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ÖZET 

Giriş ve Amaç: Hayatın ileri yıllarındaki psikopatolojilerin ortaya çıkması ya da 

şiddetlenmesinde “erken çocukluk dönemi", "hassas dönem" olarak öneme sahiptir. Bu 

çalışmanın amacı erken çocukluk dönemi olan okul öncesi dönemdeki çocuklardaki 

psikopatolojik belirtileri ve risk faktörlerini belirlemek ve sağlıklı kontrol ile karşılaştırmaktır. 

 

Yöntem: Çalışmada yaşları 24 ay- 72 ay arası okul öncesi dönem çocuklarını kapsayan 3 

grup yer almıştır. Hasta grubu (N=71) İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisinde takip 

edilen vakalardır. Kardeş grubu (N=59) ise ağabeyi/ablası çocuk psikiyatrisi polikliniğinden 

takip edilenlerden oluşmaktadır. Sağlıklı kontrol grubunu (N=70) ise ailesi çocuk psikiyatrisi 

başvurusunda hiç bulunmamış kreş-anaokullarındaki öğrenciler oluşturmaktadır. 

Sosyodemografik veri formu, çocuklardaki psikopatolojiyi araştırmak için Çocuk Davranış 

değerlendirme Ölçeği ÇDDÖ/ 2-3 ve ÇDDÖ/ 4-18, anne tutumu için Aile Hayatı ve Çocuk 

yetiştirme Ölçeği (AHÇYTÖ) ve annelerin psikopatolojik belirtileri için Belirti Tarama 

Listesi (BTL) (SCL-90) kullanılmıştır. Çocuk ÇDDÖ puanları, anne BTL puanları ve 

AHÇYTÖ puanlarının birbirleriyle bağıntısı incelenmiştir. 

 

Bulgular: ÇDDÖ alt boyut ortalamaları karşılaştırılmış ve uyku haricinde diğer ÇDDÖ alt 

boyutlarında gruplar arası fark bulunmuştur. Annelerin ruhsal belirtilerine ait tüm alt boyut 

ortalamalarının gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklı olduğu 

gözlemlenmiştir. Annelerin ruhsal belirtileri ile çocukların ruhsal belirtileri arasında ilişki 

görülmüştür. Çocuk psikiyatrisi başvurusu olan annelerde sağlıklı kontrollere göre istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde daha fazla psikopatoloji gözlenmektedir. Olumsuz anne tutumlarının 

da ÇDDÖ üzerine olumsuz etkisi görülmüştür. Dışayönelim sorunları yüksek olanların 

annelerinin daha fazla ev kadınlığı rolünü reddettikleri, daha fazla sıkı disiplin uyguladıkları 

ve anne baba geçimsizliğinin daha fazla olduğu görülmüştür. 

 

Sonuç: Erken çocukluk döneminde annenin psikopatolojisi ve tutumu önem taşımaktadır. 

Okul öncesi psikopatolojilerinin tanınması da önemlidir. Çünkü ruhsal belirtilere sahip 

çocuklar uygun tedavi almadıkları sürece sorunları devam edecek ve bu durum onların sosyal, 

eğitimsel ve mesleki geleceklerini tehlikeye sokacaktır. Koruyucu hizmet olarak, okul 

öncesine destek sağlayan sistem ve eğitim yaygınlaştırılmalıdır. Ruh sağlığı 

profesyonellerinin erken belirtiler konusunda dikkatli olması gerekmektedir. 
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Psychopathologic Symptoms and Comparison of the Risk Factors with Subgroups and 

Healthy Control Groups in Preschool Children (2-6 years old) 

 

ABSTRACT  

 Background and Aim: “Early childhood period” as a “sensitive period” plays important role 

in emergence or exacerbation of psychopathology in later stages of life. The aim of this study 

is to investigate the psychopathologic symptoms and comparison with healthy groups in 

preschool period children.  

 Method: There are three groups consisting of preschool children between ages of 24-72 

months old. Patient group (N=71) was taken from children who referred to Faculty of 

Medicine, Department of Child Psychiatry outpatient clinic. Sibling group (N=59) was taken 

from siblings whose elder brother/sister have been admitted to child psychiatry clinic. Healthy 

control group (N=70) was composed of children in day-care units, whose families haven’t 

been referred to child psychiatry. Demographic data form, Childhood Behavior Checklist 

CBCL/2-3 and CBCL/4-18 and Symptom Check List (SCL-90) and Parent Research 

Instrument (PARI) were applied in order to investigate the child’s and its mother’s 

psychopathology and maternal attitude to child rearing. Child CBCL scores’, maternal SCL 

scores’ and PARI scores’ correlations were examined. 

 Results: CBCL subscales were compared and significant differences among groups are 

found in all CBCL subscales except sleep behavior. Maternal psychopathology is different in 

all SCL subscales. There is a positive correlation between the maternal and child 

psychopathology. Mothers who have admitted to child psychiatry have more 

psychopathologic symptoms than the mothers in healthy group. Negative maternal attitudes 

have negative effects on CBCL scores. Mothers of children with higher externalizing 

behaviors have more rejection of the role of housewife and more marital conflict and they 

apply more stringent discipline.  

 Conclusion: Identifying the psychopathologic symptoms in preschool period is important. 

Maternal psychopathology and maternal attitudes affect on behaviors of children in early 

childhood period. The future of the children with psychiatric problems in social, educational 

and professional areas will compromise, unless the children with psychiatric problems receive 

treatment. As a preventive care, intervention and education supporting the preschool period 

must be nationwide. Child psychiatry professionals should be considering about 

psychopathologic symptoms in preschool children. 



 
 

I. GİRİŞ 

 

 

Hastalıkların tedavisi kadar bu hastalıkları önleme ve koruyucu yöntemleri geliştirme de 

önemlidir. Diğer tıp alanları gibi psikiyatri koruyucu önlemlere önem vermeye başlamış, bu 

nedenle ruhsal belirtilerin erken tanınması, risk etmenlerinin araştırılması son yıllarda hız 

kazanmıştır. Yaşamın ileri yıllarında psikopatolojilerin ortaya çıkması ya da şiddetlenmesinde 

“erken çocukluk dönemi", "hassas dönem" olarak pek çok psikiyatrik kuram tarafından 

önemle vurgulanmıştır(1). Bu dönemin önemine yapılan birçok takip çalışması ve 

araştırmalarla giderek daha fazla dikkat çekilmektedir. 

 

Bebeklik dönemi (0-2 yaş) ve okul öncesi dönem (2-6 yaş) erken gelişimsel süreçleri 

göstermesi açısından hassas dönem olarak kabul edilmektedir. Bu yıllarda hızı azalsa bile 

devam eden nörogenez, nörosinaptogenez ve buna paralel olarak gündemde olan nöronal 

plastisite kavramları ‘’hassas dönemde’’ önemli odak noktaları olmuştur. Hayatın erken 

dönemlerindeki nöropsikiyatrik etkilenmenin geç dönemlere etkisi merak edilmiştir. Doğuştan 

gelen genetik altyapı ile epigenetik faktörlerin bu dönemde etkileşmesi nörogelişimsel 

özellikleri belirlemektedir. Bu açıdan da ‘’hassas dönemin’’ birçok yönü ile ele alınması 

gerekmektedir. Yapılan her bir çalışma bu alana özgü farklı konulara dikkat çekmiştir. Bu 

dönemde biyolojik, psikolojik ve sosyal etkenlerin nörogelişimsel sonuçlarının bilinmesi geç 

dönem psikopatolojilerin aydınlatılmasında faydalı olacaktır.  

 

Çocuk ruh sağlığı alanında “hassas dönemde’’ oluşan psikopatolojilerinin tespit 

edilmesi, psikiyatrik tedavisi ve aile içinde yönlendirilmesi önemli bir konudur. Bu yıllardaki 

tespit ve yönlendirme ilerleyen yıllarda bu psikopatolojilerin tekrarını ve kronikleşmesini 

azaltacaktır. Ergenlik ve erişkinlik döneminde ortaya çıkabilecek psikiyatrik problemlerin 

öncül belirtileri bu dönemde oluşabilmektedir. Bu sebeple bu dönemdeki çocukların ruhsal 

süreçlerinin takip edilmesi, erken belirtilerin fark edilmesi, nöropsikiyatrik zedelenebilirliği 

olan çocukların daha dikkatli değerlendirilmesi faydalı olacaktır. 

 

Erken çocukluk döneminde psikopatoloji gelişimi açısından pek çok etken 

tanımlanmıştır. Bunlar arasında, çocuğun düşük doğum ağırlığı, çeşitli tıbbi hastalıklar, zor 
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mizaç özellikleri, dil gelişim gecikmesi, erken başlayan dikkat/dürtü sorunları sayılabilir(2). 

Psikiyatrik hastalıkların etiyolojisinde genetik, organik ve çevresel risk etmenleri yer 

almaktadır. Merkezi sinir sistemini etkileyen faktörler nörogelişimsel bozulmanın şiddeti ile 

bağlantılıdır. Nörogelişimsel bozulmanın şiddeti arttıkça psikopatoloji riski de artmaktadır. 

Hassas dönemdeki etkilenmeler eğer telafi edilmezse kalıcı bozulmalar ile 

sonuçlanabilmektedir. Bu açıdan da psikopatoloji gelişimindeki risk etmenleri birçok 

araştırmacının çalışma konusu olmuş ve farklı alanlara vurgular yapılmıştır. 

 

Doğumdan itibaren bakım veren kişi bebeğin temel ihtiyaçlarını karşılar. Birincil 

bakımı genellikle anneler sunmaktadır. Okul öncesi dönem çocukları okul çocuklarına 

kıyasla daha fazla anneyle vakit geçirmektedir. Bu dönemde özellikle anneyle olan 

etkileşimin niteliği çocuktaki psikopatoloji gelişimi ile belirgin ilişki içinde olabilir. 

Duygusal düzenleme (emosyonel regülasyon), annenin kontrolü ve mizaç özellikleri 

birbirleriyle etkileşir(3). Çocuk için en sağlıklı ortam anne ve babasının bir arada 

bulunduğu aile ortamıdır. Anne ve baba çocuğun doğduğu andan itibaren ilk ve yoğun 

olarak etkileşimde bulunduğu kişilerdir. Çocuğun bakımından öncelikle anne ve baba 

sorumlu olduğu gibi,  anne-babanın sevgi dolu ve olumlu tutumları çocuk için oldukça 

önemlidir(4). 

 

Okul öncesi dönemde (2-6yaş) davranışsal ve duygusal (emosyonel) problemler sıklıkla 

görülmektedir. Bunlar, kendilik (self)  kontrolünde yetersizlik, agresyonu bastıramama, sosyal 

ilişkilerde ve etkinliklerde zorlanma şeklinde görülebilir. Okul öncesi dönem 

psikopatolojilerinin etiyolojisi multifaktöriyeldir(5). Bu dönemdeki çocuklarda anksiyete, 

depresyon ve davranışsal bozuklukların varlığının farkındalığı giderek artmaktadır(6). DSM-

IV’te yer alan bozuklukların prevalansı toplumdaki okul öncesi dönem (OÖD) çocuklarında 

%10-15 olarak bulunmuştur ve erişkin yaştaki ruhsal yapının erken çocuklukta oluştuğuna 

dair açık bir vurgu vardır. Okul öncesi dönem davranış problemlerinin daha sonraki yaşam ve 

ailenin işlevselliği üzerinde etkileri vardır(7,8). Erken tanıma ve müdahalede bulunma 

işlevsellik kaybını en aza indirmektedir. Bu açıdan çocuk ruh sağlığı polikliniklerine ve erken 

çocukluk dönemi alanında çalışan uzmanlara önemli görevler düşmektedir. 

 

Okul öncesi çocuklar için tanısal standart değerlendirme muayenesi tam olarak 

geliştirilememiştir. Davranışları değerlendiren ebeveyn bildirimine dayanan ölçekler sıklıkla 

kullanılmaktadır ve çocuk davranışı öyküsünde temel etken olarak yer almaktadır. Bu açıdan 
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sağlıklı değerlendirme araçlarının geliştirilmesi önemli görülmektedir. Bu dönemdeki sağlıklı 

değerlendirme psikopatolojilerin tanınmasında, erken davranışsal ve duygusal sorunların fark 

edilmesinde ve buna paralel olarak erken müdahale imkânlarının oluşmasında önemlidir.  

 

 Gelişimsel psikopatoloji alanın dört temel özelliği tanımlanmıştır: 

1.Klasik gelişim kuramları ve bu alandaki araştırmalara ilişkin bilgiyi kullanarak 

ruhsal hastalıkları anlamak, 

2.Risk altındaki ya da klinik gruplardan öğrenilenleri kullanarak normal gelişim 

süreçlerini daha iyi anlamak, 

3.Gelişimsel ve klinik bakış açılarını başka disiplinlerle bütünleştirmek, 

4.Elde edilen bilgiyi koruyucu ve sağaltıcı girişimler ve toplumsal politikalar 

üretmek için kullanmak(9). 

Erken tanı ve müdahaleye odaklanan sağlık hizmetinde, psikopatolojinin erken 

çocukluktan erişkin yaşa kadar olan gelişimsel seyri ve stabilitesini bilerek, mental 

bozuklukların etiyolojisi, tedavisi, prognozu ve önlenmesi için gereken bilgileri arttırmak 

önemlidir(10). 

 

Bu bilgiler ışığında gelişimsel psikopatoloji alanının temel özellikleri göz önüne 

alınarak gelişimsel psikopatoloji araştırmaları kapsamında değerlendirilebilecek bir tez 

çalışması planlanmıştır Bu tez çalışmasının amacı: 

 

1.Okul öncesi dönemdeki psikopatolojik belirtileri tespit etmek, bu amaçla çocuk 

ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniğe başvurmuş olan ailelerdeki okul öncesi dönemde (2-6 

yaş) olan çocuklar ile poliklinik başvurusu olmayan ve olmamış aynı yaştaki sağlıklı 

çocukların davranışsal ve duygusal problemlerini araştırmak, 

2.Ortaya çıkan psikopatolojik belirtileri risk grubuna ayırarak; poliklinik başvurusu 

olan hastalar ve kardeşleri ile sağlıklı kontrol grubunu karşılaştırmak, 

3.Bu çocukların annelerindeki ruhsal belirtileri taramak ve alt gruplarla 

karşılaştırmak, 

4.Annelerin çocuk yetiştirme tutumu ve aile yapısını belirlemek, 

5.Okul öncesi dönem psikopatolojilerine yol açabilecek risk etmenlerini 

araştırmaktır. 
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II. GENEL BİLGİLER 

 

 

A. Okul Öncesi Dönem Tanım ve Önemi 

 

Okul öncesi dönem; süt çocukluğu, bebeklik, yürüme, konuşma dönemi sonrasında 

başlayan ve çocuğun ilköğretime gitmesi ile son bulan döneme denilmektedir. Genellikle 2-

6 yaş arası okul öncesi dönem olarak kabul edilmektedir. Bu yaş aralığındaki çocukların 

gelişim özelliklerinin pek çok çeşitlilik taşıması sebebi ile dönemin alt ve üst yaş sınırı 

değişebilmektedir. Bu döneme aynı zamanda merak dönemi, oyun dönemi, erken çocukluk 

dönemi de denmektedir. Psikoseksüel gelişim kuramına göre anal evre (2-3yaş), fallik evre 

(3-6 yaş), psikososyal kurama göre özerklik ve girişimcilik, Piaget bilişsel gelişim kuramına 

göre işlem öncesi dönem bu dönemi kapsamaktadır(11). 

 

Merkezi sinir sistemindeki hücre migrasyonu, sinaps oluşumu ve yapısal organizasyon, 

ve buna paralel olarak psikososyal gelişim ve bağlanma erken çocukluk döneminde meydana 

gelmektedir. Bu yüzden daha sonraki psikiyatrik bozukluklar için erken çocukluk dönemi 

“önemli-kritik dönem” olarak tanımlanır(1,12,13). Sinaptik yoğunluk, dopamin reseptör 

yoğunluğu, serebral metabolik hız yaşamın ilk 3 yılında artış göstermektedir. Hayvan 

modellerinde stresörlerin ve psikotropik ilaçların bu dönemde kalıcı olarak nörotransmitter 

dağılımında değişiklik yaptıkları gösterilmiştir. Merkezi sinir sisteminin olası çevresel 

risklere bu dönemde daha açık olduğunu Gleason ve arkadaşları (ark.) “çok küçük çocukların 

tedavi rehberi”nde belirtmişlerdir(14). 

 

Bu dönemdeki çocuklar diğer yaş gruplarına göre önemli bileşenlerde daha çeşitli 

değişiklik yaşarlar. Emosyonel regülasyon, kişilerarası etkileşim, oyun, fiziksel işlevlerin 

kontrolü, motor yetenekler ve dil alanında farklılaşırlar. Bu değişiklikler ve çevresel etkiler de 

bir araya gelince okul öncesi dönemdeki çocukların davranışları normatif davranışa göre çok 

fazla farklılık gösterebildikleri vurgulanmıştır(15). 

 

Bu yıllarda etki eden nöropsikiyatrik bir etiyoloji sonucunda geç dönem 

psikopatolojileri oluşabilmektedir. Ayrıca okul öncesi dönemde ortaya çıkan 
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psikopatolojilerin tespit edilerek zamanında müdahale edilmesi kronikleşmeden tedavi 

edilmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle risk faktörlerinin ve riskli grupların belirlenmesine 

dönük çalışmaların yapılabilmesi bu dönem için mümkün olabilmektedir. Bu açılardan 

bakıldığında okul öncesi dönem giderek daha fazla önem kazanmaktadır.    

 

 

B. Okul Öncesi Dönemde Görülen Psikopatolojilerin Seyri 

 

 

Pek çok çalışmada çocukluktaki psikopatolojinin yaşam boyu devam ettiği 

gösterilmiştir. Erken yaşta başlayan hastalıkların da kronik ve dirençli seyri olabilmektedir. 

Özellikle yıkıcı davranış bozukluklarının duygusal belirtilerden daha çok kronik bir şekilde 

devam ettiği bilinmektedir(10). Wilens ve arkadaşlarının belirttikleri gibi okul öncesi 

dönemde görülen ruhsal hastalıkların stabil ve kronik seyir izlediklerine dair veriler 

artmaktadır(16). Küçük yaşta görülen yıkıcı davranışların dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğunun erken sinyalleri olduğu çalışmalarda gösterilmiştir(17,18). 

 

Keenan ve arkadaşları yaptıkları araştırmada, 2 yaşından itibaren gözlemlenen 

saldırganlık ve itaatsizlik gibi zorlu mizaç ve davranış sorunlarının, sonraki yaşlarda davranış 

problemlerinin bir işareti olduğuna dair kanıtlar olduğunu vurgulamıştır(19). Campbell ve 

Ewing, araştırmalarında okul öncesi dönemlerde davranış problemi görülen çocukları daha 

sonraki okul yıllarında da izlemiştir. Bu araştırmada, ebeveynleri tarafından 3 yaşında başa 

çıkılması zor olarak tanımlanan ve okul öncesi dönem boyunca sürekli sorun çıkaran 

çocukların, 9 yaşında dışayönelim (externalizing) bozukluğu kriterlerini karşıladığını 

bildirmişlerdir(20).   

 

Okul öncesi dönemde normal olarak değerlendirilen davranışın klinik riski 

maskeleyebildiği, gelişimine uygun araçlarla tanı konulmazsa atlanabildiği ve okul öncesi 

dönemde hafif olan problemlerin daha sonraki yaşlarda ciddi yeti yitimine neden olabildiği 

bilinmektedir(21). Okul öncesi dönemde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) 

olan çocukların %40’ı okul ve yuvadan geçici olarak uzaklaştırılmış, %16’sı ise 

kovulmuştur(6). Bu sebeple belirtilerin fark edilmesi ve zamanında müdahalesi önemli olup 

geç dönemdeki işlevsellik kaybını azaltmaktadır. 
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Onsekiz yıllık izlem çalışmasında Fichter ve arkadaşları, çocukluk çağı depresif 

belirtilerin erişkin yaştaki duygudurum bozukluğunun ve madde kullanımının; çocukluk 

fobilerinin ise ileri dönem anksiyete bozukluğunun habercisi olduğunu gösterdiler(22). 

Erişkin yaştaki duygudurum bozukluğu ön görücülerinin çocukluk çağındaki “yorgunluk”, 

“uyku bozukluğu”, “depresif düşünme” ve subjektif psikopatolojik belirtiler olduğu 

bildirilmektedir. Yeni Zelanda’daki uzunlamasına izlem çalışmasında da; 3 yaşındayken 

impulsif veya yeni ortamlarla karşılaştığında çok utangaç, korkak olanların 21 yaşına 

geldiklerinde psikiyatrik bozukluğa sahip olmalarını daha olası bulmuşlardır(23). Almanya’da 

doğumdan ergenliğe kadar olan bir izlem çalışmasında, 2 yaşındayken zayıf özkontrolü 

olanların 15 yaşına geldiklerinde özkontrolünü sağlayanlara göre daha fazla dışayönelim 

belirtileri gösterdikleri, riskli bebeklerin takip edildiklerinde obstetrik riskin varlığında 

erkeklerde değil ama kızlarda daha fazla dikkat sorunlarının olduğunu bildirmişlerdir(24).  

 

Okul öncesi dönem mizaç özelliklerini inceleyen Pitzer ve arkadaşları öfkeli, frustre, 

irritabil halde olmanın daha çok davranım bozukluğuna; korkulu, kaygılı ve üzgün olma 

halinin içeyönelim (internalizing) problemlerine yol açtığını bildirmişlerdir(24). Davranışsal 

inhibisyon çocuğa bağlı özelliktir. Erken çocukluktaki davranışsal inhibisyonun 5 yıl sonraki 

anksiyete bozukluğunun güçlü öngörücüsü olduğu bildirilmiştir. Uzunlamasına izlem 

çalışmalarında 2 yaşındaki utangaçlığın anne depresyonu ve annenin aşırı kontrol tutumu 

varlığında, orta çocukluk dönemi anksiyete belirtileri artışına yol açtığı görülmüştür. 

 

Psikiyatrik belirtileri olan okul öncesi dönem çocuklarının az bir kısmı tedavi altına 

alınırken, bu belirtilerle ilgili riskler önemsiz değildir; zor çocuk bakımı, aile etkinliklerine 

katılamama, yaşıt ilişkisi geliştirememe, tehlikeli davranışlarda bulunma ve okula 

başladığında okuldan uzaklaştırılma, atılma gibi problemler görülür(14). 

 

Okul öncesi dönemde hızlı fiziksel (nöral gelişimi de içerir), davranışsal, duygusal ve 

bilişsel gelişim görülür, bu nedenle herhangi bir hastalık güvenilir şekilde 

değerlendirilemeyebilir. Ayrıca bireysel farklılıklar psikiyatrik belirti olarak görülebilir. 

Küçük çocuklarda görülen problemli davranış “çocuk merkezli” değil, aynı zamanda 

ebeveyn-çocuk ve daha geniş çevre merkezlidir(6). Bu açıdan okul öncesi dönemin dikkatle 

değerlendirilemesi ve tespit edilen problemlerin gelişimsel özelliklerden ayırt edilmesi 

gerekir. Tespit edilen belirtilerin de ne kadar işlevsellik kaybı yaptığı ve çocuğun bireysel 

özellikleri, gelişimsel farklılıkları ve sosyal çevresi göz önüne alınmalıdır.  
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C. Okul Öncesi Dönem Psikopatolojilerinin Epidemiyolojisi 

 

 

Okul öncesi dönemde psikofarmakolojik tedavi gören çocuk sayısı Amerika Birleşik 

Devletleri’nde 1990-1995 arasında 3 kat artış göstermiştir ve bununla birlikte psikiyatri dışı 

ortamlarda yapılan taramalarda 2-5 yaş arası herhangi bir psikiyatrik hastalık sıklığı %16-%26 

arasında bulunmuştur(3).  

 

       Birmaher ve ark. 2- 5 yaş arası çocuklarda yaptıkları taramada 204 çocuğun %13’ünün en 

az 1, %6’sının 2 ve %4’ünün 3 veya daha fazla DSM-IV eksen 1 tanısı aldıklarını 

saptamışlardır. Bu tanılar içerisinde en sık dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 

bulunmuştur. Dışayönelim bozukluklarında komorbidite ise oldukça sık (%35) 

bulunmuştur(25). 

 

Yapılan çalışmalarda, okul öncesi dönemde psikiyatrik sorunu olan çocukların ancak 

%19’unun polikliniğe başvurduğunu ve hastalık ne olursa olsun olguların çoğunda agresyon 

ve karşı olmanın görüldüğü, okul öncesi dönemde %7-%25 arasında değişen problemli 

davranış sıklığı olduğundan bahsedilmektedir(6).   

 

Erken çocuklukta uyumsuzluk, öfke nöbetleri ve agresyon sıktır. Yaklaşık çocukların 

%75’i 2 yaş civarlarında öfke krizlerine girerler. Bazı araştırmacılar bunu “normatif kötü 

davranış (yaramazlık)” olarak değerlendirirler. Okul öncesi dönem davranım bozukluğu tanısı 

koymak bu nedenle zordur. Nozolojik olarak, gelişimsel seviyesi ile uyumsuz ve tutarsız 

davranış, klinik olarak davranış bozukluğu olarak kabul edilir. Wakschlag ve ark., heterojen 

özellikler taşıyan okul öncesi dönem örneklemini incelemişler (n=327) ve grubun %23’ü 

klinik olarak yıkıcı davranış bozukluğu, %26’sı ise subklinik davranım bozukluğu tanısı 

almıştır(21). 

 

Okul öncesi dönem psikopatoloji prevalansı ile ilgili çalışmaların sonuçlarında; 

psikopatoloji sıklığı seperasyon anksiyetesi bozukluğu (SAB) için %0,3-5; sosyal fobi için 

%2-4; özgül fobi için %0-2 ve depresyon için %0-2 olarak rapor edilmiştir(13). 

 

İspanya’da yürütülen okul öncesi dönem major depresyon prevalans çalışmasında 

grubun %15,6’sı olası depresif olarak bulunmuş ve tanısal değerlendirme sonucunda 
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%1,12’sinde majör depresyon tanısı konulmuş, cinsiyet dağılımı ise eşit bulunmuştur(26). 

Bazı araştırmacılar ise çocukların bilişsel ve afektif olarak depresyonu 

deneyimleyemeyeceğini ve tanının şüpheli olduğunu ileri sürerler. Bazı yaşlarda, depresyon 

fark edilmeyebilir çünkü çocuklar duygusal olarak depresif süreci tarif edemeyebilirler.  

Başka bir çalışmada, Egger ve Angold, 307 okul öncesi dönem çocuğunu değerlendirmişler 

ve major depresyon oranını %1,4 olarak bulmuşlardır(6).  

 

Ülkemizde, 2009 yılında yapılan geniş ölçekli çalışmadaysa, 12-42 ay yaş aralığının 

ruhsal profilinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Karabekiroğlu ve ark., çocukların sosyal, 

duygusal, psikiyatrik ve gelişimsel sorunlarının sıklığı ile bu sorunların şiddetinin dağılımını 

birincil bakım verenin bildirimine dayalı olarak incelemeyi amaçladıkları çalışma- 

larında tabakalı küme örnekleme yöntemi ile toplam 26.400 haneden 2775 bakım verene 

ulaşmışlar ve psikopatolojik belirti sıklığını oldukça yüksek bulmuşlardır. Katılımcıların 

%60.1’i çocuklarında psikiyatrik problem tariflemişlerdir(27). 

 

 

D.Risk faktörleri 

 

 

Okul öncesi dönem daha önce de vurgulandığı gibi sürekli gelişim ve değişimin olduğu 

bir dönemdir. Bedensel ve zihinsel gelişimin yanı sıra annenin işe başlaması, okula hazırlık, 

yaşıt ilişkisi gibi pek çok yaşam olayı bu dönemde deneyimlenir. Bu dönemde görülebilecek 

psikopatolojilere neden olabilecek nörolojik ve genetik etmenlerin dışındaki risk faktörleri 

çocuğa ait veya çevresine ait olarak gruplanabilir. Ruhsal yapı bu etkileşimlerle şekillenir. 

Psikopatoloji varlığında bunun kalıcılığı veya ergenlik, erişkinlik gibi ileri dönemlerde 

tekrarlama olasılığı bu risk etmenleriyle ilişkilidir.  

 

Çocuklardaki psikopatolojide genetik, anne-çocuk ilişkisi ve diğer çevresel nedenlerin 

de etkisi vardır. Psikiyatrik hastalıkların kalıtsallık özelliği daha büyük çocuklardaki duygusal 

problemlerle benzerlik gösterir. Maternal anksiyete sadece genetik aktarımla değil anksiyöz 

annelik stili ve model olma ile de çocuklar üzerinde etkiye sahiptir(28). 
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D.1.Yaş ve Cinsiyet 

 

Daha erken yaşta görülen psikopatoloji ileri hastalıklar için daha fazla risk taşımaktadır. 

Yaş arttıkça komorbidite oranı da artmaktadır(6,10). Yapılan çalışmalarda; 4 yaşındayken 

ruhsal belirtinin olmamasının 12 yaşında da benzerlik gösterdiğini ve dışa yönelim 

davranışların daha kalıcı seyir izlediği, erkek cinsiyetinin davranım bozukluğu açısından daha 

riskli olduğu gösterilmiştir(14,21). Kadın cinsiyeti ise duygudurum bozuklukları için 8 kat 

daha fazla risklidir(22).  

 

Kreşe giden çocuklardan oluşan bir grubu inceleyen araştırmada; anksiyete, depresyon 

ve somatik yakınmaların kızlarda daha fazla olduğu; okul öncesi dönem agresif davranışların 

yaşla birlikte azaldığı ancak dikkat ve düşünce problemlerinin yaşla birlikte arttığı 

gösterilmiştir. Agresif davranışta azalma okul çağıyla birlikte olan psikososyal olgunlaşmayla 

ilgili olabildiği ayrıca dikkat gelişimi tamamlanmadan ilkokula başlandığında ise okul 

yükünün artmasıyla dikkat sorunlarında artışın gözlenebileceği belirtilmektedir(8). 

 

Miller ve arkadaşları yaptıkları çalışmada okul öncesi dönem çocuklarında (n=455) 

DEHB ve davranım bozukluğu sıklığını araştırmışlardır. Buldukları sonuçlara göre,  yaşı 

küçük olan çocuklar yaşı büyük olanlarla kıyaslandıklarında, yaşı küçük olanların daha fazla 

davranış problemi; cinsiyet açısından bakıldığında, erkeklerin kızlara oranla daha fazla 

davranış bozukluğu göstermektedir. İki ve 3 yaş çocuklarında ise davranış probleminin 

cinsiyet faktörüne göre hiç bir farklılık göstermediğini bulmuşlardır(29). 

 

 

 

D.2. Prenatal-Perinatal- Postnatal Etmenler 

 

 

Yapılan çalışmalarda gebelik hastalıkları (vajinal kanama, hipertansiyon, diyabetes 

mellitus, viral enfeksiyon, tiroid hastalıkları, preeklampsi), annenin gebeyken alkol, nikotin ve 

kafein kullanımı prenatal risk faktörleri olarak bulunmuştur. Chiu ve ark.  “çocuk davranış 

değerlendirme ölçeği (ÇDDÖ)” kullanarak davranış problemleri üzerindeki risk faktörlerini 

incelemişlerdir. Sonuçta prenatal kafeinin, çocukta sosyal problemlere; alkolün ise suça 

dönük (delinquent) davranış ve somatik problemlere neden olduğunu bulmuşlardır. Vajinal 
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kanama agresif davranışlar ve anksiyete/depresyonla ilişkiliyken, gestasyonel diyabet bu 

sorunlara ek olarak sosyal problemlere de yol açabilir diye rapor etmişlerdir. Prenatal 

dönemde annenin nikotin kullanımı ve uyuşturucu madde kullanımı çocuktaki davranış 

problemlerini arttırdığı ve bu etkinin de doz- yanıt ilişkisine sahip olduğunu 

göstermişlerdir(8). 

 

Gebelik öncesi ve gebelik sırasında sigara kullanan annelerin çocuklarında içeyönelim, 

dışayönelim ve toplam davranış puanlarında yükseklik gösterilmiş, bu etkinin sigaranın 

biyolojik ve psikososyal zararları ile gerçekleştiği ileri sürülmektedir. Ayrıca gebelikte sigara 

içen annelerin daha çok ev içi şiddete maruz kaldıkları, doğum sonrası çocuklarını daha 

olasılıkla istismar ve ihmal ettikleri ileri sürülmüştür(30). 

 

Çalışmalarda düşük doğum ağırlığının (<2500g) DEHB belirtileri ve ciddi davranışsal 

problemlere neden olduğu bulunmuştur. Postnatal dönemde 3 günden uzun küvöz bakımı da 

dikkat ve sosyal problemlerle ilişkili bulunmuştur. Prematüre doğum ve intraventriküler 

kanamanın çok düşük doğum ağırlığı ile birlikte veya tek başına sosyal ve akademik 

becerilerde kısıtlılığa yol açtığı da gösterilmiştir(8,18). 

 

Pitzer ve ark. araştırmalarında çocukta ruhsal bozuklukları incelerken öyküdeki 

prenatal-perinatal-postnatal risk gruplarını şu şekilde sınıflandırmışlardır(24): 

1. Risk yok: Zamanında doğum (38-42 hafta), normal doğum ağırlığı (2500-4200gr), 

gebelik ve doğumda komplikasyon olmaması, 

2. Orta derecede riskli: Preterm doğum (<37 hafta), erken doğum eylemi (tokolitik veya 

serkülaj) annede preeklampsi ancak komplikasyonun olmaması 

3. Yüksek derecede riskli: Çok düşük doğum ağırlığı (<1500gr), özel bakım isteyen 

asfiksi, ilk 7 günde ciddi komplikasyon (neonatal epilepsi, sepsis vb). 

 

Psikososyal risk etmenlerini ise şu şekilde belirlemişlerdir: Düşük eğitimli ebeveyn, 

fazla kalabalık ev ortamı, anne ve/veya babada orta veya ciddi derecede ruhsal hastalık 

varlığı, ebeveyninin çocukluğunda evden kaçma veya suça karışma öyküsünün olması, ana-

baba arası geçimsizlik, genç ebeveynler (<18yaş), tek ebeveynli aile, istenmeyen gebelik, 

ailenin sosyal desteğinin zayıf olması, ciddi kronik hastalık, ebeveynin düşük baş etme 

becerisi risk etmenlerindendir(24). 
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D.3.Sosyoekonomik Kültürel Etmenler 

 

 

Almanya’da risk etmenleri ve psikopatoloji tarama için yürütülen çalışmada 14478 

çocuk ve ergen incelemiş; daha küçük yaş, düşük sosyoekonomik düzey ve göçmen aileden 

olmanın çocuklarda daha çok psikopatolojiye neden olduğu gözlenmiş, kızlarda içeyönelim, 

erkeklerdeyse dışayönelim problemlerinin sık olduğu görülmüştür. Büyük çocuklarda DEHB 

daha sık görülürken, 3-6 yaş grubu çocuklarda davranım sorunları daha ön planda 

bulunmuştur(31). 

 

Anselmi ve ark., Brezilya’daki çocukları 4 ve 12 yaşlarındayken değerlendirmişler, 12 

yaşındayken görülen içe yönelim ve dışa yönelim davranışlarda düşüklüğün çocukların 4 

yaşındayken ailelerinin sahip olduğu gelirin daha fazla olmasıyla ilişkili olduğunu 

bulmuşlardır(32). Başka bir çalışmada çocuğun doğduğu zamanki ailenin ekonomik 

durumunun düşük olması daha sonra görülecek dışayönelim riskini arttırdığı, hatta diğer 

stresör etkenlerin denk olduğu gruplarda bile gelir durumu daha kötü olan çocukların daha 

yüksek dışayönelim davranışları gösterdikleri bildirilmiştir(18). 

 

Annenin temel eğitim eksikliği ve kendi çocukluğunda mental bozukluğa sahip 

olmasının çocuklarının ileride madde kullanımı riskini 6 kat artırdığı bulunmuştur(22). Okul 

öncesi dönem hiperaktiviteyi bildiren olguların öyküsüne bakıldığında, çocuk yetiştirme 

tutumunun problemli olduğu, ana-babadan herhangi birinde ruhsal bozukluk olduğu 

bildirilmiştir. Yine yapılan bir çalışmada düşük sosyoekonomik düzey daha düşük okul 

performansı, çeşitli disiplin sorunları ve erken yaşta DEHB sıklığı ile ilişkili 

bulunmuştur(5,17).  

 

D.4. Ailedeki  Psikopatoloji 

 

 

Ailedeki bir bireyin hastalığı tüm aile sistemini etkiler. Hasta çocuğun varlığı diğer 

kardeşleri de etkileyecektir. Furman ve Buhrmester yaptıkları çalışmada, kardeş ilişkilerinin 

niteliğini belirleyen etkenleri;  

a) Ailenin yapısı (yaş, yaş farkı, cinsiyet, kardeşin cinsiyeti, ailenin büyüklüğü, doğum sırası), 

b) Ebeveyn çocuk ilişkileri (ilişkilerin niteliği, kardeş ilişkilerinin yönetimi),  
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c) Çocukların karakter özellikleri (bilişsel, sosyal, kişilik) olarak tanımlamışlardır(33).  

 

Kronik hastalıklı veya engelli çocuğa sahip olmak anne babaları etkileyecektir. 

Çocuklarındaki patoloji ebeveynlerde suçluluk, yas ve inkar ve aynı zamanda çocuğun 

geleceği ile ilgili korku yaratır. Psikopatolojinin varlığı tüm aile sistemini etkiler(34). 

 

Fiziksel veya ruhsal hastalığa sahip kardeşin varlığı genetik aktarımın dışında başlı 

başına risk etmenidir. Engeli olan bir kardeşe sahip çocukların yaşadıkları problemler; 

kardeşin rahatsızlığından dolayı suçluluk duyma; kardeşin davranış ve/veya 

görünümünden utanma ve onunla iletişimden kaçınma, kendisinde de aynı rahatsızlığın 

olabileceğine dair korku; daha az ilgi gördüğü için kıskançlık ve/veya öfke; başkalarının 

yaşadıklarını anlamadıklarını düşündüğü için kendini yalıtma, kardeşinin 

yapamadıklarını telafi etmek için çok başarılı olması gerektiğine inandığından üzerinde baskı 

hissetme; arkadaşları ile yaptığı planlar ve diğer sorumlulukları ile çakışsa bile kardeşe 

bakmak zorunda olmanın yükü; kardeşin rahatsızlığı ile ilgili bilgi ihtiyacı olmak üzere 8 

başlık altında toplanmaktadır(35). 

 

Kardeş ilişkilerinin doğası kardeş-kardeş ilişkilerinin dışında diğer etmenlerle şekillenir. 

Her bir çocuğun mizaç özellikleri, ailedeki diğer ilişkilerin niteliği ve anne-çocuk, anne-baba 

ilişkisi ile şekillenir. Yapılan çalışmalarda 5 yaşındayken olan kardeş çatışmalarının daha 

sonraki okul ve evde olan davranış bozukluğu için belirteç olabileceği gösterilmiştir(28). 

 

Sağlıklı anneleri olan çocuklarla karşılaştırıldıklarında, depresif anneye sahip çocukların 

duygudurum, anksiyete ve yıkıcı davranım bozukluğu geliştirme olasılığı daha yüksek 

bulunmuştur(36,37). Benzer şekilde depresif annelerin çocuklarında davranım bozukluğu, ve 

anksiyöz annelerin de çocuklarında sağlıklılara göre daha fazla davranım bozukluğu rapor 

edildiği bilinmektedir(17). Ülkemizde yapılan bir çalışmada bebek gelişimi ile anne 

depresyonu araştırılmış ve depresif annelerin bebeklerinde anlamlı gelişim gerilikleri 

bildirilmiştir(37,38).  

 

Çalışmalarda anne ya da babada psikopatoloji varlığının çocuklarda sadece genetik 

yatkınlığa yol açarak değil aynı zamanda daha fazla anne- baba çatışması, daha bozuk anne-

baba-çocuk ilişkisi ve kişilerarası ilişkilerde daha fazla strese yol açarak ruhsal bozukluk 

gelişme riskini arttırdığı, depresif annelerin çocuklarına karşı daha olumsuz tavra yatkın 
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oldukları ve bunun da çocuklar üzerinde düşük özgüven ve beraberinde davranış 

problemlerine yol açabileceği bildirilmiştir(17,39,40). Birmaher ve ark., ebevyen 

psikopatolojisinin çocukta herhangi bir duygudurum bozukluğu riskini arttırdığını 

göstermişlerdir(25). 

 

Çalışmalarda antisosyal gençlerin kardeşlerinde erken başlangıçlı davranım bozukluğu 

riskinin daha fazla olduğu kanıtlanmıştır. Brotman ve ark. tutuklu gençlerin küçük 

kardeşlerini (n=92) incelemişler ve bu çocukları davranım bozukluğu için yüksek risk grubu 

olarak tanımlamışlardır(41). 

 

Apalaçi yaptığı çalışmada, yaygın gelişimsel bozukluğu olan ve olmayan çocukların 

ağabey ve ablalarının psikolojik uyum ve kardeş ilişkilerini incelediği çalışmasında, her iki 

gruptaki kardeşlerin,  davranış sorunları ve sosyal uyum ölçeklerinden aldıkları puanlar 

arasında anlamlı bir farklılık bulmamıştır. Ancak yaygın gelişimsel bozukluğu (YGB) olan 

çocukların kardeşlerinin, YGB olmayan çocukların kardeşlerine oranla,  anlamlı düzeyde daha 

yüksek depresyon ve daha düşük benlik kavramına sahip olduklarına dikkat çekmektedir(42).  

 

Öç ve ark. yaptıkları bir çalışmada anne babalarında ruhsal bozukluk olan çocukların 

%62,3’ünde herhangi bir ruhsal bozukluk tanısı varken, sağlıklı anne babaya sahip kontrol 

grubunda bu oranı %34,3 olarak bulmuşlar ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 

olduğunu göstemişlerdir. Yine anne babalarında ruhsal bozukluk olan çocuklarda en sık 

konulan tanıyı DEHB olarak bildirmişlerdir(43). 

D.5. Aile Yapısı ve Tutumu 

 

 

Ailenin çocuğu olumsuz yaşam olaylarından koruyan, destekleyici bir işlevi olduğu; 

ilgili, duyarlı ve güvenli ev ortamının çocuklarda uyumu arttırdığı bilinmektedir(39).  

 

        Yaşıtlarından zarar gören çocukların daha az etkilenmesinde annenin ve kardeşinin 

sıcaklığı-yakınlığı ve olumlu ev atmosferinin yeri olduğunu Bowes ve ark. çevresel risk 

çalışmasında göstermişlerdir. Anne-çocuk ilişkisinden bağımsız olarak kardeş-çocuk 

ilişkisinin de çocukların davranışlarını tampon etme görevi olduğunu ve bu ailevi etkenlerin 

erkek çocukları üzerinde kız çocuklarından daha fazla etkili olduğunu göstermişlerdir(44).  
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Çocuğa aşırı düşkün, sorumluluk vermeyen, aşırı disiplin uygulayan, sınırlayan ya da 

ihmal eden, örnek olmak yerine sadece ve sürekli uyaran, güven vermeyen, suçlayıcı, fiziksel 

ya da ruhsal sorunları olan ebeveynler çocuğun gelişim aşamalarını sağlıklı atlatamaması 

yanında, uyum sorunları geliştirmelerinden ve yaşamın ileri dönemlerinde ciddi 

psikopatolojilerin ortaya çıkmasından sorumlu tutulmaktadır(45). 

 

Çocuğun önemli özdeşim nesnelerinden birisinin annesi olduğunu ve doğumdan itibaren 

annesi ile uzun süreli bir ilişki kurduğu göz önüne alındığında; annenin mizaç özelliklerinin 

çocuğun stres verici yaşam olayları ile başa çıkmasında ve davranış problemi gelişiminde ne 

kadar etkin olduğu ortaya çıkmaktadır(46).   

 

Çocuğun ilk yaşı içinde yaşanan aile sorunları (geçimsizlik, işsizlik vb.) genel ve 

dışayönelim sorunlarını belirlerken; 2. ve 3.yaşta deneyimlenen sorunlar hem içe hem de 

dışayönelim problemlerini belirler(47). Bu nedenle bağlanma ve sosyal öğrenme modelleri 

bakımından iyi anababalık örnekleri geliştirilmektedir. Bebeklik döneminde duyarsız bakım 

verme, ebeveynlerin farkında olmadan çocukların yıkıcı davranışlarını pekiştirmesi ve sıkı 

disiplin (şiddet, baskı v.b) uygulamaları da yıkıcı davranım bozukluğuna neden olur. Annenin 

duyarsız tutumu tek başına erken çocukluk dışayönelim sorunlarına yol açar(48).  

 

Anne eğitimi, tutumu gibi maternal riskler kontrol altına alındığında bile ailevi risklerin 

doğrudan veya dolaylı çocuk psikopatolojisi üzerinde etkileri görülmüştür. Okul çağındaki 

çocuklarda bilişsel beceri ile uyumlu olarak baş etme becerisi gelişirken okul öncesi dönem 

çocukları için bu bilgi kısıtlıdır(48). 

 

Okul öncesi dönemde görülen agresyonun devam etmesinin antisosyal davranışın 

belirteci olduğunu ileri süren çalışmalar vardır. Bu nedenle erken çocukluk fiziksel 

agresyonunu iyileştirmede ebeveynlik yaklaşımlarını test eden çalışmayı Brotman ve ark. 

yapmışlardır. Ebeveynlik yaklaşımlarını katı-disiplinli (harsh), duyarlı (responsive) ve uyarıcı 

(stimulating) olarak sınıflamışlar, bu tutumların yüksek riskli çocukların agresif davranışı 

üzerindeki etkilerini incelemişler ve katı tutumun en olumsuz etkiye sahip olduğunu 

göstermişlerdir. Bunun nedenini araştıran çalışmalarda afektif ve sözel iletişimde eksik olan 

anne-çocuk etkileşiminin problemli davranışı olan çocukların yanlış algılanmasına ve daha az 

destek görmesine sebep olduğu görülmüştür. Ayrıca müdahaleci veya düşmanca tutumu olan 
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anneler çocuklarının frustrasyon tepkisini arttırıp daha zayıf düzenlemeyle daha yıkıcı 

davranışlar göstermesine yol açtığı gösterilmiştir(3,5,49). 

 

Degnan ve ark., araştırmalarında 2-5 yaş arası 318 çocuğun davranışlarını ve annelerinin 

tepkilerini laboratuvar ortamında incelemişler; isteme ve engellenme gibi durumlarda fazla 

kontrolcü annelerin çocuklarında, ayrıca yüksek tepki gösteren çocuk grubu ve müdahale 

etmeyen anne grubunda, düşük fizyolojik regülasyonu olan çocuk grubunda diğerlerine göre 

daha fazla agresyon gözlemişlerdir(3). 

 

Yapılan çalışmalarda; parçalanmış, ayrılmış ailelerde yetişen tek ebeveynli olan 

çocuklar psikopatoloji ve özellikle davranım bozukluğu açısından daha riskli 

bulunmuştur(21,50). Depresyon tanısıyla izlenen okul öncesi dönem çocuklarında herhangi 

patolojisi olmayanlara göre, bekar anneyle birlikte yaşama sıklığı daha fazla bulunmuştur(51). 

Bir çalışmada 2-5 yaş arası bipolar bozukluk tanısı alan 31 çocuk incelendiğinde %70’inde 

ailevi stres bildirilmiş. Bunlar; boşanma, tek ebeveyn ve evlat edinilmedir(52).  

 

Başka bir çalışmada, Akdemir ve Gökler bipolar bozukluğu olan anne babaları 

incelemişler ve ebeveynlerin çocuklarında özellikle duygudurum ve davranım bozukluğunun 

daha sık olduğunu ve bu çocukların anne baba tutumunu olumsuz değerlendirdiklerini 

bulmuşlardır. Bu anne babaların çocukları ile olumsuz ilişki kurduğu ve güvensiz bağlanma 

stilleri geliştirdikleri, çevrelerindeki kişilerin farkına varma ve onları anlama becerilerinin 

azaldığını aynı yazıda tartışmışlardır(53). Abalı ve Mukaddes, bipolar bozukluğu olan anne 

babaların çocuklarının %57’sinde DEHB bulmuşlardır(54) . 

 

Türkiye’de de yapılan bir çalışmada anne babalarında ruhsal bozukluk varlığında 

ailelerin daha çok parçalanmış olduğu; sosyoekonomik düzey azaldıkça ruhsal bozukluktan 

etkilenme riskinin arttığı görülmüştür(43). 

 

Ford ve ark. tarafından yapılan, 5-15 yaş arası 2587 çocuğun 3 yıllık izlem çalışmasında 

ruh sağlığı açısından kötüye gidiş etmenlerinin bu süreçte tek ebeveynli ailede yaşamak, 

ebeveynlerin boşanması, ailede hastalığın varlığı ve yakın arkadaşın kaybı olduğunu 

göstermişlerdir(10). 
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E.Okul Öncesi Dönemde Psikiyatrik Değerlendirme  

 

 

Okul öncesi dönem çocuklarının ruhsal değerlendirilmesi zordur. Bazen tanılar 

uygunsuz, abartılmış olabilir veya normal davranış varyasyonları patolojik olarak 

değerlendirilip medikal tedaviye başlanabilir. Bu dönemde çocukların gelişimine uygun 

testler-ölçekler kullanılmalı, nörogelişimsel süreç göz önünde bulundurulmalıdır(14). Ön 

tanılar olarak değerlendirilmeli, süreç içerisinde takip edilmelidir, erken yaşta etiketlemeye 

(stigmatizasyon) fırsat verilmemelidir. 

 

 Bununla birlikte geçerlik ve güvenirliği fazla olan değerlendirme araçlarının desteği 

ile yapılan psikiyatrik muayeneler sonucunda ruhsal profilin açığa çıkarılması önemlidir. 

Böyle bir değerlendirme sonucunda tespit edilecek psikiyatrik tanılara zamanında müdahale 

fırsatı oluşacaktır. Erken dönemde yapılan müdahale işlevsellik kaybını en aza indirecektir. 

 

 

E.1.Klinik görüşme- değerlendirme 

 

 

Küçük çocuklar için en güvenilir psikiyatrik değerlendirmenin ebeveyn bildirimine 

dayandığı bilinmektedir. Çocuklara 2 yaşından itibaren doğru tanı güvenilir şekilde 

konulabilir(55). Okula gitmedikleri için tanı koyarken akademik performans ve okul 

başarısına göre değil, etkinliklere ve oyuna katılımı göz önünde bulundurulmalıdır(51). 

 

Ayrıntılı gelişimsel öykü alınmalıdır. Başvuru nedeni döneme özgü bir sorundan mı 

(örneğin 2 yaşına bastığında özerklik kazanmak), gelişim dönemlerinde ne gibi zorluklar 

yaşadığı (örneğin anneden ayrılmaya tepki), ruhsal belirtinin şiddeti, psikomotor gelişimde 

sapmanın olup olmaması sorgulanmalıdır. Risk etmenleri kadar koruyucu etmenler de 

araştırılmalıdır. Bu yaş çocukları aileyle iç içe olduklarından aile yapısı ve üyelerin ruhsal 

durumunun değerlendirilmesi yardımcı olacaktır(11). Ruhsal durum muayenesi, anne-çocuk 

ilişkisini gözleme, oyun gözlemi ile klinik değerlendirme okul öncesi dönem 

değerlendirmesini oluşturur. 
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E.2.Tamamlayıcı Testler-Ölçekler 

 

 

Daha küçük çocukları değerlendirmede Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Vineland 

uyuma yönelik davranış ölçeği, Denver gelişim testleri, Bayley gelişim testi, Gessel bebek 

envanteri dil-motor-sosyal gelişim gibi alanları değerlendirmede kullanılmaktadır. Ayrıntılı 

bilişsel gelişim için 2 yaşından itibaren Stanford-Binet zeka testi kullanılabilir. Cümle 

tamamlama testi, çocuk algı testi, Goodenough-Harris adam çizme testi gibi projektif 

psikolojik testler de kullanılmaktadır. Ülkemizde de kullanılan yapılandırılmış görüşme 

ölçeklerinden K-SADS okul dönemi çocukları için geliştirilmiş, 6 yaşından itibaren 

kullanılmaktadır.  Derecelendirme ve davranışsal problemleri değerlendrime ölçeklerinden bu 

dönem için en yaygın kullanılan Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeğidir(56). 

 

 

F.Tanı Sınıflamaları 

 

 

Hızlı bir gelişim dönemi olan okul öncesi dönemde gelişimsel psikopatolojiden 

bahsedilmektedir. Gelişimsel psikopatoloji çocuğun patolojisinin normal davranışla ilişkisine 

ve erişkin patolojisinin çocukluktaki öncüllerine eşit derecede önem verir(57). 

 

Patolojik davranış: Bir çocuğun davranışının problem sayılabilmesi için bazı ölçütler 

gerekir. Bunların arasında yaşa uygunluk, yoğunluk, süreklilik ve cinsel rol beklentileri 

sayılabilir. Bir davranışın normalliği bu ölçütlerce sınırlanır(58). 

 

DSM-IV tanı sınıflamasının okul öncesi dönem çocuklarda ve bebeklerde tanı 

konulmasında yetersiz olduğunu söyleyen çalışmalar vardır. Bu nedenle bebeklerde ve erken 

çocukluk döneminde ruh sağlığı ve gelişimsel sorunları tanı sınıflaması 0-3 (DC:0-3) 

geliştirilmiştir. Bu sınıflamada davranışsal ve duygusal örüntüler, bakım veren çocuk ilişkisi 

göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir(56).   

 

Gardner ve Shaw, okul öncesi dönemdeki davranışsal problemleri klinik olarak; yıkıcı 

davranış problemleri ve duygusal problemler olarak ikiye ayırarak sınıflamışlardır(28).  
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F.1. Yıkıcı Davranış Problemleri  

 

Dışayönelim veya eyleme vuran davranışlar, dikkat problemleri ve karşı gelmeyi içerir. 

DEHB ve karşıt olma karşıt gelme bozukluğu (KOKGB) ile daha sık karşılaşılırken, davranım 

bozukluğu (DB) ise agresyon ve yıkıcılığın daha ağır formlarını içerdiği için okul öncesi 

çocuklarda DB tanısının ölçütleri nadiren karşılanır. Erken çocuklukta yıkıcı davranış 

problemleri en sık görülen psikiyatrik belirtilerdir. Özellikle 2 yaşından sonra çocuklara 

kurallar koymaya çalışan aileler çocuklarında agresif davranışla karşılaşırlar. Trembley, 17 

aylıktan itibaren çocukların %70’inin oyuncakları diğerlerinden aldığı, %46’sının istediklerini 

almak için başkasını ittiği, %21-27’sinin yaşıtlarını ısırmak, onlara vurmak gibi agresif 

davranışlar sergilediklerini rapor etmiştir. Bu davranışlar özellikle kardeşinin varlığında, 

sahiplenme tartışmasından dolayı daha fazla gözlenir. Duygusal problemlere göre davranışsal 

problemler daha fazla araştırılmıştır(59).  

 

Egger ve Angold yapılandırılmış görüşme ile yaptıkları taramada okul öncesi çocuklarda 

DEHB sıklığını %3, karşıt olma karşıt gelme bozukluğu sıklığını %7 olarak bulmuşlardır. 

Yıkıcı davranış bozukluğunda küçük yaşlarda cinsiyet farklılığı görülmez. DEHB; ana 

özelliği dikkat eksikliği (çocuklar oyunu sürdürmekte zorlanır, dinlemez, tamamlamadan 

etkinlikleri yarım bırakır), hiperaktivite (kasırga gibi fazla hareketli olmak) ve dürtüselliktir 

(dinlememek, tehlike nedir bilmemek) ve karşı olma karşı gelmeden ayrımı güçtür. 

 

Karşıt olma karşıt gelme bozukluğu; öfkeli, reddedici, uyumsuz ve bazen agresif 

davranışları içermektedir. Tanı için 6 aydan uzun sürmesi ve çocuğun fonksiyonelliğini ciddi 

olarak bozması gerekir. Erken çocuklukta saldırganlık benzeri davranışlar sık görülmesine 

rağmen, ebeveynleri çocuklarının davranışlarının sonucunu anlamada yetersizlikleri olduğunu 

düşündüğünden bu davranışları tolere ederler(7). 

 

 

F.2. Duygusal Problemler 

 

Emosyonel problemler; içeyönelim belirtileridir. Örneğin anksiyete, depresyon ve 

travma sonrası stres bozukluğu bu grupta yer almaktadır ancak bu problemler okul öncesi 

dönemde yıkıcı davranış bozukluklarına göre daha az araştırılmıştır. Küçük çocuklar 

duyguları ile ilgili iletişime geçmezler ve dahası normal duygulanımları (korku, ağlama gibi) 
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patolojik olanlardan ayırt etmek de zordur. Bu dönemde görülen duygusal belirtiler 

bozukluktan ziyade stres verici yaşam olaylarına gösterilen tepkidir. 

 

Luby’e göre ise okul öncesi dönem çocuklarına DSM-IV’e dayanarak tanı konulabilir. 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun, majör depresyon, travma sonrası stres 

bozukluğunun, otizm ve mental retardasyonun okul öncesi dönemde açıkça tanınabileceği, 

anksiyete bozukluklarının alt tiplerine ayırmada ise sorun yaşanabileceği literatürde 

geçmektedir(14,21,60). 

 

Okul öncesi dönem psikopatolojilerini sınıflamak için farklı sınıflama sistemleri 

literatürde mevcuttur. Gelişimsel seyrine göre ruhsal hastalıkları Angold ve Egger şu şekilde 

sınıflamıştır: 

1-Yaşamın ilk yıllarında görülen ve hafif iyileşme-kötüleşmelerle seyreden kronik tabloya 

sahip olanlar: Yaygın gelişimsel bozukluk (YGB), Mental retardasyon (MR) ve tartışmalı 

olarak DEHB, 

2-Küçük yaşlarda görülen ve erişkin çağda görülmediği düşünülen ruhsal hastalıklar: 

Seperasyon anksiyetesi (SAB) bu grupta değerlendirilir ama bu konuyla ilgili araştırmalar 

tartışmalıdır,  

3-Erken çocukluk veya geç çocuklukta başlayan, zamanla seyrinde dalgalanma gösteren ama 

prevalansında ciddi değişikliler olmayan hastalıklar: KOKGB, sosyal fobi ve DEHB, 

4-Erken çocuklukta nadir görülen ama yaşla artan hastalıklar: Unipolar depresyon ve yaygın 

anksiyete bozukluğu (YAB), 

5-Erken çocuklukta oldukça nadir olan ama ergenlikte sıklığı artan hastalıklar: Şizofreni, 

panik bozukluk(55).   

 

Yine Egger ve Angold derleme yazılarında, okul öncesi dönem tanı sınıflaması yaparken 

geniş mizaç özelliklerini negatif afektivite (erişkin nörotisizmine benzer) ve uç mizaçlar 

(davranışsal inhibisyon ve disinhibisyon şeklinde) olarak tanımlamışlar. Davranışsal 

inhibisyonun okul öncesi dönem çocuklarının %15’inde olduğunu ve bunun anksiyete, korku 

dolu sıkıntılar ve yeni durumlarda utangaçlık ve içe çekilmeyle tanındığını; sıklıkla kalıtsal ve 

ailevi anksiyete bozukluklarıyla birlikte ileri dönem anksiyete bozukluğu ve depresyonla 

ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Davranışsal disinhibisyon ise inhibisyonun tersine, yenilik 

arama davranışının fazla olduğu, tehlikeden kaçınmanın az olduğu irritabl özelliklerle 
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karakterizedir ve böyle çocuklar ileri dönem DEHB, davranım bozukluğu, komorbid 

davranım bozukluğu ve bipolar bozukluk ve agresyon riskine sahiptirler(6). 

 

Gelişimsel psikopatoloji çalışmaları bu dönemde görülen hastalıklar genelde 3 grupta 

ele alınır: 

1. Gelişimsel bozukluk (YGB ) 

2. Davranışsal bozukluk (DEHB, KOKGB, DB) 

3. Emosyonel- duygusal bozukluk (anksiyete bozuklukları ve depresyon) 

 

Pavuluri ve Luk, okul öncesi dönem psikopatolojilerini sınıflamak için bir taslak 

oluşturmuşlardır. Bu taslağa göre ruhsal bozukluğu olan ve risk taşıyan diye iki grup vardır: 

 

1.Okul Öncesi Dönem Davranış Bozukluğu (Behavior disorder): 

a.Yıkıcı davranış bozukluğu (DEHB, KOKG, DB) 

b.Emosyonel-duygusal bozukluk (anksiyete, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, 

aşırı utangaçlık, kaçınganlık, bağlanma bozuklukları, uyum bozuklukları) 

c.Karma yıkıcı-duygusal davranış bozukluğu 

d.Gelişimsel bozukluklar (YGB) 

e.Fiziksel problemler (Konuşma güçlükleri, kekemelik, beslenme bozuklukları, uyku 

problemleri) 

 

2. Okul öncesi Dönem Davranış bozukluğu için riskler: (bozukluk olmayıp, risk etmenine 

sahip olanlar):  Anne-çocuk ilişkisinde ciddi veya çoklu sorunlar, ciddi anababa geçimsizliği, 

düşük sosyal sınıf, geniş aile, ebeveyn suçluluğu, anne psikopatolojisi, rehabilitasyon bakımı-

kuruma yerleştirilme(61). 

 

F.3. Komorbid Tanılar 

 

Komorbidite psikiyatrik hastalıklarda sık rastlanan bir durumdur, benzer şekilde 

komorbid ruhsal hastalıklar okul öncesi dönemde de sıktır. Kızlarda agresif davranışlarla 

birlikte anksiyete/depresyonun, erkeklerde agresif davranışlarla birlikte düşünce 

problemlerinin daha sık birlikte olduğunu ve yaş artışıyla birlikte komorbid durumlarda 

farklılık olmadığı gösterilmiştir(8). Depresif çocuklarla yaptıkları çalışmada %42’sinde 

DEHB, %28’inde anksiyete bozukluğu komorbiditesini Luby ve ark. bulmuştur. Ruhsal belirti 
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taraması yapılmış, okul öncesi dönem çocuklarının %25,2’sinde herhangi bir psikiyatrik 

belirti bulunmuş ve tüm örnekleme göre %5,4’ünde komorbidite tanımlanmıştır(51,62). 

Depresyon varlığında karşıt olma karşı gelme bozukluğu çok sık birliktelik gösterir, bu 

nedenle okul öncesi dönemde irritabilite, hırçınlık, inatlaşma tanıya özgü değil döneme özgü 

hastalık belirtileridir.  

 

Türkiye’de bir çalışmada poliklinik başvurusu olan çocukların %28,7’inde birden fazla 

tanı kaydedilmiştir. DEHBli çocuklarda en sık eş tanılar öğrenme bozukluğu(%11,7), sınır 

entellektüel işlevler(%7,8) iken anksiyete bozukluğu olanlarda en sık eş tanı 

depresyon(%13,9), depresyonu olanlarda da en sık anksiyete bozukluğu(%16,9) komorbiditesi 

rapor edilmiştir(12).  

 

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi polikliniğe başvuran 2-19 yaşları 

arasındaki 1028 hasta incelenmiş, en sık başvuru şikayetleri konuşma bozukluğu, okul 

sorunu-ders başarısızlığı, aşırı hareketlilik, anksiyete şikayetleri iken olguların aldıkları 

psikiyatrik tanılar%16,2 ile uyum güçlüğü (depresif-anksiyeteli); %14,8 ile DEHB olarak 

bildirilmiştir(63). 

 

Düşmanca-agresif davranışlar ve DEHB belirtileri çocukluk çağı bipolar bozukluğunda 

sıktır. Scheffer ve ark. okul öncesi dönem bipolar bozukluğu olan olguları incelediklerinde 

%81’inde DEHB birlikteliği görmüşlerdir. Ciddi irritabilitenin ön planda olduğunu 

belirtmişlerdir(52). 

 

   Erken çocukluk döneminde bipolar bozukluk, KOKGB ve DEHB klinik tabloları 

karışabilmektedir. Leibenluft ve arkadaşları juvenil maniyi fenotiplere ayırarak 

sınıflamışlardır. Bipolar bozukluk- geniş fenotip: şiddetli duygudurum ve davranışsal 

düzenleme bozukluğunda (severe mood dysregulation) anormal duygudurum, özellikle öfke 

veya da üzüntü çevre tarafından fark edilen şiddette ve günün en az yarısında gözlenir. 

Çocuklarda aşırı uyarılmışlık, insomnia, ajitasyon, distraktibilite, yarışan düşünceler, baskılı 

konuşma ve girişkenlik problemleri de eşlik edebilir. Uzamış öfke nöbeti, saldırganlık 

gözlenir. Bu belirtiler tanıda karışıklığa yol açabilmektedir. Ancak 1 yıldır devam eden ve 2 

aydan uzun dönemlerinin olmaması ayırıcı tanıda kullanılmaktadır. Küçük yaşta geniş fenotip 

özelliklerine sahip çocukların büyüdüklerinde bipolar bozukluk, DEHB ve davranım 

bozukluğuna dönüşümleri araştırılmaktadır(64). 
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          Bu dönemde tanısı nadir konulsa da; psikotik bozukluk, otizm ve DEHB gibi farklı 

hastalıklara ait belirtilerle tanınan çoklu karmaşık gelişimsel bozukluk görülmektedir. Bu 

çocukların klinik özellikleri; sosyal ve kişilerarası ilişkilerde güçlük gibi otistik belirtiler 

taşımasına karşın, ayrıca bu çocuklarda bozulmuş anksiyete ve duygulanım modülasyonu, 

düşünce ve dilde tuhaflıklar gösterirler, karmaşık öğrenme güçlüğü tablosu gösterebilirler; 

standardize ölçümler kullanılarak geriye dönük dosya değerlendirilmesinde; çoklu karmaşık 

gelişimsel bozukluğu olan çocuklar distimi ve davranım bozukluğu olan çocuklarla 

karşılaştırıldıklarında; daha erken semptom başlangıcına sahip, ilk hospitalizasyonları daha 

erken yaşta, daha kötü arkadaş ilişkilerine ve davranış değerlendirme ölçeğinde daha çok 

psikopatoloji gösterdikleri bulunmuştur. Bu hastalığın şizofreni veya bipolar bozukluğun 

erken belirtileri olduğu ileri sürülmektedir(65). 

 

 

G. Okul Öncesi Dönem Psikopatolojilerinde Tedavi 

 

 

Gleason yaptığı derlemede tedavi edilmemiş psikiyatrik bozuklukların okul öncesi 

dönem psikiyatrik bozukluklarının ciddi sorunlara yol açtığını bildirmiştir. Riskli 

davranışlarda artış, yaşıt ilişkisinde bozulma, okula başlarken zorlanma, aileyle olan 

etkinliklere katılım azlığı görülmüştür(14). Bu dönemde ruhsal belirtiler ele alınırken, 

çocuğun gelişimi, fiziksel sağlığı, bakım veren çevreyle ilişkisi ve ailedeki psikopatoloji önem 

taşımaktadır. İlaçlı tedavi bu grupta tartışmalıdır. Avrupa ile ABD arasında farklılıklar vardır. 

 

G.1.Nonfarmakolojik Tedavi 

 

Okul öncesi dönemde herhangi bir psikopatoloji varlığında aile müdahalesi tedavi 

seçeneklerinin en başında yer alır. Aile müdahalelerinin sistemik gözden geçirilmesinde 3-8 

yaş arası davranım bozukluğu olan çocuklarda ebeveyn eğitimi sağaltım açısından çok etkin 

bulunmuştur. Aileyi ele alırken zorlaştırıcı yanları kadar ailenin güçlü yanlarını da ele almak 

önemlidir. Dikkatli görüşme, günlük, ebeveyn-çocuk iletişiminin gözlenmesi değerlendirme 

sürecinde yer almalıdır. Aileye değerlendirme ile ilgili geribildirim verilmesi ve birlikte 

tedavi planı geliştirilmesi ve bunu yaparken de aileye sorunun nedeninin kendileri olduğunu 

değil onların çözümün parçası olduğunu vurgulamak gerekir. 
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Aileye birlikte oyun oynama, övgü belirtme, davranış gözlemi-günlük, teşvikler, sınır 

koyma, problem çözme ve disiplin hakkında eğitici videolar, rol oynamalar ve ev ödevleri 

verilebilir. Aile eğitimi, oyun terapisi, filial terapi, aile eğitimi, davranışçı terapi, bilişsel-

davranışçı terapi, özel eğitim okul öncesi dönem çocuklarında ilgili tanıda öncelikle seçilecek 

yöntemlerdir. Anksiyete bozukluklarında bilişsel davranışçı terapi, otizmde özel eğitim, 

agresyona müdahalede aile eğitimi bu dönem çocuklarında ilk tedavi seçeneğidir(14). 

 

Duygusal sorunlarda çocuğun gelişimine uygun oyunlar, resimli tablolar ve kuklaları 

içeren bilişsel davranışçı teknikler kullanılabilir. Bu seanslara anne baba katılımı özellikle 

anksiyöz ebeveynin varlığında sağlanmalıdır. 

 

Ruhsal belirtilerle tanı koyarken gelişimsel süreç, ailesel stresör etkenler, bakım verenin 

ruhsal durumu, altta yatan medikal hastalıklar dışlanmalıdır, sonra okul öncesi çocukların 

tedavi algoritmasında ilk seçenek ailenin bilgilendirilmesi ve aile eğitimidir. Küçük 

çocuklardan onam alınmaması, ailenin sorumluluğun büyük olması, çok küçük yaşlarda 

psikotrop ilaç kullanımı gibi etik konular göz önünde bulundurulmalıdır(14). 

 

 

 

G.2.Farmakolojik Tedaviler 

 

Okul öncesi dönemde ilaç reçetelenmesinde artış görülmektedir(16). En çok reçetelenen 

ilaç ABD verilerine göre stimülanlardır. 

 

G.2.a.Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi 

 

Aile eğitimi, davranış terapisi denendikten sonra ciddi sorun yaratan DEHB varlığında 

ilaç tedavisine geçilir(14). Okul öncesi dönem DEHB tedavisi çalışmasında (PATS), düşük 

doz kısa etkili metilfenidat kullanımı plaseboya göre anlamlı olarak daha etkin bulunmuş 

ancak yan etkiler büyük çocuklardan daha fazla görülmüştür(66). 

 

Tutkunkardaş ve Mukaddes derlemelerinde, okul öncesi dönem metilfenidatın 

etkinliğinin büyük çocuklara kıyasla bir miktar düşük olduğunu, atomoksetini 3 yaşından 
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itibaren etkin olarak kullanan bir açık çalışmanın olduğunu ancak doz ve yan etki açısından 

dikkatli kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir(67). 

 

G.2.b.Yıkıcı Davranım bozuklukları 

 

Altta yatan diğer hastalıklar varlığında YGB, MR, DEHB veya anskiyete bozukluğuna 

uygun yaklaşımdan sonra ciddi sorun yaratan yıkıcı DB’de antipsikotik ilaçlar özellikle 

risperidon sıklıkla kullanılmaktadır(14).  

 

G.2.c.Yaygın Gelişimsel Bozukluklar 

 

Dil, sosyal gelişimi arttırmak ve adaptif fonksiyonları geliştirmeyi hedefleyen çoklu 

modaliteli ve eğitim, konuşma terapisi, davranış terapisini de kapsayan multidisipliner 

yaklaşım söz konusudur. Ancak DEHB, davranım bozukluğu, saldırganlık, işlevselliği 

etkileyen repetetif davranış gibi durumlarda psikofarmakolojik yaklaşım önem kazanır(14). 

Yapılan bir çalışmada Mukaddes ve ark., otistik spektrum bozukluklarında davranış 

bozukluklarının tedavisinde Risperidon kullanımı etkinliğini göstermişlerdir(68). 

 

 

 

G.2.d. Anksiyete Bozuklukları 

 

Okul öncesi dönemde tipik görülen korkular ve endişelerden veya törensel 

davranışlardan, yaygın ve işlevselliği bozacak derecede olan anksiyete belirtileri ayırt edilmeli 

ve tedavi edilmelidir. Anksiyete bozukluklarında özellikle psikoterapinin (bilişsel- davranışçı 

terapi, oyun terapisi) etkin olduğu, bilişsel davranışçı terapinin ilk seçenek olduğu 

vurgulanmaktadır, ancak işlevselliği ciddi olarak bozan veya dirençli durumlarda ilaç 

tedavisini uygulayan genelde açık uçlu çalışmalar, olgu bildirimleri vardır ve daha çok 

fluoksetin kullanılmıştır(14). 

 

Bir olgu serisinde, okul öncesi dönem altı obsesif-kompulsif bozukluk tanılı olguya 

fluoksetin tedavisi uygulanmış, 5 olgunun faydalandığı gözlenmiştir. Ancak yaş küçüldükçe 

yan etkilerin arttığı bildirilmiştir(69). 
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G.2.e.Duygudurum Bozuklukları 

 

Okul öncesi dönem major depresif bozuklukta ilk yaklaşım psikoterapidir, fakat 

randomize klinik deneylerle seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin kullanımı etkin 

bulunmuştur. Bipolar bozukluk nadir görülse de küçük yaşlarda tedavisi zor olabilmektedir, 

lityum, risperidon, valproik asit, olanzapin ve ketiyapin kullanılan çalışmalar vardır. 

Tolerabilite ve etkinlik açısından okul öncesi dönem çocuklarında risperidon kullanımının 

daha etkin olduğunu söyleyen çalışmalar vardır(14,70). 

 

G.3.Koruyucu yaklaşım  

 

Erken başlangıçlı davranışsal problemlerin duygusal olanlardan daha ciddi sonuçlara yol 

açtığı bilinmektedir(10,39). Bu nedenle anababa okulları ile önlem alınabilir. Aile eğitim 

programlarının özellikle agresyonla baş etmede yararlı olduğu pek çok çalışmada 

gösterilmiştir(49). Olumlu anababalık şekilleri geliştirilmelidir. Örneğin çocukların sıkılmaya 

başladıklarında özdenetim (self-kontrol) sağlayamadıkları ve impulsif davrandıkları dönemde 

çocuğun tehlikeye gireceği durumları önceden kestirebilmeli ve mümkünse birlikte oyun 

oynamalıdır. Daha geniş aile ve bakım çevresi erken davranışsal ve duygusal problem 

oluşumunu etkiler. Ev içi eğitim, görsel medyanın kullanımı, ev ziyaretleri koruyucu 

hizmetler arasında yer almalıdır. Riskli grupların belirlenmesi ve takip edilmesi önemlidir. 

G.4.Okul Öncesi Eğitim 

 

Okul sistemine çocukların dahil olduğu yaş ülkeden ülkeye değişmektedir. Ancak 

ilkokuldan önce yapılandırılmış ortamlarda bulunmak (yuva, anaokulu gibi) faydalıdır. Bu 

ortamlar çocukların kendilerini düzenlemesi-ayarlaması (self regülasyon) için sosyal talebi 

arttırır ve çocukların öğretmeni dinlemesi için daha fazla dikkat etmelerini sağlar(39). Çocuk 

genel davranış kurallarına uymuyor ise, okulun görevlerinden biri de çocuğa uygun 

davranışların öğrenimini sağlamaktır. Genel bir ifade ile söylenecek olursa okul çocuğun 

bilişsel gelişimine katkıda bulunurken, sosyalleşmesini de sağlar.  Ancak ev dışında gündüz 

vakit geçirdikleri alanlarda (yuva, kreş) düşük kaliteli bakım veriliyorsa bunun daha çok 

davranış bozukluğuna neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumları 

denetlenmelidir(28). 

 

Okul öncesi eğitim kurumu, çocuğun aileden aldığı ilk eğitimin geliştiği bir yerdir. 
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Okul öncesi eğitimin amacı çocuğun duygusal, bilişsel, bedensel ve sosyal gelişimini 

sağlamak,  uyumlu bir yaşam sürebilmesi için gerekli olan temeli oluşturmaktır. Çocuk 

okulda diğer çocuklar ve öğretmeni aracılıyla topluma uyum sağlamayı öğrenir. 

Anaokulunda geçirilen süre arttıkça çocuklarda gözlenen paylaşma, işbirliği yapma, 

arkadaşlarıyla beraber oynama gibi olumlu sosyal davranışların sıklığı da artmaktadır. 

İlköğretimde yüksek başarı için en önemli dönem olan okul öncesi dönemde, çocuğun sosyal 

hayatta uyum gösterip göstermediği ön plandadır. Bu olmadığında çocukta davranış 

problemleri görülmekte ve bu problemler okul hayatı boyunca çocuğun eğitimini 

engellemektedir(71). 
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III. YÖNTEM VE GEREÇ 

 

 

A.Yöntem 

 

Araştırma açık uçlu, kontrollü, anket ve değerlendirme ölçeklerine dayalı bir tez çalışmasıdır. 

 

A.1.Örneklem 

  

Bu tez çalışmasında yer alan çocuklar ve anneleri 3 gruba ayrılmıştır: Hasta grubu, 

kardeş grubu ve sağlıklı kontrol grubu. Hasta grubu ve kardeş grubu aynı zamanda poliklinik 

grubu; sağlıklı kontrol grubu ise kreş ve anaokulu grubu olarak tanımlanmıştır. 

 

Poliklinik grubu olarak İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’na başvurmuş olan ailelerden çocukları 2-6 yaşları (24-

72 ay) arasında olanlar alınmıştır.  Henüz ilkokula başlamamış ve araştırmaya katılmak için 

gönüllü olanlar rastgele alınmıştır.  

 

 Poliklinik başvurusunda bulunan aileler iki alt gruba ayrılmıştır. Başvurusu okul öncesi 

dönem çocuğu için olan grup hasta grubu olarak tanımlanmıştır. Bu gruptaki çocuklar en az 1 

kez psikiyatrik polikliniğine başvurmuş ve ruhsal açıdan değerlendirilmiştir. Hasta grubu 71 

olgudan oluşmaktadır.  

 

 Karşılaştırmak için kontrol grupları riskli ve risksiz gruptan seçildi.  

Ağabey/abla/kardeşte psikiyatrik hastalık olması risk etmeni olarak literatürde tanımlandığı 

için, başvurusu olan ve poliklinikten herhangi bir psikiyatrik tanıyla takip edilen çocukların 

kardeşleri sorgulanmış ve 2-6 yaş arasında olan kardeşler alınmış, kardeş grubu olarak 

tanımlanmıştır. Kardeş grubu 59 olgudan oluşmaktadır. Kardeş grubu olarak hasta grubunun 

kardeşleri özellikle alınmamıştır. Bunun sebebi olarak genetik ve çevresel açıdan zaten hasta 

grubu ile benzer bir özellik göstereceği düşünülmüştür. Değerlendirmenin daha anlamlı 

olması için polikliniğe başvuran hasta grubu olmayan diğer çocukların kardeşleri alınmıştır.  

 

Sağlıklı kontrol grubu ise benzer yaş ve cinsiyette, ağabey/abla/kardeşinde ve 

kendisinde de hiç çocuk psikiyatrisi başvurusu olmayan çocuklardan oluşmaktadır. Bunun 
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için İstanbul Üniversitesi’ne bağlı (Sabancı Gündüz Bakımevi ve Kreşi ve Rektörlük Kreşi) 

kreşlerden kontrol grubu sağlanmıştır. Kreş müdürlüklerinden izin ve onam alınmıştır. Ölçek 

ve formlar kreşte annelere anlatılmış, çalışma açıklanmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden 

ailelerden toplam70 çocuk sağlıklı kontrol grubunu oluşturmuştur. 

 

 Araştırmaya dahil olma ölçütleri tüm gruplar için şöyledir: 

*Öz veya üvey annesinin sağ olması ve çocukla birlikte yaşamaları,  

*Çocuğun 24 ay-72 ay arasında olması ve ilkokula başlamamış olması 

*Annesinin Türkçe’yi anlaşılır biçimde kullanması, 

*Annesinde ölçekleri doldurmaya veya cevaplamaya engel olacak ciddi fiziksel hastalığının 

olmaması, 

*Çocuğun ciddi fiziksel hastalığının olmaması, 

* Polikliniğe istismar şüphesi veya adli olgu olarak getirilmiş olmaması, 

*Poliklinik grubu için başvurusunun olması, kontrol grubu için başvurunun olmaması 

*Katılımın gönüllü olması. 

 

  Annelere formlar ve ölçekler hakkında bilgilendirilme yapılmıştır. Katılımcı 

annelerden; genel bilgi formunu, çocuğun ruhsal belirtilerini taramak için Çocuk Davranış 

Değerlendirme Ölçeği’ni (ÇDDÖ) ve annelerin kendi ruhsal belirtilerini taramak için Belirti 

Tarama Listesini (BTL), annenin çocuk yetiştirme tutumu ve ailenin yapısını anlayabilmek 

için Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Ölçeğini (AHÇYTÖ) doldurmaları istenmiştir. Çocuğu 

24-36 ay arasında olan annelere ÇDDÖ/2-3 yaş formu, 36 aydan büyük olanlara ise ÇDDÖ 

/4-18 yaş formu verilmiştir. 

 

Araştırmada katılan ve formları eksiksiz dolduran toplam 200 kişi (sağlıklı kontrol 

(n=70), hasta grubu (n=71), kardeş grubu (n=59)) değerlendirilmiştir. 
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B. GEREÇLER 

 

B.1. Genel Bilgi Formu: 

 
 

Araştırmada veri toplama aracı olarak ailelerin demografik özelliklerini belirlemek için,   

araştırmacı tarafından geliştirilen “Genel Bilgi Formu” (anket) kullanılmıştır (Ek-1). Annenin 

dolduracağı bu formda çocuğa ve aileye yönelik sorular bulunmaktadır. Pitzer ve 

arkadaşlarının(24) önerdiği prenatal-perinatal-postnatal risk etmenlerinin de sorgulanması 

amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan annelere çocuklarının yaşı, cinsiyeti,  

kardeş sayısı, anne yaşı, baba yaşı, annenin öğrenim durumu, baba öğrenim durumu,  

annenin mesleki durumu,  babanın mesleki durumu,  çocuğun varsa eğitim durumu,  anne 

baba arası akrabalık, sigara-alkol-madde alışkanlıkları, ruhsal bozuklukları, çocuğun 0-2 

yaşta aldığı bakım, doğum zamanı, doğum biçimi, doğum ağırlığı, tıbbi özgeçmişi, dil ve 

motor gelişimi, aile öyküsü, başvurusunun olup olmadığı, tanı alıp almadığına dair sorular 

sorulmuştur. Ölçekteki maddeler, annelerin yazılı olarak dolduracağı ve işaretleyeceği 

şekilde düzenlenmiştir. 

 

 

B.2. Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği:  

 

 

Bu tez çalışmasında ölçeğin hem 2-3 yaş (Ek-2), hem de 4-18 yaş (Ek-3) için olan 2 

formu kullanılmıştır. Her iki yaş grubunu da kapsayan ÇDDÖ/ 1,5-5 yaş formunun henüz 

Türkçe geçerlik ve güvenirliği yapılmadığından tercih edilmemiştir. Achenbach tarafından 

geliştirilen bu ölçeklerin, orijinal ismi Child Behavior Checklist( CBCL), çocukların 

işlevsellik alanlarını ve sorun davranışlarını değerlendirmektedir. Nesnel bir puanlama 

olanağı sağlayan, çocuklarda sadece sorun alanlarına değil güçlü yanlar, yetenekler ve 

yeterlik alanlarına ilişkin de bilgi veren ve pek çok kültürler arası ve epidemiyolojik 

araştırmada kullanılan ölçeklerdir(72,73).  
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B.2.a. Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği ÇDDÖ/ 4-18 yaş:  

 

 

  1983’te geliştirilmiştir. Melda Akçakın ve Işık Savaşır tarafından 1983 yılında 

Türkçe'ye çevrilen ÇDDÖ’nün 1991 versiyonunun adaptasyon ve standardizasyon çalışması 

Erol ve arkadaşları(74) tarafından yapılmıştır.  

 

  Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği/4-18: 20 yeterlik ve 113 problem maddesinden 

oluşmaktadır. Yeterliği değerlendiren maddelerde katılımın miktarına ve niteliğine göre 

derecelendirme yapılır ve üç yeterlik alanında alt ölçek puanları (Etkinlik, Sosyallik ve Okul 

alt ölçekleri) ve bunların toplamı ile “Toplam Yeterlik” puanı elde edilir. Davranışsal ve 

duygusal sorunları tanımlayan maddeler son altı ayda görülme sıklık derecesine göre 0,1 ve 2 

olarak derecelendirilerek doldurulur. Ölçekten “İçeyönelim (internalizing)” ve “Dışayönelim 

(externalizing)” olarak iki ayrı davranış belirti puanı elde edilir. “İçeyönelim”  grubunu;  

"Sosyal İçe Dönüklük”, “Somatik yakınmalar”, “Anksiyete/Depresyon”; “Dışayönelim”  

grubunu ise “Suça Yönelik Davranışlar”  ve  “Saldırgan Davranışlar” alt testlerinin toplamı 

oluşturur. Ölçekte her iki gruba da girmeyen “Sosyal Sorunlar”, “Düşünce Sorunları” ve 

“Dikkat Sorunları” da yer almaktadır. Tüm alt testlerin toplamı “Toplam Problem” puanını 

verir.  

 

Bu tez çalışmasında okul öncesi dönem olduğu için okul, ders ve başarısını sorgulayan 

yeterlik kısmı değerlendirilmemiştir. Araştırmamızda, okul öncesi çocuklarla çalışmamız 

nedeniyle ÇDDÖ/ 4-18’nün “etkinlik”, “sosyallik” ve “okul” alt ölçekleri değerlendirme dışı 

bırakılmıştır. ÇDDÖ’nün ikinci bölümünde yer alan, davranış sorunlarını ve duygusal 

sorunları tanımlayan 113 madde (sorun davranışlar) değerlendirmeye alınmıştır.  

 

Ölçeğin test-tekrar test güvenirliği, toplam problemde 0,84; iç tutarlılığı 0,88 olarak 

bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak yapılan geçerlik çalışmasında, 

maddelerin %99’unun ölçülmesi amaçlanan belirtileri anlamlı (p<.01), pozitif ve tatmin 

edici düzeyde ölçtüğünü göstermiştir. Eğitim düzeyi düşük olan ya da okuma yazması 

olmayanlara bir görüşmeci tarafından okunarak ve yanıtlar kaydedilerek ölçek 

uygulanabilmektedir.  
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B.2.b.Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği ÇDDÖ/ 2-3 yaş:  

 

 

 Yine Achenbach tarafından 1992 yılında geliştirilmiştir. İçeyönelim puanı, dışayönelim 

puanı ve toplam puan olmak üzere, çocuğun davranışsal/duygusal sorunlarını puanlayan, ek 

sorunun olup olmadığını da sorgulayan 100 maddeden oluşan bir ölçektir. Altı alt test 

(anksiyöz/depresif, sosyal içe dönüklük, uyku problemleri, somatik problemler, agresif 

davranış ve yıkıcı davranış)  puanları da elde edilir. Yüksek düzeyde bir–hafta (r=0.88) ve bir-

yıl(r=0.73) test-test tekrarı güvenirliği vardır(75). ÇDDÖ/2-3’ün Türkçe’ye çeviri ve 

uyarlaması 1993 yılında Erol ve ark. tarafından yapılmıştır(70). Ölçeğin iç tutarlılığı 635 

çocuğun puanları üzerinden elde edilen Cronbach alfa katsayısı ile hesaplanmış, içeyönelimde 

0,77; dışayönelimde 0,76 ve toplam sorunda 0,82 olarak bulunmuştur(74). 

   

   Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeğinden elde edilen ham veriler standart T 

skoruna (T skorunda ortalama =50, standart sapma= 10) çevrilerek değerlendirilmiştir. T 

skorları alt testler için: Eğer T<67: normal, T >70: klinik olarak anlamlı,  67≤T≤70  ise 

sınırda klinik (borderline) olarak değerlendirilirken; T skorları içeyönelim, dışa yönelim ve 

toplam puanlar için ise eğer  T<60:normal, T >63 ise klinik, 60≤T≤63 ise sınırda klinik 

olarak değerlendirilir(72). ÇDDÖ/4-18 formu uyku sorunlarını alt test olarak kapsamaz ve 

sosyal sorunlar, düşünce sorunları ve dikkat sorunları da alt test olarak ÇDDÖ/2-3 formunda 

değerlendirilmemektedir. 

 

 

B.3.Belirti Tarama Listesi (BTL):  

 

 

 Hem klinik hem de araştırma durumlarında, deneklerin ruhsal belirtilerinin 

dağılımını ve şiddetini belirlemek için ilk kez 1974'te Derogatis tarafından geliştirilmiş ve 

1977’de aynı kişi tarafından gözden geçirilmiştir. Ölçek  'hiç' (0 puan) ile 'çok fazla' (4 

puan) arasında beşli likert tipinde cevaplanan 90 madde ve 9 alt birimden oluşan bir 

özbildirim ölçeğidir. Türkiye'de geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Dağ (1991) tarafından 

yapılmıştır(76). 



 32 

 Sorular,  bugün dahil son bir hafta göz önünde bulundurularak yanıtlanır. Dokuz alt  

birim şu  şekildedir: 

1. Somatizasyon (SOMA) boyutu: çeşitli bedensel işlevlere ilişkin zorlanmayı, 

2. Obsesif-kompulsif (OBKO) boyutu, bireyin düşünmekten ve / veya yapmaktan kendini 

almadığı istenmeyen düşünce ve davranışların yarattığı zorlanmayı, 

3. Kişilerarası Duyarlık (KADU) boyutu: kişinin yetersizlik ve kendini aşağılama 

duygularından kaynaklanan zorlanmayı, 

4. Depresyon (DEPR) boyutu: Depresif ruh hali ve duygulanımla, yaşam ilgilerinin 

azalması, güdü ve enerji kaybı ve intihar düşünceleri gibi belirtilerden oluşan 

zorlanmayı, 

5. Anksiyete (ANKS) boyutu: aşırı düzeyde açık kaygı tablosuyla bağlantılı zorlanmayı, 

6. Düşmanlık (DÜŞM) boyutu: öfke, saldırganlık ve kırgınlık duygularından kaynaklanan 

zorlanmayı, 

7. Fobik anksiyete (FOKA) boyutu: kaçma ve kaçınma gibi fobik davranışlarla 

belirginleşen tablonun yarattığı zorlanmayı, 

8. Paranoid Düşünce (PADÜ) boyutu: yansıtıcı, kuşkucu ve düşmanca düşüncelerle 

grandiozite ve otonomi kaybı gibi korku ve sanrıların ön plana çıktığı zorlanmayı, 

9. Psikotizm (PSİK) boyutu ise sosyal çevreden uzaklaşmayı, şizoid yaşam biçimi veya 

şizofrenik sanrı ve varsanıların belirgin olduğu zorlanmayı ölçmektedir. 

 

 Alt ölçek puanları, bireyin maddelere verdiği yanıtların puanlarının sayısal toplamının 

o alt ölçekteki madde sayısına bölünmesi ile belirlenir. Genel Belirti Ortalaması (GBO) 

ise, tüm alınan puanların toplamının 90'a bölünmesiyle GBO elde edilir. Her bir alt test ve 

GBO'nın yorumlanmasında 0’dan 1,5’a kadar olan puanlar "normal"  kabul edilir; 1,51-2,5 

arası "araz düzeyi yüksek"; 2,51-4 arası "araz düzeyi çok yüksek" olarak yorumlanır (Ek-

4). 

 

 

B.4. Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği:  

 

 

Anne-babaların çocuklarıyla olan ilişkilerini ve onlara karşı tutumlarını değerlendirmek 

amacıyla Schaefer ve Bell tarafından 1958 yılında A.B.D’ nde geliştirilmiştir. Orijinal adı 

Parental Attitude Research Instrument (PARI) olan 23 alt ölçekten oluşan tümü 115 
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maddelik ölçeğin Türkçe'ye uyarlanması Le Compte ve arkadaşları (1978) tarafından 

yapılmıştır. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliği 0,58 ile 0,88 arasında bulunmuştur. Ölçeğin 

Türkçe’ye uyarlanmasında ölçek önce Türkçe’ye çevrilmiş madde anlaşılırlığı saptanmıştır. 

Türkçe’ye çevrildiğinde anlam kaybına neden olabilecek maddeler ölçekten çıkarılarak 

toplam soru sayısı 60 olarak saptanmıştır. Ebeveynler üzerinde denenen ölçeğin 

anlaşılamayan kısımları anlaşılır maddeler haline getirilmiştir(77). Ölçek 60 madde ve 5 alt 

ölçekten oluşmaktadır (Ek-5). Alt ölçekler, 

 

1.Aşırı kontrolcü annelik (16 madde): Burada aşırı kontrol, müdahelecilik, çocuktan çalışkan  

ve bağımlı olmasını isteme, annenin fedakarlığı ve çocuğun bunu anlaması gerekliliğine 

inanma yer almaktadır. 

2. Demokratik tutum ve eşitlik tanıma (9 madde): Çocuğa eşit haklar tanıma, fikirlerini  

açıkça belirtmesini destekleme, onunla  arkadaşlık  etme ve  bir  çok  şeyi paylaşma konuları 

bulunmaktadır. 

3.Ev kadınlığı rolünü reddetme (13 madde): Çocuklarla uzun süre kalmaktan hoşlanmamak, 

sinirlilik, yeni doğan bebeğin bakımından korkmak gibi konular yer almaktadır. 

4.Karı-koca geçimsizliği (6 madde): Bu bölüm anne baba arasındaki anlaşmazlığın çocuk 

yetiştirmedeki rolü, babanın düşüncesizliği, anneye yardımcı olmayışı gibi konuları 

içermektedir. 

5.Artık boyut ya da sıkı disiplin (16 madde): Sıkı disipline inanma, çocuğu zorlama, anne 

babasının kesin hakimiyetine inanma gibi konuları içermektedir(77,78). 

 

Yanıtlanmasında, her madde için, “Hiç uygun bulmuyorum (1 puan)”, “Biraz uygun 

buluyorum (2 puan)”, “ Oldukça uygun buluyorum (3 puan)”, “ Çok uygun buluyorum (4 

puan)”, şıklarından birinin seçilmesi ve işaretlenmesi istenir. Puanlamada 2, 29 ve 44. 

maddelere verilen yanıtlar tersine puanlanır. Her boyutun temsil ettiği alt test için ayrı 

puan elde edilir. Puanların yorumlanması, her alt test toplam puanın yüksekliği demokratik 

tutum haricinde, o boyutta yansıtılan tutumun onaylandığını gösterir.  
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C.  İSTATİSTİKSEL YÖNTEM 

 

 

Bu tez çalışmasında verileri değerlendirmede SPSS 16.0 istatistik paket programı 

kullanılmıştır. Demografik özelliklerini betimleyici frekans ve yüzde dağılımları çıkarılmış, 

sonra ölçeklerin ve alt boyutlarının puanları için ortalama (Ort) ve standart sapma (SS)   

değerleri saptanmıştır. Üç grubu karşılaştırırken değişkenlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek üzere ANOVA ve Kikare ile üçlü grup çocuklu değişkenleri 

karşılaştırılmıştır. Çocuk ÇDDÖ puanları, anne BTL puanları ve AHÇYTÖ puanlarının 

birbirleriyle bağıntısı incelenmiştir. Gruplar arası farklılık saptandığında Tukey Testi ile çoklu 

karşılaştırılmalar yapılmıştır. 

 

 

 

D. ETİK 

 

 

 Bu tez çalışması ile ilgili gerekli izinler, İstanbul Üniversitesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan yazılı olarak alınmıştır. Ayrıca çalışmanın yapılabilmesi için 

gerekli etik kurul onayı İstanbul Üniversitesi,  İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan 

alınmıştır (Ek-6 ). Tüm olguların anneleri, çalışmaya katılmadan önce Gönüllü Bilgilendirme 

Formu’nu okumuş (Ek-7) ve Onam Formu’nu imzalamışlardır (Ek -8). 
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IV. BULGULAR 

 

 
      Çalışmaya 63 kız (%31,5) ve 137 erkek (%68,5)  toplam 200 çocuk ve annesi katılmıştır. 

Poliklinik başvurusu olan ve takip edilenler hasta grubudur ve 56 erkek (E), 15 kız (K) olmak 

üzere 71 kişiden, riskli grup olarak poliklinik başvurusu olan başka çocukların kardeşleri 

kardeş grubu 59 kişiden (37 E, 22 K) ve her hangi bir psikiyatrik başvurusu olmayan sağlıklı 

kontrol grubu 70 kişiden (44 E, 26 K)  ve bu çocukların annelerinden oluşmaktadır. 

 

     Örneklemin %35,5’ini hasta grubu (N=71), %29,5’ini kardeş grubu (N=59) ve %35’ini 

sağlıklı kontrol grubu (N=70) oluşturmaktadır (Tablo 1). 

 

Tablo 1: Olguların Gruplara Göre Cinsiyet Dağılımı  

  

Kız Erkek Toplam 

N (%) N (%) N (%) 

Hasta Grubu 15 (21) 56 (79) 71(35,5) 

Kardeş Grubu 22 (37) 37 (63) 59 (29,5) 

Sağlıklı Kontrol Grubu 26 (37) 44 (63) 70 (35) 

Toplam 63 (31,5) 137 (68,5) 200 (100) 

 

    Yaş açısından tüm gruplar 2-3 yaş (24 ay-36 ay dahil) ve 4-6 yaş (>36 ay) olarak iki gruba 

ayrıldı. Yaş grupları açısından hasta, kardeş ve sağlıklı kontrol gruplarının birbirinden farklı 

olmadığı tespit edildi (p=0,757). Tüm örneklemde 2-3 yaş arası çocuk sayısı 58 (%29) iken 3 

yaşından büyüklerin sayısı 142 (%71) olduğu görüldü (Tablo 2). 
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 Tablo 2: Olguların Gruplara Göre Yaş Ortalamaları (Ay) 

  
Ort. ± S.S. Min. Maks. 

Hasta grubu 49,51 ± 14,64 24 72 

Kardeş grubu 50,17 ± 15,45 24 72 

Sağlıklı Kontrol Grubu 48,28 ± 13,95 24 72 

Toplam 49,27 ± 14,60 24 72 

 

Her üç gruptaki çocuklar minimum 2 maksimum 6 yaşında olup hasta çocukların yaş 

ortalaması 49,51±14,64, kardeş grubundaki çocukların yaş ortalaması 50,17±15,45 ve sağlıklı 

kontrol grubundaki çocukların yaş ortalaması ise 48,28±13,95’dir. Tüm çocukların yaş 

ortalaması ise 49,27±14,60 olarak hesaplanmıştır. Yaş ve cinsiyet olarak grupların birbirinden 

farklı olmadığı görüldü (Yaş için p=0,757; cinsiyet için p=0,064). 

 

Tablo 3:  Olguların Gruplara Göre Eğitim Durumu Dağılımı 

 Hasta 
 Grubu 

Kardeş 
Grubu 

Sağlıklı Kontrol  
Grubu Toplam 

  N (%) N (%)  N (%) N (%) 

Okul Öncesi Eğitim Alan 29 (41) 22 (37) 70 (100) 121 (60,5) 

Okul Öncesi Eğitim Almayan 42 (59) 37 (63) 0 (0) 79 (39,5) 

Toplam 71 (100) 59 (100) 70 (100) 200 (100) 

 

Olguların eğitim durumları gruplara göre karşılaştırılmıştır. Bütün olguların eğitim durumu 

göz önüne alındığında %60,5’i (n=121) okul öncesi dönemde eğitim almaktadır ve %39,5’i 

(n=79) de okul öncesi dönemde eğitim almamaktadır (Tablo 3).  
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Tablo 4: Olguların Ebeveynlerinin Yaş Ortalamalarının Karşılaştırılması 

 Gruplar Ort. ± S.S. Minimum Maksimum P 

Anne Yaşı 
 

Hasta Grubu 32,4 ± 5,4 17,0 44,0 

0,006* 
Kardeş Grubu 34,4 ± 4,8 23,0 43,0 

Sağlıklı Kontrol Grubu 34,9 ± 4,5 28,0 44,0 

Toplam 33,9 ± 5,0 17,0 44,0 

Baba Yaşı 

Hasta Grubu 35,9 ± 5,2 22,0 50,0 

0,117 
Kardeş Grubu 37,1 ± 5,1 26,0 47,0 

Sağlıklı Kontrol Grubu 37,7 ± 5,4 29,0 53,0 

Toplam 36,9 ± 5,2 22,0 53,0 

* : Tek Yönlü Varyans Analizi  (ANOVA) 

 

Anne ve babaların yaş ortalamaları olguların gruplarına göre karşılaştırılmıştır. Hasta 

grubunda yer alan çocukların annelerinin yaş ortalaması 32,4±5,4, kardeş grubunda yer alan 

çocukların annelerinin yaş ortalaması 34,4±4,8, sağlıklı kontrol grubunda yer alan çocukların 

annelerinin yaş ortalaması ise 34,9±4,5 ve annelerin genel yaş ortalaması 33,9±5,0 olarak 

hesaplanmıştır. Annelerin yaş ortalamalarının üç grupta farklı olduğu ve bu farkın istatistiksel 

olarak ileri derecede anlamlı olduğu gözlemlenmiştir (p<0,001). Hasta grubundaki annelerin 

yaş ortalamaları diğer gruplara göre anlamlı olarak düşük çıkmıştır. Hasta grubunda yer alan 

çocukların babalarının yaş ortalaması 35,9±5,2, kardeş grubunda yer alan çocukların 

babalarının yaş ortalaması 37,1±5,1, kontrol grubunda yer alan çocukların babalarının yaş 

ortalaması ise 37,7±5,4 ve genel yaş ortalaması 36,9±5,2 olarak hesaplanmıştır. Babaların yaş 

ortalamalarının ise üç grupta istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklı olmadığı 

gözlemlenmiştir (p>0,05) (Tablo 4).  

 

 

 

 

 



 38 

Tablo 5: Gruplara Göre Annelerin Yaş Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu 0,536 0,811 

  Hasta Grubu 2,548 0,007* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu -0,536 0,811 

  Hasta Grubu 2,012 0,055 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu -2,548 0,007* 

  Kardeş Grubu -2,012 0,055 

*: Tukey HSD  

Annelerin yaş ortalamasındaki farklılığın hangi gruplar arasındaki farklılıktan kaynaklandığı 

Tukey HSD çoklu karşılaştırma metodu ile analiz edilmiş ve bu farklılığın sağlıklı kontrol ve 

hasta grubu arasındaki farklılıktan kaynaklandığı gözlemlenmiştir (Tablo 5). 

 

Tablo 6: Annenin Eğitim, İş, Sağlık ve Bağımlılık Durumu  

  
Hasta  
Grubu 
N =71 

Kardeş 
 Grubu 
N = 59 

Sağlıklı Kontrol 
Grubu 
N = 70 

Toplam X2 P 

Eğitim Durumu N(%) N(%) N(%) N(%) 
    

Okur – Yazar 8 ( 11 ) 6 ( 10 ) 0 ( 0 ) 14 ( 7 ) 

72,31 0,001* 
İlk-ortaokul 37 ( 52 ) 31 ( 53 ) 3 ( 4 )    71 ( 35,5 ) 

Lise 15 ( 21 ) 9 ( 15 ) 18 ( 26 ) 42 ( 21) 

Yüksekokul-Üniversite 11( 15 ) 13 ( 22 ) 49 ( 70 ) 73(36,5) 

Şimdiki İş Durumu             

Çalışan 20 ( 28 ) 12 ( 20 ) 66 ( 94 ) 98 ( 49 ) 
89,17 0,001* 

Çalışmayan 51 ( 72 ) 47 ( 80 ) 4 ( 6 ) 102 ( 51 ) 

Sağlık Durumu             

Çok Problemli 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 

13,92 0,031* 
Hafif Problemli 19 ( 27 ) 8 ( 14 ) 8 ( 11 ) 35 ( 17 ) 

Çocuktan Önce Problemli 2 ( 3 ) 4 ( 7 ) 0 ( 0 ) 6 ( 3 ) 

Problem yok 49 ( 69 ) 47 ( 79 ) 62 ( 89 ) 158 ( 79 ) 

Bağımlılıklar             

Uyuşturucu Madde 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 

4,12 0,392 
Alkol 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 

Sigara 16 ( 23 ) 14 ( 24 ) 10 ( 14,3 ) 40 ( 20 ) 

Hiçbiri 54 ( 76 ) 45 ( 76 ) 60 ( 86 ) 159 ( 79 ) 

*: Ki-Kare Analizi 
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Olgu grupları arasında annelerin eğitim düzeyi, çalışma durumu, sağlık durumu ve madde 

bağımlığı durumu arasında bir anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Olgu grupları 

arasında annelerin eğitim, çalışma ve sağlık durumu arasında bir farklılık olduğu 

gözlemlenirken (p<0,05) olgu grupları arasında annelerin madde bağımlılığı durumu arasında 

bir bağlantı olmadığı gözlemlenmiştir (p>0,05) (Tablo 6). 

 

Tablo 7: Babanın Eğitim, İş, Sağlık ve Bağımlılık Durumu 

  
Hasta  
Grubu 
N =71 

Kardeş 
 Grubu 
N = 59 

Sağlıklı Kontrol  
Grubu 
N = 70 

Toplam X2 P 

Eğitim Durumu N(%) N(%) N(%) N(%)     

Okur – Yazar 4 ( 6 ) 6 ( 10 ) 0 ( 0 ) 10 ( 5 ) 

42,41 0,001* 
İlk-Ortaokul 29 ( 41 ) 27 ( 46 ) 6 ( 9 ) 62 ( 31 ) 

Lise 22 ( 31 ) 11 ( 19 ) 23 ( 33 ) 56 ( 28 ) 

Yüksekokul-Üniversite 16 (22 ) 15 ( 25 ) 41 ( 58 ) 72 ( 36 ) 

Şimdiki İş Durumu       

Çalışan 66 ( 93 ) 45 ( 76 ) 68 ( 97 ) 179 ( 89,5 ) 
16,24 0,001* 

Çalışmayan 5 ( 7 ) 14 ( 24 ) 2 ( 3 ) 21 ( 10,5 ) 

Sağlık Durumu       

Çok problemli 1 ( 1,5 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1,5 ) 2 ( 1 ) 

9,92 0,128 
Hafif Problemli 11 ( 15 ) 7 ( 12 ) 5 ( 7 ) 23 ( 11,5 ) 

ÇocuktanÖnce Problemli 1 ( 1,5 ) 4 ( 7 ) 0 ( 0 ) 5 ( 2,5 ) 

Problem Yok 58 ( 82 ) 48 ( 81 ) 64 ( 91,5 ) 170 ( 85 ) 

Bağımlılıklar       

Uyuşturucu Madde 1 ( 1,5 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0,5 ) 

4,33 0,632 
Alkol 1 ( 1,5 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1,5 ) 2 ( 1 ) 

Sigara 23 ( 32 ) 26 ( 44 ) 25 ( 35,5 ) 74 ( 37 ) 

Hiçbiri 46 ( 65 ) 33 ( 56 ) 44 ( 63 ) 123 ( 61,5 ) 

*: Ki-Kare Analizi 

Olguların grupları arasında babaların eğitim ve çalışma durumu arasında bir farklılık olduğu 

gözlemlenirken (p<0,05), babaların sağlık durumu ve madde bağımlılığı durumu arasında bir 

farklılık olmadığı gözlemlenmiştir (p>0,05) (Tablo 7). Sağlıklı kontrol grubunun %91’i lise 

ve üzeri eğitim seviyesine sahipken, bu oran hasta grubunda %53; kardeş grubunda %44’tür. 

Poliklinik başvurusu olanlarda baba eğitim seviyesi daha düşük bulunmuştur. Babaların iş 

durumuna bakıldığında; hasta grubu ile sağlıklı kontrol grubu birbirine benzer oranlarda 

çalışma durumuna sahipken; kardeş grubundaki babalar istatistiksel anlamlı olarak daha az 

çalışma oranına sahiptir. 
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Tablo 8: Aile Yapısının İncelenmesi 

 

Hasta 
Grubu 

Kardeş 
Grubu 

Sağlıklı Kontrol 
Grubu Toplam 

X2 p 
N  N  N  N  

Anne Baba Akrabalık       

Akrabalık Yok 55  40  64  159 

17,16 0,00* 
1.derece 1 4 0 5 

2.derece 4 1 1 6 

3.derece 11 14 5 30 

Anne Baba Birliktelik       

Boşanmış ve Ayrılar 2 1 4 7 

10,04 0,12 Baba vefat 0 2 0 2 

Birlikteler 67 56 66 189 

Aile Geliri       

Çok kötü 8 4 0 12 

25,16 0,00* 

Kötü 10 11 2 23 

Orta 36 36 41 113 

İyi 17 7 26 50 

Çok iyi 0 1 1 2 

Toplam Çocuk Sayısı       

1 33 0 34 67 

49,60 0,00* 
2 24 45 33 102 

3 13 12 3 28 

>3 1 2 0 3 

0-2 Yaş Çocuk Bakımı       

Hep anne 56 51 17 124 

69,50 0,00* 

Bakıcı 1 2 13 16 

Akraba bakıcı 10 5 23 38 

Çocuk Yuvası 3 1 12 16 

Diğer 1 0 5 6 

*: Ki-Kare Analizi 
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Olgu grupları arasında anne babanın akrabalık ve birliktelik durumu, ailenin geliri, ailedeki 

toplam çocuk sayısı ve 0-2 yaş çocuk bakımının kim tarafından yapıldığı arasında bir bağlantı 

olup olmadığı araştırılmıştır. Aile yapısında sadece anne babanın birliktelik durumunda 

farklılık olmadığı gözlemlenirken (p>0,05), diğer değişkenler açısından farklılık olduğu 

gözlemlenmiştir (p<0,05) (Tablo 8).  

Akraba evliliği açısından gruplara bakıldığında akraba evliliği varlığı hasta grubunda %22,5; 

kardeş grubunda %32,2 iken sağlıklı kontrol grubunda %8,6 olarak bulunmuştur. Poliklinik 

başvurusu olan gruplarda akraba evliliği anlamlı derecede yüksektir.  

Ailenin gelir seviyesine bakıldığında ise tüm gruplarda en sık bildirilen gelir seviyesi orta 

düzeydir. Ancak “çok kötü” ve “kötü” diyenler hasta grubunun %25’i; kardeş grubunun 

%25’i iken sağlıklı kontrol grubunun %3’ünü oluşturmaktadır. Hasta grubu ve kardeş 

grubunun gelir seviyesi sağlıklı kontrol grubundan anlamlı olarak düşüktür. 

Birden çok çocuğa sahip olma hasta grubunda %53,5; kardeş grubunda %100 ve sağlıklı 

kontrol grubunda  %51,4 olarak bulunmuştur. Çocuk sayısı ortalamaları bakımından kardeş 

grubu ile hasta grubu birbirinden farklı değilken; sağlıklı kontrol grubu 2 gruptan da anlamlı 

olarak düşüktür. 

Olguların 0-2 yaş arası bakımı sorgulanmıştır. 1 yaşına kadar sadece anne daha sonra akraba 

bakıcı veya anne-bakıcı birlikte bakım alanlar “diğer” grubunu oluşturmaktadır. Çalışan 

annelerin oluşturduğu bir grup olan sağlıklı kontrol grubunun bakım durumu kardeş ve hasta 

grubundan farklıdır. Hasta ve kardeş grubunda 0-2 yaş arası en çok bakım veren kişi annedir 

(Tablo 8). 

 

Tablo 9: Ailedeki Çocuk Sayısının Annelerin Eğitim Seviyesine Göre İncelenmesi 

  

Lise Altı Eğitim 
Seviyesi 

Lise ve Üzeri Eğitim 
Seviyesi  X2 P 

N ( % ) N ( % ) 

1 Çocuk 19 ( 22,4 ) 48 ( 41,7 ) 

11,914 0,003* 
2 Çocuk 46 ( 54,1 ) 56 ( 48,7 ) 

3 ve Daha Fazla Çocuk 20 ( 23,5 ) 11 ( 9,6 ) 

Toplam 85 ( 100 ) 115 ( 100 ) 

*: Ki-Kare Analizi 
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Olguların annelerinin eğitim düzeyi ile ailedeki çocuk sayısı arasında bağlantı olup olmadığı 

incelenmiş ve yapılan analiz sonucunda annelerin eğitim düzeyi ile ailedeki çocuk sayısı 

arasında ilişki olduğu gözlemlenmiştir (p<0,05). Eğitim düzeyi yükseldikçe çocuk sayısında 

azalma görülmektedir (Tablo 9). 

 

Gruplar arasında ailenin doğum öncesindeki cinsiyet beklentisi, doğumda sorun olup 

olmadığı, doğum şekli, doğum zamanı, doğum sonrasında ek tedavi durumu, sorun durumu ve 

ek fiziksel hastalık durumu arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Gruplar arasında 

sadece doğum şekli ve sorun durumu arasında bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir (p<0,05). 

Doğum şekli olarak sezaryenle doğum oranı hasta grubunda %46,5; kardeş grubunda %37,3 

iken sağlıklı kontrol grubunda %58,6 olarak bildirilmiştir. Sezaryen endikasyonu ise 

sorgulandığında olguların neredeyse tamamının elektif (anne ve doktor isteğine bağlı) 

sezaryen olduğu görülmüştür. Zor durumda endike olarak değerlendirildiğinde literatürde 

sezaryenle doğum da natal problem olarak değerlendirilmektedir. Yüksek sezaryen oranı 

nedeniyle soruna sahip olma durumu sağlıklı kontrol grubunda anlamlı olarak daha yüksek 

bulunmuştur (Tablo 10). 

Sorunlu doğum öyküsünün olup olmamasının aile tutumuna etkisi de araştırılmıştır. İleride 

tablosu yer almaktadır (Tablo 53). 
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Tablo 10: Prenatal – Perinatal - Postnatal Öykü 

*: Ki-Kare Analizi 

 

 

 

 

 

 
Hasta 
Grubu 

Kardeş 
Grubu 

Kontrol 
 Grubu Toplam 

X2 p 

 N  N  N  N  

Cinsiyet Beklentisi       

Olmayan 55 44 60 159 
2,717 0,257 

Olan 16 15 10 41 

Doğum Sorunları       

Sorunsuz Doğum 54 49 51 154 

5,871 0,209 Zor Doğum 14 9 19 42 

Doğar Doğmaz Ağlamadı 3 1 0 4 

Doğum Şekli       

Normal 36 37 25 98 

11,399 0,022* Sezaryen 33 22 41 96 

Vakumla 2 0 4 6 

Doğum Zamanı       

38-42 Hafta 58 50 53 161 

9,638 0,139 
7 Aydan Önce 5 3 1 9 

7-8 Ay 7 3 9 19 

>42 Hafta 1 3 7 11 

Postnatal Ek Tedavi       

Verildi 7 5 6 18 
0,100 0,951 

Verilmedi 64 54 64 182 
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Tablo 11: Olguların Gelişim Öyküsü 

  Hasta 
 Grubu 

  

Kardeş  
Grubu 

 

Sağlıklı 
 Kontrol  
Grubu  

Toplam P 

Anne Sütü (N=196)  

  

Ort.  ±  S.S. (Ay) 14,5 ± 7,6 14,5 ± 6,9 14,6 ± 6,6 14,5 ± 7,0 
0,996 

Min. - Maks. 1,0 - 30,0 1,0 - 28,0 1,0 – 26,0 1,0 - 30,0 

Yürüme  (N=198) 

Ort.  ±  S.S.(Ay) 13,7 ± 4,2 13,1 ± 2,3 12,8 ± 2,5 13,2 ± 3,1 
0,275 

Min. - Maks. 8,0 - 31,0 11,0 - 22,0 9,0 – 24,0 8,0 - 31,0 

İlk Kelime (N=187) 

Ort.  ±  S.S. (Ay) 15,2 ± 8,1 11,5 ± 4,7 11,6 ± 5,0 12,9 ± 6,4 
0,001* 

Min. – Maks. 4,0 - 42,0 5,0 - 30,0 5,0 – 28,0 4,0 - 42,0 

İlk Cümle  ( N =180) 

Ort.  ±  S.S.(Ay) 23,5 ± 11,6 19,7 ± 7,9 17,2 ± 5,6 20,1 ± 9,1 
0,001* 

Min. – Maks. 8,0 - 60,0 9,0 - 40,0 8,0 – 36,0 8,0 - 60,0 

Doğum Ağırlığı ( N=196) 

Ort.  ±  S.S.(kg.) 3,33 ± 0,62 3,26 ± 0,54 3,30 ± 0,46 3,30 ± 0,54 
0,773 

Min. – Maks. 1,83 - 5,5 2,0 - 5,15 2,0 - 4,5 1,83 - 5,5 

*: Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA ) 

 

Olguların gelişimi ile ilgili öykü alırken “bilmiyorum”, “hatırlamıyorum” diye cevaplayanlar 

ve dil gelişimi sorgulanırken henüz dil gelişimi olmayanlar dışlanmıştır ve cevap verenler 

değerlendirilmiştir. Gruplar arasında gelişim öyküsü parametrelerinin ortalamaları (anne sütü, 

yürümeye başlama ayı, ilk kelimeyi söyleme zamanı, ilk cümleyi kurma zamanı ve doğum 

ağırlığı) karşılaştırılmış ve bu parametrelerden ilk kelimenin söylendiği zaman ile ilk 

cümlenin kurulduğu zaman yaş ortalamalarının gruplar arasında istatistiksel olarak ileri 

derecede anlamlı bir şekilde farklı olduğu gözlemlenmiştir ( p<0,01 ) (Tablo 11). 
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Tablo 12: İlk Kelime Söyleme Zamanı Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu 0,125 0,990 

  Hasta Grubu -17,375 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu -0,125 0,990 

  Hasta Grubu -17,500 0,000* 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 17,375 0,000* 

  Kardeş Grubu 17,500 0,000* 

*: Tukey HSD 

 

İlk kelime söyleme zamanı ortalamasındaki farklılığın hangi gruplar arasında olduğu Tukey 

HSD çoklu karşılaştırma metodu ile analiz edilmiştir. Bu farklılığın kontrol ve hasta grubu 

arasında olduğu görülmüştür. Benzer farklılık kardeş ve hasta grubu arasında tespit edilmiştir. 

İlk kelime söyleme zamanı hasta grubunda kardeş grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede daha geri çıkmıştır, hasta grubu daha ileri yaşta dil gelişimi göstermektedir (Tablo 

12). 

 

Tablo 13: İlk Cümle Kurma Zamanı Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -2,512 0,141 

  Hasta Grubu -12,762 0,038* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 2,512 0,141 

  Hasta Grubu -10,250 0,120 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu -12,762 0,038* 

  Kardeş Grubu 10,250 0,120 

*: Tukey HSD 

 

İlk cümle kurma zamanının hangi gruplar arasında olduğu analiz edilmiştir. Bu farklılığın 

kontrol ve hasta grubu arasında olduğu tespit edilmiştir. İlk cümle kurma zamanı hasta 

grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede geri çıkmıştır (Tablo 13). 



 46 

Tablo 14: Olguların ÇDDÖ Alt Boyut Ortalamalarının Gruplara Göre Karşılaştırılması 

  
Hasta 
Grubu 
N=71 

Kardeş 
Grubu 
N=59 

Sağlıklı Kontrol 
Grubu 
N=70 

Toplam 

p 

Ort. ± S.S. Ort. ± S.S. Ort. ± S.S. Ort. ± S.S. 

Sosyal İçe dönüklük 61,48±16,15 61,41±16,43 51,53±6,2 57,98±14,36 0,001* 

Somatik Sorunlar 57,27±8,39 55,83±8,53 51,86±6,63 54,95±8,17 0,001* 

Anks. / Dep. 60,18±10,44 58,69±11,50 52,59±6,83 57,09±10,22 0,001* 

Sosyal Sorunlar 62,00±8,40 55,71±6,08 52,1±4,35 56,70±7,75 0,001* 

Düşünce Sorunları 63,65±10,70 57,32±7,26 52,5±4,33 57,89±9,19 0,001* 

Dikkat Sorunları 61,90±10,85 56,61±7,20 53,82±5,43 57,53±8,87 0,001* 

Suça Yönelik Davranış 60,36±10,11 60,76±10,74 51,91±6,68 57,52±10,11 0,001* 

Saldırgan Davranış 60,65±9,85 59,93±9,87 51,76±6,13 57,32±9,52 0,001* 

Uyku  54,73±8,84 54,08±12,42 50,00±10,00 52,90±10,48 0,274 

İçe Yönelim 60,92±10,23 58,86±10,40 49,11±9,02 56,18±11,15 0,001* 

Dışa Yönelim 60,45±10,16 59,84±11,14 48,64±8,36 56,14±11,28 0,001* 

Toplam Problem 63,92±9,38 61,28±12,15 49,07±8,72 57,94±12,00 0,001* 

*: Tek Yönlü Varyans Analizi ( ANOVA ) 

 

ÇDDÖ alt boyut ortalamaları karşılaştırılmış ve yapılan analiz sonucunda uyku alt boyutu 

haricinde ÇDDÖ alt boyut ortalamalarında gruplar arasında istatistiksel olarak ileri derecede 

anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p<0,01). Uyku alt boyutu dışındaki bütün alt boyutlarda 

hasta grubu istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek puan almıştır (Tablo 14). 
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Tablo 15:  Gruplara Göre Sosyal İçe Dönüklük Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -9,878 0,000* 

 Hasta Grubu -9,951 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 9,878 0,000* 

 Hasta Grubu -0,073 0,999 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 9,951 0,000* 

 Kardeş Grubu 0,073 0,999 

*: Tukey HSD 

Sosyal içe dönüklük alt boyut ortalamasındaki farlılık sağlıklı kontrol ve kardeş grubu 

arasında olduğu görülmüştür. Ayrıca benzer farklılık sağlıklı kontrol ve hasta grubu arasında 

da tespit edilmiştir. Sosyal içe dönüklük puanı hasta grubunda ve kardeş grubunda diğer gruba 

göre anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır (Tablo 15).   

 

Tablo 16: Gruplara Göre Somatik Sorunlar Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -3,975 0,013* 

 Hasta Grubu -5,411 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 3,975 0,013* 

 Hasta Grubu -1,436 0,555 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 5,411 0,000* 

 Kardeş Grubu 1,436 0,555 

*: Tukey HSD 

Somatik sorunlardaki farklılık sağlıklı kontrol ile kardeş grubu arasında ve sağlıklı kontrol ile 

hasta grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde tespit edilmiştir.  Hasta ve kardeş 

gruplarının somatik sorunlar alt boyut puanı sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde 

yüksek çıkmıştır (Tablo 16). 
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Tablo 17: Gruplara Göre Anks. / Dep. Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -6,107 0,001* 

 Hasta Grubu -7,599 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 6,107 0,001* 

 Hasta Grubu -1,491 0,658 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 7,599 0,000* 

 Kardeş Grubu 1,491 0,658 

*: Tukey HSD 

Anks./Dep. alt boyut ortalamasındaki farklılığın hangi gruplar arasında olduğu 

değerlendirilmiş, bu farklılığın sağlıklı kontrol ve kardeş grubu arasında olduğu ve benzer 

olarak sağlıklı kontrol ile hasta grubu arasında da farklılık olduğu tespit edilmiştir. Hasta 

grubu ve kardeş grubu puanlarının sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek 

olduğu görülmüştür (Tablo 17). 

 

Tablo 18: Gruplara Göre Sosyal Sorunlar Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark p 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -3,607 0,026* 

 Hasta Grubu -9,900 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu -3,607 0,026* 

 Hasta Grubu -6,293 0,000* 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 9,900 0,000* 

 Kardeş Grubu 6,293 0,000* 

*: Tukey HSD 

 

Sosyal sorunlar alt boyut ortalamasındaki farklılık üç grup arasında görülmüştür. Sosyal 

sorunlar hasta grubunda diğer iki gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 

çıkmıştır (Tablo 18).  
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Tablo 19: Gruplara Göre Düşünce Sorunları Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark p 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -4,817 0,013* 

 Hasta Grubu -11,147 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 4,817 0,013* 

 Hasta Grubu -6,320 0,001* 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 11,147 0,000* 

 Kardeş Grubu 6,320 0,001* 

*: Tukey HSD 

Düşünce sorunları alt boyut ortalamasındaki farklılık her üç grup arasında görülmüştür. 

Düşünce sorunları, hasta grubunda diğer iki gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

yüksek çıkmıştır. Aynı zamanda kardeş grubunda da sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu görülmüştür (Tablo 19). 

 

Tablo 20: Gruplara Göre Dikkat Sorunları Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark p 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -2,78976 0,245 

 Hasta Grubu -8,08196* 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 2,78976 0,245 

 Hasta Grubu -5,29220* 0,007* 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 8,08196* 0,000* 

 Kardeş Grubu 5,29220* 0,007* 

*: Tukey HSD 

Dikkat sorunları alt boyutu ortalamasındaki farklılığın sağlıklı kontrol ve hasta grubu arasında 

olduğu; benzer olarak kardeş ve hasta grubu arasında da farklılık olduğu görülmüştür. Dikkat 

sorunları hasta grubunda her iki gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek 

bulunmuştur (Tablo 20). 

 

 



 50 

Tablo 21: Gruplara Göre Suça Yönelik Davranış Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark p 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -8,849 0,000* 

 Hasta Grubu -8,451 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 8,849 0,000* 

 Hasta Grubu 0,398 0,968 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 8,451 0,000* 

 Kardeş Grubu -0,398 0,968 

*: Tukey HSD 

Suça yönelik davranışta farklılık, sağlıklı kontrol ve kardeş grubu arasındadır ve benzer olarak 

sağlıklı kontrol ve hasta grubu arasında da farklılık olduğu görülmüştür.  Suça yönelik 

davranışlar hasta grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

daha yüksek bulunmuştur (Tablo 21). 

 

Tablo 22: Gruplara Göre Saldırgan Davranış Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark p 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -8,170 0,000* 

 Hasta Grubu -8,894 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 8,170 0,000* 

 Hasta Grubu -0,724 0,883 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 8,894 0,000* 

 Kardeş Grubu 0,724 0,883 

*: Tukey HSD 

Saldırgan davranış-agresiflik puan farklılığı sağlıklı kontrol ve kardeş grubu arasında olduğu 

benzer olarak kontrol ve hasta grubu arasında da bu farklılığın olduğu görülmüştür. Saldırgan 

davranış-Agresiflik alt boyut puanı hasta grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı 

düzeyde daha yüksek bulunmuştur (Tablo 22). 

 



 51 

Tablo 23: Gruplara Göre İçe Yönelim Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -9,750 0,000* 

 Hasta Grubu -11,804 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 9,750 0,000* 

 Hasta Grubu -2,054 0,466 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 11,804 0,000* 

 Kardeş Grubu 2,054 0,466 

*: Tukey HSD 

İçe yönelim alt boyut ortalamasındaki farklılığın hangi gruplar arasında olduğu analiz 

edilmiştir. Bu farklılığın sağlıklı kontrol ve kardeş grubu arasında olduğu, benzer olarak 

sağlıklı kontrol ve hasta grubu arasında da farklılık olduğu görülmüştür. İçe yönelim alt boyut 

ortalaması hasta grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur 

(Tablo 23). 

 

Tablo 24: Gruplara Göre Dışa Yönelim Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -11,196 0,000* 

 Hasta Grubu -11,813 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 11,196 0,000* 

 Hasta Grubu -0,616 0,933 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 11,813 0,000* 

 Kardeş Grubu 0,616 0,933 

*: Tukey HSD 

Dışa yönelim alt boyut ortalamasındaki farklılık görülmüştür. Bunun kontrol ve kardeş grubu 

arasında olduğu, benzer olarak sağlıklı kontrol ve hasta grubu arasında da farklılık olduğu 

tespit edilmiştir. Dışayönelim alt boyut ortalaması hasta grubunda sağlıklı kontrol grubuna 

göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (Tablo 24). 
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Tablo 25: Gruplara Göre Toplam Problem Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -12,210 0,000* 

 Hasta Grubu -14,850 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 12,210 0,000* 

 Hasta Grubu -2,640 0,299 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 14,850 0,000* 

 Kardeş Grubu 2,640 0,299 

*: Tukey HSD 

Toplam problem alt boyut ortalaması değerlendirilmiş; sağlıklı kontrol ile kardeş grubu 

arasında ve sağlıklı kontrol ile hasta grubu arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Toplam 

problem alt boyut ortalaması hasta grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde 

yüksek bulunmuştur (Tablo 25). 

Tablo 26: Olguların ÇDDÖ Alt Boyut Ortalamalarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

 
 

Kız ( n = 63 )  

Ort± Ss 

Erkek ( n = 137 )  

Ort ±Ss 

 

p 

Sosyal İçe Dönüklük 57,63 ± 9,27 58,13 ± 16,20 0,818 

Somatik Sorunlar 54,83 ± 8,41 55,01 ± 8,09 0,885 

Anks. / Dep. 57,14 ± 9,36 57,06 ± 10,62 0,958 

Sosyal Sorunlar 55,33 ± 7,04 57,33 ± 8,01 0,154 

Düşünce Sorunları 54,58 ± 5,83 59,43 ± 10,05 0,003* 

Dikkat Sorunları 56,84 ± 7,25 57,85 ± 9,55 0,534 

Suça Yönelik Davranış 55,74 ± 11,01 58,35 ± 9,59 0,090 

Saldırgan Davranış 55,73 ± 8,62 58,06 ± 9,85 0,109 

Uyku 56,23 ± 9,69 51,40 ± 10,60 0,031** 

İçe Yönelim 56,53 ± 10,22 56,02 ± 11,58 0,768 

Dışa Yönelim 54,82 ± 10,60 56,75 ± 11,56 0,262 

Toplam Problem 57,26 ± 11,62 58,26 ± 12,21 0,587 

* : Bağımsız İki Örneklem t – Testi               **: Mann Whitney U Testi 



 53 

Olguların cinsiyetlerine göre ÇDDÖ alt boyut ortalamaları karşılaştırılmış ve yapılan analiz 

sonucunda sadece uyku ve düşünce sorunları alt boyut ortalamalarında yaş gruplarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p<0,05). Bu iki alt boyut haricinde diğer 

alt boyutlarda cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir 

(p>0,05) (Tablo 26). 

 
24 ay-36 ay arası olanlar 2-3 yaş grubu; 36 aydan büyük olan çocuklar ise 4-6 yaş grubunu 

oluşturmaktadır. Bu ayrıma göre ÇDDÖ puanları Tablo 27’de verilmiştir.  

 

Tablo 27: Olguların ÇDDÖ Alt Boyut Ortalamalarının Yaş Gruplarına Göre 

Karşılaştırılması 

  2-3 Yaş (N=58) 4-6 Yaş (N=142) 
P 

Ort. ± S.S. Ort. ± S.S. 

Sosyal İçe Dönüklük 60,21 ± 22,83 57,06 ± 8,81 0,312 

Somatik Sorunlar 55,87 ± 11,64 54,58 ± 6,25 0,428 

Anks. / Dep. 57,47 ± 14,17 56,93 ± 8,12 0,788 

Suça Yönelik Dav. 58,67 ± 14,37 57,06 ± 7,74 0,421 

Saldırgan Dav. 58,74 ± 12,67 56,75 ± 7,86 0,269 

İçe Yönelim 58,33 ± 12,96 55,3 ± 10,24 0,116 

Dışa Yönelim 59,45 ± 13,25 54,79 ± 10,11 0,018* 

Toplam Problem 61,12 ± 14,89 56,65 ± 10,39 0,040* 

* : Bağımsız İki Örneklem t – Testi 

 

Olguların yaş gruplarına göre ÇDDÖ alt boyut ortalamaları karşılaştırılmış ve yapılan analiz 

sonucunda sadece dışa yönelim ve toplam problem alt boyut ortalamalarında yaş gruplarına 

göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p<0,05). 2-3 yaş grubunda 4-6 yaş 

grubuna göre anlamlı düzeyde daha yüksek puan elde edilmiştir. Bu iki alt boyut haricinde 

diğer alt boyutlarda yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

gözlemlenmemiştir (p>0,05) (Tablo 27). 
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Tablo 28: Olguların ÇDDÖ Alt Boyut Ortalamalarının Eğitim Durumlarına Göre 

Karşılaştırılması 

ÇDDÖ  
Okul Öncesi Eğitim Almayan 

(N=79) 
Okul Öncesi Eğitim Alan 

(N=121) p 
Ort. ± S.S. Ort. ± S.S. 

Sosyal içe Dönüklük 62,59 ± 19,06 54,97 ± 9,09 0,001* 

Somatik Sorunlar 56,34 ± 8,16 54,04 ± 8,08 0,052 

Anks. / Dep. 59,88 ± 11,13 55,26 ± 9,17 0,003* 

Sosyal Sorunlar 60,98 ± 7,87 54,44 ± 6,70 0,001* 

Düşünce Sorunları 61,59 ± 8,81 55,95 ± 8,83 0,001* 

Dikkat Sorunları 59,00 ± 8,44 56,75 ± 9,04 0,152 

Suça Yönelik Dav. 59,63 ± 9,61 56,15 ± 10,22 0,016* 

Saldırgan Dav. 60,96 ± 9,59 54,95 ± 8,72 0,001* 

Uyku 54,22 ± 11,42 51,48 ± 9,38 0,001* 

İçe Yönelim 60,87 ± 10,35 53,12 ± 10,61 0,001* 

Dışa Yönelim 60,97 ± 10,01 52,98 ± 10,97 0,001* 

Toplam Problem 63,65 ± 10,93 54,22 ± 11,21 0,001* 

*: Bağımsız İki Örneklem t – Testi  

 

Tüm olguların %39,5’inin okul öncesi eğitimi yoktu. Okul öncesi eğitim almayanlar kardeş 

grubunun %63’ü, hasta grubunun ise %59’unu oluşturmaktaydı. Olguların eğitim durumlarına 

göre ÇDDÖ alt boyut ortalamaları karşılaştırılmış ve yapılan analiz sonucunda sadece somatik 

sorunlar ve dikkat sorunları alt boyut ortalamalarında olguların eğitim durumlarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmemiştir (p>0,05). Bu iki alt boyut haricinde 

diğer alt boyutlarda eğitim durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

gözlemlenmiştir (p<0,05) (Tablo 28).  
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 Tablo 29: Olguların ÇDDÖ Alt Boyut Ortalamalarının Olguların Sorun Durumlarına Göre 

Karşılaştırılması 

ÇDDÖ 

Pre-Perinatal–Postnatal Sorun 
Olan ( N = 140 ) 

Pre-Perinatal-Postnatal 
Sorun Olmayan ( N =60 ) p 

Ort. ± S.S. Ort. ± S.S. 

Sosyal İçe Dönüklük 57,15±14,27 59,90 ±14,52 0,216 

Somatik Sorunlar 54,74 ± 8,52 55,43 ± 7,36 0,585 

Anks. / Dep. 56,63 ± 10,55 58,16 ± 9,39 0,332 

Sosyal Sorunlar 56,45 ± 7,53 57,16 ± 8,21 0,605 

Düşünce sorunları 58,08 ± 9,59 57,55 ± 8,48 0,748 

Dikkat Sorunları 56,89 ± 8,38 58,73 ± 9,71 0,241 

Suça Yönelik Dav. 57,31 ± 10,57 58,02 ± 9,04 0,654 

Saldırgan Dav. 56,92 ± 9,50 58,28 ± 9,59 0,354 

Uyku 52,53 ± 10,84 54,47 ± 9,10 0,584 

İçe Yönelim 55,42 ± 11,45 57,95 ± 10,28 0,143 

Dışa Yönelim 55,79 ± 11,15 56,95 ± 11,61 0,505 

Toplam Problem 57,14 ± 11,80 59,81 ± 12,35 0,150 

 

Olguların prenatal, perinatal ve postnatal dönemde herhangi bir sorunu olup olmamasına göre 

ÇDDÖ alt boyut ortalamaları karşılaştırılmış ve yapılan analiz sonucunda sorunu olanlarla 

sorunu olmayan olguların ÇDDÖ alt boyut ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark olmadığı gözlemlenmiştir (p>0,05) (Tablo 29).  
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Tablo 30: Olguların ÇDDÖ Alt Boyut Ortalamalarının Kardeş Sayısına Göre 

Karşılaştırılması 

ÇDDÖ  

Kardeş Yok  
(N=67) 

1 Kardeş 
(N=102) 

2 Kardeş ve 
Üzeri (N=31) P 

Ort. ± S.S. Ort. ± S.S. Ort. ± S.S. 

Sosyal İçe Dönüklük 56,63 ± 15,86 57,04 ± 11,95 63,95 ± 17,02 0,040* 

Somatik Sorunlar 54,72 ± 8,61 54,64 ± 7,55 56,45 ± 9,25 0,542 

Anks. / Dep. 56,15 ± 8,53 56,65 ± 10,13 60,53 ± 13,12 0,118 

Sosyal Sorunlar 55,23 ± 5,83 56,17 ± 8,14 60,64 ± 8,13 0,015* 

Düşünce Sorunları 57,79 ± 8,48 56,79 ± 7,88 61,48 ± 12,88 0,085 

Dikkat Sorunları 55,59 ± 6,80 56,67 ± 7,50 63,24 ± 12,91 0,001* 

Suça Yönelik Dav. 56,16 ± 10,58 58,38 ± 10,43 57,64 ± 7,63 0,376 

Saldırgan Dav. 55,49 ± 8,83 57,62 ± 9,66 60,29 ± 9,90 0,060 

Uyku 53,62 ± 8,83 53,01 ± 11,28 49,07 ± 11,66 0,767 

İçe Yönelim 55,52 ± 10,57 55,60 ± 11,01 59,52 ± 12,54 0,194 

Dışa Yönelim 54,57 ± 10,54 56,15 ± 12,04 59,50 ± 9,69 0,131 

Toplam Problem 56,18 ± 11,03 57,69 ± 12,87 62,60 ± 10,02 0,045* 

      *: Tek Yönlü varyans Analizi (ANOVA) 

 

Olguların kardeş sayılarına göre ÇDDÖ alt boyut ortalamaları karşılaştırılmış ve yapılan 

analiz sonucunda sosyal içe dönüklük, sosyal sorunlar, dikkat sorunları ve toplam problem alt 

boyut ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlemlenirken ( p<0,05); diğer alt 

boyut ortalamalarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlemlenmemiştir 

Kardeş sayısının artması sosyal içe dönüklük, sosyal sorunlar ve dikkat sorunlarını 

artırmaktadır (Tablo 30).  
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Tablo 31: Kardeş Sayısı Gruplarına Göre Sosyal İçe Dönüklük Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Kardeş Yok 1 Kardeş -0,415 0,981 

 2 Kardeş ve Üzeri -7,33 0,048* 

1 Kardeş Kardeş yok 0,415 0,981 

 2 Kardeş ve Üzeri -6,911 0,049* 

2 Kardeş ve üzeri Kardeş yok 7,323 0,048* 

 1 Kardeş 6,911 0,049* 

*: Tukey HSD 

Sosyal içe dönüklükte kardeş sayısının etkisi görülmüştür. Farklılığın kardeşi olmayanlar ile 2 

ve üzeri kardeşi olanlar arasında olduğu, benzer olarak farklılığın kardeşi olmayanlar ile 1 

kardeşi olanlar arasındaki olduğu gözlemlenmiştir (Tablo 31). 

 

Tablo 32: Kardeş Sayısı Gruplarına Göre Sosyal Sorunlar Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Kardeş Yok 1 Kardeş -0,936 0,804 

 2 Kardeş ve Üzeri -5,409 0,017* 

1 Kardeş Kardeş Yok 0,936 0,804 

 2 Kardeş ve Üzeri -4,473 0,030* 

2 Kardeş ve üzeri Kardeş Yok 5,409 0,017* 

 1 Kardeş 4,473 0,030* 

*: Tukey HSD 

Sosyal sorunlar alt boyut ortalamasındaki farklılık analiz edilmiştir. Bu farklılığın kardeşi 

olmayanlar ile 2 ve üzeri kardeşi olanlar arasında olduğu, yine farklılığın kardeşi olmayanlarla 

1 kardeşi olanlar arasında olduğu gözlemlenmiştir (Tablo 32). 
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Tablo 33: Kardeş Sayısı Gruplarına Göre Dikkat Sorunları Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Kardeş Yok 1 Kardeş -1,077 0,796 

 2 Kardeş ve Üzeri -7,650 0,002* 

1 Kardeş  Kardeş Yok 1,077 0,796 

 2 Kardeş ve Üzeri -6,573 0,003* 

2 Kardeş ve Üzeri  Kardeş Yok 7,650 0,002* 

  1 Kardeş  6,573 0,003* 

*: Tukey HSD 

Dikkat sorunları alt boyut ortalamasındaki farklılığın hangi gruplar arasında olduğu 

değerlendirilmiştir. Farklılığın kardeşi olmayanlarla 2 ve üzeri kardeşi olanlar arasında olduğu 

ve 1 kardeşi olanlarla 2 ve üzeri kardeşi olanlar arasında da fark olduğu gözlemlenmiştir 

(Tablo 33). 

 

Tablo 34: Kardeş Sayısı Gruplarına Göre Toplam Problem Ortalamaları Çoklu Karşılaştırma 

Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Kardeş Yok 1 Kardeş -1,515 0,696 

 2 Kardeş ve Üzeri -6,419 0,036* 

1 Kardeş Kardeş Yok 1,515 0,696 

 2 Kardeş ve Üzeri -4,904 0,112 

2 Kardeş ve Üzeri Kardeş Yok 6,419 0,036* 

 1 Kardeş 4,904 0,112 

*: Tukey HSD 

Dikkat sorunları açısından gruplar arası farkın kardeşi olmayanlarla 2 ve üzeri kardeşi olanlar 

arasında olduğu gözlemlenmiştir (Tablo 34). 
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Tablo 35: Olguların ÇDDÖ Alt Boyut Ortalamalarının Annelerin Eğitim Seviyesine Göre 

Karşılaştırılması 

  
Lise Altı Eğitim Seviyesi Lise ve Üzeri Eğitim Seviyesi  

p 
Ort. ±S.S. Ort. ±S.S. 

Sosyal İçe Dönüklük 62,35 ± 15,72 54,74 ± 12,38 0,001* 

Somatik 56,75 ± 8,47 53,62 ± 7,72 0,007* 

Anks. / Dep.  60,78 ± 12,08 54,35 ± 7,55 0,001* 

Sosyal Sorunlar 60,20 ± 8,36 53,82 ± 5,85 0,001* 

Düşünce Sorunları 61,16 ± 10,51 55,22 ± 6,95 0,001* 

Dikkat Sorunları 59,94 ± 10,35 55,55 ± 6,91 0,005* 

Suça Yönelik Dav. 60,46 ± 9,85 55,36 ± 9,78 0,001* 

Saldırgan Dav. 61,08 ± 10,33 54,55 ± 7,82 0,001* 

Uyku  53,67 ± 12,30 52,46 ± 9,46 0,675 

İçe Yönelim 60,68 ± 10,61 52,86 ± 10,38 0,001* 

Dışa Yönelim 60,14 ± 11,37 53,18 ± 10,29 0,001* 

Toplam Problem 63,51 ± 11,32 53,83 ± 10,82 0,001* 

 

Olguların annelerinin eğitim durumuna göre ÇDDÖ alt boyut ortalamaları karşılaştırılmış ve 

yapılan analiz sonucunda sadece uyku alt boyutu ortalamasında annelerin eğitim düzeylerine 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Diğer alt boyut 

ortalamaları ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0,05). Lise altı 

eğitim seviyesine sahip annelerin çocuklarında psikopatolojik belirtiler daha yüksek 

bulunmuştur (Tablo 35). 
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Tablo 36: Annelerin Ruhsal Belirtilerinin Gruplara Göre Karşılaştırılması 

  

Hasta Grubu  

 

Kardeş Grubu  

 

Sağlıklı Kontrol 
Grubu  

p 

Ort. ± S.S. Ort. ± S.S. Ort. ± S.S. 

Somatizasyon 1,15 ± 1,05 1,1 ± 0,82 0,39 ± 0,43 0,001* 

Obsesif kompulsif 1,11 ± 0,89 1,25 ± 1,00 0,49 ± 0,45 0,001* 

Kişilerarası Duyarlılık 0,94 ± 0,79 1,02 ± 0,82 0,33 ± 0,34 0,001* 

Depresyon 1,10 ± 0,87 1,14 ± 0,85 0,43 ± 0,44 0,001* 

Anksiyete 0,86 ± 0,81 0,9 ± 0,8 0,26 ± 0,31 0,001* 

Düşmanlık 0,99 ± 0,88 0,98 ± 0,92 0,37 ± 0,46 0,001* 

Fobik anksiyete 0,58 ± 0,69 0,62 ± 0,71 0,1 ± 0,17 0,001* 

Paranoid düşünce 0,94 ± 0,83 0,88 ± 0,78 0,4 ± 0,44 0,001* 

Psikotizm 0,5 ± 0,58 0,67 ± 0,73 0,14 ± 0,22 0,001* 

GBO 0,93 ± 0,75 0,97 ± 0,71 0,33 ± 0,3 0,001* 

*: Tek Yönlü Varyans Analizi(ANOVA) 

Annelerin ruhsal belirtilerinin ortalamaları karşılaştırılmış ve yapılan analiz sonucunda 

annelerin ruhsal belirtilerine ait tüm alt boyut ortalamalarının gruplar arasında istatistiksel 

olarak ileri derecede anlamlı farklılığa sahip olduğu gözlemlenmiştir (p<0,01) (Tablo 36). 

 

Tablo 37: Gruplara Göre Annelerin Somatizasyon Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -0,705 0,000* 

 Hasta Grubu -0,753 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 0,705 0,000* 

 Hasta Grubu -0,048 0,939 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 0,753 0,000* 

 Kardeş Grubu 0,048 0,939 

*: Tukey HSD 
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Somatizasyon alt boyut ortalamasındaki farklılığın hangi gruplar arasında olduğu Tukey HSD 

çoklu karşılaştırma metodu ile analiz edilmiştir. Bu farklılığın sağlıklı kontrol ile kardeş grubu 

arasında olduğu ve benzer olarak sağlıklı kontrol ile hasta grubu arasında da farklılık olduğu 

tespit edilmiştir. Somatizasyon alt boyut ortalaması hasta grubunda sağlıklı kontrol grubuna 

göre anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır  (Tablo 37). 

 

Tablo 38: Gruplara Göre Annelerin Obsesif Kompulsif Ortalaması Çoklu Karşılaştırma 

Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -0,759 0,000* 

 Hasta Grubu -0,620 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 0,759 0,000* 

 Hasta Grubu 0,139 0,592 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 0,620 0,000* 

 Kardeş Grubu -0,139 0,592 

*: Tukey HSD 

Obsesyon alt boyut ortalamasındaki farklılığın hangi gruplar arasında olduğuna bakılmış, bu 

farklılığın sağlıklı kontrol ile kardeş grubu arasında ve de sağlıklı kontrol ile hasta grubu 

arasında olduğu tespit edilmiştir. Kardeş grubu ve hasta grubu anne OBKO puanları sağlıklı 

kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır (Tablo 38). 

Tablo 39: Gruplara Göre Annelerin Kişiler Arası Duyarlılık Ortalaması Çoklu Karşılaştırma 

Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -0,687 0,000* 

 Hasta Grubu -0,608 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 0,687 0,000* 

 Hasta Grubu 0,079 0,789 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 0,608 0,000* 

 Kardeş Grubu -0,079 0,789 

*: Tukey HSD 
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Kişiler arası duyarlılık alt boyut ortalamalarındaki farklılığın sağlıklı kontrol ile kardeş grubu 

ve sağlıklı kontrol ile hasta grubu arasında olduğu tespit edilmiştir. Kardeş grubu ve hasta 

grubu annelerinin puanları sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır 

(Tablo 39). 

 

Tablo 40: Gruplara Göre Annelerin Depresyon Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -0,718 0,000* 

 Hasta Grubu -0,675 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 0,718 0,000* 

 Hasta Grubu 0,043 0,943 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 0,675 0,000* 

 Kardeş Grubu -0,043 0,943 

*: Tukey HSD 

 

Depresyon alt boyut ortalamaları karşılaştırılmış, sağlıklı kontrol ile kardeş grubu arasında ve 

sağlıklı kontrol ile hasta grubu arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Kardeş grubu ve 

hasta grubu puanları sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır (Tablo 

40). 

 

Tablo 41: Gruplara Göre Anksiyete Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark p 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -0,644 0,000* 

 Hasta Grubu -0,601 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 0,644 0,000* 

 Hasta Grubu 0,044 0,929 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 0,601 0,000* 

 Kardeş Grubu -0,044 0,929 

*: Tukey HSD 
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Anksiyete alt boyut ortalamasındaki farklılığın hangi gruplar arasında olduğu Tukey HSD 

çoklu karşılaştırma metodu ile analiz edilmiştir. Bu farklılığın kontrol ve kardeş grubu 

arasında olduğu, benzer olarak sağlıklı kontrol ve hasta grubu arasında da farklılık olduğu 

tespit edilmiştir. Kardeş grubu ve hasta grubu puanları sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı 

düzeyde yüksek çıkmıştır (Tablo 41). 

 

Tablo 42: Gruplara Göre Annelerin Düşmanlık Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark p 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -0,608 0,000* 

 Hasta Grubu -0,621 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 0,608 0,000* 

 Hasta Grubu -0,013 0,995 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 0,621 0,000* 

 Kardeş Grubu 0,013 0,995 

*: Tukey HSD 

Düşmanlık alt boyut ortalamasındaki farklılık analiz edilmiş; bu farklılığın sağlıklı kontrol ile 

kardeş grubu arasında olduğu, benzer olarak sağlıklı kontrol ile hasta grubu arasında da 

farklılık olduğu tespit edilmiştir. Kardeş grubu ve hasta grubu puanları sağlıklı kontrol 

grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır (Tablo 42). 

 

Tablo 43: Gruplara Göre Annelerin Fobik Anksiyete Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -0,516 0,000* 

 Hasta Grubu -0,482 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 0,516 0,000* 

 Hasta Grubu 0,034 0,941 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 0,482 0,000* 

 Kardeş Grubu -0,034 0,941 

*: Tukey HSD 
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Fobik anksiyete alt boyut ortalamasındaki farklılığın hangi gruplar arasında olduğu Tukey 

HSD çoklu karşılaştırma metodu ile analiz edilmiştir. Bu farklılığın sağlıklı kontrol ile kardeş 

grubu arasında olduğu görülmüştür. Sağlıklı kontrol ile hasta grubu arasında da farklılık 

olduğu tespit edilmiştir. Kardeş grubu ve hasta grubu puanları sağlıklı kontrol grubuna göre 

anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır (Tablo 43). 

 

Tablo 44: Gruplara Göre Annelerin Paranoid Düşünce Ortalaması Çoklu Karşılaştırma 

Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -0,483 0,000* 

 Hasta Grubu -0,540 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 0,483 0,000* 

 Hasta Grubu -0,057 0,890 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 0,540 0,000* 

 Kardeş Grubu 0,057 0,890 

*: Tukey HSD 

Paranoid düşünce alt boyut ortalamalarındaki farklılık değerlendirilmiş, gruplar arası 

farklılığın sağlıklı kontrol ve kardeş grubu arasında olduğu, benzer olarak sağlıklı kontrol ve 

hasta grubu arasında da farklılık olduğu tespit edilmiştir. Kardeş grubu ve hasta grubu 

puanları sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır (Tablo 44). 

Tablo 45: Gruplara Göre Annelerin Psikotizm Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -0,522 0,000* 

 Hasta Grubu -0,356 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 0,522 0,000* 

 Hasta Grubu 0,166 0,193 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 0,356 0,000* 

 Kardeş Grubu -0,166 0,193 

*: Tukey HSD 
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Psikotizm alt boyut ortalamasındaki farklılığın sağlıklı kontrol ve kardeş grubu arasında 

olduğu, benzer olarak sağlıklı kontrol ve hasta grubu arasında da farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. Kardeş grubu ve hasta grubu puanları sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı 

düzeyde yüksek çıkmıştır(Tablo 45). 

 

Tablo 46: Gruplara Göre Annelerin Genel Belirti Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark p 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -0,636 0,000* 

 Hasta Grubu -0,597 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 0,636 0,000* 

 Hasta Grubu 0,039 0,931 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 0,597 0,000* 

 Kardeş Grubu -0,039 0,931 

*: Tukey HSD 

Genel belirti alt boyut ortalamasındaki farklılığın sağlıklı kontrol ve kardeş grubu arasında 

olduğu ve benzer olarak sağlıklı kontrol ile hasta grubu arasında da farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. Kardeş grubu ve hasta grubu puanları sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı 

düzeyde yüksek çıkmıştır (Tablo 46). 

 

Çocuk davranış değerlendirme ölçeğinde T skorları normal, sınırda ve klinik olarak patolojik 

olarak 3 gruba ayrılmıştır. Annelerin ruhsal belirtileri ise normal ve yüksek ve çok yüksek 

olarak 3 gruba ayrılmıştır. Annelerin ruhsal belirtileri ile çocukların ruhsal belirtileri 

arasındaki bağlantı incelenmiştir. İstatistiksel anlamlılık değeri (p) 0,05’ten küçük olan 

karşılaştırmalarda anne ve çocuk ruhsal belirtileri arasında ilişki olduğuna karar verilmiştir 

(Tablo 47). 
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Tablo 47: Çocuk ile Anne Ruhsal Belirtileri Arasındaki İlişki Durumu 

  
SOMA OBKO KADU DEPR ANKS DÜŞM FOKA PARO PSIK GBO 

Sosyal İçe 

Dönüklük 

X2 20,075 17,99 10,702 19,86 14,987 17,088 9,851 18,825 10,42 9,902 

P 0,001 0,001 0,03 0,001 0,005 0,002 0,043 0,001 0,034 0,042 

Somatik 
Sorunlar 

X2 11,052 11,447 7,992 9,511 3,612 8,126 3,388 3,253 5,53 5,258 

P 0,026 0,022 0,092 0,05 0,461 0,087 0,495 0,516 0,237 0,262 

Anks. / 

Dep. 

X2 8,324 13,096 4,927 11,34 3,158 7,298 5,501 10,4 9,263 4,147 

P 0,8 0,011 0,295 0,023 0,532 0,121 0,24 0,034 0,055 0,386 

Sosyal 
Sorunlar 

X2 8,68 9,905 2,464 7,324 8,804 13,386 8,514 15,505 0,942 4,857 

P 0,073 0,042 0,651 0,12 0,066 0,01 0,014 0,004 0,624 0,302 

Düşünce 
Sorunları 

X2 18,514 11,362 8,242 5,19 14,361 10,002 8,054 19,17 2,523 5,323 

P 0,001 0,023 0,083 0,268 0,006 0,04 0,018 0,001 0,283 0,256 

Dikkat 
Sorunları 

X2 10,125 5,254 2,439 5,751 15,776 13,287 1,601 6,581 6,054 9,522 

P 0,038 0,262 0,656 0,219 0,003 0,01 0,449 0,16 0,048 0,049 

Suça 
yönelik 
davranış 

X2 15,509 4,337 0,478 18,31 1,113 5,912 4,972 4,003 10,68 2,671 

P 0,04 0,362 0,976 0,001 0,892 0,206 0,29 0,406 0,03 0,614 

Saldırgan 
davranış 

X2 23,161 15,481 5,434 18,73 13,513 12,088 4,62 10,254 11,71 7,488 

P 0,001 0,004 0,246 0,001 0,009 0,017 0,329 0,036 0,02 0,112 

Uyku 
X2 0,432 0,54 0,432 0,659 0,331 0,331 0,153 1,905 4,513 0,331 

P 0,806 0,763 0,806 0,719 0,847 0,847 0,926 0,386 0,105 0,847 

İçe  

Yönelim 

X2 20,581 15,786 8,41 8,881 6,599 6,957 11,858 14,332 9,233 10,56 

P 0,001 0,003 0,078 0,064 0,159 0,138 0,018 0,006 0,056 0,032 

Dışa 

Yönelim 

X2 25,735 17,17 10,734 31 7,521 3,64 8,896 9,738 8,439 8,137 

P 0,001 0,002 0,03 0,001 0,111 0,457 0,064 0,045 0,077 0,087 

Toplam 

Problem 

X2 35,357 25,323 15,716 26,58 17,552 12,61 21,015 20,057 11,46 22,51 

P 0,001 0,001 0,003 0,001 0,002 0,013 0,001 0,001 0,022 0,001 

*: Ki-Kare Analizi 
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Tablo 48: Gruplara Göre Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği Alt Boyut 

Ortalamalarının Karşılaştırılması 

 

Hasta 
Grubu 

Kardeş 
Grubu 

Sağlıklı 
Kontrol Grubu Toplam 

p 

Ort. ± S.S. Ort. ± S.S. Ort. ± S.S. Ort. ± S.S. 

Aşırı Koruyuculuk 48,00 ± 10,87 44,24 ± 8,50 36,09 ± 9,78 42,72 ± 11,04 0,000* 

Demokratiklik 25,90 ± 4,14 24,85 ± 3,49 24,64 ± 4,34 25,15 ± 4,05 0,145 

Ev Kadınlığı 
Reddi 

32,04 ± 8,29 30,71 ± 7,63 27,16 ± 6,52 29,94 ± 7,77 0,001* 

Geçimsizlik 16,04 ± 4,83 14,31 ± 4,42 12,57 ± 4,69 14,32 ± 4,87 0,000* 

Sıkı disiplin 42,00 ± 9,81 39,36 ± 8,5 32,49 ± 7,5 37,89 ± 9,56 0,000* 

 

Olguların gruplarına göre AHÇYTÖ alt boyut ortalamaları karşılaştırılmış ve yapılan analiz 

sonucunda gruplar arasında sadece demokratiklik ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark olmadığı gözlemlenmiştir (p>0,05). Diğer alt boyut ortalamalarında ise gruplar 

arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark olduğu gözlemlenmiştir (p<0,01) 

Demokratiklik dışındaki alt boyut puanları hasta grubunda anlamlı düzeyde daha yüksek 

bulunmuştur (Tablo 48). 

 

Tablo 49: Gruplara Göre Aşırı Koruyuculuk Alt Boyut Ortalaması Çoklu Karşılaştırma 

Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark p 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -8,151 0,000* 

 Hasta Grubu -11,914 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 8,151 0,000* 

 Hasta Grubu -3,763 0,079 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 11,914 0,000* 

 Kardeş Grubu 3,763 0,079 

*: Tukey HSD 
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Aşırı koruyuculuk alt boyut ortalamalarındaki farklılığın sağlıklı kontrol ile kardeş grubu 

arasında ve sağlıklı kontrol ile hasta grubu arasında olduğu tespit edilmiştir. Kardeş grubu ve 

hasta grubu puanları sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır (Tablo 

49). 

 

Tablo 50: Gruplara Göre Ev Kadınlığı Rolünün Reddi Alt Boyut Ortalaması Çoklu 

Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark p 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -3,540 0,022* 

 Hasta Grubu -4,871 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 3,540 0,022* 

 Hasta Grubu -1,330 0,574 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 4,871 0,000* 

 Kardeş Grubu 1,330 0,574 

*: Tukey HSD 

Ev kadınlığının reddi alt boyut ortalamasındaki farklılığın sağlıklı kontrol ve kardeş grubu 

arasında olduğu, benzer olarak sağlıklı kontrol ve hasta grubu arasında da farklılık olduğu 

tespit edilmiştir. Kardeş grubu ve hasta grubu puanları sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı 

düzeyde yüksek çıkmıştır (Tablo 50). 

 

Tablo 51: Gruplara Göre Geçimsizlik Alt Boyut Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -1,662 0,106 

 Hasta Grubu -3,399 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 1,662 0,106 

 Hasta Grubu -1,737 0,086 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 3,399 0,000* 

 Kardeş Grubu 1,737 0,086 

*: Tukey HSD 
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Geçimsizlik alt boyut ortalamasındaki farklılığın hangi gruplar arasında olduğu Tukey HSD 

çoklu karşılaştırma metodu ile analiz edilmiştir. Farklılığın sağlıklı kontrol ve hasta grubu 

arasında olduğu tespit edilmiştir. Hasta grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı 

düzeyde yüksek puan bulunmuştur (Tablo 51). 

 

Tablo 52: Gruplara Göre Sıkı Disiplin Alt Boyut Ortalaması Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

(I) Ana Grup (J) Ana Grup Ortalama Fark P 

Sağlıklı Kontrol Grubu Kardeş Grubu -6,870 0,000* 

 Hasta Grubu -9,514 0,000* 

Kardeş Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 6,870 0,000* 

 Hasta Grubu -2,644 0,196 

Hasta Grubu Sağlıklı Kontrol Grubu 9,514 0,000* 

 Kardeş Grubu 2,644 0,196 

*: Tukey HSD 

Sıkı disiplin- baskı alt boyut ortalamasındaki farklılığın sağlıklı kontrol ile kardeş grubu ve 

sağlıklı kontrol ile hasta grubu arasında olduğu tespit edilmiştir. Kardeş grubu ve hasta grubu 

puanları sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır (Tablo 52). 

 Tablo 53: AHÇYTÖ Alt Boyut Ortalamalarının Olguların Sorun Durumlarına Göre 

Karşılaştırılması 

AHÇYTÖ 

Pre-Perinatal–Postnatal Sorun 
Olan ( N =140 ) 

Pre-Perinatal-Postnatal 
Sorun Olmayan ( N= 60 ) p* 

Ort. ± S.S. Ort. ± S.S. 

Aşırı Koruyuculuk 41,85 ± 10,88 44,73 ± 11,25 0,091 

Demokratiklik 25,14 ± 4,32 25,2 ± 3,5 0,909 

Ev Kadınlığı Red 29,9 ± 7,10 30,03 ± 9,21 0,920 

Geçimsizlik 14,06 ± 4,74 14,9 ± 5,13 0,267 

Sıkı disiplin 37,28 ± 9,26 39,32 ± 10,16 0,167 

*: Bağımsız İki Örneklem t – Testi 
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Olguların doğum zamanı, şekli, komplikasyon olup olmaması sorgulanmış, en az bir problem 

tarif edenler sorunlu olarak kabul edilmiştir. Buradaki karşılaştırmada amaç anne tutumunun 

çocuğun doğumuyla birlikte belirlenip belirlenmediğinin araştırılmasıdır. Olguların prenatal, 

perinatal ve postnatal dönemde herhangi bir sorunu olup olmamasına göre AHÇYTÖ alt 

boyut ortalamaları karşılaştırılmış ve yapılan analiz sonucunda sorunu olanlarla sorunu 

olmayan olguların AHÇYTÖ alt boyut ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olmadığı gözlemlenmiştir (p>0,05) (Tablo 53). 

 

Tablo 54: AHÇYTÖ Alt Boyut Ortalamalarının Olguların Ek Hastalık Durumlarına Göre 

Karşılaştırılması 

*: Bağımsız İki Örneklem t – Testi 

 

Olguların ek fiziksel hastalığı olup olmamasına göre AHÇYTÖ alt boyut ortalamaları 

karşılaştırılmış ve yapılan analiz sonucunda ek hastalığı olanlarla ek hastalığı olmayan 

olguların AHÇYTÖ alt boyut ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı gözlemlenmiştir (p>0,05) (Tablo 54). 

 

 

 

 

 

AHÇYTÖ 

Ek Hastalığı Olmayan  

( n = 148 ) 

Ek Hastalığı Olan  

( n = 52 ) 

 

p* 

Ort. ± S.S. Ort. ± S.S. 

Aşırı Koruyuculuk 43,30 ± 11,44 41,06 ± 9,72 0,208 

Demokratiklik 25,18 ± 4,11 25,10 ± 4,03 0,849 

Ev Kadınlığı Reddi 30,60 ± 8,46 28,63 ± 7,21 0,159 

Geçimsizlik 15,02 ± 6,60 15,4 ± 6,30 0,776 

Sıkı Disiplin 38,11 ± 9,63 37,25 ± 9,41 0,576 
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Tablo 55: Olguların AHÇYTÖ Alt Boyut Ortalamalarının Annelerin Eğitim Seviyelerine 

Göre Karşılaştırılması 

 
Lise Altı Eğitim Seviyesi 

(N=85) 
Lise ve Üzeri Eğitim Seviyesi 

(N=115) p 

Ort. ± S.S. Ort. ± S.S. 

Aşırı Koruyuculuk 47,49 ± 10,20 39,2 ± 10,32 0,001* 

Demokratiklik 25,21 ± 3,22 25,1 ± 4,59 0,846 

Ev Kadınlığı Red 31,52 ± 8,22 28,77 ± 7,24 0,015* 

Geçimsizlik 15,2 ± 4,58 13,66 ± 4,98 0,027* 

Baskı 41,13 ± 8,92 35,5 ± 9,34 0,001* 

*: Bağımsız İki Örneklem t – Testi 

 

Olguların annelerinin eğitim düzeyinin lise altı, lise ve üzeri olup olmamasına göre AHÇYTÖ 

alt boyut ortalamaları karşılaştırılmıştır. Yapılan analiz sonucunda annelerin eğitim 

durumlarına göre sadece demokratiklik alt boyutu ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmadığı gözlemlenmiştir (p>0,05). Demokratiklik alt boyutu haricinde diğer 

dört boyut ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlemlenmiştir (p<0,05). Lise 

altı eğitim seviyesindeki grupta Demokratiklik dışındaki alt puanlar daha yüksek çıkmıştır, 

olumsuz tutumlar daha çok benimsenmektedir (Tablo 55). 

 

Aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumu ölçeğine verilen puan ortalamaları yüksekliğine göre 

aşırı ve aşırı değil diye ayrılmıştır. Aşırılık durumu; aşırı koruyucu tutum (16-64 arası değişen 

puanlar) için 48’den fazla; ev kadınlığı rolünün reddi (13-42 arası değişen puanlar) için 

39’dan fazla, demokratik ve eşit tutum (9-36 arası değerler) için 27’den fazla, geçimsizlik (6-

24 arası değerler) için 18’den fazla ve sıkı disiplin (16-64 arası değişen puanlar) için 48’den 

fazla olmak olarak belirlenmiştir. 

 

Anne tutumlarının aşırılık durumu ile annedeki ruhsal beliritler arasındaki ilişki ve AHÇYTÖ 

puanlarının aşırılık durumlarıyla çocuk ruhsal belirtileri arasındaki ilişki incelenmiştir. 
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Tablo 56: AHÇYTÖ alt boyut ortalamaları ve Annelerdeki Ruhsal Belirtilerin 

Karşılaştırılması 

  
SOMA OBKO KADU DEPR ANKS DÜŞM FOKA PARO PSIK GBO 

Aşırı 

Koruyuculuk 

X2 4,632 16,351 11,187 11,426 12,669 6,833 5,743 21,941 8,054 13,323 

P 0,099 0,000 0,004 0,003 0,002 0,033 0,057 0,000 0,018 0,001 

Demokratiklik 
X2 1,432 2,397 0,382 0,902 0,628 1,283 13,526 4,350 2,778 1,959 

P 0,489 0,302 0,826 0,637 0,731 0,526 0,001 0,114 0,249 0,376 

Ev Kadınlığı 

Red 

X2 4,372 3,955 7,738 9,476 6,402 5,931 2,444 15,750 6,536 4,483 

P 0,112 0,138 0,021 0,009 0,041 0,052 0,295 0,000 0,038 0,106 

Geçimsizlik 
X2 2,261 8,762 4,283 7,319 11,083 10,361 4,982 8,123 5,842 11,393 

P 0,323 0,013 0,117 0,026 0,004 0,006 0,083 0,017 0,054 0,003 

Sıkı Disiplin  
X2 9,831 7,348 4,558 3,147 9,147 8,274 3,418 5,350 4,994 6,342 

P 0,007 0,025 0,102 0,207 0,010 0,016 0,181 0,069 0,082 0,042 

*: Ki-Kare Analizi 

 

AHÇYTÖ alt boyutlarının aşırı olup olmama durumu ile annelerdeki ruhsal belirtiler 

arasındaki ilişki incelenmiş ve istatistiksel anlamlılık değeri(p)0,05’ten küçük olanlar tespit 

edilmiştir. Annelerin BTL puanları normal, araz düzeyi yüksek ve çok yüksek olarak 

gruplandırılmış AHÇYTÖ alt boyut ortalamaları ile karşılaştırılmıştır. Demokratik tutum ile 

ilgili ilişki sadece fobik anksiyete belirtileri yüksek olan annelerde gözlenirken bu ilişki diğer 

belirtileri olanlarda görülmemiştir. Annelerin demokratik ve eşitliği kendi ruhsal belirtileriyle 

en az ilişki durumu gösteren tutumdur. Diğer tutumların ise anne psikopatolojisiyle ilişkisi 

vardır (Tablo 56). 
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Tablo 57: Aile Hayatı ve Çocuk yetiştirme Tutumu ile Çocuklardaki Ruhsal Belirtilerin 

Karşılaştırılması 

  Aşırı 
Koruyuculuk Demokratiklik Ev Kadınlığı 

Red Geçimsizlik Sıkı disiplin 

Sosyal İçe Dönüklük 
X2 9,255 0,369 8,976 1,790 7,602 

P 0,010 0,831 0,011 0,409 0,022 

Somatik 
X2 2,646 0,262 2,105 4,978 0,967 

P 0,266 0,877 0,349 0,083 0,616 

Anks. / Dep. 
X2 16,248 3,261 1,268 1,280 1,761 

P 0,000 0,196 0,530 0,527 0,415 

Sosyal Sorunlar 
X2 3,697 3,314 9,772 3,062 0,781 

P 0,158 0,191 0,008 0,216 0,677 

Düşünce Sorunları 
X2 2,498 2,227 6,512 2,992 3,744 

P 0,287 0,328 0,039 0,224 0,154 

Dikkat Sorunları 
X2 2,229 2,320 1,032 1,548 2,761 

P 0,328 0,314 0,597 0,461 0,251 

Suçayönelik Dav. 
X2 3,909 4,901 1,199 5,812 2,654 

P 0,142 0,086 0,549 0,055 0,265 

Saldırgan Dav. 
X2 2,163 0,983 7,981 1,240 3,563 

P 0,339 0,612 0,018 0,538 0,168 

Uyku 
X2 0,348 0,723 0,380 0,789 0,598 

P 0,528 1,000 1,000 1,000 1,000 

İçeyönelim 
X2 9,200 3,757 2,242 6,329 2,733 

P 0,010 0,153 0,326 0,042 0,255 

Dışayönelim 
X2 4,890 1,780 9,652 8,640 9,401 

P 0,087 0,411 0,008 0,013 0,009 

Toplam Problem 
X2 11,519 1,554 7,948 7,749 12,615 

P 0,003 0,460 0,019 0,021 0,002 

*: Ki-Kare Analizi 
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Tablo 57’de Aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumu ölçeği puanları ile çocukların ÇDDÖ 

puanları arasındaki ilişki incelenmiştir. AHÇYTÖ alt boyutlarının aşırı olup olmama durumu 

ile çocuklardaki ruhsal belirtiler arasındaki bağlantı incelenmiş ve istatistiksel anlamlılık 

değeri (p) 0,05’ten küçük olan yerler tespit edilmiştir. Çocuk ÇDDÖ T skorları, normal, 

sınırda ve klinik patolojik olarak gruplanmış AHÇYTÖ ile karşılaştırılmıştır. Çocuklardaki 

sosyal içe dönüklük, dışayönelim sorunları ve toplam problemler anne tutumuyla anlamlı 

ilişki gösteren ruhsal belirtilerdir. Somatik sorunlar, dikkat sorunları, suça yönelik sorunlar ve 

uyku sorunları anne AHÇYTÖ alt boyutları ile ilişki durumu göstermeyen belirtilerdir (Tablo 

57). 
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V.TARTIŞMA 

 
 
 

     Bu tez çalışmasında okul öncesi çocuklarda psikopatolojik belirtiler ve alt 

gruplardaki risk faktörleri sağlıklı kontroller ile karşılaştırılarak araştırılmıştır. Gelişimsel 

psikopatoloji araştırmaları kapsamında değerlendirilebilecek çalışmamızdan elde edilen 

sonuçlar bu bölümde tartışılacaktır. 

 

Sosyodemografik özellikler 

 

Çocuk psikiyatrisi başvuruları göz önüne alındığında herhangi bir psikiyatrik sorunu 

olan okul öncesi dönem çocuklarının sadece ¼’ünün polikliniklere başvurduğu bilinmektedir. 

Bu nedenle okul öncesi dönem çocuklarıyla ilgili bilgiler kısıtlıdır. Çocuk ruh sağlığı 

birimlerine erkek çocukların daha fazla oranda getirildiği ve ülkemizde beş ayrı çocuk 

psikiyatrisi kliniğinde yapılan araştırmalarda olguların %61,5-%66,9 arasında değişen 

oranlarda erkek çocuklardan oluştuğu bildirilmektedir. Bölümümüzde daha önce yapılan 

bir çalışmada poliklinik başvurusu olan hastaların %66,2’si erkek bulunmuştur(63,79). Bu tez 

çalışmasında da erkek oranı %66,5 iken çocuk psikiyatrisi poliklinik başvurusu olan hasta 

grubunda bu oran %78,9 idi. Bu oranlar da yapılan çalışmalara benzerlik göstermektedir. Bu 

açıdan erkeklerde psikiyatrik zedelenebilirliğin daha fazla olduğu veya daha çok dışa vurum 

belirtileri göstermeleri açısından sıklıkla başvuruya sebep oldukları düşünülebilir. Ayrıca 

DEHB gibi en sık başvuru sebebi olan hastalıkların erkek cinsiyette fazla görülmesi de etkili 

olmuş olabilir.  

 

        Türkiye’de yapılan çalışmada Aras ve ark., çocuk psikiyatrisine başvuran hastaların 

özelliklerini değerlendirmişlerdir. Tüm başvuruların %23’ünün 1-6 yaş arası çocukların 

oluşturduğunu, 1-6 yaş çocukların da %72,5’ini erkeklerin oluşturduğu görülmüştür. 

Ailedeki çocuk sayısına bakıldığında 1 çocuklu (%33,4) ve 2 çocuklu (%53,5) ailelerin daha 

sık başvurduğunu bulmuşlardır ve tüm yaş grupları içerisinde en sık tanıyı yıkıcı davranış 

bozuklukları almıştır(12). Çalışmamızda tek çocuklu ailede yaşama tüm grupta %33,5 iken 

hasta grubunda tek çocuklu olma %46,5 bulunmuştur. Ailedeki çocuk sayısı azaldıkça anne 

babaların çocukları üzerindeki beklentinin arttığı, problem çözme konusunda daha aktif bir 

şekilde yardım almaya çalıştıkları, ekonomik imkanlarını tedavi açısından daha kolay 
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kullandıkları düşünülebilir. Değişen aile yapısı ve sosyokültürel özelliklerinde bu konuda 

etkili olduğu göz önüne alınmalıdır. 

 

Annelerin %57,5’i ve babaların %64’ü lise ve üzerinde eğitim görmüşlerdir. 

Sağlıklı kontrol grubu kreş çocuklarından oluştuğu için, üniversiteye bağlı kreşte olan 

çocukların anne ve babalarının daha eğitimli olacağı çalışma başlangıcında 

biliniyordu, bu yüksek oranı açıklamaktadır. Sağlıklı kontrol grubu dışlandığında 

örneklemdeki anne ve babaların eğitimi ise lise ve üzerinde eğitimli olanlar anneler 

için %36,9 iken babalar için %49,2 bulunmuştur. Trabzon'da çocuk psikiyatrisi 

poliklinik başvurularının değerlendirildiği bir çalışmada; 514 olgunun %6,42'sinin tek 

çocuklu ailede yaşadığı ve %47,28'inin ailenin ilk/tek çocuğu olduğu; lise ve üzerinde 

eğitimli olma oranının annelerde %28,41 ve babalarda ise %55,84 olduğu bildirilmiştir(79).  

Bizim çalışmamız ve diğer çalışmadaki verilerdeki eğitim seviyesi poliklinik başvurusu 

olan grup için benzer olduğu görülmektedir.  

 

Elde edilen sonuçlara göre çalışmamızda hasta grubundaki annelerin yaş ortalamaları 

diğer gruplara göre anlamlı olarak düşük çıkmıştır. Bu gruptaki en düşük yaş 17 olarak 

bulunmuştur. Ergenlik döneminde sayılabilecek anneliğin çocuklar için psikopatolojik risk 

taşıdığı bilinmektedir(24). Erken annelik ve bunun getirdiği zorluklar psikopatoloji oluşumu 

açısından göz önüne alınmalıdır. Annelerin ebeveynlik konusunda eğitimleri, planlı 

hamilelik süreci ve doğum sonrası profesyonel danışmanlık almaları ortaya çıkabilecek 

riskleri azaltabilir. 

 

   Çalışmamızda anne baba ayrılığı sorgulanmış, tüm grupların %3,5’inde anne babası 

boşanmış, %1’inde babası vefat etmiş diğerlerinin anne ve babasının birlikte yaşıyor olduğu 

görülmüştür. Anne babanın birlikte olduğu oran %94,5 olarak bulunmuş olup Türkiye 

verilerine benzer bulunmuştur. Boşanmış ve ayrı olması sağlıklı kontrol grubunda daha fazla 

olmasına rağmen anne-baba birlikteliği gruplar arasında farklılık göstermemektedir 

(p>0,05). Gruplar bu açıdan benzerdir. İstanbul sınırlarında anaokuluna giden 3-6 yaş arası 

çocuklarda okul öncesi davranış ölçeği kullanılarak yapılan bir çalışmada,  öğrencilerin 

%96,2’sinin hem anne hem babayla birlikte yaşadıkları bulunmuştur(71). Yurtdışında her 2 

ebeveyniyle birlikte yaşama Danimarka’da %73,3 olarak bildirilmiştir(50).  
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Doğum öyküsü-Anne Sütü 

 

    Bu çalışmada tüm grubun doğum ağırlığı 3299,6±541 gr. bulunmuştur. Doğum 

zamanı incelendiğinde 38-42 hafta arasında doğanlar tüm örneklemin %80,5’ini 

oluşturmaktadır. Abalı ve arkadaşları yaptıkları çalışmada poliklinik başvurusu olan hastaların 

%87,2’sinin zamanında doğduğu, zamanında doğan çocukların doğum ağırlığını 3397±594 gr. 

bulmuşlardır(63). Bu verilerle sonuçlarımız arasında benzerlik bulunmaktadır. Çalışmamızda 

doğum ağırlığı ve doğum zamanı açısından 3 grup karşılaştırılmış ve anlamlı fark 

bulunmamıştır. Bu nedenle okul öncesi psikopatolojilerinin risk etmenlerinden olan prematüre 

doğum ve düşük doğum ağırlığının etkisini araştırmak için bu çalışmada veri elde 

edilememiştir. Bu çalışmanın verileri zamanında doğan ve normal doğum ağırlığına sahip 

çocuklar için genellenebilir. 

 

Akman ve ark, 6-30 ay arasında olan 130 çocuğun demir eksikliği anemisi gelişim 

ilişkisini inceledikleri çalışmalarında, çocukların %68,5’i 6 aydan daha uzun anne sütü almış 

olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca düşük gelir seviyesi, düşük anne eğitimi daha fazla demir 

eksikliği anemisine neden olarak çocuklarda daha düşük gelişimsel test performansı 

gösteriyor bulmuşlardır(80).  

 

Bu tez çalışmasında anne sütü alma süresi 14,5±7 ay (1-30 ay) olarak bulunmuştur. 

Gruplar süre bakımından karşılaştırıldıklarında aralarında fark görülmemiştir. Sağlıklı kontrol 

grubu da ele alındığında eğitim seviyesi yüksek ve çalışma oranı yüksek olan annelerin bile 

bebeklerine çalışmayan anneler kadar anne sütü verdiği söylenebilir. Annelerin anne sütü 

konusundaki hassasiyetini ve çocuklara dönük fiziksel bakım şartlarının iyileştiği sonucuna 

varılabilir.  

 

Gelişim Öyküsü 

 

Abalı ve Onur yaptıkları çalışmada 2998 okul çağı çocuğunun gelişimsel öyküsünü 

incelemişler ve ilk konuşmanın erkeklerde ortalama 16,5±8,1 iken kızlarda 14,8±6,2 ay 

olduğunu; yürümeye başlamanın ise erkeklerde ortalaması14,8± 6,3ay iken kızlarda 14,1±5,6 

ay olarak bulmuşlardır. Ayrıca düşük sosyoekonomik düzeyden gelen çocukların orta ve 

yüksek düzeye göre daha geriden gelişim basamaklarında ilerlediklerini göstermişlerdir(81).  
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Bu çalışmada ise tüm grubun yürümesi 13,2±3,1 aydır ve motor gelişim açısından 

gruplar arası fark yokken hasta grubundaki çocukların dil gelişimi diğer gruplardan farklıdır. 

Dil gelişimi açısından bakıldığında ilk kelime 12,9±6,4 ay iken; ilk cümle 20,1±9,1 ay olarak 

normal sınırlarda bulunmuştur. Ancak alt gruplar dil gelişimi açısından karşılaştırıldığında, 

henüz konuşamayan çocuklar dışlandığında bile gruplar birbirinden farklıdır (p<0,005). Hasta 

grubunu oluşturan çocuklar diğer gruplardaki çocuklardan daha geç konuşmaya (ilk kelime 

15,2±8,1; ilk cümle 23,5±11,6) başlamışlardır. Psikopatolojik belirtilere sahip olmada yetersiz 

dil gelişimi bir risk etmeni olarak düşünülebilir. Dil gelişmesi ile sıkıntıların sözel ifadesi 

mümkün olmakta ve bunun da dışayönelim davranışlarını azalttığı bilinmektedir. Dilin etkisi 

için diğer ölçütlerde denk olan daha homojen bir grupla çalışma yapmak gerekir. Bu dönemde 

çocukların gelişimle birlikte, öfke kontrolünü sağlama, frustrasyonla baş edebilme ve negatif 

uyarana yanıt olarak sözel veya fiziksel tepkiyi inhibe etme becerisi kazanması beklenir(24).  

Dil gelişiminin gecikmesi nörogelişimsel bozukluklar açısından risk faktörü olarak 

düşünülmeli ve bu çocuklarda erken eğitim süreçleri başlatılması gerekmektedir. 

Çalışmamızda ortaya çıkan çok net bir sonuç olarak dil gelişimi ve psikopatoloji arasındaki 

bağlantının daha ileri çalışmalarda göz önüne alınmasının faydalı olacağı düşünülmüştür. 

 

Gelir Seviyesi 

 

       Anaokuluna giden çocukların ailelerini kapsayan bir çalışmada ailelerin algıladıkları gelir 

durumu çoğunda (%56,4) orta seviyede bulunmuş aile gelirine bakıldığında ise yüksek gelir 

seviyesinin çocuk davranış değerlendirme ölçeğinde düşük sorun davranış puanı ile ilişkili 

bulunmuştur(71). Bizim çalışmamızda da algılanan gelir seviyesi tüm gruplarda orta seviye 

olarak bulunmuştur (%56,5). Gruplar gelir seviyesi açısından birbirinden farklıdır 

(X2=25,165; p=0,001). Poliklinik başvurusu olan ailelerde algılanan gelir seviyesi sağlıklı 

kontrollerden düşük bulunmuştur. Bu nedenle daha düşük ekonomik düzeye sahip ailelerde 

çocuklarda ruhsal belirtilerin daha fazla görüldüğü sonucu çıkabilir. Ancak aile geliri iyi 

olanların özel polikliniklere daha çok başvurduğunu düşündüğümüzde bu çıkarım tartışmalı 

olabilir. Ayrıca gelir seviyesi nesnel olarak değerlendirilmemiştir. Ancak başka bir çalışmada 

seperasyon anksiyetesi olan grup ile sağlıklı kontrol grupları arasında sosyoekonomik düzey 

açısından fark olmadığı bulunmuştur. Sosyoekonomik düzey, annenin algısına göre belirlenmiş 

olup, bu durum o çalışmanın da yöntem açısından bir kısıtlılığını oluşturmaktadır Ekonomik 

olarak iyilik hali çocuğun davranışları üzerinde ihtiyacı olan öğrenme çevresini sağlayacağı 

için doğrudan, olası anne sıkıntısını azaltacağı için dolaylı etkiye sahiptir(5,48). 
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Çocuklardaki Ruhsal Belirtiler 

 

Bu tez çalışmasında tüm grubun içeyönelim puanı 56,18±11,15; dışayönelim puanı 

56,4±11,28 ve toplam problem puanı 57,94±12,00 olarak bulunmuştur. Alt gruplara 

bakıldığında ise içeyönelim puanı ortalamaları hasta grubu, kardeş grubu ve sağlıklı kontrol 

grubunda sırasıyla 60,92±10,23; 58,86±10,40 ve 49,11±9,02 iken dışayönelim puanı yine 

sırasıyla 60,45 ±10,16; 59,84± 11,14; 48,64 ±8,36 olarak bulunmuştur.  Toplam problem puan 

ortalaması ise hasta grubunda 63,92±9,38; kardeş grubunda 61,28±12,15 ve sağlıklı kontrol 

grubunda 49,07±8,72 olarak bulunmuştur. İçeyönelim ve dışayönelim puan ortalamaları 

grupların kendi içlerinde birbirine benzemektedir. Beklenildiği üzere hasta grubunun tüm 

çocuk davranış ölçeği alt boyut puanları sağlıklı kontrollerden fazladır. Poliklinik başvurusu 

olan ailelerin diğer çocuklarından oluşan kardeş grubunun da tüm ÇDDÖ alt boyut puanları 

sağlıklı kontrol grubundan fazladır ve aradaki fark anlamlıdır (p<0,005). Ağabey veya 

ablasında psikopatoloji varlığında kardeşlerin riske sahip olduğu sağlıklı kontrollerden 

anlamlı düzeyde daha fazla ruhsal belirtileri olduğu sonucu desteklenmektedir. Yalnızca 

suçayönelik davranışlar alt boyutunda en yüksek ortalamaya kardeş grubu sahiptir. Bu ölçek 

dolduran annelerin çocuklarındaki yıkıcı davranışları daha fazla fark etmesi ve bildirmesinden 

de kaynaklanabileceği gibi; zaten yıkıcı davranışları olan hasta grubuna ilaçlı veya ilaçsız 

müdahale edilmiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. Okul öncesi dönemde yıkıcı 

davranışlara müdahale önemlidir. Okul öncesi dönemde dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu olan çocukların %40’ı okul ve yuvadan geçici olarak uzaklaştırılmış, %16’sı ise 

kovulmuştur. Bu sebeple belirtilerin fark edilmesi ve zamanında müdahalesi önemli olup geç 

dönemdeki işlevsellik kaybını azaltmaktadır(6). 

 

Tukey çoklu karşılaştırma testi ile alt grupların ÇDDÖ alt boyut ortalamaları 

değerlendirilmiştir. Buna göre sosyal içedönüklük ortalamaları açısında hasta grubu ile kardeş 

grubu arasında fark görülmemiştir ancak sağlıklı kontrol grubu ile diğer 2 grup arasında 

istatistiksel olarak fark vardır. Çocuk psikiyatrisi başvurusu olan ailelerin çocukları daha 

sosyal içedönüktür sonucu çıkarılabileceği gibi tamamı anaokuluna giden çocuklardan oluşan 

kontrol grubunu ele aldığımızda, okul öncesi eğitimin çocukların sosyal içedönüklüğünü 

azalttığı da düşünülebilir. Ayrıca okul öncesi eğitim alan çocuklar okul öncesi eğitim almayan 

çocuklarla sosyal içedönüklük açısından karşılaştırılmıştır; 62,59±19,06 ortalama ile eğitim 
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almayanların; 54,97 ±9,09 ortalama ile eğitim alanlardan daha fazla sosyal içedönüklük 

belirtileri gösterdiği bulunmuştur (p=0,001). Okul öncesi eğitim alanlar ve almayanlar dikkat 

sorunları ve somatik sorunlarda birbirinden farklı bulunmamıştır ancak diğer ÇDDÖ alt 

ölçeklerinde okul öncesi eğitim durumu fark oluşturmaktadır. Bu sonuca göre okul öncesi 

eğitimde dikkat sorunlarının ele alınması gerektiği erken eğitim programları ile bu konuda 

çocuklara yardımda bulunulması faydalı olabilir.   

 

           Bu çalışmada somatik sorunlar alt boyut ortalamasındaki farklılığın hangi gruplar 

arasında olduğu araştırılmıştır. Bu farklılığın sağlıklı kontrol ile kardeş grubu arasında ve de 

sağlıklı kontrol ile hasta grubu arasında olduğu görülmüştür. Poliklinik başvurusu olan 

ailelerin çocuklarında somatik yakınmalar daha fazla bulunmuştur.  

 

           Anksiyete/depresyon boyutunda ÇDDÖ puanları gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

göstermiştir. Bu farklılık sağlıklı kontrol ile kardeş grubu arasında ve sağlıklı kontrol ile hasta 

grubu arasında anlamlı bulunmuştur. Anksiyete ve depresyon belirtilerinin hem hasta 

grubunda hem de kardeş grubunda önemli bir sorun olduğu görülmüştür. Bu alt puanın ileri 

psikopatoloji açısından risk faktörü olup olmadığı takip çalışmaları ile değerlendirilmelidir. 

Okul öncesi dönemde görülen bu belirtilerin okul çağında nasıl bir değişikliğe uğradığı da ayrı 

bir çalışma konusudur. 

 

     Yapılan çalışmalarda anksiyete ve depresyonun pek çok ortak belirtiyi paylaştıkları 

gösterilmiştir. Ailede anksiyete veya depresyonu olan kardeş varlığında diğer kardeşlerde 

anksiyete ve depresyon prevalansı artmaktadır(82). İkiz ve evlat edinme çalışmalarında 

genetik etmenlerin mizaç bozukluklarının aktarılmasında %50 etkili olduğunu ortaya 

koymaktadır. Deprese çocuk ve ergenlerle yapılan çalışmalarda birinci derece akrabalarında 

depresyon görülme oranı %20-46 arasında bildirilmektedir. Depresyon erken başlangıçlı ise bu 

vakaların akrabalarında depresyon riski daha yüksektir(83). Hem genetik hem de çevresel 

etmenlerin risk aktarımında rolü vardır.  

 

Anksiyete ve depresyon çalışmaları sonucunda okul öncesi dönem seperasyon 

anksiyetesi bozukluğu sıklığı %0,3-5; sosyal fobi için %2-4; özgül fobi için %0-2 ve 
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depresyon için %0-2 olarak rapor edilmiştir(13). Kardeş grubunda depresyon ve anksiyete 

beliritleri sağlıklı kontrol grubundan daha çok bulunmuştur. Hechtman yaptığı çalışmada 

DEHB tanılı kardeşe sahip çocukların sağlıklı gelişim gösteren çocukların kardeşlerine göre 

daha çok kaygı ve depresyon problemi yaşadığını bildirmiştir(84). Bu çalışmada da kardeş 

grubundaki çocukların çoğunun ağabey/ablası DEHB tanısı ile takip edilmektedir. 

 

Sosyal sorunlarda gruplar arası fark görülmüştür. Bu farklılığın her üç grup arasında da 

olduğu görülmüştür. Sosyal sorunlar hasta grubunda kardeş ve sağlıklı kontrol gruplarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır.  Okul öncesi dönemde; iletişim kurmak, 

uygun yaşıt ilişkisi, oyun paterni ve sakar davranışlar, ilişki biçimleri oyun dönemi olan bu 

dönemde önem taşımaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarına başlamak çocuklarda sosyal 

becerileri arttıracağından önemlidir. Sosyal sorunları olan çocuk zeka açısından kısıtlılığı 

olmasa da ilkokula başladığında zorluk yaşayabilir. Arkadaş ilişkisi kurmakta zorlanan veya 

ebeveynine yapışık şekilde davranan çocuklar ruhsal problem yaşayabilirler. 

 

    Yapılan çalışmalarda DEHB ve KOKGB tanılı çocuklarda sosyal sorunlar kontrol 

grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur(85). Bu tez çalışmasında da okul öncesi 

dönemdeki çocuklarda sosyal problemler daha fazla bildirilmiştir. Özellikle hasta grubunda 

yüksektir. Ancak ileriye dönük sorun davranışların devamlılığı incelenmelidir. Anselmi ve 

ark., çocukları ÇDDÖ ile 4 ve 12 yaşlarındayken değerlendirmişler ve zamanla sosyal sorunlar 

ve sosyal içedönüklükte azalma görülürken, dikkat sorunlarında artışa rastlamışlardır(32).  

 

     Dikkat sorunları sağlıklı kontrol ve hasta grubu arasında anlamlı farklılık gösterdiği 

görülmüştür. Benzer şekilde kardeş ve hasta grubu arasında anlamlı farklılık vardır. Kardeş 

grubu ile sağlıklı kontrol grubu dikkat sorunlarını benzer tariflemişlerdir. DEHB çocuk ruh 

sağlığı polikliniklerine en çok başvuru nedenlerindendir. Dikkat sorunları fark edildiğinde hızlı 

müdahale edilmesi önemlidir çünkü okul öncesi dönemdeki özellikle dikkat sorunları ve 

saldırgan davranışların ergenlik dönemine kadar devamlılığını sürdürdüğü gösterilmiştir(32). 

 

         Suçayönelik davranışlar ve saldırgan davranışlar açısından gruplar birbirinden farklı 

bulunmuştur. Sağlıklı kontrol ve hasta grubu arasında anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. 

Kardeş ve hasta grubu arasında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Kardeş grubu ile 
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sağlıklı kontrol grubu sorunlarını benzer tariflemişlerdir. Dışayönelim davranışlarından sayılan 

suça yönelik davranışlar ve saldırgan davranışlar okul öncesi dönem çocuklarında en çok 

görülen bulgulardır. İnatçılık, öfke nöbetleri bu dönemde sıktır(32,62). 

 

         Bu tez çalışmasında içe yönelim, dışa yönelim ve toplam problem açısından gruplar 

birbirinden farklı bulunmuştur. Sağlıklı kontrol ve hasta grubu arasında anlamlı farklılık 

varken, kardeş ile hasta grubu arasında anlamlı farklılık yoktur. Kardeş grubu ile sağlıklı 

kontrol grubu sorunlarını benzer tariflemişlerdir. Ruhsal belirtileri nedeniyle çocuk psikiyatrisi 

başvurusunda bulunan hasta grubunun ÇDDÖ yüksekliği çalışma sonucu olarak 

beklenmekteydi. 

 

Tüm kızlarda içeyönelim sorunları 56,53±10,22 iken erkeklerde 56,02±11,58 olarak 

bulunmuştur. İçeyönelim puanları birbirine benzemektedir. Dışayönelim puanlarına 

bakıldığında kızlarda 54,82±10,60 iken erkeklerde 56,75±11,56 bulunmuştur. Erkeklerdeki 

dışayönelim sorunları daha fazla görülmüştür ancak kızlardan anlamlı derecede farklı 

bulunmamıştır (p>0,05). Bunun nedeni daha fazla sorunu olan kızların getirilmiş olması 

olabilir ve diğer nedeni de psikiyatrik hastalıkların büyük çoğunluğu okul öncesi dönemde 

belirgin cinsiyet farklılığı göstermemesidir. Yapılan çalışmalarda Lavigne ve ark., tek başına 

KOKGB erkeklerde 2 kat daha sıkken, komorbid KOKGB olarak kız ve erkeklerde aynı 

oranda bulmuşlardır. DEHB sıklığını da erkeklerde (%4,7) kızlara (%1,8) göre 2 kat fazla 

bulunan çalışmalar da vardır(6,62). Bu çalışmada da dışayönelim puanları daha fazla 

erkeklerde bulunmasına rağmen arada anlamlı farklılık bulunmamıştır. Okul öncesi dönemde 

cinsiyet farklılığı görülmemiştir ancak dışavurum problemleri daha fazla bildirilmiştir, bu 

sonuçlar da literatürle uyumludur. 

 

Yapılan çalışmalarda, okul öncesi davranış ölçeği verilen anaokulu öğrencilerinden 

erkeklerin kızlara göre daha kavgacı-saldırgan, daha hareketli ve dikkatsiz bulunmuş, ancak 

endişeli- ağlamaklı olma boyutunda cinsiyetler arası farka rastlanmamıştır. Küçük yaş 

gruplarıyla karşılaştırıldığında 6 yaş grubunun daha kavgacı, saldırgan ve hiperaktif olduğu 

bulunmuştur(71). Kızlarda sosyal beklentiler ve cezalandırma sisteminden dolayı dışayönelim 

problemlerin erkekler kadar sık görülmediği ve daha çok riskli durum sonucunda not 

edildiğini Pitzer ve ark. bildirmiştir(24). Bu çalışmada erkek ve kızlar arasındaki çocuk 

davranış değerlendirme ölçeğinde anlamlı farklılık yalnızca 3 yaşından büyük olan 
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çocuklardaki düşünce sorunlarında gözlenmiştir (p<0,05). Okul öncesi dönem 

psikopatolojilerinde cinsiyet farkının çok göz önüne alınmaması düşünülmeli veya değişen 

sosyokültürel yapı nedeni ile de kızların daha çok sorunu dışa vurdukları ve paralel olarak 

tedavi başvurusu olduğu düşünülebilir. 

    

Bu çalışmada 2-3 ve 4-6 yaş olmak üzere olgular iki gruba ayrılarak ÇDDÖ puanları 

karşılaştırılmış ve her iki yaş grubu dışayönelim ve toplam problem bakımından birbirinden 

farklı bulunmuştur (p<0,05). Dışa yönelim ortalaması 2-3 yaş grubu çocuklar için 

59,45±13,25 iken 4-6 yaş grubu çocuklarda 54,79±10,11 olarak bulunmuştur ve istatistiksel 

olarak fark anlamlıdır. Suça yönelik davranışlar ve saldırgan davranışlar açısından 2-3 yaş 

grubu istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte daha yüksek puanlara sahiptir. Bu 

sonuçlar psikopatoloji riski taşıyan çocukların 4 yaş ile birlikte eğitim kurumlarınca ve aileler 

tarafından daha iyi şekilde yönlendirildiği, farmakolojik tedavileri daha çok kabul ettikleri 

düşünüldüğünde anlamlı görülmüştür. 2-3 yaş grubu tedavi alternatifleri ve eğitim açısından 

daha olumsuz bir dönem olarak düşünülebilir. Bu döneme özgü müdahale ve eğitim 

alternatiflerinin düşünülmesi psikopatoloji tedavisi açısından faydalı olacaktır.  

 

 Benzer şekilde Lavigne ve ark.. 2 yaş-3 yaş arası yüksek olan psikiyatrik hastalık 

sıklığının 4 yaştan 5 yaşa kadar azaldığını belirtmişlerdir. KOKGB sıklığı 3 yaşındakilerde 

%22,5 iken 5 yaşındakilerle %15 olarak bulmuşlardır. Küçük yaş çocuklarının sorun davranış 

ifadesinde daha dışayönelim davranışlarını kullandıkları bilinmektedir. İnatçılık, öfke 

nöbetleri gelişim açısından bu erken dönemlerde daha sık görülmektedir. Anselmi ve ark, 

sorunları dile getirme yollarının sınırlı olduğu küçük yaşlarda, dışayönelim davranışlarına 

daha sık başvurmanın faza özgü bir hastalık belirteci olduğunu tartışmışlardır. Çocuklar 

sembolizasyon, dürtü bastırılması, çatışmaları çözme gibi alanlarda olgunlaşmamış 

olduklarında korkuyu ve üzüntüyü bile öfke krizleriyle gösterebilirler(32,62). 

 

Karabekiroğlu ve arkadaşları, yaşları 12-42 ay arasında olan 462 çocuğu incelemişler, 

erken dönem sosyal-emosyonel bozukluk taramışlar ve erkeklerin %30,6’sı subklinik, 

%13,1’i klinik; kızların ise %28,6’sını subklinik, %17,6’sını klinik düzeyde saptamışlardır 

(86). Erol ve ark. ise 2-3 yaş arasındaki çocukları ÇDDÖ kullanarak taramışlar,  total problem 

skorlarına göre %18,6’sının subklinik,%11,9’unun klinik seviyede seviyede bulmuşlardır. Bu 

oran kızlarda %12,6 iken; erkeklerde %11,1 ve alt ölçütlerin en az birinde patolojik sapma 

%8,8 olarak bulmuşlardır(74). 
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  Mesman ve arkadaşları, kardeş sayısı arttıkça (özellikle ağabey, abla), erken yaşta 

görülen dışayönelim davranışlarında azalma kaydetmiştir(39). Bu tez çalışmasında ise kardeş 

sayısı arttığında çocuklarda ÇDDÖ alt ölçeklerinde sosyal içedönüklük, sosyal sorunlar, 

dikkat sorunları, düşünce sorunları ve toplam problemde daha fazla sorun tariflenmiş ve 

ortalamaların yüksekliği istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bunun nedeni olarak tüm 

grupları değerlendirirken kardeş sayısı fazla olan grubun daha çok poliklinik hasta grubundan 

oluşması da bu farklılığa neden olmuş olabilir. Ayrıca yabancı ülkelerdeki sistemlerde 

ailedeki çocuk sayısı arttıkça sağlanan olanaklar artmaktayken ülkemizde böyle bir durum söz 

konusu değildir. Ayrıca yapılan çalışmalarda kardeş çatışmalarının, depresif duygudurum, 

yalnızlık ve düşük benlik saygısı yanı sıra arkadaşlara karşı saldırgan davranışlar ve DB ile 

ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu gibi nedenlerle kardeş sayısı arttıkça psikopatolojik belirtiler 

artıyor olabilir(42,87). Bu açıdan çalışmamızda bulduğumuz sonuçlar klasik literatür ile 

uyumlu olarak bulunmuştur.  

 

            Çocukların depresyon gibi durumlarda bile doğrudan ifade edemedikleri dolaylı olarak 

somatik ve agresif problemler ile belirti gösterdikleri bilinmektedir. DSM-IV’te depresyon 

tanı kriterlerinde yer alan irritabilite OÖD çocukları için sık görülen bir belirtidir.  Bu nedenle 

çocuklar daha fazla agresif ve yıkıcı davranışlar gösterirler. Bu tez çalışmasında da hasta 

grubunun dışayönelim ortalamaları içeyönelim ortalamasından fazla bulunmuştur ancak 

aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bunun nedeni bozukluk düzeyinde sorunu 

olan çocukların zaten poliklinikten ilaçlı veya ilaçsız takip ediliyor olması ve bu yüzden 

beklenilenden daha düşük dışayönelim puanlarına sahip olmasıyla açıklanabilir. Ayrıca bu 

dönemde konulan davranım bozukluğu ve/veya karşı olma karşı gelme bozukluğu tanıları 

büyük çocukların tanılarına denk değildir, örneğin bıçakla tehdit eden ergenin yerine yaşıtına 

oyuncakla vuran çocuk nasıl düşünülebilir. Yine davranım bozukluğu ölçütlerinin bazıları 

(okuldan kaçmak, çalmak gibi) okul öncesi dönem çocukları için 

değerlendirilemeyebilir(6,51). Davranım bozukluğunun öncül belirtilerini bu dönemde 

tanımak bu açıdan zor olabilir. Ancak irritabilite,  agresif ve suça yönelik davranışların uzun 

dönem davranım bozukluğu açısından takip edilmesi gereken belirtiler olduğu 

düşünülmelidir.  

 

Yaşla ilgili varyasyonların olabileceği ama depresyonun temel fenomenolojisinin okul 

öncesi dönemde de aynı olduğu bildirilmiştir. Luby ve arkadaşları depresif OÖD çocuklarını 

aynı yaştaki sağlıklı ve DEHB’li çocuklarla karşılaştırdıkları çalışmada; içe yönelim T 
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skorlarını depresif çocuklarda her iki gruptan daha yüksek, DEHB’li çocuklarda ise dışa 

yönelim T skorlarını her iki gruptan daha yüksek bulmuşlardır. Majör depresyonun daha 

büyük OÖD çocuklarında küçüklere göre daha sık olduğu görülmüş (%3,0’a %0,3), kız ve 

erkek arası cinsiyet farkı gözlenmemiştir(6,51). 

 

 Benzer şekilde çalışmamızda kız ve erkek çocukları arasında anksiyete/depresyon ve 

içe yönelim ortalamaları benzer bulunmuştur, cinsiyet farkı görülmemiştir. Farklı olarak bu 

çalışmada 2-3 yaş grubu çocukların anksiyete/depresyon ortalamaları 4-6 yaş grubundan daha 

fazla bulunmuştur ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bunun nedeni 

olarak ÇDDÖ/2-3 ölçeğindeki “anne-babasından ayrılınca tedirgin olur”, “yetişkinlerin 

dizinin dibinden ayrılmaz, onlara çok bağımlıdır” gibi sorulara daha yüksek puanlar verildiği 

görülmüştür. Bu maddelerdeki ifadeler 2-3 yaş arası beklenen gelişimsel seperasyon 

anksiyetesi ve bakıma ihtiyaç duyma özellikleri ile açıklanabilir. 

 

Yapılan çalışmalarda seperasyon anksiyetesi sıklığı, bozulma ölçütü düşünülmediğinde 

%8,6 iken bu ölçüt de göz önünde bulundurulduğunda %2,4 olarak bulunmuştur. Spence ve 

ark. SAB ile YAB’nin birbirinden ayırt edilmesinin zor olduğu bildirilmiştir(6,88).  

 

 Erermiş ve arkadaşları okul öncesi dönemde seperasyon anksiyetesi bozukluğu tanısı 

alan çocukların sağlıklı kontrol grubundaki çocuklara göre; tüm davranış sorunları 

puanlarının özellikle içeyönelim puanlarının yüksekliğine dikkati çekmiştir. Çalışmalarında 

hem içe yönelim hem de dışayönelim puanlarını SAB olan çocuklarda kontrol grubuna göre 

daha yüksek bulmuşlardır(46).  

 

Çalışmamızda hasta grubundaki anksiyete ve depresyon puanları hem kardeş hem de 

sağlıklı kontrol grubuna göre farklı bulunmuştur. Anksiyete/depresyon belirtileri ortalaması 

hasta grubunda 60,18±10,44 iken; kardeş grubunda 58,69±11,50 sağlıklı kontrol grubunda ise 

52,59±6,83 olarak bulunmuştur (p=0,001). Tukey çoklu karşılaştırma testi uygulandığında 

aralarında anlamlı farklılık sağlıklı kontrol grubu ile hasta ve kardeş grubu arasındadır, kardeş 

grubu ile hasta grubu arasında anksiyete/depresyon ortalamalarındaki farklılık anlamlı 

değildir. 

 

  Rask ve ark.,  Danimarka’da 5-7 yaşlarındaki 1327 çocukta somatik belirtileri 

taramışlar ve 1 yıllık fonksiyonel somatik belirtiler prevalansını %23,2 bulmuşlar, bu oran 
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kızlarda (%27,6), erkeklere (%18,8) göre anlamlı daha yüksek bulunmuş. Tıbbi nedeni 

olmayan ağrıların küçük çocuklarda sık olabileceği, gereksiz hastane başvuruları konusunda 

ailelerin bilgilendirilmesi gerektiğini tartışmışlardır(89). 

 

      Bu tez çalışmasında somatik sorunlar gruplar arası karşılaştırıldığında hasta 

grubunun ortalaması 57,27; kardeş grubunda 55,83 iken sağlıklı kontrol grubunda 51,86 

olarak bulunmuştur (p=0,001). Ayrıca fark anlamlı olmasa da 2-3 yaş grubunun somatik 

sorunları 4-6 yaş grubundan daha fazla bulunmuştur. Kız ve erkek olarak gruplar 

karşılaştırıldığında ise somatik sorunlar açısından farklılık görülmemiştir. Cinsiyetlere bağlı 

somatik şikayetlerdeki farklılığın çok küçük yaşlarda görülmediği; yaş büyüdükçe erkeklerin 

sorun saklama rolünü öğrendikleri bilinmektedir. 

    

Anne Psikopatolojisi 

 

Genelde birincil bakımı anneler vermektedir, çocuklar emosyonel regülasyonu 

sağlamayı ve duygularla baş etmenin anlamını annelerinden öğrenirler. Yapılan çalışmalarda 

okul öncesi dönemdeki çocuklarda annesi depresyon tanısı alanlar %23.6 olarak 

bulunmuştur(37,90).  

 

Bu tez çalışmasında annelerdeki ruhsal belirtiler “Belirti Tarama Listesi” ile 

değerlendirilmiştir. Depresyon açısından değerleri klinik olarak yüksek ve çok yüksek 

sayılan anneler tüm grubun %21,5’ini oluşturmaktaydı, bu diğer çalışmalardakine benzer 

sonuç göstermektedir. Gruplar arası annelerin depresyon puanları arasında ise anlamlı 

farklılık vardı (X2=24,3; p<0,001). Belirti tarama listesi karşılaştırıldığında 3 gruptaki anneler 

tüm alt ölçeklerde birbirinden anlamlı olarak farklı bulundu. Hasta grubundaki anneler 

somatizasyon, obsesyon, düşmanlık, paranoid düşünce alt boyutlarında; kardeş grubu 

anneleri ise kişilerarası duyarlılık, depresyon, anksiyete, fobik anksiyete, psikotizm ve genel 

belirti ortalaması boyutlarında en yüksek puan ortalamasına sahiptir. Hem hasta hem de 

kardeş grubu annelerinin ortak özelliği çocuk ruh sağlığı polikliniğine başvurmuş 

olmalarıdır.  

 

Bu tez çalışmasında annelerin ve çocukların psikopatolojik belirtileri arasındaki ilişki 

incelenmiştir. “Psikopatoloji düzeyi yüksek olan annelerin çocuklarında psikopatoloji yüksek 

oluyor mu” veya “psikiyatrik problemi olan çocuğa sahip olan annelerin ruhsal belirtileri 
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nasıldır” soruları cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Buna göre istatistiksel olarak anlamlı 

bulunan anne ve çocuk psikopatolojileri arasındaki ilişki şöyledir: 

 Çocuklardaki sosyal içe dönüklük belirtileri annelerin BTL alt ölçeklerinin tümüyle 

ilişkili bulunmuştur. 

 Çocuklardaki somatik sorunlar ise annelerdeki somatik ve obsesif-kompulsif 

belirtilere bağımlıdır.  

Çocuk anksiyete/depresyon belirtileri anne obsesif-kompulsif, depresyon ve paranoid 

düşünce belirtileriyle ilişkilidir.  

Çocuklardaki suça yönelik davranışlarla annelerin somatizasyon, depresyon ve 

paranoid düşünce belirtileri; çocuklardaki saldırgan davranışlarla annelerin somatizasyon, 

OKB, depresyon, anksiyete, düşmanlık, paranoid düşünce ve psikotizm alt boyutları arasında 

ilişki görülmektedir.  

Çocuklardaki sosyal sorunların yüksekliği annelerdeki obsesif-kompulsif, düşmanlık, 

fobik anksiyete ve paranoid düşünce belirtilerinin yüksekliği ile ilişkili bulunmuştur. 

Uyku sorunları 2-3 yaş arası çocuklarda değerlendirilmiş ve anne psikopatolojisiyle 

ilişkili bulunmamıştır.  

Çocuklardaki düşünce sorunları annelerindeki somatizasyon, OKB, anksiyete, 

düşmanlık, fobik anksiyete ve paranoid düşünce ile ilişkilidir. 

 Çocuktaki dikkat sorunları annelerdeki somatizasyon, anksiyete, düşmanlık, psikotizm 

ve genel belirti ortalaması ile ilişki göstermektedir.  

İçeyönelim problemleri olan çocukların annelerinde daha yüksek somatizasyon, OKB, 

fobik anksiyete, paranoid düşünce ve genel belirti ortalaması görülmüştür. 

 Dışayönelim puanları yüksek olan çocukların annelerinde somatizasyon, OKB, 

kişilerarası duyarlılık, depresyon ve paranoid düşünce puanları daha yüksektir.  

Toplam problem açısından karşılaştırıldıklarında çocuklardaki daha fazla ruhsal belirti 

olması ile annelerin tüm alt alanlarda daha yüksek belirti tarama listesi puanı olması 

bağlantılı bulunmuştur.  

 

Ruhsal belirtileri olan annelerin çocuklarının daha çok psikiyatriye başvurduğu veya 

psikopatolojiye sahip çocuğu olan annelerin daha çok ruhsal belirtiye sahip olduğu sonucu 

çıkarılabilir. Poliklinikte çocuk hastaları değerlendirirken tanı ve tedavinin bir parçası olarak 

anneleri de mutlaka ruhsal açıdan ele alınması gerekir. Bu bağlantıların genetik yatkınlık ve 

sekonder gelişme açısından ele alınması önemli bir konudur. Annelerin tedavi edildiğinde 

çocuklardaki psikopatolojinin ne kadar azaldığı ayrı bir merak konusudur. Özellikle ruhsal 
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belirti gösteren annelerin daha tahammülsüz, irritabl, afektif regülasyonda zorluk, etkin 

iletişimde zorluklar göstermesi kaçınılmazdır. Bunun tersi olarak çocuklardaki sorunların 

zamanla annede psikiyatrik bozulma oluşturması da muhtemeldir. Takip çalışmaları ve daha 

erken yaşlarda başlayacak değerlendirme süreçleri ile bu ayrım yapılabilir. . 

 

Belirti tarama listesinin kullanıldığı bir çalışmada; ev kadınlarında anksiyete, fobi, 

paranoid ve psikotik ve global şiddet indeksi çalışan kadınlardan daha yüksek bulunmuştur. 

Ev kadınları sıklıkla hayatlarının tekdüzeliğinden, çocuklarla ve ev işleriyle devamlı 

ilgilenmek gerektiğinden, kendilerine vakit ayıramadıklarından yakınırlar. Obsesif kompulsif 

özelliklere sahip annelerin aşırı denetleyici, kontrolcü, kural koyucu ve eleştirici olma 

olasılıkları yüksektir(91). 

 

Karabekiroğlu ve ark. çalışmalarında annelerin Beck Depresyon puanları ile 14-43 aylık 

olguların ÇDDÖ içe yönelim, dışa yönelim ve toplam puanları ile anlamlı korelasyon 

bulmuşlardır. Bu olgulardan YGB grubunda olanlarla anlamlı korelasyon saptamamışlardır. 

Annenin depresyonu ile çocuktaki davranım ve uyum sorunları arasında yeterince 

aydınlatılmış neden-sonuç ilişkisi yoktur. Genetik etkinin dışında çocuktaki sorunlar 

annesinde ruhsal belirtilerin gelişmesine yol açmış olabilir veya tam tersi de geçerli 

olabilir(37,39). 

 

Bizim çalışmamızda da anneler kendilerindeki depresif belirtiler varlığında çocuklarında 

daha fazla sosyal içe dönüklük, anksiyete/depresyon, suçayönelik davranışlar, saldırgan 

davranışlar, dışayönelim ve toplam problem tanımlamışlardır. Ayrıca bu çalışmada 

annelerdeki anksiyete ve fobik anksiyete belirtilerinin yüksekliği çocuklardaki sosyal içe 

dönüklük, suça yönelik davranışlar, sosyal-düşünce-dikkat sorunları, içeyönelim sorunları ve 

toplam problem puanlarındaki yükseklikle ilişkili bulunmuştur.  

 

Erermiş ve ark. ise çocuk davranış değerlendirme ölçeği ile okul öncesi dönem SAB’yi 

değerlendirdikleri ve annenin mizaç özelliklerini karşılaştırdıkları çalışmalarında, anksiyöz 

depresif mizaçlı annelerin çocuklarında somatik sorunları, siklotimik ve irritabl mizacı olan 

annelerin çocuklarında anksiyete/depresyon puanlarını yüksek bulmuşlar. Anne, çocuğun 

başlangıçtaki ayrılık sırasında duyacağı strese aşırı duyarlı ve koruyucu davranarak çocuğun 

sağlıksız tepkisini pekiştirmektedir. Bu bulgu, ailelerde anksiyetenin sürekliliğinin 

sağlanmasında bir model olarak ileri sürülmektedir. Çocukların anksiyete/depresyon puanları 
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ile annelerin siklotimik, irritabl ve anksiyöz mizaç puanları arasındaki ilişki, annelerin 

karamsar, kötümser, anksiyöz tutumlarının çocuklarının davranışlarına da yansıdığını akla 

getirmektedir(46). Bu tez çalışmasında da annelerdeki depresif özelliklerle çocuklarındaki 

anksiyete/depresyon belirtileri ilişkili bulunmuştur.  

 

Çocukların sosyal sorun puanları ile annelerin OKB, fobik anksiyete ve paranoid 

düşünce puanları ilişkili bulunmuştur. Bu da aşırı kontrolcü, obsesif ve çevreye karşı paranoid 

düşünceleri olan annelerin çocuklarının da sosyal ilişkilerinde çekingenlik, güvensizlik 

göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Tez çalışmamızda annelerin aşırı koruyuculuk ve 

sıkı disiplin tutumlarının yüksekliği çocuklarda sosyal içedönüklük ve toplam problem 

ortalamalarında klinik olarak yükseklikle birlikte görülmüştür. Bu oran istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. 

 

 Yapılan bir çalışmada, okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden ve etmeyen 3-6 yaş 

çocuklarının anne baba tutumlarıyla, gelişim özellikleri karşılaştırılmıştır. İstanbul ilinde 138 

çocuğa (okul öncesi eğitim alan 69, okul öncesi eğitimi almayan 69) ve ailelerine Ankara 

Gelişim Envanteri ve Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca 

sosyo-kültürel özellikleri belirleyebilmek için anket kullanılmıştır. Sonucunda, anne 

babaların eğitim düzeyi arttıkça çocuklarını okul öncesi eğitim kurumlarına gönderme 

oranlarının arttığı, lego, alıştırma, yapboz ve masal kitapları olan çocukların, dil ve motor 

gelişimlerinin olmayanlara göre daha yüksek olduğu, okul öncesi eğitim kurumlarına devam 

eden çocukların genel ve dil gelişimleri, devam etmeyen çocuklara göre anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu bulunmuştur. Okul öncesi eğitim alan ve almayan grubun anababalarının aşırı 

koruyuculuğa, geçimsizliğe ve baskıya yönelik tutumları birbirinden anlamlı derecede farklı 

bulunmuştur. Bu farklılık okul öncesi eğitim almayan grubun lehine bulunmuştur.  Farklı 

genel gelişim düzeylerine sahip çocukların ana babalarının aşırı koruyucu, demokratik 

davranma,  ev kadınlığını red,  geçimsizlik ve baskı-disipline yönelik ana baba tutumları 

birbirinden anlamlı düzeyde farklılık gözlenmemiştir(92). 

       

Çalışmamızda okul öncesi eğitim alan ve almayan çocuklar karşılaştırıldıklarında 

çocuk davranış değerlendirme ölçeği alt ölçekleri puanlarında dikkat sorunları ve somatik 

sorunlar hariç tüm alanlarda anlamlı farklılık görülmüştür. Okul öncesi eğitim almayan 

çocukların davranış problemleri eğitim alanlardan daha fazladır. Buna göre okul öncesi 

dönemde eğitim bazı belirtiler açısından riski azaltmaktadır denilebilir. Dikkat eksikliği gibi 
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okul çağında daha çok fark edilen sorun eğitim alan ve almayan çocuklarda farklı 

bulunmamıştır. Ancak uygun eğitim modelleri ve pedagojik yaklaşımla dışa yönelim 

sorunlarının okul öncesi eğitim ile birlikte çözülmesi mümkündür. Bu açıdan ülkemizde 

okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması önemli bir konudur. 

 

Anne Tutumu 

 

Annelerin aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumu da bu çalışmada ele alınmıştır. 

AHÇYTÖ alt boyut ortalamaları tüm grupta (N=200) aşırı koruyuculuk için 42,72±11,0; 

demokratik tutum için 25,15±4,1; ev kadınlığı reddi için 29,94±7,8; geçimsizlik için 

14,32±4,9 sıkı disiplin içinse 37,89±9,6 olarak bulunmuştur. Sağlıklı kontrol grubunda 

annelerin aşırı koruyuculuk, ev kadınlığının reddi, geçimsizlik ve baskı disiplin gibi olumsuz 

tutum puanları poliklinik başvurusu olan annelerden daha düşük bulunmuştur. Demokratik 

ve eşitlik alt boyutu dışında grupların diğer aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumu ölçeği alt 

boyut ortalamaları birbirinden anlamlı olarak farklıdır. 

 

Yaşamın ilk altı yılında çocuğun kişisel, sosyal ve ahlaki gelişimi büyük ölçüde 

tamamlanır. Eğer anne babanın benimsediği tutum sağlıklı ise çocuğun benimsediği tutum da 

sağlıklı olur. İzmir’de anaokuluna giden çocukların anneleri AHÇYTÖ ile değerlendirilmiş, 

aşırı koruyuculuk puanı ortalamaları 41,6±9,2; demokratiklik puanı 28,6±3,1; ev kadınlığı 

rolünü reddetme 27,4±5,3; geçimsizlik 13,4±3,8 ve sıkı disiplin 32,1±6,9 olarak bulunmuştur. 

Annelerin eğitim durumlarına göre alt boyut puanlarında farklılık aşırı koruyuculuk ve sıkı 

disiplinde anlamlı olarak farklı bulunmuştur. İlkokul mezunu anneler aşırı koruyuculuk ve 

sıkı disiplin alt boyutlarında daha yüksek puan almışlardır.  Eğitim düzeyi arttıkça annelerin 

geleneksel çocuk yetiştirmekten sıyrıldığı görülmektedir(92). Bu bilgi çalışmamız 

sonuçlarıyla uyumludur. 

 

Annelerin eğitim seviyelerine göre AHÇYTÖ alt boyut ortalamaları karşılaştırıldığında 

lise altı eğitim seviyesine sahip anneler, lise ve üniversite mezunu annelere göre demokratik 

ve eşit tutum haricinde diğer alt boyutlarda daha yüksek ortalamaya sahip bulunmuştur ve 

aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Demokratik tutum ise lise altı eğitim seviyesi için 

25,1±3,2; lise ve üzeri eğitimi olan anneler için 25,1±4,6 ortalamalarıyla benzer bulunmuştur.   
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Bu çalışmada lise altı eğitim seviyesine (okur-yazar, ilkokul mezunu, ortaokul mezunu)  

sahip annelerin çocuklarında lise ve üzeri eğitim alan annelerin çocuklarına göre uyku sorunu 

dışında tüm ÇDDÖ alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür. 

İçeyönelim ortalamaları, dışayönelim ortalamaları ve toplam problem ortalamaları; lise altı 

eğitim seviyesindeki anneler için sırasıyla 60,68±10,61; 60,14 ±11,37; 63,51±11,32 iken lise 

ve üzeri eğitim seviyesindeki annelerin çocuk ÇDDÖ puanları 52,86±10,38; 53,18±10,29 ve 

53,83±10,82’dir. Annelerin eğitim seviyesi arttıkça çocuklarda psikopatolojik belirti sıklığının 

azaldığı görülmüştür. Eğitimli annelerin problem çözme, uygun müdahale, zamanında 

tedaviye başvurma konusunda daha etkin oldukları düşünülebilir.  

 

Yapılan çalışmalarda hiperaktif çocuklara yetersiz disiplin veya sıkı-disiplin 

uygulandığı, ebeveynlerin çocuğun davranışları ile baş etmede yetersiz kaldığı, ebeveynlerde 

psikiyatrik problemlerin daha sık olduğu, daha sık evlilik uyumsuzluğu yaşandığı 

vurgulanmıştır. Mersin’de yapılan çalışmada DEHB tanılı çocuğu olan anneler primer 

enürezis noktürna tanılı çocuğu olan annelerle karşılaştırıldıklarında daha fazla yeti yitimine 

sahip bulunmuştur(93). 

 

Çetinkaya ve Başbakkal, çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniklerinde çalışan hemşirelerin 

benlik saygısı düzeylerinin ve çocuk yetiştirme tutumlarının inceledikleri araştırmalarında;  

hemşirelerin,  sahip oldukları çocuk sayısı ile, AHÇYTÖ’de  "aşırı annelik", "ev kadınlığını 

reddetme", "karı-koca geçimsizliği, "baskı ve disiplin" boyutları arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı olduğunu, iki çocuğa sahip olan hemşirelerde, bu boyutlardan alınan puanın 

yüksek olduğunu saptamıştır. Yine hemşirelerin benlik saygısı puanı ile "aşırı annelik" boyutu 

arasında negatif yönde anlamlı ilişki saptamışlar. Hemşirelerin benlik saygısı puanı 

yükseldikçe, "aşırı annelik" boyutundan alınan puanın düştüğünü saptamıştır(94). 

                   

         Anneler depresyonda ise daha az olumlu ilişki ve zayıf bir iletişim kurarlar veya tutarsız 

disiplin yöntemi geliştirebilirler. Bizim çalışmamızda Belirti Tarama Listesi’ne göre depresyon 

puanları yüksek olan annelerin, puanı düşük olan annelere göre daha fazla aşırı koruyuculuk 

tutumu gösterdikleri, daha fazla geçimsizlik tarifledikleri ve ev kadınlığı rolünü daha çok 

reddettikleri görülmüştür (p‹0,05). Bu depresif süreçte olan annelerin umutsuzluk ve 

keyifsizlik içinde olmaları ve kendilerinden beklenen görevlerdeki isteksizliği ile açıklanabilir. 

Ayrıca yetersizlik düşüncesi depresyondaki anneyi çocuğunu daha fazla aşırı koruyuculuğa 
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sevk edebilir. Eşler arası geçimsizlik annenin ruhsal durumunu etkileyeceği gibi, annedeki 

psikopatoloji de geçimsizliğe yol açabilir.  

 

Barry ve ark. erkek çocukların yıkıcı davranım bozukluğu üzerinde maternal stresi 

araştırmışlar ve annenin depresyon ve annenin somatizasyon/anksiyete belirtilerinin 

çocuklarda dikkat sorunlarına yol açtığını, annenin somatizasyon/anksiyete belirtilerinin ise 

çocuklarında agresyon üzerinde önemli etkileri olduğunu göstermişlerdir(17). 

 

Yüksek stres düzeyine sahip, çatışmalı aile ortamlarında erkek çocukların daha zor 

kontrol edilebildikleri ve saldırgan, yıkıcı davranım bozukları geliştirdikleri bilinmektedir. Bu 

nedenle zor mizaçlı çocuklarla baş edebilmek için ailede daha fazla disiplin sağlanmaya 

çalışılmış olabilir. Neden-sonuç ilişkisi çıkarmak zordur. Çift yönlü bir etkileşim vardır. 

Farklı mizaç özelliklerine sahip çocuklar aynı tutumlarla büyütüldüklerinde farklı cevaplar 

verebilirler(49). 

 

Bir tez çalışmasında, anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların, annelerinin 

çocuk yetiştirme tutumları, çocuğun sosyal uyum ve becerilerine etkisi incelenmiş; AHÇYTÖ 

alt faktörlerinin çocukların psikososyal temelli problem çözme becerisini etkilediği 

bulunmuştur. Aşırı koruyucu annelik düzeyi azaldıkça, baskı-disiplin azaldıkça, demokratik 

davranma düzeyi arttıkça, çocuklan psikososyal temelli problem çözme beceri puan 

ortalaması da yükselmektedir. Aile içi geçimsizlik arttıkça çocukların psikososyal temelli 

problem çözme becerisi puan ortalamaları da düşmektedir. Katı tutumlu ailelerde agresyonun 

azaltılması mümkün olmamaktadır. Koruyucu yaklaşım olarak erken başlangıçlı davranım 

bozukluğunda ebeveynlik yaklaşımları değiştirilmelidir(49,95). 

 

 Okul öncesi dönem anne ve aile ile etkileşimin en yoğun olduğu dönemdir. Bu açıdan 

çocuk yetiştirme tutumları, annelerdeki ruhsal süreçler yakından takip edilmelidir. Özellikle 

poliklinik başvurusu yapan ailelerde bu değerlendirme psikiyatrik tedavi yaklaşımının bir 

parçası olmalıdır. Erken müdahale ile uygun tutum ve etkileşimin sağlanması konusunda 

olumlu sonuç alınacaktır. Elde ettiğimiz veriler bu konunun önemini literatüre uygun olarak 

desteklemektedir. 

 

DEHB tanısı olan çocuklar, dikkat süreleri sınırlı olduğu için, sürekli geribildirim  

almaya ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden ebeveynler, çocuklarının yaptıkları işe (etkinliğe)  
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devam edebilmelerini sağlamak amacıyla, DEHB’si olan çocuklarına sıkça geribildirim ve  

ödül verirler. Bu nedenle DEHB’li çocukların anneleri daha disiplinli olabilir, çocukla baş 

etmede zorlandığı için ev kadınlığı rolünü reddedebilir (3,49).  

 

Çalışmamızda saldırgan davranışı olan çocukların anneleri daha fazla ev kadınlığı 

rolünü reddetmektedir (p‹0,05). Dışayönelim sorunları klinik düzeyde yüksek olan çocukların 

annelerinin tutumlarına baktığımızda, annelerin daha fazla ev kadınlığı rolünü reddettikleri, 

daha fazla sıkı disiplin uyguladıkları ve anne baba geçimsizliğinin daha fazla olduğu 

görülmüştür (p‹0,05). Burada aile içi geçimsizliğin model olarak çocuklardaki dışayönelim 

davranışlarını arttırdığı söylenebilir veya ana babası geçimsiz olduğu için sıkıntı duyan çocuk 

psikopatolojik belirti olarak daha çok dışayönelim davranışlarını göstermektedir sonucu 

çıkarılabilir. 

 

   Başka bir çalışmada da, DEHB olan bir kardeşe sahip çocukların, sağlıklı gelişim 

gösteren çocukların kardeşlerine kıyasla daha çok kaygı ve depresyon problemleri 

yaşadıkları ortaya çıkmıştır(84). Bozbey ise yaptığı çalışmada, DEHB’li çocukların anne ve 

kardeşleriyle yapılan görüşmelerde, hem anneler, hem de ağabey ve ablalar, ebeveynlerin 

DEHB’li çocuğa daha çok ilgi gösterdiğini ve DEHB’li çocukların daha saldırgan kardeş 

ilişkisi olduğunu dile getirir(35).  

 
 Büküşoğlu ve arkadaşları okul fobisi olan çocukları ve ailesel özelliklerini 

inceledikleri çalışmada; anne babaları şiddetli geçimsizlik gösterenlerle göstermeyenleri 

karşılaştırmışlar, şiddetli geçimsizlik olduğunu rapor eden grubun ÇDDÖ’de sosyal sorunlar, 

dikkat sorunları, suça yönelik davranışlar, saldırgan davranışlar, içe yönelim-dışa yönelim-

toplam puanlarında diğer gruba göre anlamlı yükseklik bulmuşlardır. Ailedeki 

psikopatolojinin evlilik çatışmasını arttırdığı kanısına da varılabilir. Sorunlu bireyin varlığı 

ailenin işlevlerini, dolayısıyla evlilik doyumunu bozmaktadır. Sorunlu bireye gösterilen ilgi 

çocukta somatik yakınmaların artmasına neden olabilir. Genel olarak ailede psikiyatrik bir 

üyenin olması aile sistemini etkilediği gibi genetik geçiş ve model olma yönüyle 

psikopatolojinin ortaya çıkmasını da etkilemektedir(48). 
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     Yurtbay ve Görker, yaptıkları çalışmada Belirti Tarama Listesi ölçeğinin daha özeti olan 

kısa semptom envanteri (KSE) kullanmışlar ve annelerin KSE’deki pozitif belirti toplamı 

puanı ile ÇDDÖ’deki sosyal içe dönüklük; anksiyete/depresyon; sosyal sorunlar; suça yönelik 

davranışlar; saldırgan davranışlar; cinsel sorunlar; toplam problem puanı; içeyönelim; dışa 

yönelim alt ölçekleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki göstermişlerdir. Annelerin 

AHÇYTÖ alt ölçeklerinden ev kadınlığını rolünün reddi puanı ile anksiyete/depresyon; 

demokratik tutum ile de dışa yönelim alt ölçekleri arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

bulmuşlardır(96). Büküşoğlu ve arkadaşları, ailedeki geçimsizliğin annelerin ruhsal belirtileri 

üzerindeki etkisinin anlamlı olarak olumsuz olduğunu göstermişlerdir(48). 

 

Çalışmadaki Kısıtlılıklar 

 

Bu çalışmada, poliklinik başvurusu olan ailelerdeki ve İstanbul Üniversitesi’ne bağlı kreş 

ve anaokullarına giden çocuklardaki psikopatolojiye bakılmıştır. Bu nedenle elde edilen 

veriler tüm okul öncesi dönem çocukları için genellenememektedir. Bu tez çalışması kesitsel 

çalışmadır, uzunlamasına takip çalışması daha aydınlatıcı bilgiler için gereklidir. Ankete ve 

tek ebeveyn-annenin bildirimine dayalı veriler elde edilmiştir, çocuk ve her iki ebeveynle 

yapılan yapılandırılmış görüşmeler, oyun gözlemi daha doğru tanımlayıcı olacaktır. 

Babalardaki ruhsal belirtileri de taramak, babalıkla ilişkili ruhsal hastalıkları anlamak için 

yardımcı olacaktır. Gerekirse bakıcı ve öğretmen gözlemlerinden yararlanılmalıdır. Sorun 

davranışı bildirici değişikliğinde duygusal ve davranışsal problemlerde değişiklik olup 

olmadığına bakılmalıdır. Ayrıca gönüllü katılımcıların olduğu bu çalışmada bazı ebeveynlerin 

davranışları olduğundan daha sorunlu veya sadece problemli alanları bildirme tutumu 

çalışmada yanlılık yapmış olabilir. Ailenin büyüklüğü hakkında bilgi alınmamıştır (geniş veya 

çekirdek), ailenin geniş aile olması geleneksel yapıyı ve beklenen daha farklı çocuk yetiştirme 

tutumunu gösterebilir.  
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VI. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 

     Okul öncesi dönemdeki çocukların sorun davranışlarının önlenmesinde erken tanı ve 

önleme programları onların daha sonra ortaya çıkacak olan sorun davranışlarının sağaltımında 

oldukça önemlidir. Çocukluk çağı ruhsal sorunlarının ele alınmasında genel olarak iki özellik 

üzerinde durulmaktadır. Bunlar, çocuğun davranışı ile çocuğun içinde yaşadığı toplumdaki 

yetişkinlerin (anne, baba, öğretmen, bakıcı, klinisyen gibi) o davranışı algılayışı ve 

değerlendirmesidir. Toplumdaki kişilerin tutum ve inançları çocuğun davranışının sağlıklı ya 

da sağlıksız olduğunu belirleyen önemli etkenlerdir. Bununla birlikte çocuğun biyolojik 

yapısı, bilişsel işlevleri ve mizacı ile yetişkinin beklentileri ve iki taraf arasındaki etkileşim de 

davranış üzerinde etkili olmaktadır.  

 

  Psikiyatrik bozuklukları açıklayan genetik ve nörobiyolojik ilerlemelerle DSM-IV’te 

yer alan hastalıkların çoklu sistem sorunlarının fenotipi olduğu anlaşılacaktır. Çocuklarda 

görülen problemler ne kadar erken tanınırsa çocuk ve ailesi için sıkıntı o kadar çok azaltılmış 

olur ve hastalık seyri iyi gidişatla sonlanabilir. Geleneksel otoriter tutumların olumsuz 

etkilerinin en aza indirilmesi ve çocukların uygun aile ortamında yetiştirilmesi için,  öncelikle 

annelerde olumlu tutumlar geliştirilmesine öncelik verilmelidir. Anne baba tutumlarının 

çocukları üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve olumlu tutum şekillerini 

pekiştirmek, sağlıklı ve nitelikli bir nesil yetiştirme çabasına katkıda bulunmak amacıyla 

planlanan ebeveyn eğitimi çalışmalarına bu tez çalışmasının rehber olacağı düşünülmektedir.  

 

Maternal psikopatolojiden dolaylı veya doğrudan çocuklar etkilenmektedir. Bu nedenle 

ruhsal belirtileri olan annelere erken müdahale edilmelidir. Yeterli desteği sağlayan okul 

öncesi sistem ve eğitim yaygınlaştırılmalıdır. Ruhsal hastalık yaşayan çocuk ve ergenler 

uygun tedavi ve destek almadıkları sürece sorunları devam edecek ve bu durum onların 

sosyal, eğitimsel ve mesleki geleceklerini tehlikeye sokacaktır. Bu da, aile için ek maddi yük 

ve toplum için üretim kaybı anlamına gelmektedir. Çocuk biyo–psiko-sosyal bir bütün olarak 

ele alınmalıdır. 

 

 Elde ettiğimiz verilerin uzun dönemde gelişebilecek psikopatolojilerin öncüllerinin 

anlaşılmasında, bu öncül belirtilerin nasıl bir müdahale ile yönlendirileceği ve zaman 



 96 

içerisinde hangi tanıların semptomatolojisini oluşturacağı konusunda yapılacak çalışmalara 

zemin hazırlayacağı düşünülmektedir. Okul öncesi dönemin ve psikopatoloji oluşumundaki 

risk faktörlerinin ele alındığı bu çalışmanın bu dönemin daha iyi anlaşılmasında ve erken 

psikopatolojilerin etkin sağaltımına katkı sağlaması açısından önemli bir çalışma olduğu 

görülmektedir. 
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VIII. EKLER 
 
EK-1 
 
 
Aileyi ve Çocuğu Tanıma –Bilgi Formu 
 
1. Formun doldurulma tarihi 
2-Çocuğunuzun doğum tarihi: (gün ay yıl) 
3-Çocuğunuzun cinsiyeti:   kız          erkek 
4-Çocuğunuzun kaçıncı çocuk? 
5-Kendinden büyük kardeşi: 
         0: yok         1: var, cinsiyeti…. 
 
6-Çocuğunuzun kendinden küçük kardeşi: 
0:yok      1: var, cinsiyeti…. 
 
7-Öz anne mi: 0: değil     1: özanne 
8-Öz baba mı: 0: değil     1:özbaba 
 
9-Anne baba ayrılığı:   
0: boşanmış ve ayrılar 
1: vefat 
2. Birlikteler 
 
10-Anne yaşı:   
11-Anne öğrenim durumu: 
1.okuryazar değil 
2.okuryazar 
3.ilk-ortaokul mezunu 
4.lise mezunu 
5.yüksekokul-üniversite mezunu 
 
12-Anne iş durumu: 
1.Çalışıyor 
2.Çalışmıyor 
 
13-Baba yaşı 
14-Baba öğrenim durumu 
1.okuryazar değil 
2.okuryazar 
3.ilk-ortaokul mezunu 
4.lise mezunu 
5.yüksekokul-üniversite mezunu 
 
15-Baba iş durumu: 
1.Çalışmıyor 
2.Çalışıyor  
 

 
 
16- anne –baba arası akrabalık var mı? 
0 yok 
1 var; yakınlığı 1. derece 
2 var, yakınlığı, 2.derece 
3 var, yakınlığı, 3.derece 
 
17-Annenin sağlık problemi (fiziksel veya 
ruhsal) 
0.çok önemli problemi var işlev kaybı ile 
1.hafif problem var 
2.çocuk doğmadan önce var 
3.problemsiz 
 
18-Babanın sağlık problemi (fiziksel veya 
ruhsal) 
0.çok önemli problemi var işlev kaybı ile 
1.hafif problem var 
2.çocuk doğmadan önce var 
3.problemsiz 
 
19-Anne bağımlılıkları: 
0 uyuşturucu madde bağımlısı 
1 alkol bağımlısı  
2 sigara 
3 hiçbir bağımlılık yok 
 
20-Baba bağımlılıkları 
0 uyuşturucu madde bağımlısı 
1 alkol bağımlısı  
2 sigara 
3 hiçbir bağımlılık yok 
 
21-Ailenin aylık geliri 
0  çok kötü        1 kötü 
2  Orta               3  İyi      4 cok iyi 
 
22-varsa kardeşi, onun hastalığı var mı? 
0 yok        
1. kronik fiziksel hastalığı var 
2  ruhsal-davranışsal hastalığı var 
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23. Çocuğunuzun eğitimi 
0 yok 
1 kreş-anaokuluna gidiyor 
 
 
24- Çocuğunuzun 0-2 yaş arası bakımı 
0 hep anne bakmış 
1 bakıcı 
2 babaanne- anneanne-akraba bakıcı 
3 cocuk yuvası 
 
25-Cinsiyet beklentisi var mıydı? Hangi 
cinsiyet istendi, hangi cinsiyette çocuğunuz 
oldu? 
0 yok 
1 var 
 
26- Doğumda sorun oldu mu? 
0 olmadı 
1 zor doğum 
2 doğar doğmaz ağlamadı 
3 asfiktik doğum 
 
27- Doğum şekli? 
0 normal doğum 
1 sezaryenle, nedeni… 
2 vakumla doğum 
3 kaşıkla doğum… 
 
28- Doğum zamanı 
0 zamanında 
1 7aydan önce 
2 7-8 ay 
3 zamanından sonra 
 
29-doğumdan sonra bebeğe ek tedavi, 
küvöz gerekti mi? 
O hayır 
1 evet 
 
30- doğum kilosu…….gr 
31-Ne kadar anne sütü aldı?......ay 
32-Ne zaman yürüdü?....ay 
33- Ne zaman kelime olarak konuşmaya 
başladı?.......ay 
 
34- Ne zaman en az 2 kelimelik cümle 
kurmaya başladı?......ay 
 

35-Çocuğunuz bugüne kadar herhangi bir 
hastalık geçirdi mi?  
0 hayır 
1 evet, açıklayınız… 
 
36- Çocuğunuz için daha önce çocuk ruh 
sağlığı çalışanına başvurdunuz mu? 
0 hayır 
1 evet 
 
37-başvurmuşsanız herhangi bir tanı aldı 
mı? 
0 hayır 
1 evet ..açiklayınız 
 
38-İlaç tedavisi alıyor mu? 
0 hayır 
1 evet, ilacın adı….. 
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EK-2 
 
2-3 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ- CBCL/2-3 

 
0:  Doğru Değil (bildiğiniz kadarıyla)1:  Bazen ya da Biraz Doğru 2:  Çok ya da Sıklıkla Doğru 

 
0 1 2   1. Ağrı ve sızıları vardır (tıbbi nedeni 
olmayan)     
0 1 2   2. Yaşından küçük, bebeksi davranır  
0 1 2   3. Yeni şeyleri denemekten korkar 
0 1 2   4. Başkalarının gözlerinin içine 
bakmaktan kaçınır  
0 1 2   5. Dikkatini uzun bir süre bir konu 
üzerinde toplayamaz  
0 1 2   6. Yerinde rahat duramaz, kıpır kıpırdır  
0 1 2   7. Eşyaların yerlerinin değiştirilmesine 
katlanamaz  
0 1 2   8. Sabırsızdır, her şeyin anında 
yapılmasını ister 
0 1 2   9. Yenmeyecek şeyleri ağzına alıp 
çiğner  
0 1 2   10. Yetişkinlerin dizinin dibinden 
ayrılmaz, onlara çok     bağımlıdır. 
0 1 2   11. Sürekli yardım ister  
0 1 2   12. Kabızdır, kakasıyla oynar, 
yapamaz 
0 1 2   13. Çok ağlar  
0 1 2   14. Hayvanlara eziyet eder  
0 1 2   15. Karşı gelir  
0 1 2 16. İstekleri anında karşılanmalı, yerine 
getirilmelidir  
0 1 2   17. Eşyalarına zarar verir  
0 1 2   18. Ailesine ya da arkadaşlarına ait 
eşyalara zarar verir  
0 1 2   19. Hasta değilken bile ishali olur, 
kakası yumuşaktır  
0 1 2   20. Söz dinlemez  
0 12 21. Günlük yaşamdaki en ufak bir 
değişiklikten rahatsız   olur  
0 1 2   22. Yalnız başına uyumak istemez  
0 1 2   23. Kendisiyle konuşmak isteyenlere 
cevap vermez 
0 1 2   24. İştahsızdır (açıklayınız):  
0 1 2   25. Diğer çocuklarla geçinemez  
0 1 2   26. Kendini eğlendirmeyi bilmez, 
büyümüşte küçülmüş  gibi davranır  
0 1 2   27. Kötü davranışlarından dolayı 
utanmaz, suçluluk   duymaz 
0 1 2   28. Evden dışarı çıkmak istemez  
0 1 2   29. Kolaylıkla engellenir  
0 1 2   30. Genellikle kıskançtır  
0 1 2   31. Yenilip içilmeyecek şeyleri yer ya 
da içer  (kum, kil, kalem, silgi gibi) tatlıları 
katmayınız (açıklayınız): 
0 1 2   32. Bazı hayvanlardan, ortamlardan ya 
da yerlerden korkar 
 

0 1 2   33. Duyguları çok çabuk incinir  
0 1 2   34. Çok sık bir yerlerini incitir, başı kazadan 
kurtulmaz  
0 1 2   35. Çok kavga, dövüş eder  
0 1 2   36. Her şeye burnunu sokar  
0 1 2   37. Anne-Babasından ayrılınca çok tedirgin olur  
0 1 2   38. Uykuya dalmada güçlük çeker  
0 1 2   39. Baş ağrıları vardır (tıbbi nedenleri olmayan    
0 1  2   40  Başkalarına vurur  
0 1 2   41. Nefesini tutar  
0 1 2 42. Nedensiz yere hayvanları ve insanları incitir,  
0 1 2   43. Bir nedeni olmaksızın mutsuz görünür 
0 1 2   44. Öfkelidir 
0 1 2   45. Bulantısı, kusma hissi olur, kendini hasta 
hisseder  
0 1 2   46. Kas seğirmesi, tikleri vardır (açıklayınız):                  
0 1 2   47. Sinirli ve gergindir 
0 1 2   48. Gece kabusları, korkulu rüyaları vardır   
0 1 2   49. Aşırı yemek yer  
0 1 2   50. Aşırı yorgundur  
0 1 2   51. Çok kiloludur  
0 1 2   52. Kakasını yaparken ağrısı, acısı vardır 
0 1 2   53. İnsanlara fiziksel olarak saldırır, vurur  
0 1 2   54. Burnuyla, cildiyle, vücudunun başka 
kısımlarıyla oynar ve yolar (açıklayınız):  
0 1 2   55. Cinsel organıyla çok fazla oynar  
0 1 2   56. Dengesiz ve sakardır  
0 1 2  57. Tıbbi nedeni olmayan göz ile ilgili sorunları 
vardır                     
0 1 2   58. Ceza davranışını değiştirmez, cezadan 
anlamaz  
0 1 2   59. Bir uğraş ya da faaliyetten diğerine çabuk 
geçer  
0 1 2   60. Döküntüler ya da başka cilt sorunları vardır  
0 1 2   61. Yemek yemeyi reddeder  
0 1 2   62. Hareketli-canlı oyunlar oynamayı reddeder  
0 1 2   63. Başını ve bedenini tekrar tekrar sallar  
0 1 2   64. Gece yatağına gitmemek için direnir  
0 1 2   65. Tuvalet eğitimine karşı direnir (açıklayınız):  
0 1 2   66. Çok bağırır, çağırır, çığlık atar  
0 1 2   67. Sevgiye, şevkate karşı tepkisiz görünür  
0 1 2   68. Sıkılgan ve utangaçtır  
0 1 2   69. Bencildir, paylaşmaya açık değildir  
0 1 2   70. İnsanlara karşı çok az sevgi gösterir  
0 1 2   71. Çevresindeki şeyler karşı çok az ilgi gösterir  
0 1 2   72. Canının yanmasından, incinmekten pek az 
korkar  
0 1 2   73. Çekingen ve ürkektir 
0 1 2   74. Gece ve gündüzın çoğundan daha az uyur  
0 1 2   75. Kakasıyla oynar ve onu etrafa bulaştırır 
0 1  2   76. Konuşma sorunu vardır  
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0 1 2  77. Bir yere boş gözlerle uzun süre 
bakar ve dalgın görünür  
0 1 2  78. Mide-karın ağrısı ve krampları 
vardır   
0 1 2 79. İhtiyacı olmayan nesneleri toplar, 
biriktir  
012 80.Alışılmadık, acayip davranışları 
vardır  
0 12  81. İnatçı, somurtkan ve rahatsız 
edicidir  
0 12 82.Mizaç (huy) ya da duyguları çok 
çabuk değişir  
0 1 2   83. Çok sık küser, surat asar  
0 1 2   84. Uykuda konuşur ve bağırır  
0 1 2   85. Öfke nöbetleri vardır, çok çabuk 
öfkelenir  
0 1 2 86. Temizliğe ve titizliğe aşırı 
düşkündür  
0 1 2   87. Çok korkak ve kaygılıdır  
0 1 2   88. İşbirliği yapmaz  
0 1 2   89. Hareketsiz ve yavaştır, enerjik 
değildir  
0 1 2 90. Mutsuz, üzgün, çökkün ve 
bezgindir 

 

0 1 2   91. Çok yüksek sesle konuşur (çok gürültülüdür)  
0 1 2   92. Yeni insanlardan ya da durumlardan çok tedirgin olur  
0 1 2   93. Kusmaları vardır (tıbbi nedeni olmayan) 
0 1 2   94. Geceleri sık sık uyanır  
0 1 2   95. Evden alıp başını gider  
0 1 2   96. Çok ilgi ve dikkat ister  
0 1 2   97. Sızlanır, mızırdanır  
0 1 2   98. içe kapanıktır, başkalarıyla birlikte olmak istemez  
0 1 2   99. Evhamlıdır, her şeyi dert edinir  
0 1 2   100. Çocuğunuzun yukarıda listede belirtilmeyen başka    sorunları varsa lütfen yazınız 
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EK-3  

3 YAŞTAN BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ -CBCL/ 4-18 

Her bir madde çocuğunuzun şu andaki ya da son 6 ay içindeki durumunu belirtmektedir 

 0: Doğru Değil (bildiğiniz kadarıyla) 1: Bazen ya da Biraz Doğru   2: Çok ya da Sıklıkla Doğru 

           

0 1 2    1. Yaşından daha küçük bir çocuk gibi davranır 0 1 2    33.  Kimsenin onu sevmediğine inanır ve bundan yakınır 

0 1 2    2. Alerjisi vardır (Yeme, koklama ile, tozlu bir yerde bulunmak- 0 1 2    34. Başkalarının ona zarar vereceğini, kötülük yapacağını  

                                                                                                                     düşünür 

 la kaşıntı, döküntü, göz yaşarması vs. olması) :___________ 0 1 2    35. Kendini değersiz hisseder  

0 1 2    3. Çok tartışır 0 1 2    36. Çok sık bir yerini incitir, başı kazadan kurtulmaz  

0 1 2    4. Astımı (nefes darlığı) vardır 0 1 2    37. Çok kavga, dövüş eder         

0 1 2    5. Karşı cinsten biri gibi davranır 0 1 2    38. Onunla çok alay edilir (Arkadaşları onunla çok alay eder) 

0 1 2    6. Kakasını tuvaletten başka yerlere yapar   0 1 2    39. Başı belada olan kişilerle dolaşır 

0 1 2    7. Övünür, yüksekten atar, hava yapar 0 1 2    40. Olmayan sesler işitir (Açıklayınız):  

0 1 2    8. Dikkatini uzun süre bir konu üzerinde toplayamaz   

0 1 2    9. Bazı düşünceleri kafasına takar ve bunları aklından çıkaramaz 0 1 2    41. Düşünmeden yada aniden hareket eder (aklına eseni yapar) 

              (açıklayınız)______ 0 1 2    42. Başkalarıyla beraber olmaktansa yalnız kalmayı tercih eder 

0 1 2   10. Yerinde rahat duramaz, çok hareketlidir 0 1 2    43. Yalan söyler ve hile yapar 

0 1 2   11. Yetişkinlerin dizinin dibinden ayrılmaz, onlara çok bağımlıdır 0 1 2    44. Tırnaklarını yer 

0 1 2   12. Yalnızlıktan yakınır 0 1 2    45. Sinirli ve gergindir 

0 1 2   13. Kafası karışıktır 0 1 2    46. Kas seğirmeleri, tikleri vardır : _________________________ 

0 1 2   14. Çok ağlar 0 1 2    47. Gece kabusları, korkulu rüyaları vardır 

0 1 2   15. Hayvanlara eziyet eder 0 1 2    48. Diğer çocuklar tarafından sevilmez 

0 1 2   16. Başkalarına eziyet eder, zalimce kötü davranır 0 1 2    49. Kabızlık çeker 

0 1 2   17. Hayale dalıp gider, kendini unutur 0 1 2    50. Çok korkak ve kaygılıdır 

0 1 2   18. Bile bile kendine zarar verir ya da intihar girişiminde bulunur 0 1 2    51. Baş dönmesi vardır 

0 1 2   19. Hep dikkat çekmek ister 0 1 2    52. Kendini çok suçlu hisseder 

0 1 2   20. Eşyalarına zarar verir 0 1 2    53. Aşırı yemek yer 

0 1 2   21. Ailesine ya da başkalarına ait eşyalara zara verir 0 1 2    54. Aşırı yorgundur 

0 1 2   22. Evde söz dinlemez 0 1 2    55. Çok kiloludur 

0 1 2   23. Okulda söz dinlemez            56. Tıbbi nedeni bilinmeyen bedensel şikayetleri vardır : 

0 1 2   24. İştahsızdır, az yemek yer 0 1 2          a. Ağrılar, sızılar 

0 1 2   25. Diğer çocuklarla geçinemez 0 1 2         b. Baş ağrıları 

0 1 2   26. Yanlış davranışından dolayı suçlanmış gibi görünmez 0 1 2          c. Bulantı, kusma hissi 

0 1 2   27. Genellikle kıskançtır 0 1 2          d. Gözle ilgili şikayetler (açıklayınız):_____________ 

0 1 2   28. Yenilip içilmeyecek şeyleri yer, ya da içer (kum, kil, kalem,   

  silgi gibi) (açıklayınız):_____________________________ 0 1 2         e. Döküntüler ya da başka cilt sorunları 

0 1 2   29. Bazı hayvanlardan ve okul dışı ortamlardan ya da yerlerden 0 1 2         f. Mide-karın ağrısı ve kramplar 

                 korkar (açıklayınız): _________ 0 1 2         g. Kusma  

0 1 2   30. Okula gitmekten korkar 0 1 2         h. Diğer (açıklayınız) : ___________________________ 

0 1 2   31. Kötü bir şey düşünmekten ya da yapmaktan korkar                           

0 1 2   32. Mükemmel olmasının gerektiğine inanır 

 



 110

 

          0:  Doğru Değil (bildiğiniz kadarıyla) 1:  Bazen ya da Biraz Doğru 2:  Çok ya da Sıklıkla Doğru 

 

0 1 2   57. Fiziksel saldırıda bulunur                                                  0 1 2   85. Acayip, tuhaf düşünceleri vardır (açıklayınız):____________ 

0 1 2   58. Burnuyla, cildiyle, vücudunun başka kısımlarıyla oynar     

_________________________________________________ 

 ve yolar (açıklayınız) : ___________________________ 0 1 2    86. İnatçı, somurtkan ve rahatsız edicidir 

0 1 2   59. Herkesin ortasında cinsel organlarıyla oynar  0 1 2    87. Duygu durumunda ani değişiklikler olur 

0 1 2   60. Cinsel organlarıyla çok fazla oynar   0 1 2    88. Çok sık küser 

0 1 2   61. Okul başarısı düşüktür    0 1 2    89. Şüphecidir 

0 1 2   62. Dengesiz ve sakardır    0 1 2    90. Küfürlü ve açık saçık konuşur 

0 1 2   63. Kendinden büyük çocuklarla oynamayı tercih eder 0 1 2    91. Kendini öldürmekten söz eder 

0 1 2   64. Kendinden küçük çocuklarla oynamayı tercih eder 0 1 2  92. Uykuda yürür ve konuşur (açıklayınız):______________________ 

0 1 2   65. Konuşmayı reddeder        

0 1 2   66. Bazı hareketleri tekrar tekrar yapar (tanımlayınız):_____ 0 1 2    93. Çok fazla konuşur 

 ___________________________________________ 0 1 2    94. Başkalarıyla çok dalga geçer, alay eder 

0 1 2   67. Evden kaçar     0 1 2    95. Öfke nöbetleri vardır, çok çabuk öfkelenir 

0 1 2   68. Çok bağırır, çağırır    0 1 2    96. Cinsel konuları fazlaca düşünür 

0 1 2   69. Sır vermez, düşüncelerini kendine saklar  0 1 2    97. İnsanları tehdit eder 

0 1 2   70. Olmayan şeyleri görür (açıklayınız): ________________ 0 1 2    98. Parmak emer 

  ______________________________________________ 0 1 2    99. Temizliğe ve titizliğe aşırı düşkündür 

0 1 2   71. Sıkılgan ve utangaçtır    0 1 2    100. Uyku sorunu vardır : ____________________________________ 

0 1 2   72. Yangın çıkartır     0 1 2    101. Okuldan kaçar, dersini asar 

0 1 2   73. Cinsel sorunları vardır (açıklayınız):_________________ 0 1 2    102. Hareketsiz ve yavaştır, enerjik değildir 

  ______________________________________________ 0 1 2    103. Mutsuz, üzgün, çökkün ve bezgindir 

0 1 2  74. Gösterişten hoşlanır, maskaralık yapar    0 1 2    104. Çok gürültücüdür 

0 1 2   75. Çekingen ve ürkektir    0 1 2    105. Tıbbi amaç dışında alkol yada ilaç kullanır (açıklayınız): _____- 

0 1 2   76. Çocukların çoğundan daha az uyur    

0 1 2   77. Çocukların çoğundan gece ve gündüz daha çok uyur 0 1 2    106. Etrafındaki eşyalara amaçsız olarak zarar vermekten zevk alır 

   (açıklayınız): __________________________________ 0 1 2    107. Gündüz altını ıslatır 

0 1 2   78. Kakasıyla oynar yada etrafa bulaştırır   0 1 2    108. Yatağını ıslatır 

0 1 2   79. Konuşma güçlüğü vardır (açıklayınız):________________0 1 2    109. Sızlanır, mızırdanır 

0 1 2   80. Boş gözlerle uzun uzun bakar   0 1 2    110. Karşı cinsten olmayı ister 

0 1 2   81. Evden çalmaları vardır    0 1 2    111. İçe kapanıktır, başkalarıyla birlikte olmak istemez 

0 1 2   82. Evin dışında çalmaları vardır   0 1 2    112. Evhamlıdır, her şeyi dert edinir 

0 1 2   83. İhtiyacı olmayan nesneleri toplar, biriktirir (tanımlayınız):_0 1 2    113. Çocuğunuzun yukarıdaki listede belirtilmeyen başka sorunu 

______________________________________________    lütfen yazınız : _______ 

0 1 2   84. Acayip, tuhaf davranışları vardır (açıklayınız):__________       
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          EK- 4 
 
 

BELİRTİ TARAMA LİSTESİ- SCL-90 R 
 
Lütfen her birini dikkatle okuyunuz.  
Hiç: 0   Çok az: 1   Orta derecede: 2   Oldukça fazla: 3   İleri derecede: 4 
 
1. Baş ağrısı 
2. Sinirlilik ya da içinin titremesi 
3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler 
4. Baygınlık ya da baş dönmesi 
5. Cinsel arzu ve ilginin kaybı 
6. Başkaları tarafından eleştirilme duygusu 
7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri 
8. Sorunlarınızdan pek çoğu için başkalarının suçlanması gerektiği duygusu 
9. Olayları anımsamada güçlük 
10. Dikkatsizlik ya da sakarlıkla ilgili düşünceler 
11. Kolayca gücenme, rahatsız olma hissi 
12. Göğüs ya da kalp bölgesinde ağrılar 
13. Caddelerde veya açık alanlarda korku hissi 
14. Enerjinizde azalma veya yavaşlama hali 
15. Yaşamınızın sonlanması düşünceleri 
16. Başka kişilerin duymadıkları sesleri duyma 
17. Titreme 
18. Çoğu kişiye güvenilmemesi gerektiği hissi 
19. İştah azalması 
20. Kolayca ağlama 
21. Karşı cinsten kişilerle utangaçlık ve rahatsızlık hissi 
22. Tuzağa düşürülmüş veya yakalanmış olma hissi 
23. Bir neden olmaksızın aniden korkuya kapılma 
24. Kontrol edilemeyen öfke patlamaları 
25. Evden dışarı yalnız çıkma korkusu 
26. Olanlar için kendisini suçlama 
27. Belin alt kısmında ağrılar 
28. İşlerin yapılmasında erteleme duygusu 
29. Yalnızlık hissi 
30. Karamsarlık hissi 
31. Her şey için çok fazla endişe duyma 
32. Her şeye karşı ilgisizlik hali 
33. Korku hissi 
34. Duygularınızın kolayca incitilebilmesi hali 
35. Diğer insanların sizin özel düşüncelerinizi bilmesi 
36. Başkalarının sizi anlamadığı veya hissedemeyeceği duygusu 
37. Başkalarının sizi sevmediği ya da dostça olmayan davranışlar gösterdiği hissi 
38. İşlerin doğru yapıldığından emin olmak için çok yavaş yapmak 
39. Kalbin çok hızlı çarpması 
40. Bulantı ve midede rahatsızlık hissi 
41. Kendini başkalarından aşağı görme 
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42. Adale(kas) ağrıları 
43. Başkalarının sizi gözlediği veya hakkınızda konuştuğu hissi 
44. Uykuya dalmada güçlük 
45. Yaptığınız işleri bir ya da birkaç kez kontrol etme 
46. Karar vermede güçlük 
47. Otobüs, tren, metro gibi araçlarla yolculuk etme korkusu 
48. Nefes almada güçlük 
49. Soğuk veya sıcak basması 
50. Sizi korkutan belirli uğraş, yer veya nesnelerden kaçınma durumu 
51. Hiç bir şey düşünmeme hali 
52. Bedeninizin bazı kısımlarında uyuşma, karıncalanma olması 
53. Boğazınıza bir yumru takınmış hissi 
54. Gelecek konusunda ümitsizlik 
55. Düşüncelerinizi bir konuya yoğunlaştırmada güçlük 
56. Bedeninizin çeşitli kısımlarında zayıflık hissi 
57. Gerginlik veya coşku hissi 
58. Kol ve bacaklarda ağırlık hissiAşırı yemek yeme 
59. Ölüm ya da ölme düşünceleri 
60. Aşırı yemek yeme 
61. İnsanlar size baktığı veya hakkınızda konuştuğu zaman rahatsızlık duyma 
62. Size ait olmayan düşüncelere sahip olma 
63. Bir başkasına vurmak, zarar vermek, yaralamak dürtülerinin olması 
64. Sabahın erken saatlerinde uyanma 
65. Yıkanma, sayma, dokunma, gibi bazı hareketleri yineleme hali 
66. Uykuda huzursuzluk, rahat uyuyamama 
67. Bazı şeyleri kırıp dökme hissi 
68. Başkalarının paylaşıp kabul etmediği inanç ve düşüncelerin olması 
69. Başkalarının yanında kendini çok sıkılgan hissetme 
70. Çarşı, sinema gibi kalabalık yerlerde rahatsızlık hissi 
71. Her şeyin bir yük gibi görünmesi 
72. Dehşet ve panik nöbetleri 
73. Toplum içinde yer, içerken huzursuzluk hissi 
74. Sık sık tartışmaya girme 
75. Yalnız bırakıldığınızda sinirlilik hali 
76. Başkalarının sizi başarılarınız için yeterince takdir etmediği duygusu 
77. Başkalarıyla birlikte olunan durumlarda bile yalnızlık hissetme 
78. Yerinizde duramayacak ölçüde rahatsızlık hissetme 
79. Değersizlik duygusu 
80. Size kötü bir şey olacakmış hissi 
81. Bağırma ya da eşyaları fırlatma 
82. Topluluk içinde bayılacağınız korkusu 
83. Eğer izin verirseniz insanların sizi sömüreceği duygusu 
84. Cinsiyet konusunda sizi çok rahatsız eden düşüncelerin olması 
85. Günahlarınızdan dolayı cezalandırılmanız gerektiği düşüncesi 
86. Korkutucu türden düşünce ve hayaller 
87. Bedeninizde ciddi bir rahatsızlık olduğu düşüncesi 
88. Başka bir kişiye karşı asla yakınlık duymama 
89. Suçluluk duygusu 
90. Aklınızda bir bozukluğun olduğu düşüncesi 
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EK-5 
 

AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMU ÖLÇEĞİ(AHÇYTÖ) 

          Aşağıda verilen ifadeleri okuyup, şu şekilde değerlendiriniz: 

  4 Çok uygun buluyorum    
  3 Oldukça uygun buluyorum 
  2 Biraz uygun buluyorum 
  1 Hiç uygun bulmuyorum 

1 2 3 4 1. Çocuk, yorucu veya zor işlerden korunmalıdır.  
1 2 3 4 2. Anne ve babalar çocuklarını dertlerini anlatmaya teşvik ederler. Fakat bazen 

çocukların dertlerinin hiç açılmaması gerektiğini anlayamazlar. 
1 2 3 4 3. Çocuk boşa geçen dakikaların bir daha hiç geri gelmeyeceğini ne kadar çabuk 

öğrenirse, kendisi için o kadar iyi olur. 
1 2 3 4 4. Bir anne çocuğunun düş kırıklığına uğramaması için elinden geleni yapmalıdır. 
1 2 3 4 5. Çocuk ne kadar erken yürümeyi öğrenirse, o kadar iyi terbiye edilebilir 
1 2 3 4 6. Çocuk yetiştirmek sinir bozucu, yıpratıcı bir iştir. 
1 2 3 4 7. Çocuğun hayatta öğrenmesi gereken çok şey vardır. Zamanını boşa geçirmesi 

affedilemez. 
1 2 3 4 8. Babalar, biraz daha şefkatli olsalar, anneler çocuklarını daha iyi yönetebilirler. 
1 2 3 4 9. Çocuk yetiştirmenin kötü taraflarından biri de, anne ya da babanın istediğini 

yapabilmesi için yeterince özgür olmamasıdır. 
1 2 3 4 10. Sıkı kurallarla yetiştirilen çocuklardan en iyi yetişkinler çıkar. 
1 2 3 4 11. Bir anne çocuğunun mutluluğu için kendi mutluluğunu feda etmesini bilmelidir. 
1 2 3 4 12. Daima koşuşturan, hareketli bir çocuk büyük bir olasılıkla mutlu bir insan 

olacaktır. 
1 2 3 4 13. Büyükler çocukların şakalarına güler, onlara eğlendirici öyküler anlatırsa, evdeki 

düzen daha iyi, daha ahenkli olur. 
1 2 3 4 14. Çocuğun en gizli düşüncelerini kesinlikle bilmek, bir annenin görevidir. 
1 2 3 4 15. Anne-babalar çocuklarına, sorgusuz sualsiz kendilerine sadık kalmalarını 

öğretmelidirler. 
1 2 3 4 16. Bütün genç anneler, bebek bakımında beceriksiz olduklarından korkarlar. 
1 2 3 4 17. Hangi anne olursa olsun eğer bütün gününü çocuklarla geçirmek zorunda kalırsa 

sonunda çocuklar sinirine dokunur. 
1 2 3 4 18. Anne ve babalar her zaman çocuklarının kendilerine uymasını beklememeli, biraz 

da kendileri çocuklarına uymalıdır. 
1 2 3 4 19. Eğer anneler dileklerinin kabul edileceğini bilselerdi, babalarının daha anlayışlı 

olmalarını isterlerdi. 
1 2 3 4 20. Bir çocuğa, ne olursa olsun, dövüşmekten açınması gerektiği öğretilmelidir. 
1 2 3 4 21. Çocuklar bencil olduklarında, hep bir şeyler istediklerinde, annenin tepesinin 

atması çok normaldir. 
1 2 3 4 22. Eğer çocuklar ailedeki kuralları uygun bulmuyorsa, bunu anne-babalarına 

söylemeleri hoş karşılanmalıdır. 
1 2 3 4 23. Anneler çoğu zaman çocuklarına bir dakika daha dayanamayacakları duygusuna 

kapılırlar. 
1 2 3 4 24. Çocuğu sıkı terbiye ederseniz sonra size teşekkür eder 
1 2 3 4 25. Küçük bir çocuk, cinsiyet konusundan sakınmalıdır.  
1 2 3 4 26. Bir annenin, çocuğunun hayatı hakkında her şeyi bilmesi hakkıdır. Çocuğu onun 

önemli parçasıdır. 
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1 2 3 4 27. Uyanık bir anne-baba, çocuğun tüm düşüncelerini öğrenmeye çalışmalıdır. 
1 2 3 4 28. Çocuklar, anne-babalarının kendileri için neler feda ettiklerini düşünmelidirler. 
1 2 3 4 29. Eğer çocukların dertlerini söylemelerine izin verirlerse büsbütün şikayetçi olurlar. 
1 2 3 4 30. Sıkı terbiye, sağlam ve iyi karakter geliştirir. 
1 2 3 4 31. Genç bir kadın, henüz geçken yapmak istediğini pek çok şey olduğu için, anne 

oluca kendisini tutuklanmış duygusuna kaptırır. 
1 2 3 4 32. Anneler, çocukları için hemen hemen bütün eğlencelerini feda ederler. 
1 2 3 4 33. Babalar, daha az bencil olsalar, kendilerine düşen görevi yaparlardı. 
1 2 3 4 34. İyi bir anne çocuğunu ufak tefek güçlüklerden korumalıdır. 
1 2 3 4 35. Bir çocuğa anne ve babasını herkesten üstün görmesi öğretilmelidir. 
1 2 3 4 36. Çocuk hiçbir zaman ailesinden sır saklamamalıdır. 
1 2 3 4 37. Çocuklardan sık sık ödün vermelerini, anne-babaya uymalarını istemek doğru 

değildir. 
1 2 3 4 38. Çoğu anneler bebeklerine bakarken onu inciteceklerinden korkarlar. 
1 2 3 4 39. Bir çocuğa başı derde girdiğinde, dövüşmek yerine büyüklere başvurması 

öğretilmelidir. 
1 2 3 4 40. Anne-baba arasındaki bazı konular küçük bir tartışma ile çözümlenemez. 
1 2 3 4 41. Ev bakımında ve idaresinde en kötü şeylerden biri de, kişinin kendini evinde 

tutuklamış gibi hissetmesidir. 
1 2 3 4 42. Hiçbir kadından yeni doğmuş bir bebeğe tek başına bakması beklenmemelidir. 
1 2 3 4 43. Oğlan ve kız çocukları soyunurken birbirini görmemelidir. 
1 2 3 4 44. Çocukların sorunlarına eğilirseniz sizi oyalamak için çeşitli masallar uydururlar. 
1 2 3 4 45. Eğer anne-babalar çocukları ile şakalaşıp beraber eğlenirlerse, çocuklar onların 

öğütlerini dinlemeye daha istekli olurlar. 
1 2 3 4 46. Annenleri kendileri yüzünden zorluk çektiği için çocuklar, onlara karşı daha 

anlayışlı olmalıdırlar. 
1 2 3 4 47. Bir çocuk eninde sonunda anne-babasından daha akıllı olmayacağını öğrenirler. 
1 2 3 4 48. Eğer bir anne çocuklarını iyi yetiştiremiyorsa belki de bu, babanın kendine düşen 

görevi iyi yapmamasından ileri geliyordur. 
1 2 3 4 49. Genç bir anne için ilk bebeğin bakımı sırasında yalnız kalmaktan daha kötü bir şey 

olamaz. 
1 2 3 4 50. Bir çocuğun diğer bir çocuğa vurması hiçbir şekilde hoşgörüyle karşılanamaz.. 
1 2 3 4 51. Anne-babalar çocuklarına hayatta ilerleyebilmeleri için hep bir şeyler yapmaları 

ve boşa zaman geçirmeleri gerektiğini öğretmelidirler. 
1 2 3 4 52. Akıllı bir kadın, yeni bir bebeğin doğumundan önce ve sonra yalnız kalmamak 

için elinden geleni yapar. 
1 2 3 4 53. Evde olup bitenleri sadece anne bildiği için ev hayatını onun planlaması gerekir. 
1 2 3 4 54. Kendi haklarına sahip olabilmesi için, bazen bir kadının kocasını terslemesi 

gerekir. 
1 2 3 4 55. Bütün zamanını çocuklarıyla geçirmek, bir kadına kanadı kopmuş kuş duygusu 

verir. 
1 2 3 4 56. Eğer anne kollarını sıvar, bütün yükü sırtına alırsa tüm aile rahat eder. 
1 2 3 4 57- Anne-babalar çocuklarını kendi kendilerine oluşturdukları güveni sarsabilecekleri 

bütün güç işlerden sakınmalıdırlar. 
1 2 3 4 58- Çocuklar, aslında, sıkı disiplin içinde mutlu olurlar. 
1 2 3 4 59- Çocuklarının arkadaşlıkları ve sosyal hayatlarıyla yakından ilgilenen anne-babalar 

onların iyi yetişmelerini sağlarlar. 
1 2 3 4 60- Anne ve babaya sadakat her şeyden önce gelir. 
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         EK-7 
 
 
GÖNÜLLÜ BİLGİLENDİRME FORMU  
 
Okul öncesi dönemde olan çocuk ruh sağlığı polikliniğimizden takip edilmekte olan çocuklar ve/veya 
kardeşleri ile poliklinik başvurusu olmayan sağlıklı çocukları içeren ruhsal bozuklukları ve bunlara yol 
açan risk etmenlerini tarayan bir klinik-anket araştırması yapıyoruz.  Araştırmanın adı  “Okul öncesi(2-6 
yaş) çocuklarda psikopatolojik belirtiler ve alt gruplardaki risk faktörlerinin sağlıklı kontrol ile 
karşılaştırılması”dır.  Sizin ve çocuğunuzun da bu araştırmaya katılmanızı öneriyoruz. Ancak hemen 
söyleyelim ki bu araştırmaya katılıp katılmamakta serbestsiniz. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına 
dayalıdır. Kararınızdan önce araştırma hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilgileri okuyup 
anladıktan sonra sizin ve çocuğunuzun bu çalışmaya katılmasını isterseniz formu imzalayınız.  
 
Araştırmaya davet edilmenizin nedeni çocuğunuzun okulöncesi dönem yaş grubunda(2-6 yaş) olmasıdır. 
Araştırmaya 200 çocuk ve annesinin katılması planlanmıştır. Bu araştırmayı İstanbul Üniversitesi İstanbul 
Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı gerçekleştirmektedir.  Eğer bu çalışmaya 
katılmak isterseniz İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları’nda Tıpta Uzmanlık 
Öğrencisi olarak çalışan Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya size çocuğunuzun gelişimi ile ilgili bazı 
sorular soracak ve annelere kendilerinde sorun olup olmadığını belirlemek amacıyla annelere belirti 
tarama listesi verecek ve çocuğunuzun davranışını değerlendirme ölçeği ve aile hayatı ve çocuk yetiştirme 
tutum ölçeği verecektir 
 
Bu görüşmeler zaman açısından size ve çocuğunuza uygun olan zamanda yapılacaktır. Dr. Sevcan 
Karakoç Demirkaya değerlendirmelerden sonra gerekli ek tedaviler için sizi yönlendirecektir. Ancak 
yukarda bahsettiğimiz araştırma projesi çocuğunuzun tedavi masraflarını karşılamamaktadır. 
 Ayrıca aşağıda da belirtildiği gibi değerlendirme sırasında çocuğunuz ya da siz herhangi bir sebepten 
değerlendirmeyi sona erdirmekte serbestsiniz  
Bu değerlendirmelerde elde edilen kayıtlar, sizin ve çocuğunuzun ismi belirtilmeden bilimsel nitelikte 
yayınlarda kullanılabilecektir. Bu amaçların dışında bu kayıtlar kullanılmayacak ve başkalarına 
verilmeyecektir.  

Araştırmaya katılmak için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir. Araştırmaya katıldığınız takdirde 
size herhangi bir ücret ödenmeyecektir.  
 
 
Yapılacak değerlendirmenin getirebileceği olası riskler: Yapılacak olan değerlendirmelerin sizin ya da 
çocuğunuz için herhangi bir riski yoktur. Ancak yapılacak bu değerlendirmeler için zaman ayırmak sizin 
ve çocuğunuzun için zorlayıcı olabilir.  
 
Yapılacak değerlendirmenin getirebileceği olası yararlar: Bu değerlendirme ile çocuğunuzun varsa 
ruhsal hastalığı belirlenmiş olacak ve altta yatan bir neden varsa bu konuda bilgilenmiş olacaksınız. 
Annede ruhsal bozukluk belirtileri ve/veya aile tutumunda bozukluklar belirlenirse gerekli yönlendirmeler 
yapılacaktır. Bu araştırma sonucunda okul öncesi dönemde risk etmenleri belirlenen hastalıklar için 
önlem alınabilir ve ileri yaşlarda ortaya çıkması engellenebilir. 
Bu çalışmaya katılmayı reddedebilirsiniz. Bu araştırmaya katılmak tamamen isteğe bağlıdır ve 
reddettiğiniz takdirde size uygulanan tedavide herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Yine çalışmanın 
herhangi bir aşamasında onayınızı çekmek hakkına da sahipsiniz. 
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         EK-8 
 

 
ONAM FORMU  
 
Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya tarafından İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı 
Bölümü’nde tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek, bu çalışma ile ilgili bilgiler bana aktarıldı. 
Bu bilgilerden sonra ben ve çocuğum böyle bir araştırmaya ‘katılımcı’ olarak davet edildik.  
Eğer bu çalışmaya katılırsak hekim ile aramda kalması gereken bana ve çocuğuma ait bilgilerin 
gizliliğine bu çalışma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına inanıyorum. 
Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin 
ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi. Çalışmanın yürütülmesi sırasında 
herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan çekilebilirim. Araştırma için yapılacak 
harcamalarla ilgili herhangi bir ek parasal sorumluluk altına girmiyorum.  
Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, 414 20 00/31461 
numaralı telefondan  Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya’yı arayabileceğimi biliyorum.  
Çocuğum ve ben bu çalışmaya katılmak zorunda değiliz ve katılmayabiliriz. Çalışmaya 
katılmamız konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem, 
bu durumun çocuğumun tıbbi bakımına ve hekimi ile olan ilişkimize herhangi bir zarar 
getirmeyeceğini de biliyorum.  
Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma belli bir 
düşünme süresi sonunda, gerekirse eşimin de onayını alarak çocuğum adına bu çalışmaya 
‘katılımcı’ olarak katılma kararını aldım. İmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir.  
 
Çocuğun Adı Soyadı: 
 
Velisinin Adı Soyadı:  
Adres:  
Tel:  
Tarih:                                        İmza:  
 
Araştırmacının Adı Soyadı: Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya 
Adres: İstanbul Tıp Fak. Çocuk Ruh Sağlığı AD. 
Tel: 02124142000/ 31461 
Tarih:                                        İmza: 
 
 
Tanık Adı-soyadı:      
Adres: 
Tel:  
Tarih:                                            İmza: 
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IX. ÖZGEÇMİŞ 

 
 

 
Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya, 1982 Kırşehir doğumludur. Emniyetçiler İlkokulu (1988-1993), 

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi (1993-1997) ve Ankara Fen Lisesi (1997-2000) ’nde ilk, orta ve 

lise eğitimini tamamlamıştır. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)’nden 

mezun olmuştur. Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlık öğrencisi olarak 

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları’nda görev yapmıştır. 

 

Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde 1 yıl psikodrama eğitimi, Aile ve Evlilik Terapileri 

Derneği’nce verilen Aile-Evlilik-Çift terapileri eğitimi (100 birim), Halime Odağ Psikoterapi ve 

Psikanaliz Vakfı’nda oyun terapileri eğitimi ve İstanbul Tıp Fakültesi Psikiaytri AD 

Psikopatolojik Sanat Laboratuvarı Sanat Psikoterapileri Eğitimi ve Atölye çalışmaları (2 yıl) 

almıştır. 

 

Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Amerika Çocuk ve Ergen 

Psikiyatrisi derneği (AACAP)’ne üyedir. 
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