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ÇOCUKLARDA ÖZERKLĠK DÖNEMĠ  

ve ÖZBAKIM BECERĠLERĠNĠN GELĠġMESĠ 

 

Bebekler doğdukları andan itibaren temel gereksinimlerinin karĢılanması için baĢta anne 

olmak üzere ebeveynlerine gereksinim duyarlar. Bunlar beslenme, temizlik, tuvalet, 

ortam ısısına uygun giyeceklerle korunma, uygun koĢullarda barınma gibi akla 

gelebilecek tüm fizyolojik gereksinimleri kapsar.  

 

 

Fizyolojik gereksinimleri en uzun süre boyunca  

ebeveynleri tarafından karĢılanan, en uzun sürede  

bağımsız bir birey olabilen  canlı türü insandır.  

Bebek büyüyüp motor geliĢim, pisiko-sosyal geliĢim, dil ve biliĢsel geliĢim  

ilerledikçe aĢama aĢama dıĢarıdan verilen desteğin azaltılması;  

bebeğe sunulan fırsatların arttırılması gereklidir. 

 

ÖZ BAKIM BECERĠLERĠ NELERDĠR? 

 

Çocuğun kendi bakımı ve yaĢamını baĢka kiĢilerin yardımına ve varlığına ihtiyaç duymadan sürdürebilmesini 

sağlayan kiĢisel bakım becerilerinin tamamı, öz-bakım becerisidir.  

 

ÖZ BAKIM BECERĠLERĠNĠ GERÇEKLEġTĠRMEK NEDEN ÖNEMLĠDĠR? 

 

Beslenme, temizlik, tuvalet, giyinme, dinlenme, kiĢisel eĢyaları toplama, çevreyi düzenleme, sağlığı koruma, 

kazalardan kaçınma gibi öz-bakım becerilerinin kazanımı, çocuğun bağımsız, yeterli ve kendine güvenen bir 

birey olmasında çok önemli bir yere sahiptir. 

 

Bebekler çeĢitli becerileri kazandıktan sonra hala ebeveynlerine gereksinim duyabilirler. Her hangi bir beceriyi 

yarım yamalak gerçekleĢtirebilir; yada bazen gerçekleĢtirip, bazen gerçekleĢtiremeyebilirler. Çünkü ilk adımlar 

acemicedir. Ama fırsat verilirse her çocuk bağımsız bir birey olma yolunda rahatça ilerleyebilir.  

 

GeliĢmek ve büyümek doğal bir süreçtir. Anne-babaların bu doğal süreci dikkatle izlemesi ve aĢama aĢama 

çocuğa verilen desteği azaltması; kendi kendisine yapabilmesi için gereken fırsatları yaratması ve olanak 

tanıması önemlidir.  

 

Öz bakım becerilerini kazandırmak çocuğun bağımsız, kendine güvenen bir 

birey olmasında en önemli adımdır. Ne de olsa büyümenin en önemli 

göstergesi kendi iĢini kendi baĢına yapabilmek değil midir?  
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ÖZERKLĠK DÖNEMĠ 

 

1.5-3 yaĢlar arasında çocukların kas ve hareket dengesi hızlı bir Ģekilde 

geliĢir. em ekleme, yürüme, koĢma gibi motor becerileri geliĢir, kiĢilik 

geliĢimi açısından da bağımsız hareket etmeye baĢlarlar. Dil 

becerilerinin de eklenmesiyle birlikte özerk dönem baĢlar. Tuvalet 

eğitimi özerk dönemin önemli göstergelerinden biridir. Çocuklarda 

büzgeç kasların olgunlaĢması, iĢeme ve dıĢkılamanın isteğe bağlı olarak 

yapılması demektir. Bu, çocukların isterse tuvaletini tutabildiği isterse 

yapabildiği anlamına gelir. Özerklik duygusu çocukların karĢıt dürtü ve 

eğilimler arasında bir seçim yapabilmesi, benlik saygısını yitirmeden 

utanç ve kuĢkuya kapılmadan kendi kendini denetleyebilmesi anlamına 

gelir. Bu süreçler sağlıklı bir Ģekilde tamamlandığında çocuklar bireysel 

özerklik, yani kendinden emin olma duygusunu kazanırlar. 

 

Ama bazen çocuğun kiĢilik özellikleri (Örneğin çok inatçı olmak), bazen çevresel koĢullar (Örneğin annenin iĢ 

temposu, büyük ebeveyn yada bakıcı faktörü), bazen de anne-baba tutumları (Örneğin çok korumacı olmak; 

çocuğun bağımsızlığının gerekliliğini ve önemini tam olarak anlayamamak; çocukla aradaki bağın 

zayıflayacağı endiĢesi ile çocuğun bağımsızlığını kazanmasından farkında olmadan kaçınmak)  bu doğal 

sürecin farklı Ģekillerde yaĢanmasına neden olabilir. 

 

Maalesef ülkemizde çocuğu sevmek ve korumak adına çocuğun özerk ve bağımsız bir birey olarak geliĢmesini 

engellemeye neden olan yanlıĢ tutumlar sıkça görülebilmektedir.  

 

“Çocuklarımız istediğimiz gibi değil, yetiĢtirdiğimiz gibi olurlar.” 

Prof. Dr. Çiğdem KağıtçıbaĢı 
 

 

Öyle ki çocuğun özbakım geliĢimini desteklemede çekimser davranan kimi aileler anaokulunda da kendi 

korumacı tutumlarının sürdürülmesini ister ve beklerler. Çocuğun artık fırsat verilirse kendisi yapabileceği 

halde öğretmeni tarafından beslenmesi, giydirilmesi, temizlenmesi gibi… Oysa henüz özbakımını 

gerçekleĢtiremeyen çocuklara sunulan bu desteğin aĢama aĢama azaltılması ve çocuğun özerklik sürecini 

sağlıklı bir Ģekilde tamamlamasına olanak tanınması okul öncesi sürecin çok önemli kazanım hedefleri 

arasındadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Ailede bağımsız ve özerk kiĢiler yetiĢtirilmesi, bir toplumun optimal geliĢim seviyesi oluĢturur. 

Anne-babadan ayrık benlik geliĢtirme sağlıklı insan modeli iken,  

bağımlı benlik ve iç içe aile patolojik ve sağlıksızdır.” 

Prof. Dr. Çiğdem KağıtçıbaĢı 
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OKUL ÖNCESĠNDE ÖZBAKIM BECERĠLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ  

KAZANIM ve GÖSTERGELER 

 

Çocuğun geliĢimi söz konusu olduğunda bireysel farklılıkları mutlaka değerlendirmek gerekir. Yine de yaĢ 

dönemlerine göre belirli zamanlarda sıra ile geliĢtirilmesi gereken beceriler de vardır.  

 

Okul öncesinde özbakım ile ilgili aĢağıda verilen kazanım ve 

göstergelerden her gün biri veya bir kaçı günlük akıĢa dahil edilmekte, 

seçilen kazanımın gerçekleĢmesini sağlayacak çeĢitli etkinlikler 

yapılmaktadır. Bu etkinlikler özbakım geliĢimini desteklemekle birlikte 

aslolan bu becerilerin etkinlikler üzerinden değil gerçek deneyimler 

üzerinden kazanılmasıdır. Bu nedenle evde ve anokulunda günün 

olağan akıĢı içerisinde bu deneyimlerin yaĢanmasına fırsat verilmelidir. 

 

 

 

Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. 

 

Saçını tarar. 

DiĢini fırçalar. 

Elini/yüzünü yıkar. 

Tuvalet gereksinimine yönelik iĢleri yapar. 

Kazanım 2: Giyinme ile ilgili iĢleri yapar. 

 

Giysilerini çıkarır, giyer 

Düğme açar, kapar. 

Ayakkabı bağcıklarını çözer, bağlar. 

Kazanım 3: YaĢam alanlarında gerekli düzenlemeler 

yapar. 

Ev/okuldaki eĢyaları temiz ve özenle kullanır.    

Ev/okuldaki eĢyaları toplar. 

Ev/okuldaki eĢyaları katlar.  

Ev/okuldaki eĢyaları asar. 

Ev/okuldaki eĢyaları yerleĢtirir.  

 

Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir. 

 

Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. 

Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. 

 

Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri 

yemekten/içmekten kaçınır.  

Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen 

gösterir. 

Sağlığını korumak için gerekenleri yapar. 

Kazanım 5: Dinlenmenin önemini açıklar. 

 

Kendisi için dinlendirici olan etkinliklerin neler olduğunu 

söyler.  

 

Dinlendirici etkinliklere katılır. 

Dinlenmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları söyler. 

Kazanım 6: Günlük yaĢam becerileri için gerekli araç ve 

gereçleri kullanır. 

Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır.  

Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır. 

Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri kullanır. 

Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. 

 

Tehlikeli olan durumları söyler. 

Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için 

yapılması gerekenleri söyler. 

Temel güvenlik kurallarını bilir. 

Tehlikeli olan durum, kiĢi ve alıĢkanlıklardan uzak durur. 

Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister. 

Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır. 

 

Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler. 

Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları 

açıklar. 
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ANNE BABALAR ÇOCUĞUN ÖZBAKIM BECERĠLERĠNĠ KAZANMASI ĠÇĠN  

NELER YAPABĠLĠR? 

 

Çocuk kendini hazır hissettiğinde ve denemek istediğinde anne-babasına sinyal verir, bunu gören anne-

babanın çocuğun denemesine izin vermesi oldukça önemlidir. Çocuk kendi kendine yapabileceği mesajını 

verdiğinde ve yapmak istediğini belirttiğinde her Ģeyi çocuğun yerine yapmayı bırakmak gerekir.  

Bunu yapmak çoğu anne-baba için zordur. Etrafın dağılacak ve kirlenecek olması, giyinme, yıkanma, yemek 

yemek gibi iĢlerin anne-baba yaptırırken olduğundan çok daha uzun zaman alacak olması ve çocuğun anne-

babaya artık eskisi kadar ihtiyaç duymayacak olması ile yüzleĢmek çoğu anne-babayı zorlar. Böyle 

zamanlarda anne-babaların kendine güvenen ve yeterli bir çocuk yetiĢtirmek için çocuğa bu fırsatları 

vermenin kritik olduğunu kendilerine hatırlatması gerekir. 

 

Çocuklarda özerklik üç aĢamada kendini gösterir: 

 DavranıĢsal Özerklik 

 Duygusal Özerklik 

 Değer ve Karar Verme Özerkliği 

 

DavranıĢsal özerklik kazanımını gerçekleĢtiremeyen  

çocuk diğer kazanımları elde edemez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelleyici Anne-Baba Tutumları 

  

 AĢırı koruma, çocuğun kendini korumasına fırsat 

vermeme 

 KeĢfetme, araĢtırma, deneme çabalarını engelleme  

 Çocuk adına her kararı verme 

 Çocuk adına düĢünmek 

 Müdahele etme 

 AĢırı hoĢgörülü ya da ilgisiz davranma 

 Çevreyi onun adına çok kolaylaĢtırma, riskleri 

önleme 

 Her istediğini ve hemen yerine getirme, tersi ile karĢı 

karĢıya getirmeme 

 Sorunla mücadele etme olanağı vermeme, 

deneyimleri engelleme 

 Hızlı davranma, sabredememe, 

 Baskı kurma 

 Fazla sahiplenme 

 Kural koymama 

 Sorumluluk vermeme 

 Çocuğun ihtiyacı mı? Anne-babanın ihtiyacı mı? 

ayırdedememe 

 

Destekleyici Anne-Baba Tutumları  

 

 Çocuğun kendini nasıl koruyacağını öğretme, çocuğa 

kendini koruma fırsatı verme 

 KeĢfetme, araĢtırma, deneme çabalarını destekleme 

 Çocuğun ayrı bir ve bağımsız birey olduğunu kabul 

etme, seçim yapmasına fırsat verme 

 Müdahil olmadan çocuğun çözümlerine olanak verme 

 Tutarlı, kararlı ve kararında olma 

 Çevreyi gözlemleyip, düzenlemesine; riskleri fark edip 

değerlendirmesine fırsat verme 

 Ġsteklerinin tümünün ve hemen yerine gelmeyeceğini 

anlamasına izin verme 

 Sorunlara karĢı çözümler geliĢtirme ve bu çözümleri 

test etme olanağıverme 

 Sabırlı olma 

 Demokratik olma 

 Özerkliğini gözetme 

 Kural koyma ve nedenlerini birlikte değerlendirme 

 Sorumluluk verme ve baĢarması için destekleme 

 Çocuğun sağlıklı geliĢimsel gereksinimlerini doğru bir 

Ģekilde değerlendireme 
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Çocukluğunda özerklik duygusunu yeterince yaĢamamıĢ kiĢiler, gelecekte hep birilerinin kendisini yönetmesini 

isteyebilir. Kendi iradesiyle bir Ģeylerin üstesinden gelmeyi öğrenemeyen çocuklar bağımsız iĢ yapamazlar. 

Birilerinden yardım, destek ve onay beklerler. YetiĢkin hayatında hala bağımlı davranmayı sürdürebilirler. 

 

GeliĢimsel olarak bu dönemde çocuklar; 

 Fazla yardım görmeden elbiselerini / ayakkabılarını  

giyip çıkarabilir. 

 Giysilerinin önünü ve arkasını ayrıt edebilir. 

 Elini yüzünü yıkayabilir. 

 DiĢlerini fırçalayabilir. 

 Burnunu mendille silebilir. 

 Bir yetiĢkini bilgilendirerek tuvalete kendisi gidebilir. 

 Yemeğini dökmeden kendisi yiyebilir. 

 Yemeğini yerken çatal ve keskin olmayan bir bıçak kullanabilir. 

 Çantasını hazırlayabilir. 

 EĢyalarını toplayabilir. 

 Evle ilgili ufak tefek iĢlerde yetiĢkinlere yardım edebilir. 

 

ÖNERĠLER 

 

Giyinme konusunda; 

 Çocuğunuza alternatif giysiler arasından seçim yapmasına fırsat tanıyın. 

 Giysisini tek baĢına giymesi ve çıkarması için teĢvik edin. 

 Çocuğunuzu düğmeleri açma/kapama çalıĢmaları için övün. Gerektiğinde sözel destek sağlayın. 

 Ayakkabı giyme ve bağcıklarını bağlama konusunda model olun.  

 

Temizlik konusunda; 

(AĢağıda belirtilen önerilerin çoğu anaokullarındaki uygulamalar ile benzerlik taĢımaktadır.) 

 Her yemekten önce ve her yemekten sonra ellerini yıkaması için teĢvik edin. 

 Temizlik ile ilgili becerilerinin geliĢmesi için model olun, kendi baĢına yapmasına fırsat verin. 

 Temizlik ile ilgili yapmasını beklenen davranıĢları sözel ifadelerle hatırlatmadan önce model olarak kendi 

kendine hatırlamasına fırsat verin. Gerekirse yapıp yapmadığını sorarak yapması gerektiğini anımsatın. 

 Çocuğunuzun aynaya ve musluğa yetiĢebilmesi banyoda bir tabure bulundurun. 

 AlıĢkanlık kazanması için, her gün aynı zamanda siz de diĢlerinizi fırçalayın. 

 Çocuğunuzun ellerine resim çizip sonra ellerini yıkamasını isteyin. Bu Ģekilde birlikte eğlenceli bir aktivite 

de yapmıĢ olursunuz. 

 Çocuğunuza tuvaletten sonra kiĢisel temizliğini yapmayı ve sifonu çekmeyi gösterin. Çocuğunuzu bunu 

tek baĢına yapması için destekleyin. YavaĢ yavaĢ yardım ve yönergelerinizi azaltın; çocuğun bunları kendi 

baĢına yapmasına fırsat verin. 

 Kendi baĢına tuvalet temizliğini yapıp, sifonu çektiği için övün. 

 Banyo duvarına çocuğunuza yapması gereken aĢamaları hatırlatan resimler koyabilirsiniz (tuvalet 

temizliği, Ģifon çekme, ıĢık kapatma gibi). 
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Yemek konusunda: 

 Çocuğunuzu çatal, bıçak ve kaĢık kullanırken yetiĢkin gibi tutması için  

teĢvik edin. 

 Sofrada doğru araç gereçleri kullanarak çocuğunuza iyi bir model olun.  

 Neden ve hangi  gereçleri kullandığınızı ona açıklayın. 

 Yemeklerden önce her yemek için hangi gerecin kullanılması gerektiğini gözden geçirin. Araç gereçlerin 

fonksiyonlarını çocuğunuzun size anlatmasını sağlayın. 

 Çocuklar baĢlangıçta tek baĢına yemek yerken, üzerine ve etrafına yemek dökebilir. Bu durumlarda 

yasaklayıcı değil yönlendirici olun. Çocuklar kendi baĢlarına yemek yemeyi deneyimleyerek bu beceriyi 

geliĢtireceklerdir. 

 

Düzen konusunda; 

 Aile içinde bir toplantı düzenlenerek, görev dağılımı yapın. Bu görev dağılımında çocuğunuza 

oyuncaklarını, odasını toplama ve okul çantasını düzenleme gibi görevler verin.  

Bunlar yazılı ve resimli bir anlaĢma haline getirilerek evde görünen bir yere asılabilir. 

 Zaman zaman çocuğunuza düĢen görevleri birlikte yaparak eğlenceli bir aktivite haline dönüĢtürün.  

Ancak çoğunlukla çocuğun bu görevleri tek baĢına yapması konusunda ona fırsat tanınmalıdır. 

 

Okula baĢlamadan önce bu becerilerin desteklenmesi, çocuğun kendi kendine yetebilen ve özgüvenli bir birey 

olarak okula baĢlamasını kolaylaĢtıracaktır. Yukarıda belirtilen öneriler, çocuğun okulda karĢılaĢacağı 

uygulamalar olacaktır. Okula baĢlamadan önce teĢvik edici bir tutum ile sergilemeniz,  çocuğun okula uyum 

sürecini kolaylaĢtıracak ve yetkinliğinden dolayı kendini iyi hissetmesini sağlayacaktır. 

 

 

 

 


