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Beyin gelişimindeki en önemli süreç hamilelik ve yaşamın ilk yıllarıdır.



YD döneminde beslenmeyle başlayan görsel,dokunsal ve işitsel uyaranların anne-bebek
arasındaki olumlu etkileşimin bebeğin beyin gelişiminde snaps oluşumunu artırdığı ve gelişimini
doğrudan etkilediği bilinmektedir.



Gelişimin izlenmesi sürekli bir süreç olup çocuğun gelişim başmaklarında ki ilerlemenin izlemidir.



Çoğunlukla aileden alınan bilgi, gelişim basamakları listesi ve gözlemlere göre karar verilir.



Amerikan pediatri akademisi çocuk gelişiminin 5 yaşına kadar moniterize edilmesini
önermiştir.(American Academy of Pediatrcs,2001)Gelişim değerlendirmesi esnek,ileriye dönük
ve sürekli olmalı ve her pediatrik muayenede yapılmalıdır.



Yapılan çalışmalar sonucunda herhangi bir araç kullanmadan,klinik yargılama ile gelişme geriliği
olan çocukların saptanma oranının yalnızca %30(Thomas Sa ve ark.2012)araç kullanılarak ise
%70-80 olduğu bulunmuştur.



Gelişimsel gecikmesi olan bebeklere sunulan erken müdahale yaklaşımları ile çocuğun gelişimini
desteklemede çok yarar sağlar.



Bebeklik döneminde uyaranlardan yetersiz ortam, gelişimi olumsuz etkilediği gibi çocuğun
gelecekteki okul başarısını; erişkin hayatta ise işsizlik,düşük gelir ve suça eğilim gibi uzun erimli
sonuçlara yol açabilmektedir.



Gelişimin izlenmesi, çocuk sağlığı çalışanlarının en önemli konularından birisidir. Çocuk hekimi
birincil sorumlu olsa da gelişimin izlenmesi ekip çalışmasını gerektirir ve mutlaka bu alanda
uzmanlığı olan kişilerce yürütülmelidir.



Gelişimsel izlem,çocuğun sosyal,duygusal, bilişsel, fiziksel ve dil gelişiminin değerlendirilmesi ;
anne-babalık becerileri ve etkileşimi ,ev ortamı,uyumsal beceriler ,sosyal çevrenin çocuğun
gelişimini destekleyecek şekilde düzenlenmesini gerektiren koruyucu çocuk sağlığı hizmetidir.

Değerlendirme:


Gelişimi değerlendirmenin hedefi çocuğun fonksiyonlarının, dikkat, dinleme ve iletişim
becerilerinin yaşa uygun düzeyde olup olmadığının belirlenmesidir.



Bu amaçla öncelikle anne-baba ve çocukla yapılan görüşme;
o

ebeveyn çocuk arasındaki etkileşimi ve ilişkisini

o

çocuğun dinleme becerisini

o

çocuğun komut alma ve dikkat süresini

o

hiperaktivitesini

o

dil performasını

gözlemlemeye dayalıdır.


Çocuk Gelişimin İzlemi ,gelişimsel ve davranışsal becerilerin yaşa uygunluğunun ölçüldüğü ‘’
değerlendirme’’, gelişimi desteklemeyi hedefleyen ‘’erken müdahale’’ olmak üzere iki boyutta
yürütülür.



DEĞERLENDİRME erken tanı olanağı yaratırken MÜDAHALE ise aile ve çocuğun yaşam kalitesini
olumlu etkiler.



Gelişimi değerlendirme ve destekleme , çocuk gelişimi uzmanlarının temel mesleki becerisidir.



Özellikle ilk 6 yıl olmak üzere çocukluk dönemini iyi tanıyan meslekler arasında teorisyenliği
uygulamayla birleştiren neredeyse tek meslek dalıdır.Bu temel nedeniyle gelişimi izleme ve
destekleme ülkemizde ÇGE uzmanları tarafından sürdürülmektedir.

Anne-babadan alınan sağlık ve gelişim öyküsü ise:
o

İhmal-istismar bulgusu

o

risk faktörleri

o

annede depresyon

o

çocuğun içinde yaşadığı ev ortamı ve sosyal çevresi

o

anne –bebek bağlanması

hakkında bilgi verir.


Bir çocuğun gelişimsel profilinin ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi bazen birden fazla
görüşmeyi gerektirebilir.İlk görüşme çocukta olası bir gelişimsel sorun olup olmadığını
belirlemeye yönelik yürütülür ve öncelik erken tanı olasılığını yaratmaTestidir.Yaklaşık bir,bir
buçuk saatlik ilk değerlendirme ayrıntılı öykü ile standart bir gelişim testi uygulanmasını
gerektirir.Test uygulaması görüşme bulgularının desteklenmesi açısından önemlidir ancak tek
başına değerli değildir.



Erken çocuklukta kullanılan ölçme araçları tüm dünyada ilk 6 yaş için benzer özellikler gösterir
çünkü gelişimin özellikleri evrenseldir.Sosyal, ince ve kaba motor, dil ,bilişsel gelişim alanlarına
yönelik becerilerin sorgulandığı bu testler ya standardize edilmekte ya da ülkeye özgü
geliştirilmektedir.



Ülkemizde sıklıkla kullanılan gelişimsel testler:



Ankara Gelişim Tarama Envanteri-AGTE
Anne baba görüşme yoluyla 0 -72 ay arası çocukların gelişimi değerlendiren testtir. Dil-bilişsel,
ince motor kaba motor ve sosyal beceri -öz bakım alt ölçekleri olarak 4 alt ölçekte toplanmış 154
maddeden oluşmaktadır.



Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı-GEÇDA
Psikomotor,bilişsel,dil ve sosyal-duygusal gelişim alanlarını değerlendiren toplam 249 Maddeden
oluşmakta olup 0-72ay arası çocukların gelişimini değerlendirmektedir.

DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ


Bunların içinde hem araştırmalarda hem de klinikte en sık kullanılanı DENVER II gelişimsel
Tarama Testidir



0-6yaş arasındaki sağlıklı görünümde olan çocuklara uygulanmak üzere geliştirilmiştir.



İlk kez 1967 yılında Frankenburg ve Dodds tarafından Colorado Üniversitesi’nde
geliştirilmiştir.1992 yılında tekrar gözden geçirilmiş Denver II adıyla yayınlanmıştır.



Ülkemizde ilk kez 1981 yılında H.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Norolojisi Bölümü öğretim üyeleri Kalbiye
Yalaz ve Shirley Epir tarafından Türk çocuklarına standardize edilmiştir.1996 yılında Kalbiye Yalaz
ve Banu Anlar tarafından revizyon çalışması yapılmıştır.2009 yılında son gözden geçirme
çalışmaları yapılarak uygulamacı eğitimlerine açılmıştır.



TEST;



Geişimsel sorunları tanımak



Bu testin sekuşkulu durumlarrı objektif bir ölçütle doğrulamak ve



Gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları( doğum problemleri,nöbet geçiren bebekler,hipotiroidi
vb.) değerlidir.



Test çocukların gelişim becerilerini kendi yaşlarında sağlıklı çocuklarla karşılaştırarak
değerlendirir.



Zeka testi değildir.Gelecekteki zihinsel veya uyumsal yeteneği tahmin etmede kullanılmamalıdır.



Denver II 4 alt gelişim alanında toplam 134 maddeden oluşmaktadır.



KİŞİSEL SOSYAL ALAN:Erken yaşlarda iletişim becerileri ve sosyal yanıtları içeren maddeleri
kapsar.ÜÇ yaş sonrası maddeler özbakım becerilerini içerir.



İNCE MOTOR ALAN:El-göz koordinasyonu,ince kas hareketler ve sorun çözmeye yönelik
maddeleri içerir.



DİL ALANI:Dil gelişimini alıcı ve ifade edici alanı ayrı ayrı yordayacak maddeleri içerir.



KABA MOTOR ALAN.Oturma,yürüme,zıplama ve genel olarak koordinasyon yeteneğini ölçen
maddeleri içerir.



Testin uygulanması sonunda 5 adet ‘’Test Davranışı’’ maddeside hem aileye hemde
uygulamacının görüşlerine dayanarak işaretlenmektedir.



Şüpheli, Anormal Normal ve test edilemez olarak sonuç vermektedir.



Öğrenilme ve uygulamasının kolaylığı ve 10-15 dakika gibi bir sürede uygulanabilmekte;



Aile ile görüşme sırasında gelişimsel planlama ve yönlendirme kolaylığı sağlamaktadır.



Test sonucu ‘’ŞÜPHELİ’’ bulunan çocukların ise iyi planlanmış bir aile ve uyaran eğitimi ile normal
gelişim sürecini yakaladığı bilinmektedir.



Denver II testi sahada şu üç alanda kullanımaktadır:



1-klinik değerlendirme



2-özel eğitim



3-Okul öncesi



Gelişimsel tarama testleri güvenirliliği ve geçerliliği tartışılır olmakla birlikte günümüzde
kullanılan testlerin duyarlıkları %70’in üzerindedir. Testlerin Güvenirliği;

Test FORMU
Test formundaki maddeler 4 bölümde toplanmaktadır.
.Kişisel - sosyal
.İnce Motor
.Dil
.Kaba Motor

Şekil 1

GENEL HATLARIYLA ÇOCUK GELİŞİMİ DÖNEMLERİ VE İHTİYAÇLARI ŞUNLARDIR:
0-18 Ay Çocuk Gelişim Aşamaları
Temel güven dönemidir. Anne bebek arasındaki ilişki çok önemlidir.Anne ve bebek birbirini ne
kadar anlayabiliyor? Bebeğin karnının aç olduğunu ya da altının kirli olduğunu anne anlayabiliyor
mu? Genelde bir kaç aylıkken anneler, bebeklerinin neden ağladığını anlayıp ihtiyaçlarını
giderebildikleri gibi bazı anneler bunu anlayamayabilirler. Önemli olan anne bebek iletişiminin
doğru olarak sağlanabilmesidir. İlk iki ay bebeğin ihtiyaçlarının hemen giderilmesi güven duygusu
için çok önemlidir. Ancak 3. ve 4. aydan sonra bebeğin ihtiyaçlarını kısa bir süre beklettikten
sonra karşılamak daha sağlıklı olacaktır. Bebek bunla baş edebilmeli ve ihtiyaçlarının farkında
olabilmelidir.

2-3 Yaş Çocuk Gelişim Aşamaları
Bu yaş çocukları artık yürüyüp konuşmaya başlamıştır ve özerk olma ihtiyaçları vardır. “Ben
dönemine girmişlerdir. Her şeyi kendileri yapmak isterler. Örneğin Mevsime uygunsuz bir
kıyafeti seçmek ve giymekte ısrar etmek, (kışın yazlık bir elbise giymek istemesi gibi). “Hayır”
dönemidir. Çocuk gelişimi açısından bu dönemde çok katı kurallar koyup onu disipline etmeye
çalışmak yanlış olacaktır. Bu onun geçirmesi gereken bir dönemdir. Bu özerklik dönemi kural ve
sınırlarla kısıtlanırsa ileride özgüven eksikliği yaşayabilirler. Bu dönemde hiç sınır konmadan her
şeye evet denirse de, ilerde okul ve sosyal hayatta kural ve sınırlarla ilgili problem yaşayabilir.
Önemli olan çocuk gelişimi açısından bu dönemde kriz anlarında inatlaşmak değil çocuğunuzun
dikkati başka bir yöne çekmektir. Çünkü çocukla yapılan inadı kazanmak gibi bir durum söz
konusu değildir ve hiç bir yararı yoktur. Bu dönem çocukları henüz paylaşmayı kavrayamazlar bu
yüzden oyuncağını paylaşması için onu zorlamamalısınız. Bu yaş grubu çocuk gelişimi açısından
yuva için uygun değildir. Paylaşamadıkları için arkadaşının elinden oyuncağı çekip almak ister,
istediğini istediği zaman yapmak ister. Belli kurallar içinde vakit geçirmekte zorlanır. Ancak
paralel oyun oynayabilirler. Birkaç çocuk aynı ortamda kendi oyuncaklarıyla oynarlar. Bunun için
oyun grupları uygun olabilir. Bu yaş dönemindeki çocuğunuzu tam gün yuvaya verip ona hazır
olmadığı bir ayrılık kaygısı yaşatmak ve uyum sağlayamayacağı bir ortamda zorla kalmasını
istemek çok yanlış olacaktır.

4-5 Yaş Çocuk Gelişim Aşamaları
Bu yaş çocukları yeni bir dönemece girmiş olurlar. Zihin teorileri kurabilirler. Başkalarının bakış
açısını hesaba katabilirler. Sembolik oyunlar oynayabilir, oyuncaklarını paylaşabilirler. Yuva için
uygun bir dönemdir. Topluluk kurallarına uymayı öğrenebilirler. Artık kural ve sınırları

öğrenebilirler. Bu dönemden itibaren, çocuk gelişimi açısından evde kurallarınızı daha net koyup
sınırlarını belirlemelisiniz. Kurallar kadar çocuğunuza verdiğiniz sevgi şefkatte önemlidir, bunun
dengesi çok iyi kurulmalıdır. Çocuğunuz yuvaya başladığı dönemde ilk kez anne ve babadan
ayrılma duygusunu yaşayacağı için ona biraz zaman vermeli ve ayrılık anksiyetesinin
tamamlanmasını beklemelisiniz. Bu bir süreçtir ve zamanla çocuğunuz buna alışacaktır. Bu
yaşaması gereken bir süreçtir, bu dönemde annenin çocuğun yanından ayrılması ve daha sonra
tekrar onu almaya gelmesi, annenin kaybolmadığı, onu bırakıp gitmediği anlamında gelir ve
bunu öğrenir.

Anne-Baba Çocuğun Sosyal Gelişimini Nasıl Kontrol Edebilir?
Çocuk gelişimi açısından bu dönemlerde yalan da çok fazla görülür. Çocuk yalan söyleyerek
annesini dener. Aklımdakileri acaba anlayabiliyor mu diye düşünür. Hayali arkadaş, hayalet,
canavar da bu dönemde sıklıkla görülen durumlardır. Bunda çocuğun izlediği filmlerin etkisi
olduğu gibi daha psikolojik nedenleri de olabilir. Çocuk anne ya da babaya olan öfke ve
korkusunu bu şekilde, bir canavardan ya da hayaletten korkarak dışa vurur. Hayali arkadaşlar da
bu dönemde normal karşılanabilecek bir durumdur. Çocuk hayali arkadaşına günlük hayatındaki
suçluluğunu atfeder ve rahatlar. Örneğin evde bir şey kırılmışsa onu çocuğunuz yapmamıştır!
“Ben yapmadım” onu hayali arkadaşı olan Ali yapmıştır. Çocuk gelişimi açısından bu durumlar bu
yaş dönemi içinde normal ve kabul edilebilirdir. İleriki yaşlarda devam ediyorsa bir uzmana
danışmanız gerekir.

6 Yaş Çocuk Gelişim Aşamaları
Çocuğunuz artık ana sınıfına veya ilkokula başlamıştır, dikkat süresi uzamıştır. Bu yaş
çocuklarında 20 dakika yerlerinde oturmaları beklenir, kural kavramı gelişir. Ona okuduğunuz
hikâyeyi sonrasında hatırlayabilmelidir. Kalem tutuşu düzgün olmalı, makası rahat
kullanabilmelidir. Eşyalarının farkında olup onlara sahip çıkabilmelidir.
Aşırı koruyucu olup çocuğunuzun ayakkabısını bağlayıp, yemeğini yediriyor ona fırsat
tanımıyorsanız çocuğunuzu kendinize bağımlı kılarsınız ve gelişmesine izin vermezsiniz. Bu
durumda çocuğunuz bebeksi, çekingen ve içine kapanık kalacaktır. Ve bu onun sosyal hayatını ve
okul hayatını olumsuz yönde etkileyecektir. Çocuğunuz sizin desteğinizi hissetmelidir ancak
kendi gelişimi için ona fırsat vermeniz doğru olacaktır.

Gelişimin en hızlı olduğu dönemin beyin gelişiminin de en hızlı olduğu dönem olan doğum öncesi
dönemden başlayarak yaşamın ilk 3 yılı dır. Gebelik, bebeklik ve erken çocukluk döneminde
yaşanan olumsuz etkiler beynin yapısal özelliklerini kalıcı olarak değiştirir ve erişkin dönemdeki
duygusal, bilişsel süreçleri ve davranışları etkiler. Erken yaşta yapılan gelişimi destekleyici doğru

yaklaşım ve uygulamalar ise gelişim ile ilgili ortaya çıkabilecek pek çok sorunu önlemekte,
ilerleyen yaşlardaki akademik ve sosyal başarılara zemin hazırlamaktadır.
İlgi Ertem ve Arkadaşlarının geliştirdiği gelişimi izleme ve destekleme rehberinden bahsetmek
istiyorum.
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