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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

“Çocuk” anatomik ve fizyolojik yapısı, kendine özgü davranıĢ, karakter, duygu, ilgi, 

yetenek ve toplumdaki yeri bakımından yetiĢkinlerden farklılıklar gösteren, insan 

yavrusudur. 

 

Dünyada ve bütün ülkelerde nüfus sayımı yapılarak ülkelerin nüfus yapısı ve çocuk 

sağlığı hakkında bilgi edinilebilir. 

 

Bu modül sonunda dünyada ve Türkiye’de çocuk ve demografik önemi, çocuk 

nüfusunu etkileyen faktörler, çocukların sağlıklarının korunması ve sağlıklı kalabilmeleri 

için yapılan uygulamalara ait bilgi ve becerileri kazanacaksınız. 

 

Bu bilgi ve becerileri kazanırken çocukların yaĢ ve geliĢim özelliklerine uygun 

davranabilecek, fiziksel ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karĢılayabilecek, tekniğine uygun 

büyüme ve geliĢme takibi yapabileceksiniz. 

 

Bu modül çalıĢmasında kazanacağınız yeterlikler, ileride yapacağınız hemĢirelik 

uygulamalarında size çok önemli katkılar sağlayacaktır. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1  
 

 
 

Dünyada ve Türkiye'de çocuk sağlığının önemini ve çocuk sağlığına etki eden 

faktörleri kavrayabileceksiniz.  
 

 

 

 

 DeğiĢik kaynaklardan yararlanarak dünyada ve Türkiye’de çocuk nüfusu ve 

demografik önemi ile ilgili bir sunu hazırlayıp sınıfta arkadaĢlarınıza sununuz. 

 Türkiye’de çocuk nüfusuna etki eden faktörleri çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak 

sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. DÜNYADA VE TÜRKĠYE'DE ÇOCUK VE 

DEMOGRAFĠK ÖNEMĠ  
 

GeçmiĢte olsun, günümüzde olsun yeryüzünde yaĢayan tüm insanlar, yaĢayabileceği 

ve çocuklarını büyütebileceği daha sağlıklı ve daha iyi bir dünya arzulamaktadır. 

Günümüzde tüm dünyada doğumdaki yaĢam beklentisi ortalama 66 yıldır. 2025 yılına 

gelindiğinde bu sürenin 73 yıl olacağı hesaplanmaktadır. Az geliĢmiĢ ülkelerde her yıl 20 

milyondan fazla insan 50 yaĢına gelmeden ölmektedir. Bu ölümlerin 10 milyonu 5 yaĢından 

küçük çocuk ölümlerini kapsamaktadır. 
 

Bir bölge ya da ülkede yaĢayan insan sayısına “nüfus (popülasyon)” denir. YaĢ 

grupları, artıĢ hızı, doğum, ölüm, ortalama yaĢam süresi, cinsiyet durumu, okur-yazarlık vb. 

durumlar nüfusun yapısını oluĢturan temel taĢlardır. 
 

Sınırları belli bir coğrafyada bulunan insan nüfusunun yapısını, özelliklerini ve 

değiĢimlerini inceleyen bilim dalına “demografi” denir. Demografi, nüfusun doğumlar, 

ölümler, evlilikler gibi yönlerini inceler. Bir toplumun demografik yapısı; o toplumdaki 

hastalık ve ölüm nedenleri, toplumun geliĢmiĢlik düzeyi, sağlık durumu, yüksek riskli yaĢ 

grupları ve öncelikle ele alınması gereken sorunlarla sağlık hizmetlerinin hedefleri vb. 

düzenlemelere iliĢkin önemli bilgiler verir. Ülkelere ve bölgelere göre nüfus dağılımları ve 

göç hareketleri gibi dinamikleri de ele alır. 
 

GeliĢmemiĢ ülkelerin demografik özellikleri Ģunlardır: 
 

 Nüfus kırsalda yoğunlaĢmıĢtır, doğum hızı yüksektir. 

 Sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri ve beslenme koĢulları yetersizdir. 

 Sağlık hizmetleri yetersiz olduğundan, bebek ve çocuk ölümleri fazladır. 

 Ortalama yaĢam süresi kısadır, yaĢlı nüfus oranı düĢüktür. 

 Çocuk ve genç nüfus, ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluĢturur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.1:Dünya çocukları 

GeliĢmiĢ ülkelerin demografik özellikleri Ģunlardır: 
 

 Nüfusun çoğunluğu sanayi ve hizmet sektöründe çalıĢır. 

 Eğitim, sağlık, altyapı, barınma hizmetleri geliĢmiĢtir. 

 Kentsel nüfus oranı, kırsala göre çok yüksektir,  

 Kırsaldan kentsel alana göç oranı düĢüktür. 

 Ülkenin yurt dıĢından göç alması söz konusudur. 

 GeliĢmiĢ ülkelerin nüfus piramidi çan eğrisine benzer. 

 Doğum hızı ve bebek/çocuk ölüm hızları çok düĢük; ortalama yaĢam süresi 

fazladır. 

 Nüfusun doğal artıĢ hızı düĢüktür. 
 

1.1. Dünyada Çocuk ve Demografik Önemi 
 

Günümüzde ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyleri; o ülkenin ticari kapasitesi, kiĢi baĢına 

düĢen gelir miktarı, ortalama yaĢam süresi ve bu göstergelerden daha önemli bir parametre 

olan bebek ölüm hızı ile de değerlendirilmektedir. Bebek ölüm hızı, sadece çocuk sağlığının 

genel göstergesi olmayıp aynı zamanda o ülkenin eğitim düzeyinin de göstergesidir. 

 

20 Kasım 1959 tarihinde BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen 

“Çocuk Haklarına Dair SözleĢme” uyarınca “çocuğa uygulanabilecek kanuna göre daha 

erken yaĢta reĢit olma durumu hariç, 18 yaĢından küçük herkes çocuktur.” denilmektedir. 

 

Çocukların temel haklarını ve beden ruh sağlığını korumak, sağlıklı olarak büyüme-

geliĢmelerini sağlamak amacıyla dünyada çeĢitli kuruluĢlar hizmet vermektedir.  
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Örneğin; 

 

 1946 yılında BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu kararıyla Avrupa'daki çocuklara 

yardım amacıyla kurulan UNICEF, geliĢmekte olan ülkelerdeki yoksul 

çocuklara yardımı görev edinmiĢtir.  

 

Resim 1.2: Dünya çocuklar yılı 

 1959 yılında BirleĢmiĢ Milletler, "Çocuk Hakları Bildirisi" ile tüm dünya 

çocuklarının vücut ve ruh sağlığının korunmasının gerektiğini dünyaya 

duyurmuĢtur. 

 1979 yılı tüm dünyada “Dünya Çocuklar Yılı” olarak kabul edilmiĢtir. 

 1990 yılında, “Çocuklar için Dünya Zirvesi” yapılmıĢ, günümüzde görülen 

çocuk ölümleri ve beslenme yetersizliklerine 2000’li yıllarda son verilmesini 

amaçlayan “Çocuk Haklarına Dair SözleĢme” imzalanmıĢtır. 

 2000 yılında “BirleĢmiĢ Milletler Milenyum Zirvesi” yapılmıĢ ve 2015 yılına 

kadar anne, yenidoğan ve çocuk mortalitesinin (ölümlerinin) azaltılması 

hedeflenmiĢtir. 
 

1.2. Türkiye'de Çocuk ve Demografik Önemi 
 

Türkiye, BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Haklarına Dair SözleĢme’yi 1990 yılında 

imzalamıĢ, 1995 yılında da onaylamıĢtır. Türkiye bunun dıĢında çocuk haklarını güvence 

altına alan baĢka uluslararası belgelere de taraftır. BM Çocuk Hakları SözleĢmesi’nin ilke ve 

hükümlerinin ülkemizde uygulanmasının izlenmesinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğü koordinatör kuruluĢ olarak sorumlu 

kılınmıĢtır. 
 

Türkiye’de “Çocuk Haklarına Dair SözleĢme”ye göre 18 yaĢın altındaki herkes çocuk 

olarak kabul edilmektedir. Türkiye genç bir nüfus yapısına sahiptir ve 2025 yılına kadar bu 

yapısında önemli bir değiĢiklik olması beklenmemektedir. 
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Yıllar 0-14 yaĢ nüfus 

oranı % olarak 

65 yaĢ üzeri 

nüfus oranı % 

olarak 

1990 35.0 4,3 

2000 29.8 5,7 

2007 26.4 7,1 

2008 26,3 6,8 

2009 26,0 7,0 

2010 25,6 7,2 

2011 25,3 7,3 

Tablo 1.1: Yıllara göre 0-14 yaĢ nüfus ile 65 yaĢ ve üzeri nüfus oranları (%) 

Türkiye nüfusu 1985-1990 döneminden itibaren yavaĢlama eğilimine girmiĢtir. Bunun 

temel sebeplerinden biri doğurganlık hızındaki düĢüĢtür. Buna rağmen çocuk yaĢ grubu, 

nüfusumuzun büyük bir kesimini oluĢturmaktadır. 
 

Çocuk sağlığı ülkemizde sağlık hizmetleri içerisinde en çok önem verilmesi gereken 

konulardan biridir. Çünkü bu yaĢ grubunun; 
 

 Nüfus içerisindeki payının büyük olması, 

 Doğal geliĢimi gereği sağlık açısından birçok yönden diğer yaĢ gruplarına göre 

daha riskli bir durumda olması, 

 Sağlık ölçütlerinin halen istenilen düzeye ulaĢmamıĢ olması,  

 Ülkemizde, doğum öncesi bakım eksiklikleri, tüm doğumların sağlık personeli 

yardımı ile gerçekleĢmemesi, doğum sonu bakımların yeterince yapılamaması, 

çocuk izlemlerinin istenilen düzeyde olmaması, ailelerdeki çocuk sayısının 

fazlalığı, ailelerin sağlık konusundaki yetersiz bilgi düzeyi, ekonomik 

yetersizlikler vb. nedeniyle çocuk sağlığına verilmesi gereken önem 

artmaktadır. 
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NÜFUS 

 2010 2011 

YAġ 

GRUBU 
SAYI % SAYI % 

TOPLAM 73 722 988 100,0 74 724 269 100,0 

0-4 6 178 723 8,4 6 199 824 8,3 

5-9 6 131 118 8.3 6 084 146 8,1 

10-14 6 568 741 8,9 6 602 605 8,8 

15-19 6 277 307 8,5 6 317 583 8,5 

20-24 6 267 787 8,5 6 224 591 8,3 

25-29 6 437 922 8,7 6 306 233 8,4 

30-34 6 209 967 8,4 6 495 634 8,7 

35-39 5 566 117 7,6 5 632 742 7,5 

40-44 4 594 723 6,2 4 770 774 6,4 

45-49 4 700 291 6,4 4 786 084 6,4 

50-55 3 706 289 5,0 3 792 436 5,1 

55-59 3 264 313 4,4 3 454 415 4,6 

60-64 2 491 954 3,4 2 566 487 3,4 

65-69 1 807 292 2,5 1 868 175 2,5 

70-74 1 420 784 1,9 1 451 368 1,9 

75-79 1 118 047 1,5 1 118 310 1,5 

80-84 664 301 0,9 688 840 0,9 

85-89 244 362 0,3 284 594 0,4 

90 
+ 72 950 0,1 79 428 0,1 

Tablo 1.2: 2010-2011 yıllarına göre Türkiye’deki nüfus dağılımı oranları (%) 

1.3. Çocuk Sağlığı Düzeyini Gösteren Demografik Ölçütler 
 

Toplumun çocuk sağlığı konusundaki durumlarını saptamak için bir kısım demografik 

bilgilerden yararlanılır. Bebek ve çocuk ölüm hızları ve nedenleri bir toplumda geliĢmiĢliğin 

en önemli göstergelerinden biridir. 
 

Toplumun sağlık düzeyinin saptanmasında kullanılan ölçütler Ģunlardır: 
 

 Ölüm oranları (mortalite) 

 Doğurganlık oranı (fertilite) 

 Hastalık oranı (morbidite) 
 

Bebek Ölüm Hızı (BÖH): Belirli bir bölgede bir yıl içinde canlı doğan ve bir yaĢını 

tamamlamadan ölen bebek sayısının aynı yıl içindeki canlı doğum sayısına oranıdır. 
 

Bir toplumun, özellikle çocuk sağlığı düzeyini belirlemek ve bu konuda sunulan 

hizmetlerin etkinliğini değerlendirmek için kullanılan önemli ölçütlerdendir. 
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Resim 1.3: Yenidoğan 

Neonatal Ölüm Hızı (yenidoğan ölüm hızı): Belirli bir bölgede bir yıl içinde canlı 

doğan ve 0-28 günlük iken ölen bebek sayısının, aynı yıl içindeki canlı doğum sayısına 

oranıdır. 
 

Bu hız, erken yeni doğan (0-7 gün) ve geç yeni doğan (8-28 gün) bebek ölüm hızı 

olarak da hesaplanabilir. 
 

Neonatal ölüm hızı, bir toplumdaki ana sağlığı düzeyini, doğum öncesi, doğum ve 

doğum sonrası bakımının ne düzeyde olduğunu, bozuk çevre koĢullarının çocuk sağlığına 

etkisinin boyutunu gösterir. 
 

Perinatal Ölüm Hızı: Bir yılda 28. gebelik haftasından sonra ölü doğan ile 0-7 

günlük iken ölen bebek sayısının toplamının aynı yıldaki toplam canlı ve ölü doğum sayısına 

oranıdır. 
 

Perinatal ölümlerin kapsadığı dönem intrauterin 28. haftanın bitiminden baĢlayarak 

postnatal 1. haftanın sonuna kadar süren dönemdir. 
 

Ana sağlığı düzeyini, doğum öncesi bakımın yeterli ve sağlıklı koĢullarda verilip 

verilmediğini gösteren önemli bir göstergedir. Bu hız, toplumda bütün doğumların ne 

kadarının fötal ölümle sonuçlandığını gösterir.  
 

Postneonatal (yenidoğan sonrası) Ölüm Hızı: Belirli bir bölgede bir yıl içinde canlı 

doğan ve 29-365 gün içinde ölen bebek sayısının o yıl içinde olan canlı doğum sayısına 

oranıdır. 
 

Bu dönemde en sık görülen ölüm nedenleri pnömoni, enterit ve diğer enfeksiyonlardır. 

Bunlar önlenebilir nitelikte ölümler olup çevresel koĢulların çocuk sağlığı üzerindeki 

etkilerini yansıtır. 
 

YaĢa Özel Orantılı Ölüm Hızı: Genel sağlık düzeyini gösteren en duyarlı ölçütlerden 

biridir. Tüm ölümler içinde çocukluk ve yaĢlılık ölümlerini göstermek için kullanılır. Hangi 
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yaĢlar için orantılı ölüm hızı hesaplanmak isteniyorsa, paya bu yaĢ grubu yazılır. Paydaya 

aynı yıl içindeki toplam ölümler yazılır. 
 

1.4.Türkiye'de Çocuk Mortalitesine Neden Olan Faktörler 
 

2010-2015 döneminde dünyada bebek ölüm hızı binde 41,8 olarak tahmin 

edilmektedir. Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu ülkeler arasında Afganistan, Çad ve 

Somali; en düĢük olduğu ülkeler arasında ise Japonya, Lüksemburg ve Singapur yer 

almaktadır. 
 

GeliĢmiĢ ülkelerde, yenidoğan döneminde önlenemeyen faktörler (konjenital 

anomaliler, doğum ile ilgili nedenler), 1 yaĢından büyük çocuklarda ise daha çok kazalar, 

kanserler ve kalp hastalıkları ölümlere neden olmaktadır. 
 

GeliĢmekte olan ülkelerde, yenidoğan döneminde enterit, pnömoni grip, üst ve alt 

solunum yolları enfeksiyonları, kızamık, sıtma vb. önlenebilir faktörler ölümlere neden 

olmaktadır. 

 

Resim 1.4: GeliĢmemiĢ ülkelerde çocuk 

Türkiye’de bebek ölüm hızı, Cumhuriyetin ilk yıllarında ‰250’lerde iken 2011 yılı 

için ‰9,6, 2012 yılının ilk beĢ ayında ise ‰8 olarak belirlenmiĢtir. Bu arada 5 yaĢından 

küçüklerde ölüm hızı da ‰37’den ‰20’ye inmiĢtir. Bebek ve çocuk ölüm hızlarındaki bu 

keskin düĢüĢe karĢın ölümler Avrupa standartlarına göre hâlâ çok yüksektir. GeliĢmiĢ 

ülkelerde bebek ölüm hızı ortalaması ‰5, beĢ yaĢından küçüklerde ölüm hızı ortalaması ise 

‰6’dır. 
 

Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre Türkiye’deki bebek ölüm nedenleri; perinatal 

sorunlar, prematürelik, düĢük doğum ağırlığı, doğum travması, enfeksiyonlar, konjenital 

anomaliler ve perinatal asfiksi Ģeklinde sıralanmaktadır. 
 

Türkiye’de 5 yaĢ altı çocuklardaki ölüm nedenleri; perinatal sorunlar, pnömoni, kalp 

hastalıkları, gastroenterit, meningokok enfeksiyonlarıdır. 5-10 yaĢları arasındaki ölümler ise 

daha çok kalp hastalıkları, pnömoni, meningokok enfeksiyonları, kanser ve kazalardan 

kaynaklanmaktadır. 
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Bebek ölümleri Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, eğitimsiz 

anne bebeklerinde, kırsal yerleĢim yerlerinde, anne yaĢının 19’dan küçük, 40’tan büyük 

olması durumunda, düĢük doğum ağırlıklı bebeklerde, doğum aralığı iki yıldan kısa 

olanlarda, sık doğumlarda, gebelik ve doğumda tıbbi bakım alamayan annelerin bebeklerinde 

daha fazla görülmektedir. 
 

1.5. Türkiye'de Çocuk Nüfusunu Etkileyen Faktörler 
 

Bir toplumun demografik yapısını belirleyen en önemli faktörlerden biri çeĢitli yaĢ 

gruplarının toplam nüfus içindeki ağırlıklarıdır. Türkiye özellikle geliĢmiĢ ülkelerle 

karĢılaĢtırıldığında genç nüfusa sahip bir ülkedir. 

 

Çocukların en iyi biçimde yaĢamalarını devam ettirmelerini, fiziksel, zihinsel, 

duygusal, sosyal bakımdan özgür, saygın, onurlu ve sağlıklı olarak geliĢebilmelerini 

amaçlayan “BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Hakları SözleĢmesi”, çocukların sağlık hakkını 

temel bir hak olarak görmektedir.  
 

Bebek ve çocuk ölüm oranları bir toplumun geliĢmiĢlik düzeyini yansıtır. Bu oranlar, 

o ülkenin sosyo-ekonomik durumu, coğrafi yerleĢim durumu, çevresel faktörler, eğitim, 

kültür ve sağlık hizmetlerinin niteliği ile yakından ilgilidir. 

 

1.5.1. Sosyo –Ekonomik Faktörler 
 

Sosyo-ekonomik geliĢme ile doğurganlık arasında ters bir orantı mevcuttur. 

Ülkemizde doğurganlık, ekonomik ve sosyal yönden geliĢmiĢ olan Marmara Bölgesi ve Ege 

Bölgesi’nde daha az, ekonomik ve sosyal yönden geliĢmemiĢ olan Doğu Anadolu Bölgesi ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde daha çoktur. 

 

Tarım kesiminde çalıĢan ailelerde insan gücüne olan gereksinimden dolayı sosyal 

bakımdan hiçbir güvencesi olmayan ailelerde ise ilerde ana-babaya bakar düĢüncesi ile çok 

çocuğa sahip olma isteği vardır. 

 

Resim 1.5: Çocuk iĢçiliği 

AĢırı doğurganlık kadın ve çocuk sağlığını olumsuz etkileyen önemli faktörlerden 

biridir. AraĢtırmalara göre ailede çocuk sayısı arttıkça ve doğum aralığı azaldıkça çocuk 

ölümleri artmakta, çocukların hastalanma oranları yükselmekte, beslenme durumu, eğitim ve 

barınma faktörleri de olumsuz yönde etkilenmektedir. 
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1.5.2. Kültürel Faktörler 
 

Kültür; bireyin bakıĢ açısını oluĢturan, öğrenilen ve paylaĢılan değerler, inançlar ve 

anlamlar bütünüdür. Her toplum kendi kültürel yapısı doğrultusunda sağlık ve hastalıkla 

ilgili inanç ve uygulamalar geliĢtirmiĢtir. Sağlık ve hastalığa iliĢkin geleneksel 

uygulamaların bazıları yarar yerine zarar verebilmektedir. Örneğin, yenidoğanın bağıĢıklık 

sistemi için büyük önem taĢıyan ağız sütü olarak bilinen kolostrum, bazı yörelerimizde 

“cadı sütü” olarak nitelendirilmekte ve doğumdan sonra üzerinden 3 ezan geçmeden 

yenidoğanın emzirilmediği görülmektedir. Bazı annelerin bebeklerini sıkı bir Ģekilde 

kundakladığı bilinmektedir. Toprağa (höllüğe) yatırma, sarılığı iyileĢtirmek için anne sütünü 

kesme vb. geleneksel uygulamalar çocuk sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. 
 

UNĠCEF'in Çocuk Haklarına Dair SözleĢmesi’nin 24. maddesinde çocukların sağlığı 

için zararlı geleneksel uygulamaların ortadan kaldırılması amacıyla uygun ve etkili her türlü 

önlemin alınması gerekliliği üzerinde durulmaktadır. 

 

Resim 1.6: Kundak 

1.5.3. YerleĢim 
 

YaĢanılan bölge; çocuk sayısını, bebek ve çocuk ölümlerini önemli ölçüde 

etkilemektedir. UlaĢım Ģartlarının yetersiz oluĢu, dağınık yerleĢim, sağlık hizmeti veren 

birimlere uzaklık, yerleĢim Ģekilleri sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanmayı 

engellemektedir. 
 

Türkiye’de, yeterli doğum öncesi bakım hizmeti alınmasında kırsal ve kentsel 

yerleĢim yerleri arasında belirgin bir farklılaĢma olduğu gözlenmektedir. Ülkemizde kırsal 

bölgede malnütrisyon ve buna bağlı enfeksiyon hastalıklarına yakalanma, düĢük doğum 

ağırlıklı bebeklerin dünyaya gelme oranları, kentsel bölgeye göre daha fazladır. 
 

GeliĢmiĢ ülkelerde üreme sağlığı ile ilgili göstergeler, yerleĢim yerinin özelliği, 

bölgeler ve sosyo-ekonomik düzeyi farklı gruplar arasında farklılık göstermediği halde, 

ülkemizde kır/gecekondu/kent bölgelerinde bu farklılık çok belirgindir. 
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1.5.4. Çevresel Faktörler 
 

Ġnsanların ve diğer canlıların yaĢamları boyunca iliĢkilerini sürdürdükleri ve karĢılıklı 

olarak etkileĢim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama 

çevre denir. Pek çok kimyasal ve biyolojik ajan; enfeksiyon hastalıklarının, çeĢitli kronik 

hastalıkların ve geliĢimsel sorunların kaynağını oluĢturmaktadır. 

 

Çocukların hayatta kalabilmeleri ve geliĢmeleri için ihtiyaç duydukları temel yaĢam 

destekleri arasında güvenli, sağlıklı ve temiz bir çevre baĢta gelmektedir. Akut solunum 

sistemi enfeksiyonları ve ishalli hastalıklar her yıl 5 yaĢın altındaki çocuklarda ölümlere 

neden olmaktadır. Ġshal vakalarının %80-90’ı özellikle kirli sular ve yetersiz hijyen koĢulları 

gibi çevresel etkenlerden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde kırsal kesimde çevresel faktörlere 

bağlı enfeksiyöz hepatit, poliomyelit, gastroenterit vb. hastalıklar daha çok görülmektedir. 

 

Resim 1.7: Çevre kirliliği  

1.5.5. Beslenme 
 

Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu çocuklarda vücut direnci azalır, hastalıklara 

yakalanma olasılığı artar, hastalıklar uzun sürer ve ağır seyreder. Ayrıca yetersiz ve dengesiz 

beslenme çocuklarda zekâ geliĢimini de olumsuz etkilemekte, bebek ve çocuk ölümlerine 

neden olmaktadır. 

 

1.5.6. Eğitim 
 

Eğitim; bireyin davranıĢında, kendi yaĢantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde 

değiĢme meydana getirme sürecidir. Özellikle annenin eğitim seviyesi yükseldikçe çocuk 

beslenmesi ve bakımında gelenek ve göreneklerden yararlanmanın yerini sağlık 

hizmetlerinden yararlanmanın aldığı, bebek ölüm oranının düĢtüğü tespit edilmiĢtir. 

Eğitimsiz anne-babalar çocuklarındaki hastalık bulgularını zamanında fark edemez veya 

önemsemezler. Eğitim düzeyi yüksek anne/babalar çocuklarının ihtiyaçlarını karĢılamak, 

ulaĢılabilir sağlık hizmetlerinin farkında olmak ve bu hizmetleri kullanmak açısından daha 

avantajlılardır. Eğitim düzeyi yüksek olan toplumlarda sağlık hizmetlerinden yararlanma 

oranı yüksektir. 
 

1.5.7. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanamama 
 

Doğum öncesi dönemde alınan bakım hizmetleri ile doğumun sağlık kuruluĢunda 

gerçekleĢmesinin bebek sağlığı üzerine direkt etkisi bulunmaktadır. 
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Ailenin eğitim ve ekonomik düzeyinin düĢük olması, bulunulan yerin hizmet birimine 

olan uzaklığı sağlık hizmetlerinden yararlanmayı olumsuz yönde etkilemektedir. 
 

1.6. Çocukların Sağlıklarının Korunması için Yapılan Uygulamalar 
 

Türkiye’de çocuğa sağlanan hizmetlerle ilgili olarak Anayasa’da ve Medeni Kanun’da 

yasal düzenlemeler yer almaktadır. 
 

Ülkemizde öncelikli sağlık hizmetleri; koruyucu sağlık hizmetleri, temel sağlık 

hizmetleri, ana-çocuk sağlığı hizmetleri, ve enfeksiyon hastalıkları ile mücadeleyi 

kapsamalıdır. 
 

Çocukların sağlıklı kalabilmeleri için yapılması gereken uygulamalar Ģunlardır: 
 

 Periyodik muayeneler ile erken tanının sağlanması 

 Ailelerin aile planlaması hizmetlerinden yaralanmalarının sağlanması  

 Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakım hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması 

 BağıĢıklama hizmetlerinin eksiksiz uygulanması 

 Erken yaĢta evlilik ve akraba evliliklerinin önlenmesi 

 Çocuklarda büyüme ve geliĢmenin takibinin yapılması  

 Beslenme durumunun izlenmesi ve dengeli beslenme hizmetlerinin 

yaygınlaĢtırılması 

 Anne babalara, çocuğun bedensel sağlığına iliĢkin bilgilerin yanında zihinsel ve 

ruhsal sağlığının korunması ve geliĢtirilmesine iliĢkin bilgilerin de verilmesi, 

 Çocuklara yönelik Ģiddet uygulamalarının önüne geçilmesi ve bildirimlerinin 

yapılması 

 Çevre sağlığının düzeltilmesi 

 Bakıma ve korunmaya muhtaç çocuklara verilecek sağlık hizmetlerinin nitelik 

ve niceliğinin yükseltilmesi 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi UNĠCEF’in görevidir? 

A) GeliĢmekte olan ülkelerden yardım toplamak 

B) Çocukların temel ihtiyaçlarının giderilmesi 

C) Çocuk hakları bildirgesini hazırlamak 

D) Çocuklar için dünya zirvesini organize etmek 

E) GeliĢmiĢ ülkelere yardım etmek 
 

2. Türkiye “Çocuk Haklarına Dair SözleĢme”yi hangi yıl imzalamıĢtır? 

A) 1990 

B) 1995 

C) 1956 

D) 1979 

E) 2000 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi bir toplumdaki ana sağlığı düzeyinin, doğum öncesi, doğum 

ve doğum sonrası bakımın ne düzeyde olduğunu, bozuk çevre koĢullarının çocuk 

sağlığına etkisinin boyutunu gösteren demografik ölçüttür? 

A) Perinatal ölüm hızı  

B) Bebek ölüm hızı 

C) Neonatal ölüm hızı 

D) Ana ölüm hızı 

E) Postneonatal ölüm hızı 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi Türkiye’de çocuk nüfusunu etkileyen faktörlerden değildir? 

A) Çevresel faktörler 

B) Beslenme 

C) Sağlık hizmetlerinden yararlanma 

D) Kültürel faktörler 

E) Sosyo-ekonomik durum 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi çocukların sağlıklarının korunması için yapılan bir uygulama 

değildir? 

A) Ailelerin aile planlaması hizmetlerinden yararlanması 

B) Doğum öncesi ve sonrası bakım hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması 

C) BağıĢıklama çalıĢmalarının yaygınlaĢtırılması 

D) Akraba evliliklerinin önlenmesi 

E) Erken yaĢta evliliklerin teĢvik edilmesi  
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

Çocuklarda büyüme ve geliĢmenin değerlendirmesini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 ÇeĢitli kaynaklardan yararlanarak çocuklarda büyüme ve geliĢmeyi etkileyen 

faktörleri araĢtırarak bir sunu hazırlayınız ve sınıfta arkadaĢlarınıza sununuz.  

 Çevrenizde bulunan 0-14 yaĢ grubu çocukları gözlemleyerek onların geliĢimsel 

özelliklerini sınıfta arkadaĢlarınız ile tartıĢınız. 

 

2. ÇOCUKLARDA BÜYÜME VE GELĠġME 
 

Çocukları eriĢkinden ayıran en önemli özellik sürekli büyüme ve geliĢme içinde 

olmalarıdır. Büyüme; bedenin sadece boy, kilo ve hacim olarak artmasıdır. GeliĢme ise 

organizmanın fertilizasyondan baĢlayarak bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve dil 

yönünden sürekli ilerleme gösteren değiĢimidir. GeliĢme, biyolojik fonksiyonların 

değiĢimini ve olgunlaĢmasını ifade eder. 
 

Büyüme ve geliĢme süreçleri çeĢitli çağlarda hızlanma ve yavaĢlama göstermekle 

birlikte sürekli bir olaydır ve belli bir sırayı izler. 
 

2.1. Çocuklarda Büyüme ve GeliĢmenin Önemi 
 

Büyüme ve geliĢme genellikle birbirine paralel olarak seyreder. Ġlk yaĢlarda büyümesi 

geri kalan çocuklarda çoğunlukla motor fonksiyonlarda, zihinsel ve ruhsal geliĢimde de 

gecikmeler söz konusu olabilir. Büyüme ve geliĢmenin iyi olabilmesi için çocukların temel 

gereksinimlerinin karĢılanması gereklidir. Beslenme, sağlık, eğitim, bakım, güvenlik sosyal 

ve duygusal gereksinimleri yeterince karĢılanmayan çocukların büyüme ve geliĢimlerinde 

gecikmeler görülebilir. 
 

Çocuklarda normal büyüme ve geliĢmenin bilinmesi ve takibi sonucunda; 
 

 Çocuk ölümleri azalır. 

 Hastalık ve sakatlıklar önlenir. 

 Çocukların genetik olarak sahip olduğu büyüme ve geliĢme potansiyeline 

ulaĢmaları sağlanır. 

 Çocuk sağlığı düzeyi geliĢir ve yükselir.  
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2. Büyüme ve GeliĢmeyi Etkileyen Faktörler 
 

Sağlıklı bir çocuk, sadece hastalık belirtisi göstermeyen çocuk değil aynı zamanda 

kendi yaĢına uygun büyüme, geliĢme ve olgunlaĢma gösteren çocuktur. 

 

Bir çocuğun dünyaya sağlıklı gelebilmesi ve yaĢamını sağlıklı sürdürebilmesi, onun 

intrauterin hayatta sağlıklı geliĢmesi, doğum esnasında herhangi bir travmaya uğramaması ve 

doğumdan sonra sağlığını olumsuz etkileyebilecek faktörlerden uzak kalması ile 

mümkündür. 

 

Büyüme ve geliĢme, döllenmeden fiziksel olgunluğa ulaĢıncaya kadar genetik ve 

hormonal faktörler ile beslenme ve fiziki çevrenin etkisi altında kalır. Büyüme ve geliĢmeyi 

etkileyen bu faktörler aĢağıda anlatılmıĢtır. 

 

2.2.1. Genetik (Kalıtım) 
 

Genetik faktörler, çocuğun kan grubu, göz, saç ve cilt rengi gibi büyümesini de 

etkilemektedir. Bu yüzden bir çocuğun büyümesi değerlendirilirken anne ve babasının 

boyları da dikkate alınmalıdır. Çocuğun doğum boyu veya ağırlığı, tek baĢına bir çocuğun 

ileride ulaĢacağı maksimum boyunu belirleyen faktör değildir. X kromozomunun büyümeyle 

ilgili, Y kromozomunun ise boy uzamasıyla ilgili genler taĢıdığı ve büyümeyi etkileyen 

otozomal genlerin bulunduğu tespit edilmiĢtir. 

 

Genler çeĢitli hastalıkların ortaya çıkıĢını da etkilemektedir. Çocuklarda görülen 

birçok hastalığın etiyolojisinde genetik yatkınlık önemli yer tutar. Anormal genler, çocuğun 

büyüme ve geliĢmesini etkileyen çeĢitli hastalıklara neden olur. 

 

2.2.2. Irk 
 

Çocuğun büyümesini etkileyen faktörlerden birisi de çocuğun ait olduğu ırktır. ÇeĢitli 

ırklardaki çocukların büyüme geliĢme bakımından boy ve kilo değerleri arasında fark vardır. 

Doğum sırasında beyaz ırk çocuklarının siyah ırka göre daha ağır olduğu belirlenmiĢtir. 5-14 

yaĢlarında ise siyah ırk çocuklarının beyaz ırk çocuklarına göre daha fazla kiloda ve daha 

uzun oldukları gözlenmiĢtir. Sarı ırk, beyaz ırka oranla daha kısa ve hafiftir. Irklar arasındaki 

büyüme ve geliĢmede etkili faktörlerden birinin de çevre olduğu unutulmamalıdır. 

 

2.2.3. Cinsiyet 
 

Büyüme ve geliĢme süreci kız ve erkek çocuklarında farklılık gösterir. Doğum tartıları 

aynı olan kız ve erkek çocuklar karĢılaĢtırıldığında kızlar daha ileri bir geliĢme 

göstermektedir. Ergenlik döneminde kızlar hızlı büyümekte, ancak daha sonra erkek 

çocuklar kızları geçmektedir. 
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2.2.4. Hormonlar 
 

Büyüme hormonu (somatotropin=STH), tiroid hormonu, adrenal ve gonadal 

hormonlar büyüme ve geliĢme üzerinde hızlandırıcı etki yapar. Hipofizin ön lobundan 

salgılanan büyüme hormonunun hayatın ilk iki yılında büyüme üzerinde fazla bir etkisi 

yoktur fakat hücre çoğalması için önemlidir. Bu hormon kemik ve kasların büyümesini 

sağlar. Eksik salgılanmasında cücelik, çok salgılanmasında devlik meydana gelir. Ayrıca 

beyin, diĢ ve kemik geliĢimi için de büyüme hormonu gereklidir.  

 

Tiroksin hormonu metabolizma hızını artırır ve büyümeyi etkiler. Puberteye kadar 

tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonunun etkisi devam eder. Puberteden sonra 

gonadlardan salgılanan androjen ve östrojen hormonlarının salgılanması ile uzun kemiklerin 

büyümesi ve olgunlaĢması sağlanır. Parathormon ise kemik mineralizasyonu için kalsiyum 

ve fosfor metabolizmasını düzenler.  

 

Ġnsülinin fetal büyüme ve doğum ağırlığı üzerinde etkisi vardır. Ġnsülin, fetusun 

büyüme faktörü olarak kabul edilir. Fetal insülin üretimi eksikliğinde fetal büyüme bozulur.  

 

2.2.5. Beslenme 
 

Beslenme, büyüme ve geliĢme üzerinde önemli rol oynar.  Besinlerin uzun süre 

yetersiz alımı sonucu geliĢen durum yetersiz beslenme olarak adlandırılır. Yetersiz ve 

dengesiz beslenen çocuklarda büyüme ve geliĢme geriliği görülür. Protein alımı kemiklerin 

uzaması ve iskeletin olgunlaĢması için çok önemlidir. Bazı vitamin ve mineral eksiklikleri en 

sık 0-2 yaĢ grubu çocuklarda görülmektedir.  

 

Ülkemizdeki beĢ yaĢ altındaki çocukların %8’nin ağırlığı yaĢına göre düĢüktür. 

Yoksulluğa bağlı beslenme yetersizliğinin uzun dönemli etkenlerinden birisi de boy 

kısalığıdır ve ülkemizde 5 yaĢ altındaki çocukların %10.3’ünün boyu yaĢına göre kısadır. 
Bodurluk, çocuğun yaĢına göre kısa kalmasıdır ve bu da kronik malnütrisyonun bir 

belirtisidir. Türkiye’de bodurluğa maruz çocukların oranında son yıllarda belirgin bir azalma 

gerçekleĢmiĢtir. Kavrukluk, çocuğun vücut ağırlığının boyuna göre az olmasıdır. 

Türkiye’de 5 yaĢından küçükler arasında kavrukluk %1’in altındadır.  

 

Özellikle geliĢmekte olan ülkelerin yaygın bir sorunu olan yetersiz ve dengesiz 

beslenme; bir yandan fiziksel, sosyal ve zihinsel geliĢimi, diğer yandan da toplumun 

ekonomik ve kültürel geliĢimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuz etkiler en çok 

bebeklerde ve çocuklarda görülmektedir. 

 

Ailenin kültürel düzeyi ve sosyo-ekonomik olanakları çocuğun beslenme durumunun 

en güçlü belirleyicilerinden biridir. Çocukların beslenme ve büyütülmesinde yakından 

ilgilenen kiĢilerin ve öncelikle annelerin sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirilmesi çok 

önemli bir sağlık hizmetidir. 
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Malnütrisyonu önlemek için anne sütü ile beslenmenin desteklenmesi, uygun ek 

gıdalara zamanında baĢlanması, büyüme ve geliĢmenin belirli aralıklarla izlenmesi 

önemlidir. 

 

Resim 2.1: Bebeklerde anne sütü ile beslenme   

2.2.6. Sosyo-Kültürel Etmenler 
 

KiĢinin çevresinden en çok etkilendiği dönem çocukluk dönemidir. Sosya-kültürel 

faktörler, çocuğun fiziksel ve zihinsel olarak geliĢimini etkilemektedir. Bu dönemde çocuğun 

bulunduğu ortam eğer onun geliĢimini desteleyecek bir ortam ise çocuk yeterli besleniyor ve 

sağlıklı ise bu faktörler çocuğun geleceği için sağlam bir temel oluĢturur. 
 

Beyin geliĢiminin önemli bölümü yaĢamın ilk iki yılında gerçekleĢir. Bu yıllarda 

çocuğun fiziksel sağlığının yanı sıra çocuğa sevgi ve ilgi gösterilmesi, uygun uyaranların 

verilmesi, çocuğun zekâsını ve öğrenme yeteneklerini güçlendirir. 

 

2.2.7. Geçirilen Hastalıklar 
 

Konjenital kalp ya da böbrek hastalıkları, astım gibi kronik hastalıklar, sık geçirilen 

enfeksiyonlar büyümenin duraksamasına neden olur. Uzun süren hastalıklardan sonra iyi 

bakım ve beslenme sağlanırsa, büyüme tekrar hızlanarak kendi büyüme hızını yakalayabilir. 

Kısa süren hastalıkların büyüme üzerinde kalıcı etkisi yoktur.  
 

2.3. Büyüme ve GeliĢme Dönemleri 
 

Çocuklarda anatomik ve fizyolojik özellikler yaĢa göre farklılık gösterir. Bu nedenle 

çocukluk çağı dönemlere ayrılarak incelenir. Bunlar; 
 

 Doğum öncesi dönem (gestasyonel ,antenatal,prenatal veya intrauterin dönem )  

 Embrional dönem (0-10 hafta) 

 Fetal dönem (10 haftalıktan doğuma kadar) 
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 Doğum sonrası dönem (postnatal dönem) 

 Yenidoğan dönemi (neonatal dönem) (0-4 hafta) 

 Süt çocukluğu dönemi (1 ay-12 ay) 

 Oyun çocukluğu dönemi (1-3 yaĢ) 

 Okul öncesi dönem (4-5 yaĢ) 

 Okul çocukluğu dönemi (6-12 yaĢ) 

 Puberte dönemi (kızlarda 10-16 yaĢ, erkeklerde 12-18 yaĢ)’dir. 
 

2.3.1. Doğum Öncesi Dönem (Prenatal Dönem) 
 

Bu dönem fertilizasyon ile baĢlayıp gebeliğin sonlanmasına kadar, hem anne hem de 

bebek için kullanılan bir terim olup yaklaĢık 40 hafta (280 gün-10 ay) sürer.  

 

Resim 2.2: Prenatal dönem  

Embriyonal dönem: Prenatal yaĢamın 2. haftasının bitiminden 10. haftası sonuna 

kadar olan dönemdir. Bu dönemde embriyo hızla geliĢmeye baĢlar. 
 

Fetal dönem: Prenatal yaĢamın 10. haftası sonundan 40. haftası sonuna kadar olan 

dönemdir. 

 

Resim 2.3: Embriyonel ve fetal dönem 
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2.3.2. Doğum Sonrası Dönem (Postnatal Dönem) 
 

Postnatal dönem altı ayrı dönemde incelenir.  
 

2.3.2.1. Yenidoğan Dönemi (Neonatal Dönem) 

 

Doğumdan 28. günün sonuna kadar geçen ilk 4 haftayı kapsar. Bu dönem kendi içinde 

erken ve geç yenidoğan dönemi olmak üzere ikiye ayrılır. 
 

 Erken yenidoğan dönemi (erken neonatal dönem): Doğumdan sonraki ilk 7 

günü kapsar. 

 Geç yenidoğan dönemi (geç neonatal dönem): Doğumdan sonraki 8. günün 

baĢından 28. günün sonuna kadar olan dönemi kapsar. 

 

Resim 2.4: Yenidoğan 

Bu dönemin en önemli özelliği yenidoğanın dıĢ ortama uyum sağlayabilmesi için 

verdiği çabadır. Bu dönem hızlı bir büyümenin olduğu kritik bir dönemdir. 
 

2.3.2.2. Süt Çocukluğu Dönemi (Bebek, Infant) 
 

Yenidoğan döneminin bitiminden (doğumdan sonraki 29. günün baĢından) bebeklik 

döneminin sonuna kadar (doğumdan sonraki 365. günün sonuna kadar) olan dönemi kapsar. 

 

Resim.2.5: Ġnfant-süt çocuğu 

Süt çocukluğu dönemi bebeğin en hızlı büyüdüğü dönemdir. 1 yaĢın sonunda çocuğun 

ağırlığı, doğum ağırlığının 3 katına, boyu 1,5 katına ulaĢır. Beyin, sinir ve kasların geliĢimi 
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sonucunda istemli hareketler yapma, anlama, konuĢma sesleri çıkarma, çevreye ilgi 

gösterme, kendi bedenini keĢfetme vb. yetenekleri geliĢir. Bebek bu dönemde ona bakan 

birey ile güvene dayalı bir iliĢki kurar. Bu iliĢkinin olumlu olması çocuğun gelecekteki 

kiĢiliğinin oluĢumunda ve kiĢilerarası iliĢkilerinde önemlidir. 

 

Büyüme ve geliĢme sürecinde belirli bir sıra düzeni vardır. Vücut kısımlarının 

büyümesinde baĢlangıçta en hızlı büyüyen baĢtır. Ġlk 6 aydan sonra göğüs çevresi hızla artar. 

9 ve 12. aydan sonra ekstremite uzaması ön plana geçer. 
 

2.3.2.3. Oyun Çocukluğu Dönemi (1-3 YaĢ) 
 

KonuĢma, yürüme, motor fonksiyonların geliĢmesi ile çok hareketli bir dönem baĢlar. 

Oyun bu dönemin en önemli uğraĢısıdır. Çocuk meraklıdır, çevresindeki her Ģey ilgisini 

çeker ancak çok az Ģey anlar. Bu dönemde dokunma, elle kavrama, çevreyi keĢfetme çocuk 

için çok önemlidir. Temel alıĢkanlıkların kazanılmaya baĢlandığı bir dönemdir. YetiĢkin 

rehberliğine ihtiyaç vardır. DiĢ geliĢimi hızlıdır.  
 

Bu dönemde çocuğun beden yapısı, bebeklik dönemine göre daha ince ve uzun 

görünümlüdür. Bebeklik dönemine göre karınları biraz daha düzleĢirken (yassılaĢırken) 

omuzları da geniĢlemiĢtir. Bu değiĢimin nedeni bacak uzunluğunun artmasıdır. Doğumdan 

iki yaĢın sonuna kadar olan dönem içerisinde kol ve bacak uzunluğu %60 ile 70 oranında bir 

artıĢ göstermektedir. 

 

Resim 2.6: Oyun çocuğu 

2.3.2.4. Okul Öncesi Dönem (3-6 YaĢ) 
 

Çocuğun dil geliĢimi sayesinde artık daha az Ģey yapmaya daha çok Ģey söylemeye 

baĢladığı, becerilerinin arttığı bir dönemdir. Bu dönemde çocuk kendi gücünü bilmek, 

kendini ortaya koymak ve baĢarabileceklerini görmek ister. Örneğin, tırmanabildiğini bilir, 

fakat gördüğü bir duvara tırmanıp tırmanamayacağını merak eder. Etkin bir hayal gücü 

vardır ve abartılı hikayeler anlatır.  
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3-6 yaĢ dönemi; motor ve zihinsel yeteneklerin en hızlı geliĢtiği dönemdir. Bu 

dönemde çocukta oyun içinde hareket etme ve öğrenme isteği egemendir. Toplumsal 

iliĢkilere yönelik davranıĢlar da geliĢmeye baĢlar. 

 

Resim 2.7: Okul öncesi dönem çocukları 

2.3.2.5. Okul Çocukluğu Dönemi (6-12 YaĢ) 
 

Okul çağı döneminde neden-sonuç iliĢkisi ve soyutlama yetileri geliĢmekte, öğrenme 

merakı yanında, okuldaki kiĢiler ve onlarla iliĢkiler önem kazanmaktadır. Bu dönemde, 

çocuğun baĢkasına bağımlılığı biraz daha azalır. Aileden çok arkadaĢın önemli olduğu, 

fiziksel, mental, ve sosyal iliĢkilerin geliĢtiği bir dönemdir. Çocuğun çocuk olarak kalma ile 

yetiĢkin olma arasında bocaladığı, yetiĢkin ile yarıĢ halinde olduğu, öğrenme, yarıĢma, 

sorumluluk ve baĢarma duygularının yerleĢtiği bir dönemdir. 

 

Resim 2.8: Okul dönemi çocukları 
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Bu dönemin sonunda beyin tam eriĢkin büyüklüğüne ulaĢır, bedensel geliĢim yavaĢlar. 

Bunun sonucu olarak da bu yıllar arasında beden görünümünde yaĢanan geliĢmeler çok 

belirgin değildir. Ancak dönem içerisinde motor beceriler mükemmelleĢmeye baĢlamaktadır. 
6 yaĢındaki bir çocuğun gövdesinin uzunluğu doğduğu dönemin iki katı olur. Bu dönemde 

göğüs kafesi geniĢler ve yassılaĢır; kaburgaları da eğik bir pozisyondan daha dik bir 

pozisyona geçer. Okul çocukluğu döneminde vücut ağırlığı artıĢı yavaĢ fakat devamlıdır. 
 

2.3.2.6. Puberte-Adölesan Dönemi (Kızlarda 10-16 YaĢ, Erkeklerde 12-18 YaĢ) 
 

Puberte dönemi; hızlı büyüme, motor beceri ve zihinsel iĢlevlerde geliĢme, hormonal, 

emosyonel (duygusal) değiĢiklikler ve sosyal geliĢme ile karakterize bir dönemdir. Çocuğun 

yetiĢkin dünyasına girmeye baĢladığı bir geçiĢ dönemidir. Fiziksel büyüme ve sekonder seks 

karakterlerinin geliĢtiği bu dönem, beden imajı ve cinsel kimlik kavramının algılanması 

bakımından oldukça önemlidir. 

 

Erkekler ve kızlar için büyüme farklı zamanlarda baĢlamaktadır. Kızlarda büyümenin 

hızlanması erkeklerden 2 yıl kadar daha erkendir. 10-12 yaĢlarındaki kız çocukları erkek 

çocuklarından daha iri ve geliĢmiĢtir. 13 yaĢına gelindiğinde ise durum değiĢiklik gösterir ve 

erkeklerin beden yapıları kızlara göre daha geliĢmiĢ olur. Puberte dönemindeki toplam 

uzama kızlarda ortalama 25 cm, erkeklerde 28 cm’dir.  

 

Puberte dönemindeki vücut kompozisyonunda da büyük değiĢiklik oluĢur. Kilo artıĢı 

kız çocuklarda yağ depolanmasına, erkek çocuklarda ise kas geliĢmesi ve iskelet kitlesinin 

artmasına bağlıdır. 12–18 yaĢ arasında bir erkek çocuk ortalama 30 kg kazanır ki bunun 

%82’si yağsız doku kitlesidir. Kızlar ise bu dönemde ortalama 18,5 kg kazanırlar ve bunun 

%68’i yağsız doku kitlesidir. Bu dönemde, yüz kemiklerinin büyümesi ile burun ve alt çene 

belirginleĢir, böbrek, kalp gibi iç organlarda da büyüme görülür.  

 

Resim 2.9: Adölesan 

2.4. Büyüme ve GeliĢmenin Değerlendirilmesinde Kullanılan 

Ölçütler 
 

Çocuğu eriĢkinden ayıran en önemli özellik sürekli büyüme, geliĢme ve değiĢme 

süreci içinde olmasıdır. Çocuğun sağlığını bozan durumlar, büyüme ve geliĢme sürecini 

yavaĢlatır, durdurur ya da normalden saptırır. 
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Resim 2.10: Büyüme ve geliĢme  

Çocuklarda normal büyüme ve geliĢmenin bilinmesi; normal durumlardan sapmaların 

tanımlanması yoluyla hastalıkların belirlenmesi ve önlenmesi açısından gereklidir. 

Büyümenin normal seyrinde devam etmesi, çocuğun sağlığını ciddi boyutta etkileyen bir 

sorunun olmadığını ifade eder. Bu nedenle bir çocuğun sağlığı incelendiğinde onun büyüme 

ve geliĢmesinin değerlendirilmesi temel kuraldır. 
 

Dünya Sağlık Örgütü, yaĢamın ilk üç yılı daha önemli olmak üzere geliĢmekte olan 

ülkelerde yaĢayan beĢ yaĢından küçük her çocuğun büyümesinin izlenmesi gerektiğini 

belirtmektedir. Sağlıklı bir bebeğin büyümesinin değerlendirilebilmesi için ilk ölçüm 

doğumda yapılır. Daha sonraki ölçümler; 
 

 15. günde  

 1. ayın sonunda,  

 6 .ayın sonuna kadar ayda bir,  

 1-3 yaĢları arasında her 6 ayda bir,  

 3 yaĢ üzerinde yılda bir yapılmalıdır. 
 

Çocuğun büyümesinin sağlıklı olup olmadığını değerlendirmek, normal çocukların 

büyümeleri ile kıyaslamak için büyüme eğrileri kullanılır. Büyümenin değerlendirilmesi 

uluslararası büyüme eğrileri ile yapılabilir. Ancak ideal olan her toplumun kendi büyüme 

eğrilerinin olmasıdır. Kızlarda ve erkeklerde büyüme özellikle puberte döneminde farklılık 

gösterdiğinden her iki cins için ayrı büyüme eğrilerinin kullanılması önem taĢır. Vücut 

ağırlığı, boy ve baĢ çevresinin değerlendirilmesi için kullanılan ayrı ayrı grafikler vardır. 
 

Çocuğun büyümesi, toplumdaki aynı yaĢtaki normal çocukların büyümesi ile 

karĢılaĢtırılarak yapılabilir. Değerlendirmenin kolaylaĢtırılması için büyüme eğrileri persentil 

denilen bölmelere ayrılmıĢtır. Çocuk geliĢiminde, geliĢimi takip edilecek çocuğun yaĢıtlarına 

göre durumunu incelemek üzere yüzdelik sıralamadaki yerini belirten değere persentil denir.  
 

Düzenli aralıklarla rutin ölçümlerin yapılması, çocuklarda büyüme sorununun erken 

evrede saptanabilmesi, yeterli zaman olduğu için sorunun çözümlenebilme Ģansının olması 

yönünden önemlidir. Her çocuk dosyasında mutlaka büyüme eğrisi bulunmalıdır. Çocuğun 

büyüme ve geliĢmesi bu eğriler üzerinde izlenmeli ve periyodik olarak kaydedilmelidir. 

Rutin ölçümlerde bir sorun saptanmayan çocuklarda rutin izleme ve ölçümlerin kaydedilmesi 
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bir referans oluĢturması açısından önemlidir. Ġleride büyüme ile ilgili bir risk belirdiğinde bu 

kayıtlar yeni ölçümlerin yorumlanmasında referans olarak kullanılır. Çocukların 

geliĢimlerinin yaĢlarına göre normal olup olmadığı, yaĢına uyan normal değer aralıklarıyla 

karĢılaĢtırılarak belirlenir. Tek bir ölçümle çocuğun büyümesi değerlendirilemez. Ölçümlerin 

belirli aralıklarla düzenli olarak yapılması ve standart büyüme eğrileri üzerinde iĢaretlenmesi 

gerekir. 
 

Normal bir çocuğun büyüme eğrisi %3 ve %97 persentil eğrileri arasındadır ve 

standart eğrilere paralel gidiĢ gösterir. Bu sınırlar dıĢında kalan çocuklarda büyüme sorunu 

varlığı düĢünülmelidir. 
 

Büyümenin izlenmesi ile sağlık personeli; beslenme, bağıĢıklama, çocuk geliĢimi, 

sağlık sorunlarının erken saptanması ve çözümlenmesi gibi konularda ebeveynlere yol 

gösterici olur. 

 

Grafik 2.1: 0-3 yaĢ kız çocuklarında boy uzunluğu persentil eğrileri 
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Grafik 2.2: 0-3 yaĢ erkek çocuklarda boy uzunluğu persentil eğrileri 

2.4.1. Büyümenin Değerlendirilmesinde Kullanılan BaĢlıca Ölçütler 
 

Büyümenin değerlendirilmesi için boy ölçümü ve vücut ağırlığı temel ölçüttür. Ġlk 2 

yaĢ çocuklarda baĢ çevresi de ölçülmelidir. Bu yaĢtan sonra baĢ büyümesi yavaĢ olduğu için 

ölçüm ancak gerek duyulduğu durumlarda yapılır. Ölçümlerin değerlendirilip yorumlanması 

için takvim yaĢının doğru olarak bilinmesi önemlidir. Büyümenin değerlendirilmesinde 

kullanılan parametreler Ģunlardır: 
 

 Boy uzunluğu ve boy uzama hızı 

 Vücut ağırlığı ve ağırlık artıĢ hızı 

 BaĢ çevresi ve baĢ çevresinde artma hızı 

 Vücut bölümlerinin birbirine oranları  

 Göğüs ve karın çevresi oranı 
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Resim 2.11: Büyümenin değerlendirilmesi 

2.4.1.1. Boy Uzunluğu ve Boy Uzama Hızı 
 

Bedensel geliĢimi en iyi tanımlayan ölçümlerden biridir. 
 

 Boy yenidoğanda ortalama 50 cm’dir (Normal dağılım sınırları 47–54 cm’dir.). 

 Boy ilk üç ayda 11 cm artar.  

 Ġkinci üç ayda 6 cm artar. 

 Üçüncü üç ayda 5 cm artar. 

 Dördüncü üç ayda 4 cm artar. 

 Çocuğun boyu 1-2 yaĢlar arasında yılda yaklaĢık 10-12 cm artar. 1-2 yaĢlar 

arasında gövdeden çok özellikle alt ekstremitelerde uzama olur. 

 2-4 yaĢlar arasında yılda yaklaĢık 7 cm uzama olur. 

 3-10 yaĢları arasında artıĢ hızı nispeten yavaĢlar ve yılda 5 cm civarında ilerler. 

 4 yaĢındaki bir çocuğun boyu, doğum boyunun 2 katına ulaĢır.  
 

YaĢa göre boy standardının %90–95 üzerindeki ölçümler normal kabul edilebilir. 

Çocuğun boyu, yaĢına uygun standardın %85’inden daha kısa ise çocuklarda büyümenin 

durduğu ya da geri kaldığı söylenebilir. 
 

Ortalama boy değerleri aĢağıdaki formüller kullanılarak hesaplanır. 
 

2 – 12 yaĢ için        BOY= YaĢ (yıl) x 6+77  

3 – 6 yaĢ için          BOY= YaĢ (yıl) x 5 + 80 

6 – 11 yaĢ için        BOY =YaĢ (yıl) x 5 +84  
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 Boy uzunluğu ölçümünde hemĢirenin dikkat etmesi gerekenler 
 

 Ġlk 2 yaĢta çocuk özel yapılmıĢ baĢ kısmı sabit, ayak kısmı hareketli olan 

boy ölçüm aleti ile ölçülmelidir. 

 

Resim 2.12: Boy ölçüm masasında boy ölçümü 

 Özel ölçüm masası yoksa hemĢire çocuğu sert bir yüzeye yatırmalı, 

çocuğun yatırıldığı sert yüzeyin baĢ ve ayak ucunu iĢaretleyerek aradaki 

mesafeyi ölçmelidir. 

 Bebeğin baĢı sert yüzeye temas etmeli, baĢ orta hatta tutulmalı, dizler yan 

yana hafifçe bastırılarak bacaklar ekstansiyon durumuna getirilmelidir.  

 

Resim 2.13: Düz zeminde boy ölçümü 

24-36 aylardan sonra ayakta ölçüm yapılabilir. Ayakta boy ölçümü yapılacaksa; 
 

 Çocuk ayakkabılarını çıkarmalıdır. 

 Vücudunu ve baĢını dik tutmalı, gözler tavana veya ileriye bakmalıdır. 

Dizlerde fleksiyon, topukların kalkık olması veya omuzların düĢüklüğü 

yanlıĢ sonuç verir. 

 Ayakta boy ölçümü aleti yoksa çocuk aynı pozisyonda duvara dayanmalı, 

baĢı üzerinden yatay olarak geçirilen cetvel ya da kartonun duvara 

değdiği yer iĢaretlenmeli, döĢeme ile iĢaretlenen yer arasındaki mesafe 

ölçülmelidir. 

 Yatarak yapılan boy uzunluğu ölçümü, ayakta yapılan ölçümden yaklaĢık 

1 cm fazla olabilir. 
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Resim 2.14: Ayakta boy ölçümü 

2.4.1.2. Vücut Ağırlığı ve Ağırlık ArtıĢ Hızı 
 

Bebeklik döneminde büyümenin değerlendirilmesinde vücut ağırlığı önemli bir 

ölçüttür. Elde edilen sonuçlara göre bebeğin normal sınırlar içinde olup olmadığı 

değerlendirilir. 
 

 Yenidoğanın ağırlığı ortalama 3000-3500 gram arasındadır. 3-4 gün 

içinde %5–6 fizyolojik ağırlık kaybı olur. Doğumdan yaklaĢık 10 gün 

sonra çocuk kaybettiği kiloyu tekrar alır. 

 Ġlk altı ayda normal bir çocuk günde 20–30 gram haftada ortalama 200 

gram alır. 

 Ġkinci altı ayda günde 15–20 gram haftada ortalama 150 gram alır. 

 12-24. aylar arasında haftada ortalama 50 gram alır. 

 Çocuk 5. ayda doğum tartısının yaklaĢık 2 katı, 12. ayda 3 katı, 24. ayda 

4 katı olur. 
 

YaĢa uygun ortalama ağırlık değerleri aĢağıdaki formüller kullanılarak hesaplanır. 
 

3 – 12 ay için                [YaĢ (ay) + 9]÷ 2 

1 – 6 yaĢ için                [YaĢ (yıl) x 2 ]+ 8 

7 – 12 yaĢ için              [YaĢ (yıl) x 7 – 5] ÷ 2  
 

 Vücut ağırlığı ölçümünde hemĢirenin dikkat etmesi gerekenler 
 

 Vücut ağırlığını ölçmek için kullanılan teraziler hassas olmalıdır.  

 Ġki yaĢından küçük çocuklar en az 20 grama duyarlı bebek terazileri 

kullanılarak tartılmalıdır. 

 2 yaĢından sonra eriĢkinler için kullanılan tartı aletleri kullanılarak 

tartılmalıdır. 

 Tartı yapılacak odanın ısısı 22-24
0
C olmalıdır. 
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 HemĢire, bebeği tartı aletine koymadan önce ibreyi sıfıra ayarlamalıdır. 

 Her zaman bir el ile çocuğun güvenliği sağlanmalıdır. 

 Aseptik Ģartlara dikkat edilmeli, aletin üzerine temiz bir örtü serilmeli ve 

bunun darası aldıktan sonra bebek tartılmalıdır. 

 

Resim 2.15: Yenidoğanın tartılması 

 Bebek, mümkünse her seferinde aynı saatte tartılmalıdır. 

 Bebek tartı aletine yatırıldıktan sonra sakin durmasını sağlamak için 

annenin bebeğin yanında kalmasına izin verilmelidir. 

 Ölçüm sırasında bebek giysisiz ve bezsiz olmalıdır. Daha büyük çocuklar 

iç çamaĢırları ile tartılabilir. 

 Ölçüm yapılmadan önce terazinin mutlaka ayarı yapılmalı ve ölçüm 

yapılırken çocuk terazinin herhangi bir yerine dokunmamalıdır. 

 Tartı iĢlemi atel, serum vb. aletle ve bebek giyinik iken yapılmıĢsa 

bebeğin dosyasına mutlaka iĢlenmelidir. 

 Tartı iĢlemi bittikten sonra ibre sıfıra getirilmeli ve bebek tartıdan 

kaldırılarak hemĢire tarafından giydirilmeli veya giydirilmesi için 

annesine verilmelidir. 

 HemĢire, alınan tartıyı kaydetmeli ve bebeğin bir önceki kilosu ile 

karĢılaĢtırmalıdır. 
 

Ağırlık ve boy ölçümü, malnütrisyonun saptanmasında önemlidir. Ancak tek baĢlarına 

yetersiz olduklarından yaĢa göre ağırlık, yaĢa göre boy ve boya göre ağırlık daha değerli 

bilgiler verir. 
 

2.4.1.3. BaĢ Çevresi ve BaĢ Çevresinde Artma Hızı 
 

BaĢ büyümesinin en önemli kısmı intrauterin yaĢamdadır. Ġki aylık fetüsün baĢı, 

vücudunun yarısı kadardır. 
 

BaĢ çevresi özellikle 0-4 yaĢ arası çocuklarda intrauterin geliĢmenin ve beslenme 

durumunun değerlendirilmesinde basit, ancak önemli bir testtir. Özellikle ilk 6 ayda boy ve 

vücut tartısı ile birlikte baĢ çevresi mutlaka ölçülmelidir. BaĢ büyümesi, beyin büyümesini 
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ve geliĢmesini yansıtır. BaĢ büyüklüğünün vücuda göre oranı; yenidoğanda 1/4, eriĢkinlerde 

1/6 -1/8’dir. 

 

 Doğumda baĢ çevresi yaklaĢık 35 cm kadardır. 

 BaĢ çevresi, ilk ayda 3-5 cm’lik bir artma gösterir.  

 Ortalama değerler ilk 3. ayda 40.5 cm, 6. ayda 43 cm, 12. ayda 46 cm’dir  

 Ġlk yıldan sonra büyüme hızı giderek yavaĢlar. 2. yılda yaklaĢık 48 cm 

olur. 
 

 BaĢ çevresi ölçümünde hemĢirenin dikkat etmesi gerekenler 
 

 Ölçüm, arkada oksipital kemiğin en çıkıntılı noktasından, kulaklar ve 

kaĢlar üzerinden mezura geçirilerek yapılmalıdır. 

 Esnek olmayan bir mezura ile ölçüm yapılmalıdır. 

 

Resim 2.16: BaĢ çevresi ölçümü 

2.4.1.4. Vücut Bölümlerinin Birbirine Oranları 
 

Gövde ve ekstremite büyümesinin birbirine uygun olup olmadığının kontrolü için 

kullanılan ölçütlerdir. Bu amaçla kullanılan ölçütler arasında baĢ-pubis uzunluğu, pubis-ayak 

uzunluğu, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu sayılabilir. 
 

Yenidoğanda baĢ-pubis/pubis ayak oranı 1.7’dir. Ġlk yaĢlarda ekstremitelerin gövdeye 

kıyasla hızlı büyümesi nedeniyle bu oran gittikçe küçülür. Bu oran 10 yaĢında 1, ergenlik 

döneminden sonra 1’den küçüktür.  
 

2.4.1.5. Göğüs Çevresi Ölçümü 
 

Yenidoğanda baĢ ve göğüs çevreleri hemen hemen birbirine eĢittir. Göğüs çevresi 

ölçümü memeler hizasından geçirilen bir mezura ile yapılır. Yenidoğanda göğüs çevresi 

ortalama 33 cm’dir. GeliĢmenin değerlendirilmesinde göğüs çevresinin baĢ çevresine oranı 

kullanılmaktadır. Bu oran 1 olmalıdır. Eğer bu oran 1’den küçükse beslenme yetersizliği ve 

geliĢme geriliği var demektir.  
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Resim 2.17: Göğüs ve karın çevresi ölçümü 

2.4.1.6. Karın Çevresi Ölçümü 
 

Karın çevresi, umblikusun üzerinden ölçülerek belirlenir. 
 

Büyüme geriliğinin değerlendirilmesinde en değerli ölçümler; boy, ağırlık ve baĢ 

çevresine ek olarak vücut kısımlarının birbirine oranıdır. 
 

2.4.2. GeliĢmenin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçütler 
 

Çocuğun geliĢim parametreleri; kemiklerin olgunlaĢma derecesi, diĢlerin çıkma ve 

değiĢme yaĢı, nöromotor geliĢim, duyu organlarının geliĢimi, idrar ve dıĢkı kontrolü, zeka 

geliĢimi, cinsel geliĢimdir. 
 

2.4.2.1. Kemiklerin OlgunlaĢma Derecesi 
 

Ekstremite kemiklerinin kemikleĢmesi embriyo döneminin sonunda baĢlar. Bebek 

doğduğunda uzun kemiklerin gövde ve diyafizleri büyük oranda kemikleĢmiĢtir, epifizleri 

hala kıkırdak yapıdadır. Yenidoğan bebeklerde ön fontanel doğumdan sonra 12 –18. aylar 

arasında kapanır. Arka fontanel ise çoğunlukla 4. ayda kapanır. Ġlk yaĢlarda baĢ kemikleri 

arasındaki süturlar açıktır. Süturların kapanması puberte döneminde tamamlanır. 
 

Büyüme ve geliĢmenin değerlendirilmesinde kullanılan en iyi ölçütlerden birisi 

kemiklerin olgunluk derecesinin saptanmasıdır. Kemik olgunlaĢması normal olan bir çocukta 

kemik yaĢı, kronolojik yaĢa eĢittir. Kemik yaĢının değerlendirilmesi ilk 3 ayda diz ve ayak 

kemiklerinin, 3 aydan daha büyüklerde el ve el bileği kemiklerinin radyolojik incelemesi ile 

yapılır. 
 

Çocukta büyüme ve geliĢme geriliği veya bozukluğundan Ģüphelenildiğinde erken tanı 

ve tedaviye yardımcı olmak amacıyla kemik olgunlaĢma düzeyinin bilinmesi önemlidir. 

Kemiklerin olgunlaĢma derecesi kemik yaĢı olarak tanımlanır. 
 

2.4.2.2. DiĢ GeliĢmesi 
 

DiĢ geliĢimi içinde minerilizasyon, diĢ çıkması ve dökülme yer alır. Ġlk minerilizasyon 

embriyonel dönemde baĢlar ve primer (süt diĢleri) diĢler için 3 yaĢa kadar ve kalıcı diĢler 

için 25 yaĢına kadar devam eder. 
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ġekil 2.1: Çocuklarda diĢ geliĢimi 

Doğumdan sonra ilk süt diĢi genellikle 6-8. aylarda çıkmaya baĢlar 10. aya kadar 

süresi uzayabilir ve 2-3 yaĢına kadar sürer. Süt diĢleri sayısı 20’dir. 
 

Eğer bebek 13 aylık olmasına rağmen hiç diĢi çıkmamıĢ ise bu duruma gecikmiĢ diĢ 

çıkması denir. Bu durumun en sık nedenleri hipotiroidi, hipoparatiroidi, ailesel ve idiyopatik 

olabilir. DiĢlerin erken dökülmesinin nedenleri ise enfeksiyonlar, travma ve idiyopatik 

nedenlerdir. Bazı metabolik ve kronik hastalıklar (böbrek yetmezliği, kistik fibröz vs.), 

prematüre doğum veya doğum travmaları, malnütrisyon ve ilaçlar (tetrasiklinler gibi) 

diĢlerde renk değiĢikliği ve yapısal değiĢikliklere neden olabilir. 

 

ġekil 2.2: Süt diĢlerinin çıkma zamanı  
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DiĢ çürüklerini önlemek için alınması gereken önlemler Ģunlardır: 
 

 Biberona bağlı diĢ çürüklerini önlemek için bebeği besledikten sonra su 

içirmeleri ve özellikle gece verilen mama ve sütlere Ģeker, bal gibi ek 

tatlandırıcılar eklememeleri ebeveynlere anlatılmalıdır.  

 DiĢ çürüklerini önlemek için mümkün olduğunca erken ağız hijyeni 

sağlanmalıdır. Bunun için bebeğin ilk süt diĢleri çıktığında temizleme iĢlemi 

baĢlamalıdır. Sabah kahvaltısı sonrası ve gece yatmadan önce diĢlerin çiğneme 

yüzeyleri, temiz bir tülbent ile temizlenmelidir. DiĢ fırçası kullanımına ise 

çocuğun arka diĢlerinin çıkmasından sonra ortalama 2,5 - 3 yaĢında baĢlanması 

gerekir. 

 Kullanılan emzik, tatlandırıcılara (reçel, bal, pekmez vb.) batırılarak 

verilmemelidir.  

 DiĢ macunu kullanımına üç yaĢından sonra baĢlanmalı ve çocuk için üretilmiĢ 

florürlü diĢ macunları tercih edilmelidir. 

 Çocuklar 1 yaĢından itibaren diĢ doktoruna götürülmeli ve diĢ bakımı 

alıĢkanlığı kazandırılmalıdır. 

 

Resim 2.18: DiĢ fırçalama 

2.4.2.3. Nöromotor GeliĢim 

 

Nöromotor geliĢme sinir-kas kontrolünün kazanılması demektir. Sinir-kas kontrolünün 

kazanılmasında olgunlaĢma, öğrenme yeteneği ve çocuğun zekâsı çok önemlidir. 
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ġekil 2.3: Çocuğun motor geliĢimi 

Nöromotor geliĢme, kaba motor geliĢim ve ince motor geliĢim olmak üzere iki 

kısımda ele alınır. 
 

 Kaba motor geliĢim: En büyük kaba motor geliĢim 1-3 yaĢlarında olur. Vücut 

postürü ve hareketini, baĢ kontrolünü, oturma, emekleme, ayakta durma ve 

yürüme fonksiyonlarını içerir. 
 

 Ġnce motor geliĢim: Bebeğin küçük objeleri kavrama, ellerini ve parmaklarını 

kullanabilme yeteneği geliĢmiĢtir. Çocuk 1 yaĢından itibaren her Ģeyi ağzına 

götürmeyi bırakır, eğer hâlâ devam ediyorsa ve bunu çok sık yapıyorsa mental 

retardasyon açısından değerlendirilmelidir. 
 

Kas kontrolünün kazanılması baĢ ve boyundan ayaklara, merkezden uca doğru belli 

bir sıra takip eder. 6 yaĢ çocuğunda nöromotor geliĢme çok iyidir. 10-12 yaĢlarda motor 

beceriler iyice geliĢmiĢtir. 
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KABA VE İNCE MOTOR GELİŞİM 

1 AY 2 AY 3AY 

Başını tutamaz. 
Başını kısa süre kaldırabilir. 
Ellerini yumruk yapar. 
Kavrama refleksi belirgindir. 

Yüzüstü pozisyonda yüzünü ve 

göğsünü hafif, kısa süreli 

kaldırabilir.  

Sallanan ve parlayan bir oyuncağı 

takip eder. 

 

Yüzüstü pozisyonunda baĢını 

kısmen kaldırır. 

Objeleri ağzına götürebilir. 

El göz koordinasyonu geliĢir. 

4 AY 5 AY 6 AY 

Sırtüstü pozisyonundan yana 
dönebilir. 
Kısa süre destekle oturabilir. İki 
eliyle objeleri kavrar. 
Ellerini inceler ve onlarla oynar. 
 

Yüzüstü pozisyonundan yana 

dönebilir. 

Ġyi desteklenirse uzun süre 

oturabilir.  

Objeyi bütün eli ile kavrar. 

Ayaklarını ağzına götürebilir. 

Tamamen dönebilir.  

Kendini oturabilir pozisyona 

getirebilir. 

Ayakta tutulduğunda, vücut 

ağırlığını kaldırabilir. 

Objeleri kavrar ve çekebilir. 

7AY 8AY 9AY 

Desteksiz oturur. 
Tek eli ile objeleri tutabilir. 
 Objeleri bir elinden diğerine 
geçirebilir. 

Mobilyalara tutunarak kalkabilir. 

Kendi elleriyle yemek yer. 

UlaĢamadığı yerdeki objelere 

ulaĢmaya çalıĢır. 

 

Oturma pozisyonundan kalkabilir 

ve mobilyalara tutunabilir, 

emekler. 

Yardımla bardaktan su içebilir. 

Dominant el kullanımı 

belirginleĢir. 

10 AY 11 AY 12 AY 

Yardımla ve mobilyalara 
tutunarak ayağa kalkar. 
Prone pozisyondan oturur 
pozisyona gelebilir. 
Ayaktayken bir ayağını adım 
atmak için kaldırabilir. 
Objeleri birbirinden ayırır. 
 

Yardımla ayakta durur ve 

yardımla yürüyebilir. 

Oyuncakları kutuya koyar ve 

boĢaltır.  

 Objelerin alınması için onları 

bilinçli olarak düĢürür. 

Bir eli tutarak yürür. 

Kendi baĢına adım atmayı 

deneyebilir. 

Ayakta yalnız durabilir. 

Ayaktayken yardım almadan 

oturabilir.  

KaĢığı daha rahat tutar. 

Ġki küpü üst üste koyabilir. 

Tablo 2.1: 1-12 ay arası çocuklarda aylara göre kaba ve ince motor geliĢim becerileri 
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KABA VE İNCE MOTOR GELİŞİM 

12 AY 15 AY 18 AY 

Bir eli tutarak yürür. 
Kendi başına adım atmayı 
deneyebilir. 
Ayakta yalnız durabilir. 
Ayaktayken yardım almadan 
oturabilir.  
Kaşığı daha rahat tutar. 
İki küpü üst üste koyabilir. 

Kendi kendine yürür. 

Merdivenleri emekleyerek çıkar. 
Üç küpten oluĢan kuleler yapar. 

Bilyeleri ĢiĢeye sokar. 

Bir elinden tutulduğunda merdivenleri 

çıkar. 
Kendi kendine sandalyeye oturur. 

Oyuncakları iter ve çeker. 

Dört küpten oluĢan kuleler yapar. 
ġiĢeden bilyeleri çıkarır. 

Kırık kısa çizgiler çizer. 

Bardağı kullanır. 

24 AY 30 AY 36 AY 

Koşar. 
Merdivenleri rahat çıkar. 
Topa dengesini kaybetmeden 
ayağıyla vurur. 
Beş- yedi küple kule yapar. 
Daire şeklinde karalama yapar. 
Kaşığı dört parmağı ile tutar. 
Birkaç resmi tanır. 

Merdivenleri ayaklarını değiĢtirerek 

çıkar. 
Elbiselerinin çıkarılmasına yardım 

eder. 

Yere atılan oyuncağı düĢmeden alır. 
Cinse özgü oyuncaklardan hoĢlanır. 

Kalemi, baĢ ve iĢaret parmağı ile 

tutar. 
Resimli kitaplardan hoĢlanır. 

Birkaç rengi bilir. 

KaĢıkla dökmeden kendini besleye-
bilir. 

Kitap yapraklarını tek tek çevirir. 

Üç tekerlekli bisiklete biner. 

Tek ayağı üzerinde kısa süreli durabilir. 
8- 10 küple kule yapar. 

Küplerle köprü yapar. 

Artı ve çember çizebilir, karalama 
azalmıĢtır. 

Birçok rengi bilir. 

Ayakkabısını giyebilir. 
Bazı elbiselerinin düğmelerini açabilir. 

Kalemi, baĢ ve iĢaret parmağı ile rahat bir 

Ģekilde tutar. 

Tablo 2.2: 1- 3 yaĢ arası çocuklarda aylara göre kaba ve ince motor geliĢim becerileri 

BĠLĠġSEL VE DĠL GELĠġĠMĠ 

1 AY 2 AY 3AY 

Refleksleri ile hareket eder. 

Çevresiyle fazla ilgilenmez. 

Tamamıyla egosentriktir (ben 
merkezli). 

Ġlk sesli iletiĢimi ağlamaktır. 

Anlamsız sesler çıkartır. 

Tanıdık yüzleri bilir. 

Keyifli sesler çıkarır. 

 

Çevre ile ilgilenir. 

Uyanıkken daha az ağlar. 

4 AY 5 AY 6 AY 

Çevre ile ilgilendiğini gösteren aktif 
hareket yapar. 

Duygusal durumuna göre çıkardığı ses 

değiĢir. 

Yabancıları ayırt eder. 
Yeni gördüğü objelere ilgi gösterir. 

KonuĢmalara karĢılık vermeye çalıĢır.  

Yeni uyaranlara daha çok tepki verir. 
Obje kaybolursa kısa süre arar. 

Sesleri taklit etmeye baĢlar. 

Ma,mu,da, dı gibi tek heceli kelimeleri 
söylemeye çalıĢır. 

7AY 8AY 9AY 

Çevreden ayrı olduğunu bilir. 

Kaybettiği objeyi arar. 

Aynı iki heceli kelimeleri söyleyebilir 

(baba, dada gibi). 

Kendi kendine beslenmeye ilgi 

gösterir. 

Sesler yaratabilir.  

Baba gibi kelimeleri söyler ancak 
anlam ifade etmez. 

Elindeki nesneleri ısırarak ve 

çiğneyerek inceler. 

“Hayır” kelimesinin anlamını bilir ve 

basit emirlere uyar. 

10 AY 11 AY 12 AY 

Taklit etmeye baĢlar. 
Anne, baba kelimelerini bilinçli 

kullanmaya baĢlar. 

Merakı ve çevreye ilgisi artar. 
KonuĢma seslerini taklit eder. 

Amacına ulaĢmak için deneme yapar. 
3-5 kelimeyi anlamını bilerek 

söyleyebilir. 

Objeleri ismi ile bilir. 
Hayvan seslerini taklit eder. 

Tablo 2.3: 1-12 ay arası çocuklarda aylara göre biliĢsel ve dil geliĢimi 
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BİLİŞSEL VE DİL GELİŞİMİ 

12 AY 15 AY 18 AY 

Amacına ulaĢmak için deneme 

yapar. 
3-5 kelimeyi anlamını bilerek 

söyleyebilir. 

Objeleri ismi ile bilir. 
Hayvan seslerini taklit eder. 

Objelerin devamlılığı kavramı 

geliĢir. 
Beceri kazanmak için pek çok yeni 

durumu dener. 

Yeni ve eski bilgilerini birleĢtirmeye 
baĢlar. 

Ġsimler de dahil olmak üzere 4-6 

kelime söyler. 
ĠĢaret ederek objeleri ister. 

Ġstediği Ģey bile olsa “hayır” 

kelimesini kullanabilir. 

Eylemde bulunmadan önce düĢünmeye 

baĢlar. 
Problem çözerken hatırlamaya baĢlar. 

Eylem ve düĢüncesinde egosentriktir. 

Bir objenin görünmeyen parçalarına 
rağmen varlığının farkındadır. 

10 ve üzeri kelime söyler. 

Ġki ya da üç vücut parçasını gösterebilir. 

24 AY ve 30 AY 
 

36 AY 

GeçmiĢ ve yeni deneyimler arasında biliĢsel bağlantı kurmaya baĢlar. 
Sembolleme ve canlıymıĢ gibi konuĢma (animistik düĢünce)vardır. 

YaklaĢık 300 kelime hazinesi vardır. 

Ġki-üç kelimelik cümleler kurar. 
“ben, sen, benim “gibi zamirler kullanır. 

Kendine ismi ile hitap edebilir. 

Adını ve soyadını söyler. 
Çoğulları kullanır. 

 

DüĢünce ve davranıĢlarında egosentriktir. 
Zamanı anlamaya baĢlar.  

Olaylarda neden sonuç iliĢkisi kuramaz. 

 
Kelime haznesi 900 kelimedir. 

Üç-dört kelimelik cümleler kurar. 

Birçok soru sorar. 
Birlikte monologlar vardır. 

Tablo 2.4: 1- 3 yaĢ arası çocuklarda aylara göre biliĢsel ve dil geliĢimi 

2.4.2.4. Duyu Organlarının GeliĢimi 
 

Çocuğun çevresi ile iliĢki kurabilmesi, bilgi ve deneyim kazabilmesinde duyu 

organlarının sağlıklı olması çok önemlidir. Yenidoğan birçok duyuları geliĢmiĢ olarak doğar, 

fakat bunların iĢlevi sınırlıdır. 

 

Resim 2.19: Duyular 

 Görme duyusu 
 

Yenidoğanda gözler anatomik olarak küçük, retinal yapı tamamlanmamıĢ ve optik 

sinirler tam olgunlaĢmamıĢtır. Bu nedenle görme iĢlevi iyi geliĢmemiĢtir. 
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Yenidoğan bebekler parlak ıĢığa karĢı gözlerini kırpıĢtırarak cevap verirler ve 

doğduklarında sadece emme mesafesi kadar görebilirler (annelerini emerken aralarındaki 

mesafe yaklaĢık 20 cm’dir). 2 aylık bebek kaba hatları fark etmeye baĢlar. 3 aylık bebekler 

2-3 metre uzaktaki objeleri 180 dereceye kadar takip edebilir. 3. aydan sonra bebek 6-7 

metre uzaklıktaki bir eĢyayı görür, ona dikkatlice ve uzun bir süre bakar. 4 aylıkken renk 

ayrımı baĢlar. Ġlk 6 aydan sonra hareket eden objeleri takip etme yeteneği daha da geliĢir.  6. 

ayda ellerini inceler, aynadaki görüntüsünü yakalamaya çalıĢır. 10. ayda arkasını görmek 

için baĢını çevirir.  

 

Normal bir bebekte görme keskinliği 3 yaĢta tam derecesine ulaĢmaktadır. 2 yaĢın 

altındaki çocuklarda görme keskinliğinin basit bir değerlendirmesi için ıĢığı takip etme ve 

objelere fiksasyon yapabilme durumu araĢtırılır. Bir bebek 3 aylıktan itibaren ıĢığı takip 

eder, 4-6 aylıktan itibaren de oyuncakları yakalamaya çalıĢır. Bebek ıĢığı santralda ve 

devamlı olarak fikse edebiliyorsa, görmesi büyük olasılıkla normaldir.  
 

2 yaĢ civarı çocuklarda çeĢitli oyuncakların resimlerini, önce iki göz açıkken sonra her 

iki göz ayrı ayrı kapatılarak belirli mesafelerden göstermek yoluyla görme keskinliği 

değerlendirilebilir. 2-3 yaĢındaki çocukların resimleri 3.5-4 metreden, 3-4 yaĢındakilerin ise 

4.5-6 metreden tanımaları yeterlidir. Bunu yapamıyorsa doktor tarafından kontrol edilmesi 

gerekir 
 

Görmenin değerlendirilmesine doğumda baĢlanmalıdır. Ardından ilk yılda 

değerlendirme tekrarlanmalı ve 2-3 yıl aralarla yinelenmelidir. Gözleme dayanan muayene 

her yaĢta dikkatle yapılmalı, her iki göz arasındaki farklılıklar dikkatle değerlendirilmelidir. 

Anneye ve babaya, çocuğun görmesi konusunda herhangi bir kuĢkuları olup olmadığı da 

sorulmalıdır. 
 

Erken yaĢlarda bebeğin görme yönünden izlenmesi ve bir sorunla karĢılaĢıldığında bir 

kuruma sevk edilmesi erken tanı bakımından önemlidir. 
 

 ĠĢitme duyusu 
 

Yenidoğanda iĢitme duyusu iyi geliĢmiĢtir. Doğumdan 2 dk sonra seslere tepki 

gösterdiği gözlenmiĢtir. Yenidoğan, yüksek ve ani seslere sıçrayarak, ağlayarak ve hareket 

ederek tepki gösterir. Bebek annesinin ve kendisine bakım veren kiĢinin sesini tanır. 8-12 

ayda yüksek ve alçak sesleri ayırt eder. 
 

Bebeğin çevresini algılamada en çok kullandığı duyumlar; görme ve iĢitmedir. 

Bebeğin ilk iki yaĢta algılaması ve zihinsel geliĢmesi değerlendirilirken görme ve iĢitme 

duyuları üzerinde özellikle durulmalıdır.  
 

Ülkemizde 2000 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastanelerde 

“yenidoğan iĢitme tarama programı” baĢlatılmıĢtır. 
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Resim 2.20: ĠĢitme testi  

 Tat duyusu 
 

Yenidoğanda tat duyusu iyi geliĢmiĢtir. Doğumdan sonraki 2. haftadan itibaren, 

bebeğin emziğine sürülen tatlı maddeleri daha istekli emdiği, tuzlu, ekĢi ve acı duyusu 

yaratacak maddeleri emmediği ya da ağlayarak tepki verdiği gözlenmiĢtir. 
 

 Koku duyusu 
 

Yenidoğanda koku duyusu iĢitme, dokunma ve tat alma duyularına kıyasla çok iyi 

geliĢmemiĢ olmakla birlikte çalıĢmalarda yenidoğanın doğumdan sonraki 5. günde annesinin 

göğüs kokusunu diğer kokulardan ayırt edebildiği saptanmıĢtır. Yenidoğan bebeklerin 

kokulara verdikleri tepkilerin yetiĢkinlerinkine çok benzediği bulunmuĢtur. Koku duyusu 

yaĢla birlikte geliĢmektedir. 
 

 Dokunma duyusu 
 

Dokunma duyusu, özel duyular arasında en fazla geliĢmiĢ olanıdır. Daha çok dudaklar, 

dil, kulaklar ve alın üzerinde yoğunlaĢır. Yenidoğan dokunmaya, basınca, ısı değiĢimine ve 

acıya karĢı duyarlıdır. Ancak baĢlangıçta bu duyarlılıklar belirgin değildir. 10. günde ağrılı 

uyaranlara tam tepki gösterir. Yenidoğana ağrılı bir uygulama yapıldığında ağlama, yüzünü 

kırıĢtırma, göz sıkma, bacak ve kolları çekme, gövdede hareketlenme gibi tepkiler gösterir. 

9-10. aydan sonra bebek ağrılı uyaranı yeterince lokalize edebilir. Uyarılan yerin tam olarak 

lokalizasyonu 2 yaĢ civarında olur.  
 

Dokunma duyusu özellikle yenidoğan ve bebeklik döneminde çocuğun çevresini 

algılamasında çok önemlidir. Bebek kucağa alındığında, dokunulduğunda, okĢandığında 

dokunma duyusu aracılığıyla çevresiyle iletiĢim kurar ve çevresini tanır. Çocuğun dokunma 

duyusunun uygun Ģekilde uyarılması psikososyal geliĢimini olumlu yönde etkiler. 
 

2.4.2.5. Ġdrar ve DıĢkı Kontrolü 
 

Bebek yaklaĢık 16-18 aylıkken idrarını üç saat tutabilecek kadar mesane kontrolü 

kazanmıĢtır. 1-2 yaĢ döneminde mesane doluĢunun bilinçli olarak hissedilmesi ile idrar 

yapma sayısı giderek azalır. Daha sonra idrar yapmayı belirli bir zaman sonrasına erteleme 

yeteneği kazanır.  
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Bu yaĢlarda belirli zamanlarda tuvalete götürülebilir, normal külot giydirilebilir. 

Çocukların çoğu 2-3 yaĢlarında gece kuru kalmaya baĢlar. Sfinkter kontrolü 2- 3 yaĢları 

arasında geliĢir. 2-2.5 yaĢında tuvalete kendisi gider.  
 

Çoğu çocukta bağırsak ve mesane kontrollerinin kazanılması aĢağıdaki gibi bir geliĢim 

sırası izler:  
 

 Gece dıĢkı kontrolü  

 Gündüz dıĢkı kontrolü 

 Gündüz idrar kontrolü  

 Uykuda idrar kontrolü  
 

Gündüz idrar kontrolünün kazanılması eğitimle yakın iliĢkili olmasına rağmen, gece 

idrar kontrolü spontan olarak geliĢir. Özellikle gece mesane kontrolünün kazanılması 

hızlandırılamaz. Ġki buçuk yaĢına gelindiğinde çocukların çoğu geceleri yataktan kaldırılarak 

tuvalete götürüldükleri zaman geceyi kuru geçirirler. Üç yaĢına gelince gün içinde rastlanılan 

idrar ve dıĢkı kaçırmaları azalır. Dört-beĢ yaĢına kadar bazı kaçırmalar olabilirse de giderek 

çocuklar tuvalet için gece kalkmayı öğrenirler. 

 

Resim 2.21: Tuvalet eğitimi 

Tuvalet alıĢkanlığı telaĢ yaratmadan, sakin bir biçimde ve zor kullanmadan 

gerçekleĢtirildiği sürece yararlıdır. 15 aylıktan önce çocuk, kendiliğinden tuvalete oturamaz. 

Zorlama ile tuvalete oturtulan çocuklar daha sonraki aylarda tuvaleti kullanmayı reddederler. 
 

2.4.2.6. Zeka GeliĢimi 
 

Zihinsel geliĢme, beyin ve sinir sistemi ve beĢ duyu geliĢimi ile sağlanır. Çocuk zekâsı 

oranında duyu organlarını kontrol eder. Genetik yapısı, özel yetenekleri ve sosyal çevresinin 

etkisi ile kiĢiliği geliĢir. Çocuğun geliĢimini çok yönlü değerlendiren geliĢtirilmiĢ özel testler 

vardır. Zekâ geliĢme derecesi IQ olarak ifade edilir. 
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2.4.2.7. Cinsel GeliĢim 
 

Belirli bir yaĢam döneminde beklenen cinsel duygular, inançlar ve davranıĢlar o yaĢa 

uygun cinsel geliĢimi belirler. Cinsel geliĢim, kiĢinin kendi cinsi ile ilgili üreme organlarının 

büyüyüp geliĢmesini ve bunlardan doğan sorunlarla ilgili davranıĢ değiĢikliklerini kapsar. 
 

Cinsel geliĢim, cinsel kimliğin oluĢması ve kiĢinin cinsel kimliğine uygun 

davranmasında önemli bir etmendir. 
 

Çocuk üç yaĢına geldiğinde kız-erkek ayrımlarını fark etmeye ve cinsellik ile ilgili 

sorular sormaya baĢlar. Çocuklar bu yaĢta vücutlarını tanımaktadırlar. Bu doğal bir 

geliĢimdir. Çocuk, 3-4 yaĢında kız ve erkek çocukları arasındaki farkı, çocukla yetiĢkin 

arasındaki ayrılıkları algılar. 3 yaĢındaki bir çocuk hangi tür eĢyaların hangi cinsiyet grubuna 

ait olduğunu bilir. 4 yaĢındaki bir çocuk kız veya erkek olduğuna karar verebilir. 
 

2.5. Büyüme ve GeliĢme Bozuklukları 
 

Büyüme ve geliĢme bozuklukları, bebeklerin ve çocukların geliĢim dönemlerinden 

beklenen oranda büyüme ve geliĢmelerini engelleyen durumlardır. Bir bebek ya da çocuğun 

büyüme ölçütlerine bakıldığında normal sınırın altında veya üstündeki değerler, büyüme ve 

geliĢme bozukluklarını gösterir. 

 

Resim 2.22: Obezite ve malnütrisyon 

Büyüme ve geliĢme bozuklukları, vücut tartısının ve boy uzunluğunun normalden az 

veya çok olması ile mental geliĢme geriliği Ģeklinde kendini gösterebilir. Bebek ve 

çocuklardaki beslenme yetersizlikleri, hormonal bozukluklar, konjenital hastalıklar boy 

uzamasını ve vücut tartısını etkilemektedir.  
 

 Beslenme yetersizlikleri 
 

Beslenme sorunları ile çocukların vücut yapısı arasında doğru orantılı bir iliĢki söz 

konusudur. Boy kısalığı, düĢük ağırlık ve obezite, beslenme sorunları ile oluĢabilen 

problemlerdir. Beslenme yetersizliğine bağlı büyüme geriliği olan bir çocukta önce vücut 

ağırlığı düĢer ve boy uzaması azalır. 
 

Çocuklarda görülen obezite de kötü beslenme sonucu ortaya çıkmaktadır. Obezite, 

vücutta depolanan yağ miktarının fazla olması biçiminde tanımlanabilir. Son yıllarda 
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dünyada, obezitede artıĢ görülmektedir. Bu artıĢın en önemli nedeni beslenme 

alıĢkanlıklarındaki değiĢiklik, yoğun kalorili besinlerin tüketimi ve fiziksel aktivitelerde 

azalmadır. 
 

 Hormonal bozukluklar 
 

Hipofiz bezinden salgılanan büyüme hormonun az veya çok salgılanması büyüme ve 

geliĢmeyi etkiler. Çocukluk döneminde büyüme hormonunun az salgılanması sonucunda 

dwarfizm (cücelik), fazla salgılanmasında da jigantizm (devlik) meydana gelir. 
 

Büyüme ve geliĢme geriliğine neden olan diğer bir hormon ise tiroid bezinden 

salgılanan tiroksin hormonudur. Bu hormonun yenidoğanda ve çocuklarda yetersiz 

salgılanması sonucu kretenizm adı verilen bozukluk görülür. Kretenizmde, çocuklarda 

fiziksel ve mental geliĢme geriliği vardır. 
 

Yapısal büyüme geriliği ve puberte gecikmesi, büyüme hızı normale yakın ancak 

boyları kısa ve puberteleri gecikmiĢ, normal eriĢkin boya geç ulaĢan çocuklar için kullanılır. 

Bu çocuklarda tiroid hormonu ve büyüme hormonu seviyeleri normaldir. 
 

 Kronik hastalıklar 
 

Kronik hastalıklar, çocuklarda büyüme ve geliĢmede gecikmelere, gerilemelere yol 

açmaktadır. Örneğin kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda önemli oranda sözel ve görsel 

algıda düĢüklük olduğu ve akademik geliĢimlerinin olumsuz etkilendiği saptanmıĢtır. 
 

 Konjenital anomaliler 
 

Konjenital anomalilerin %90’ı genetik kaynaklıdır. Kromozomal anomalilerinden 

Down sendromu ve Turner sendromu büyüme ve geliĢme geriliğine neden olmaktadır. 
 

Büyüme geriliği olan çocukta pubertal geliĢmenin değerlendirilmesi özel önem taĢır. 

Pubertenin gecikmiĢ olması yapısal büyüme geriliğinde olabileceği gibi Turner sendromu 

veya hipogonadizm ile birlikte olan diğer nedenlere iĢaret edebilir. Erken puberte ise boy 

kısalığının nedeni olabilir.  
 

Maternal yaĢı, 19’un altında olanlarda fetal geliĢme geriliği sık görülür. DüĢük doğum 

ağırlıklı bebeklerin 1/4'ünün adolesan gebelikler sonucu görüldüğü saptanmıĢtır. 
 

Fetal dönemde annenin bazı ilaçları kullanması, radyasyona maruz kalması, sigara 

içmesi, alkol ve kafein alması anomalilere, büyüme ve geliĢme geriliğine neden olabilir. 
 

Annenin kötü beslenmesi gebelikte yetersiz kilo alımı ve sürekli vejetaryen beslenme 

fetal geliĢim üzerine olumsuz etki yapar. 
 

Prenatal dönemde geçirilen enfeksiyonlar; toksoplazma,rubella,varisella, sfiliz 

enfeksiyonları fetal geliĢim bozukluğuna ve fetal konjenital anomalilere de sebep olabilir.  
 

Kronik hipertansiyonu olan annelerde normal populasyona göre düĢük doğum ağırlıklı 

ve geliĢme geriliği olan bebek görülme oranı daha fazladır. Böbrek, akciğer hastalıkları olan 
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gebelerin bebeklerinde geliĢim bozuklukları daha sık görülür. Ġlk trimesterde diyabetin 

yetersiz kontrolü kongenital anomali riskini arttırır. Anensefali, meningosel, kongenital kalp 

hastalığı ve mikro kolon, diyabetik anne çocuklarında sık görülen anomalilerdir. 
 

Ġntrauterin geliĢme ve büyüme geriliği ile oluĢan problemler; ölü doğum, zeka geriliği, 

öğrenme ve davranıĢ bozuklukları, nörolojik bozukluklar gibi sorunlardır. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME  
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1.  Tiroksin hormonunun yenidoğanda yetersiz salınması ya da hiç salınmaması 

durumunda ortaya çıkan tabloya ne ad verilir? 

A) Dwarfizm  

B) Kretenizm  

C) Jigantizm 

D) Akromegali 

E) Malnitrüsyon 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi bebeklerde büyüme ve geliĢme geriliğine yol açan ve anneye 

ait olan faktörlerden biri değildir? 

A) Annenin sürekli vejetaryen beslenmesi 

B) Prenatal dönemde geçirilen enfeksiyonlar 

C) Annenin diyabet hastası olması 

D) Annenin toksoplazma geçirmesi 

E) Annenin yaĢının 19’un üstünde olması 
 

3. Fetusun büyüme faktörü olarak kabul edilen hormon aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ġnsülin hormonu  

B) Tiroid hormonu 

C) STH (büyüme hormonu) 

D) Testesteron hormonu 

E) Östrojen hormonu 
 

4. 4-5 yaĢ dönemi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Okul çocukluğu dönemi 

B) Okul öncesi dönem 

C) Oyun çocukluğu dönemi 

D) Süt çocukluğu dönemi 

E) Puberte dönemi 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi çocuklarda geliĢimin değerlendirilmesinde kullanılan 

ölçütlerden biri değildir? 

A) Duyu organlarının geliĢimi 

B) Ġdrar ve dıĢkı kontrolü 

C) Kemiklerin olgunlaĢma derecesi  

D) Cinsel geliĢim 

E) BaĢ çevresi ve baĢ çevresinde artma hızı  
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME  
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi geliĢmiĢ ülkelerin nüfus özelliklerinden biri değildir? 

A) Nüfusun çoğunluğu, sanayi ve hizmet sektöründe çalıĢır.  

B) Çocuk ve genç nüfus, ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluĢturur. 

C) Eğitim, sağlık, altyapı, barınma hizmetleri geliĢmiĢtir. 

D) Kentsel alana göç çok düĢük orandadır. 

E) Ülkenin yurt dıĢından göç alması söz konusudur.  
 

2. Çevresel koĢulların çocuk sağlığı üzerindeki etkilerini yansıtan demografik ölçüt 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Bebek ölüm hızı 

B) Ana ölüm hızı 

C) Postneonatal ölüm hızı 

D) Erken neonatal ölüm hızı 

E) Kaba ölüm hızı 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi geliĢmiĢ ülkelerdeki yenidoğan ölüm nedenlerindendir? 

A) Doğumsal anomaliler 

B) Enterit 

C) Pnömoni 

D) Kızamık 

E) Sıtma 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi Türkiye’deki bebek ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda 

değildir? 

A) Prematürelik 

B) Doğum travması 

C) Kazalar 

D) Konjenital anomaliler 

E) DüĢük doğum ağırlığı 
 

5. 1-12 ay arası dönem aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Fetal dönem 

B) Antenatal dönem 

C) Yenidoğan dönemi 

D) Süt çocukluğu dönemi 

E) Oyun çocukluğu dönemi 
 

6. Genellikle 6-8. aylarda çıkmaya baĢlayan ilk süt diĢi hangisidir? 

A) Ön kesiciler  

B) Yan kesiciler  

C) Birinci molerler (azı)  

D) Köpek diĢleri  

E) Ġkinci molerler (azı) 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. Çocuklarda çıkan süt diĢlerinin (primer diĢler) toplam sayısı ne kadardır?  

A) 20  

B) 22  

C) 28  

D) 30  

E) 32 
 

8. Kas kontrolünün kazanılması ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Kas kontrolünün kazanılması uçtan merkeze doğrudur. 

B) Kas kontrolünün kazanılması ayaklardan baĢa doğrudur. 

C) Kas kontrolünün kazanılması boyundan baĢa doğrudur. 

D) Kas kontrolünün kazanılması baĢtan merkeze doğrudur. 

E) Kas kontrolünün kazanılması baĢ ve boyundan ayaklara doğrudur. 
 

9. Yenidoğanın görme duyusu ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) 2 aylık bebek 6-7 metre uzaklıktaki eĢyayı fark etmeye baĢlar. 

B) Doğduklarında sadece emme mesafesi kadar görebilirler. 

C) 2 aylık iken renk ayırımı baĢlar. 

D) 3 ayda hareket eden objeleri takip etme yeteneği çok iyi geliĢmiĢtir. 

E) 5. ayda arkasını görmek için baĢını çevirir. 
 

Bağırsak ve mesane kontrollerinin kazanılması genellikle belli bir sırayı takip eder.  

10. AĢağıdakilerden hangisi bu sırayı göstermektedir? 

A) Gece dıĢkı kontrolü-gündüz dıĢkı kontrolü-gündüz idrar kontrolü-uykuda idrar 

kontrolü  

B) Gündüz dıĢkı kontrolü-gece dıĢkı kontrolü-gündüz idrar kontrolü-uykuda idrar 

kontrolü 

C) Gündüz idrar kontrolü-uykuda idrar kontrolü-gündüz dıĢkı kontrolü-gece dıĢkı 

kontrolü 

D) Uykuda idrar kontrolü-gündüz dıĢkı kontrolü-gündüz idrar kontrolü-gece dıĢkı 

kontrolü 

E) Gündüz dıĢkı kontrolü-gündüz idrar kontrolü-uykuda idrar kontrolü-gece dıĢkı 

kontrolü 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B  

2 A  

3 C  

4 C  

5 E  
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B  

2 E 

3 A  

4 B  

5 E  
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 A 

4 C 

5 D 

6 A 

7 A 

8 E 

9 B 

10 A 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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