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ANNE – BABALAR İÇİN REHBER 

Ebeveynler olarak, tuvalet eğitimi esnasında önemli bir rolünüz vardır. Çocuğu yönlendirme, 

cesaretlendirme ve pekiştirmeniz gerekir. Ayrıca bu iş için zaman harcamanız ve sabırlı olmanız da 

gerekmektedir. Çocuğunuzu bağımsız olabilmesi yönünde cesaretlendirebilir ve her bir adımı kendi hızı 

ile başarmasına izin verebilirsiniz. 

 

PEKİ NE ZAMAN BAŞLAMALISINIZ? 

Aslında “tam olarak doğru zaman şudur” şeklinde bir şey söylenemez. Çünkü tuvalet eğitimine hazır 

olma zamanı çocuktan çocuğa değişir ancak genel olarak 2 yaşından(24 aydan) önce başlanması tavsiye 

edilmez. Çocuğun gerekli becerileri ve fiziksel gelişimi 18 ay 2,5 yaş arasında gerçekleşir. 

Çocuğunuzun gelişimsel olarak hazır olduğunu gösteren ipuçları şunlardır: 

 Sizin davranışlarınızı taklit ediyorsa  

 Nesneleri ait oldukları yere koymayı öğrenmeye başladıysa  

 “Hayır” diyerek bağımsızlığını göstermeye başladıysa  

 Tuvalet terbiyesine ilgi gösteriyorsa (örneğin sizi banyoya kadar takip ediyorsa) 

 Yürüyebiliyor ve istediğinde çömelebiliyorsa  

 Geldiğini (kakanın ya da çişin) geldiğini işaret edebiliyor ve sonrasında “gitme” ihtiyacı 

duyduğunu belli edebiliyorsa  

 Elbiselerini açıp kapayabiliyorsa  

 

Çocuğunuzun kişisel özelliklerini göz önüne alarak tuvalet eğitimini planlayın. 

 Çocuğun kendini iyi hissettiği zamanlara denk getirin. En uyumlu olduğu zamanları göz önüne 

alarak planınızı yapın. 

 Genelde utangaç ve çekingen bir çocuksa fazladan destek vermek, cesaretlendirmek gerekebilir 

 Çocukların dikkat süresi kısadır. Lazımlığında oturma süresini uzatmak için taktikler kullanın, 

örneğin ilgilendiği bir masalı ona anlatabilirsiniz 

 Çocuğunuzun hayal kırıklığına uğrama olasılığını heo akılda tutarak teşvik edici ve kollayıcı 

davranın 

Zamanlama önemlidir. Bu iş için çocuğunuzun hasta olduğu yada yaşantısında başka önemli 

değişikliklerin olduğu bir zamanı (kardeş doğumu, taşınma, yeni kreş başlama, bakıcı değişikliği..vs..) 

seçmeyin.Çok baskı yapmamaya çalışın.Sizin dışınızda baskı yapanlar varsa (babaanne,bakıcı..vs..) bunu 

kontrol altına almalısınız. Bu konudaki aşırı kaygılar bir süre sonra çocuğunuzda kaygılı hale getirecektir. 

Baskı altında hissederse kakasını ve çişini tutmaya başlayabilir. Kakasını tutması ilerde kabızlık ve ek 

başka sorunlara yol açabilir. 

 

Nasıl Başlayacaksınız? 

  Unutmamanız gerekenler: 

 Tuvalet eğitimi, konuşma söyleme, elbiseyi soyma, tuvalete oturma, bekleme, giyinme, el 

yıkama..da içeren çok aşamalı bir eğitimdir. Her basamakta çocuğunuzun başarısını fark edip 

olumlu geri bildirim vermeyi ihmal etmeyin 

 Çocuğunuz bu eğitime ne kadar hazırsa eğitim o kadar kısa sürecektir 

 Kakasını kontrol edin, çok sert olmadığından ya da canını yakabilecek herhangi başka bir durum 

olmadığından emin olun  

 Lifli gıdalarla beslenmesi, kakasını yumuşak olmasını ve düzenli bağırsak hareketleri olmasını 

sağlayacak ve bu da başarı şansını arttıracaktır. 
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YAPMANIZ GEREKENLER: 

 Bir lazımlık alın.Çoğu çocuk yetişkin tuvaletindense bir lazımlıkta oturmayı tercih eder, 

kendini daha güvende hisseder yere ayakları ile basar ve düşme tehlikesi yoktur. 

 Oturma aşamasına gelmeden önce bakması, dokunması ve oynaması için yeterli zaman tanıyın 

ki alışsın. Lazımlığın kendine ait olduğunu vurgulayarak ona gösterin 

 İstediği odaya yere götürmesine izin verin. Banyodan çıkmayacak şeklinde sınırlar koymayın. 

Kendi odasına götürebilsin ve her istediğinde üstüne oturabilsin 

 Korkuyorsa üstüne oturması için zorlamayın. Tuvalet eğitimini 1-2 ay erteleyin , bu fikre 

alışması için zaman verin 

 İlk başlarda elbiseleriyle günde bir kez oturma şeklinde bir düzen oluşturmaya çalışın. Ayrıca 

istediğin zaman üzerinde oturabilirsin ama bunu yaparken çocuğunuzu lazımlığın üzerinde 

oturması için zorlamayın  

 Elbiseleriyle rahatlıkla oturmaya başladıktan sonra giysilerini çıkartıp oturmasını önerin 

 Çocuğunuzun bezindeki dışkıyı alıp lazımlığın içine koyun ki kakaların akıbetini görsün  

 Sizi taklit etmesini teşvik edin. Bırakın siz tuvaletteyken o da sizin yanınızda lazımlığına 

otursun 

 Oğlan çocuklarına ilk başlarda oturarak işemeleri öğretilmelidir. Çünkü eğer ayakta başlarsa 

barsak hareketleri için gerekli olan çömelme pozisyonunda oturup kaka yapmayı 

reddedebilirler  

 Günde bir kez (kahvaltı sonrası olabilir)  düzenli hatırlatmalarla belli saatte tuvalete 

oturtmayla başlayın 

 Bağırsak hareketlerinin başladığını gösteren işaretleri (hareket, mimik, vücut pozisyonu) 

gözleyin  ve yakalayınca tuvalete gitmek ister mi diye sorun  

 Siz hatırlatmadan gitmek isterse ya da kendiliğinden gelip kakası çişi geldiğinde haber verirse 

ödüllendirin  

 Sifonu eğer kendi çekmek isterse çeksin, siz bu yönde zorlamayın. Çünkü bazı çocuklar 

sesinden yada vücüdundan çıkanların (kaka-çiş) bu şekilde kaybolmasından ürkebilir 

 Çocuğunuza kolay giyilip çıkarılabilen kıyafetler seçin, sıkışma durumunda kaza ihtimali 

azalacaktır 

 Yinede kazalar sık sık olacaktır, bunlar tuvalet eğitiminin bir parçasıdır 

 Oğlan çocuklarında kızlara kıyasla tuvalet eğitimi daha uzun sürer 

Gece için neler yapabilirsiniz? 

 Gece eğitimi fizyolojik olarak gündüz olandan daha geçtir 

 Gündüz tuvalet eğitimi sağlandıktan sonra çişi gelince hemen yapmayıp biraz tutması 

söylenebilir. Burada amaç mesane kapasitesinin arttırılmasıdır 

 Çocuğunuzu gece düzenli olarak belli saatlerde kaldırıp tuvalete götürebilirsiniz (tabi bunun 

için mutlaka çocuğunuzdan önceden izin almanız gerekir, dayatma şeklinde yapılmamalıdır) 

 5 yaşına kadar her 5 çocuktan biri geceleri altını ıslatmaya devam etmektedir. Dolayısıyla 5 

yaşından önce bu durum normal olarak kabul edilmektedir. 

 

 

 


