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Çocuk yuvasına gidilen 

yaşlarda bir 

Sağlık ve Gelişme 

İncelemesi (GESİK) 

 

www.lgl.bayern.de 

GESİK okula başlamadan iki yıl evvel ( yani 

yaklaşık dört yada beş yaşında olduğunda) 

çocuğunuzun sağlığını ve gelişimini yoklamaktadır 

ve böylelikle okul öncesi yapılan sağlık 

muayenesinin yerini almaktadır. 

  

Yaşına uygun ve güçlü veriler elde edilebilen 

testlerin seçilmesi sayesinde, gelişmedeki 

geçikmenin ve sağlığını etkileyen unsurların erken 

teşhisini mümkün kılar. Böylelikle bunlar genelde 

kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. 

  

Bütün çocukların başarılı bir okul  başlagıçı 

yaşayabilmeleri için, iyi önkoşullara sahip 

olmalıdırlar. 

GESİK’e katılmak mı istiyorsunuz? 

Pilot araştırmamıza katıldığınız için sevinç duymaktayız. 

Araştırmamız Sağlık Daireniz tarafından yapılmaktadır. 

Lütfen çocuğunuza gelirken eşlik ediniz. 

  

Sağlık Dairenizin size yazmış olduğu mektupda 

incelemenin nerede olacağını ve bir tarih önerisi 

bulabilirsiniz. 

  

Önemli! Şayet belirtilen randevuya gelemeyecek 

olursanız, mutlaka sizin bağlı olduğunuz Sağlık 

Dairesinden gelmiş olan mektupta belirtilmiş olan telefon 

numarasını arayarak ya da email yollayarak 

gelemeyeceğinizi bildiriniz. 

Davetiye 

Sağlık dairesinin 

imzası: 

http://www.lgl.bayern.de/gesik
http://www.lgl.bayern.de/schuleingangsuntersuchung


Avantajlar 
 

 

• Genellikle sorun yoktur. Sizde rahatlarsınız ve 

başka randevulara gitmek zorunda kalmazsınız. 

 

• Görme ve işitme bozukluklarında ne kadar erken 

terapiye başlanılırsa, o kadar başarılı ve hızlı 

şekilde tedavi edilebilmektedirler. 

 

•  Gelişimindeki hafif geçikmelerde çocuğunuza 

teşvik edici ve oyun bazlı egserzizlerle kendiniz 

yardım edebilirsiniz. Araştırmamızda size bunu 

nasıl yapabileceğiniz anlatılır. 

 

• Eğer daha başka bir destek ya da terapi gerekecek 

olursa, sizin ve çocuğunuzun bunun için daha çok 

vakti olacaktır. 

www.lgl.bayern.de 

 

Öne alınan okul öncesi sağlık 

muayenesi (GESİK)  
  

Okul öncesi sağlık muayenesi geçen yıllarda okul 

açılmadan bir kaç ay önce tüm çocuklara 

uygulanmaktadır. Bu uygulama yıllardan beri 

doğruluğunu kanıtlamıştır. Yeni bilgiler ise, daha 

erken yapılan bir muayenin çocuklar için bir avantaj 

teşkil ettiğini göstermiştir. Bundan dolayı ilk önce 

Bavyera Eyaleti sınırları içerisinde seçilen altı ilçe 

ve belediyesinde dört beş yaşları çocukları 

incelemesi (GESİK) başlatılacaktır. 

  

Sizin ilçe yada belediyenizde buna dahil olmaktadır. 

Bu sizin ve çocuğunuzun daha da geliştirilmiş bir  

incelemeye katılabilme şansına sahip olduğunuz 

anlamına gelmektedir. 

  

İncelemenin tüm Bavyera Eyaletine genişletilmesi 

planlanmaktadır.   

  

GESİK’e katılma 

Katılım gönüllüdür. Çocuğunuz şimdiden katılırsa, 

okul önceki döneminde zaten heyecan dolu olan bu 

aylarda ailelerin yükünü hafifletmektedir. Şayet  

katılamayacaksanız, çocuğunuzu gelecek yılda 

mecburi olan okul öncesi sağlık muayenesine 

götürmek zorunda kalırsınız. Bu muayenede de, 

ancak onun yaşına uygun sınır değerleri kullanarak, 

aynı testler uygulanmaktadır. 

Doktor muayenesi 

• Eğer incelemede dikkate değer bir teşhis sonucu 

ortaya çıkmışsa yada siz veli olarak bunu isterseniz, 

ardından bir doktor muayenesi yapılır. 

• Doktor muayenesi sonuçunda da sağlık sorunu 

olduğundan kuşku duyulursa yada yaşı itibarı ile 

gelişimi uygun değilse, böylelikle doktor sizinle birlikte 

ayrıntılı olarak nasıl bir yol izlenileceğini konuşur.  Bu 

görüşmede çocuğunuzun güçlü yanları ve yetenekleri 

de göz önünde bulundurulur. 

• Görüşmenin neticesi size yazılı olarak verilir. Eğer 

çocuk yada ev doktorunda yada uzman bir doktorda 

tamamlayıcı bir muayene gerektiğinde, size açıklayıcı 

bir mektup verilir. Bunu orada verebilirsiniz. 

 

GESİK muayenesi bittiğinde, size sağlık daireniz 

tarafından okulda gösterebilmeniz üzere bir belge 

verilmektedir. 

 

İnceleme sırasında edinilen veriler (isim, doğum tarihi, 

adres ve telefon numaraları hariç) sizinde izninizle Sağlık 

ve Gıda Güvenliği Eyalet Müdürlüğüne (LGL) iletilir ve 

orada istatistik değerlendirilmesi yapılır. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sağlık sorunları yada gelişimde geçikmeleri ne kadar 

erken ortaya çıkarılsa, o kadar iyi tedavi edilebilir. 

Erken tedavi hem sizi hem de çocuğunuzu 

rahatlatmaktadır. 

  

Muayenene 
 

Sosyal hekimlik asistanın görev kapsamı 

• Çocuğunuzun kilosu ve boyunu ölçmek. 

• Aşılarına ve „Sarı Defter“ deki bilgilere bakmak 

 

Yaşına uygun ve oynayarak uyguladığı testle 

şunları incelemek. 

 

• Görme ve işitmesini 

• Dil ve konuşmasını, yani çocuğunuzun ne 

anladığını ve nasıl konuştuğunu  

• Okulda öğrenmenin ön koşullarını teşkil eden 

yeteneklerini (örneğin „çok“ ve „az“ yada „büyük“ ve 

küçük“ denildiğinde ne anladığını) 

Çocuğunuzun tıbbi geçmişi ve gelişim durumu 

hakkında size birer form verilecek. Bunları doldurmanız 

gönüllüdür, ancak verilen bilgiler muayene teşhisine 

önemli ve tamamlayıcı bir ek oluşturur. 

 


