Soru 394
Merhaba, 7 yaşındaki oğlum evin içinde aşırı sinirli, okulda çok başarılı ve sakin, ama evin
içinde bazen aşırı sinirlenip her şeyi vurup kırıyor, bizlere ve ablasına zarar vermeye çalışıyor,
ayrıca çişini çok tutuyor, son ana kadar kesinlikle tuvalete gitmiyor, yani bu yaşta başına
buyruk yaşamaya çalışıyor, biz ne dersek tersini yapıyor, ama bazen de hiçbir şey yokmuş gibi
çok iyi davranıyor, ne yapacağımızı bilemiyoruz. iyi davransak ta olmuyor, kötü davransak ta,
cevap vermenizi rica ederiz.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunların pek çok farklı psikiyatrik rahatsızlıkla uyumlu olabileceğini
değerlendiriyorum (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, karşıt olma karşı gelme
bozukluğu vb. gibi). Diğer yönden bu bahsettiğiniz davranışlar anne baba tutumlarında da
kaynaklanabilir. Bu nedenle bulunduğunuz şehirde çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurmanız
en doğru adım olacaktır. Saygılarımla.
Soru 395
Hocam, benim 7 yaşında ilkokul 1.sınıfa giden bir kızım ve 2 aylık bir kızım daha var. 2006
yılında evlendik 2009 yılında da benim anne ve babamla maddi sıkıntılardan dolayı birleştik
ve beraber oturmaya karar verdik. Bu aradada ev aldık 2 sene sonundada ayrılıp kendi
evimize tanışacağız. Eşimle 01.12.2013 tarihinde pazar günü tartıştık hemde çok kötü bir
şekilde yanımızdada kızım vardı çok etkilendi, çok ağladı, hıçkıra hıçkara, içini çeke çeke
ağladı. Ben onu sakinleştirip hadi dedim ....avm'ye gidip oyun parkuruna gidelim, sinemaya
gidelim dedim ve gittik. Orada gülüp eğlendi ama ara ara bana şunu sordu baba aklımdan hiç
çıkmıyor. ne çıkmıyor kızım dedim, oda ne olabilir sence dedi. Annem ağladı, babannem
ağladı, ben ağladım. niye tartıştınız gibi çok iç acıtıcı sorular sordu. Eşim babasının evine gitti
şuan kızım benimle kalıyor okula gidiyor ve şuanda bile annemi ve kardeşimi çok özledim
diyor. Ne yapmam gerekir? nasıl davranmam gerekir? Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen
yardım edin..
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durum u çocuğunuzun anlayabileceği bir dille anlatmaya çalışmak
daha doğru olacaktır. ancak en doğru yaklaşım bu durumun bir kez daha tekrarlamaması
olacaktır. Zira dal kırıldıktan sonra onu onarmaya çalışmak kırmamaktan daha zor olacaktır.
Saygılarımla.
Soru 396
merhabalar. oğlum 3,5 yaşında. 6 ay önce tuvalet eğitimini aldı ve 10 gün öncesine kadar
neredeyse hiç sorun yaşamadık.son on gündür kakasını altına yapmaya başladı. sorduğumda
yok diyor lazımlığına oturtuyorum saatlerce yapmıyor ve hatta yapmak için hiç çaba
sarfetmiyor. bir yaşındayken babasıyla boşandık. şimdi annemle beraber aynı evde yaşıyoruz.
sorun haftasonu kalmak için babasına gidip geldikten sonra başladı.her hafta sürekli
görüşmelerine rağmen babasının evinde hiç kaka yapmıyor. oysa her gün düzenli olarak kaka
yapan bir çocuk. görünürde hiç bir sorun olmamasına rağmen neden altına yapmaya
başladığını anlayamıyorum. ne yapmalıyım?
Cevap:
Merhaba, 3.5 yaş kaka kaçırma tanısı için erken bir dönem olmasına rağmen bu davranışın
sonradan ortaya çıkması değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Bu süreçte bu davranış
çevresel veya tıbbi nedenler ile ortaya çıkmış olabilir. Özellikle anal fissür gibi tıbbi nedenler
çocuğunuzun kakasını ertelemesi ve sonrasında ise aşırı dolmaya bağlı kaçak tarzında
sorunlara neden olabilir. Diğer yönden bu süreçte psikiyatrik olarak yapılması gereken ilk

adım son dönemde çocuğunuzun çevresinde değişimlerin iyi bir şekilde araştırılmasıdır. Size
önerim başlangıçta çocuğunuzda kabızlık sorunu varsa bunu düzeltmeniz ve çocuk cerrahisi
bölümüne başvurmanız yönünde olacaktır. Bu değerlendirmede her hangi bir sorun
saptanamaması durumunda çocuk psikiyatrisi ile bulunduğunuz şehirde iletişime
geçebilirsiniz. Saygılarımla.
Soru 397
Kızım 16 yaşında, lise 3. sınıf öğrencisidir. Geçen seneye kadar az bir çalışma ile başarılı bir
öğrencilik hayatı geçirdi.Başarılı olmasına rağmen kaygı düzeyi yüksek bir çocuktu ama
bununla bir şekilde başetti.Anadolu Lİsesinde takdirlik bir öğrenci idi.Ama geçen seneden
beri ders notları düştü bu sene düzenli çalışmasına rağmen sınavlarda başarılı olamıyor.
Sınava girdiğinde herşeyi unuttuğunu söylüyor, en kolay soruyu bile yapamıyor.Sınavdan
önce arkadaşlarını o çalıştırıyor, onlara anlattığı soruyu sınavda kendisi yapamıyor.Daha
sınıfın kapısından çıkarken herşeyi hatırladığını söylüyor.Zaten kaygı düzeyi yüksek olduğu
için yine öyle olacak diye yapacaksada yapamıyor.Bir psikiyatris NPTB testi yaptırın dedi bu
nedir? Sizce kızımın bu sorununu nasıl aşabiliriz?
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz test nöropsikolojik batarya testidir. Diğer yönden bahsettiğiniz
sorunlar dikkat eksikliği gibi bir durumdan kaynaklanabileceği gibi bu durum dışında; eğitim
motivasyonunun azalması, okul ile ilgili yaşanan sorunlar, aile içi problemler, sınav kaygısı
gibi pek çok farklı durum ile ilişkili olabilir. Bu konuda değerlendirme yapılması ve saptanacak
sorun dahilinde müdahale planlanması uygun 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 398
merhaba benım kızım 5.5 yaşında ve 2.5 yasında da bir kardeşimiz var.sorun buyuk kızımda
sorumluluk alamıyor mesela her sabah yatağını toplaması gerektiğini pijamalarını katlaması
gerektiğini belli sorumluluklar alması gerektiğini ve daha bir çok sey söylüyorum ama nafile
sanki bunları hergun tekrar eden ben değilim eşyalarını korumasını asla bilmiyor yemek
yerken yürürken koşaraken hiç dikkati yok sürekli düşüyor,masaların üzerini boyuyor
geçenlerde mutfaktaki televizyonun camını çizmiş,sebepsiz ellerini boyuyor,etek giymişti
çoraplarını pantolon hizasında ıslatıp bize pantolonuma bakın bile dedi.bu sene 1. sınıfa
başladı algıda ciddi bir sorun yasamadık bugünde ders çalışırken etegını kalemiyle delmiş
bende sinirlendim öyle delinmez böyle delinir diyerek eteği makasla parçaladım kardeş
kıskançlığımız cok fazla herkes dikkat çekmeye çalışıyor diyor ama ben cok korkuyorum kabul
ediyorum ben de bazen aşırı tepkıler gösteriyorum vurma pek yok ama bağırıyorum çok
çaresizim sürekli olarak psikiyatriste götürebilecek kadar da durumum yok nolur bana işe
yarayacak fikirler verin yalvarırım çıldıracağım...
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunların her ortamda (okul ve ev) olması durumunda dikkat
eksikliği hiperaktivite bozukluğunun değerlendirilmesi uygun olacaktır. Diğer yönden bu

sorunlar yalnızca eve sınırlı davranışlar ise davranış ve tutumlarınızı sorgulamanız daha doğru
olacaktır. Bu konuda üniversite hastanelerinden yardım alabilirsiniz. Saygılarımla.
Soru 399
oğlmuzda dikkat eksikliği var ilaç verildi ama kullanınca çok kötü oldu aylarca kullandık ama
uyku yemek korkular çok fazlalaştı doktorlarda ilaç ta direndiler ne yapmalıyız
Cevap:
Merhaba, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda tedavi sürecinin temelini ilaç tedavileri
ve gerekli durumlarda terpi uygulamaları oluşturmaktadır. Yan etkilerden dolayı ilaç
değişikliği yapılabilir. Zira pek çok farklı tedavi tercihi bulunmaktadır. Saygılarımla.
Soru 400
Merhabalar hocam benim 2,5 yasında 2011 doğumlu bir oğlum var aslında tuvalet eğitimi
için soru soracaktım ama bir kaç şeyi de paylaşmak istedim, sanırım bu sorunlar tuvalet
eğitimindeki tıkanmamı da tetikliyor.. oğlum 1 yaşına kadar reflüsü olduğu için sürekli
kusuyordu çok şükür bu durumu atlattık ama genede normal kilosundan biraz zayıf haliyle
anne olarak ister istemez yemek yedirme konusunda zorluyorum onu.. arkadaşlarıyla
iletişiminde biraz sorun yasıyoruz su sıralar (komşumun kızıyla aynı yaştalar daha çok onunla
ama onsuz da olamıyoruz) fazlasıyla agresifleşiyor bazen itekliyor eşyalarını vermiyor kızıyor
2 yas sendromuna bağlamıştık bu durumu ama bilemiyorum tabi.. Oğlumun konuşması çok
düzgündür yaşından daha düzgün konuşur algılaması çok iyi, ona bir şeyler öğretmeye
çalıştığımızda sayılar, renkler, büyük küçük aşağıda yukarıda içinde dışında gibi kavramları
çoğunu biliyor.. çizgi filme çok düşüyor oğlum, çizgi film varsa dikkatini sürekli ona veriyor ve
ses çıkartmadan oturup izliyor kapattığımızda ise ağlıyor aç diye.. ama başka programlara
falan bakmıyor..( yemeğini de tv karşısında ben yada babası yediriyor kendi başına çok nadır
yiyor )babasına düşkündür babasıyla herseyi yapmak istiyor ben kızdığım için bazı yaptığı
yanlış şeylere sanırım tepkisini bana böyle belli ediyor .. bız oğluma 27 aylıkken tuvalet
eğitimi vermeye çalıştık gece bez bağlayıp gündüz açmıştık ama bir ay boyunca öğrenemedi
ben bezi tamamen çıkarmadığım dan öğrenmediğini düşündüm bezi yeniden gündüz de takıp
unutana kadar açmadık ara ara çişinin geldiğini tuvalete gidelim anne diye soyledi özellikle
tuvalet diyor bu kavramı biliyor) şimdi 31 aylık gecede dahil bezi çıkarttık klozet aparatı aldık
gece çok rahat çişini yapıyor kaçırma falan olmuyor ağlamıyor (bugün 5. gün oldu) ama
gündüz ağlıyor gitmemek için tuvalete oyunla yarışla götürüyorum ödüller veriyoruz alkış
falan kar etmiyor.. klozet kullandığı için ayakları yüksekte kalıyor tabure aldım ayaklarını
koysun korkuyorsa korkusunu yener diye ama bir yararı olmadı ne yapabilirim bilemiyorum
her yolu deniyorum ve tıkandım.. yardım istiyorum çok uzun yazdım ama genel durumunu
yazmam bana yardımcı olabilmenizde yararlı olabilir diye düşündüm çok teşekkürler..
Cevap:
Merhaba, tuvalet eğitimi konulu makalemden ev içinde yapılabilecek uygulamalar hakkında
bilgi alabilirsiniz. Diğer yönden bu süreçte çocuğun zorlanmaması temel yaklaşımı
oluşturmaktadır. Zira 4 yaşına kadar bu gibi sorunların görülebilmesi oldukça sıktır ve belirgin
psikiyatrik sorunlara eşlik etmemektedir. Ayrıca çocuğunuzun yaşı itibarı ile yalnızca tuvalet
eğitimi alanında değil pek çok farklı alanda da inatlaşmaların olduğu sorunların olması
normal olarak değerlendirilebilir. Saygılarımla.
Soru 401
benimoglum unıversıtede okuyor bılgısayar bagımlısı kendı halıne okula gıtmek
ıstemıyorarkadas cevresı yok ne yapmalıyım
Cevap:

Merhaba, bahsettiğiniz durum pekçok farklı psikiyatrik sorundan kaynaklanabilir (sosyal fobi,
depresyon, bilgisayar bağımlılığı gibi). Bu nedenle psikiyatri bölümüne başvurulmasında
fayda vardır. Saygılarımla.
Soru 402
merhaba benim oğlum 13 yaşında derslerinde başarısız dikkat eksikliğinden şüphelendim ve
oğlumu psikoloğa götürdüm psiklog motivasyon eksikliği tanısı koydu ve çocuk psikiyatrisine
yönlendirdi bu konuda ki fikirlerinizi ve izlenecek tedavi yöntemi hakkında bilgi almak
istiyorum teşekkürler
Cevap:
Merhaba, bu konudaki uygulamalar hakkında site üzerinden makalemden genel olarak bilgi
alabilirsiniz. Diğer yönden her durumda uygulamalar çocuğunuza özel olmak zorundadır.
tedavide uygulanabilecek seçenekler çocuğun yaşına, sorunun boyutuna, günlük programına,
eşlik eden ek sorunlara göre farklılık gösterecektir. Saygılarımla.
Soru 403
Merhaba Hocam. Öncelikle sayfanızı çok beğendim. Burada paylaştığınız bilgiler gerçekten
önemli ve yol gösterici. Benim 21.10.2008 doğumlu bir oğlum ve 08.04.2011 tarihli bir kızım
var. Kızım doğduktan sonra 2011 Eylül ayında oğlumu özel bir kreşe gönderdim. Sabahları
annesi işe giderken onu kreşe bırakmaktaydı. Ancak ilk sene çok sıkıntı çektik ve okula
gitmemek için çok çaba gösteriyordu. Ağlamak, kaçmaya çalışmak gibi. Akşamları ise
dedesine servisle geliyordu. Okulla görüştüğümüzde ise sabahki yaşananların ardından kısa
bir süre sonra oğlumun normale döndüğünü ve normal aktiviteleri takip ettiğini
söylüyorlardı. Bu uzun bir süre devam ettikten sonra sabahları da servise verdik. Artık
ağlaması kesildi ve herşey normaldi. Bu kreşe (2) yıl devam etti. Ancak bu sene oğlumu
maddi ve bazı başka sebeplerden dolayı devlet anaokuluna verdik. Yine sabahları annesi
bırakıyor akşamları ise servisle dedesine gidiyor. Şimdi ilk seneki yaşadığımız şiddetle okulun
kapısından girmek istemiyor ve annesine ecel terleri döktürüyor. Yine okula zorla
sokulduktan sonra öğretmeni tarafından normale döndüğü, gün içinde başka ağlayan
çocuklar olduğu ancak oğlumun ğün içinde gayet normal olduğunu söylüyor. bugüne kadar
(2) kez psikologla görüştük. Çocuğa özel zaman ayırma ve sabah ve akşam olmak üzere
servisle gidip gelmesini söylemişti. Ancak şu anda sabah servis sıkıntımız var. Oğlum da
seyrek olmakla beraber bazen gece alt ıslatma sorunu da var. Kızımda da gece alt ıslatma
sorunu yoğun bir şekilde var. Umarım başınızı ağrıtmamışımdır. Bize bir yol gösterirseniz
sevinirim. İlgi ve alakanıza şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
Cevap:
Merhaba, çocuklarda ayrılık kaygısı okul öncesi dönemde yüzde 80 lerde görülebilen bir
durumdur. Bu konuda ev ve okulda yapılabilecek uygulamalar ile bilgiye site üzerinden
ulaşabilirsiniz. Özellikle bu süreçte net ve tutarlı bir tutum göstererek her ne koşul olursa
olsun okul devamlılığının sağlanması sıklıkla 1 ay içerisinde sorunu çözecektir. Diğer yönden
alt ıslatma sorununuz çocuğunuzun yaşını değerlendirdiğimde halen çok önemli bir sorun
olmadığını söyleyebilirim. Bu sorunun psikiyatrik durumlardan çok genetik bir yatkınlık
olduğunu unutmayınız. 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 404
çocuklarda kural koyma yaşı nedir? 18 aylık kızıma kural koymadığım, her istediğini anında
yerine getirip hayır sözcüğünü kullanmadığım için çevremden sıklıkla eleştiri alıyorum. ileride
bu çocukla baş edemezsin gibi..okuduğum kadarıyla 3 yaşına kadar çocuğun her dilediği
yapılmalıymış.sizce ben hatamı ediyorum.
Cevap:
Merhaba, 18 aylık bir çocuktada 3 yaşındada 5 yaşında da her zaman kurallar olacaktır. 18
aylık bebeğinizde pirize çatal sokmaması kuralı daha anlamlıyken, 5 yaşındaki çocukta kötü
söz söyleme ile ilgili kural koymak daha anlamlıdır. Diğer bir değişle bu uygulamalar yaşa
göre değişecektir. Diğer yönden 3 yaşın altındaki çocuklarda hayırların sayısı azaltılabilir
ancak bu her şeye evet denileceği anlamınada gelmez. Bu süreçte temel iyi bir model
oluşturarak çocuğunuzakural koyarak zorla birşeyleri yaptırmanızdan çok öğreterek yol
almanızdır. Saygılarımla
Soru 405
merhaba hocam, 12 yaşında bir oğlum var.okulda ve dersahanede başarılı bir çocuk ama
deneme sınavları olacağı zaman yanlışım çıkacak diye korku oluştu sınav olmadan günler
öncesinden ağlamaya başlıyor ve kendine stres yapıyor .ebeveynler olarak çok
endişeliyiz.rahatlatmak için konuşuyoruz fakat bizi dinlemiyor her sınav öncesi bu durumları
yaşıyoruz .ne yapmamız ve nasıl bir yol izlememiz gerekir bilemiyoruz.pedagoga
götürmelimiyiz acaba .şimdiden teşekkür ederiz.
Cevap:
Merhaba, mail hesabımdaki sorun nedeniyle gecikmiş yanıtım için kusura bakmayın.
Bahsettiğiniz durum sınav kaygısı ile ilişkilidir. Bu durumda pedagogların uzmanlık alanları
çerçevesinde çözebilecekleri bir durum değildir. Bu konudaki en uygun yaklaşım terapi
uygulama yetkisine sahip psikolog veya çocuk psikiyatristlerine başvurmak olacaktır. Konu ile
ilgili ek bilgiye site üzerinden makalemden ulaşabilirsiniz. Saygılarımla.
Soru 406
Merhaba,
26 aylık Bxxx isminde bir kızım var..dogduğu ilk andan itibaren hep emzirdim..hic mama
kullanmadim.hala emziriyorum,Bade'sarsmadan ve üzmeden memeden nasıl
ayırabilirim.tesekkürler,iyi calısmalar
Cevap:
Merhaba, mail hesabımdaki sorun nedeniyle gecikmiş yanıtım için kusura bakmayın.
Bahsettiğiniz aylarda meme emme sıklıkla çocuk tarafından beslenmeden ziyade sakinleşmek
amacı ile kullanılacaktır. Size önerim başlangıç aşamasında gündüzleri emmeyi
sonlandırmanız ve bu süreçte dikkati başka yöne çekmeye çalışmanız. Diğer yönden
başlangıçta geceleri emzirmeye devam edebilirsiniz. Saygılarımla.
Soru 407
5 yaşında bir kızım var sürekli pantolonlarının bel kısmının kısa olduğunu söyleyip kilodunu
ve pantolonu neredeyse göğsüne kadar çekiyor bu ona ve bizi çok üzüyor ve bunu yaparken
sessiz olun diyeiyordu ne yapabiliriz

Cevap:
Merhaba, mail hesabımdaki sorun nedeniyle gecikmiş yanıtım için kusura bakmayın.
Çocukluk döneminde pek çok farklı sorun ortaya çıkabilir. Bu sorunlara müdahale tarzını bu
sorunun çocuğun günlük yaşamı üzerine etkisi belirleyecektir. Eğer bahsettiğiniz sorun
çocuğunuzun günlük yaşamını olumsuz yönde etkiliyorsa müdahale edilebilir. Ancak yalnızca
zaman zaman ortaya çıkan bir durumsa her hangi bir müdahale yapmaya gerek yoktur. Size
önerim bu davranışın başlangıçta hangi durumlarda daha belirginlik kazandığını saptayarak
bu durumları ortadan kaldırmak olacaktır. Saygılarımla.
Soru 408
oğlum8yaşında.öğretmeni birşeyleranlatırken o kalem açıyormuş başka
şeylerleilgileniyormuş evde biraz ben kızdım üzerine biraz gidince öğretmeniyle tamamen
ilgiyikesti birdealtına büyük idrarını yapıyor bu altınayapma küçüklükten beri var
oyunoynarken koşarak gelirdive daha sonra gitti diye gerigiderdi yani bazen tuvalete yetişti
yetişti yoksa altınayapardı bu sorunlarneden olur venasıl geçer yardımcı olursanız sevinirim
ne yapacağımı bilmiyorum saygılarımla
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunların dikkat eksikliği ile ilişkili olabileceğini düşünüyorum. Site
üzerinden konu ile ilgili makalemden bilgi alabilirsiniz. Diğer yönden sorunların boyutunu
değerlendirdiğimde çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurulmasında fayda olduğunu
düşünüyorum. Saygılarımla.
Soru 409
LÜTFEN YARDIMCI OLUN!!!hocam kızım 4 yasında kreşe başlayalı 1 ay oldu bnde aynı kreşte
öğretmenim fakat kzıım 1aydır ağlayarak gidiyo okulda saatlerce yere yatarak ağlıyo bni
özlediğini uykusu geldiğini karnının ağrıdığını bahane ediyo.zaten normaldede çekingen
utangaç yeni ortamlara zor adapte olan bir çocuktu.ne söylediysek ikna
edemedik,edemiyoruz da.ne yapmamız gerekiyo elim kolum bağlandı yardım edin yol
gösterin noğlur..
Cevap:
Merhaba, site üzerinden ayrılık kaygısı konulu makalemin uygulamalar konusunda faydalı
olabileceğini düşünüyorum. Sorunun devamında profesyonel yardım alınabilir. Saygılarımla.
Soru 410
8yaşında oğlum var 2. sınıfa gidiyor öğretmeni ders anlatırken başka şeylerle ilgileniyor
üzerine fazla gidince öğretmeni ile hiç konuşmuyor birde altına büyük idrarını yapıyor bu
idrar sorunu küçüklükten var tutamıyor oyun oynarken tuvalete zor yetişiyor ve yada gitti
diyerek tuvalete gitmiyor . altına yapmasının sebebi nedir?
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunların dikkat eksikliği ile ilişkili olabileceğini düşünüyorum. Site
üzerinden konu ile ilgili makalemden bilgi alabilirsiniz. Diğer yönden sorunların boyutunu
değerlendirdiğimde çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurulmasında fayda olduğunu
düşünüyorum. 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 411
Merhabalar
ÖNCELİKLE KENDİMDEN BAHSETMEK İSTERİM 31 YAŞINDA EVLİ 1 ÇOCUK ANNESİYİM 6
YAŞINDA 1.SINIFA GİDEN 1 ERKEK ÇOÇUĞUM VAR . SORUNUM OĞLUMUN SOK ÇEKİNGN VE
UTANGANÇ OLMASI BURDA ASLINDA HATYI KENDİMDE BULUYORUM BENİM OĞLUM 2
SENEDİR SOSYAL FAALİYET İÇİNDE ONUN ÖNCESİNDE KENDİ KORKULARIMDAN DOLAYI
KMSEYLE OYNATMAZ KONUŞMASINI İSTEMEZDİM AMA GENEL OLARAK BAKTIĞIMDA
KKENDİMDE AYNI YAPIDAYIM UTANGAÇ VE ÇEKİNGENİM HER ORTAMA GİREMEM BİR
TOPLUMDA KONUŞAMAM BİR MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİMDE NEDENİ Nİ BİLMEDİĞİM AMA HEP
AYNI OLAYI YAŞARIM ODA ÖRNEĞİN BİR ÇAY SERVİSİ YAPILDIĞINDA BARDAĞIMI ALIRIM
AMA ELİM SÜREKLİ TİTRER ŞEKERLİ İÇMEME RAĞMEN ŞEKER ALMAM ÇÜNKÜ ELİM TİTRİYOR
VE ŞEKERİ DÖKÜYORUM VE BÖĞLE OLDUĞUNDA İSE ÇOK UTANIYORUM AYNI VERDİĞİM
ÖRNEKTE OĞLUMDA YAŞADI YEMEK YERKEN ELİ TİTREDİ VE DÖKÜLDÜ VE BUDURUMDAN
AŞIRI DERECEDE RAHATSIZ OLD VE O ORTADAN ÇIKTIK TABİ Kİ OĞLUMA BUNUN NORMAL
OLDUĞUNU BENİMDE YAŞADIĞIMI ANLATTIM AMA YETERLİ GELMEDİ OKULDA ÇOK FARKLI
ARKADAŞLARIYLA OYUNLAR OYNUYOR O KONDA SIKINTI YOK FAKAT ÖĞRETMENİ BİRŞEY
SORDUĞUNDA DOĞRU VEYA YANLIŞ FARKETMİYOR DİREK BAŞINI ÖNE EĞİYOR MUŞ
ÖĞRETMENİ BU OLAYI BİRKAÇ KEZ YAŞAMIŞ AMA EVDE ÇOK FARKLI EVDE HEM GÜLERYÜZLÜ
HEMDE ÇOK ASABİ VE TEHDİT EDİYOR DÜN ŞÖYLE BİR OLAY YAŞADIM OĞLUMLA İLGİLİ
ÖĞRETMEN ÖDEV VERMİŞ ASLINDA YAPMAK İSTİYOR AMA YAPAMAMAKTAN KORKUYOR VE
BAHANELER UYDURMAYA BAŞLIYOR YADA NAZ YAPIYOR BİLEMİYORUM AMA YAPAMADI VE
BENDE SİNİRLENDİM KIZIDM YANLIŞ OLDUĞUNUN FARKINDAYIM AMA SÜREKLİ BAHANELER
UYDURMASI BENİ SİNİRLENDİRMİŞTİ İŞDE KARNIM AĞRIYOR KOLUM AĞRIYOR BACAĞIM
AĞRIYOR YENİ YEMEKTEN KALKMASINA RAHMEN ACIKTIM DEMESİ V.S BUDA BENİ
SİNİRLENDİRDİ VE BEN KIZIDKTAN HEMEN SONRA AĞLAMAYA BAŞLADI 1 SAAT TE YAKIN
AĞLADI OTORİTER DAVRANMAK İSTDEDİM VE İLGİLENMEDİM İLGİ GÖRMEYİNCE KENDİSİNİ
BALKONDAN AŞAĞI ATACAĞINI SÖYLEDİ VE BEN BUNU DUYUNCA NE DİYECEĞİMİ ŞAŞIRDIM
OĞLUMUN PROBLEMLERİMİ VAR BİLMİYORUM BİR UZMANDAN YARDIM ALMALIYIM
İLERDEN NE GİBİ KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURUR KAFAM ALLAK BULLAK VE NE YAPMALIYIM
UZMAN FİKRİNİZE İHTİYACIM VAR .
CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durum ile ilgili sosyal fobi çekingenlik konulu makalemden bilgi
alabilirsiniz. Diğer yönden bahsettiğiniz sorunlar için çocuk psikiyatrisi bölümünde
uygulanabilecek terapi ve şiddetli durumlarda ilaç tedavilerinden fayda sağlanabilir.
Saygılarımla.
Soru 411
Merhaba.benim 4 yaşında bir oğlum var.oğlumuzun Kuran eğitimi almasını istedik ve eğitim
veren bi kreşe gönderdik.öğretmenleri tarafından çok zeki, meraklı ve dinleyip hemen
öğrenen diye övgüler alan bi çocuk.hatta sınıfında birinci oldu kuran okumada .okulunu da
çok seviyor.fakat tek problemimiz ders yaparken derse odaklanamıyor.hemen sıkılıyor.bazen
adı gibi bildiği şeyi bile söylemiyor.dikkat eksikliği olduğunu düşünüyorum.bu konuda sizden
görüş ve tavsiye istiyorum.nasıl davranmam gerektiği hakkında.şimdiden teşekkürler

Cevap:
Merhaba, 4 yaşında akademik uygulamalarda dikkat ile ilgili sorun yaşanması normaldir. Bu
konuda ek müdahale yapılmasını uygun görüyorum. Zira çocuğun akademik olarak eğitim
yaşının 6 yaş sonrasında olması gerekmektedir. Bu yaşa kadar yapılacak değerlendirmeler
sağlıklı sonuç vermeyecektir. Saygılarımla.
Soru 412
merhaba 1 sene önce evlendim.eşimin 2.karısıyım.İlk eşinden 6.5 yaşında çocuğu var.bu sene
okula başladı.2,5 ay oldu fakat daha bildiği 6 tane kelime var onlarıda ezberlemiş
sanıyorum.Okul arkadaşlarından çok geride hiperaktif tanısı konuldu.Fakat hiç bir kelimeyi
birleştiremiyor.1 saniye önce söylediğim harfi bile hatırlamıyor.Acaba ne yapmamı
önerirsiniz.Lütfen yardımcı olun ben sinirsel çöküntü içerisindeyim.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunların dikkat eksikliği ile ilişkili olabileceğini düşünüyorum. Site
üzerinden konu ile ilgili makalemden bilgi alabilirsiniz. Diğer yönden sorunların boyutunu
değerlendirdiğimde çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurulmasında fayda olduğunu
düşünüyorum. Saygılarımla.
Soru 413
Merhaba, 12 yaşında bi kız kardeşim var ve biz ailecek onun için endişeleniyoruz tutarsız
tavırlarıy aksı yada fazla sessız olabılıyor kendıne guvenı yok degıl ama aıle ve dısarıya farklı
davranıyor bunun yanı sıra sevecen bı cocuktur ve bunun dozunu kacıra bılıyor buyuzdende
karsı taraftan ters tepkı alıyor ona asırı tepkı vermeyı ne kadar ıstemesemde bazen malesef
yapıyorum.Derslerındede basarılı degıl ve arkadaslarıyla pek ıyı anlastıgıda soylenemez ve ne
yazıkkı yalan soyleme inkar etme huyuda var kı ailemız sukurler olsunkı bızı her konuda
yucelten fazla sıkmayan bı aıledır ben 20 yasındayım sanırım benım geciş dönemım bu kadar
keskın degıldı bunun ıcın annem ve babam bu kadar telaslanıyorlar bız tam olarak ne
yapmamız nasıl davranmamız gerektığını bılemıyoruz yardımcı olursanız çok sevınırım...
Şimdiden teşekkurler..
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durumun boyutunu değerlendirdiğimde bulunduğunuz şehirde çocuk
psikiyatrisi bölümüne başvurmanızın uygun olacağını düşünüyorum. Ancak bu süreçte
karşılaşılabilecek her sorunun ergenlik ile ilişkili olmayabileceğini bazen ek psikiyatrik
sorunlarında bu sorunları arttırabileceğini unutmayınız. Saygılarımla.
Soru 414
çocuğum ders yapmaya odaklanamamak,karşılıklı konuşurken göz ve yüz teması
yapmamak,kitap okuma test çözme gibifaaliyetleri yapmasını istediğimizde öff öffff.... gibi
sitem içerikli tavır sergilemektedir .bizde ebeveyn olarak bazen hududu aştığımız ve zor
kullandığım hatta ceza verdiğim bile olmaktadır.[bilgisayar kullanmama,harçlık
vermeme,isteklerini yerine getirmeme gibi.Sorum şuki nasıl bi yol haritası izlemeliyim?
teşekkürler.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunların dikkat eksikliği ile ilişkili olabileceğini düşünüyorum. Site
üzerinden konu ile ilgili makalemden bilgi alabilirsiniz. Diğer yönden sorunların boyutunu
değerlendirdiğimde çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurulmasında fayda olduğunu
düşünüyorum. Saygılarımla.

Soru 415
hocam merhaba hasta ablam kendiside uzman doktor hocam hasta yaklaşık 2 haftadır yoğun
yorgunluk hissi devamlı uyku hali konuşabildiğimiz zamanlarda geçmişde yaşanan olayları sen
benim bileğimi tutmuştun bileğime kelepce vurdun, bana bazı kapılar açıldı bir çok şeyi
görüyorum enerjimle sizleri iyileştirebilirim gibi bizim çok anlam veremediğimiz şeylerden
bahsetmektedir uyumadığı zamanlarda çevresine karşı aşırı kırıcı olmaktadır iyi olduğu
zamanlardada aşırı hareketler yüksek sesli kahkahalar küfürlü konuşmalar aynı zamanda öfke
patlamaları hocam size getirmeyi düşünüyoruz ama bir türlü doktora gitmeyede ikna
edemiyoruz
Cevap:
Merhaba, uzmanlı alanım 0 – 18 yaş olmasına rağmen bu sorunun gerçeği değerlendirme
yetisinin bozulduğu psikotik bir durum ile ilşkili olabileceğini düşünüyorum. Bu durum pek
çok farklı durum ile ilişkili olabilir (örn. Bipolar affektif bozukluk) kişi bu süreçte gerçeği
değerlediremez bu nedenle kendi isteminden ziyade zorunlu olarak hastane yatışı uygun
olacaktır. Saygılarımla.
Soru 416
14 aylık bir oğlum var ve eşimle boşanma aşamasındayız.3 haftadır eşimle ayrı yaşıyoruz.
Henüz oğlumda büyük bir değişiklik hissetmedim ama eşim onu almaya geldiğinde sanki ona
küsmüş gibi sessizleşiyor.
Bir çocuk psikiyatristinden yardım almalımıyım yoksa eşimle beraber gidip ona nasıl
davranmamız gerektiği konusunda mı konuşmalıyız sizce?
Teşekkürler
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durum ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar ve yaklaşım tarzları ile ilgili
sizin çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurmanız yeterli olacaktır. Diğer yönden bu süreç ile
ilgili site üzerinden boşanma ve çocuk konulu makalemden 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 417
merhaba hocam
benım kızım 69 aylık ılkokula başladı simdi 72 aylık ,hersey ıyı gıderken son 1 aydır yazarken
tıtızlenme artan sılme davranışı ve okulda ders sırasında "olmuyor","gecikiyorum"...Tarzında
sert ağlama halleri başladı .okul yazı defterine,odev kâğıtlarına yazdırmaya çalıştıkça sorun
artıyor karnım ağrıyor,içim ağrı doldu tarzında yakunmaları oluyor tamamlamadan da rahat
etmıyor artık zorlamıyoruz ogretmenı de mola olsun dedı ödevde yapmıyor artık.Okumaları
yapıyor okumayı ve duzyazıyazmayı kendı öğrendi artık.Neden düz yazı yazmıyoruz dıyor.ona
karsı kaygılı gorunmemeye çalışıyoruz ama zor.sınıfta ve evde tahtaya yazıyor ama kısa
yazmayı tercıh edıyor.diğer zamanlarda problem yok.genel tabıatı sakın ,ağırbaşlı,akıllı -uslu
bır kızdır,oyunlarında müdür yada öğretmen olmayı tercıh eder ilgi ve sevgiden güzellik
konularından ,evcilik oyunlarından hoşlanır.

Hocam nasıl davranalım,kaygısı azalsın dıye odev sorumluluğunu deftere yazıyı kaldırdık(1
haftadır),ufak denemeler yapınca yıne gergın ve sılmeye meyıllı olduğunu goruyorum.nasıl
davranalaım ozellıkle okulda ağlayınca dersı kaynatıyor öğretmenı de artıkdaha
anlayışlı.oğretmenı ve bız nasıl davranalım ben kontrolcü davranısımı cok esnettim,neler
yapayım bu huy olarak kalır mı.o kadar başarılı 3 senedır anaokulunda sorunu olmayan
cocugumuz ıçın nasıl yol izlemeliyiz.
cevap yazabılırsenız yada kaynak tavsıye edebılırsenız,memnun oluruz teşekkür ederım
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durum takıntı rahatsızlığı ile ilişkili olabilir. Bu nedenle bulunduğunuz
şehirde çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurmanız uygun olacaktır. Saygılarımla.
Soru 418
10 yaşında 4.sınıfa giden bir oğlum var.3 sınıfta notları 95-100dü. bu sene biraz düşünce
panik oldum.derslerine çok iyi çalışmasına rağmen,konular ile ilgili gerekli testleri çözüp ve
yanlış yapmaması ama okuldaki sınava girince 85 alması bir sorunun başlanğıcı mıdır.sorun
varsa ne yapabilirim
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durumda not merkezli düşünmeniz yanlış olacaktır. Zira buna neden
olabilecek pek çok farklı sorun olabilir. Diğer yönden bu süreci takip etmek erken bir
başvurudan daha anlamlı olacaktır. Size önerim bu durumu öğretmeni ile paylaşarak bir süre
daha takip etmeniz yönünde olacaktır. Saygılarımla.
Soru 419
benim oğlum 11 yaşında 5 inci sınıfa gidiyor ders çalışmayı hiç sevmiyor ve istemiyor ne
yapmam gerekir.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunların dikkat eksikliği ile ilişkili olabileceğini düşünüyorum. Site
üzerinden konu ile ilgili makalemden bilgi alabilirsiniz. Diğer yönden sorunların boyutunu
değerlendirdiğimde çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurulmasında fayda olduğunu
düşünüyorum. Saygılarımla.
Soru 420
Hocam Merhaba;
2,5 yaşında bir oğlum var. ( tam olarak 32 aylık)
Oğlum 6 aylıktan itibaren anlaşılır bir şekilde konuşmaya başladı.1 Yaşında 3 kelimeli
cümleleri rahatlıkla kurabiliyordu. Şu an son derece akıcı bir şekilde konuşup iletişim
kurabiliyor.Bunun yanında şarkılar ezberleyip söylüyor(türkçe-ingilizce) ve ayrıca çok kuvvetli
bir hafızası var. Bir gördüğü şeyi asla unutmuyor ve onu hatırlarken akabinde yaşanan
olayları da hatırlıyor ve anlatıyor.(örneğin bu oyuncağımı şuradan almıştık ve o zaman şuraya
gitmiştik giderken şu arkadaşımla karşılaştık gibi). Renkleri sayıları hep kendi kendine öğrendi
ben erken olduğu için ve çok kolay öğrendiği için ona bir şey öğretmemeyi tercih ediyorum
zaten kendi bir süre sonra öğreniyor. Okuduğumuz masal kitaplarını bir kaç okumadan sonra
ezberliyor ve bana sayfa sayfa tıpkı okur gibi anlatıyor.. Fakat bunların yanı sıra boyama
makas tutma kıyafetlerini giyebilme gibi konularda oldukça zorlanıyor.Birkaç arkadaşımın
çocuğuna göre son derece kötü boyama yapıyor ve yuvarlak vs. çizemiyor.Tek başına gayet
güzel oyun kurup oynuyor ancak başkasıyla beraber ( ben ya da babası dahil) anlaşamıyor.
Zaten kesinlikle elindeki oyuncağı vermiyor ve karşısındakinin elinden de oyuncakları
alıyor.Karşısındaki çocuk oyuncağı vermek istemezse vuruyor.(ben eşim veya annem ona asla
vurmadık)Gittiğimiz evlerde oyuncak paylaşma yüzünden sürekli krizler çıkıyor. Oldukça

ısrarcı olduğu için genelde karşı taraftaki çocuk pes ediyor. Ayrıca yeni bir kıyafet ( özellikle
ayakkabı) alıp giydirmek işkenceye dönüştü. Kıyafetleri beğenmediyse asla giymiyor.
Ayakkabıda ise durum daha kötü ısrarla eski ayakkabılarını giyiyor. 3 çift ayakkabı hiç
giyilemeden kaldı. Reddediyor beğenmedim diyor.En son karda yazın giydiği spor
ayakkabıları ile kayıp düşünce kışın kar botu giyileceğine ikna oldu ve onu da mağazaya
götürüp yeni ayakkabı aldık. Ama bunun için bile saatlerce ikna etmemiz gerekti ve kendi
beğendiği botları aldı. Aslında çok sıcakkkanlı bir çocuk olmasına rağmen tanımadığı
insanların onu sevmesine tepki gösteriyor. ayy ne tatlymış die yanaşan herkese bağırıyor beni
sevme bana bakma diye..Apartmanda arkamızdan inen birisi olursa arkamızdan
gelmeyin..gidin die bağırıyor..çok utanıyorum.Birde eve gelen misafire eğer hoşuna
gitmiyorlarsa gelmeyin gidin die bağırıyor..aileden tanıdığımız 2-3 kişiye ise direk olarak seni
sevmiyorum diyor ve onlar misafirliğe geldiği zaman asla yanlarına gitmiyor..Birde bazen aynı
yemekleri aynı tabakta yemek gibi takıntılı davranışlar gösteriyor..Ayrıca bana çok düşkün
özellikle sabahları işe giderken büyük olay çıkartıyor.birde zamanı gelmiş olmasına rağmen
tuvalet eğitimiyle ilgili hiç bir farkındalığı yok. kakalı bezle saatlerce dolanıyor ve açtırmamak
için elindne geleni yapıyor..hiç rahatsızlık hissetmiyor. Böyle yaptığı için bende
başlayamıyorum eğitime..biraz uzun yazdım ama inanın ne yapacağımı
bilemiyorum.Çevremde gördüğüm hiçbir çocuğa benzemiyor..hem çok akıllı hemde çok zor
bir çocuk. bazen çok zorlanıyorum. Ankara da yaşıyoruz.Eğer bir uzmanın görmesi
gerekiyorsa size muayeneye getirmek istiyorum.
Cevap:
Merhaba, öncelikle yahoo mail ile yaşadığım sorun nedeni ile gecikme için kusura bakmayın.
Bahsettiğiniz durumların çoğunun çocuğunuzun yaşına uygun olduğunu düşünüyorum. Bu
yaşlarda olmazsa olmaz davranışlar oldukça sıktır. Bu durum sıklıkla psikiyatrik bir sorun ile
ilişkili değildir. Bu nedenle ek bir başvurunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Diğer yönden
bu sorunların çocuğunuzun sosyalleşme süreçleri üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu
düşünüyorsanız (arkadaş ilşkilerinde bozulma, aile içine belirgin çatışmalar vb.) başvuruda
bulunulabilir. Saygılarımla.
Soru 421
Merhaba benim 30 aylik kizim var hala konusmuyor ismini soyledigimizde genelde bakmiyor
ama pepe ile ilgili biseyler söyledigim zaman gelip sariliyor kisscasi cocugumun otizm
olabilirmi
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durum otizmde dahil pek çok farklı sorundan kaynaklanabilir. Bu
nedenle çocuğunuzun cinsiyeti de göz önüne alındığında işitme değerlendirmesi için KBB
böümüne ve konuşma gecikmesinin değerlendirilebilmesi için çocuk psikiyatri bölümüne
başvurulması uygun olacaktır. Saygılarımla.
Soru 422
Hocam iyi günler..ne yapacağımı bilmeden geldiğim işyerimde kara kara düşünürken nette
gördüm sayfanızı.Kırıkkale çok küçük bi o kadar da geri bi şehir.yaşadığım karamsarlığın
nedenlerinden biri bu zaten çocuğuma nasıl yardım edebilirim kaygısı.12 yaşında bir kızım 3
yaşında bir oğlum var çok uysal kuzu gibi vağlıklı bir bebeklik geçiren oğlum şu aralar tam bir
kabus yaşatıyor.o kadar gergin sinirli herşeye bağıran kızan istediği olmayınca sandalyeleri
ters çeviren bi çocuk ki ne yapacağımı şaşırıyorum .inanın akşam oturup bi saat ağladım ben
çok kötü bi annemiyim ya da çocuğum mutsuz bi çocuk mu?ne yapavcağımı
bilmiyorum.oğlumu nasıl sakinleştireceğimi bilmiyorum.biz işteyken bi sıkıntı olmadığını
söylüyor kayınvalidem biz eve gelince özelliklede bana resmen kasıtlı yapıyor:)günboyu

yokluğumun intikamını benden o şekilde çıkarıyor sanki.tek istediğim onun mutlu bi yaşam
sürmesi mutlu gülen sağlıklı bir çocuk olması..lütfen bana yardımcı olun oğlumun bu
hırçınlığını nasıl gidericem.onunla nasıl mutlu olucam...şimdiden çok teşekkürler..hoşçakalın
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz yaşlarda sıklıkla inatlaşma ile ilgili sorunlar görülebilmesine karşın
bunların çoğu psikiyatrik sorunlardan kaynaklanmamaktadır. Sıklıkla bu davranışları nedeni
nazının geçtiği kişiye nazlı davranmak ile ilşkilidir. Diğer yönden çocuğunuza sınır koymak
isimli kitaptan inatlaşmalar ile ilgili ek bilgi alabilirsiniz. Saygılarımla.
Soru 423
merhaba benim oğlum öğrenme güçlüğü yaşıyor aynı zamanda dil terapistinden yardım
alıyoruz.götürdüğümüz tüm doktorlar otizm tanısı koymadılar.Size sorum doktorlar eğitimle
giderilerek yaşıtlarına ulaşır dediler.Sizce ne kadar ilerleyebilir 2007 doğumlu oğlum.2012
yılında rehabilitasyon merkezinde eğitim almaya başladı ve devam ediyorz halen
Merhaba, bahsettiğiniz soruya değerlendirmesini yapmadığım için net olarak yanıt
veremeyeceğim. Ancak bahsedilen durum zeka geriliği ile ilişkili ise ilerleme durumu geriliğini
seviyesine göre değişecektir. Diğer yönden bu alanda yapılan uygulamalar çocuğun
kapasitesinin tamamını kullanabilme temelli olmalıdır. Saygılarımla.
Soru 424
ıyı gorevler doktor bey,
sorum su olacak 38 aylık bır kızım var hala konusamıyor kendını ıfade edemıyor farklı sesler
cıkıyor sadece anlamsız aslında ben bunu 15 aylıkken abla olusuna bagladım ama ablamla
ıstısare ettıgımızde ben doktorlar eslıgınde emzırdım ıkısınıde aynı anda ..... Sut bozdu
cocugu gıbı sozler soylendı ama doktorum bole olmadıgını ıfade ettı. Daha pozıtıf bır
cocukken bırden kardesın gelmesıyle alt ust oldu dıger odaya gıtmeler vs baya ıcıne kapandı
ama yapı olarak gucclu bır cocuk oldugunda o adaya kacmaları vs kalmadı ben daha cok
ustune dustum ılgılendım hersey guzel ıyı ama konusmada bır yerınde sayma var ne
yapabılırım degerlı vaktınızı aldım cevabınızı beklıyorum tesekkurler....
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durum dahil pek çok farklı sorundan kaynaklanabilir. Bu nedenle
çocuğunuzun cinsiyeti de göz önüne alındığında işitme değerlendirmesi için KBB bölümüne
ve konuşma gecikmesinin değerlendirilebilmesi için çocuk psikiyatri bölümüne başvurulması
uygun 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 425
Merhaba,benim 23 aylık kızım var tam olarak konuşamıyor ilk anneanne dedi sonra anneyle
karıştırdı kelimeyi..babayı biz söylersek diyor..daha çok kendi dilinde anlamsızca sesler
çıkarıyor..sanki zorlanıyor gibi dilbağı olmadığını düşünüyorum çünkü dilini rahat
çıkarıyor..hareketli bir çocuk oyuncaklardan çok evi karıştırmayı seviyor..vede üzüldüğüm bir
durum daha var masal anlatırken dinlemeyi hiç sevmiyor ve hareket halinde.. sanırım geç

başladık anlatmaya ondan olabilirmi ? birde evimizde huzursuzluk var bağrışma kavga gibi :(
ben konuşma gecikmesini buna bağlıyorum.oyun arkadaşı hiç yok genelde ben oynuyorum
akşamları babasıyla paylaşım kuruyor..puzzle yapmayı seviyor ama birini yapamadımı hemen
kızıp dağıtıyor.parmakla göstermeyi hiç sevmiyor rakam sorduğum zaman hemen dağıtıyor
puzzleyi.. resimli kitaba uzun süreli bakmıyor sorduğum zaman hemen çeviriyor sayfaları :(
39 yaşında anne olmanın verdiği tedirginliğimde var nasıl davranmalıyız.sorum oldukça uzun
oldu anlayışınıza sığınıyorum teşekkürler
Soru 426
Benim oğlum 4.5 yaşında ve yaklaşık 1.5 yıldır kekeliyor. Çocuk psikiyatristine götürdük,
zamanla düzelecektir dedi. Hızlı düşünüyor kelimelere dökmekte zorlanıyor dedi.fakat
oğlumun kekemeliği şekil değiştirdi tekrar edilen hecelerle beraber seslerde uzamaya
başladı. Hiç bir düzelme kaydetmedik. Bu arada tv izletmiyoruz, pc oyunlarını çok
sınırladık.olumsuz etkilediğini duymamız üzerine.oğlum 2 yıldır kreşe gidiyor ve okul ,
arkadaş , sosyal açıdan olumsuz etkilnmesinden endişeliyim.öğretmeni çok zeki ve başarılı
olduğunu söylüyor. Kekemelğin düzelmesi için yapılması gereken özel birşey varmıdır?
Cevap:
Merhaba, çocukluk döneminde kekemelikler sıklıkla geçici olacaktır. Site üzerinden konu ile
ilgili makalemden faydalanabilirsiniz. Bu süreçte kekelemeye özel uygulamalar sıklıkla
konuşma dil terapisine uyum sağlandıktan sonra yapılabilir. Diğer yönden çocuğunuzun
yaşında bu uygulamalara sıklıkla belirgin uyum olmadığını söyleyebilirim. Saygılarımla.
Soru 427
İyi günler Genco Bey,
Ben Okul Öncesi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. "Çocuklukta Cinsel Gelişim" konu başlıklı
sunum yapacağım ve bana şu konuda örnek lazım. Cinsel gelişimiyle ilgili sorun yaşamış bir
çocuk ya da sorunu çözülemediği için yetişkin bireyken farkettiğiniz bir hastanız oldu mu?
Olduysa soru başlıklarına göre bana yardımcı olursanız çok sevinirim.
Bireyin sorunu nedir?, Bu sorununda yatan nedenler nelerdir?, Çözüm olarak ne uygulandı
(ilaç mı, terapi mi)? Sorunu çözüldü mü? Bireyde son durum nedir? Örneğin cinsel kimliğini
kazanamamış, cinsel istismara maruz kalmış çocuk ya da bu nedenden dolayı depresyon,
karşı cinse güvenememe,panik ataklar vs.yaşayan yetişkin hasta olayı. Yine cinsel soruları
yanıt bulmamış ya da yanlış cevaplar almış bir çocuk olupta yaşanan bir sorun yada
mastürbasyon konusu da olabilir. Şimdiden teşekkür ederim.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz konu ile ilgili temel konu başlıklarına site üzerinden yazdığım
makaleden ulaşabilirsiniz. Diğer yönden uzmanlık alanım 0- 18 yaş olduğu için yetişkin birey
olarak doğal olarak rastladığım hastam olmadığını söyleyebilirim. Saygılarımla.
Soru 428
merhaba! 2004 doğumlu oğlum için AÜ TIP FAK. ÇOCUK RUH SAĞLIĞI bölümü 3 yıl süren
kontrollerden sonra DEHP tanısı koydular. 2 yıl risperdal ve concerta ilaçlarını kullandı
hareketliliğinde daha gözle görülür azalma ve derslerinde daha dikkatli hatta sınıf 2. si
olmuştu.Ancak başka bir psikoloğun özel muayenehanesine götürdüm bu ilaçların ilerde
kısırlık yapacağını hemen bu ilaçları kesmem gerektiğini söyledi bunun üzerine eylül ayından
beri bu ilaçları kullanmıyoruz. Ancak derslerinde gerileme oldu daha dikkatsiz bildiği soruları
dikkat etmediği için yanlış yapıyor cok hareketli uzun süre ödev başında oturmuyor hemen
sıkılıyor evdeki herkesi aşırı hareketliliği ve söz dinlememesiyle çok rahatsız ediyor. eşimden
ayrıldımikinci evliliğimi yaptım ama oğlumun aşırı hareketliliği ve söz dinlememesi yüzünden

sürekli eşimle tartışıyorduk oğlumu sürekli azarlıyordu bende dayanamadım ikinci evliliğimde
bitti.şimdide ailemsürekli çocuğu azarlıyor ben azarlıyorum hiç söz dinlemiyor bir şeyi
defalarca söylemek zorunda kalıyoruz dinlemiyor umursamıyor. Maddi durumum çok iyi
değil muayene ücretiniz ne kadar bilmiyorum ama umarım çok yüksek değildir. aylık 800tl
işsizlik maaşıalıyorum tavsiyelerinize ihtiyacım var yardımcı olursanız çok sevinirim.
teşekkürler.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durumda yapılacakları sırası ile yazıyorum. 1. Sizi kısırlık gibi tuhaf
bilim dışı söylemler ile (muhtemelen sizin kendisine devam etmeniz için) kandıran
psikoloğunuzdan kurtulun. 2. Çocuğunuzun ruh sağlığını bozmasından dolayı ona tazminat
davası açın 3. Bu ücretinizi çocuğunuzun eğitimsel olarak kaybı için kullanın 4. Ankara Ünv. de
olan takiplerinize devam ediniz 5. Amerika ,Kanada vb. gibi dünyanın her hangi bir ülkesinde
hiperaktivite tedavisinde hangi müdahaleler kullanılıyorsa Ankara Ünversitesinde de , diğer
üniversite hastanelerinde de benim tarafımdan da aynı tedaviler kullanılmaktadır. Bu yönden
lütfen kaygı duymayınız. Saygılarımla.
Soru 429
14 aylık oğlum var ismiyle ona seslendiğimizde bakmıyor anne baba gibi kısa kelimeler
kullanmıyor sürekli sallanıp ellerini inceliyor bazende durup dururken gülmeye başlıyor
çocuğum otistik olabilirmi
Cevap:
Merhaba, bu yaşlarda tanı koymak zor olmasına rağmen bahsettiğiniz durumun mutlaka
değerlendirilmesi gerekmekte. Bu nedenle bulunduğunuz şehirde çocuk psikiyatrisi
bölümüne başvurmalısınız. Diğer yönden işitme testi yapılmasıda uygun olacaktır.
Saygılarımla.
Soru 430
Kızım 2010 doğumlu şuan 3,5 yaşında kızımın 2,5 yaşına kadar hiçbir sorunu olmadı
konuşması normaldi iletişimi normaldi ama yaklaşık 1 yıl önce konuşma aniden azaldı kanat
çırpma hareketi yapmaya başladı insanlardan uzaklaşmaya başladı ve duvardaki resimlerden
aile bireylerinden kormayabaşladı arkama saklanıyordu. Hemen sivasta piskiyatri ye götürdük
otizm olabilir dedi .Bizde Ankarada bir psikolok prof götürdük atipik dedi hemen kreşe verin
özel eğitim alması gerekiyor dedi Sivasa döner dönmez kreşe verdik özel eğitim hocası tuttuk
Şuan durumu iyi konuşma birden 2 ay gibi kısa bir sürede eski haline döndü eskisi gibi şarkılar
ezberliyor 3 gecede sadece yanında okjuduğum duayı hemen ezberlemiş şaşırıyorum.Ama
şuan özel eğitim öğretmeni istemiyor zorla götürüyoruz .Öğretmeni dila beni çok şaşırtıyor
çok kısa sürede iyiye gitmesi ilginç diyor.Kreşteki öğretmeni dila bir açıldı tam açıldı diyor
durmuyormuş devamlı yaramazlık yapıyormuş öğretmeni bana psikoloğa sorun nasıl diyorsa
öyle davranayım dilaya bende size soruyorum kreşte öğretmeni nasıl davranmalı? ve özel
eğitime devam edelimmi yoksa biraz ara verelim üstüne gitmeyelimmi?
Cevap:
Merhaba, çocuğunuzun değerlendirmesini ben yapmadığım için benim sizi yönlendirmem
yanlış olacaktır. Bu nedenle tanı koyan hekime ulaşarak bu bilginin alınması daha uygundur.
Diğer yönden halen tüm sorunlar düzelmesine rağmen bu düzelen durumun nedeninin
saptanmasının da önemli olabileceği kanaatindeyim. Saygılarımla.
Soru 431

2010 kasım ayı doğumlu kizim yaşitlarına göre daha az kelime biliyor.konuşması geride.bir
sorun olabilirmi.baba işe gitti gibi cümleleri var ama çok kısa ve öz
neyapabilirimbilgilendiririseniz sevinirim
Hocam şimdiden teşekkür ederek başlamak isterim. İsmim Harun ASKOY; Bundan 5 gün önce
evimize hırsız girdi ve bir takım eşyaları çaldı. Çocuğumuza bunu belli etmemek için uğraştık
fakat ister istemez polislerden gelen gidenden hırsızlık olduğunu anladı. Çalınan TV yi çok
sevdiğini ve hırsızları hiç sevmediğini bağıra bağıra ağladı. Ondan sonra her geçen gün farklı
şeyler yapmaya başladı. Altına yapmayan çocuk günde 4-5 kez altına yapmaya başladı ve
bundan zevk aldığını söylemeye başladı. Kreşe gidiyor ve ordada arkadaşları ile sorunlar
yaşadığını , yatakhanede ses çıkarıp uyumadığını yemek yemediğini öğretmeni bize söyledi.
Oğlum 4,5 yaşında ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Lütfen allah rızası için yardımcı
olurmusunuz. Tekrar Teşekkür ederim.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durumu başlangıçta takip edebilirsiniz. Sıklıkla kendisini
sınırlayacaktır. Diğer yönden lk 15 gün bu tarz sorunlar genellikle görülebilmesine rağmen
sonraki dönemde bunların azalmaya başlaması gerekmektedir. Bu azalma olmuyorsa
profesyonel 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 432
hocam iyi çalışmlar. benim sorum oğlumla ilgili. oğlum 7 yaşında ikinci sınıf öğrencisi.
okuldaki durumu derslerindeki başarısı arkadaşlarıyla olan ilişkileri çok güzel. evde de çok
düzenli çalışkan bir çocuk. ayrıca çok özverili bi abi. bizim son zamanlarda yaşadığımız sorun
yalnız yatma korkusu. dün akşam biraz konuşmak istedim. oğlum dedim neden korkuyorsun
ne korkutuyor seni. onun verdiği cevap şok etti beni. anne dedi gece gelip beni bıçaklarsın
diye çok korkuyorum. ben öyle çocuk döven sürekli kızan bağırıp çağıran bir anne değilim. o
kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar gözüme uyku girmedi.tamam ara ara kızıyorum kızıma da
oğluma da ama bu asla dövmeye kadar gitmiyor. hatta hemen pişman olup sarılırım öper
koklarım. özür dilerim. kırmak istemediğimi dile getiririm. bide ben sabah 8 akşam 5 çalışan
biriyim nasıl kıyarım onlara. lütfen bana bu konuda yardımcı olurmusunuz.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durumun sizden çok çocuğunuzun korkularına mantıklı bir açıklama
bulma çabasından kaynaklanacağını söyleyebilirim. Bu durum bazen çocukluk dönemi kaygı
bozuklukları ile ilişkili olabilir. Bu nedenle çocuk psikiyatrisine başvurmanızda fayda olacaktır.
Saygılarımla.
Soru 433
Selam! Ben azerbaycanda yashiyorum. Doctora bir sorum var. Cocuk 5 yashinda, mental
aritmetik egitimi aliyor,amma hic ve hic howlanmiyor odevlerini yapmaga, zorla yapdiriyoruz.
Bizim shehirde her kes bunun (mental aritmetiyin) cocugun piskolojisini bozdugunu

soyliyor,ileride kavrama ve ayrica piskolojisinde bozuntular yarana bilecyini soyliyor.
Bilmiyorum ne yapayim,devam edekmi shu egitime ya yox? Lutfen yardim edermisiniz.
Cevap:
Merhaba, çocuğunuzun yaşı ve bilişsel gelişimsel seviyesi halen bu eğitim için uygun
olmayabileceğinden bu konuda endişelenmeyiniz. Diğer yönden bu konuda çok fazla zorlayıcı
olmak onu eğitim yaşamından soğutabileceğinden dolayı dikkatli davranmakta fayda
olacağını düşünüyorum. Saygılarımla.
Soru 434
kızımda okulda başarısızlık var, dikkat eksikliği var, ara ara da olsa alt ıslatma var, saldırganlık
var, kaygı var, uykusuzluk var, tik var, davranış bozukluğu var.
herkese inanma var
bunlar geçermi yoksa kalıcı mıdır. yardım edin lütfen
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunların boyutunu değerlendirdiğimde bu konuda profesyonel
yardım alınmasında fayda olacaktır. Zira bu sorunları pek çoğu zaman içerisinde düzelme
eğilimi göstermesine rağmen onda sosyal alanda belirgin problemlere yol açabilir.
Saygılarımla.
Soru 435
Merhabalar Genco Hocam ,benim 11 yaşında bir oğlum var. İlkokul 1. sınıfta öğretmeni
hareketli olduğu için dr önerdi.Gittik çeşitli testler yapıldı ve DEHB olduğu ve zekasının parlak
zeka olduğu söylendi.Ancak DEHB dercesi söylenmedi. İlaç kullanması lazım dediler,emin
olamadığımız için birkaç yere daha götürdük. Oralarda da aynıya yakın sonuçlar çıktı.Ritalin
başladık,yaklaşık bir ay kadar sonra çocuğum garip korkunç sesler duyuduğunu söyledi ve
korku krizleri başladı.Böyle olunca biz ilacı bıraktık.Şimdi 6. sınıfta korkuları hala devam
ediyor,yalnız uyuyamıyor,gece uyanıp oturuyor yada yanımızda yatıyor.Zaten dikkatini
toplayamıyor,birde üzerine uykusuzluk eklenince okul hiç iyi gitmiyor,bu yıl daha
agresif,sinirli ve tahammülü az.Ben ilaca hala sıcak bakmıyorum ve kesinlikle kullanmak
istemiyorum.Bu rahatsızlık sadece terapi ile tedavi edilebilir mi yada düzeyi azaltılabilir
mi?Yani DEHB yi terapi ile bir miktarda olsa tedavi edebilir miyiz? Ankara'da yaşıyoruz. Bize
yardımcı olabilirseniz size gelmek istiyorum.Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.
Cevap:
Merhaba, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda terapi uygulamaları olabilmesine
rağmen temel ilaç tedavileridir. Terapi uygulaması buna destek olarak yapılabilir. Diğer
yönden Ritalin bu alanda uygulanabilecek tek tedavi seçeneği de değildir. Pek çok farklı
tedavi terapi uygulaması ile birlikte hem kaygılar hem de dikkat sorunları konusunda fayda
sağlayabilir. Saygılarımla.
Soru 436
merhaba. benim 11 yaşındaki oğlum bebekliğinden beri çok hareketli.ilkokula başladığında
oturarak ders çalışmazdı okuldada öğretmeni aynı şeyleri söylerdi.yazı yazmayı
sevmez,yazdıkları okunmaz çok karışıktır.kelimelerdeki noktalı harflerin noktalarını
koymaz,bazen kelimeleri eksik yazar.bu seneye kadarda notları iyiydi.ama bu sene notları çok
düştüve sınav korkusu var.sınava girdiğinde okuduğunu anlamıyor ve çok yanlışı çıkıyor.aynı
soruları evde benim yanımda yaptığında doğru yapıyor.en son çok çalıştığı bir sınavının çok
iyi geçtiğini söylemesine rağmen sınavdan düşük not aldı.öğretmeni ile görüştüğümde bana
oğlumun sınav kağıdında soruların cevapları var ama hepsi farklı sorularda yazıyor dedi (yani

3.sorunun cevabı 4de,4.de 5.soruda gibi)ben oğlumda acaba dikkat dağınıklığı yada
eksikliğimi var diye endişeleniyorum beni bu konuda bilgilendirirmisiniz. Teşekkürler
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunun dikkat eksikliğinden kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Bu
soruna özel bir değerlendirme yapılabilmesi için çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurmanız
uygun olacaktır. Saygılarımla
Soru 437
merhaba,33 aylık bir kızım var. çok yeni 15 gündür,kekemelik başladı.hiç birşey yokmuş gibi
davranıyoruz,konuşurken ağzına değil gözlerine bakıyoruz,kelimesini tamamlamıyoruz ama 3
gündür,söyleyemediği kelimeyi yarım bırakıp off ben bilmiyorum,söyleyemiyorum diyor
bende nasıl tepki vereceğimi bilemedim. ne demeliyim teşekkürler
Cevap:
Merhaba, çocukluk döneminde kekemelikler sıklıkla geçici olacaktır. Site üzerinden konu ile
ilgili makalemden faydalanabilirsiniz. Bu süreçte kekelemeye özel uygulamalar için bu
sorunun başlangıç süresi ve çocuğunuzun yaşını değerlendirdiğimde oldukça erken olduğunu
düşünüyorum. Saygılarımla. Saygılarımla.
Soru 438
Merhaba. Ben anamurda hastanede psikolog olarak görev yapıyorum. 11 yaşında erkek
çocuk hastam var. 10 gün önce ateşli bir hastalık geçirmiş ve o günden sonra sürekli geceleri
uyksundan kalkıp yürümüş 'anne burdan bana sesleniyorlar' ' teyzeler orada hamur
yoğuruyor' gibi sanrıları olmaya başlamış. Sabah uyandığında aile yaptıklarını anlattığında hiç
bir şey hatırlamıyor. Tanısı ne olabilir acaba. Kısa zamanda cevaplarsanız sevinirim. Şimdiden
teşekkür ediyorum.. Kolay gelsin.
Cevap:
Merhaba, sıklıkla ateşli hastalıklardan sonra ortaya çıkan uyku bozukluğu geçici olmasına
rağmen bu durumun nörolojik olarak değerlendirilmesinin başlangıçta daha doğru olacağını
düşünüyorum. Bulunduğunuz şehirde çocuk nörolojisi bölümüne başvuruda bulunabilirsiniz.
Saygılarımla.
Soru 439
Merhaba...
Benim 2010 dogumlu bir oglum var.bu yil krese basladi baslarda hevesli ydi.fakat son bir
haftadir okula gitmek istemdigini soyluyor.ve okul cikislarinda beni gorur gormez aglamaya
bana vurmaya ve isirmaya basliyor.ogretmen sinifta sadece tek bir arkadasiyla ilgilendigini
ona takintili bir sekilde yaklastigini Sadi ce onunla oynamak istedigini soyluyor.kurallara
uymak istemedigini bunun icinde aglama krizlerine girigni belirtiyor.okulda mutsuz acaba
almalimiyim okuldan .
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorun değerlendirildiğinde okuldan almak yerine okuldaki sorunun
düzeltilmesi daha uygun gibi görünmektedir. Bu tarz bir davranış daha sonraki eğitim
süreçlerinde sorun ortaya çıkartabilir. Saygılarımla.
Soru 440
benim2004 doğumlu bir erkek çocuğum var. kendisi 2011 yılı aralık ayında bademcik ve geniz
eti ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası 1 hafta içinde aşure ayı olması sebebiyle annesi kendisine
aşure yedirdi aşurenin içerisindeki kuru incir çekirdeği çocuğumun boğazına takıldı ve uzun

süre çıkartmak için hastanede 2 saat kadar bekledik sonunda hastanede çıkmadı su ve
benzeri şeyler kullanarak olayı unutturmaya çalıştık bir süre sonra artık takılmadığını söyledi
çocuğum ama bayağı kendisini yıprattı daha sonraki günlerde bu olay bilinç altına yerleşmiş
olmalı ki her yediği yiyeceği bir miktar takıldı diye çıkartmaya başladı. Bu günlerde ise
takılıyor diye hiç bir şey yememeye ve yese bile geri çıkarmaya başladı. Bu durum bizi
oldukça endişelendirmektedir. Yapılabilecek bir tedavi yöntemi var mı? ve tavsiye
edebileceğiniz kütahya ve çivarında uzman bir çocuk psikiyatri uzmanı tanıdığınız var mı?
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durumda davranışsal terapi uygulamalarında fayda görülebileceğini
düşünüyorum. Diğer yönden bulunduğunuz şehirde yönlendirebileceğim kimse
bulunmamaktadır. Bu konuda devlet hastanesi veya üniversite hastanesinden yardım
alabilirsiniz. Saygılarımla.
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