Soru 486
Merhaba hocam.bizim sorunumuz 14 yaşında bir erkek kardeşim var onunla alakalı.bizim
gözlemlediğimiz kadarıyla hiperaktivite belirtileri var.söz dinlemiyor.bizim söylediklerimizi
umursamıyor.istekleri yerine getirilmeyince hırçınlaşıyor.aynı zamanda hormon tedavisi
görüyor. saizen kullanıyor.bu ilacın etkisi de olabilir mi.yardımlarınızı bekliyoruz.şimddiden
teşekkür ederek iyi gnler dilerim.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz ilaç uygulanımından sonra başlayan sorunlar varsa böyle bir
durumdan söz edilebilir. Ancak hiperaktivite sıklıkla gelişimsel özellikler gösterme
eğilimindedir. Bu durumun ayrımının yapılabilmesi için çocuk psikiyatrisi bölümüne
başvurmanızın uygun olduğunu düşünüyorum. Saygılarımla.
Soru 487
hocam iyi akşmlar 2008 doğumlu 5 yaşında oğlum var.
ben görevim nedeniyle ıspartada ikamet ediyorum.
yaklaşık 1 aydır uyku terörü.
çocuğum kesinlikle uyku terörü rahatsızlı var
yani araştırma yaptım videolar seyrettim belirtileri kesinlikle birebir aynen uyku terörü
hocam evde yapabileceğimiz şeyler varmı
veya önereceğiniz bir ilaç varmı
gerçekten çok zor durumdayız.şimdiden tşkler hocam iyi akşmlar 22.10.2008 doğumlu 5
yaşında oğlum var. ben görevim nedeniyle ıspartada ikamet ediyorum.
yaklaşık 1 aydır uyku terörü.
çocuğum kesinlikle uyku terörü rahatsızlı var
yani araştırma yaptım videolar seyrettim belirtileri kesinlikle birebir aynen uyku terörü
hocam evde yapabileceğimiz şeyler varmı
veya önereceğiniz bir ilaç varmı
gerçekten çok zor durumdayız.şimdiden tşkler
Cevap:
Merhaba, evde yapabileceklerinizi sırası ile yazıyorum;
1. Panik yapmayın. Sıklıkla bu durum kendiliğinden düzelme eğilimi gösterir.
2. Ortaya birdenbire çıkması yaşamındaki değişiklikleri sorgulamayaı gerektirir. (ev
değişikliği, okul ile ilgili değişiklik vb..gribal enfeksiyonlar, grip tedavisinde kullanılan
ilaçlardan bazıları vb..) bu değişikliği düzeltmek fayda sağlayabilir.
3. Uyku düzenine dikkat edin. Çocuğunuzu her gün aynı saatte yatırıp sabah aynı saatte
uyandırın,
4. Her gün aynı saatte olma eğilimideyse 15 dk önce uyandırmak rahatlatıcı olabilir.
5. Sorunlar düzelmeme eğilimindeyse tedaviye devam edebilir.

Saygılarımla.
Anahtar Kelimeler; Çocuk psikoloji, Çocuk psikolojisi, Çocuk Psikoloji Ankara, Çocuk Psikolojisi
Ankara, Ankara, Çocuk Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrist, Dikkat Eksikliği, Otizm, Çocuk ve Ergen
Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Genco Usta, Otizm, Atipik Otizm, Ders Başarısızlığı, Çocuklarda alt
ıslatma sorunu, Çocuklarda Masturbasyon, Çocuk ve Boşanma, Dikkat Testi, Dikkat Eksikliği

Hiperaktivite Bozukluğu, Çocuk Pedagog Ankara, Genco Usta, Pedagog Çocuk Ankara, Çocuk
Psikiyatri Ankara, Çocuk Psikoloji, Dikkat Eksikliği Tedavisi.

Soru 488
Oğlum 5 yaş 2 aylık.Zor bir çocuktu hala da öyle. 23 aylık kız kardeşi var. Oğlum çok
inatçı,tutturmacı,aslında zeki de,iyi hallerinde şeker gibi bir çocuk.Kardeşi ile arası
genelde iyi.Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz orantıyı bozmamak
için.Sorunumuz:Tatminsiz bir oğlumuz var.Herşey onun istediği doğrultuda olacak.Herşey
onun emrinde olacak aslında kendisine çocuk muamelesi gösterilmesini sevmiyor.Sanırım
onu bu konuda en iyi ben anlıyorum çünkü baba bazen tahammül edemiyor. Benimde
oluyor ama ilgilenmiyorum o an.Birşey yaptıramıyoruz kendisine ya defalarca söylüyoruz
ya da sesimizi yükseltmek zorunda kalıyoruz.Oyun oynarken bile canı sıkılıyor.bazen
bildiği birşeyi bile bilmiyorum diyor.Bir durum karşısında ben sabırlı oldukça daha da
şansını zorluyor.
Onun için açık havaya çıktık geçen hafta, babası onu gıdıklayarak oynamak istedi diye
yattı çimenlere kalkmadı ne yaptıysak da olmadı.Küstü kaldı en sonunda bıraktık gidiyor
gibi yaptık paşa paşa koştu peşimizden.
Dün yine babasıyla bir kriz yaşadı eve girişte. İçeri girmeyecekmiş;öncesinde canım
sıkılıyor dedi Ankara'daki tek akrabamız olan babaannemize gittik.Dönüşte apartmana
kadar yarış yapmış babasıyla babası onu geçmiş; neden geçmiş? tekrar yarış yapalımmış.
Kriz sebebimiz bu. BAbası da tuttu kolundan yeter artık diye içeri savurdu haliyle içeri
uçarak giriş yaptı.Çok canımız sıkıldı ama sabır bırakmıyor insanda.Bu defa başladı "özür
dilerim babacığım, hepsi benim suçum" demeye başladı. Ben böyle olsun istemiyorum.
Zoru yaşayınca pusup yola gelmesini istemiyorum. Kendiliğinden birşeyleri yapsın
istiyorum.Bu ve benzeri olayları zaman zaman yaşıyoruz yaşamamak için ne yapmalıyız
bu bir psikolojik bozukluk mu kreşteki öğretmenlerinin anlattığı xxxx ile evdeki xxxx çok
farklı.Heleki anneyi yani beni hiç denecek kadar dinlemiyor babadan biraz çekiniyor
onunla yüzgöz olduktan sonra onu da yavaş yavaş dinlememeye başlıyor.Ben artık üstüne
gitmiyorum dinlemediğinde boşvermişlik gibi birşey. Cevabınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunların sıklıkla pek çok aile tarafından yaşandığını
söyleyebilirim. Bu durum genellikle ben merkezcil dönem ile ilişkilidir ve genellikle yaşın
ilerlemesi ile birlikte kaybolacaktır. Diğer yönden babanın sabırsız ve farklı davranışlarının
bu süreci daha karmaşıklaştırarak sorun oluşturabileceğini söyleyebilirim. Bu süreçte
çocuğunuzun bazı inatlaşmalarını hoş görmek daha uygun bir yaklaşım olabilir. Diğer
yönden bahsettiğiniz sorunların çocuğunuz ile iletişiminizi bozduğunu düşünüyorsanız bu
konuda profesyonel yardım alınabilir. Saygılarımla.
Soru 489
mrb oğlum ilk hafta 4 kez 2. hafta 3 kez ve 3. hafta 4 kez ağlıyarak uyandı.ilk hafta altına
kaçırdı etrafa bilinçsiz baktı gözleri açıktı ve ağladı.
2. hafta sadece ağladı uyanmadı en fazla 5 dakika sürdü
3. hafata ilk mızlar gibi ağladı 2. gün normal ağladı 3. gün inekler kediyi kovalamasın dedi
4. gün yine ağladı bunlar uykudan 1,5 saat ile 2 saat sonra oluyor.sabahta

hatırlamıyor.tepinmeler vurmalar olmuyor.şuan 4 yaşında hemen psikiyatrıya gitmemiz
gerekirmi.biz hep aynı odada yattık oğlumla şimdi hemen odayı ayırmalımıyım
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durum uyku bozukluğu veya nörolojik rahatsızlıklar ile ilşkili
olabilir. Bu nedenle başlangıçta bulunduğunuz ilde çocuk psikiyatrisi bölümüne
başvurmanız uygun olacaktır. Saygılarımla.
Soru 490
7 yaşındaki oğluma DEHP teşhisi konuldu ve daha önce 2 ay kullandığı Concerta 27 mg
ilaç yan etki yaparak halüsyonlara neden oldu. Ne yapmamız gerekir. Yardımlarınızı rica
ederiz.
Cevap:
Merhaba, ilaç tedavisini keserek tedavi planlanyan hekime başvurmak uygun olacaktır.
Saygılarımla.
Soru 491
hocam benim oğlum 2,5 yaşında konuşurken ara sıra kekeliyo fakat bazı gün hiç
kekelemiyo ilk başlarda biz oyun yaptığını düşündük fakat öyle değil aynı kelimeyi
kekelemeden söylüyo fakat bazen uzatarak söylüyo kekemeliğibaşlayalı 3 hafta falan oldu
ama çok sık kekelemediği için biz başta oyun sandığımız içinde üstünde durmadık samsun
da bu alan üzerine çalıişan iyi diyebileceğiniz önerebileceğiniz doktor varmı samsun ruh
sağlığı hastanesinde var fakat boş gün yok ne yapacağımı bilemedim
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz konuda site üzerinden konu ile ilgili makaleden bilgi alabilirsiniz.
Bu yaşlarda ortaya çıkan kekemeliğin % 80 olasılıkla geçici olduğunu unutmayınız.
Saygılarımla.
Soru 492
HOCAM İYİ GÜNLER. OĞLUM 8 YAŞINDA VE 3 YAŞINDAN BERİ KORKULARI VAR. YAŞI
BÜYÜDÜKÇE GEÇER DİYE DÜŞÜNDÜM. ANCAK HALA BİR GELİŞME YOK. EVDE BİR
ODADAN DİĞERİNE TUVALETE TEK BAŞINA GİTMİYOR. ÇOK NADİR ODADA TEK BAŞINA
KALABİLİYOR. YALNIZ OLDUĞUNU FARKETTİĞİNDE KORKUP BAĞIRARAK VE AĞLAYARAK
YANIMA GELİYOR. AKŞAM YALNIZ YATMAK İSTEMİYOR. YALNIZ BIRAKTIĞIMDA GECE
UYANDIĞINDA YİNE AĞLAYARAK YANIMA GELİYOR. BİR DÖNEM KUZENLERİNİN RESMİNİ
GÖSTERDİĞİ JOKER KARAKTERİNDEN KORKUYORDU. ŞİMDİ DE YİNE KUZENLERİNİN
GÖSTERDİĞİ MEYS ADLI KARAKTERDEN KORKTUĞUNU SÖYLÜYOR. BU KARAKTERLERİN
GERÇEK OLMADIĞINI ÇİZİMLE YADA MAKYAJLA OLUŞTURULDUĞUNU GERÇEKTE BÖYLE
VARLIKLAR OLMADIĞINI SÖYLÜYORUM. ANCAK ÇÖZÜM OLAMIYORUM. OKULDAKİ
REHBERLİK ÖĞRETMENİMİZ OYUN TERAPİSİNİN FAYDALI OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.
MÜMKÜNSE KONUYLA İLGİLİ DÖNÜŞÜNÜZÜ BEKLİYORUM. SİZ YARDIMCI
OLABİLECEKSİNİZ MUAYENE VE SEANS ÜCRETLERİNİZİ ÖĞRENEBİLİRSEM SEVİNİRİM.
TEŞEKKÜRLER
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durum çocukluk çağına özel bir durum gibi görünmektedir. Bu
süreçte bu yaşantılar günlük yaşam üzerinde belirgin bir etkiye sahip değilse, çocuğun
sosyalleşme süreçlerini olumsuz yönde etkilemiyorsa sıklıkla müdehaleye gerek yoktur.

Diğer yönden bu alanlar ile ilgili yaşanan sorunlarda terapi uygulamalarından yanıt
alınabilir. Saygılarımla.
Soru 493:
merhaba.benim 8 yaşında down sendromlu oğlum bir o kadar zeki ama bir o kafdar da
bilinçli yaptığı ve bizi artık hayattan bezdirdiği hareketleri var.aile içi eğitimleri gerekse
okulundaki danışmanlardan aldığımız eğitimler hiç işe yaramadı tutarlılık kararlılık sanki
bizim için değil onun için geçerli.ikinci çocuğu bile sırf sevgisi ilgisi azalmasın diye
düşünmedik aile ziyaretlerini hep onun rahatına göre ayarlarız.tv karşısında vakit öldüren
ailelerden değil onunla yatıp onunla kalkan ailelerdeniz.ama Efe elimizi tutmayıp kaçan
sınıfa girmeyen teneffüslerde okuldan kaçan lokantada dahi oturduğumuzda başına
buyruk kalkıp giden.kendini sevmek isteyen insanlara vuran iten ve sürekli HAYIR
kelimesinin kullanan bir çocuk.arkadaşları onunla oynamak iste o ya vurur ya sıradaki
eşyelerı yere atar.çok sevimli ama şuan çok yorgunum bu kelimeyi kullanmak belki
pişmanlk yaratacak ama hissimi saklayıp süsleyip size sunamam gta m bir bela.ve ben bu
kelimeyi öğrencilerim için bile kullanmazken oğluma kullanıyorum.çünkü artık hem
babayı hem beni bezdirdi.dışarı çıkmak işkence.hadi tuvaletimizi yapalım HAYIR efecik
üstümüzü giyelim HAYIR.hadi annecim ayağını ver ayakkabını giy HAYIR.ŞU AN BİRİNCİ
SIN IFTA VE ARKADAŞLARIYLA AYNI ZAMANDA GEÇTİ OKUMAYA öğrenebilen zeki bir
down o.kurnazlıkta üstüne yok.okuldan nasıl kaytarırım planları vardır onun.işin en
kötüsü bunları bilinçli yapması çünkü biz kızınca yada salonda oturma cezalarında güler
alttan alttan.bu benikahrediyor ağlıyorum artık ağzımdan hoş olmayan kelimeler
çıkıyor.olmasamıydı diye bile düşünmeye başladım ve sonra ben nasıl anneyim deyip
ağlıyorum.YAZARKEN FARKETTİM ASLINDA ONU GETİRMESEMDE KENDİN Mİ
GELSEM.FAYDASI OLURSA AİLECE GELELİM.ben oğlumu çok seviyorum haytımı onun
hayatına sermiş bir insanız.babası deseniz her an yanımda her an destek.biz onun
gözünün içine bakarız resmen ama efecik bizi çok yıpratıp bazen toplum içinde çok
utandırıryor.zaten bir sürü etiketi varken biz onu kaynaştırma için mücadele ederken
onun hırçınlığı insanlar arasındaki iletişimine zarar veriyor.öğrencilerimde yaptığım
eğitimci anlayışı oğlumda yapamıyorum.tek bir sorunlu öğrencim olmaaz sınıflarda ve her
yıl muhakkak başarı elde ederiz.ama efe sanki herşeye kapalı ve be artık hem annelik
hem de eğitimci kimliğime yakışmayan şeyler yapıyorum.Oğlumun hırçınlığı hayır üzerine
kurulmuş hayatı durulsun istiyorum....
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durumun şiddetine göre uygulanabilecek terapi ilaç
tedavilerinden yanıt alınabileceğini düşünüyorum. Diğer yönden anlatımınızdan tükenmiş
olabileceğinizi düşünüyorum. Bu durum çocuğunuzun davranışsal sorunları daha yoğun
yaşamasına neden olabilir. Saygılarımla.
Anahtar Kelimeler; Çocuk psikoloji, Çocuk psikolojisi, Çocuk Psikoloji Ankara, Çocuk Psikolojisi
Ankara, Ankara, Çocuk Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrist, Dikkat Eksikliği, Otizm, Çocuk ve Ergen
Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Genco Usta, Otizm, Atipik Otizm, Ders Başarısızlığı, Çocuklarda alt
ıslatma sorunu, Çocuklarda Masturbasyon, Çocuk ve Boşanma, Dikkat Testi, Dikkat Eksikliği
Hiperaktivite Bozukluğu, Çocuk Pedagog Ankara, Genco Usta, Pedagog Çocuk Ankara, Çocuk
Psikiyatri Ankara, Çocuk Psikoloji, Dikkat Eksikliği Tedavisi.

Soru 494:
Oğlum 9 yaşında ve hemen her gün bir şeyini kaybediyor yada unutuyor. Bunu isteyerek
yapmadığının farkındayım ama artık bende bu duruma anlayış gösteremez oldum ve her
fırsatta onu eleştirip tartaklamaya başladım. Fakat ben kaybettiği şey için tepki
göstersem de göstermesem de çocuğum bana anne özür dilerim deyip yaklaşmıyor göz
teması bile kurmuyor ve istemeyerek te olsa kaybettiği hiç bir şey için üzülmüyor. Yani
duygusal anlamda bir tepki vermiyor. Sorduğum hiçbir soruya da cevap vermiyor. Artık
bu konuda çok çaresiz hissediyorum kendimi. Onunla güzel bir şeyden hatta onun
dikkatini çekebilecek bir konudan bahsederken bile önünde duran kola şişesi onun
dikkatinin dağılmasına ve bir anda konuştuğumuz konunun dışında farklı bir konudan
bahsedip beni çıldırtmayı başarıyor. Bir de 3.sınıf öğrencisi olmasına rağmen konuşurken
cümle kurarken zorlanıyor. Bu konuyla ilgili sizden yardım istiyorum. Çocuğumu nasıl
iyileştireceğimi bilmiyorum. Daha önce Hacettepe üniversitesinde 6 ay kadar çocuk
psikiyatrisine gittik. Dikkat eksikliği ve hiperaktive için ama orda yapılan test sonrasında
böyle bir rahatsızlığının olmadığı tedaviye gerek duymadıklarını söyleyerek bizi
gönderdiler. Fakat çocuğumun unutkanlığı ve sorumsuzluğu hat safhada lütfen bana
izleyebileceğim bir yol gösterin.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durumun her ne kadar dikkat eksikliği ile ilgili testler normal
çıkmasına rağmen daha ayrıntılı testler ile durumun değerlendirilmesi faydalı olabilir.
Diğer yönden bu sorunların bazen tıbbi durumlardan (demir eksiklği, b12 avitaminidozu
vb.. gibi) kaynaklanabileceği unutulmamalıdır. Saygılarımla.
Soru 495
merhaba, 26 aylık bir oğlum var. oldukça geç ve zor yürümeyi öğrendi.halen
konuşamıyor.işe gitti cümlesinden başka birşey söylemiyor. anlaşılır anlaşılmaz SU diyor.
konuşamadığı için sevinçlerini el çırparak,yapmacık kahkahalarla anlatıyor.çaresiz kaldım
Cevap:
Merhaba, bahsettiklerinizden gelişim süreci ile ilgii elirgin bir gecikme olduğunu
söyleyebilirim. Bu süreçte bu durumun nedenlerinin araştırılabilmesi için çocuk
psikiyatrisi ve çocuk nörolojisi tarafından değerlendirme yapılması uygun olacaktır.
Saygılarımla.
Soru 496
merhaba benim 10 yaşında kızım var.17 ay önce bir kızımız daha oldu sorunum
çocuğumun bu yaşa kadar oldukça sosyal çabuk arkadaş edinen bir çocukken bu sene
sınıfta hiç bir arkadaşı yok bu yüzden de okula gitmek istemiyor sürekli farklı şeyler
yaparak dikkat çekmeye çalışıyor. Konuşmaya çalışıyorum bana arkadaşlarının onunla
sürekli alay etmeleri, küfür etmelerinden rahatsız olduğunu onlar gibi davranmıyorum
diye beni istemiyorlar ama gene de yanlarına gidince de kovduklarını söylüyor bu yüzden
de teneffüslerde yalnız oturduğunu söylüyor,yada diğer sınıflardaki arkadaşlarının yanına
gidiyormuş,okul dışında arkadaşları var onlarla çok güzel vakit geçirdiğini düşünüyorum
ama okul bizim için problem olmaya başladı.Onun bu problemini nasıl çözebiliriz özgüven
problemi başladığını düşünüyorum.Çekingen bir çocuk olamaya başladı.Çok üzülüyorum
ne yapabilirim.
Cevap:

Merhaba, bahsettiğiniz durum pek çok farklı psikiyatrik sorundan kaynaklanabilir. Bu
nedenle bulunduğunuz şehirde yardım alınması faydalı olacaktır. Saygılarımla.
Soru 498
Genco bey selam. 6 yaşında bir kız çocuğumuz var. 2,5 yıldır kreşe gidiyor. Dışarda ve
okulda arkadaşları şiddet ve baskı uyguladığı zaman kendini savunamıyor donuk kalıyor.
Ancak evde bize karşı sesini yükseltiyor. uzun süredir tanıdığı arkadaşlarına da sesini
yükseltip bağırabiliyor. okul faaliyetlerinde , şiir ezberlerinde , küçük matematik
problemlerin de gayet iyi. Tek sorunumuz kendini savunamaması. Elinden oyuncağı filan
alındığı zaman tekrar almakta sıkıntı yaşıyor. Ne yapmamız gerek çok teşekkürler
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durum sıklıkla sosyalleşme süreçlerinde azalma eğilimi
gösterecektir. Bu konuda ev içersinde yapılacak en uygun yaklaşım çocuğunuza iyi bir
model oluşturmaktır. Diğer yönden sosyalleşme süreçlerinin hızlanabilmesi için
etkinliklere yönlendirmek fayda sağlayacaktır. Saygılarımla.
Soru 500
mrhb benim 7,5 yaşında ikinci sınıfa giden bir kızım var. kızım yalan söylemeyi adeta
kendine huy edindi en ufak bişeyde bile yalana başvuruyor bide herşeyden çok çabuk
sıkılıyor düzensiz ne yaptıysam düzeltemiyorum kızıyorum sakin konuşuyorum yinede
olmuyor. ama derslerinde çok başarılı. birde erkekle öpüşme olayı oldu sizce ne yapmam
gerekir daha doğrusu nasıl davranmalıyım.....
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durumda davranışsal terapi uygulamalarının faydalı olabileceğini
düşünüyorum. Diğer yönden bu yaş çocuğunun cinsel gelişimi ile ilgili site üzerinden bilgi
alabilirsiniz. Saygılarımla.
Soru 501
mrb hocam dikkat eksikliği olan bi çocugumuz var ve tv de bilğisayarlı dikkat bataryası
testinden bahsedildi bu testi nerede yaptırabılırız yardımcı olabilimisiniz şimdiden
teşekkür ederim
Cevap:
Merhaba, hangi uygulamalardan bahsedildiğini bilmeme rağmen bende
değerlendirmelerimde bilgisayar destekli dikkat değerlendirme bataryası
kullanmaktayım. Ancak bu test uygulamalarının kesin tanı koymada hiçbir anlamı
olmadığını bilmenizi isterim. Esas olan klinik değerlendirme süreçleridir. Saygılarımla.
Soru 502
İyi günler doktor bey benim oğlum anasınıfına gidio,yor.Öğrettmeni çok zeki olduğunu
söylüyor ama sınıfta dikkatini öğretmenine veremiyormuş sürekli başka şeylerle
uğraşıormuş.Oğlum prematüre doğdu geç yürüdü ve geç konuştu.hala daha çişiyle ilgili
sorunlarımız var.Ben artık ne yapacağımım bilmiyorum eşim bunları söylediğimde bana
kızıyor ben ne yapmalıyılm lütfen bana yardımcı olun
Cevap:
Merhaba, bu durum sıklıkla zaman içerisinde düzelme eğilimi gösterecek olmasına
rağmen belirgin olarak sınıftaki arkadaşlarından geri kalma gibi bir durum söz konusu ise
yardım alınmasında fayda olacaktır. Saygılarımla.

Anahtar Kelimeler; Çocuk psikoloji, Çocuk psikolojisi, Çocuk Psikoloji Ankara, Çocuk Psikolojisi
Ankara, Ankara, Çocuk Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrist, Dikkat Eksikliği, Otizm, Çocuk ve Ergen
Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Genco Usta, Otizm, Atipik Otizm, Ders Başarısızlığı, Çocuklarda alt
ıslatma sorunu, Çocuklarda Masturbasyon, Çocuk ve Boşanma, Dikkat Testi, Dikkat Eksikliği
Hiperaktivite Bozukluğu, Çocuk Pedagog Ankara, Genco Usta, Pedagog Çocuk Ankara, Çocuk
Psikiyatri Ankara, Çocuk Psikoloji, Dikkat Eksikliği Tedavisi.

Soru 503
3 yaşında bir kızım , 3 yaşını 2 ay geçti konuşmaya biraz geç başladı hala da tam anlamıyla
konuşamıyor . kelimeleri tam anlamlı çıkartamıyor benim dışımda ki insanlar anlamakta
zorluk çekiyorlar ben tercüme ediyorum genelde harfleri tek tek söyletiğimde
söyleyebiliyor , hece hece kelimeleri söyleyebiliyor fakat kelimeyi tam söyleyemiyor örn :
annane ve babanne de bunları heceleyer söyletiyorum birleştir diyince söylemiyor
.genelde kelimeleri söylmekten korkuyor sanki ben bazen hece hece söyletim arkasından
birleşik söylettiğim zaman arada kelimeyi bütün söyliüyor ve ben seviniyorum kızımda
böyle söylediğini sandığı zaman anne söyledim diyor,diğer gelişimleri araştırmalrıma göre
normal düzeyde ama konuşmada zorluğumuz var bir uzmana götürmem gerekirmi. çok
aşırı harektli tv izliyor fakat izlerken aynı zaman da birçok işle de uğraşabiliyor.ben sürekli
konuşturmaya çalışıyorum kitap okuyorum , kitaplar da resimlerin ne olduğunu
soruyorum , tv izlerken de öyle napıyolar kızım , onu ismi neymiş vs sorular sorarak
konuşturmaya çalışıyorum , siz ne dersin bir uzmana götüriyim mi , gelişimi normal mi ,
teşekkürler .....
Cevap:
Merhaba, konuşma ile ilgili gecikmeler pek çok farklı rahatsızlıkla ilgili olabilir. Bu nedenle
bulunduğunuz şehirde çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurmanız uygun olacaktır. Diğer
yönden kızınızın yaşı itibarı ile konuştuğunun yüzde 70 inin çevre tafından anlaşılıyor
olması gerekmektedir. Saygılarımla.
Soru 504
Hocam merhaba.
oğlum artikülasyon problemi yaşamaktadır.biz şuan 74 aylığız ve wisc-r testi yapıldı.
3 yaşında konuşmaya başladığımız için konuşma bozukluğu yaşıyorduk ve son 6 aydırda
konuşma terapisi alıyoruz.ve hızlı bir ilerlemeyle düzelttik bir nevi fakat hala konuşmak
veya sorulara cevap verirken kısa cevaplar verip olayı bitirmek ister.
ayrıca hiperaktivite ve dikkat eksikliği şüphelerimizde mevcut idi. hafif olmak kaydıyla
hem hiperaktivite hem dikkak eksikliği var fakat zekasıyla başa çıkıyor denildi ,
wisc-r testi sonucu sözel bölüm ve performans bölüm arasında 44 puanlık bir fark ortaya
çıktı
sözel 111
peformans 155
genel :129
sorum şu : biz sözel bölümde aritmetikte gayet iyiyiz ve sözel bölümden dolayı mı 44
puanlık uçurum bir fark ortaya çıktı .
benim oğlum üstün zekalı bir çocuk mu yoksa parlak zekalı bir çocuk mu ? çok aşırı soru
soran br çocuk değil ,hatta iletişimimiz de çoğu zaman kesintiye uğrar ,okuma yazmayı

yaşıtlarıyla birlikte öğrendi ,akıl oyunlarında oldukça başarılı ve sınıftaki derslerde hep ilk
cevap veren çocuklar arasında ,test esnasında sorulara bilmiyorum cevabını vermiş ya da
annem bana öğretmedi ki bunu demiş ,tam sınırda kalıyoruz 129 , bizim durumumuz
hakkında fikir verirseniz çok sevinirim.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz rakamların çocuğa testi uygulayan kişi, çocuğun uykusunu alı
almadığı, o an kendisini nasıl hissettiği vb. gibi pek çok farklı durumdan etkilendiğini
söyleyebilirim.Bu nedenle puanlardan çok sorun olarak karşılaştığınız durumlar ile
ilgilenmeniz daha doğru olacaktır. Diğer yönden bahsettiğiniz kadarı ile bu süreçte de hızlı
bir şeklde yol almaktasınız. Saygılarımla.
Soru 505
hocam benim beşbuçuk yaşında oglum var altına idrarını ve kakasını yapıyorbuda beni
çok üzüyor okulda bu konuyla ilgili sıkıntı yaşıyoruz çok zeki çocuk çok özgüveni olan
çocuk bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz tşk ederim
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durumlar ile ilgili uygulanabilecek terapilerden fayda sağlanabilir.
Site üzerinden bu sorunlar ile ilgili ek bilgiye ulaşabilirsiniz. Saygılarımla.
Soru 506
iyi günler benim 5 ve 3.5 yasında iki tane kızım var 3.5 yasında olan kızıma 1 sene önce
tuvalet egitimini kendi istegiyle verdim hersey cok güzeldi fakat 1 sene sonra tamamen
bebekliğine dönüş yaptı gece tuvalete kaldırmama ragmen yataga yapıyor gündüz de
kacırıyor altına ama bilerek isteyerek. bebek gibi konuşuyor sürekli bebek ağlıyor
çevremizdeki bebekler nasıl davranıyorsa onları taklit ediyor bez takınca cok mutlu
oluyor....kısacası tamamen bir bebek gibi davranıyor ne yapacagımızı nasıl
davranacagımızı bilemiyoruz...lütfen yardımcı olurmusunuz ne yapmalıyız
Cevap:
Merhaba, başlangıçta bu gerilemenin nedeninin saptanmasının önemli olduğunu
düşünüyorum. Diğer yönden bu süreçte en uygun yklaşım okul öncesi eğitime
yönlendirmek olabilir. Bu yönlendirme ile sosyal öğrenme süreçleri hızlanacaktır.
Saygılarımla
Soru 507
merhaba hocam benim 7 yaşında ilkokul 1.sınıfa giden bir oğlum var,oğlumun okula
alışmasında herhangi bir sıkıntı yaşamadım fakat okuma ve yazmayı ögrenirken biraz
sıkıntı çıkardı sonunda okuma ve yazmayı kavrayınca sıkıntı çıkarmadı ama verilen
dersleri yapmamakta çok ısrarcı oluyor ağlıyor sızlıyor küsüp gidiyor eline defter kitap
almıyor.şimdide matematik dersi ögrenmeye başlayınca iyice azıttı yaptıgı dersleride
yapmaz oldu ,ne oldu diye soruyorum okulumu sevmiyorsun veya ögretmeninimi
sevmiyorsun diye ikisinide seviyorum ama yinede ödevlerimi yapmam diye feryat ediyor
yardımcı olabilirseniz sevinirim
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durumun dikkat eksikliği ile ilişkili olabileceğini düşünüyorum.
Ancak bu süreçte 1.sınıfta pek çok öğrencinin ders çalışmakta zorlandığını unutmamak

gerekir. Bu durumdaki temel belirtecin akademik bozulmanın seviyesinin olması
gerektiğini düşünüyorum. Saygılarımla.
Soru 508
Iyı çalısmalar 27aylık 1oğlum var konuşma gerılıgı olduğunu düşünüyorum. soylekı
soyledıgı anne baba dede anneanne vs gun içerisinde ellimden geldıgı kadar
konuşuyorum bazen söylemeye çalışıyor ama ılk ıkı kelımesını soyluyor. bu aya kadar hıc
ıkı kelıme soylemedı orn (anne gel ) gıbı bırde hıc arkdası yok parka gittikçe ıletısımı vucut
dılıyle kurmaya çalışıyor. bende mecbur yardımcı oluyorum özellikle otizimle ilgilı yazınızı
okuduktan snra tedırgın oldum nedenını bılmıyorum lütfen ne yapmam gerekli yardımcı
olursanız cok mutlu olurum kolay gelsın
Cevap:
Merhaba, konuşma gecikmesi pekçok farklı nedenden kaynaklanabilmesine rağmen
bunlardan çok az bir kısmı otizm ile ilişkilidir. Sıklıkla bu sürecin ailevi ve çevresel
faktörler ile ilşkili olduğunu söyleyebilirim. En uygun yaklaşım nedenlerin ortaya
konulabilmesi için başlangıçta işitme testi yapılarak çocuk psikiyatrisi bölümüne
başvurulması olacaktır. Saygılarımla.
Soru 509
Merhabalar,
Benim asperger sendromu tanısı konmuş ve 2,5 yaşından beri ilaç ve terapi ile tedavi
gören bir oğlum var. Şimdi 19 yaşında. Bu yaşadığımız süreç içerisinde farklı ilaç, dr ,
hastane ve tetkik yöntemleri denedik. Ancak yalı ilerledikçe sorunlarımız verdiğimiz ilaç
sayısı ve dozlarla birlikte azalacağına artmaya başladı. Özel bir hastanede 3 hafta yatarak
tedavi de gördü. Çünkü o dönemde şiddete başvuruyor ve kendine, bana zarar veriyordu.
Ben asperger ile ilgili hiçbir dernek, aileler arası dayanışma vs.. bulamadım. Size sorum
yanlız mıyım bu konuda ? aspergerin tedavisi yok mu ?
Bu arada bekar anneyim, babadan hiçbir şekilde fayda olmadığı gibi zarar da var.
Cevap:
Merhaba, asperger sendromu kronik seyir gösteren bir durumdur. Ne yazıkki bu konuda
ülkemizde benimde bilgim dahilinde belirgin bir aktivitesine şahit olduğum dernek veya
kurum bulunmamaktadır. Bu süreçte yapılan uygulamalar semptomatik yaklaşımların
ötesine geçmemektedir. Bu terapi veya ilaç tedavileri mevcut sorunların aşılmasına
yardımcı olabilir ancak rahatsızlığın tam olarak düzelmesine neden olmaz. Bu süreçte
sosyal becerilerin arttırılmasına yönelik uygulamalar daha ön planda tutulmalıdır. Zira bu
süreçte bozulan temek alan sosyalleşme süreçleri ile ilgilidir. Saygılarımla.
Anahtar Kelimeler; Çocuk psikoloji, Çocuk psikolojisi, Çocuk Psikoloji Ankara, Çocuk Psikolojisi
Ankara, Ankara, Çocuk Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrist, Dikkat Eksikliği, Otizm, Çocuk ve Ergen
Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Genco Usta, Otizm, Atipik Otizm, Ders Başarısızlığı, Çocuklarda alt
ıslatma sorunu, Çocuklarda Masturbasyon, Çocuk ve Boşanma, Dikkat Testi, Dikkat Eksikliği
Hiperaktivite Bozukluğu, Çocuk Pedagog Ankara, Genco Usta, Pedagog Çocuk Ankara, Çocuk
Psikiyatri Ankara, Çocuk Psikoloji, Dikkat Eksikliği Tedavisi.

Soru 510

merhaba hocam internette kardeşim için çözüm yolu araken size denk geldim. 9 yaşında
kardeşim var ve bir kaç gündür geceleri uyku esnasında eşofmanını çıkarıyor sabah o
şekilde uyanıyor nedenini sorduğumuzda korkuyla karışık bilmiyorum sıcaktı vs şeyler
uyduruyor. sizce bu neden kaynaklanıyor ve ne yapmamız gerek?
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorun uyku bozukluğu ile uyumlu olabilir. 1. Uykusunu düzene
sokun, 2. Uykuda yürüme gibi bir olasılığa karşı çevresel önlemleri alın, 3. Giribal bir
enfeksiyonu varsa düzelmesini bekleyin, 4. 10 günden uzun sürerse profesyonel yardım
alın. Saygılarımla.
Soru 511
merhaba benim oğlum 4 yaşında konuştu şuan 4,5 yaşında çok konuşma kurslarına v.s
yerlere gittik kreşte falan dışlandı konuşmadığı için diye düşündüm hep şimdi ise
konuşuyor ama bakıyorum hiç uyum sağlamıyor ark.dışlıyor oyun oynarken başka
çocuklara fırsay vermiyor kendi başına hiç oyun oynayamıyor bizi hiç takmıyor dediğini
yapıyor kafa bişey koyduğu zaman ona saatlerce takıyor çok var böyle şeyler ama malum
burada uzun yazamam lütfen onu takip etmekten ve sorunlarından o kadar bunaldım ki
yardım istiyorum yönlerdiriseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim (gittiğimiz
kurslarda aslında çok zeki olduğunu söylediler)
Cevap:
Merhaba, konuşma gecikmesi pekçok farklı nedenden kaynaklanabilmektedir. Sıklıkla bu
sürecin ailevi ve çevresel faktörler ile ilşkili olduğunu söyleyebilirim. Bu duruma neden
olabilecek pek çok farklı sorunun olabileceği düşünülmelidir. Diğer yönden sosyalleşme
süreçlerinin bozulmasında da pek çok farklı sorun mevcut olabilir. Bu süreçte en uygun
yaklaşım başlangıçta okul rehberlik bölümüne başvurarark sınıf içi olumsuzlukları
öğretmeniniz yardımı ile aşmaya çalışmak olacaktır. Sorun devamı durumunda ise
profesyonel destek alınabilir. Saygılarımla.
Soru 511
Benim 31,5 aylık bir erkek oğlum var anne bebe su ve bir kaç kelime haricinde
konuşmuyor hulu hulu hulu diye çok konuşuyor ama anlamı yok verdiğin komutlara ve
tepkilere jest ve mimiklerle yanıt veriyor ama kelimeler ağzından dökülmüyor
Sorum şu ki kendisi hakkında konuşma geriliğinden söz edebilirmiyiz.Bir hekim görsün
istiyorum muayne ücretiziniz ne kadardır test yapıalacak olursa o testler ücretlimidir
kısacası mesrafım ne olur ?
Cevap:
Merhaba, konuşma gecikmesi pekçok farklı nedenden kaynaklanabilmesine rağmen
bunlardan çok az bir kısmı otizm ile ilişkilidir. Sıklıkla bu sürecin ailevi ve çevresel
faktörler ile ilşkili olduğunu söyleyebilirim. En uygun yaklaşım nedenlerin ortaya
konulabilmesi için başlangıçta işitme testi yapılarak çocuk psikiyatrisi bölümüne
başvurulması olacaktır. Diğer yönden ücretlendirme ile ilgili bilgiye 10.30 – 19.00 saatleri
arasında aşağıdaki iletişim numarasından ulaşabilirsiniz. Saygılarımla.
Soru 512
merhaba,
benim 7 yaşında bir kızım var.yaklaşık 3 senedir cimnastiğe gönderiyorum ve grup olarak

yarışmaya katılacaklar fakat kızımı yedeğe aldılar bireysel olarak yarışmaya katılacak grup
yarışmasında kenarda bekleyecek.
bu konuyu dün benimle ağlayarak konuştu çok üzüldüğünü öğretmenlerinin yedekde
olduğu için çok ilgilenmediğini ve sen olsaydın ne yapardın diyerek bana sordu.
nasıl davranacağımı şaşırdım..teselli etmeye çalıştım fakat yanlış yönlendirmek de
istemiyorum
ayrıca herhangi bir şeyi yaparken çok yavaş hareket ediyor.mesela üstünü değiştir
dediğimde gidip başka şeylerle ilgileniyor.yani birazcık keyfi gibi ama sanki bana
konsantre olamıyormuş gibi geliyor.
sizce ne yapmalıyım.
ilginize çok teşekkür ederim
Cevap:
Merhaba, okul yaşamı ile de ilgili dikkat sorunları mevcutsa ve bu akademik başarısını
olumsuz yönde etkiliyorsa DEHB yönünden değerlendirilebilir. Diğer yönden yalnızca
bahsettiğiniz durum dikkate alıdığında bu sürecin doğrudan psikiyatrik bir sorun ile ilşkili
olduğunu düşünmüyorum. Saygılarımla.
Soru 513
Kızım 12 Yaşında arkadaşlık kurmak da güçlük çekiyor.Onlara bişeyler vererek arkadaş
olmayı umuyor.Kızım geç konuşdu,daha sonra kekeme oldu. ş u an kekemelik
bitti.insanları çok seviyor hep birileri evimize gelsin yada o gitsin istiyor.kendini tam ifade
edemiyor.ne yapmalıyım.Teşekkürler.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz duruma neden olabilecek pek çok farklı psikiyatrik sorun
olabileceği gibi miaç özellikleride söz konusu olabilir. Bu durumun kızınızın sosyalleşme
süreçlerini olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorsanız terapi veya şiddetli surumlarda ilaç
tedavilerinden fayda sağlanacaktır. Saygılarımla.
Soru 514
slm benim 17 yaşında bir kızım var kızım sürekli yalan konuşuyo yalansız konuştugu
kelime yok artık cevresindekilerde bunu bildigi için sürekli dışlanıyo napacamı bilmiyorum
bana bu konuda yardım ederseniz sevinirim şimdiden tşkler
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorun ile ilgili belirgin bir sosyal bozulma durumu söz konusu ise
profesyonel yardım alınmasında fayda olacağını düşünüyorum. Bu süreçte terapi ve farklı
tedavi müdahalelerinden yanıt alınabilir. Saygılarımla.
Soru 515
merhaba
benim yeğenimde bu bahsettiğiniz belirtilerden bir kaçı var.örneğin;yüksek sesten
korkma,eşyaları oyuncak arabalarını sıralama dizme gibi ,konuşma azlığı (ne istediğini
açık kelimelerle anlatır su istiyorum gibi ama çoğu şeyi tam cümle olarak kurmaz) ,bir şey
isterken anne babasının elinden tutarak ister bazense işaret eder,ben su istiyorum yerine

sen su istiyorsun der, etrafında duyduğu kelimeleri sürekli tekrarlar.Yeğenim 4 yaşında ve
daha kreşe gitmiyor. annesini bir doktor uyarmış bu konuda böyle olabileceğini söylemiş
bu konuda beni bilgilendirirseniz çok sevinirim
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunların bazılarının önemli psikiyatrik sorunlar ile ilşikili
olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle en kısa sürede bulunduğunuz şehirde çocuk
psikiyatrisi bölümüne başvurmanız uygun olacaktır. Saygılarımla.
Soru 516
hocam 10 yaşında kızım var takıntıları başladı ilaç kullanmaya başladık hangi ilacı
kullandıysak yan etkisi oldu buzaman içerisindede daha asi olmaya başladı sürekli bişey
istiyor istekleri hiç bitmiyor ve yaşına uygun olmayan şeyler düşünüyor kızdıgımız zaman
onu sevmedigimizi düşünüyor iyice asileşiyor neyapalım bilmiyorum
Cevap:
Merhaba, OKB rahatsızlığında pek çok farkı tedavi tercihi olacaktır. Bu süreçte ilaç
tedavilerinin yanında terapi uygulamalarından da fayda sağlanabilir. Bu konu ile ilgili site
üzerinden makalemden ek bilgi alabilirsiniz. Saygılarımla.
Anahtar Kelimeler; Çocuk psikoloji, Çocuk psikolojisi, Çocuk Psikoloji Ankara, Çocuk Psikolojisi
Ankara, Ankara, Çocuk Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrist, Dikkat Eksikliği, Otizm, Çocuk ve Ergen
Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Genco Usta, Otizm, Atipik Otizm, Ders Başarısızlığı, Çocuklarda alt
ıslatma sorunu, Çocuklarda Masturbasyon, Çocuk ve Boşanma, Dikkat Testi, Dikkat Eksikliği
Hiperaktivite Bozukluğu, Çocuk Pedagog Ankara, Genco Usta, Pedagog Çocuk Ankara, Çocuk
Psikiyatri Ankara, Çocuk Psikoloji, Dikkat Eksikliği Tedavisi.
Soru 517
merhabalar hocam ilkokul 2.sınıfa giden bir kızım var ama sorunumuz dersde dersi
dinleme bozuklugu oldugunu söyledi ögretmenimiz bu konuda ne yapmam lazım bana
yardımcı olursasınız sevinirim teşekkür ederim
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durum dikkat eksikliği ile ilişkili olabilir. Bu durum çocuğunuzun
akademik ve sosyal başarısını olumsuz yönde etkiliyorsa profesyonel destek alınabilir.
Saygılarımla.
Soru 518
benim oğlum 8 yasında ve halen kakasını altına kaçırıyor genellikle tuvaletini geldiğini
ben farkediyorum uyarmama rağmen tuvalete gitmemek için diretiyor bazen gözden
kaçırdığım anda hemen altına yapiyor ne yapacağımı şaşırdım çözüm bulamıyorum
babası hep okula başlayınca düzelir diye evham yaptığımı düşnüp gittiğm psikologların
verdiği ilaçları kullandırmadı ve şimdi 2sınıf öğrencisi öğretmeni derste pek çok sorun
yarattığını söylüyor dikkat eksikliği olduğunu söylüyor eşimi inandıramıyorum çocumun
tuvalet sorununa ve okul hayatına nasıl bir çözüm bulabilirim bilemiyorum eşim
psikologların söylediklerine öğretmeninn anlattıklarına evde yarattığı sorunlara pek kulak
asmıyor hersey doğal geliyor çocuğumzun bunlara hiç ihtiyacı olmadığını düşünüyor
yardımcı omuyor benim bulduğum çözümlerde ortak olmuyor lütfen bana acilen yardım
edin ne yapmalıyım

Cevap:
Merhaba, enkoprezis yani kaka kaçırma ile dikkat eksikliği birlikteliği oldukça sıktır. Diğer
yönden 8 yaşına gelen bir çocuğun altına kakasını yapmasını normal karşılayan bir babaya
bu süreci anlatmanız çok mümkün olmayacaktır. Saygılarımla.
Soru 520
merhaba,
Benim birisi 9 yaşında diğeri 6 yaşında olmak üzere 2 kızım var. Kızlarımın babasıyla 5 yıl
önce boşandık. Babaları şu anda farklı bir şehirde yaşıyor. Kızlarım babalarıyla yaz
tatilinde 3 ay, kışın da yarıyıl tatilinde 15 gün birlikte oluyorlar. onun dışında da mümkün
oldukça babaları Ankara'ya geldikçe görüşüyorlar. Haftada birkaç kez de telefonla
konuşuyorlar. Babalarıyla benim aramda da sorun yok, kızları görmesini engellemiyorum.
Benim size danışmak istediğim konu şu:
Büyük kızım çok tüketici bir çocuk oldu, sürekli alışveriş yapmak istiyor, alışveriş
yapmadan geçirdiği zamanları boş geçmiş gibi düşünüyor. Örneğin haftasonu avm'ye
gitmez ise "bu hsonu hiç bişey yapmaık" diyerek hırçınlaşıyor. İşin kötüsü artık alınanlar
da onu çok mutlu etmiyor bence, çünkü aradan çok zaman geçmeden yeni şeyler istiyor.
Kızım okulda örnek gösterilen bir öğrenci ama okul dışında beni çok yoruyor, evde sürekli
bağrış çağrış kavga ediyoruz. ve ben çok üzülüyorum bu duruma. Bize önerebileceğiniz bir
tedavi yönetimi var mıdır?
yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Cevap:
Merhaba, okulda sorun olmamasına rağmen evde sorun yaşanması psikiyatrik
sorunlardan çok evde tutumlarınız ile ilişkili sorunlar yaşadığını gösterir. Bu sürecin kararlı
ve sınırları net bir şekilde çizerek tutumlarınıza yön vererk aşabilirsiniz. Çocuğunuza sınır
koymak isimli kitaptan faydalanabilirsiniz. Saygılarımla.
Soru 521
Merhaba hocam benim 5. sınıfa giden bir tane oğlum var. okulda yazılı olacakları gün
bildiklerini kağıda dökemiyor. Bu yüzden düşük notlar alıyor. Ama ingilizce derslerinde
yazılılardan hep yüksek puan alıyor. Bazı öğretmenleri dikkat eksikliği olduğunu söyledi.
Bu konuda ne yapmam gerekiyor.
Cevap:
Merhaba, dikkat eksikliği yalnızca belirli derslere değil tüm derslere hatta tüm yaşama
karşı olan genel bir dikkatsizlik halidir. Bu süreçte bu yaşadığınız sorunlar çocuğunuzun
tüm derslerindeki akademik başarısını olumsuz yönde etkliyorsa değerlendirme
yapılabilir. Saygılarımla.
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