanan 
tüm veriler kayıt altına alınmış ve bulguları oluşturan bu veriler bir ara-
da betimlenerek analiz edilmiştir. Bulgular: DENVER II ve GOBDÖ 
2 TV müdahale öncesi ve sonrası olmak üzere iki kez uygulanmış ve 
bu iki evre arasında anlamlı bir düzelme gözlenmiştir. Ayrıca tüm nitel 
verilerde sözel ifadeler negatiften pozitife bir yön çizmiştir. Toplanan 
veriler, araştırma amaçları doğrultusunda bütüncül olarak düzenlene-
rek aktarılmıştır. Bu sonuçlar ile müdahale programının etkili olduğu 
söylenebilir. Sonuç: Elde edilen bulgular çocuğun gelişimsel beceri-
lerde ilerlediğini, otizm belirtilerinin şiddetinde azalma olduğunu ve 
beraberinde otizm tanı ölçütlerinden kurtulduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Otizm, Erken Müdahale, Ev Merkezli Erken Mü-
dahale, Gelişimsel Destek 

Abstract: Aim: In this study, it was aimed to present the effect of 
home-based and game-based early intervention program on the child’s 
development which is applied to the risk of autism spectrum disorder. 
Method: This study was planned as a case report, and the case is a 
2-year-old boy who is at risk of autism spectrum disorder (ASD). 10 
sessions of early intervention program was applied to the child in the 
home environment for 1 year and 6 months. This program consists of 
quantitative and qualitative data obtained from the evaluation of the 
child and the environment. Quantitative data with DENVER II and 
GOBDÖ 2 TV; The qualitative data were collected through interviews 
with the child and the family, the observation notes of the researcher, 
interviews with the family and other professionals involved in the in-
tervention process, video recordings and the information form. In order 
to support the development of the child, this case study, which includes 
a whole process which is managed by family, environment and other 
experts, recorded all the data collected in the quantitative and qualita-
tive processes and these data constituting the findings were described 
and analyzed together. Results: DENVER II and GOBSE 2 The TV 
was administered twice before and after the intervention and a signifi-
cant improvement was observed between these two stages. In addi-
tion, verbal expressions in all qualitative data showed a direction from 
negative to positive. The collected data were transferred in a holistic 
way in accordance with the research objectives. With these results, it 
can be said that the intervention program is effective. Conclusion: The 
findings showed that the child progressed in developmental skills, the 
severity of autism symptoms decreased and he was rid of from autism 
diagnostic criteria. 

Key Words: Autism, Early Intervention, Home Centered Early Inter-
vention, Developmental Support
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GİRİŞ

DSM-5-TR’de “nörogelişimsel bozukluklar” 
kategorisi altında bulunan Otizm, başlangıcı 
erken çocukluk çağına dayanan sosyal-ileti-
şimsel yetersizlikler ve tekrarlayıcı davranış-
lar şeklinde iki başlıkta sınıflandırılmış bir tür 
bozukluktur (Köroğlu, 2016: 15-42). Özellik-
le son yıllarda yapılan çalışmalar otizm tanısı 
alan ya da otizm açısından riskli görülen ço-
cukların sayısının önemli ölçüde artış göster-
diğini belirtmiştir (Sadock ve Sadock, 2015: 
65-78). Güncel araştırmalar, Otizm Spektrum 
Bozukluğunun (OSB) en sık görülen gelişim-
sel bozukluk olduğunu göstermekle beraber 
OSB’nin görülme sıklığını 2000-2002 ara-
sında 150’de 1, 2010-2012 döneminde 68’de 
1 ve 2014 yılı itibariyle 59’da 1 olarak orta-
ya koymaktadır (Centers of Disease Control 
and Prevention (CDC), 2016:1-23; CDC, 
2018:1-23). Erkeklerde kızlara oranla dört 
beş kat daha sık görülmekte olan otizm, kü-
çük çocuklarda tipik olarak üç yaşından önce 
ortaya çıkmaktadır (Sadock ve Sadock, 2015: 
65-78). Tincani (2010), OSB tanı koyma sü-
recinde tanının gelişimsel değerlendirmeyle 
desteklenmesi gerektiğini dile getirmekte ve 
çocukların OSB tanısı alma sürecinde tanı 
araçlarından alınan puanların yetersiz kala-
bileceğini, tanının kesinleştirilmesi için ço-
cuğun gelişimsel olarak özellikle dil, sosyal 
iletişim, bilişsel-akademik alanlarda da de-

ğerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir 
(Tincani, 2010: 402-431). Bunlarla birlikte 
ellerini sallama, parmak ucunda yürüme, kol-
larıyla kanat çırpma, tekrarlı alkış yapma gibi 
stereotipik davranışlar da gözlem ve görüşme 
yöntemleri kullanılarak değerlendirilebilir. 
Üç yaşından önce tanınan belirtiler için giri-
şimde bulunulursa, bu çocukların daha uyum-
lu, daha sağlıklı gelişme olasılıkları mevcut-
tur (Akçakın, 2007: 277-290). Bu durumda 
öncelikle çocuğun çok boyutlu değerlendiril-
mesi önemli rol oynamaktadır. Aile merkezli 
gerçekleştirilen çok boyutlu değerlendirme-
ler çocuğa sunulacak müdahale ya da destek 
programlarının değerini arttırmaktadır (Emre 
Bolatbaş ve Yıldız Bıçakçı, 2015: 143-174). 
Son zamanlarda öne çıkan erken müdahale, 
gelişimsel yetersizliği bulunan ya da gelişim-
sel risk altında olan sıfır-altı yaş arasındaki 
çocuklara ve onların ailelerine yönelik, aile 
ve çevrenin de içerisine dâhil edildiği kap-
samlı bir programla çocuğun gelişimini en iyi 
şekilde desteklemeyi amaçlamaktadır (Bay-
han ve Taştekin, 2015: 20-29; Meraki ve Yıl-
dız Bıçakçı, 2015: 179-199). Cesur ve Yıldız 
Bıçakçı (2018) yapmış oldukları çalışmada, 
işitme yetersizliği olan bebeğin gelişiminde 
erken müdahale programının etkisini incele-
mişlerdir. Program uzman tarafından haftalık 
olarak bebekle birebir, birincil bakım veren 
kişinin katılımı ile tüm gelişim alanlarını des-
tekleyecek şekilde etkinlikler çerçevesinde 
gerçekleştirilmiş ve sonuçta bebeğin gelişi-
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mine destek olduğu görülmüştür. Jagan ve 
Sathiyaseelan (2016) yapmış oldukları erken 
müdahale ve otizm teşhisi isimli çalışmala-
rında, erken tanı ve müdahalenin otizmli ço-
cuklarda zorlayıcı davranışları engellemek 
veya yönetmek için faydalı olduğunun kanıt-
landığını, duyusal entegrasyon, mesleki te-
rapi, konuşma terapisi, özel eğitim, davranış 
değiştirme stratejileri gibi müdahalelerin, ço-
cuğun gelişimsel açığını kapatmaya yardımcı 
olduğunu ve gelişimlerini normalleştirmeye 
katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Doğan ve 
Yıldız Bıçakçı (2018) ise prematüre bebeğin 
gelişiminde aile merkezli, etkileşimli erken 
müdahale programının etkisini inceledikleri 
çalışmalarında, prematüre doğan ve tanı alan 
bir bebeğe erken müdahale programı uygula-
mışlardır. Çalışma sonucunda, bebeğin geli-
şiminde ilerleme olduğu ve yaşıtları ile para-
lel bir gelişim sergilemesine katkı sağlandığı 
ifade edilmiştir. Ailenin katılımı ile gerçek-
leşen erken müdahale ve gelişimsel destek, 
çocuklar ve aileleri için olumsuz durumların 
etkilerini en aza indirmeyi hedeflemekle bir-
likte, sağlıklı ve etkili anne babalık uygula-
malarını benimsetmeyi ya da bu uygulama-
lara yönelik becerileri kazandırmayı hedef 
olarak görmektedir (Knitzer ve Lefkowitz, 
2006; 5-29). Bu durumda Bireyselleştirilmiş 
Aile Hizmet Planı (BAHP)’ndan da bahset-
mek mümkündür. BAHP gelişimsel gecikme-
si olan ya da risk faktörüne sahip çocukların 
tüm gelişim alanlarında gelişim ve eğitim ih-

tiyaçlarının karşılanması amacıyla çocuk ve 
aileye hizmet eden plan iken, bu planlar aile 
ve çocuğu kapsayan bireyselleştirilmiş aile 
hizmet planı olarak hazırlanmaktadır (Emre 
Bolatbaş ve Yıldız Bıçakçı, 2018: 103-120). 
Çocukların erken çocukluk eğitimi ve bakımı 
alması gelişimleri açısından çok önemlidir.  
Erken müdahale ve gelişimsel destek sağ-
lama, otizm spektrum bozukluğu açısından 
risk altında olan ya da tanı almış çocukların 
gelişimleri için ciddi önem arz etmektedir. 
Güleç Aslan (2011) yaptığı çalışmada otizm 
spektrum bozukluğu için yüksek risk taşı-
yan 28 aylık bir çocuğa, uygulamalı davra-
nış analizi yöntemine dayalı erken müdahale 
programı uygulamıştır. Programın çocuğun 
otizm belirtilerinin yoğunluğunu azalttığını, 
gelişimsel alanlarda performansını arttığını 
belirlemiştir (Güleç Aslan, 2011: 129-147). 
Ancak Türkiye’de otizm spektrum bozuklu-
ğu tanı riski olan ya da tanı alan çocuklara 
sunulan erken müdahale ve gelişimsel destek 
hizmeti sağlayan çalışmalar oldukça sınırlı-
dır. Gürel Selimoğlu ve Özdemir (2018), et-
kileşim temelli müdahale programının, otizm 
spektrum bozukluğu sergileyen çocukların 
sosyal etkileşim becerileri üzerine etkililiğini 
araştırdıkları çalışmada, çocukların etkileşi-
mi başlatma, etkileşime yanıt verme ve etki-
leşimi sürdürme sayı ve yüzdesi gibi sosyal 
etkileşim becerilerinde ilerleme olduğunu be-
lirlemişlerdir (Gürel Selimoğlu ve Özdemir, 
2018: 514-555). Aile, etkileşim ve oyunun 
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temel alındığı erken müdahale programla-
rının, otizm spektrum bozukluğu olan ya da 
bu riski taşıyan çocuklar açısından daha etkili 
olacağı belirtilmektedir. Çünkü oyun çocuk 
için en iyi öğretici araçtır. Ekici ve arkadaşla-
rı (2019) otizmli çocuklar ve aileleri üzerinde 
nöroPLAY yöntemi ile bir çalışma yapmışlar 
ve nöroPLAY  erken müdahale programının 
otizmli çocukların gelişim süreçleri ve ebe-
veyn etkileşimleri üzerinde olumlu etkilere 
sahip olduğunu ortaya koymuşlardır (Ekici 
ve diğ., 2018: 74; Ekici ve diğ., 2019: 1830-
1849). NöroPLAY yönteminin oyun temelli 
olmasının bu sonuçlarda önemli rol oynadı-
ğı söylenebilir. Ailenin, etkileşimin ve oyu-
nun dâhil edildiği ve gelişimin temel alındığı 
erken müdahale programlarının etkileri ve 
programların uygulandığı çalışmaların sınır-
lılığı göz önünde bulundurularak bu çalış-
mada, otizm spektrum bozukluğu riski taşı-
yan çocuğa uygulanan ev merkezli ve oyun 
temelli erken müdahale program süreçlerinin 
bir olgu çalışması şeklinde verilmesi amaç-
lanmıştır. 

AMAÇ

Bu çalışmada, otizm spektrum bozukluğu ris-
ki taşıyan bir çocuğa uygulanan ev merkezli 
ve oyun temelli erken müdahale programının 
çocuğun gelişimindeki etkisinin sunulması 
amaçlanmıştır. Bu olgu sunumunun özellikle 
otizm için risk taşıyan çocukların gelişimle-
rinde erken yönlendirme, erken müdahale ve 

gelişim destek programlarının önemine dik-
kat çekeceği düşünülmektedir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Çalışmanın Kapsamı

Bu çalışma, ev merkezli ve oyun temelli er-
ken müdahale programının otizm riski taşıyan 
çocuğun gelişimine olan yansımasını göster-
mek üzere olgu sunumu şeklinde gerçekleşti-
rilmiştir. Çalışma, gelişimi riskli bir çocuğa 
erken müdahale programı uygulamanın öne-
mi, çocuğu kendisi ve içinde bulunduğu tüm 
çevre ile değerlendirme ve desteklemenin 
gerekliliği, ailenin sürecin bir parçası oldu-
ğu ve güçlendirilmesinin önemi, oyun ve ev 
temelli yaklaşımların çocuğu ne denli pozitif 
etkileyeceği, alan uzmanları ile iletişimin ço-
cuğun sağlıklı gelişimi için önemi konuların-
da elde edilen bulguların sunulması açısından 
büyük bir öneme sahiptir. Çalışma, çocuk ve 
aile ile çalışan uzmanlar için farklı faktörleri 
göz önünde bulundurarak daha fazla bilimsel 
araştırma yürütmek için olanak sağlayacaktır.

Çalışmanın Deseni

Bu çalışma, erken müdahale programı uygu-
lamasına ilişkin betimsel bilgilerin aktarıla-
rak, araştırma ve uygulama arasındaki bilgi 
akışını sağlamayı, uygulamacılar arasında 
görüş birliği oluşturmayı ve gelecekteki araş-
tırmalara temel oluşturmayı hedefleyen bir 
olgu sunumu niteliğindedir. 
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Olgunun Özellikleri

Olgu otizm spektrum bozukluğu riski ile kar-
şı karşıya olan iki yaş altı aylık bir erkek ço-
cuktur. Çocuk zamanında (term) doğmuştur 
ve tek çocuktur. Bakımını anneanne yapmak-
tadır. Annesi 1986 doğumlu, üniversite mezu-
nu ve çalışmaktadır. Baba 1979 doğumlu, lise 
mezunu ve çalışmaktadır. Olgu çekirdek aile 
olarak yaşamaktadır. Olguda riskli otizm be-
lirtileri olarak; stereotip davranışlar, iletişim 
ve sosyal etkileşim sorunları; göz kontağın-
dan kaçınma, duymuyormuş gibi davranma, 
adına tepkisiz olma, kendi kendine ses çı-
karma, yönerge almama, gecikmiş konuşma, 
iletişim zayıflığı, taklit becerilerinin yetersiz 
olması, eşyaları bir sıraya koyma ve nesnele-
rin sırası bozulduğunda rahatsız olma, dil ge-
lişiminde regresyon, tipik gelişim gösterme-
me, gelişimsel gecikmeler, sosyal etkileşim 
zayıflığı, ortama uyum sağlamakta güçlük vb. 
gözlenmiştir. 

Verilerin Toplanma Süreci

Bu olgu sunumunda gelişimsel destek/mü-
dahale öncesi ve süreci boyunca doküman 
incelemesi, gözlem ve görüşme şeklindeki 
nitel veri toplama yöntemlerinden faydala-
nılmıştır. Çalışmada otizm tanısı alma riski 
taşıyan çocuğa ev ortamında uygulanan er-
ken müdahale/gelişimsel destek programının 
etkililiğine ilişkin 1.5 yıllık sürece (2016 güz-
2018 bahar) değinilmiştir. Bu süreç içerisinde 

çocuk ve aile ile yüz yüze 7 görüşme ve 3 
telefon görüşmesi olmak üzere toplamda 10 
oturum gerçekleştirilmiştir. Oturumlar son-
rasında yazılı olarak kayıt altına alınmıştır. 
Müdahale süreci ve özelliklerine ilişkin ve-
riler çocuk ve aile bilgilerinin yer aldığı bilgi 
formu, araştırmacının gözlem notları, aileyle 
ve müdahale sürecinde yer alan diğer mes-
lek elemanları ile yapılan görüşmeler ve vi-
deo kayıt izlemlerine ilişkin bilgilere de yer 
verilmiştir. Çocuğun gelişimini takip etmek 
amacıyla hazırlanan programlar ve beceri 
edinimlerinin kaydedildiği veri kayıt form-
ları incelenmiştir. Çocuğun performansını 
nicel olarak değerlendirmek için uygulanan 
DENVER II ve GOBDÖ 2 TV müdahale 
öncesi ve müdahale sonrası uygulanmış ve 
kayıt altına alınmıştır. Test sonuçları karşılaş-
tırılarak çocukta yaşanan değişim ortaya kon-
muştur. Toplanan veriler, araştırma amaçları 
doğrultusunda bütüncül olarak düzenlenerek 
aktarılmıştır. Çalışma kapsamında değerlen-
dirilen ve gözlenen çocuğun, gelişiminin, ev 
ortamında ailesi tarafından desteklenebilmesi 
için yönetilen bir bütün süreci içeren bu olgu 
çalışmasında nicel ve nitel süreçlerde topla-
nan tüm veriler kayıt altına alınmış, bir arada 
betimsel olarak analiz edilerek müdahale sü-
recine ve çocuğun gelişimine ilişkin bilgiler 
sunulmuştur.
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Veri Toplama Araçları

Çalışmanın nicel verileri; müdahale öncesi 
ve sonrası çocuğun performansını değerlen-
dirmek için Denver II Gelişim Tarama Testi 
ve GOBDÖ-2-TV kullanılmıştır.

Denver Gelişim Tarama Testi II: Bu tara-
ma aracı ilk kez 1967 yılında Amerika’da 
yayınlanmıştır. Türkiye’de de 1981 (Yalaz ve 
Anlar) yılında DGTT, 1992 ve 2009 yılında 
(Anlar, Bayoğlu ve Yalaz) Denver II adıyla 
standardize edilerek ülke çapında kullanıma 
sunulmuştur. 0-6 yaş arasındaki, sağlıklı gö-
rünümde olan çocuklara uygulanmak üzere 
düzenlenmiştir. Kişisel-sosyal, ince motor, 
dil ve kaba motor gelişim alanlarını içerir, 
116 maddeden oluşur.

GOBDÖ-2-TV (Gilliam Otistik Bozukluk 
Derecelendirme Ölçeği-2): Bu araç James 
Gilliam tarafından ilk olarak 1995 yılında 
ABD’de geliştirilmiş, 2005’te revize edilmiş-
tir. Türkiye standardizasyonunu Diken, Ardıç 
ve Diken gerçekleştirmiştir. Otistik bozukluk 
gösterme riski olan ya da gösteren, yaşları 3 
ile 23 arasında değişen bireylere uygulana-
bilir. GOBDÖ-2-TV görüşe dayalı dörtlü bir 
derecelendirme ile puanlanan likert-tipi bir 
ölçektir. Stereotip Davranışlar, İletişim ve 
Sosyal Etkileşim ilgili spesifik, gözlemlene-
bilir ve ölçülebilir davranışları içeren madde-
lerin yer aldığı üç alt ölçekten oluşmaktadır. 
Her alt ölçekte 14 olmak üzere GOBDÖ-2-
TV’de toplam 42 madde yer almaktadır (1). 

Uygulama çocuğa bakım veren kişiler ile ger-
çekleştirilmektedir.

Çalışmanın nitel verileri; gözlem ve görüşme 
yöntemleri kullanılmış olup, nitel veri top-
lama araçları içerisinde Genel Bilgi Formu, 
Gelişim Dosyası (portfolyo), Gözlem ve Gö-
rüşme Formları kullanılmıştır.  

Genel Bilgi Formu: Bu formda çocuk ve 
aile bilgilerinin yer almaktadır. Çocuğa ait; 
doğum tarihi, cinsiyeti, kardeş sayısı, bakı-
mının kimin yaptığı vb. bilgiler bulunurken, 
aileye ait annenin doğum tarihi, öğrenim dü-
zeyi, çalışma durumu, babanın doğum tarihi, 
öğrenim düzeyi, çalışma durumu, başvuru 
nedenleri ve nedeni düşündüren belirtilerin 
ne olduğu bilgileri mevcuttur.

Gelişim Dosyası (Portfolyo) 

Bu dosya içerisinde ev ve okulda çekilmiş vi-
deo kayıtlar yer almaktadır.

Gözlem Formu

Gözlem formu içerisinde, araştırmacının süreç 
boyunca programa ve çocuktaki değişimlere 
ilişkin gözlem notları bulunmaktadır. Çocuğun 
gelişimine ilişkin tutulan bu form otizm spekt-
rum bozukluğu ölçütleri ve gelişim basamak-
ları doğrultusunda hazırlanmıştır.

Görüşme Formu

Görüşme formu aileye yönelik hazırlanmış 
olup, çocuklarıyla evde neler yaptıklarına yö-
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nelik soruları içermektedir. Aileyle iki ayda 
bir, yaklaşık bir buçuk-iki saat süren görüş-
meler veri kaynağı olurken bunların bir kıs-
mı araştırmacının aldığı notlarla kayıt altına 
alınmıştır. Bunların dışında, çocuk psikiyat-
risti ve öğretmenden de çocuğun gelişimsel 
durumuna ilişkin bilgiler alınmış ve bunlar 
çocuğun becerilerindeki değişimleri ve per-
formansını takip etmek amaçlı kullanılmıştır.  
Nicel ve nitel veriler ile etkililiğinin değer-
lendirildiği Müdahale Programı da aşağıda 
ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

Müdahale Programında Temel Alınan Ku-
ramlar 

Erken müdahale programı planlanırken ge-
lişimsel sistem teorisi modeli ile erken mü-
dahale hizmetleri içerisinde çok değerli olan 
anne baba katılımının ve çevrenin önemi ile 
ilişkili olarak ilişkisel kuramlar içerisinde 
yer alan Bronfenbrenner (1979)’in Ekolojik 
Kuramı, Vygotsky (1978)’nin Sosyo-kültürel 
kuramı temel alınmıştır. Gelişimsel sistem 
teorisi; gelişimsel risklerin fark edilmesi, 
problemlerin erken tanılanması, gelişim-
sel gözlem ve izlemi içermektedir. Bu teori, 
oluşturulacak müdahale programlarının ço-
cuk ve aileler için tüm bileşenleri içermesi-
ni, bireyselleştirilmesini, olumsuzluk yaratan 
faktörlerin göz önünde bulundurmasını, kül-
türel özelliklerin önemsenmesini, öneri ve 
uygulamaların nedenlere dayalı olmasını ve 
hepsinin bir arada ele alınmasını (Bruder ve 

Guralnick, 2012: 267-269; Guralnick, 2001: 
1-18; Guralnick, 2011: 6-28) gerekli görmek-
tedir. Müdahale programının başlangıcı bu 
teori ile gerçekleşmiştir. Müdahale programı 
sürecinde ise önemli kuramcıların felsefele-
ri benimsenmiştir. Bronfenbrenner (1979) 
çocuk ve çevre arasında çift yönlü bir ilişki 
olduğunu, çocukların en yakınındaki kişilerle 
olan etkileşimlerinin onların, sosyal, bilişsel, 
duygusal ve dil gelişimlerini etkilediğini vur-
gulamıştır. Vygotsky ise, sosyal öğrenmenin 
bilişsel gelişimi yönlendirdiğini dile getir-
miştir. Çocukların öğrenmeye, çevrelerindeki 
kişilerden ve sosyal dünyadan başladıklarını, 
çocukların zihnindeki kavram, fikir, olgu, be-
ceri ve tutumların kaynağının sosyal çevre ol-
duğunu, sosyal ortamın iyi veya kötü düzen-
lenmiş olmasının, çocuğun bilişsel gelişimini 
hızlandırabilen veya yavaşlatabilen bir etkiye 
sahip olduğunu ifade etmiştir (Senemoğlu, 
2004: 55- 56). Bu kuramların ortak özellikleri 
çocuğun gelişim sürecinde birincil yakınları 
ve çevreleri ile olan sağlıklı iletişim ve etki-
leşimleri sonucunda gelişimlerinin daha üst 
noktalara taşınabilir olmasıdır. Bu nedenle 
müdahale sürecinin ebeveynleri aktif ve etki-
leşimli kılmasına, evi merkez almasına özen 
gösterilmiştir. Müdahale programı temelin-
de aynı zamanda Piaget’in bilişsel gelişim 
kuramı çocuğun gelişim sürecini daha iyi 
anlayabilmek ve destekleyebilmek için çok 
önemsenmiştir. Ve bu müdahale süreci çocu-
ğun temel ihtiyaçlarından biri olarak görülen 
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oyun ile gerçekleştirilmiştir. Oyun, çocuğun 
fiziksel ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlar-
ken aynı zamanda sosyal yaşamdaki birçok 
beceriyi oyun içinde deneyimleyerek sosyal 
ortama uyum sağlamayı ve gelecekteki yaşa-
mı için gerekli olan becerileri kazanmaları-
nı sağlayan önemli bir araçtır (Tüfekçioğlu, 
2013: 1-36). Dolayısıyla bu kuramlar teme-
linde bir çocuğun ancak öğrenme becerilerini 
gerçekleştirebileceği, çocuğun çevresindeki 
ebeveyn ve diğer bireyler ile güçlenebilece-
ği, etkileşime açık sosyal ortamların çocu-
ğun öğrenmesini hızlandırabileceği, oyunla 
öğrenmenin mümkün olabileceği, evin ilk ve 
en iyi gelişim ve öğrenme ortamı olabileceği, 
dolayısıyla çocuğun gelişimini üst seviyelere 
taşıyabileceği değerlendirildiğinden, kuram 
temelli, eklektik bir yaklaşım tercih edilmiş-
tir. Böylece program; otizm risk belirtileri-
ni azaltmaya yönelik, ev merkezli, gelişim, 
oyun ve etkileşim temelli olarak hazırlanmış-
tır. Program 1.5 yıl sürmüş, değerlendirme 
sonuçlarına göre anneye ve yanı sıra annean-
neye etkinlik önerileri sunulmuştur. Bu etkin-
likler araştırmacı tarafından aileye uygulama-
lı olarak anlatılmıştır. Anne ve anneannenin 
uygulamaları ise video kayıtları üzerinden 
değerlendirilerek geri dönütler sağlanmıştır. 
Program iki aylık aralıklarla değerlendirilmiş 
ve bu aralıkların belirlenmesinde BAHP’ın 
kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. 
Türkiye’de BAHP uygulaması sistematik ola-

rak kullanılmasa da çalışma içerisinde BAHP 
modelinden yararlanılmıştır.  

ÇALIŞMANIN SINIRLILIKLARI

Bu araştırma olgu olarak çalışılan bir erkek 
çocuk ile sınırlı olup, araştırmada ulaşılan 
sonuçlar, araştırmada kullanılan nicel veri 
toplama araçlarında yer alan ifadeler, değer-
lendirme yapılan klinik ve çocuğun ev orta-
mı, ebeveyn ve diğer uzmanların görüşleri ve 
video kayıtları ile sınırlıdır.

BULGULAR

Bu bölümde gelişimsel destek süreci boyun-
ca toplanan nitel ve nicel nitelikteki veriler 
betimsel olarak analiz edilerek, müdahale sü-
recine ve çocuğun gelişimine ilişkin bulgular 
sunulmuştur. Bulgular oturumlar şeklinde, 
ilk görüşmeden son görüşmeye doğru sıra ile 
başlıklandırılmış ve her bir oturum başlığı 
içerisinde çocuğa ve aileye yönelik olarak o 
oturuma özgü yöntem, değerlendirme ve er-
ken müdahale/gelişimsel destek süreçleri ifa-
de edilmiştir.

1. Oturum: Müdahale süreci öncesi ilk 
görüşme (Eylül 2016-2 yaş 2 ay)

Çocuk ve aile ile ilk kez bir araya gelinmiş-
tir. Aile, hemşire olan bir yakınlarının çocuğu 
gözlemlemesi ve çocukta gözlediği davranış-
ların otizm tanısına benzer olduğu yönündeki 
görüşü ile telaşlanmış ve internet araştırması 
ile de tanı ihtimalinin yüksek olduğu görü-
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şüne kapılmıştır. Ebeveynler ile ilk görüşme 
(yapılandırılmamış) yapılmış çocuğa ve ai-
leye yönelik detaylı anemnez alınmıştır. Bu 
süreç içerisinde çocuk gözlemi (yapılandırıl-
mamış) gerçekleştirilmiştir. Gözlem sırasın-
da çocuğun davranışları içerisinde duymu-
yormuş gibi davranma, adına tepkisiz olma, 
kendi kendine ses çıkarma, yönerge almama, 
göz kontağından kaçınma, konuşma ve ileti-
şim zayıflığı olması dikkati çekmiştir. Ailenin 
bunlar dışında görüşme sırasındaki fark edi-
len ifadeleri ise, taklitte zorlanma, eşyaları sı-
ralama ve bozulanı düzeltme, kullandığı keli-
meleri unutma vb. durumlardır. Anne ve baba 
ile görüşme yapılırken çocuğun anneanne 
bakımında olduğu öğrenilmiştir. Aileye olası 
risk durumları aktarılıp belli aralıklar ile gö-
rüşülerek değerlendirme ve destek programı 
sunulması gerektiği ifade edilmiştir. Aileye 
çocukların genel gelişim özellerinin destek-
lenmesini sağlayan aile önerileri verilmiştir. 
Ardından çocuğun ilk gelişim değerlendir-
mesini yapmak üzere uygun bir randevu oluş-
turulması (15 gün içinde), çocuğun bakımını 
üstlenen anneannenin diğer görüşmeye özel-
likle çağrılması ve bu süreçte çocuğun ken-
di doğal ortamında iken birkaç video kaydı 
çekilmesi istenmiştir. Profesyonel, oturum 
sonunda ilgili tüm süreci yazılı şekilde kayıt 
altına almıştır.

1.Telefon görüşmesi (Ekim 2017- 2 yaş 3 ay)

Aileden haber alınmadığı için iletişim bil-
gileri alınan aileye randevu oluşturulmadığı 
hatırlatılmış, çocuğun gelişimi hakkında aile-
den bilgi alınmış ve en kısa sürede değerlen-
dirmeye gelmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

2. Oturum: Müdahale sürecinde 1. değer-
lendirme (Ocak 2017-2 yaş 6 ay)

Aile ile ilk görüşme üzerinden geçen dört ay 
sonrasında aile görüşmeye gelmiştir. Özel se-
beplerden ötürü gelemediklerini ifade eden 
ailenin kaygılarının ilk görüşme ile benzer 
olduğu gözlenmiştir. Profesyonel, aile ile 
oturuma katılmadan bir önceki oturumun 
incelemesi yapılmış ve bu doğrultuda DEN-
VER II tarama testi uygulaması gerçekleşti-
rilmiştir. Ardından çocuk gözlemi (bağımsız 
ve aile ile olan oyun süreci) yapılmış ve bu 
süreç içerisinde aileden istenen video kayıt-
ları incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda 
çocukta gelişimsel gecikmeler gözlenmiş, 
neticede DENVER II ye göre anormal geli-
şim gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca çocuğun 
sosyal iletişimde zayıf olduğu, değerlendir-
me sürecine uyum sağlamakta zorlandığı ve 
atipik davranışlar sergilediği değerlendiril-
miştir. Bu durumda uyaran eksikliğine bağlı 
gelişimsel gecikme veya atipik otizm riski 
taşıdığı düşünülmüştür. Bir sonraki görüşme-
de Gobdö-tv-2 ön değerlendirme uygulaması 
yapılmasına karar verilmiştir. Aynı oturumda 
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ebeveynlerle görüşüldüğü (yapılandırılmış) 
gibi çocuğun bakımını üstlenen ve gün içe-
risinde uzun vakit geçiren anneanne ile gö-
rüşülmüştür (yapılandırılmış). Bu görüşmeler 
neticesinde ailenin çocuk gelişimi konusun-
da bilgi yetersizliği, yönlendirmeye ihtiyaç 
duydukları, çocuğa yeterli ve kaliteli şekilde 
zaman ayrılmadığı ve çocuğun sıklıkla gün 
içinde ekranlı alet kullandığı gibi önemli 
bilgi ve bulgular elde edilmiştir. İzlenen vi-
deo kayıtlar neticesinde de benzer hatalar ve 
eksiklikler gözlenmiştir. Tüm bunların ne-
ticesinde aileye, ev içerisindeki düzenin ço-
cuğun riski göz önünde bulundurularak nasıl 
düzenlenebileceği, ev içerisinde uygulanabi-
lecek gelişimsel destek önerileri, çocukla et-
kili iletişim ve etkileşim önerileri, ekranlı alet 
kullanımının kısıtlanması, GEDEP (Gelişimi 

İzleme ve Destekleme Rehberi) kitapçığı ve 
kullanımı, çocuğa karşı tutum ve davranış 
önerileri, çocuğa yaklaşım noktasında göz-
lenen hatalar ve doğru davranışlar ve çocuğa 
farklı ortamların sağlanması konusunda bilgi 
verilmiştir. Aynı zamanda çocuğun gelişimsel 
ve davranışsal özellikleri, profesyonelde ço-
cuğun tanı alma riskinin olduğu düşüncesini 
oluşturmuştur. Erken çocukluk döneminin 
insan hayatı için ne denli önemli olduğunun 
bilinmesi ve zaman kaybetmeden çocuk için 
yapılabileceklerin gerçekleştirilebilmesi için 
çocuk psikiyatri hekimine yönlendirme ger-
çekleştirilmiştir. İki ay sonrasında profesyo-
nel tarafından yeniden kontrol sağlanması 
için randevu oluşturulmuştur. Profesyonel 
oturum sonunda ilgili tüm süreci yazılı şekil-
de kayıt altına almıştır.

Tablo 1. DENVER II Gelişim Tarama Testi 1. Değerlendirme Sonucu

DENVER II GELİŞİM TARAMA TESTİ SONUCU

Kişisel –Sosyal Gelişim Alanı : 1 Gecikme
İnce Motor Gelişim Alanı       : 1 Gecikme
Dil Gelişim Alanı                     : 5 Gecikme, 4 Uyarı
Kaba Motor Gelişim Alanı     : +

Sonuç Anormal 

3. Oturum: Müdahale sürecinde 2. değer-
lendirme (Mart 2017-2 yaş 8 ay)

Üçüncü oturumdaki çıktılar ve kararların 
bireysel ve aile ile incelenmesinin ardından 
planlanan doğrultuda çocuk gözlemi (yapı-
landırılmış) yapılmıştır. Bu çocuk gözlemi 

sırasında çocuğa materyallerle oyun etkinliği 
planlanmıştır. Profesyonel ile oyun oynaması 
için uyarıcı olarak oyuncak, sözlü ve sözsüz 
iletişim atakları kullanılmış bazı durumlar-
da ise ebeveynlerin yönlendirme yapılarak 
sürece dâhil olmaları sağlanmıştır. Ardından 
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çocuğa serbest zaman bırakılırken ailenin ev 
ortamında çektiği video kayıtlar izlenmiştir. 
Gobdö-tv-2 ön değerlendirme uygulaması, 
profesyonelin değerlendirme ve gözlem so-
nuçlarında varabildiği sonucun doğrulanabil-
mesi için fikir oluşturması açısından gerçek-
leştirilmiştir. Oturum değerlendirildiğinde 
çocukta devam eden atipik davranışların ol-
duğu, iletişim becerilerinde basit olumlu de-
ğişimler yaşandığı, kelime dağarcığında artış 
olduğu gibi olumlu ve olumsuz değişimler 
gözlenmiştir. Aileye çocuğun birincil doğal 
ortamı olan ev ortamının yanı sıra sağlanacak 
bir diğer doğal ortamın okul olabileceği de-
taylı şekilde aktarılmış ve kreşe başlatılması 
önerilmiştir. Ebeveynler ve anneanne ile gö-
rüşme (yapılandırılmamış) gerçekleştirilmiş, 
çocuğa daha bilinçli yaklaşılmaya başlandığı, 

ailenin farkındalıklarının arttığı, gelişimsel 
destek ve değişim noktasında istekli oldukla-
rı değerlendirilmiştir. Bu sırada üçüncü otu-
rumda yapılan çocuk psikiyatri hekimi yön-
lendirmesi sonucunda, hekimin OSB tanısı 
koymaya karar verdiği ancak ailenin, çocuğa 
ve kendilerine yeteri kadar zaman ayrılmadı-
ğını düşünmesi ve işlemlerin uzun sürmesi ile 
yarıda bırakıp neticelendirmediği bilgisi alın-
mıştır. Aileye gelişimsel destek ek öneriler 
(oyunlar) verilmiş, evdeki düzen ile ilgili bir 
revize yapılmış, izlenen video kayıtlar netice-
sinde aileye davranışsal ve gelişimsel dönüt-
ler verilmiş, 2 ay sonra kontrol için randevu 
oluşturulmuştur. Ayrıca yeniden bir psikiyat-
rist değerlendirmesi yapılması için yönlendi-
rilmiştir. Profesyonel oturum sonunda ilgili 
tüm süreci yazılı şekilde kayıt altına almıştır.

Tablo 2. GOBDÖ-TV-2 1. Değerlendirme Sonucu

GOBDÖ-TV-2 SONUCU

Stereotip davranışlar
İletişim 
Sosyal etkileşim

İki alt ölçek ile Otistik bozukluk indeksi: 74

Sonuç: Otistik bozukluk görülme olasılığı VAR

4. Oturum: Müdahale sürecinde 3. değer-
lendirme (Mayıs 2017-2 yaş 10 ay)

Dördüncü oturumun incelenmesi ve değerlen-
dirilmesi sonucunda planlanan şekilde çocuk 
gözlemi yapılmış ve video kayıtlar incelen-

miştir. Daha önce gözlenen atipik davranış-
larda azalma olduğu, çocuğun daha uyumlu 
davranışlar sergilediği, iletişime daha açık ol-
duğu ve basit yönergeleri aldığı, kelime da-
ğarcığında artış olduğu ve basit cümleler kur-
maya başladığı değerlendirilmiştir. Çocuğun 
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henüz kreşe başlatılmadığı öğrenilmiş ve kreş 
önerisi tekrar edilmiştir. Çocuk ve oyun or-
tamının sıklaştırılmasının gerekliliği aktarıl-
mıştır. Gerçekleştirilen ebeveyn ve anneanne 
görüşmesinde daha bilinçli bir yaklaşıma sa-
hip oldukları, çocuğa dair daha iyi bir gözlem 
ve yaklaşım sergiledikleri, çocuğa daha çok 
ve etkili vakit ayırdıkları ve ev içerisindeki 
düzenin buna yönelik oluşturulduğu değer-
lendirilmiştir. Yeniden sağlanan farklı bir psi-
kiyatrist görüşmesi neticesinde çocuğun OSB 
tanısı alma ihtimali olduğu ancak bir süre ta-
kip altında gözleneceği ve bu yüzden henüz 
raporlandırılmayacağı, gelişimsel desteğin 
devamlılığının sağlanması gerektiği bilgisi 
alınmıştır. Ailenin özellikle ihtiyaç duyduk-
ları konularda danışmanlık yapılması, yeni 
gelişimsel öneriler ve etkili oyun etkinlikleri 
aktarılmıştır. Kontrol için 2 ay sonrasına yeni 
bir randevu oluşturulmuştur.

2. Telefon görüşmesi (Temmuz 2017- 3 yaş)

Aile ev ve iş değişikliğinden ötürü değer-
lendirmeye katılamamıştır. Yapılan telefon 
görüşmesinde ailenin çocuğun gelişimine ve 
kendi gelişim ve değişimlerine dair olumlu 
değerlendirmeleri paylaşılmıştır. Bu olumlu 
gelişmelerden ötürü çocuğa ve kendilerine 
olan inançlarının arttığı ve mutlu oldukları-
nı dile getirmişlerdir. Kreşe başlatıldığı ifade 
edilmiştir. Psikiyatri hekim kontrolü hatırla-
tılmıştır.

5. Oturum: Müdahale sürecinde 4. değer-
lendirme (Ekim 2017-3 yaş 3 ay)

Bir önceki değerlendirmede tutulan dokü-
manların incelenmesi ışığında planlanan şe-
kilde çocuk gözlemi yapılmıştır. Çocuğa sı-
ralı ve kurallı bir oyun etkinliği hazırlanmış 
ve sosyal iletişim becerileri, yönerge alması, 
kurallara uyması gözlenmiştir. Video kayıtlar 
(ev ve kreş ortamı) izlenip değerlendirilmiş-
tir. Kreşe başlaması sonucu çok daha güçlü 
iletişim kurduğu, yönerge almakta daha başa-
rılı olduğu, oyun kurduğu, sürdürdüğü, dik-
kat süresinin uzadığı vb. becerilerde çok daha 
başarılı olduğu, atipik davranışlarının azaldı-
ğı, kelime sayısında belirgin artış olduğu, 3 
ve fazla kelimelik cümle kurduğu değerlendi-
rilmiştir. Ancak çocuğun artikülasyon proble-
mi olduğu dikkati çekmiştir. Yaşı ile birlikte 
bu durumun normal olduğu değerlendirilmiş 
ancak yine de oyunlar arasına yerleştirilebi-
lecek dil egzersizleri de verilerek olası prob-
lemin önlenmesi için erken müdahalede bu-
lunulmuştur. Çocukta gözlenen genel gelişim 
ile ilgili ifade edilen tüm belirtilerin, uyaran 
eksikliğine bağlı gelişimsel gecikmeden kay-
naklandığı ve dolayısı ile ailenin çocuk ge-
lişimi bilgisinin eksik olması ile ifade edile-
bileceği değerlendirilmiştir. Aile ile görüşme 
yapılmış ve öğretmen ile psikiyatrist görüşle-
ri alınarak değerlendirilmiştir. Öğretmenden 
çocuğun genel gelişimi ve göstermiş olduğu 
ilerlemeden ötürü memnun olduğu bilgisi alı-
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nırken psikiyatri uzmanı, çocuğun otizm ta-
nısı ile bağlantılı bir bulgusunun kalmadığı, 
bunun uyaran eksikliğine bağlı bir gecikme 
olabileceği, gelişiminin desteklenmesinin ye-
terli olacağı, en fazla tanı yaşı geldiğinde ha-
len aynı hareketlilikte olursa hiperaktivite  ta-
nısı alabileceği bilgileri alınmıştır. Bu sonuç-
lar aileyi mutlu etmekle birlikte güçlendirmiş 
ve gelişim desteğinin ne denli önemli olduğu 
düşüncesini desteklemiştir. Ardından aileye 
çocuğun son gelişim durumu göz önüne alı-
narak yeni destek etkinlik ve oyun önerileri 
ile davranış ve tutum önerileri sunulmuştur. 
Ailenin soruları yanıtlanmış ve eksiklik ol-
maması için süreç aile ile birlikte gözden ge-
çirilerek değerlendirilmiştir. Kontrol için 2 ay 
sonrasına yeni bir randevu oluşturulmuştur.

6. Oturum: Müdahale sürecinde 5. değer-
lendirme (Şubat 2018-3 yaş 7 ay)

Son değerlendirmede gerçekleştirilen çalışma 
dokümanları ışığında planlanan çocuk gözle-
mi yapılmış ve kreş ortamında çekilen video 
kayıtlar değerlendirilmiştir. Denver II Tarama 
Testi uygulaması gerçekleştirilmiş ve çocuğun 
gelişimin tipik olduğu, yaşının becerilerini 
yerine getirdiği değerlendirilmiştir. Çocuğun 
artikülasyonda yaşadığı güçlük için verilen dil 
becerilerine yönelik egzersizler ve oyun öneri-
leri revize edilmiş ve yeni öneriler sunulmuş-
tur. Ebeveyn görüşmesi yapılmış ve çocuğun 
kreşe başlaması ile kendilerinin de düzene gir-
diği, yeni bilgiler öğrendikçe, okudukça, araş-
tırdıkça geliştikleri ve bunun çocukları üzerine 
ne kadar olumlu etki sağladığı gibi yorumlar 
alınmıştır. Aileye yeni gelişimsel destek öne-
riler verilerek, bir sonraki kontrolde GOBDÖ 
2 TV uygulama tekrarı yapılmasına karar ve-
rilmiştir. Kontrol için 2 ay sonrasına yeni bir 
randevu oluşturulmuştur.

Tablo 3. DENVER II Gelişim Tarama Testi 2. Değerlendirme Sonucu

DENVER II GELİŞİM TARAMA TESTİ SONUCU

Kişisel –Sosyal Gelişim Alanı : +
İnce Motor Gelişim Alanı       : +
Dil Gelişim Alanı                     : 1 Uyarı
Kaba Motor Gelişim Alanı     : +

Sonuç Normal 

7. Oturum: Müdahale sürecinde 6. değer-
lendirme (Nisan 2018-3 yaş 9 ay)

Gerçekleştirilen son değerlendirme çıktıkları 
doğrultusunda çocuk gözlemi gerçekleştiril-

miştir. Aileden istenen ev ve kreş ortamında 
çekilen video kayıtlar değerlendirilmiştir. 
GOBDÖ 2 TV uygulaması gerçekleştirilmiş 
ve çocuğun otistik bozukluk görülme olası-
lığı yok olarak değerlendirilmiştir. Çocuğun 
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bir önceki oturumda gerçekleştirilen DEN-
VER II gelişim değerlendirme sonucunun 
normal olması ve son oturumda gerçekleşti-
rilen GOBDÖ 2TV sonucunda otistik bozuk-
luk görülme olasılığının ortadan kalkması ile 
çocuğun yaşıtlarına benzer gelişim ve davra-
nış örüntüleri sergilediği, yaklaşık 6-8 aydır 
başladığı kreşle birlikte gelişiminde müthiş 
ilerleme gösterdiği gözlenmiş ve değerlen-
dirilmiştir. Çocuğun yalnızca artikülasyon 
problemi devam etmektedir ve dil becerile-
rine yönelik egzersizler ve oyun önerileri ile 
güçlendirme çalışmasına devam edilmiştir. 
Bu süreçte yapılan görüşmede anne, çocuğa 

daha iyi bakım ve destek sağlayabilmek ve 
iletişimlerinin artık uygun olmadığına kanaat 
getirdiği anneannenin müdahil olmaması için 
işten ayrıldığını ve kendisinin bakım verece-
ğini ifade etmiştir. Aile ile çocuğun bu müthiş 
performansı değerlendirilmiş, süreç baştan 
ayağa gözden geçirilmiş ve artık takip gerek-
tirmediğine karar verilmiştir. Zaman zaman 
görüşme yapılması kararlaştırılmış ancak ih-
tiyaç durumuna göre sıklığa karar verilmesi 
planlanmıştır. Aileye genel gelişime yönelik 
destek öneriler verilmiş ve artikülasyon de-
ğerlendirmesi ve desteği için dil ve konuşma 
bozuklukları uzmanına yönlendirilmiştir.

Tablo 4. GOBDÖ-TV-2 2. Değerlendirme Sonucu

GOBDÖ-TV-2 SONUCU

Stereotip davranışlar
İletişim 
Sosyal etkileşim

Üç alt ölçek ile Otistik bozukluk indeksi: 60

Sonuç: Otistik bozukluk görülme olasılığı YOK

3. Telefon görüşmesi (Haziran 2018- 3 yaş 
11 ay)

Aile ile kontrol amaçlı görüşme gerçekleşti-
rilmiştir. Çocuğun okul öncesi eğitime devam 
ettiği, öğretmeninin çocuğun performansın-
dan çok memnun olduğu bilgisi alınmıştır. 
Yalnızca, öğretmen ve aile görüşlerinin çocu-
ğun biraz hareketli olduğu yönünde hem fikir 
olduğu, konuşmasının gayet iyi ancak hala 

bazı harfleri çıkaramadığı bu yüzden konuş-
masının tam anlaşılır olmadığı, egzersiz uy-
gulamasına devam edildiği ve dil ve konuşma 
bozuklukları bölümüne gidebilmek için ran-
devu oluşturulduğu verileri de elde edilmiş-
tir. Ayrıca aileden, psikiyatrist görüş bildirse 
de rutin kontrol için iletişimde oldukları ve 
hekimin hala aynı pozitif düşünceye sahip ol-
duğu bilgileri de alınmıştır. Aile kendilerini 
değerlendirmiş; çocuğun gelişimine dair artık 
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endişelerinin kalmadığı, otizm tanısını artık 
alamayacağını kendilerinin de hissettikleri 
ve bildikleri, ebeveyn olarak bu süreçte çok 
şey öğrendikleri ve çocuğun bu durumunun 
kendilerinden kaynaklandığını düşündükleri, 
gelişim takibinden çok memnun oldukları ve 
bir sorun olmasa bile gelmeye devam etmek 
istediklerini ifade etmişlerdir.

TARTIŞMA

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), yaşamın 
ilk üç yılında kendisini gösteren, son yıllarda 
da görülme olasılığı giderek yaygınlaşan, ço-
cukların dilsel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini 
etkileyen, yaygınlığı diğer bozukluk türlerine 
göre son yirmi yıldır beklenmeyen bir şekilde 
artış gösteren nöro-gelişimsel bir bozukluktur 
(Allen, Robins ve Decker, 2008: 905-917). 
Bu tip tanılarda önemli role sahip olan erken 
müdahale ise, gelişimsel risk taşıyan, özel ge-
reksinimli, okul çağındaki ya da daha küçük 
çocukların gelişimlerinin sağlıklı olmasını 
desteklemek için uygulanan hizmetlerdir 
(Knitzer ve Lefkowitz, 2006; 5-29). Aynı za-
manda, çocuklar veya aileler için, çocukları 
olumsuz etkileyecek çeşitli risk faktörlerinin 
etkisini önlemek ve azaltmak için farklı des-
teklerin sağlanmasıdır (Karoly, Kilburn ve 
Cannon, 2005: 19-41). Gelişimsel değerlen-
dirme, sağaltımın en önemli süreci olarak gö-
rülmektedir (Ertem ve Gök, 2005a:111-127). 
Gelişimsel değerlendirmeye ihtiyaç duyan 
çocukların değerlendirme sürecinde ve sonra-

sında gerçekleştirilen erken müdahale, aile 
merkezli değerlendirme ve aile iş birliği ile 
yürütülen çalışmalar olarak ifade edilmekte-
dir (Howard, Williams ve Lepper, 2011: 
1-46). Gelişim alanları arasındaki bütünlük 
ile birlikte çocuğun merkezde olduğu ve onu 
çevreleyen etmelerin ele alınması da gelişime 
farklı bir açıdan bütüncül bakmayı sağlamak-
tadır. Bu bütünsel bakış içerisinde çocuğun 
gelişimini kolaylaştırıcı ya da zorlaştırıcı et-
menlerin belirlenmesi ve bu doğrultuda çocu-
ğun gelişimi için çevrenin düzenlenmesi ge-
rekmektedir (Evans, 2004: 77-92; Ertem ve 
Gök., 2005a:111-127). Ailelerin çocuklarının 
gelişimine ilişkin her tür ihtiyaçlarının artma-
sı, erken müdahale hizmetlerine duyulan ihti-
yacı da arttırmakta, dolayısıyla aile merkezli 
gelişimsel destekler zorunlu hale gelmektedir 
(Howard, Williams ve Lepper, 2011: 1-46). 
Çocuklarda görülebilecek gelişimsel gecik-
me ya da yetersizlik riskinin mümkün olan en 
erken dönemde belirlenmesi ve gerekli erken 
müdahale çalışmalarına başlanması, ilerleyen 
süreçte yaşanabilecek problemlerin asgari 
düzeye indirgenmesinde önemli rol oyna-
maktadır (Lakhan ve diğ., 2013: 149-155, 
Aytekin ve Bayhan, 2015:1-14). Ailelere bilgi 
verilmesi, çocukların gelişimlerinin evde ai-
leler tarafından desteklenmesi, erken destek 
programlarının başlangıcından beri en çok 
önemsenen temel yöntemler içerisinde bu-
lunmaktadır (Ertem ve Gök., 2005a:111-127; 
Ertem ve Gök, 2005b: 131-140). Doussard–
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Roosevelt ve diğ.’nin (2003) yaptıkları bir 
araştırmada, 24 OSB’li ve 24 normal gelişim 
gösteren okul öncesi çocuk, anne-çocuk oyun 
oturumları ile karşılaştırılırken ayrıca 9 anne-
nin OSB’li olan ve OSB’li olmayan çocukla-
rıyla oyun oturumları karşılaştırılmıştır. Bu 
araştırmada, çocuklar için; günlük rutin ve 
aktivitelerde aile ile duyarlı bir etkileşim içe-
risinde olmanın, öğrenme ve gelişimin des-
teklenmesi için önemli fırsatlar sunduğunu 
göstermiştir (Doussard-Roosevelt, Bazheno-
va, Porges, 2003: 277-295). Çocuklar için ge-
lişim, eğitim ve öğretimde en önemli şart, 
sürecin olabildiğince doğal olması ve normal 
akışında ilerlemesidir. Ev, çocuk için birincil 
doğal ortamdır. Kendiliğinden gerçekleşen 
öğrenme ve gelişimsel ilerleme için çocuğa 
imkân sunar (Emre Bolatbaş ve Yıldız Bıçak-
çı, 2018: 103-120). Ailenin günlük yaşam 
içerisine yerleştireceği çocuğun gelişimine 
destek olacak ev içi düzenleme ve uygulama-
lar çocuğun alışık olduğu doğal malzemelerle 
öğrenmesini sağladığı gibi çocuğun süreçte 
zorlanmasını da engeller. Bunun için yapılan-
dırılmış bir sürece ihtiyaç yoktur. Her şey ru-
tin olan günlük aktivitelerle ve oyunlarla sağ-
lanabilir. Bunlar dikkate alındığında, ailelerin 
çocukla ev içerisinde geçirdikleri kaliteli za-
manın onların gelişimsel süreçleri için ne ka-
dar önemli olduğu ve bunun farkına varılma-
sının gerekliliği daha net anlaşılmaktadır 
(Emre Bolatbaş ve Yıldız Bıçakçı, 2018: 103-
120). Yapılan bir çalışmada, 6 ile 10 arasında 

değişen 3 OSB olan çocuk ve çocukların an-
neleri ile yapmış oldukları çalışma kapsamın-
da çocuklara sosyal becerilerin kazandırılma-
sında sosyal öykü uygulamaları ile video mo-
delle öğretim yönteminin etkililikleri ve ve-
rimlilikleri karşılaştırılmıştır. Öncelikle de-
neklerin annelerine, sosyal öykü yazma ile 
sosyal öykü uygulaması ve video modelle 
öğretim yönteminin aşamaları ile uygulama 
süreci kazandırılmıştır. Daha sonra denekle-
rin anneleri, her iki yöntemi de kullanarak 
çocukları için belirledikleri sosyal becerilerin 
öğretimini yapmıştır. Annelerin gerçekleştir-
dikleri öğretim sürecinden sonra yapılan de-
ğerlendirme sonucunda çocukların hedefle-
nen becerileri kazandıkları görülmüştür 
(Acar, Tekin-İftar ve Yıkmış, 2017: 215-226). 
Reagon, Higbee ve Endicott (2006) ise, video 
modelle öğretim yönteminin OSB olan ço-
cuklara sembolik oyun öğretiminde etkililiği-
ni incelemişlerdir. Çalışmada 4 yaşında OSB 
tanısı almış bir erkek çocuğuna itfaiyeci, kov-
boy, öğretmen ve doktor rollerini içeren ve bu 
rollere ait olayların yer aldığı birbirinden 
farklı 4 oyunun öğretimi yapılmıştır. Belirle-
nen oyunlar, 2 ile 5 kelimelik cümlelerin yer 
aldığı ortalama 5 sözel ifadeler ile ortalama 6 
olayın yer aldığı senaryolardan video kayıtlar 
oluşturulmuştur. Bunlar çocuğa izlettirilerek 
çocuğun oyun içinde kullandığı sözel ifade-
ler, motor beceriler ile oynadığı oyun ile iliş-
kili fakat videoda yer almayan ifadelere ya da 
becerilere yer verip vermediği değerlendiril-
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miştir. Değerlendirme sonunda çocuğun 4 
farklı oyunu öğrendiği ve kardeşi ile birlikte 
sözel ifadeleri kullanıp motor becerileri ser-
gileyerek oynadığı belirtilmiştir. Çalışma ta-
mamlandıktan sonra yapılan izleme ve genel-
leme oturumlarında çocuğun öğrendiği bece-
rileri koruduğu ve annesinin oyun arkadaşlı-
ğında sergilediği görülmüştür. Yapılan çalış-
ma çocuğun ev ortamında gerçekleştirilmiş 
ve değerlendirme sürecinde oyun arkadaşı 
olarak kardeşi seçilmiştir. Ayrıca çocuğun an-
nesinin yapılan çalışma sürecini verimli bul-
duğuna ilişkin görüş elde edilmiştir (Reagon, 
Higbee ve Endicott, 2006: 517-528). Çocuk-
ların gerçek yetilerinin gözlenmesi ve destek-
lenmesi ancak ev ya da oyun ortamında müm-
kün olmakta ve uzun zaman gerektirmektedir 
(Ertem ve Gök., 2005a:111-127). Oyun, ço-
cuğun gelişimine farklı boyutlarda etki etme-
si ve katkı sağlaması nedeniyle, öğretim yön-
temi olarak kullanılması ve öğretim ortamla-
rının oyun etkinliklerine uygun olarak düzen-
lenmesi önemsenmektedir (Tuğrul, 2014: 
177-203). Stahmer (1995)’in, OSB olan yedi 
çocuğa temel tepki yöntemi ile sembolik 
oyun becerilerini kazandırdığı çalışmada; öğ-
retim tamamladıktan sonra 7 çocukta çalışma 
içinde belirlenen sembolik oyunlara ilişkin 
becerileri sergileyebildiği ve öğrendikleri be-
cerileri farklı materyallere genelleyebildikle-
ri ortaya konmuştur (Stahmer, 1995; 123-
141). Yapılan diğer bir çalışmada, sosyodra-
matik oyun becerilerinin OSB olan çocuklara 

temel tepki yöntemi ile öğretilerek çocukların 
sosyal ve dil becerileri üzerindeki etkisi belir-
lenmeye çalışılmış; çalışmaya katılan yedi 
çocuğun da oyun, sosyal ve dil becerilerinde 
öğretim öncesine göre olumlu yönde bir artış 
olduğu görülmüştür (Thorp ve diğerleri, 
1995: 265-282). Çocuk için ikincil doğal or-
tam olan okul içerisinde, öğretmenin çocuk-
ların ihtiyaç ve güçlü yönlerini değerlendirir-
ken kullandığı objektif bakış açısı çocuklar 
için yarar sağlamaktadır (Bredekamp, 2015: 
214-216). Öğretmen, çocuğun ihtiyaçlarına 
göre çocuğa yaklaşmalı ve gerekirse sınıf ve 
okul ortamı buna yönelik düzenlenmelidir. 
Burada yapılacak olan iş birliği çok önemli-
dir. Öğretmenin aile ve diğer uzmanlar ile 
birlikte hareket etmesi, bu yetişkinlerin ço-
cuk hakkında bildiği, gözlemlediği, düşündü-
ğü pek çok konuyu diğerlerinin bilmesini 
sağlamaktadır (Emre Bolatbaş ve Yıldız Bı-
çakçı, 2018: 103-120). Bu da çocuğun gelişi-
minde sağlanabilecek yüksek yararın yerine 
getirilmesinde ciddi önem arz etmektedir. 
Tüm bu literatür ile aktarılmaya çalışılan as-
lında çocukta gözlenen riskin en aza indirile-
bilmesi yahut mümkünse gözlenen risk fak-
törlerinin ortadan kaldırılabilmesi için çalış-
mada izlenen bütünleştirilmiş yoldur. Çalış-
manın her aşamasında literatür bilgilerinin ve 
mesleki deneyimlerin aynı çerçevede buluş-
masına önem verilmiştir. Bu çalışma çerçeve-
sinde zamanın değerine önem verilerek çocu-
ğun sahip olduğu düşünülen risk faktörlerini 
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fark edilen andan itibaren yaklaşımlarla bü-
tünleştirerek, ebeveyn, geniş aile, ev ortamı, 
okul ortamı, sosyal çevre, ev düzeni, sınıf içi 
düzen yani çocuğun çevresinde bulunan ve 
gittikçe genişleyen halkaları güçlendirmek, 
düzenlemek, farkındalık artırmak, etkileşimli 
iletişimi sağlamak ve diğer uzmanlar ile iş 
birliği çerçevesinde en erken sürede müdaha-
le edip, çocuğu destekleyerek en güçlü kıl-
mak hedeflenmiş ve olumlu etkileri gözlen-
miştir. Bu durumunun çocuğun uzun vadede 
ki yaşantısı dâhil olumlu izler bırakacağı de-
ğerlendirilmiştir. Olgu sunumlarının ileride 
yapılacak araştırmalara ışık tutma ihtimali 
göz önüne alındığında, gelecekte bu tür geli-
şim desteği/müdahale uygulamalarının süre-
cine ve etkilerine ilişkin derinlemesine analiz 
yöntemleri kullanılarak çeşitli araştırmaların 
gerçekleştirilmesinin alana ciddi katkılar sağ-
layabileceği söylenebilir. 

SONUÇ

Ev ortamının ve çocuğun içerisinde bulundu-
ğu diğer çevrenin etkileşim ve oyun temelli 
düzenlenip, uyarıcıların doğru sağlanması 
süreci sonucunda toplanan verilere dayalı 
bulgular, çocuğun müdahale sürecinde hedef-
lenen gelişimsel becerilerde ilerlediğini ve 
gelişiminin tipik olduğunu, çocuğun otizm 
belirtilerinin şiddetinde azalma olduğunu ve 
beraberinde otizm tanı ölçütlerinin ortadan 
kalkmasıyla otizm spektrum bozukluğunun 
görülme olasılığının kalmadığını göstermiş-

tir. Bu doğrultuda, çocuğun sunulan erken 
müdahaleden faydalanarak, pozitif yönde bir 
gelişim gösterdiği söylenebilir. Beraberinde 
çocuk ile doğru etkileşim kurmayı öğrenen 
ailenin bu durumun ne kadar önemli olduğu-
nu fark etmesi ve tanıdan sıyrılan, akranları 
ile benzer gelişim özelliği gösteren çocukla-
rından dolayı mutlu oldukları ve onların da 
olumlu yönde değişim gösterdiği de önemli 
bir sonuç sayılabilir.

ÖNERİLER

Gelişimi risk durumunda gözlenen çocuk-
ların sağlık sistemi içerisinde düzenli bir 
şekilde değerlendirme, destek ve takip süre-
cinin farklı meslek elemanlarınca bir arada 
yürütülebileceği birimlerin kurulması, sağlık 
kurumlarınca gelişimi riskli görülen çocuk-
ların takip sürecinin aileye bırakılmaksızın 
ele alan sağlık politikalarının geliştirilmesi, 
birinci basamak sağlık hizmetleri bünyesinde 
her çocuğun rutin gelişim takibinin yapıla-
bilmesi ve bunun için gelişim merkezlerinin 
kurulması ve çalışan alan uzmanlarının istih-
dam edilmesi bu çalışma süresince gözlenen 
ve eksikliği hissedilen önemli noktalar olarak 
bundan sonraki çalışmalara ve projelere öneri 
oluşturabilir.

KAYNAKÇA

ACAR, Ç., TEKİN-İFTAR, E. VE YIKMIŞ, 
A., (2017). Effects of Mother-Delivered 
Social Stories and Video Modeling in 



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Mayıs  – Haziran  – Temmuz  - Ağustos  2019 Sayı: 18 Yaz Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
May - June - July - August 2019 Issue: 18 Summer Term

ID: 226 K: 354
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

19

Teaching Social Skills to Children With 
Autism Spectrum. DisordersThe Journal 
of Special Education, 50(4): 215–226

AKÇAKIN, M., (2007). Otistik bozukluk. 
İçinde Ed: A. Soykan Aysev, Y. Işık Ta-
ner. . Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları. İstanbul, Türkiye: Golden 
Print. 277-290

ALLEN, R.A., ROBINS, D.L., DECKER, 
S.L., (2008). Autism spectrum disorders: 
Neurobiology and current assessment 
practices. Psychology in the Schools, 
45(10): 905-917

ARSLAN, F., (2000). 1-3 Yaş Dönemindeki 
Çocuğun Oyun Ve Oyuncak Özellikleri-
nin Gelişim Kuramları İle Açıklanması. 
Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 04 
(02), 40-43

AYTEKİN, Ç., BAYHAN, P., (2015). Erken 
müdahalede uygulama basamakları. Ha-
cettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Dergisi, 2 (2):1-14

BAYHAN, P., TAŞTEKİN, E., (2015). 
Avrupa’da Erken Müdahale Modelleri, 
Hacettepe University Faculty Of Health 
Sciences Journal, Vol (1), No Suppl2, 20-
29

BREDEKAMP, S., (2015). Aileler ile etkili 
ortaklıklar oluşturmak. (K. Alat, çevi-
ren). İçinde Çev. Ed.: Z. İnan, T. İnan. 

Erken Çocukluk Eğitiminde Etkili Uy-
gulamalar (2. basımdan çeviri), Ankara, 
Türkiye: Nobel Yayıncılık. ss. 214-216

BRONFENBRENNER, U., (1979). The 
Ecology Of Human Development. Uni-
ted States of America: Harvard Unıver-
sıty Press. pp.18-22

CAVKAYTAR, A., ÖZKAN, Ş.Y., ERGE-
NEKON, Y.,  ÇOLAK, A.,  KAYA,  Ö., 
(2016).  Aile. Ankara, Türkiye: Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve 
Yaşlı Hizmetleri. ss.59-89

CDC (2016). Prevalence of autism spectrum 
disorder among children aged 8-years 
Autism and Developmental Disabilities 
Monitoring Network, 11 Sites, United 
States, 2012. MMWR Surveillance Sum-
maries, 65(3):1-23

CDC (2018). Prevalence of autism spectrum 
disorder among children aged 8-years 
Autism and Developmental Disabilities 
Monitoring Network, 11 Sites, United 
States, 2014. MMWR Surveillance Sum-
maries, 67(6):1-23

CESUR, E., YILDIZ BIÇAKÇI, M., (2018). 
İşitme Yetersizliği Olan Bebeğin Ge-
lişiminde Erken Müdahale Programı-
nın Etkisi. The Journal of Academic 
Social Science Studies. 72, 503-520. 



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Mayıs  – Haziran  – Temmuz  - Ağustos  2019 Sayı: 18 Yaz Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
May - June - July - August 2019 Issue: 18 Summer Term

ID: 226 K: 354
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

20

Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/
JASSS7824

DOĞAN, N., YILDIZ BIÇAKÇI, M., (2018). 
Prematüre Bebeğin Gelişiminde Aile 
Merkezli, Etkileşimli Erken Müdahale 
Programının Etkisi. ACED Uluslararası 
Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi. 16, 21-48. 
Doi: 10.17359/ACED.2018.3.1

DOĞAROĞLU,  T., DÜMENCİ,  S. B.,  
(2015).  Sınıflarında kaynaştırma öğren-
cisi bulunan okul öncesi öğretmenlerin 
kaynaştırma eğitimi ve erken müdaha-
le hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. 
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dergisi (Uluslararası Katılımlı 
3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongre Ki-
tabı) ss.460-473

DOUSSARD-ROOSEVELT, J. A., JOE, 
C.M., BAZHENOVA, O., PORGES, 
S.W., (2003). Mother-child Interaction 
in Autistic and Nonautistic Children: 
Characteristics of Maternal Approach 
Behaviors and Child Social Responses. 
Development and Psychopathology, 15, 
277-295

DOVER, C.J.,  LE COUTEUR, A., (2007). 
How to Diagnose Autism. Archives of 
Disease in Childhood, 92, 540-545

EKİCİ, B., YILDIZ BIÇAKÇI, M., DUR-
SUN, Ş.S., KUTLU, F., GÜRKAN, E.N., 

(2018). Nöroplay Yönteminin Otizm 
Spektrum Bozukluğu olan Çocukların 
Gelişimsel Süreçlerine ve Ebeveyn Etki-
leşimleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi. 
II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müda-
hale Kongresi özet kitapçığı, ss.74

EKİCİ, B., YILDIZ BIÇAKÇI, M., DUR-
SUN, Ş.S., KUTLU, F., GÜRKAN, E.N., 
(2019). Investigation of the effect of 
neuroplay method on development pro-
cesses of children with autism spectrum 
disorders and parental interactions. Pe-
ople: International Journal of Social Sci-
ences. 4 (3): 1830-1849. DOI/10.20319/
pijss.2019.43.18301849

EMRE BOLATBAŞ, D., YILDIZ BIÇAKÇI, 
M., (2015). Bebeklik ve İlk Çocukluk 
Döneminde Gelişimsel Değerlendirme 
ve İzlem. İçinde Ed.: M. Yıldız Bıçakçı. 
Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde (0-
36 Ay) Gelişim - Duyuların Gelişimi ve 
Desteklenmesi. Ankara, Türkiye: Eğiten 
Kitap. ss.143-174

EMRE BOLATBAŞ, D., YILDIZ BIÇAKÇI, 
M., (2018). Erken müdahale ve aile mer-
kezli uygulamalar, İçinde Ed.: Prof. Dr. 
Pınar Bayhan. Erken Müdahale. Ankara, 
Türkiye: Hedef Yayıncılık. ss.104-119

ERTEM, İ.Ö., GÖK, C.G., (2005a). Geli-
şimsel pediatri. İçinde Ertem, İ. Ö. (Ed.). 
Gelişimin Değerlendirilmesi İzlenmesi 



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Mayıs  – Haziran  – Temmuz  - Ağustos  2019 Sayı: 18 Yaz Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
May - June - July - August 2019 Issue: 18 Summer Term

ID: 226 K: 354
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

21

Desteklenmesi, Ankara, Türkiye: Çocuk 
Hastalıkları Araştırma Vakfı, ss.111-127

ERTEM, İ.Ö., GÖK, C.G., (2005b). Gelişim-
sel pediatri. İçinde Ertem, İ. Ö. (Ed.). Özel 
Gereksinimi Olan Çocukların Değerlendi-
rilmesi, Ankara, Türkiye: Çocuk Hastalık-
ları Araştırma Vakfı, ss.131-140

EVANS, G.W. (2004). The Environment of 
Childhood Poverty. American Psycholo-
gist, 59(2): 77-92

FUCHS, D., FUCHS, L.S., (2006). Introduc-
tion to response to intervention: What, 
why, and how valid is it? Reading Rese-
arch Quarterly, 41 (1): 93-99

GÜLEÇ ASLAN, Y. (2011). Bir Vaka Su-
numu: Otizm için Risk Taşıyan Bir Ço-
cukta Uygulamalı Davranış Analizine 
Dayalı Eğitim. International Journal of 
Early Childhood Special Education (INT-
JECSE), 3(2):129-147

GÜREL SELİMOĞLU, Ö., ÖZDEMİR, S., 
(2018). Etkileşim Temelli Erken Çocuk-
lukta Müdahale Programı’nın (ETEÇOM) 
Otizm Spektrum Bozukluğu Sergileyen 
Çocukların Sosyal Etkileşim Becerile-
ri Üzerindeki Etkililiği. Erken Çocukluk 
Çalışmaları Dergisi, 2(3): 514-555

GURALNICK, M.J., (2001). A Developmen-
tal systems model for early intervention. 
Infants & Young Children, 14(2): 1-18 

GURALNICK, M.J., (2011). Why early in-
terven-tion works: A systems perspective. 
In-fants & Young Children, 24(1): 6-28. 
doi: 10.1097/IYC.0b013e3182002cfe

HOWARD, V.F., WILLIAMS, B., LEPPER, 
C.E., (2011). Erken eğitimin felsefesi. 
(A.D. Kesiktaş, çeviren). İçinde Çev. Ed.: 
G. Akçamete. Özel Gereksinimi Olan Kü-
çük Çocuklar. Ankara, Türkiye: Nobel Ya-
yıncılık. ss. 1-46

JAGAN, V., SATHIYASEELAN, A., (2016). 
Early Intervention and Diagnosis of Au-
tism. Indian Journal of Health & Wellbe-
ing. 7(12):1144-1148

KAROLY, L.A., KILBURN, M.R., CANNON, 
J.S., (2005). Early Childhood Interventi-
ons, Proven Results, Future Promise. San-
ta Monica: Rand Corporation. 19-41

KNITZER, J., LEFKOWITZ, J., (2006). 
Helping The Most Vulnerable Infants, 
Toddlers, and Their Families. Pathways to 
Early School Success - Issue brief No. 1. 
New York: National Center for Children 
in Poverty, Columbia University. pp 5-29

KÖROĞLU, E., (2016). DSM-5 Tanı Ölçüt-
leri El Kitabı. Ankara, Türkiye: Boylam 
Psikiyatri Enstitüsü Hekimler Yayın Bir-
liği. ss. 15-42

LAKHAN, R., MARİO, A., QURESHİ, F.N., 
HALL, M.L., (2013). Early Intervention 



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Mayıs  – Haziran  – Temmuz  - Ağustos  2019 Sayı: 18 Yaz Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
May - June - July - August 2019 Issue: 18 Summer Term

ID: 226 K: 354
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

22

Services to Children With Developmen-
tal Delay in Resource Poor Settings in İn-
dia. Nepal Journal of Medical Sciences, 
2(2):149-155

MERAKİ, Z., YILDIZ BIÇAKÇI, M., 
(2015). Bebeklik ve ilk çocukluk döne-
minde erken müdahale. İçinde Ed: M. 
Yıldız Bıçakçı. Bebeklik ve İlk Çocukluk 
Döneminde (0-36 Ay) Gelişim- Duyula-
rın Gelişimi ve Desteklenmesi. Ankara, 
Türkiye: Eğiten Kitap. ss.179-199

ÖZDEMİR, S., (2007). A paradigm shift in 
early intervention services: From child 
centeredness to family centeredness. Dil 
ve Tarih Coğrafya Dergisi, 47(2): 13-25.

ÖZDEMİR, S., (2008). Family centered early 
intervention services. E-Journal of New 
World Sciences Academy, 3(2), 321-334.

REAGON, K.A., HİGBEE, T.S., ENDİ-
COTT, K., (2006). Teaching Pretend Play 
Skills to a

Student With Autism Using Video Modeling 
With a Sibling as Model and Play Part-
ner. Education and Treatment of Child-
ren, 29 (03): 517-528

SADOCK, B.J., SADOCK, V.A., (2015). 
Yaygın gelişimsel bozukluklar (N. Bo-
lat, çeviren). İçinde Çev. Ed.: T. Türkbay. 
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kısaltılmış 

El Kitabı. Ankara, Türkiye: Güneş Tıp 
Kitabevleri. ss. 65-78

SENEMOĞLU, N., (2004). Gelişim, öğren-
me ve öğretim: kuramdan uygulamaya 
(10. baskı). Ankara, Türkiye: Gazi Kita-
bevi. ss.55-56

STAHMER, A.C., (1995). Teaching Symbo-
lic Paly Skills to Children With Autism 
Using Pivotal Response Training. Jour-
nal of Autism and developmental Disor-
ders, 25 (2): 123-141.

THORP, D.M., STAHMER, A.C., SCHRE-
İBMAN, L. (1995). Effects of Sociod-
ramatic Play on Children With Autism. 
Journal of Autism and Developmental 
Disorders, 25 (3): 265- 282

TINCANI, M., (2010). Autism spectrum di-
sorder. In Smith, D. D. & Tyler, N. C. 
(Eds.). Introduction to Special Educati-
on. NJ: Pearson&Merilll. pp.402-431

TUĞRUL, B., (2014). Oyun temelli öğrenme. 
İçinde R. Zembat (Ed.), Okul Öncesinde 
Özel Öğretim Yöntemleri (4. Baskı) An-
kara, Türkiye: Anı Yayıncılık. ss.177-203

TÜFEKÇİOĞLU, U., (2013). Çocuk eğiti-
minde oyun ve önemi. İçinde U. Tüfek-
çioğlu (Ed.), Çocukta Oyun Gelişimi (2. 
Baskı). Eskişehir, Türkiye: Anadolu Üni-
versite Açık Öğretim Fakültesi Yayını. 
ss.1-36



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Mayıs  – Haziran  – Temmuz  - Ağustos  2019 Sayı: 18 Yaz Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
May - June - July - August 2019 Issue: 18 Summer Term

ID: 226 K: 354
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

23

VYGOTSKY, L.S., (1978). Mind In Society: 
The Development of Higher Psychologi-
cal Processes. Cambridge, MA: Harvard 
University Press.

YALAZ, K., ANLAR, B., BAYOĞLU, B., 
(2009), Denver II gelişimsel tarama testi 
“Türk çocukları standardizasyonu” test el 
kitabı. Ankara, Türkiye: Gelişimsel Ço-
cuk Nörolojisi

İNTERNET KAYNAKLARI

http://www.gobdo2tv.com/hakkinda.asp   
(E.T. 10.09.2018)

YAZAR NOTU: Bu makale, 22-24 Ekim 
2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleş-
tirilen Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi 
Kongresi: 50. Yılda Çocuk Gelişiminin 
İz Bırakan Yolculuğu adlı kongrede söz-
lü bildiri olarak sunulmuştur.



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Mayıs  – Haziran  – Temmuz  - Ağustos  2019 Sayı: 18 Yaz Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
May - June - July - August 2019 Issue: 18 Summer Term

ID: 226 K: 354
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

24

EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Providing early intervention and developmental support for children with a di-
agnosis risk or a diagnosis of autism has the potential to bring the child’s developmental state 
of well-being to the typical developmental level. The importance of early intervention and 
developmental support programs in home environment for this children has been demonstrated 
with study in recent years. Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neuro-developmental disorder 
that manifests itself in the first three years of life and affects the linguistic, cognitive and social 
development of children (Allen, Robins, ve Decker, 2008: 905-917). With increasing preva-
lence, it is stated that the interest in this kind of disorder is increasing in the society, especially 
parents, education and health workers and researchers (Dover ve Le Couteur, 2007: 540-545).  
The need for early intervention services is increasing with increasing autism spectrum disorder. 
Many methods have been developed for this. The main purpose of early intervention services is 
to intervene in all possible developmental problems of children (language and communication, 
cognitive development, social emotional) as early as possible. The use of early intervention 
services by children who are at risk for their development due to biological or environmental 
factors is carried out by working with different field experts in cooperation with the child (Öz-
demir, 2007: 13-25; Özdemir, 2008: 321-334).  Early intervention is to determine the needs of 
the individual in the 0-6 age period and to support the existing development of the individual 
with appropriate intervention program and to determine and reorganize the needs of education, 
health and social aspects (Doğaroğlu  ve  Dümenci, 2015: 460-473; Fuchs ve  Fuchs,  2006: 
93-99). Many data collection methods are used to determine the child’s development in a he-
althy way in early intervention. Experts may collect information about children through formal 
assessment methods such as development evaluation inventories, autism assessment tools or 
informal methods such as observation and interviewing. Information can also be obtained from 
the primary caregiver of the child with informal methods. Thinking the parents as the primary 
caregiver of the child, taking family views to determine the differences in observable behaviors 
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from birth to diagnosis may be very important in early diagnosis of ASD (Cavkaytar, Özkan, 
Ergenekon, Çolak ve Kaya, 2016: 59-89). It initiates early diagnosis, early education and early 
intervention and it is vital for the child to catch up with his/her normal peers in all areas of 
development (Fuchs ve Fuchs, 2006: 93-99). Aim: In this study, it was aimed to present the 
effect of home-based and game-based early intervention program on the child’s development 
which is applied to the risk of autism spectrum disorder. Method: This study is a case report 
that aims to provide information flow between research and application, to create consensus 
among practitioners and to provide a basis for future research by transferring descriptive in-
formation about early intervention process/developmental support program implementation. In 
this research initial data was collected on autumn 2016, intervention program was implemented 
between Autumn 2016 and the spring of 2018. In this study, descriptive information about the 
effectiveness of the 10-session early intervention/developmental support program applied to a 
boy aged 2 years 6 months who is at risk of autism spectrum disorder in the home environment 
for 1.5 years was presented. Also this study has descriptive information too about the observa-
tions and information of other experts. In this context, there are data collected by quantitative 
and qualitative methods. Findings and Conclusion: In this case study, all data collected in qu-
antitative and qualitative processes were recorded. These data include development evaluation 
test result, autistic disorder assessment result, observation notes, interview notes, opinions of 
other experts, family information, video recording minutes. And then these data were described 
and analyzed together. The findings showed that the child progressed in developmental skills, 
the severity of autism symptoms decreased and he was rid of from autism diagnostic criteria. At 
the same time, these results show us that the family has become stronger with the knowledge, 
skills and awareness gained by the family. The result of the study indicates that the changes are 
positive for both children and family.  It can be said that case reports will shed light on future 
research, and that in the future such developmental support / intervention practices can make 
serious contributions to autistic children, families, teachers and experts.
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Öz: Ülkemizde vatandaşlık becerilerini besleyen bir ders 
olarak ilköğretim düzeyinde hayat bilgisi ve sosyal bilgiler 
dersleri okutulmaktadır. Ancak bu derslerin içeriğinde doğ-
rudan terör konusuna neredeyse hiç yer verilmemektedir. Bu 
konuyla ilgili olarak yapılan araştırmaların sayısı da oldukça 
sınırlıdır. Bu bağlamda yapılacak eğitimlere yol açması ama-
cıyla durumsal bir tespit yapmak için bu çalışma gerçekleş-
tirilmiştir. Bu amaçtan yola çıkılarak metaforlar aracılığıyla 
ilköğretim öğrencilerinin terör olgusuna bakış açıları incelen-
miştir. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden fenomono-
lojik desen kullanılmıştır. Maksimum çeşitleme yapılarak, 3’ü 
ülkenin doğu ve güney doğusundan olmak üzere 6 farklı şehir-
den 3-8. sınıflarda öğrenim gören, 251’i kız 180’i erkek olmak 
üzere toplamda 451 öğrenciden mecazlar yoluyla veri toplan-
mıştır. Bu yolla öğrencilerin yaşantılarında teröre yükledikle-
ri anlamlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Verilerin analizinde 
betimsel analize başvurulmuş ve veriler araştırmacılar tara-
fından tartışılarak kodlanmış ve temalaştırılmıştır. Araştırma 
sonucunda öğrencilerin çoğunun teröre karşı olumsuz anlam 
yükledikleri ve genel olarak ülkemizin Güneydoğusundaki te-
rör olayları ile ilgili olarak Işid’i betimledikleri görülmüştür. 
Yükledikleri olumsuz anlamlar genel olarak şunlardır:  Zarar 
veren, kötü olan, saldırgan olan, öldüren, kaynağı insan olan, 
savaş çıkaran, duyarsız olan, hayvan gibi davranan, hiçbir 
şeye benzemeyen, terörist, bozuk olan, acımasız olan, her yere 
girip çıkabilen/ hareketli olan, saklanan, zararlı etkileri yayı-
lan, sürü gibi olan, bencil olan/kendini düşünen, korkunç olan, 
suç olan, insan olmayan, sinsi olan, işkence yapan vs. dir. Öte 
yandan araştırmada bu olayları olumlu olarak değerlendiren 
öğrencilerin de bulunduğu görülmüştür. Bu sonuçlardan yola 
çıkılarak ülkemizde terör konusunu çocukların yaşantıları 
bağlamında öğrendikleri söylenebilir. Oysa terör olgusunun 
derslerde ya da projeler aracılığıyla eğitimsel bağlamda ele 
alınmasının bireylerin daha bilinçli olmasını sağlayacağı iddia 
edilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Terör, Çocuk, Metafor, Terör Eğitimi

Abstract: In our country, life sciences and social studies are 
a lesson that nourishes citizenship skills. But it is hardly ever 
included to the issue of direct terror in the content of these 
lessons. The number of studies on this subject is also very lim-
ited. Otherwise Turkey is a country constantly struggling with 
teror events. In this context, this study was carried out to make 
a situational determination to contribute to the training. From 
this point of view, the perspectives of primary school students 
towards the phenomenon of terror were examined through 
metaphors. In the study, phenomonological model was used 
from the qualitative research designs. Maximum diversity 
was made and data were collected from 451 (251 female and 
180 male/ 3rd - 8th grade) students through metaphors from 6 
different cities. In the analysis of the data, descriptive analy-
sis was applied. As a result of the research, it was seen that 
most of the students had negative meaning against terrorism 
as thing that declare the war, damaging, bad, aggressive etc. 
and they generally related the Isid with the acts of terrorism 
in the southeast of our country. On the other hand, it was seen 
that there were also students who evaluated these events posi-
tively as live, human like us, seeking their rights, etc. Based 
on these results, it can be said that students have an idea and 
learn about terrorism in their social environment.

Key Words: Terror, Child, Metaphors Terror Education

A C E D ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ 

International Journal of Family, Child and Education 

Doi: 10.17359/ACED.2019.18.1



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Mayıs  – Haziran  – Temmuz  - Ağustos  2019 Sayı: 18 Yaz Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
May - June - July - August 2019 Issue: 18 Summer Term

ID: 223 K: 348
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

27

INTRODUCTION

The concept of terror which is expressed as 
’mobbing, murdering and demolishing goods’ 
in the dictionary of Turkish Language Associ-
ation (2011) is defined as ‘any criminal action 
conducted by one or more persons belonging 
to an organisation with the aim of changing 
the attributes of the Republic as specified in 
the Constitution, the political, legal, social, 
secular or economic system, damaging the in-
divisible unity of the State with its territory 
and nation, jeopardizing the existence of the 
Turkish State and the Republic, enfeebling, 
destroying or seizing the State authority, 
eliminating basic rights and freedoms, dam-
aging the internal and external security of the 
State, the public order or general health, using 
force and violence; with pressure, threating 
or intimidation in Anti-Terror Law published 
on 12 April 1991 (Anti-Terror Law, 1991). In 
this respect, terror involves all kinds of activi-
ties that harm the country, the state and the 
nation. Terror is the restriction of fundamental 
rights and freedoms, including the right to life 
of people. The most important device of terror 
here is violence. Besides,  elements such as 
ideology, organization, action play a leading 
role in the formation of terror (Şen, 2015: 21). 
In general, it aims to make powerless  creating 
economic, social and political infirmity on the 
target country (Ceylan, 2012: 31). For this, 
they choose innocent citizens as target and try 

to create an atmosphere of fear. Thus, they try 
to enlarge the effect of the terror event in the 
eyes of the public (Jenkins, 1974: 4).

Although the causes of these activities with 
destructive effects are interpreted differently 
in terms of each country, they can be listed 
in a general framework as follows: social rea-
sons and social structure, economic reasons, 
internal and external political reasons, and 
conjunctural developments, reasons related 
to management structure and understanding,  
reasons related to legal structure and justice, 
geopolitical and geostrategic reasons, the race 
of nations,  reasons related to cultural, reli-
gious and ideological structural properties, 
the imperialist foreign policy of the state, 
personal psychological deviations (Union of 
Turkish Bar Associations, 2006: 175-176). 
Among these, it is an important fact that some 
policies have served to purposes of terror by 
claiming to represent religious groups or eth-
nic groups or using situations of people such 
as unemployment, poverty, lack of educa-
tion, hopelessness and despair for many years 
(Gürel, 2008). It is possible to see the traces 
of these kind of policies in terror incidents in 
Turkey.

Turkey has been struggling for years with dif-
ferent forms from Fethullah terrorist organi-
zation to ethnic separatist PKK, extreme left-
wing terrorist organization DHKP-C,  from 
terrorist groups such as Dease and Al Qaeda 
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that abuse the religious to terrorist organiza-
tions such as ASALA and 17th of November 
(Ministry of Foreign Affairs of the Republic 
of Turkey, 2011). This threat of terrorism that 
is still ongoing and affecting Turkey has two 
distinct features. The first feature is that have 
emerged nearly all known types of terrorism 
including radical religious and ideologic in 
Turkey and second is  the presence of a strong 
external support behind  all terrorist activities 
(TBA, 2006: 531-532). Therefore, Turkey 
has to deal with many threats internally and 
externally.

The form of terrorism that most damaged in 
Turkey has been the ethnic terror expressed 
as a racist-separatist terror in terms of victim- 
mistreated and financial and emotional loss. 
In ethnic terror, there is an ethnic group that 
claims to get a raw deal. The terrorist organi-
zation carries out sensational acts of violence 
against the existing authority saying that this 
right is defended (Sarp, 2014: 512). As a re-
sult, the effects of terrorism in terms of fear, 
polarization, deterioration of stability and 
peace, economical problems ( in the fields 
of agriculture, tourism etc.) can be observed 
in a society. So financial, emotional and vi-
tal effects mest be taken into consideration. 
The concept of terror education has recently 
taken its place in the literature since it is very 
important to raise awareness of people. One 
step of this training is how terror is perceived 

by people. In this sense, the aim of the re-
search is to describe by resembling the teror 
to an animal, a living being or an object, in 
this way, it is aimed to reveal the meaning 
of the concept of terror which is the basis of 
cognition in children’s metaphors. Therefore, 
this question is centred in this study: ‘How 
are students’ perspectives about teror in edu-
cational terms? and  this study is limited with 
six different cities; 451 (251 female and 180 
male/ 3rd - 8th grade) students,  2014-2015 
fall semester.

METHOD

Research Model

In the study, the meanings of the students on 
terror were tried to determine by metaphors. 
As it is known, metaphor is to use a word 
or concept in a different way outside the ac-
cepted meaning (TDK, 2011). In this study, 
the students were also asked to replacement 
a living being or an object the concept of ter-
ror and to explain it with justification. There-
fore, phenomenological model of qualitative 
research designs was used. Phenomenology 
aims to gain an in-depth understanding about 
the meaning or nature of our daily experi-
ences (Yıldırım et al., 2014). It is to try to 
understand their individual (views and per-
pectives), intentions from individual perspec-
tives. In this way, individuals are directed to 
their inner worlds using phenomenology. The 
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main purpose of the analysis is to compre-
hend the existence and essence of things.

Participant Group

Diversity is taken into consideration in this 
research and data were collected from 451 
(251 female and 180 male/ 3rd - 8th grade) 
students through metaphors from 6 different 
cities in the east and south east of the country.

Data Collection and Analysis

The reason for choosing the method of data 
collection by metaphor is that the findings of 
the research are richer than the other methods. 
The metaphors allow to the recognition as 
tools  to understand the nature and environmet 
of human being, to make sense through certain 
interpretations from objective reality that seem 
meaningless, to bring meaning to life and ex-
perience (Yıldırım et al., 2011: 237-238).

In the descriptive analysis approach, the ob-
tained data is summarized and interpreted ac-
cording to the previously determined themes. 
The data can be arranged according to the 
themes revealed by the research questions and 
can be presented by taking into account the 
questions or dimensions used in the interview 
and observation processes. In the descriptive 
analysis, direct quotations are frequently giv-
en to reflect the views of the interviewed or 
observed individuals (Yıldırım et al., 2011). 
In this research, the data were discussed and 
coded by the researchers. In addition, it was 

given the quotation related to individual views 
obtained in the result of research.

FINDINGS

In the study, it was seen that students simu-
lated the terror to objects and living being 
firstly such as lion, dog, snake, jackal, pig, ti-
ger, fox, rat and then dragon, weapon, bomb, 
mine and human. Almost all of students was 
seen to describe the concept of terror with 
the characteristics of a person practicing ter-
ror. The main themes such as  “negative and 
positive perspective towards terror” were 
reached in the coding based on the reasons 
for analogy.  It was determined that 90.7% of 
the students (391 students) have a negative 
attitude and 9.3% (39 students) have positive 
attitudes towards terror. These main themes 
and their sub-themes were given below.

1. Negative Perspective Related to Main 
Theme Towards Teror

In this study, it was seen that 90.7% of the stu-
dents (391 students) made negative descrip-
tions of terror and had negative attitudes. In 
this context, nine sub-themes were reached. 
These themes are: (1) negative personality 
and psychological features (2) take a life (3)  
blood-thirsty (4) non-human (5) disorderly 
(6) educational and cognitive reasons,(7) car-
rying living organisms property (8) provok-
ing and affecting (9) other. The findings re-
lated to these themes were given below.
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Sub-theme about ‘Negative Personality 
and Psychological Features’ 

As mentioned before, students were tried to 
describe the concept of terror through the 
person performing terror in their metaphors. 

For this reason, they were emphasized their 
negative perpectives with personality char-
acteristics and psychological features. In the 
context of this theme, 137 opinions were 
mentioned.

Table 1. Sub-Theme About ‘Negative Personality and Psychological Features’

No CODES 3. gr 4. gr 5. gr 6. gr 7. gr 8. gr Total
1 Aggressive 4 2 4 17 11 2 38
2 Bad 3 3 7 12 7 5 32
3 Cruel - 4 8 2 1 2 15
4 Fighter - - 2 4 1 1 7
5 Scum - - 3 1 2 6 6
6 Terrifying - 1 1 2 1 1 6
7 İnferiority - - 1 - 3 1 4
8 Wicked - - - 3 1 1 4
9 Villain - - 2 - 1 - 3
10 Vocal unnecessarily - - - - - 3 3
11 Heartless - - 2 1 - - 3
12 Dangerous - - - - 1 2 3
13 Sneaky - 1 - - 1 4 2
14 Crafty - - 1 - 1 - 2
15 Insusceptible 1 - - - - - 1
16 Disorder 1 - - - - - 1
17 Ambitious - - 1 - - - 1
18 Disreputable - - - 1 - - 1
19 Impolite - - - 1 - - 1
20 Unnecessary talk - - - 1 - - 1
21 Immoralist - - - - - 1 1
22 Selfish - 1 - - - - 1
23 Hateful - - - 1 - - 1

Total 9 12 32 46 31 29 137

In the context of negative personality features, 
while students were emphasized features of 

teror such as aggressive, bad, cruel, fighter, 
scum, wicked, inferiority; in the psychologi-



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Mayıs  – Haziran  – Temmuz  - Ağustos  2019 Sayı: 18 Yaz Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
May - June - July - August 2019 Issue: 18 Summer Term

ID: 223 K: 348
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

31

cal sense they were also mentioned about fac-
tors such as terrible, dangerous, hateful. The 
student discourses on the subject were given 
below:

B7K6: Teror is a shark. Because it closes to 
people backhandedly and attacks.

B7K12: Teror is a snake. Because my most 
feared animal is snake.

E6K79: Terror is not like anything. To draw 
an analogy about teror is nothing when you 
think something that teror does (But if I have 
to liken it, I will liken it to an animal).Because 
they don’t deserve none of these metaphors. 

Becuse they are so bad.(Because they don’t 
think like human.)

H5K30: I would liken terror lion, tiger, croc-
odile, predator. Because they are ruthless and 
heartless people.

H5K36: Shark. Because they are ruthless 
and shark also attacks to some people with-
out mercy.

M8K62: Dog. Despite all kinds of help and 
service to the nation of the state, they rebel to 
their owner such as an ungrateful dog.

Sub-theme about ‘Take a Life’

Table 2. Sub-Theme About ‘Take A Life’

No CODES 3. gr 4. gr 5. gr 6. gr 7. gr 8. gr Total

1 Killer 4 6 13 12 14 8 57

2
Killing innocent 
people/ powerless 
people

- - 2 2 5 2 11

3 Slaughter - - 1 2 5 - 8

4 Hurt - - 1 2 2 - 5

5 Take a life - - 2 1 - - 3

6 Killing babies - - 1 1 - - 2

7 Martyrising soldiers - - - - 1 - 1

              Total 4 6 20 20 27 10 87

One of the most important indicators of terror 
is that it causes deaths. Children were used 
this situation in their metaphors.  As can be 
seen in the table, a total of 87 opinions were 
mentioned about taking a life of teror. As it 

moves from the concrete phase to the abstract 
phase, it is seen that the students use the ex-
pressions different from the killer expression 
“about taking a life.  News about killing of in-
nocent people, weak people, babies and sol-
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diers are frequently seen in media, so it can 
be said that they reflect in their methaphors. It 
can also be concluded that children are aware 
of the fact that terror causes individual and 
mass deaths. The student discourses on the 
subject were given below:

H5K28: I linken them with a crime machine. 
Because they kill a lot of people.

H6K15: Orangutan. Because they are so bad 
and  kill their our soldiers.

H6K20: I likened to an animal, cow, bear etc. 
Because they kill babies.

S4K12: I likened to an animal. Because they 
kill the police.

H7K30: They’re brainless so I liken to zom-
bie. Because they take a task, for example, 
they enter the police station and detonate 
themselves with a bomb. They both die and 
kill. Too bad they can’t think of anything.

Sub-theme about ‘Blood-thirsty

Table 3. Sub-Theme About ‘Blood Thirsty’

No CODES 3. gr 4. gr 5. gr 6. gr 7. gr 8. gr Total

1 Damaging 4 3 8 4 18 8 45

2 Armed 1 - - 4 1 - 6

3 Wild - - - 3 3 - 6

4 Poisoned - - 1 - 2 1 4

5 Behaving like a beast - - - 1 3 - 4

6 Destructor - - - - 1 3 4

7 Bombing - - - - 3  3

8 Torture - 1 - - - - 1

9 Smelling blood - - 1 - - - 1

10 Hunter - - 1 - - - 1

11 Shooting - - - 1 - - 1

12 Hostile to people / soldiers - - - 1 - - 1

13 Blood-sucking - - - 1 - - 1

14 Making mothers cry - - - - 1 - 1

15 Threatening - - - - - 1 1

Total 5 4 11 15 32 13 80
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According to TDK (2011), violence is defined 
as “using brute force against those who do 
not agree.’ The students were also described 
the terror incidents with this dimension. A to-
tal of 80 opinions were given on the subject. 
Among these views, it was especially empha-
sized that it hurts people. On the other hand, 
it was included the use of violent tools such 
as gun, bomb, fire in metaphors. Statements 
like wild, poisoning, destroying, torture, 
blood smell, threatening, making mothers cry 
were depicted dimensions and consequences 
of violence. Student discourses on the subject 
were given below.

B8K12: Exterminator machine. Because 
it destroys everyting but just like every ma-
chine, its charges or batteries will end.

H7K30: Book. When we open every page, 
we can see a corpse, maybe weeping mother, 
war bombs or weapons in the hands of young 
children.

S6E65: They are cutting people’s head and 
do same thing to animals.

H5E37: Weapons, because they harm both 
living and user.

Sub-theme about ‘Non-human’

Table 4. Sub-Theme About ‘Non-Human’

No CODES 3 . 
gr

4 . 
gr

5 . 
gr

6 . 
gr

7 . 
gr

8. 
gr

Total

1 Acting as animal 1 - 2 7 5 - 15

2 Even worse than an animal - - 1 1 1 2 5

3 Disgusting - - - - 1 3 4

4 Unlike anything 1 - - - - 1 2

5 Non-human creatures - - - - 2 - 2

6 Against human 1 - - - - - 1

7 Non-human - 1 - - - - 1

8 Unaware of being human - - - 1 - - 1

Total 3 1 3 9 9 6 31

Mustafa GÜZEL, the father of Orhan GÜZEL, 
who lost his life when he work at seller of 
dried nuts and fruits in a terrorist attack in the 
form of a blast of a bomb-laden vehicle was 
expressed the teror and terrorist as unemotive 

and he was used that phrase: ‘if they feel my 
pain very very little, It’s possible to say they 
are human like us but if they feel nothing, 
we can’t say they are human (TBMMİHİK, 
2013: 35). As well as this characterization of 
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Mustafa Güzel, children were also reflected 
the non-human aspect of terror in their meta-
phors.  Students were mentioned from behav-
iors of terrorists like animal,  inhuman and 
even worse than animal as non-human char-
acteristics in their metaphors.  Student dis-
course on the subject were given below:

B6K10: Exterminator machine. Because 
it destroys everyting but just like every ma-
chine, itscharges or batteries will end.

S3K2: They are already a human, but ani-
mals are doing what they do so I resembled 
to the animal.

Sub-theme about ‘damaging the order’

Table 5. Sub-Theme About ‘Damaging The Order’

No CODES 3. gr 4. gr 5. gr 6. gr 7. gr 8. gr Total

1 Causing the war 2 - 3 1 1 2 9

2 Destructive - - 2 1 1 - 4

3 Turmoil - - - - 1 1 2

4 Burning - - - - 2 - 2

5 Damaging the 
order - - - 1 - - 1

6 Stoning - - - - 1  1

7 Rebel - - - - - 1 1

8 Making the act - - 1 - 1 - 2

9 Crime - 2 - - - - 2

10 Hiding - 1 - 1 - - 2

11 Living in the 
mountain - - - - - 1 1

Total 2 3 6 4 7 5 27

As it is known, one of the most important fea-
tures of terror is also related to the corruption 
of the current order. In this context children 
were emphasized the aspect of terror such as 
causing the war, destructive, turmoil, burn-
ing. Student discourse on the subject were 
given below:

B5E6: Tree. Because they are trying to de-
stroy the trees of other countries by doing ac-
tion in different places.

B8E7: Atom bomb. Because it gives perma-
nent damage to people and becomes a chaos. 
That soil doesn’t use any more.
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E6E70: Berk. Becuse it damages Turkey’s or-
der and changes its moral.

M8K62: Dog. Despite all kinds of help and 
service to the nation of the state, they rebel to 
their owner such as an ungrateful dog.

Sub-theme about ‘Educational and cogni-
tive reasons’

Table 6. Sub-Theme About ‘Educational and Cognitive Reasons’

No CODES 3. gr 4. gr 5. gr 6. gr 7. gr 8. gr Total

1 Injudicious - - - 2 5 1 8

2 Noneducable - - - 2 - 1 3

3 Unlearned - - 1 - - - 1

4 Like a herd - 1 - - - 1 2

Total 0 1 1 4 5 3 14

Students were stated the terorist as injudi-
cious noneducable, unlearned and a herd. In 
fact, they were highlighted to the cognitive 
development and education dimension of ter-
ror. Student discourse on the subject were 
given below.

B8E32: Dog. Because when a dog is trained, 
it is a friend; when it is not trained, it is an 
agressive animal.

B8K15: Animal. Because they behave as if 
they had no intellect, will and don’t know 
what they do.

E6K81: Lion or bear. Because I dont think 
that these animals can be trained. I think that 
their whelps will be bad like them and will 
harm other animals.

S7K101: Mindless animal. They’re killing 
people without thinking about anything and 
dont use their brain.

Sub-theme about ‘Carrying living organ-
isms property 
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Table 7. Sub-Theme About ‘Carrying Living Organisms Property

No CODES 3. gr 4. gr 5. gr 6. gr 7. gr 8. gr Total

1 Spreading/ Spreading if it is 
not taken precaution - - - 4 1 - 5

2 Going in and out everywhere/ 
Moving/Living being 1 2 - 1 - 1 5

3 Man-made 1 1 - - - 1 3

4 Restrainable - - - - 1  1

Total 2 3 0 5 2 2 14

Living organisms have the ability to move 
and grow. It was also emphasized this aspect 
of terror in this theme. Terror has a lively 
structure, so it is man-made and restrainable. 
In fact, it is also mentioned from the existence 
of terror in this statement. Student discourse 
on the subject were given below.

6EK78: Hydra. Because it is growing and in-
creasing alive by budding.

İ6K92: Tree. Because living things grow if 
you care them. For instance, a tree grows 
well if you water it. The case is the same with 
the people who want to reach their expecta-
tions supporting terrorism. If they support 

terrorism, it spreads and gain strenght like a 
tree which is watered everyday. If they give 
up supporting terrorism, it will disappear like 
a decaying tree due to lack of water. 

İZ6K2: Monkey. They climb the walls anda 
re constantly firing.

E6K74: Bacteria. Because if people do not 
pay attention and take precautions, they take 
their bodies and it is difficult to heal, be-
cames a disease. Additionally, terror is a dis-
ease that can spread from person to person 
very quickly.

Sub-theme about ‘Provoking and affecting’



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Mayıs  – Haziran  – Temmuz  - Ağustos  2019 Sayı: 18 Yaz Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
May - June - July - August 2019 Issue: 18 Summer Term

ID: 223 K: 348
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

37

Table 8. Sub-Theme About ‘Provoking and Affecting’

No CODES 3. gr 4. gr 5. gr 6. gr 7. gr 8. gr Total

1 Seductresses / Using people - - - - 2 2 4

2 Spreading harmful effects - 1 - - - 1 2

3 Unclear when it will appear - - - - - 2 2

4 Guided - - - 1 - - 1

5 Disorienting - - - - 1 - 1

6 Difficult situation to escape - - - - - 1 1

7 Misleading children - - - - 1 - 1

Total 0 1 0 1 4 6 12

In the context of this theme, the characteris-
tics of individuals trying to show terror as 
reasonable were emphasized. For this, it was 
given provoking and affecting elements such 
as seductresses, disorienting, misleading in 
metaphors. Example discourses on the sub-
ject were given below:

B5K17: Devil. Because it is bad thing. If 
there is no terror, people live in peace.

B7E23: Devil. Because the devil will give the 
doubt to people.

E6E70: Teror is a bad person. It is that peo-
ple give in to temptation and do evil things. 
Because people would be worse than the low-
est animal if it complies with the devil.

Sub-theme about ‘Other’

Table 9. Sub-theme about ‘Other’

No CODES 3. gr 4. gr 5. gr 6. gr 7. gr 8. gr Total

1 Nonsense 2 - 1 4 6 1 14

2 Unlawful - - - 2 1 2 5

General Total 2 0 1 6 7 3 19

In the context of this theme, despite making 
metaphor for teror, student’s justifications 
were approached in a meaningless code that 
was not related to terror. It is remerkable that 

especially five students studying in Muş and 
Bitlis express teror events as lawful and sin. 
Student discourse on the subject is presented 
below.
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İ7K108: Pig. Because the pig has no benefit 
for humanity. There is more damage. If we eat 
we fall into sin, because pork is unlawful. Ter-
ror is the same. It is not useful. It does the evil.

M6K98: Pig. There is no benefit, always does 
harm and I think If it can kill people, it has no 
religion. I think it is unlawful and exemplary.

E7E82: Pig. It is a dirty animal and eating 
its meat is prohibited in Islam. Teror is also 
banned in Islam so I likened it.

2. Main Theme about Positive Perspective 
on Terror

Table 10: Positive perspective on Teror

 No CODES 3. gr 4. gr 5. gr 6. gr 7. gr 8. gr Total

1 Human - - 4 4 9 1 18

2 İsis/Kobani - - 2 4 - - 6

3 From us - - - - 1 1 2

4 Founded community by 
people - - - - 1 1 2

5 Developing - - 1 - - - 1

6 Flying - - 1 - - - 1

7 Standing on the mountain - - 1 - - - 1

8 Bomb - - 1 - - - 1

9 Fighting - - - 1 - - 1

10 Demanding justice - - - 1 - - 1

11 Courageous - - - 1 - - 1

12 Proud - - - 1 - - 1

13 Aggrevied by the state - - - - - 1 1

14 Wishing peace - - - - - 1 1

15 Brother/sister - - - - 1 - 1

16 Living being - - - - 1 - 1

17 Gazelle walking on the 
mountain - - - - 1 - 1

18 Strong - - - - 1 - 1

Total 0 0 10 12 15 5    42
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In the study, it was seen that 40 (9.3%) stu-
dents showed a positive attitude towards ter-
ror. As two students reported their opinions 
in two different themes, a total of 42 views 
are seen in the table. In general, it was deter-
mined that all students describe terror through 
events in the Southeast. Six of the students 
who showed positive attitudes towards terror 
were only evaluated the events of Kobene and 
Isidid in the context of terror. Others (34 stu-
dents)were described the terror as mostly hu-
man, from us, community who acted together 
for a purpose. In addition, they were used the 
concepts of proud and courageous, wishing 
the peace,  aggreived by the state and seek-
ing the right against the state through war in 
their description.  What is noteworthy at this 
point is that third and fourth grade students 
have not positive attitudes of towards teror. It 
may be a reason that they can’t approach such 
events by ideological. On the other hand, it 
was found that 22 of these students are from 
Şırnak and 18 of these students are also from 
Muş. Student discourses on the subject were 
given below:

M6E101: Human. Like us, a human.

M6E104: In truth Im resembling a human.

E6E70: Lion and tiger. Like strong a lion

M6K100: Lion. Because they are seeking 
their right.

M8E60: Human. Because they are like us, a 
human. They prefer being a terrorist because 
they are wishing peace.

Ş5K49: Isis ‘do not kill children’, it is a sin. 
Fear from God.

Ş6E64: Isis. It is cutting head and killing 
people.

Ş7E71: Gazelle walking on the mountain. Be-
cause they are also touring on the mountain.

Ş6E72: Alive. Because we are not different.

Ş8K41: Alive, human. Founded a community 
by people.

RESULTS

In a metaphor study related to teror that made 
with fenemonological approach, it was seen 
that students simulated the terror to objects 
and living being firstly such as lion, dog, 
snake, jackal, pig, tiger, fox, rat and then 
dragon, weapon, bomb, mine and human. Al-
most all of students was seen to describe the 
concept of terror  with the characteristics of 
the person practicing terror. The main themes 
such as  “negative and positive perspective 
towards terror” were reached in the coding 
based on the reasons for analogy. 

The majority of the students (391 students / 
90.7%) showed a negative perspective on the 
concept of terror. These answers were stated 
under the main theme of negative perspective 
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and were evaluated within the framework of 
sub-themes about negative personality and 
psychological features, take a life, blood-
thirsty, non-human, disorderly, educational 
and cognitive reasons, carrying living organ-
isms property, provoking and affecting and 
other. In this respect, students were described 
the teror with statements such as especially 
aggressive, bad, ruthless and intensely taking 
a life, harmful, acting as an animal, declaring 
the war and chaos, destructive, injudicious, 
uneducated, sperading when no taken pre-
caution, using people. Under the other sub-
theme, some students were not presented a 
reason for terror, while some of them were 
also evaluated the terror as unlawful and sin 
in a remarkable way.  

39% (9.3%) of the students who have a posi-
tive perspective towards terror were found 
to be composed of students studying in Muş 
and Şırnak, where there were more terrorist 
attacks in our country. These students were 
expressed the teror with statements such as 
especially human, from us, a community that 
acting together for a purpose. In addition, it 
was seen that some of the students used the 
discourse of brave, looking for the right, 
proud. Otherwise under the theme of positive 
perspective regarding terror, it was seen that 
3rd and 4th grade students did not show any 
positive attitudes about the subject.

DISCUSSION

Students were revealed descriptions of blood- 
thirsty, taking a life, disturbance, non-human 
and these descriptions are directed with the 
elements of intimidation, oppression, vio-
lence, killing, harm, and disturbance. How-
ever, Turkey has been suffering from terror-
ist attacks for many years and consequently 
emerging situations such as civilian casual-
ties, material damage and created fear envi-
ronment present to the individual through the 
media so this point can also explain the nega-
tive perspective towards terror. Because the 
news of terror has elements such as drama, 
danger, blood, heroism (Avşar, 2017: 122).

The students who have a positive perspec-
tive towards terror are studying in Muş and 
Şırnak, where there were more terrorist at-
tacks in our country. Considering the dis-
course of the students and their regions, it is 
seen that these places are the regions where 
terror activities are spreading. Actually, Şen 
(2015) shows the negative impact of terror on 
society in the case of Ağrı province.

One of the biggest damages of terror to so-
cial structure is that it has a negative impact 
on the young population who is the future 
of the country. The young population acting 
by the influence of emotions and excitement 
rather than the rationality, logic and common 
sense constitutes a large part of the human 
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resources of terrorism. Indeed, when look-
ing at the distribution by age of the members 
of the terrorist organization in Turkey,  it is 
seen that that rate has fallen 14 years of age 
and young population has built an important 
infrastructure of terrorist groups (Sarp, 2014: 
512-513). The children of the region who 
can not benefit from adequate educational 
opportunities and who are restricted by both 
the organization and the traditions (secession 
from the unhappy social environment and the 
institutions and relations that surround indi-
vidul, feel like a stranger) develops extreme 
self- esteem through the value judgments that 
they have gained and can be detached from 
the family at the end of the process of alien-
ation. This can push the individual to terror at 
the point of proof (Sevim, 2001: 161). When 
the regional conditions and positive perspec-
tive of students about terror and terrorists are 
considered, this shows that the result can be 
expected.

It was seen that 3rd and 4th grade students 
did not show any positive attitudes about the 
teror.

The fact that students at this class level do 
not have a positive attitude can be consid-
ered in terms of education and can be seen 
as a precaution to prevent terror. Because the 
development of children’s affective skills is 
considered to be completed at 13 years of 
age. Therefore, designing and implementing 

an education with values such as patriotism, 
unity, togetherness and flag love until the age 
of 13 can be effective in avoiding the positive 
perspective towards terror.

RECOMMENDATIONS

Teror can be argued lessons and projects in 
the educational context. That activity can 
provide individuals with opportunities to be 
more conscious about the fact of terror.
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Öz: Amaç: Bu araştırmada üç-dört yaş arası çocuğa sahip an-
nelerin çocuklarının tuvalet eğitimi konusundaki deneyimleri-
ne yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojik 
desen kullanılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntem-
lerinden araştırmanın amacına uygun olarak ölçüt örnekleme 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama amacıyla se-
kiz kişisel bilgi sorusu ile sekiz tuvalet eğitimiyle ilgili açık 
uçlu olmak üzere toplam on altı adet açık uçlu sorudan oluşan 
Genel Bilgi Formu ve Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu 
kullanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu üç-dört yaş aralı-
ğında çocuğu bulunan ve çocuklarının tuvalet eğitimlerini ta-
mamlamış olan toplam yedi anne oluşturmuştur. Araştırmaya 
ilişkin veriler araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşmeler 
yapılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz 
yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma bulguları ince-
lendiğinde annelerin çoğunluğunun çocuklarının tuvalet eği-
timine iki yaş civarında başladıkları, çocuklarının yaşlarına ve 
gelişim düzeyleri ile hazır bulunuşluklarını dikkate aldıkları, 
tuvalet eğitiminin genellikle anneler tarafından verildiği, eği-
time yaz aylarında başladıkları, bu süreçte ortamı çocukların 
ilgisini çekebilecek şekilde düzenledikleri saptanmıştır. So-
nuç: Araştırma sonuçları incelendiğinde araştırma bulguları-
nın literatürle örtüştüğü çocukların iki yaş civarında tuvalet 
eğitimine başlandığı, anne-baba tutumlarının bu dönemde kri-
tik bir öneme sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Tuvalet Eğitimi, Anne Baba Tutumu, Ni-
tel Araştırma

Abstract: Aim: This research is a qualitative study in which 
aims to see mothers opinions whose children aged three-four 
years are examined about their experiences in toilet training 
of their children. Method: Phenomenological design of quali-
tative research methods was used in this study, the criterion 
sampling method was used for the purpose of the research. In 
order to collect data, semi-structured interview form and gen-
eral information form were used which consist of eight per-
sonal information questions and eight open-ended questions in 
related to toilet education in total sixteen questions. The study 
group consisted of seven mothers with children aged between 
three and four years old who completed their toilet training. 
Data related to the study were collected by face to face inter-
views by researchers. Descriptive analysis method were used 
to analyze the data. Results: When the results of the study are 
examined, it was determined that the majority of the mothers 
started their children’s toilet training at the age of two, chil-
dren were taken into consideration with their age and level 
of development and readiness to toilet training, toilet training 
was usually given by mothers, they started training in summer 
and they organized the environment in a way that attracted 
the attention of children. Conclusion: When the results of the 
research are examined, the findings of the research overlap 
with the literature, It was observed that children started toilet 
training around the age of two and parental attitudes were of 
critical importance during this period.

Key Words: Toilet Training, Parents’ Attitude, Qualitative, 
Method
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GİRİŞ

Tuvalet eğitiminin verildiği gelişim dönemi 
çocuğun hayatında büyük bir öneme sahiptir. 
Bu dönem çocuğun gelecek yaşantısını şekil-
lendirmekle birlikte aynı zamanda kişiliğinin 
temelini oluşturmakta etkilidir. Bu dönem cin-
sel gelişim ele alan Freud’un psikoseksüel ku-
ramına göre bir-üç yaş aralığına denk gelen bu 
dönem anal dönem olarak adlandırılmakta ve 
tuvalet eğitimi başlamaktadır. Anne-babanın 
tutumu önemli bir yer tutmakta tuvalet eğiti-
mi katı bir tutum sergilenerek verilmemelidir. 
Tuvalet eğitimi anne-baba ve çocuk arasında 
çatışmaya neden olmakta, bu dönemde ço-
cuk kakasını kullanarak anne babasını kont-
rol edebileceğini fark etmektedir. Tuvaletinin 
tutmak ya da bırakmak fiziksel haz kaynağı 
olması nedeniyle önem taşımaktadır. Erikson’ 
un kuramında ise tuvalet eğitiminin verildiği 
dönem “özerkliğe karşı kuşku ve utanç” ev-
resi olarak isimlendirilmektedir. Bu dönemde 
yürümeye ve konuşmaya başlayan çocuğun 
birincil bakım veren kişilere olan bağımlılığı 
da azalmakla birlikte tuvaletini kontrol altına 
alan çocuk özerkleşmeye ve bağımsızlaşmaya 
başlamaktadır. Yine bu dönemde anne-baba 
ve bakım verenlerin tutumları kritik bir önem 
sahip olmakla birlikte olumlu tuvalet yaşantı-
sı önemlidir. Tuvalet eğitimi sırasında anne-
baba ve bakım verenlerin çocuğu utandırarak 
itaate zorlamaları halinde çocuk kendini dış 
dünyaya kapatarak engelleyecek ve utanç 

duygusu gelişecektir. Piaget’in bilişsel geli-
şim kuramına göre ortalama olarak duyu-mo-
tor döneminde olan çocuk deneyimlerini du-
yuları aracılığıyla edinmektedir. Bu dönemde 
çocuğun duyusal gelişiminin desteklenmesi 
önemli bir yer tutmaktadır. Duyusal problemi 
olan çocuk taktil duyudaki sorunlar nedeniyle 
bezinin ıslak veya kuru olduğunu fark edeme-
mekle birlikte interoseptif duyunun tam ge-
lişmediği durumlarda ise tuvalet ihtiyacının 
farkına dahi varamamakta, duyular ve beyin 
arasında bir koordinasyon sorunu olarak ta-
nımlanabilen duyu bütünleme bozukluğunu 
çeşitli derecelerde yaşayabilmektedirler (Bee 
ve Boyd, 2009; Çetin Sultanoğlu ve Aral, 
2015a; Çetin Sultanoğlu ve Aral, 2015b).

Çocuk bu dönemde bedensel kontrolünü sağ-
lamaya başlamakta, çevresiyle etkileşime gi-
rerek birtakım toplumsal rolleri öğrenmekte-
dir. Tuvalet eğitimini kazandırmada eğitime 
başlama yaşı, çocuğun hazır bulunuşluk düze-
yi, eğitim süresi, ailenin sosyo-kültürel yapısı, 
kullanılan yöntemler gibi çeşitli etmenler rol 
oynamaktadır (Atay, 2005; Önen vd., 2012). 

Çocuğun gelişim dönemlerini inceldiğimiz-
de tuvalet eğitimine başlanan dönemin anal 
döneme denk gelmektedir. Anal dönemde ço-
cuğun vücudundaki haz kaynağı anal bölge-
ye denk geldiğinde bu dönemdeki çocuk için 
anal bölge çok önemlidir. Freud’a göre çocu-
ğun bu dönemi başarılı bir şekilde tamamla-
yarak bir sonraki gelişim dönemine geçişinde 
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anne babaların tuvalet eğitimi sırasında ki 
tutum ve davranışları önemli bir yer tutmak-
tadır. Anne babaların genel tutumları tuvalet 
eğitimi sırasında önemli bir rol oynamakta-
dır. Örneğin baskıcı ve otoriter tutumu be-
nimseyen ailelerde tuvalet eğitimi daha hız-
lı ve erken verilmekte buda çocuğun kişisel 
gelişimini olumsuz yönde etkilemekteyken 
aşırı koruyucu ve serbest anne baba tutumla-
rını benimseyen anne babaların çocukları tu-
valet kontrolünü daha geç kazanmakta ancak 
çocuk sorumluluk alma duygusunu kazanma-
dığından yine aynı şekilde çocuğun kişiliğini 
olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Bee ve 
Boyd, 2009; Doğan Keskin, 2016; Erdoğan, 
2011; Sayıl, 2012). 

Tuvalet eğitiminin verildiği gelişimsel yaş 
aralığı genel olarak 18-36 ay arasında oldu-
ğu belirtilmekte ancak bireysel farklılıklar 
ve çocuğun tuvalet eğitimine hazır olması 
önemli iki noktadır. Gelişimde bireysel fark-
lılıklar olduğu ilkesi göz önüne alındığında 
bazı çocuklar akranlarına oranla daha erken 
tuvalet kontrolünü kazanırken bazı çocuklar 
ise akranlarından daha geç tuvalet kontrolü-
nü kazanmaktadır (Demir, 2011; Özçetin vd., 
2010). Tuvalet eğitimi başlama süreci yani 
çocukların tuvalet eğitimine hazır olduğunu 
gösteren bazı gelişimsel özelliklerin çocuk-
ta gözlenmesi gerekmektedir. Bu gelişimsel 
özellikler arasında; çocuğun ifade edici dil 
becerilerinin, ince ve kaba motor becerileri-

nin, bilişsel becerilerinin gelişimi önemli bir 
yer tutmaktadır. Bu nedenle tuvalet eğitimine 
başlamak için gelişimsel özellikler açısından 
çocuğun iyi gözlenmesi gereklidir. Çocuğun 
gelişimsel olarak hazır bulunuşluk düzeyine 
uygun olmayan bir şekilde erken yada geç 
tuvalet eğitimine başlamak çocukta enürezis, 
enkoprezis, içe kapanıklık, utanç, yetersiz-
lik duygusu, özgüven problemleri, kişilik ve 
sosyal gelişiminde sorunlara yol açabileceği 
gibi çocukta çeşitli regresyon durumları gö-
rülme riskini de artırmaktadır (Yurtçu vd., 
2006). Tuvalet becerilerinin kazanılması kas 
gelişimine dolayısıyla bedensel gelişim ve 
olgunlaşmaya bağlıdır. Bebek yaşamının ilk 
aylarında kas gelişim düzeyi daha düşük ol-
duğunda çok sık altını ıslatmakta çok kısa bir 
süre kuru kalabilmektedir. Kas kontrolünü 
sağlamaya başlamasıyla bebeğin günlük kuru 
kalma süresi gözle görülür bir artış göster-
mektedir. Bebekler sekiz aylık olduklarında 
daha uzun süre kuru kalmakta ve bazı bebek-
lerin bu dönemde ıslak olduklarını bezlerini 
çekiştirerek ebeveynlerine bildirdikleri bilin-
mektedir (Demir, 2011; Yılmaz Bolat, 2015). 
Ayrıca tuvalet kontrolünün kazanılmasında 
cinsiyetinde belirleyici bir rolü olduğu bi-
linmektedir. Tuvalet kontrolünün kazanımını 
kız çocuklarının erkek çocuklara oranla daha 
önce olduğu bilinmektedir (Demir, 2011; Öz-
çetin vd., 2010).
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Tuvalet eğitimine çocuk açısından bakacak 
olursak doğduğu andan itibaren altı bezlenen, 
istediği zaman istediği yere tuvaletini yapabi-
len bunun için hiçbir emek sarf etmeyen tu-
valeti yaptığı için ailesinin olumsuz tepkisine 
maruz kalmayan çocuk, tuvalet eğitimi sıra-
sında şimdiye kadar yaşadığı deneyimlerin 
tam tersini yaşamaktadır. Artık altı bezlenme-
mekte, tuvaletini istediği yere yapamamakta, 
uygunsuz yere tuvaletini yaptığında eleştiril-
mekte, tuvaletini yapmak için kıyafetlerinin 
çıkarmak, tuvaletini yaptıktan sonra temizli-
ğini yapmak ve kıyafetlerini giymek zorunda 
kalmaktadır. Ayrıca daha önce karşılaşma-
dığı ve onun için ürkütücü olabilen tuvalete 
gitmek zorunda olduğu, tuvalet ihtiyacı his-
settiğinde acele etmesi gerektiğinden strese 
girdiğive bazı durumlarda gürültü bir şekilde 
suyla akıp giden kendisine ait bir parçanın 
yok olmasını izlemesi çocuklarda ciddi trav-
malara neden olabilmektedir. Tüm bunlara ek 
olarak boşaltım problemleri yaşayan çocuk-
lar için tuvalet eğitimi canlarının yandığı, tu-
valetlerini yapmaları için fitil gibi rahatsızlık 
verici uygulamalara maruz kaldıkları ve acı 
çektikleri bir ortamla özdeşleştiğinden ço-
cuklar tuvalet kontrolünü kazanmada zorla-
nabilmektedirler (Thieneman, 2014).

Çocuk gün içinde iki saat veya daha fazla 
kuru kalabiliyorsa, bilişsel gelişim düzeyi tu-
valet eğitimini kavrayabilecek olgunluktaysa, 
kendini ifade edebilecek dil gelişim düzeyine 

sahipse ve çevresiyle iletişime geçiyorsa, fi-
ziksel gelişim açısından yeterli kas gelişimi-
ne sahipse, pantolonunu aşağı indirebiliyor-
sa, altı ıslandığında rahatsızlık duyuyor ve 
bezini çekiştirerek ebeveyne rahatsız olduğu-
nu ifade etmeye çalışıyorsa, anne babayı tak-
lit etmeye çalışıyorsa, tuvaletle ilgili oyunlar 
oynamaya başladıysa tuvalet eğitimine baş-
lanabilir. Ancak tuvalet eğitimine başlamak 
için sadece çocuğun tuvalet eğitimi için istek-
li olup olmadığına bakılmamalıdır. Bazı du-
rumlarda çocuklar istekli olmalarına rağmen 
yeterli bilişsel ve fiziksel olgunluğuna sahip 
olmadıklarından tuvalet eğitimine başlamak 
olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu durum ço-
cuk ve ebeveyn arasında çatışmalara ve iliş-
kilerin zedelenmesine neden olabileceği gibi 
çocuk için gelecekte sahip olabileceği çeşitli 
kişisel ve psikolojik bozukluklara da davetiye 
çıkarabilmektedir (Ivor vd., 2006; Önen vd., 
2012; Yılmaz Bolat, 2015). Özçetin ve arka-
daşları (2010) okul öncesi çocuklarda idrar 
kaçırmayı değerlendirdikleri çalışmalarında 
idrar kaçırma şikayeti olan çocuklarda yaşam 
kalitesinin idrar kaçırma durumu olmayan ço-
cuklardan daha kötü olduğunu saptamışlardır.

YÖNTEM

Çalışmanı Amacı

Bu araştırma üç-dört yaş arası çocuğa sahip 
olan annelerin çocuklarının tuvalet eğitimi 
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konusundaki deneyimlerine yönelik görüşle-
rini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Çalışmanın Deseni

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerin-
den insanların çevrelerinde olup biten olay-
ları nasıl değerlendirdiklerini ve algılarını 
ortaya koyan fenomenolojik desen kullanıl-
mıştır (Creswell, 2007; Özdemir, 2010). Nitel 
araştırma yöntemi nitel veri toplama yöntem-
lerinden gözlem, görüşme ve doküman ana-
lizinin; algılar ve olayların doğal ortamlarda 
gerçekçi ve bütüncül bir biçimde sunulmasını 
ilişkin sürecin yürütülmesi olarak tanımla-
nabilir (Büyüköztürk vd., 2012; Yıldırım ve 
Şimşek, 2011). 

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu amaçsal ör-
nekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme 

yöntemiyle belirlenen ve araştırmaya katıl-
maya gönüllü olan üç-dört yaş arası çocuğa 
sahip olan anneler oluşturmuştur. Amaçsal 
örnekleme yöntemi; olasılıklı olmayan bir 
örnekleme yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 
2011). Araştırmada amaçlı örnekleme yön-
temlerinden araştırmanın amacına uygun ola-
rak ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Bu yöntemde katılımcıların seçiminde araş-
tırma konusuyla doğrudan ilgili olup olma-
dıklarına bakılmaktadır. Bu doğrultuda bu 
araştırmaya üç-dört yaş arası çocuğa sahip, 
tuvalet eğitim sürecinde çocuğuyla kendisi 
ilgilenen ve çalışmaya kendisi ve çocuğunun 
katılmasını gönüllü olarak kabul eden toplam 
yedi anne dahil edilmiştir. Çalışma grubun-
daki katılımcıların demografik bilgilerine 
ilişkin dağılımlar Tablo 1.’ de verilmiştir.

Tablo 1. Çalışma Grubundaki Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler

Katılımcı 
Kodu

Yaşı Eğitim Düzeyi Mesleği Medeni 
Durumu

Aile Yapısı Çocuk 
Sayısı

A 30 Yüksek Lisans Araştırma 
Görevlisi

Evli Çekirdek 1

B 33 Yüksek Lisans Öğretmen Evli Çekirdek 1

C 30 Lisans Öğretmen Bekar Çekirdek 1

D 30 Lisans Uzman Evli Çekirdek 1

E 32 Yüksek Lisans Öğretmen Evli Çekirdek 1

F 33 Lisans Öğretmen Evli Çekirdek 2

G 44 Lisans Memur Evli Çekirdek 1
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Tablo 1.de Çalışma grubundaki katılımcılara 
ilişkin demografik bilgilere yer verilmiştir. 
Buna göre çalışma grubundaki katılımcıla-
rın yaşlarının çoğunlukla 30 yaş ve üzerinde 
olduğu, eğitim düzeylerinin lisans ve yüksek 
lisans olduğu, meslekler incelendiğinde ise 4 
katılımcının öğretmen, 1 katılımcının uzman, 
1 katılımcının araştırma görevlisi ve 1 katı-
lımcının ise memur olduğu görülmüştür. Ka-
tılımcıların medeni durumu incelendiğinde 1 
katılımcının (C) bekar, diğer katılımcıların 
evli olduğu; tüm katılımcıların çekirdek aile 
tipine sahip olduğu; çocuk sayısı incelendi-
ğinde ise 1 katılımcının (F) 2 çocuğa sahip 
olduğu diğer katılımcıların ise 1 çocuğa sahip 
olduğu görülmüştür. 

Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada Genel Bilgi Formu ve Tuvalet 
Eğitimine İlişkin Görüşme Formu kullanıl-
mıştır.

Genel Bilgi Formu: Bu formda, annelerin 
yaşı, eğitim düzeyi, mesleği, medeni durumu, 
aile yapısı, çocuk sayısı gibi sorulara yer ve-
rilmiştir. 

Tuvalet Eğitimine İlişkin Görüşme Formu: 
Araştırmada veri toplama işlemi için yarı ya-
pılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 
Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği; araştır-
macı tarafından önceden sorulması planlanan 
soruları içeren görüşme protokolü hazırlan-
ması ve görüşme esnasında araştırmacının 

gerektiği durumlarda katılımcıdan konuyu 
biraz daha açmasını, örneklendirmesini is-
teyebilir (Merriam, 2013; Türnüklü, 2000; 
Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu çalışmadaki 
görüşme formundaki tuvalet eğitimine yö-
nelik olan sorular ise; tuvalet eğitiminin ne 
olduğu, tuvalet eğitimine ne zaman ve nasıl 
karar verildiği, tuvalet eğitimine başlandığın-
da çocuğun gelişimsel özellikleri, tuvalet eği-
tim sürecinde hangi noktalara dikkat edildiği, 
süreçteki ebeveyn tutumları, tuvalet eğitim 
sürecini nasıl değerlendirdikleri ve bu süreci 
yürüten ebeveynlere önerilere ilişkin soru-
larından oluşmaktadır. Görüşme formunda 
bulunan sorular hazırlanmadan önce literatür 
taraması yapılarak formdaki sorular şekil-
lendirilmiştir. Ardından alanda çalışan yedi 
uzmanın görüşüne başvurularak formdaki 
soruları incelemeleri istenmiş alınan dönütler 
sonunda görüşme formunda gerekli düzenle-
meler yapılmıştır. Ardından görüşme formları 
üç anneyle pilot uygulama yapılarak görüş-
meler gerçekleştirilmiş ve soruların anlaşılır-
lığı test edilmiştir.

Verilerin Toplaması

Verilerin toplanması için öncelikle üç-dört 
yaş arası çocuğa sahip ve tuvalet eğitim sü-
recinde çocuğuyla kendisi ilgilenen anneler 
ile bireysel olarak ön görüşmeler yapılmış, 
çalışmanın amacı anlatılmıştır. Bu ön görüş-
meler sürecinde annelerin Gönüllülük for-
munu hem kendileri hem de çocukları için 
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onaylamaları istenmiştir. Çalışmaya kendisi 
ve çocuğunun katılmasını gönüllü olarak ka-
bul eden annelerden bireysel görüşme için 
randevu talep edilmiştir. Görüşme saatleri-
nin belirlenmesinde annelerin uygunluğu göz 
önünde bulundurulmuştur. Bireysel görüşme-
ler araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Görüşmeye başlamadan önce katılımcılardan 
ses kaydına izin verip vermedikleri sorulmuş 
ve ses kaydına izin veren katılımcıların söy-
ledikleri kayıt altına alınmıştır. Görüşme saa-
ti ve yeri önceden katılımcılarla görüşülerek 
uygun doldukları tarih ve saatte yapılmıştır. 
Görüşmeye başlamadan önce katılımcılara 
çalışmanın amacı ve içeriği hakkında bilgiler 
verilmiştir. Ayrıca çalışmanın bilimsel bir ça-
lışma olduğu, tamamen bilimsel amaçlar için 
kullanılacağı, kimlik bilgilerinin gizli tutula-
cağı, başka kişi, kurum ve kuruluşlarla payla-
şılmayacağı, katılımcıların gönüllü olması ve 
sorulara içtenlikle cevap vermeleri gerektiği 
belirtilmiştir. 

Verilerin Analizi

Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanı-
larak elde edilen veriler öncelikle bilgisayar 
ortamına aktarılarak analiz edilmiştir. Yapılan 
görüşme sonucunda elde veriler kodlanarak 
bulgulara dönüştürülmüş ve yorumlanmıştır. 
Nitel cevaplar, sırasıyla analiz edilerek tema-
lara dönüştürülmüş ve doğrudan alıntılarla 
sunulmuştur. Verilerin analizinde betimsel 
analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 

geçerliliği sağlamak amacıyla uzman ince-
lemesi ve katılımcı teyidi yöntemine başvu-
rulmuş olup, güvenirliği sağlamak amacıyla 
ise katılımcılara ait olan ifadeler kodlar kul-
lanılarak doğrudan alıntılarla yer verilmiştir 
(Büyüköztürk vd., 2012; Creswell, 2007; Yıl-
dırım ve Şimşek, 2011). 

BULGULAR ve TARTIŞMA

Bu bölümde araştırmaya dahil olan katılımcı-
ların çocuklarının tuvalet eğitim sürecine iliş-
kin bulgulara yer verilecek ve araştırmadan 
elde edilen bulgular tartışılarak sunulacaktır. 
Bu aşamada sırayla ger bir soru ve buna iliş-
kin görüşler açıklanacaktır.

Katılımcıların tuvalet eğitiminin ne olduğu-
na ilişkin görüşleri:

Araştırmadaki katılımcıların tuvalet eğitimi-
nin ne olduğuna ilişkin görüşleri incelendi-
ğinde katılımcıların cevapları çeşitlilik gös-
termektedir. Ancak çocuğun hazır olduğu 
dönemde tuvalet alışkanlığı kazanması, ba-
ğımsız olarak kazanılması zorunlu olan bir 
alışkanlık olduğu görüşü hakimdir. B kodlu 
katılımcı: “Çocuğun kendini hazır hissettiği 
dönemde bezden ayrılıp tuvalet alışkanlığı-
nın kazanması”, olarak cevaplamıştır. Tuva-
let eğitim sürecinde zorlandığı düşünülen bir 
katılımcı ise bu soruyu “Zorlu bir süreç ço-
cuk için inatçılığın, korkunun başladığı anne 
için sabır gerektiren tahammül sınırlarının 
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zorlandığı bir dönem geliyor (E)”, şeklinde 
yanıtlamıştır.

Katılımcıların tuvalet eğitimi sürecinde dik-
kat edilmesi gereken noktalara ilişkin gö-
rüşleri:

Katılımcıların tuvalet eğitimi sürecinde dik-
kat edilmesi gereken noktalara ilişkin gö-
rüşleri incelendiğinde tüm katılımcıların ço-
cuğun yaşını dikkate almak gerektiği ifade 
ederken bir katılımcı (B) “Çocuğun yaşı ben-
ce çok önemli. Ben küçük yaşta tuvalet alış-
kanlığını kazandıramadım. 3 yaşında başla-
dım, iki yaşında bir denedim kabul etmedi, 
2,5 yaşında denedim yine kabul etmedi yani o 
dönemde ben anladım ki çocuğum hazır değil 
o yüzden zorlamakta istemedim. Hazır oldu-
ğu zamanı bekledim” şeklinde ifade etmiştir. 
Çocuğun gelişimsel özelliklerinin, anne baba 
tutumunun, ortamın düzenlenmesi ve sürecin 
yürütülme şeklinin önemli olduğu görüşleri 
soruya verilen cevaplar arasındadır. 

G kodlu katılımcı diğer katılımcıların aksine 
ortam düzenlemesinin gerekli olmadığı gö-
rüşünü savunmaktadır. “Çocuk için ortamın 
düzenlenmesine gerek yok, alaturka tuvaletin 
kenarına çocuk yapabilir ve anne-baba daha 
sonra temizleyebilir, çocuk bu şekilde alıştı-
rılmalıdır”. 

D kodlu katılımcı; “Çocuğum 2.5 iken tuva-
let eğitimine başladım. Belki literatüre göre 
geç kalmıştım ama çocuğumun hazır bulu-

nuşluğuna dikkat ettiğim için 2.5 yaşına ka-
dar bekledim. Çünkü henüz kas gelişiminin 
yeterli olduğu izlenimini bana hiçbir zaman 
vermemişti. Tutabildiğini düşünmüyordum 
çünkü çok kısa aralıklarla bezi ıslanıyordu. 
Kaka yaparken ya da çiş yaparken herhangi 
bir rahatsızlık belirtisi vermiyordu bu sebep-
le cesaret edememiştim erken zamanlardan 
2.5 yaşında artık daha fazla geç kalınmaması 
için başlamak zorunda kaldım çocuğun yaşı 
bu nedenle çok önemli, hazır bulunuşluğu, 
kas gelişimi, özellikle dil gelişimi önemli çün-
kü söyleyebilmesi, ifade edebilmesi önemli” 
şeklinde görüş bildirerek gelişimsel özellikle-
rin önemini vurgulamıştır. C kodlu katılımcı 
ise bu soruyu “Çocuğumun gelişimsel olarak 
alt kıyafetini indirip çekebildiği ve klozete 
oturmaya istekli olduğu, alt ıslaklığından ra-
hatsız olmaya başladığı bir dönemde başla-
dım. Önce bezi attık. Tuvaletinin geldiğinde 
artık bezinin olmadığını ve klozete gideceği-
miz konusunda anlaştık. Klozet için onun il-
gisini çekebilecek figürlerde oturma aparatı 
koydum. Birkaç gün kuru kalma suresini ta-
kip ettim ortalama 50 dakika gibi bir surede 
tuvalete gittik. Asla ısrarcı sabırsız tavırlar 
sergilemedim. Hep anlayışlı ve sakin davran-
dım kendisi de çok rahattı. Bunun eğlenceli 
ve başarabildiği bir süreç olduğunu keşfetti. 
Gece uykusunda 2 saatte bir çişinin gelip gel-
mediğini sorup tuvalete götürdüm” şeklinde 
yanıtlamıştır.
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Yılmaz Bolat (2015), 1-4 yaş arası çocuğa 
sahip annelerin tuvalet eğitimini kazandırma 
konusunda tutum ve görüşlerinin incelenmesi 
konulu çalışmasında çocukların tuvalet eği-
timine başlama yaşı olarak annelerin %35’i 
18-24 arası, % 30’u 25-31 ay arasında başla-
dığını ifade etmişlerdir. Aynı araştırmada an-
nelere tuvalet eğitiminin süresi sorulduğunda 
ise %25’inin 1-7 gün, %15 inin 8-15 gün ce-
vabını vermişlerdir.

Katılımcıların tuvalet eğitimine başlama za-
manı ve tuvalet eğitimine başlamaya karar 
vermelerinde etkili olan etmenlere ilişkin 
görüşleri:

Araştırmaya dahil olan annelerin tuvalet eği-
timine başlama zamanı ve tuvalet eğitimine 
başlamalarında etkili olan etmenler incelen-
diğinde annelerden bir tanesi (E) çocuğu üç 
yaşında iken anaokuluna göndermeyi düşün-
düğünde karar verdiğini ifade ederken diğer 
annelerin tümü çocukları iki yaşlarında iken 
tuvalet eğitimine başlamaya karar verdikle-
rini ifade etmişlerdir. Tuvalet eğitimine baş-
lamada etkili olan etmenler incelendiğinde 
ise annelerin tamamına yakını çocuklarının 
yaşlarını dikkate aldıklarını belirtmişlerdir. 
Annelerin tamamına yakın bir bölümü tuvalet 
eğitimine ilkbahar-yaz aylarında başladıkla-
rını belirttiklerinden tuvalet eğitim sürecinde 
çocukların ıslaklık nedeniyle hasta olmala-
rından korktukları düşünülmektedir. Katı-
lımcı annelerin büyük çoğunluğunun tuvalet 

eğitimi vermeye gece ve gündüz aynı anda 
başladıklarını ifade etmişlerdir. Tuvalet eği-
timine başlama zamanı ve tuvalet eğitimine 
başlamada etkili olan etmenlere yönelik E ve 
F kodlu katılımcıların cevapları şu şekildedir;

“Oğlum üç yaşamışı okula göndermeye karar 
vermiştik okula kayıt için gittiğimde altında 
bez vardı okul idaresi ile görüştüğümde çişini 
öğrenmiştir artık dediğinde bu durumu hal-
letmem gerektiğine karar vermiştim oğlumun 
da bu sürece hazır olduğunu gelişimsel açı-
dan fark ettiğimde o yaz tuvalet eğitimimizi 
kazandık” (E).

“Sürece başlamaya çocuğumun arkadaşın-
dan görüp sosyal model alarak kendinin de 
istemesi ile iki yaşlarındayken karar verdim. 
Tabi fizyolojik olarak hazır olduğunu hisse-
dip öyle karar verdim” (F).

Önen ve arkadaşları (2012), çocuklarda tuva-
let eğitimini etkileyen faktörleri inceledikleri 
çalışmalarında tuvalet eğitimine başlama za-
manı ile tuvalet eğitimini kazanma süresi ara-
sında anlamlı bir ilişki olduğunu ifade etmek-
tedir. Çalışmaya göre tuvalet eğitimine 19-24 
ay arasında başlayanların eğitim süreleri 12 
ay öncesi başlayanlar ve 25-30 ay arası tuva-
let eğitimine başlayanlardan daha kısa sürdü-
ğü saptanmıştır.

Tuvalet eğitimine başlandığı zaman çocu-
ğun gelişimsel özellikleri ve davranışlarına 
ilişkin görüşler:
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Katılımcıların tuvalet eğitimine başlandığı 
zaman çocuklarının gelişimsel özellikleri ve 
davranışlarına ilişkin görüşleri incelendiğin-
de; katılımcıların çoğunluğu çocuklarının ge-
lişimsel özelliklerinin yaşıtlarıyla paralel ol-
duğu, bilişsel becerilerinin tuvalet eğitiminin 
ne olduğunu ve yönergeleri anlamada yeterli 
olduğu, dil gelişiminin kendini ifade etmede 
yeterli düzeyde olduğu, özbakım becerilerini 
yardımsız ya da çok az yardımla yapabildi-
ği, motor gelişimlerinin tuvalet kontrolünü 
sağlamada yeterli düzeyde olduğu ifade edil-
miştir. Yalnız bir katılımcı diğerlerinin aksine 
çocuğunun motor ve özbakım gelişiminin kü-
çükken geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniy-
le yaşıtlarının biraz daha gerisinde olduğunu 
ifade etmiştir. Tuvalet eğitimine başlandığı 
zaman çocuklarının gelişimsel özellikleri ve 
davranışlarına ilişkin B kodlu katılımcının 
görüşü şu şeklidedir:

“Kendini çok iyi ifade ediyordu, benim oğ-
lumun dil gelişimi yaşıtlarına oranla biraz 
daha iyiydi. Bilişsel özellikleri de döneminin 
önünde gidiyordu, motor alanda; ince motor 
becerileri çok iyiydi kaba motor becerileri 
geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı zayıftı 
ama o açığı kapattı tuvalet eğitimi sonunda 
açığı tamamen kapatmıştı. Sosyal alanda 
da iyi, özbakım becerilerinde birazcık şeydi, 
ben işe başladığım dönemde babaanne dede 
onunla ilgilendiği için özbakımda destek aldı 
yani yaşıtlarına göre daha çok aldı. Özba-

kımda kıyafetleri giyip çıkarmada destek aldı, 
ama yemeğini kendi kendine yeme, el yıkama 
becerilerine sahipti. Oyuncaklarını isterse 
toplar istemezse toplamazdı. Çünkü dedesine 
güveniyor o toplar diye” (B).

Özgürhan ve arkadaşları (2013) yapmış ol-
dukları çalışmalarında enürezis tanısı alan 
çocuklarda sosyodemografik faktörleri de-
ğerlendirmişlerdir. Çalışma bulguları ince-
lendiğinde enürezis tanısı olan çocuklarda çe-
şitli hastalıklarında eşlik ettiği görülmüştür.

Tuvalet eğitiminin nasıl yürütüldüğüne ve 
hangi noktalara dikkat edildiğine ilişkin gö-
rüşler: 

Araştırmaya dahil olan annelerin tuvalet eği-
timini nasıl yürüttüklerine ve hangi noktalara 
dikkat ettiklerine ilişkin görüşler incelendi-
ğinde; annelerin tamamına yakını tuvalet eği-
timini kendilerinin verdiklerini, bir katılımcı 
bakıcıdan destek aldığını (G), bir katılımcı 
kız kardeşinden destek aldığını (D), bir katı-
lımcı ise babaanneden destek aldığını (B) be-
lirtirken; katılımcıların tamamının (7) tuvalet 
eğitimi esnasında ödül yöntemine başvurduk-
larını, ortam düzenlemesi olarak tuvalete re-
simler astıklarını, ortamı çocukların hoşuna 
gidecek şekilde düzenlediklerini belirtmişler-
dir. 

Önen ve arkadaşları (2012) yapmış oldukları 
çalışmalarında tuvalet eğitimi esnasında ödül 
ve özendirme yöntemlerine başvuran aile-
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lerin tuvalet eğitim sürelerinin herhangi bir 
yöntem kullanmayanlardan daha kısa sürdü-
ğünü saptamışlardır.

Katılımcıların tamamının (7) tuvalete götür-
me sıklıkları incelendiğinde ise gündüz daha 
sık, iki-üç saate bir; geceleri ise daha uzun 
aralıklarla götürdükleri (bir-iki kez) ifade et-
mişlerdir. Annelerin tamamına yakını çocuk-
larının tuvalet eğitim sürelerinin yaklaşık ola-
rak bir hafta sürdüğünü belirtirken bir anne 
toplam sürenin altı-sekiz ay sürdüğünü ifade 
etmiştir (B). 

Annelerin tuvalet eğitimini nasıl yürüttükle-
rine ve hangi noktalara ettiklerine ilişkin G ve 
F kodlu katılımcıların cevapları şu şekildedir;

“Tuvalet eğitimi benim tarafımdan verildi. 
Tuvaleti kızım için cazip hale getirdik, o alanı 
biraz süsledik, duvara resimler astık, cici ter-
likler koyduk, giden çişi ve kakasına el salla-
dık, annesinin yanına gitti dedik. Çocukların 
ilk başta bir uzvunu kaybettiğini düşünerek 
üzüldüğünü bildiğim için onu psikolojik ola-
rakta hazırladım kaka ya da çişin annesinin 
yanına gittiğini söyleyerek mutlu bir şekilde 
gönderdik” (F).

“Tuvalet eğitimini ben, annem ve bakıcısı 
verdi. İlk olarak gündüz başladık ilk bir hafta 
geceleri bez bağladık. 1 hafta sonra gece bezi 
de bıraktık. Geceleri iki saatte bir tuvalete 
kaldırdık sonra saatleri artırdık. Bu süreçte 
çocuğumun gelişimi normaldi. Her şeyi konu-

şarak anlatıyorduk, “Sen büyüdün artık, abi 
oldun” diyoduk. Ortam düzenlemesi olarak 
alafranga aparatı aldık, denize gidince özel 
bez kullandık. Aileden destek aldık. Yatmadan 
önce su tüketmesine izin vermiyorduk ve tu-
valete götürdükten sonra yatırıyorduk. Ceza 
kullanmadık ama “aferin” gibi sözel ödül 
kullandık. Üç ay içinde tuvalet eğitimini ta-
mamladık iki yaşında başladık çok uzun sür-
medi. Çişinin gelip gelmediğini soruyorduk, 
çişi gelmese de gündüzleri iki-üç saat aray-
la tuvalete götürüyorduk. Geceleri en başta 
iki-üç saat arayla götürüyorduk daha sonra 
süreyi artırdık, süreyi artırınca yapmadı ama 
üşütünce arada yapıyordu. Tuvalette kalma 
süresi gündüz suyla oynadığı için uzuyordu 
kakada 15-20 dk, çişte ortalama beş dakika 
kalıyorduk. Gece daha kısa sürüyordu bir-iki 
dakika” (G).

Çalışır ve arkadaşları (2011) annelerin tuva-
let eğitimi sırasında kullandıkları yöntemler 
ile 1-4 yaş arası çocukların altlarını ıslatma 
durumları arasındaki ilişkiyi inceledikleri 
çalışmalarında araştırma kapsamındaki ço-
cukların çoğunluğunun (%40.1) tuvalet eği-
timine 24-29 aylarda başladığını ve çoğunlu-
ğunun (%23) tuvalet eğitimini 2-7 gün ara-
sında tamamladıkları görülmüştür. Tuvalette 
bekleme süresi incelendiğinde ise 5-9 dakika 
bekleyenlerin oranının en fazla (%49) olduğu 
saptanmıştır.
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Ebeveynlerin tuvalet eğitim sürecindeki tu-
tumlarının çocuklarının üzerindeki etkileri-
ne ilişkin görüşleri:

Ebeveynlerin tuvalet eğitim sürecindeki tu-
tumlarının çocukları üzerindeki etkilerine 
ilişkin görüşleri incelendiğinde annelerin bü-
yük bir bölümü bu süreçte olumsuz bir durum 
yaşamadıklarını, olumlu olarak ise çocukları-
nın özgüvenlerinin arttığını ve mutlu oldukla-
rını ifade etmişlerdir. İki annenin bu konuda-
ki düşüncelerini şu şekilde ifade etmişlerdir:

“Benim oğlum mutlu olup özgüveni arttı. Bak 
ben abi oldum, kendi başıma yapabiliyorum 
dedi. Daha çok olumlu dönüt aldık, olumsuz 
bir şey yoktu” (G).

“Olumsuz hiç bir şey olmadı, olumlu olarak 
mutlu oldu; belki de ödüllendirmeden kay-
naklandı. Hep ben yapacağım diye gidiyordu, 
buda özgüvenini artırdı” (A). 

Ancak süreci daha zor atlattıkları düşünülen 
annelerden bazıları ise çocuklarının tuvalet 
eğitimleri esnasında birtakım sıkıntılar yaşa-
dıklarını belirtmişlerdir (D ve E).

“Yaptığında seviniyordum teşekkür ediyor-
dum oda başardım diye çığlık atıyordu yapa-
madığında başaramadım diye üzülüyordu ka-
bızlık bizim için sorun oldu tuvalet eğitiminde 
kabız olması süreci zorlaştırıyor yapamaya-
cağını düşünüyordu (E)”.

D kodlu katılımcı tuvalet eğitimini daha çok 
kız kardeşi verdiği için bu süreçte çocuğunun 
zaman zaman kendisinden çekindiği için ağ-
ladığı ve tedirgin olduğunu ifade etmiştir.

Annelerin çocuklarının tuvalet eğitim sü-
reçlerini nasıl değerlendirdiklerine ilişkin 
görüşleri:

Araştırmaya dahil olan annelerin çocukları-
nın tuvalet eğitim süreçlerini nasıl değerlen-
dirdiklerine ilişkin görüşleri incelendiğinde 
annelerin birtakım pişmanlıklar yaşadığı gö-
rülmektedir. 

“Yeniden başlama şansım olsa daha az stres 
yaşar, kıyaslama yapmazdım, sonuçta her 
çocuğun bireysel özellikleri farklı. Hazır bu-
lunuşluğuna dikkat ederdim. Bence çocuk ne 
zaman tuvalete gitmesi gerektiğini biliyor, ço-
cuğa bırakmak lazım (A)”. 

“Tekrar yaşama şansım olsaydı belki daha 
erkene alabilirdim. Geç kaldığımı düşünüyo-
rum 2.5 yaşta. Tutum açısından tabiki ken-
dim vermek isterdim tuvalet eğitimini ama ne 
şartlarım ne çocukla olan ilişkim buna elver-
medi (D)”.

Ivor ve arkadaşları (2006) yapmış oldukları 
çalışmalarında gelir düzeyi ve etnik köke-
nin tuvalet eğitimine başlama yaşı üzerinde 
etkili olduğu sonucuna varmışlardır. Afro 
Amerikalılar tuvalet eğitimine Amerikalılar-
dan daha erken başlamakta iken yıllık gelir 
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düzeyi 50.000 doların üzerinde olan ailelerin-
de tuvalet eğitimine gelir düzeyi düşük olan 
ailelerden daha geç başladıkları görülmüştür.

Katılımcıların tuvalet eğitimine ilişkin aile-
lere önerileri:

Araştırma kapsamındaki anneler kendi ya-
şadıkları deneyimleri de göz önüne alarak 
tuvalet eğitim sürecini yürüten diğer ebe-
veynlere aşağıdaki önerileri sunmuşlardır 
(A,B,C,D,E,F,G):

 Cezalandırma, ayıplama, utandırma ol-
mamalı.

 Tutarlı olmak önemli, aynı şekilde hare-
ket edilmeli.

 Panik olmasınlar doğru zamanı bekle-
sinler çünkü her çocuğun bireysel ritmi 
farklı.

 Çocuklarının gelişim özellikleri doğrul-
tusunda bu eğitime başlasınlar.

 Çocuğun hazır bulunuşluk düzeyini dik-
kate alsınlar. 

 Zamanı çok iyi ayarlasınlar. Örneğin yeni 
kardeş doğması, yeni bir yere taşınma, 
bakıcı değişikliği hatta tatile gidiliyorsa 
tuvalet eğitimi bir müddet ertelenebilir.

 En önemli konulardan birisi de tuvalet 
eğitimi uygulayan yetişkin veya yetişkin-

lerin tutum ve davranışlarıdır. Anlayışlı 
güler yüzlü rahat davranılmalı. 

 Baskıcı sıkıştırıcı tutumlardan kaçınıl-
malıdır.

 Tuvalet eğitimine ara vermemek gereki-
yor. 

Yılmaz Bolat (2015)’ın tuvalet eğitimiyle 
ilgili yapmış olduğu çalışmasında bizim ça-
lışmaya benzer olarak katılımcıların anne-ba-
balara önerileri ise; tuvalete düzenli götürme, 
zorlamama, sabırlı olma, tutarlı ve kararlı 
olma, ödül verme, kitap okuyup alıştırma 
yapma şeklinde sıralanmaktadır. 

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada annelerin çocuklarının tuvalet 
eğitim sürecine ilişkin görüşleri incelenmiş-
tir. Çalışmaya yedi annenin dahil olduğu ve 
çoğunluğunun otuzlu yaşlarda olduğu, bu an-
nelerden üçü yüksek lisans düzeyinde eğiti-
me sahipken dördünün ise lisans düzeyinde 
eğitme sahip olduğu; annelerin dördünün öğ-
retmen, birinin memur, birinin uzman ve bir 
annenin ise araştırma görevlisi olarak görev 
yaptığı belirlenmiştir. Araştırma kapsamın-
daki annelerin aile tipi incelendiğinde ise 
tamamının çekirdek aile tipine sahip oldu-
ğu görülmüştür. Annelerin medenin durumu 
incelendiğinde bir annenin bekar, diğer altı 
annenin evli olduğu; bir annenin iki çocuğa 
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sahip olduğu görülürken diğer altı annenin 
ise birer çocuğu sahip olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmaya dahil olan annelerin çocukların 
tuvalet eğitimine ortalama iki-üç yaş civarın-
da başladıkları; tuvalet eğitimine başlamada 
etkili olan faktörlerin genellikle çocuğun ge-
lişimsel özelliklerine dikkat edildiği, çocuk-
larının hazır olduğunu düşündükleri anda eği-
time başladıkları görülmüştür.

Annelerin tuvalet eğitim sürecini nasıl yü-
rüttükleri hangi noktalara dikkat ettikleri in-
celendiğinde eğitimi annelerin verdiği, gece 
gündüz genellikle birlikte başlandığı, eğitime 
başlamak için yaz aylarının tercih edildiği, 
süreçte çocuğa karşı hoşgörülü ve anlayışlı 
bir tutum sergiledikleri, annelerin çoğunluğu-
nun süreçte ortam düzenlemesi yaptığı, ödül 
yöntemine başvurulduğu ve ödül olarak daha 
çok yapışkan figürler (sticker) ve “aferin” 
gibi sözlü ifadelerin kullanıldığı saptanmıştır.

Araştırma kapsamındaki annelerin bu süreci 
yürüten diğer ailelere öneriler incelendiğinde 
ise; sabırlı olmaları, çocuğu zorlamamaları, 
yaşını ve gelişimsel özelliklerini dikkate al-
maları gerektiğini, ödül yöntemini kullana-
bileceklerini, cezalandırma ayıplama gibi 
negatif yöntemleri kesinlikle kullanmamaları 
gerektiğini, eğitim sürecinde tutarlı olmaları 
gerektiğini ifade etmişlerdir.

Araştırma kapsamında aşağıdaki öneriler su-
nulabilir;

 Tuvalet eğitim çağında çocuğu olan ebe-
veynlere tuvalet eğitimine ilişkin bilgi-
lendirici seminerler verilebilir.

 Toplum Merkezleri, Aile Sağlığı Mer-
kezlerinde ve Aile Hekimlikleri’nde bil-
gilendirme toplantıları planlanabilir.

 Belediyeler, Sivil Toplum Örgütleri bu 
aşamadaki aileleri destekleyici etkinlik-
ler planlayabilir.

 Tuvalet eğitimine yönelik kamu spotu 
hazırlanabilir.

 Tuvalet eğitim süreci ve bu dönemdeki 
anne baba tutumlarına yönelik uzunlama-
sına çalışmalar yapılabilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: The period of development in which toilet trainins given has a great importance 
in the life of the child. This period, although shaping the child’s future life, is also effective in 
forming the basis of their personality. The child begins to provide physical control, interacts 
with their environment and learns a number of social roles in this period. Various factors plays 
an important role in toilet training such as the age for the commencement of education, child’s 
level of readiness to toilet training, duration of education, socio-cultural structure of the family 
and the methods used during the training. If the child can stay dry for two hours or more if the 
level of cognitive development is mature enough to comprehend toilet training, if he/she is 
able to express himself/herself the language development level and communicates with his/his 
environment, has enough muscle development in terms of physical development, If the child 
is trying to express his/her discomfort, trying to imitate parents, if he/she started playing toilet-
related games toilet training can be started. In some cases, since children are willing but do not 
have sufficient cognitive and physical maturity, starting toilet training can have negative con-
sequences. This may cause conflicts between children and parents and damage to relationships, 
and may also invite a variety of personal and psychological disorders that the child may have in 
the future. Aim: This research is a qualitative study in which aims to see mothers opinions who-
se children aged three-four years are examined about their experiences in toilet training of their 
children. Method: Phenomenological design of qualitative research methods was used in this 
study, the criterion sampling method was used for the purpose of the research. In order to collect 
data, semi-structured interview form and general information form were used which consist of 
eight personal information questions and eight open-ended questions in related to toilet educa-
tion in total sixteen questions. The study group consisted of seven mothers with children aged 
between three and four years old who completed their toilet training. Data related to the study 
were collected by face to face interviews by researchers. Descriptive analysis method were used 
to analyze the data. Findings and Results : When the results of the study are examined, it was 
determined that the majority of the mothers started their children’s toilet training at the age of 
two, children were taken into consideration with their age and level of development and readi-
ness to toilet training, toilet training was usually given by mothers, they started training in sum-
mer and they organized the environment in a way that attracted the attention of children. When 
the recommendations of other mothers who conduct this process are examined; they stated that 
parents should be patient, not to force the child, take into consideration of their child’s age and 
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developmental characteristics, they should use the reward method, they should not use negative 
methods such as punishment, they should be consistent in the education process.
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YENİDOĞAN TARAMA PROGRAMLARININ ÖNEMİ (1)

THE IMPORTANCE OF NEWBORN SCREENING PROGRAMS
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Öz: Yenidoğan tarama programları, gelişmiş ve 
gelişmekte olan tüm dünya ülkelerinde halk sağlı-
ğı açısından çok önemli koruyucu sağlık hizmet-
leridir. Sağlık taramaları hastalıkların erken tanısı 
ve buna bağlı olarak hastalık ve ölümlerin azaltıl-
ması amacıyla sağlıklı insanlara düzenli aralıklar-
la uygulanan programlardır. Ülkemizde yapılan 
yenidoğan tarama programları; Yenidoğan Tara-
ma Programı (NTP), Yenidoğan İşitme Taraması 
Programı (YİTP), Gelişimsel Kalça Displazisi 
(GKD) Tarama Programı ve Ulusal Görme Tara-
ma Programıdır. Bu taramalardaki hastalıkların 
erken teşhis ve tedavisi sağlanmaktadır. Yürü-
tülen bu tarama programları bir ülkenin önemli 
sağlık göstergelerinden olan bebek ölüm hızının 
düşürülmesi ve bebeklerin sağlıklı bir birey ola-
rak yaşam sürmelerinde çok önemlidir. Bu neden-
le sağlık çalışanlarının doğum öncesi ile doğum 
sonrası dönemde annelere tarama programları ve 
önemi konusunda gerekli eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerini en iyi şekilde vermesi gerekmekte-
dir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Tarama, Yenidoğan

Abstract: Newborn screening programs are pro-
tective health services that have a very important 
place in public health programs in developed and 
developing countries all over the world. Health 
scans are programs that are applied to healthy 
people at regular intervals for the early recogni-
tion of diseases and related diseases and deaths. 
Newborn screening programs performed in our 
country; Neonatal Screening Program (NTP), 
Neonatal Hearing Screening Program (YITP), 
Developmental Dysplasia (DDH) Screening Pro-
gram and National Vision Screening Program. 
Early diagnosis and treatment of diseases in these 
scans are provided. These screening programs are 
very important in lowering the infant mortality 
rate, which is one of the important health indi-
cators of a country, and the survival of babies as 
a healthy individual. For this reason, we need to 
provide the best training and consultancy services 
to the mothers in terms of the importance of these 
screening programs and their importance in the 
prenatal and postnatal period.

Key Words: Health, Screening, Newborn
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GİRİŞ

Ülkemizde devam eden Koruyucu Sağlık 
Hizmetleri ile birlikte bebek ölüm hızı her 
yıl düşmektedir. Oranlardaki bu düşüşte Uy-
gulanan bağışıklama ve enfeksiyon kontrolü 
programlarının önemli bir etkisi olduğu dü-
şünülmektedir. Fakat çocuk sağlığını tehdit 
eden diğer sorunlar ortaya çıkmıştır. Hastalık-
lardan korunabilir olanların yol açacağı olum-
suzlukları önlemek için bir takım çalışmalar 
yapılmış ve ilk kez 2006 yılında Sağlık Ba-
kanlığı tarafından yayınlanan bir Genelge ile 
“Yenidoğan Tarama Programı” uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu Genelge ile yenidoğanların 
Konjenital Hipotiroidi ve Fenil ketonüri has-
talıkları açısından taranması zorunlu hale 
gelmiştir. Biyotinidaz eksikliği 2008 yılında, 
Kistik Fibrozis taraması 2015 yılında yenido-
ğan taramalarına eklenmiştir. Gelişimsel Kal-
ça Displazisi 2013 yılında yayınlanan bir Ge-
nelge ile ve “Yenidoğan İşitme Tarama Prog-
ramı” 2014 yılında kabul edilen bir Genelge 
ile uygulanmaya başlanmıştır. En son olarak 
ta “Ulusal Görme Taraması Programı” 2018 
yılında uygulanmaya başlanmıştır.1

AMAÇ

Çalışmanın amacı; bebek ve çocuk sağlığı 
açısından önemli olan Tarama Programların-
daki hastalıklar ve yapılan tarama konusunda 

1 https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/
a%C3%A7sap3.pdf

farkındalık oluşturmaktır. Bu farkındalıkla 
birlikte koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi-
ni bir de tarama programları yönüyle vurgu-
lamaktır.

KAPSAM

Sağlık taramaları yapılarak hastalıkların er-
ken tanısı ve buna bağlı olarak hastalık ve 
ölümlerin azaltılması amaçlanır. Yenidoğan 
tarama programları, gelişmişlik düzeyine 
bakılmaksızın tüm ülkeler için halk sağlığı 
programları içerisinde önemli koruyucu sağ-
lık hizmetleridir(Giovannini, ve diğ., 2007). 
Ülkemizde yapılan yenidoğan tarama prog-
ramları; Yenidoğan Tarama Programı (NTP), 
Yenidoğan İşitme Taraması Programı (YİTP), 
Gelişimsel Kalça Displazisi (GKD) Tarama 
Programı ve Ulusal Görme Tarama Program-
larıdır.2 Tarama programına alınan bu hasta-
lıklar erken teşhis ve tedavi ile bebeğin, çocu-
ğun yaşam süresini ve yaşam kalitesini önem-
li ölçüde etkilemektedir.3

1. Yenidoğan Tarama Programı (NTP): Bu 

program kapsamında Konjenital Hipotiroidi, 
Fenilketonüri, Biyotidinaz eksikliği ve Kistik 
Fibroz hastalıklarının taramaları yapılmakta-
dır.

2 http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/diger/
topluma_yonelik.php.

3 https: / /hsgm.saglik.gov.tr /dosya/mevzuat/
genelge/G_201427_1.pdf
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a)Konjenital Hipotiroidi

Konjenital Hipotiroidi hastalığı, tiroid hor-
monu ile ilgili bir bozukluk olup; hormonun 
yetersiz ya da hiç salgılanmaması sonucun-
da ortaya çıkmaktadır. Hastalık tablosu psi-
komotor ve somatik gelişimdeki gerilikle 
sonuçlanabilmektedir. Toplumda sık görü-
len bir hastalık olması ve önlenebilir zeka 
geriliklerinin en sık nedenini oluşturması 
açısından önemlidir. Tiroid hormonu, beyin 
gelişimi ve fonksiyonları için çok önemlidir. 
Sinir hücrelerinin oluşumu ve sinir iletiminde 
önemli fonksiyonları vardır. Konjenital Hi-
potiroidi hastalığının görülme sıklığı 1/3000 
-1/4000 arasındadır.4 En sık görülen nedeni 
tiroid bezinin gelişimsel hataları (disgene-
zi)dır. Ayrıca iyot eksikliği gibi çevresel et-
kenlerden kaynaklanan geçici hipotiroidi de 
konjenital hipotiroidi nedenlerindendir. İyot 
normalde oral yol ile alınaraktiroid bezi tara-
fından tutulduktan sonra bir takım enzimatik 
reaksiyonlardan geçerek T3 ve T4 olarak iki 
tiroid hormonuna dönüşür. Bu dönüşümde et-
kili olan en önemli hormon hipofiz tarafından 
salgılanan TSH hormonudur (Sudhir, ve diğ., 
2014). T3, T4 ve TSH hormonları bir denge 
halinde çalışır. Tiroid Hormonu; gebelik dö-
neminde büyümeden primer sorumlu olma-
masına karşın doğumdan sonra büyümeden 
primer sorumludur. Beyin ve iskelet sistemi-

4 http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/diger/
topluma_yonelik.php

nin gelişiminde etkilidir. Konjenital hipotiro-
idili bebeklerin doğumdan sonra erken tanı ve 
tedavileri yapılmazsa beyin gelişimi ve sinir 
hücreleri arasındaki ilişki ağı etkilenerek ciddi 
beyin hasarlarına ve kalıcı zeka geriliklerine 
neden olurlar. Tanının geciktiği her hafta zekâ 
katsayısında kayıp artarak görülür (Maynika, 
Rastogi Stephen Hlafranchi, 2009). Yaşamın 
ilk ayında (yenidoğan döneminde) organ iş-
levlerinde yavaşlamaya bağlı olarak karın 
şişliği, göbek fıtığı, uzamış sarılık, kabızlık, 
vücudun ısı düzenlenmesinde yetersizlik, 
ciltte renk değişikliği, deri altı birikimler so-
nucunda kaba yüz görünümü, şişlik, dil bü-
yüklüğü, ses tellerinde ödeme bağlı ses kalın-
laşması gibi bulgular görülebilir (Maynika, 
Rastogi, Stephen Hlafranchi, 2009; Hulse, 
1984). Ancak bulgular Konjenital hipotiroi-
dili hastaların % 10’unda görülür. Büyük bir 
kısmında asemptomatik olduğu için yenido-
ğan döneminde klinik bulgulara dayanarak 
tespit edilmesi çok güçtür. Hastalığın tarama-
sı yenidoğan döneminde topuktan alınan kan 
örneğinde test uygulanması ile yapılır. Hasta-
lığın sık görülmesi, erken tanı ve tedavi ile 
zihinsel geriliğin önlenebilmesi, yaşamın ilk 
ayında klinik olarak tanınmasının güç olması 
nedeniyle yenidoğan taraması önemlidir. Ül-
kemizde tarama programı 1980’li yıllarda ye-
rel olarak yapılmaya başlanılmış olup; 2006 
yılında Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı bir 
Genelgeyle Ulusal Tarama Programı haline 
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gelmiştir.5 Taramanın amacı hipotiroidi şüp-
hesi olan bebekleri belirlemektir. Test sonuç-
larına göre şüphe hafif ise yeniden topuk kanı 
alınarak TSH ölçümü tekrar edilir. Eğer ikin-
ci kez de şüphe doğrulanırsa damardan kan 
örneği alınarak serumda tiroid hormon (tirok-
sin- T4) ve TSH düzeyi ölçülür ve hipotiroi-
di tanısı kesinleştirilir ya da temize çıkarılır. 
Topuk kanı örneğinde ilk testte hipotiroidi 
şüphesi güçlü olan vakalarda doğrudan doğ-
ruya damardan kan örneği alınarak serumda 
tiroid hormonu ve TSH ölçülür3. Serumda ti-
roksin düzeyinin düşük, TSH düzeyinin yük-
sek bulunması hipotiroidi tanısını doğrular. 
Tiroksin ve TSH normal ise bebeğin sağlıklı 
olduğu anlaşılır.6-7

b)Fenil Ketonüri

Fenilalanin hidroksilaz denen bir enzimin 
tam ya da tama yakın eksikliği sonucu geli-
şen, erken dönemde tanı konularak tedavinin 
başlatılmadığı çocuklarda ağır gelişme ve 
zeka geriliğine yol açan kalıtsal bir hastalık-
tır (Aisbren, 2000).Fenil ketonüri olgularında 
en çarpıcı bulgu olan zeka geriliği ve diğer 
nörolojik sorunlar yaşamın ilk günlerinde 
başlatılan diyet tedavisi ile önlenebilmektedir 
(Giovannini ve diğ., 2007). Yenidoğan Tara-

5 https:/ /hsgm.saglik.gov.tr/dosya/mevzuat/
genelge/G_201427_1.pdf

6 http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/diger/
topluma_yonelik.php

7 https:/ /hsgm.saglik.gov.tr/dosya/mevzuat/
genelge/G_201427_1.pdf

ma Programı ile hiçbir bebek atlanmaksızın 
erken tanı konulmakta ve yaşamın ilk 21. gü-
nünden önce diyet tedavisine başlanabilmek-
tedir (Giovannini ve diğ., 2007).Diyet tedavi-
sinin amacı, kabul edilebilir kan fenilalanin 
düzeylerini sağlamaktır(Baykal T, Huner G, 
Cakmakcı, 1998). Fenilketonürili çocuklarda 
diyet tedavisinin başarılı olması, anne-baba-
nın diyeti anlamalarına ve motivasyonlarına 
bağlıdır (Köksal, Gökmen, 2000; Burgard, 
2004). Türkiye, Fenilketonüri (FKU) hasta-
lığının en sık görüldüğü ülkelerden biridir. 
Türkiye’de sık görülme nedenlerinden bi-
risi akraba evliliklerinin yüksek olmasıdır. 
Türkiye’de her 100 kişiden 4’ü FKU taşıyı-
cısı durumundadır. Bu nedenlerle Sağlık Ba-
kanlığı 1993 yılında tüm Türkiye genelinde 
Fenilketonüri tarama programı başlatmıştır. 
Tarama programı, doğum yapılan hastanede 
veya doğumevinde, doğumdan sonraki ilk 
48-72 saat içinde bebeğin topuğundan Guth-
rie kağıdı üzerine alınan kan ile gerçekleştiril-
mektedir. Yenidoğan bebeğin kan alınmadan 
önce mutlaka emzirilmiş olması gerekmek-
tedir. Doğumun gerçekleştiği sağlık kurulu-
şunda bebek henüz yeterince beslenmediyse 
sağlık kuruluşundan ayrılmadan önce aileye 
bilgi verilmeli, bebekten doğumdan sonraki 
ilk hafta içinde kan örneği alınması sağlan-
malıdır.. Tarama sonucunda bebekte fenilke-
tonüriden şüphelenilirse testin doğrulaması 
yapılmakta ve tanısı kesinleşen hastaların 
ilgili bölgede bulunan Çocuk Hastalıkları 
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Beslenme ve Metabolizma Kliniklerine sevki 
sağlanmaktadır. Bu tarama programıyla erken 
dönemde tanı, diyet tedavisinin başlatılması, 
sağlık sorunlarının önüne geçilmesi, akraba 
evliliklerinin azaltılması için bir farkındalık 
geliştirilmesi amaçlanmıştır.

c)Biyotidinaz Eksikliği

Biotinidaz eksikliği otozomal resesif geçiş 
gösteren, yaşamın ilk haftalarından itibaren 
semptomatik olabilen bir metabolik bozuk-
luktur3.Hastalarda, biotin vitamininin ser-
best hale geçmesinden sorumlu biotinidaz 
enziminde eksiklik vardır. Bunun sonucun-
da, apokarboksilaz enzimlerinin aktivas-
yonunda kofaktör olarak görev alan biotin 
serbest hale geçemediğinden karboksilazlar 
aktivite gösteremezler. Böylece gelişen bi-
otin eksikliği ve karboksilazların sorumlu 
olduğu reaksiyonların gerisinde kalan ürün-
lerin birikmesi sonucu hastalık belirtileri ge-
lişir. Konvülsiyon, hipotoni, ataksi, sensoryal 
işitme kaybı, optik atrofi, dermatit, alopesi 
gibi nörolojik ve deri bulguları, tekrarlayan 
viral ve fungal enfeksiyonlar, apne ve larin-
geal stridor gelişebilir (Szymańskae ve diğ., 
2015).Bazı hastalar tek semptom gösterir-
ken bazıları da birden fazla nörolojik ve deri 
bulguları göstermektedir (Şenaran ve diğ., 
2004). Hastalarda biotin tedavisi oldukça 
yararlı olmaktadır. Özellikle erken dönemde 
başlanırsa tüm semptomlar kaybolmakta ve 
her hangi bir sekel bırakmamaktadır. Ancak 

kalıcı zedelenmenin geliştiği hastalarda geri 
dönüşüm olmamaktadır. Bu nedenle biyotidi-
naz taraması büyük önem taşımakta ve 2008 
yılında Sağlık Bakanlığı tarafından tarama 
programına eklenmiştir2,3.(Szymańskae ve 
diğ., 2015).

d)Kistik Fibrozis

Kistikfibrozis, genetik bir hastalıktır. Bu has-
talarda vücuttaki tüm salgı bezlerindeki sal-
gılar koyudur. Bu nedenle tıkaçlar oluşur ve 
bu durum bir takım şikayetlere neden olur3.
Kistikfibrozisli hastalardaki en önemli bul-
gular solunum sistemi ile ilgilidir. Hastalarda 
yenidoğan döneminden itibaren tekrarlayan 
ve tedavilere iyi cevap vermeyen öksürük, 
hırıltı, pnömoni ya da astım benzeri bulgular 
görülebilir. Hastaların büyük bir kısmı aldık-
ları besinleri yeterince sindiremezler ve bu 
hastalarda çok miktarda yağlı pis kokulu dış-
kılama ortaya çıkar ve büyüme gelişme geri-
liği oluşur. Kistik fibrozisli hastaların % 10 
kadarında doğumda dışkılamanın gecikmesi 
ya da olmaması ile ortaya çıkan mekonyum 
ileus tablosu ortaya çıkar. Bazı yeni doğanlar-
da uzamış sarılıkta görülebilmektedir. Sonuç 
olarak yeterince kilo alamayan, diğer çocuk-
lardan daha sık ve ağır solunum yolu enfek-
siyonları geçiren çocuklarda kistik fibrozis 
düşünülmesi ve araştırılması gerekir.8Kuzey 
Amerika’da ve Avrupa’da hastalığın sıklığı 

8 https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/
a%C3%A7sap3.pdf
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1/2500 civarındadır. Ülkemizde kesin sık-
lığı bilinmemekle birlikte oranın 1/3000-
4000 civarında olduğu düşünülmektedir 

(Szymańskae ve diğ., 2015). Bu hastaların 
teri diğer çocuklardan daha tuzlu olur aileler 
çoğu kez bunu ifade ederler. Hastalığın tanısı 
basit bir şekilde terde tuz miktarının ölçül-
mesi ile konur. Ter testi tanı için en değerli 
testtir. Yeterli miktarda terin toplanamadığı 
durumlarda testin tekrar edilmesi gerekebilir. 
Bazı durumlarda ter testi düzeyleri sınırda çı-
kabilir böyle durumlarda da testin tekrar edil-
mesi ve veya daha detaylı bazı genetik test-
lerin yapılması gerekebilir. Hastalığın kesin 
tedavisine yönelik çalışmalar devam etmek-
tedir. Tedavisinin zorluğu nedeniyle tarama 
bu hastalık için büyük önem taşımakta olup; 
2015 yılında yayınlanan Genelge ile Neona-
tal Tarama Programına dahil edilmiştir.9

2. Yenidoğan İşitme Tarama Programı

Yenidoğan işitme taramasının amacı bebek-
lerde işitme kaybı tanısının erken dönemde 
konulmasını sağlamaktadır. Ülkemizde her 
bin bebekten 2-3’ü ileri derecede işitme kay-
bı ile dünyaya gelmektedir. Bebek ve çocuk-
lardaki bu işitme kayıpları erken teşhis edilip, 
erken rehabilitasyon programlarına alınmaz-
sa psikolojik ve sosyal gelişmeleri yetersiz 
olmaktadır. Bunun sonucu olarak ilerleyen 
yıllarda bu çocuklar eğitim ve sosyal uyum 

9 http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/diger/
topluma_yonelik.php

açısından yaş ve zekaca yaşıtları olan çocuk-
lara göre geri kalırlar. Bebeğin doğduğu ilk 
günlerde uygulanabilen basit, ucuz ve uygu-
laması kolay olan işitme testleri ile yenidoğan 
döneminde işitme kaybı tespit edilmektedir. 
Bu önemli halk sağlığı sorunu için Bakanlı-
ğımız 2014 yılında doğum yapılan tüm hasta-
nelerde Yenidoğan İşitme Tarama Programı-
nı başlatmıştır. Her yeni doğana ilk 72 saat 
içinde ilk işitme ölçümü yapılmakta ve çıkan 
sonuca göre bir akış şeması izlenmektedir 

(Schechter ve diğ).

3. Gelişimsel Kalça Displazisi(GKD)

Gelişimsel kalça displazisi (GKD), kalçayı 
oluşturan yapıların intrauterin oluşumları sı-
rasında normal olmalarına karşın, çeşitli ne-
denlerle sonradan yapısal olarak bozulduğu 
dinamik bir hastalıktır.10 Daha önceleri kul-
lanılan doğuştan kalça çıkığı terimi femur ba-
şının doğuştan aseta bulumun dışında olması 
olarak tanımlanmakta idi. Ancak kalça çıkığı-
nın her zaman konjenital, yani doğumsal ola-
rak ortaya çıkmaması nedeniyle “doğuştan 
kalça çıkığı” yerine bugün artık “gelişimsel 
kalça displazisi (GKD)” terimi kullanılmak-
tadır3 (Gabriel et al., 2005).GKD terimi hasta-
lığın bilinen tüm şekillerini (tam çıkık, tam 
olmayan çıkık sublüksasyon, displazi) içerir. 
GKD’ de femurbaşı ve asetabulum arasında-
ki ilişki bozulmuş ya da ortadan kalmıştır. 

10 https:/ /hsgm.saglik.gov.tr/dosya/mevzuat/
genelge/G_201427_1.pdf
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Tedavi geciktikçe durum daha da kötüleşir. 
GKD’nin Türkiye’deki görülme sıklığının 
1000 canlı doğumda yaklaşık 5 ile 15 arasın-
da olduğu öngörülmektedir3 (Gabriel et al., 
2005; Graf, 2007).Bu da ülkemizde her yıl te-
davi edilmediği takdirde sakat kalma olasılığı 
olan yaklaşık 14-18 bin yenidoğan ile karşı-
laşabileceği anlamına gelmektedir. GKD’nin 
kızlarda ve sol kalçada görülme sıklığı daha 
fazladır. Etiyolojisinde mekanik yapısal fak-
törler, genetik ve çevresel faktörler önemlidir 
Pozitif aile öyküsü olan, doğum öncesi ma-
kadi duruş ya da makadi doğum öyküsü olan, 
çoğul gebelik ya da oligohidroamniyoz öykü-
sü olan, tortikollis, metatarsusadduktus, pes 
kalkaneovalgus, gibi eşlik eden deformiteleri 
olan ve kundak uygulanan bebeklerde GKD 
daha sık görülmektedir.(GabrielKr, et al., 
2005; Graf, 2007; Köse ve diğ., 2006; Şena-
ran, ve diğ., 2004).Bu taramadaki amaç yeni-
doğan döneminde tüm bebeklerin kalça çıkığı 
açısından muayenelerinin yapılması, riskli ve 
klinik muayenede şüpheli grubun ileri tetkik 
için (USG) yönlendirilmesi, tedavi gerektiren 
olgularda erken ve uygun tedavilerinin baş-
latılması böylece kalça çıkığı için yapılacak 
cerrahi tedavi sayısı ve olası komplikasyon-
ların en aza indirilmesidir.

4. Ulusal Görme Tarama Programı

Ulusal Görme Tarama Programı 0-3 ve 36-48 
ay çocuklarda yürütülmekte olan bir tarama 
programıdır. Tarama programı kapsamında 

aile hekimlerine kayıtlı her bebeğe/çocuğa, 
0-3 aylık, 36-48 aylık ve ilköğretim 1. sınıf 
dönemlerinde görme taraması yapılmaktadır. 
Tüm riskli bebekler ve çocuklarda tarama 
için, Ulusal Görme Taraması Rehberindeki 
akış şemalarına uyularak, gereken durumlar-
da sevk formu ile göz hastalıkları uzmanları-
na sevklerinin yapılması sağlanacak ve takip-
leri yapılacaktır.11

SONUÇ

Yürütülen bu tarama programları bir ülkenin 
önemli sağlık göstergelerinden olan bebek 
ölüm hızının düşürülmesi ve bebeklerin sağ-
lıklı bir birey olarak yaşam sürmelerinde çok 
önemlidir. Bu nedenle sağlıkçıların doğum 
öncesi ile doğum sonrası dönemde annelere 
bu tarama programları ve önemi konusunda 
gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerini en 
iyi şekilde vermeleri gerekmektedir. Her bir 
tarama programı çocukları yaşamları boyun-
ca kalıcı hasarlara yol açabilecek hastalıklar-
dan korumaktadır.

KAYNAKÇA

AİSBREN, E.S., (2000). Comments on cog-
nitionandintelligence in phenylketonuria. 
European Journal of Pediatrics;159:80-1

BAYKAL, T., HUNER, G., CAKMAKCI, T., 
(1998) İstanbul ilinde fenilketonuriye-

11 https:/ /hsgm.saglik.gov.tr/dosya/mevzuat/
genelge/G_201427_1.pdf



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Mayıs  – Haziran  – Temmuz  - Ağustos  2019 Sayı: 18 Yaz Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
May - June - July - August 2019 Issue: 18 Summer Term

ID: 221 K: 347
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

68

nidoğan taraması sonuçları. Biyokimya 
Dergisi, 23:43-6

BURGARD, P., (2004). Compliance in PKU: 
Dietary management of inbornerrors of 
metabolic diseases. London: RoyalColle-
ge of Physicians

GABRİEL, K.R., et al., (2005). pelvisandfe-
mur: Pediatrics. In: Orthopaedic knowled 
geupdate 8. Vaccaro AR (ed). American 
Academy of OrthopaedicSurgeons, Ro-
semont, 731-745

GİOVANNİNİ, M., et al., (2007). Phenylke-
tonuria: Dietaryand thera peuticchallen-
ges. Journal of Inherit Metabolic Disease 
30:145-52

GRAF, R., (2007). Gelişimsel kalça displa-
zisinde ultrasonografi. ActaOrthopTrau-
matolTurc ;41Suppl 1:6-13.

HULSE, J.A., (1984). Outcomeforcongeni-
talhypothyroidism, , Archives of Disease 
in Childhood, 59: 23-30

KÖKSAL, G., GÖKMEN, H., (2000). Çocuk 
hastalıklarında beslenme tedavisi. İstan-
bul: Hatiboğlu Yayınları

KÖSE, N., ÖMEROĞLU, H., ÖZYURT, B., 
AKÇAR, N., ÖZÇELİK, A., İNAN, U., 
SEBER, S., (2006). Üç-dört haftalık be-
beklerde yürütülen ultrasonografik kalça 
taraması programında üç yıllık dene-

yimimiz. Acta Orthop Traumatol Turc, 
40:285-290.

MAYNİKA, V., et al., (2010).Congeni-
tal hypothyroidism. Orphanet J Rare 
Dis.5:17

SCHECHTER, M. S., et al., (2014). The 
Cystic Fibrosis Foundation Patient Re-
gistry as a tool foruse in qualityimprove-
ment. BMJ Qual Saf, 23(Suppl 1), i9-i14

SUDHİR, M., et al., (2014).Congenital 
hypothyroidism: followup of a casefor 
13 years. Otolaryngology Online Journa-
li, 4(2):1-14

SZYMAŃSKAE,MAŁGORZATAŚREDZ
İŃSKA, AGNİESZKAŁUGOWSKA, 
MAGDALENAPAJDOWSKA, DA-
RİUSZROKİCKİ, ANNATYLKİ-
SZYMAŃSKA. (2015). Outcomes of oral 
biotin treatment in patients withbiotini-
dasedeficiency –Twenty years follow-up. 
Molecular Genetics and Metabolism Re-
ports, 5:33–35

ŞENARAN, H., ve diğ., (2004). MIS. Value 
of limitedhipabductio Indevelopmental 
dysplasia of thehip. Pediatr Int,46:456 

İNTERNET KAYNAKLARI

https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/
a%C3%A7sap3.pdfYenidoğan İşitme 
Taraması Eğitim Kitabı E.T.22.02.2019



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Mayıs  – Haziran  – Temmuz  - Ağustos  2019 Sayı: 18 Yaz Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
May - June - July - August 2019 Issue: 18 Summer Term

ID: 221 K: 347
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

69

https://hsgm.saglik.gov.tr/dosya/mevzu-
at/genelge/G_201427_1.pdfYenido-
ğan İşitme Tarama Programı,2014 
E.T.22.02.2019

http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/
diger/topluma_yonelik.php. Özaltun 
ŞC, Güler S, Şengelen M. Sağlık Tara-
maları. Toplum Eğitim Sunumları.E.T. 
23.02.2019 



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Mayıs  – Haziran  – Temmuz  - Ağustos  2019 Sayı: 18 Yaz Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
May - June - July - August 2019 Issue: 18 Summer Term

ID: 221 K: 347
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

70

EXTENDED ABSTRACT

Newborn screening programs are important preventive health services for public health in all 
developed and developing countries. Health scans are programs that are applied to healthy 
people at regular intervals for the early diagnosis of diseases and consequently for reducing 
diseases and deaths(Giovannini ve diğ., 2007). Newborn screening programs performed in our 
country; Neonatal Screening Program (NTP), Neonatal Hearing Screening Program (YITP), 
Developmental Dysplasia (DDH) Screening Program and National Vision Screening Program. 
Early diagnosis and treatment of diseases in these scans are provided. Infant mortality rate dec-
reases every year with the ongoing preventive health services in our country. This reduction in 
rates of immunization and infection control programs are thought to have a significant effect. 
But other problems that threaten children’s health have emerged. A number of studies have been 
carried out to prevent the negativity of those who can be protected from diseases and firstly a 
mek Newborn Screening Program ın has been started to be implemented in 2006 with a Circular 
issued by the Ministry of Health. With this Circular, newborns have to be screened for congeni-
tal hypothyroidism and phenyl ketonuria. Biotinidase deficiency In 2008, cystic fibrosis scree-
ning was included in newborn screening in 2015. Developmental Hip Dysplasia was introduced 
in 2013 with a Circular and ında New Born Hearing Screening Program Gelişim was adopted 
in 2014 with a Circular adopted. Finally, the uygulan National Vision Screening Program En 
was launched in 2018. Neonatal screening programs are important preventive health services 
in public health programs for all countries, regardless of their level of development. Newborn 
screening programs performed in our country; Neonatal Screening Program (NTP), Neonatal 
Hearing Screening Program (YITP), Developmental Dysplasia (DDH) Screening Program and 
National Vision Screening Programs. These diseases, which are included in the screening prog-
ram, have a significant effect on the life and quality of life of the baby by early diagnosis and 
treatment. ewborn Screening Program (NTP): Congenital Hypothyroidism, Phenyl ketonuria, 
Biotidinase deficiency and CysticFibrosis diseases are screened. Congenital hypothyroidism; It 
is important in terms of being a common disease in society and the most common cause of pre-
ventable mental retardation. When the diagnosis is delayed every week, loss of intelligence coef-
ficient is increased. It is important that newborn screening is important because of the frequent 
occurrence of the disease, prevention of mental retardation by early diagnosis and treatment, 
and the difficulty in clinical recognition in the first month of life (Maynika, Rastogi Stephen 
Hlafranchi, 2009).The screening program in our country has been started to be made locally 
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in the 1980; In 2006, the Ministry of Health became a National Screening Program. Ketonuria 
phenyl; Phenolic alanine is an inherited disease that leads to severe development and mental 
retardation in children who develop as a result of complete or almost complete deficiency of an 
enzyme called hydroxylase (Aisbren, 2000). Mental retardation and other neurological prob-
lems, which are the most striking finding in patients with phenyl ketonuria, can be prevented 
by diet therapy initiated in the first days of life (Köksal, Gökmen, 2000; Burgard 2004). With 
this screening program, it is aimed to establish an awareness for early diagnosis, initiating diet 
therapy, preventing health problems and reducing consanguineous marriages. Biotidinase Defi-
ciency; It is an autosomal recessive metabolic disorder which can be symptomatic from the first 
weeks of life (Szymańskae et al., 2015). Biotin treatment is very useful in patients. Especially 
in the early period, all symptoms disappear and do not leave any sequelae. However, there is 
no recycling in patients with persistent injury. For this reason, biotininase screening is of great 
importance and was added to the screening program by the Ministry of Health in 2008. Cystic 
fibrosis; is a genetic disease. In these patients, secretions in all glands of the body are dark. 
Therefore, plugs are formed and this causes a number of complaints. Studies on the definitive 
treatment of the disease continue. Because of the difficulty of treatment, screening is of great 
importance for this disease; The Circular issued in 2015 was included in the Neonatal Screening 
Program. Newborn Hearing Screening Program; The aim of the neonatal hearing screening is 
to diagnose the hearing loss in the early period of infants. In our country, 2-3 out of every tho-
usand babies are born with severe hearing loss. For this important public health problem, our 
Ministry launched the Neonatal Hearing Screening Program in all hospitals delivered in 2014. 
The first hearing measurement is performed within 72 hours of each newborn and a flow chart 
is followed according to the result. Developmental Hip Dysplasia (DDH); Although it is normal 
during intrauterine formation of the structures that form the hip, it is a dynamic disease in which 
it is structurally impaired by various reasons (GabrielKr, et al., 2005). The aim of this study is to 
examine all babies in terms of hip dislocation in the neonatal period, and to direct the suspicious 
group in the clinical examination for further examination (USG), to initiate early and appropri-
ate treatment in cases requiring treatment, thus reducing the number of surgical treatments and 
possible complications for hip dislocation. National Vision Screening Program; It is a screening 
program carried out in children between 0-3 and 36-48 months. In the screening program, every 
doctor / child registered to the family physicians is screened for 0-3 months, 36-48 months and 
in the 1st grade of primary school. These screening programs are very important in lowering 
the infant mortality rate, which is one of the important health indicators of a country, and the 
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survival of babies as a healthy individual. Therefore, it is necessary to provide the necessary 
training and consultancy services to the mothers on the importance of screening programs and 
their importance before and after the birth.



DERGİ HAKKINDA

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 2013 yılı itibariyle yayın hayatına girmiştir. Der-
gimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer verilmektedir. Der-
gimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. Dergimizin sayıları Nİ-
SAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek 
basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde Eğitim Araştırmaları 
içerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimizin baş editörleri 
Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, Prof. Dr. Mustafa TALAS ve Prof. Dr. Musta-
fa YILMAZLAR  olup, dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini 
gerçekleştirmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki en üst unvana sahip hocası olup 
yönetim kurulunun %51’ inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi ala-
nında uzman iki hakemin onayından geçerek hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip 
olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim 
kurulu onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar 
hakem ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere siste-
me yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma-
lar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve der-
ginin yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuş sayılırlar. 
Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının 
mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında bilimsel çalışmalar yapmış olması şartı aranır. Dr. Unva-
nına sahip olmayan ve alanında yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurulların-
da yer alamaz. Dergi yönetim kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. 
Yönetim kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu ka-
rarı olmaksızın hiçbir koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gi-
dilmez. Dergi baş editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edil-
meyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde 
yönetim kuruluna bilgi vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma 
kurulunda yer almak isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir.  
Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildi-
rilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olma-
lıdır. Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için 
gönderilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Her iki hakemden olumlu dönüş alan 
çalışmalar yayına alınır.  Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 



onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine 
dair bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimi-
ze üye olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından 
kendisi izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazar-
lar için aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması 
istenemez talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka der-
ginin yayın kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına 
dergimizde yer verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. 
Baş editör yayının dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yet-
kisine sahip bulunur. Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide 
sürece dahil edilmez. Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir 
yükümlülük oluşturamaz. Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut 
çalışmanın yayınlanmasına olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa 
bile kurulların kararı ile iptal edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir 
yaptırım uygulamaz. Her türlü yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir.  
Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve Hü-
kümleri ’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da yazarlar 
hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde yayınlan-
ması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleştirilme-
yen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Bu konuda 
dergimiz üzerinde hiçbir kurum, kişi ya da diğer yetkili olanlar yaptırım uygulayamaz. Dergimiz 
online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer al-
dığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla 
toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya 
da yazarlara basılı materyal göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve basıma hak 
kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizanpajı yapı-
lır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indi-
rerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak yapılmaktadır.  
 
Değerli Bilim İnsanları., 

T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Sınavı Baş-
vuru koşulu olarak 101 ve 102 nolu madde getirilmiştir. Bu maddenin Alan Eğitimi ile Eği-
tim Bilimleri Koşul No: 11&11 (b) şıkkında “Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan 
(1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayınlanmış özgün araş-
tırma makalesi (10 puan) istenmektedir. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim  Dergisi (ACED) 
alan indeksli dergi kriterlerinde yer almakta ve değerlendirilmektedir. 
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approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be publis-
hed without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submit-
ted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are 
published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their referee approval 
reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-in-chief. Works 
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regarding the process are provided for author and authors in a written format in the web page 
of the journal. Each author who registers to our journal and logins the system can follow up the 
process on the web page of the journal. All conditions and principles are eligible and same for 
each and every author. These conditions and rules cannot be changed for anyone. Any change 
or difference cannot be requested. Works sent to be published in the journal have to be related 
to the fields that the journal accepts. If a work does not hold such features, it is not published 
in the journal. Procedure regarding refereeing process is under the control of editor-in-chief. 
Editor-in-chief has the authority to decide on the procedure of refereeing process for a work. 
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not be included in the refereeing process of the journal. Under such circumstances, author or 
authors cannot form any liability for the journal and other bodies. Even if a work is approved 
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urnal. Any kind of authority belongs unilaterally to editors and executive board of the journal. 
 
Our journal acts in accordance with Law numbered “5846” on Intellectual and Artistic Works 
and its provisions within the frame of Turkish Republic legal rules. Our journal has the right 
to protect its legal rights unilaterally against author or authors who do not fulfil the neces-
sities of this law. Author or authors are held responsible unilaterally regarding quotations 
which are not in accordance with related rules, and plagiarism. Our journal does not char-
ge any fee thus does not have to send printed material to author/authors. Page-setting of the 
works which have been accepted and granted to be published in our journal is carried out 
according to the journal’s publication and writing rules, and then uploaded to the system. 
Works can be downloaded from the system by author/authors and readers so that their needs 
are met. Page-setting is performed by authors based on the sample work provided for them.         
 
 The Article No.101 and No.102 has been brought as the condition to Apply for the Exam of 
Associate Professorship in the Main Area of Health Sciences by T.R. Head of Interuniversity 
Council. In this article, (b) section of the Field Education and Educational Sciences Condition 
No: 11&11 states that Original research articles (10 points) published in the journals indexed 



by international field indices (the journals in the indices apart from those specified in 1a) are re-
quired. International Journal of Family, Child and Education (ACED) is included in the criteria 
for the journals indexed in its field and evaluated accordingly.
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