Soru 441
Merhaba,
2010 doğumlu kız çocuğum var. Bu sene başında kreşe başladı. Henüz tuvaletini yapmıyor ve
yaşıtlarına göre konuşmuyor.Fiziksel olarak hiç bir sorunu yok. Bizim asıl takıldığımız
konuşamaması. Şöyle ki, söylediği en az 30 kelime sayabilirim (mavi, mor, barbie, aç, et,
ayran...). Hatta teefonda biriyle konuşurken bizden telefonu alınca başlıyor "bla bla bla..."
şeklinde konuçmaya. Bla blalar anlamlı değil, ama bir şeyler açıkladığı muhakkak. Hatta bize
de aynı şeklide gelip konuşuyor, biz de onu anladığımızı ve onunla konuştuğumuzu belirtmek
için "gerçekten mi, sen mi yaptın, nasıl mış" gibi bir takım sözler söylereke onu teşvik
ediyoruz. Yaşadığımız bu durum bir konuşma gecikmesi gibi mi yoksa farklı bir durum gibi mi
görünmektedir
Saygılarımla
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durumda kelime sayısı ve konuşmanın anlaşılabilirliğinin
değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak anlayabildiğim kadarı ile her iki alanda da sorun
olabileceğini düşünüyorum. Bu konuda profesyonel destek alınmasının uygun olacağını
düşünüyorum. Saygılarımla.
Soru 442
merhaba benim 7 yaşında ilkokul 1.sınıfa giden 1 oğlum var okul başladıktan 1 ay sonra gelen
sıkıntılarımız var halende sürüyor karşı gelmeler,saldırganlık,hırçınlık,yalan
söyleme,çekingenlik,kavgacılık,korkular,dikkat dağınıklığı,aşırı hareketlilik sizin yazmış
olduğunuz sorunları çocuğumda gördüğüm şekilde yazdım benim yapmam gereken nedir
önce bir fikir almak istiyorum ne yapıcam bana yardım edermisiniz teşekkür ederim iyi
çalışmalar
merhaba, bahsettiğiniz sorunlardan dolayı profesyonel yardım alınmasında fayda olduğunu
düşünüyorum. www.cocukpsikiyatri.org adresinden dikkat eksikliği ile ilgili makalemden
faydalanabilirsiniz. Saygılarımla.

Soru 443
2002 d.lu oğlum son 15-20 gündür geceleri ( sonradan öğrendiğim ) gece terörü rahatsızlığı
var. her gece aynı tepkiyi vermiyor. bazen çok rahat atlatıyoruz. 5 saniye bazen bir iki dakika
sürüyor. Ancak özellikle pazar tesi ve çarşamba okul basketboll takımı çalışmaları ve
perşembe günü etüt dersinin olduğu günlerın gecesinde sıkıntı yaşıyoruz .Önceleri

uyandıktan sonra sürekli kusuyordu. Şimdilik bu durum söz konusu değil. Bulunduğum
çevrede önerebileceğiniz bir yer varmı? ne yapmalıyız, karaman veya konya civarı tavsiye
edeceğiniz yer varmı , eğer ankaraya gelirsek özelden mi bakarsınız yoksa sosyal güvence
kapsamında (sgk, emekli sandığı ) ücretler nelerdir. yardımcı olursanız sevinirim. saygılarımla.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz duruma sıklıkla kusma eşlik etmez. Bu nedenle ilk başvurunun
nöroloji bölümüne yapılması uygun olacaktır. Diğer yönden özel muayenehanemde hizmet
vermekte olduğumdan herhangi bir kurumla anlaşmam bulunmamaktadır. Aşağıdaki iletişim
bilgilerinden ulaşabilirsiniz. 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 444
Merhaba,
8 yaşında 3.sınıfa gidenbir oğlum var.
Kendisi aşırı düzensiz, dağınık. Sürekli eşyalarını kaybediyor ve dönüpte bakmıyor bile nerede
diye. En önemlisinden en önemsizine kadar farketmeksizin kaybediyor. Nerede diye
sorduğumuzda cevap yok, hatırlamıyor bile. Miyop olduğu için gözlük kullanması gerekli ama
aldığımız 2 gün önce aldık ve onuda kaybetti. Nasıl davranmamız gerektiğini bilemiyoruz, her
seferinde kaybettiği şeyi almak da çözüm değil, ama almamakta hiçbişey ifade etmiyor.
Teşekkürler.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunların dikkat eksikliği ile ilişkili olabileceğini düşünüyorum. Bu
alanda yapılabilecek araştırma ve testler sonucu tedavi sağlanabilir. Saygılarımla.
Soru 445
Doktor Bey, benim 22 aylık ve 8 aylık olmak üzere 2 oğlum var. 22 aylık oğlum anne , baba
,fu, mama ve ver, aç, attı gibi fiiller dışında konuşmuyor.Eğer keyfi yerindeyse bizim
tekrarlamasını istediğimiz kelimeleri söylüyor.Ama cümle kurmuyor. Dışarıda çok donuk. Eve
misafir gelirse önce tepkisiz kalıyor. Alıştıktan sonra onunla oyun oynayabiliyor.Her
dediğimizi anliyor. Hatta yapmasını istediğimiz şeyleri örneğin dişlerini fırçalamayı çok
abartıyor.Saatlerce sıkılana kadar suyla oynamak istiyor. Babasını çok seviyor. Hava kararınca

kapıda baba bekliyor. Kardeşi sürekli onunla ilgili. Kardeşi ile iletişimi iyi. Mesela Kardeşi
emeklediğinden onun zarar göreceği yerlere gitmesini engellemeye çalışıyor. Ağladığında
emziğini veriyor.Oyuncaklarıyla oynatmaya çalışıyor.Gerçi bazen kızdığı da olmuyor değil.
Ama genel de iyi. Gece uykularında sorunları var. Çok sık Uyanıp ya yanımıza geliyor ya da
ağlıyor bizi çağırıyor. Bizim yatırmamızı istiyor. Benim sorum, benim birkaç ay sonra işe
başlamam gerekiyor, büyük için kreş küçük için bakıcı düşünüyorum. Çünkü ikisinin aynı anda
bakımı çok zor. Acaba bu çocuklarım için iyi olur mu? Büyük oğlumun konuşma problemine
iyi gelir mi? Yoksa önce bir çocuk psikiyatristine mi gitmeliyiz. Cevabınız için şimdiden
teşekkür ederim.
Cevap:
Merhaba, konuşma gecikmesini nedeninin saptanabilmesi için mutlaka çocuk psikiyatrisi
bölümüne bulunduğunuz şehirde başvurmanız uygun olacaktır. Saygılarımla.
Soru 446
mrb 5 yaşında oglum var çok konuşuyor takılıp düşüyor oynarken söylenen sözü tekrarlıyor
çok soru soruyor bunlar normalmi bizmi abartıyoruz
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunlar pek çok farklı psikiyatrik durum ile ilişkili olabilir. Bu nedenle
bulunduğunuz şehirde çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurmanız uygun olacaktır.
Saygılarımla.
Soru 447
Sayın Hocam, çocuğum 10 yaşında dikkat eksikliği konusunda öğretmeniyle hemfikiriz. Yalnız
kaldığında elinde bi kalem veya bi aparat (küçüklüğünden bu yana)kendi kendine konuşmayı
seviyor. Bu normal bişey mi? Kardeşi bunu arkadaşlarına anlatınca çok üzüldü çok ağladı.
Babasıyla ayrıyız babası da içine kapanık bi çocukluk geçirmiş. Derslerinde başarısız.
Çocuğumu pedagoga mı, psikiyatra mı götürmemi önerirsiniz? Sizce sorun ne? Çok Çok
teşekkür ederim. Cevap verirseniz inanın bi aileye ve bi çocuğa ışık tutacaksınız. Saygılar...
Cevap:
Merhaba, çocuğunuzun değerlendirmesini yapmadığımdan dolayı tanısal olarak bir şey
söylemem yanıltıcı olabilir. Diğer yönden bahsettiğiniz sorunlar ile ilgili pedagog, psikolog vb
yerine bu alanda uzmanlaşmış çocuk psikiyatristlerine başvurmanız daha uygun olacaktır.
Bulunduğunuz şehirde bu yardımı alabilirsiniz. Saygılarımla.
Soru 448
Öncelikle merhaba .2010 doğumlu oğlum var. 2013 Eylül ayıda özel kreşe
başlattım.Normalde çok hareketli ,korkusuz olan oğlum kreşte sakin ve kendini

savunmuyor.Okula gitmek istemiyor.Geceleri bu sebepten ötürü gece terörü yaşıyoruz.Gece
derin uykuya geçmeden su içmeye ve tuvalete götürüyoruz.Önceleri işe yarıyordu fakat artık
bunlarıda uyku halinde yaptığı için işe yaramıyor.Okuldan almayı düşündük yanılıyormuyuz
bilemedik.Yardmlarınızı rica ederiz.
Cevap:
Merhaba, site üzerinden ayrılık kaygısı konulu makale sorununuzu anlamanız ve ev
uygulamaları konusunda faydalı olacaktır. Sorunların devamı durumunda ise profesyonel
destek alınmasında fayda vardır. Saygılarımla.
Soru 4455
2010 dogumulu bir oglum varşu ana kadar konuşmadı sesler çıkarıyor ama konuşmuyor
söylediklerimizi anlyor bunula ilgili sorunu nasıl çözebiliriz iyi çalışmlara kolay gelsin
Cevap:
Merhaba, çocuğunuzdaki konuşma gecikmesinin pekçok farklı nedeni olabilir (otizm, gelişim
geriliği, sözel anlatım bozukluğu vb..). Bu nedenle en kısa süre içerisinde çocuk psikiyatrisi ile
iletişime geçmeniz gerekmektedir. Saygılarımla.
Soru 449
merhaba 5 yaşında bir kızım var aşırı derecede içine kapanık ve aile dışında yabancı hiç
kimseye konuşmuyor.evde gayet haraketli ve zeki biri ama anasınıfında ise kesinlikle
ağzından tek kelime çıkmayan bir çocuk haline geliyor hiç bir şekilde faaliyetlere katılmıoyor
sadece gidiyor ve sınıf içerisinde ayrı oturuyor ne yapmam gerekiyor yardımcı
olurmusunuz....
Cevap:
Merhaba, çekingen çocukların pek çoğu sosyal öğrenme süreçleri ile birlikte zamanla
açılacaktır. Bu süreçte öğretmen desteği ile sınıf içerisinde etkinliklerde daha ön plana
çıkartılması , sizden bağımsız kaldığı ortamların desteklenmesi faydalı olacaktır. Bu surum
süregelen bir hal alma eğiliminde ise profesyonel destek 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 450

7 yaşında 1. sınıf öğrencisi bir oğlum var dikkat dağınıklığı ve hiperaktife bozukluğuğu
sebebiyle,yaklaşık 3 haftadır ilaç tedavisi görüyor fakat yeni bir sorunla karşı karşıyayız.üvey
erkek kardeşiyle odada onları yarı çıplak olarak ablaları yakalamış.ben yalnız olarak oğlumla
konuştum bana penislerini popolarına değdirdiklerini söyledi. bunun yanlış olduğu bir daha
tekrarlanmaması konusunda anlaştık ve bu aramızda kalacak diye söz verdik.fakat dün aynı
olay arkadaşımın evinde tekrarladı. her iki olaydada tepkisi daha önce hiç görmediğim şekilde
çırpınarak ağlamasıydı.yine konuştum ama bu sefer tepki olarak uzak kaldım konuşmadan
sonra.doktordan randevu aldım fakat randevu gününe kadar bekleyemiyorum. bir cevap
yazarsanız sevinirim
Cevap:
Merhaba, acil olarak görüşme planlanmasında fayda olacaktır. bulunduğunuz şehirde çocuk
psikiyatrisi bölümüne hızlı bir şekilde başvurunuz. Bu süre zarfında da aşırı cezalandırıcı ve
suçlayıcı davranışlardan uzak durunuz Saygılarımla.

Soru 451
Merhabalar, hocam benim 6 yaşında bir oğlum var. Bizim sıkıntımız yeme alışkanlığı yok, iki
yaşına kadar her şeyi yedirdim ancak iki yaşından şimdiki yaşına kadar kuru ekmek, börek ve
sayabileceğim bir kaç şey haricinde yemeklerin tadını bilmiyor, hepsine karşı önyargılı ben
sevmem ben yemem, sürekli aç geziyor, çocuk doktorlarına çok götürdük ama kilosuna ve
boyuna bakıp normal abartmayın, yemiyorsa demekki ihtiyacı yok diyorlar ama hiç bir şey
yemeyen bir çocuk nasıl büyüyebilir ve vitamin alabilir anlamış değilim, yemekleri sevmesi
için ne yapabilirim, ne olursunuz yardımcı olun.bir anne olarak en acı şey sofraya çocuğunun
oturmaması..
Cevap:
Merhaba, çocuğunuzun boy ve kilosu normal olmasına rağmen sizin ek müdehaleleriniz
çocuğunuzun gelişimine zarar verebilir. Size önerim çocuğunuzun başlangıçta yeme
alışkanlığını net bir şekilde ortaya koymaktır. 1 hafta boyunca çocuğunuzun tüm yediklerini
günlük olarak kaydedin ve diyetisyene başvurun. Eğer beslenme sorunu oluşturacak tarzda
bir sorun varsa psikiyatrik yardım alınabilir. Saygılarımla.
Soru 452
Merhaba Hocam, size danışmak istediğim konu 14 yaşındaki oğlum kendini 18 yaşındaki abisi
ile kıyaslıyor (onun şakalarına gülüyorsunuz benim kilerine değil gibi) elimden geldiğince
uygun şekilde konuşup ikinizde benim canımsınız ikinizde ayrı ayrı özelsiniz sizi siz olduğunuz
için seviyorum diye anlatmaya çalışıp üzüldüğün bir davranışım varsa istersen konuşalım
diyorum. yok diyor ve ekliyor ''söylediklerin bana nutuk gibi geliyor ''Hocam evet bazen uzun
cümleler kuruyorum ama fark edince annen niye nutuk atmaya başladı galiba diyorum ve

gülüyorum.Bunun dışında çözüm bulmaya çalıştığım asıl konu ise oğlum okula 15 dk. lık
mesafeyi yürüyor.Yolda canını sıkacak kimseyi görmemek için bazen yolunu değiştiriyor yolu
uzatıyormuş.Okulda ve sınıfta kavgacı tipler var kendilerini okulun reisi ilan etmişler hava
atıyor herkesi korkutuyorlar diyor.Bir keresinde nöbetçiyken bu çocuklardan birisi oğlumu
kantine yollamış ve kendine tost aldırmış.Oğlum hayır gitmem demeye korkmuş bu
durumdan dolayı kendini suçluyor ,kendini koruyamamaktan korkuyor ,kavga çıkarsa
kendimi savunamam diyor.Sınıf öğretmeni ve rehberlik öğretmeni ile görüştüm ''oğlunuz son
derece uyumlu ve saygılı bir öğrenci bir sorun yaşarsa biz gereken desteği veririz
dediler.Hocam farkındayım her insan aynı değil ama oğluma nasıl anlatabilirim ?kendisine
saygı duymasını ,kendisine değer vermesini,korkularıyla yüzleşmesini nasıl
sağlayabilirim.Rehberlik öğretmeni benim durumu fazla büyüttüğümü oğlumun bu durumla
başa çıkabileceğini de söyledi. Evet haklı olduğu konular var ama anlattığım durum üzerinden
yaklaşık 4 ay geçti ve oğlum hala kendini suçluyor hala kendini savunamamaktan
korkuyor.Sizden ricam bana tavsiyede bulunmanız.Şimdiden teşekkür ederim.
Cevap:
Merhaba,ergenlik döneminde bu gibi yaşantıların tüm yaşamı etkileyebileceğini
düşünüyorum. Bu nedenle bulunduğunuz şehirde çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurmanız
uygun olacaktır. Diğer yönden okulun sorun olursa yardım ederiz yaklaşımı uygun
görünmemektedir. Zira okullar çocuklara yasal olarak güvenli bir çevre sağlamaktan sorumlu
kurumlardır. Bu gibi bir durumda okul yönetiminin tedbir alması zorunludur. Saygılarımla.
Soru 453
29 aylık oğlum 100 ün üzerinde kelimeyi tek tek kullanıyor ve anlamlarını da biliyor. ama asla
cümle kurmuyor. su içmek istediğinde beni suyun yanına götürüp su diyor, anne su ver
demelisin dediğimde sinirlenip gidiyor.işaret parmağıyla göstermeyi 2-3 aydır yapıyor. benim
sorunum cümle kurmaması. söylenen basit şeyleri algılıyor ama biraz karışık bir cümle
söylersem anlamıyor.Mesela oğlum bunu babana götür dediğimde götürüyor, ama oğlum
mutfaktaki masanın üzerinden ekmeği bana getir dediğimde anlamıyor. Ben artık herşeyi
kolaylıkla anlaması gerektiğini düşünüyorum. acele mi ediyorum. bana yardımcı olursanız çok
memnun olurum. şimdiden çok teşekkür ederim..
Cevap:
Merhaba, bahsetiklerinize göre çocuğunuzda konuşma gecikmesi mevcuttur. Bu sorunun
hangi psikiyatrik durumdan kaynaklandığının saptanabilmesi için bulunduğunuz şehirde
çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurabilirsiniz. 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 454
Merhaba Genco Bey..ne olur bana bir fikir verin:(
oğlum 32 aylık halen bez bağlıyoruz. Tuvalet eğitimi konusunda ısrarcı olunmaması
gerektiğini bildiğim için üzerine düşmedim ufak yönlendirmeler dışında. fakat gözümde git
gide büyüten bir sounla karşı karşıyayız. 2 yaşına girmesine kaksını tutmaya başladı. 3-4 günü
geçince doktorunun önerisi ile fitil uyguladım bundan son derece rahatsız oldu ve bitiii bittiiii
diye ağladı. küçükkende yapmıştım yine ağlıyordu ama bu kadar değil. daha sonra tutmaya
başladı geldiği zaman içine çekip silkeleniyor. sürekli konuşuyorum ve salonumuzde 1.5
yaşından buyana araba figürlü bir oturak ayrıva klozet adaptörleride mevcut. arkadaşımın
oğluyla aralarında 14 ay var ve geçtiğimiz yazın başına o tuvalete yapmaya başladı bir gün
onu gördu bende yapıcam dedi hemen bezini çıkarttım oturttum klozete ıkınır gibi yaptı ve
bitti dedi kalktı bir dahada asla oturmadı. birgün ona anlattım en sonunda popomuzu tuvalet
kağıdı ile temizleyip atıyoruz ve sifonu çekiyoruz. tek ilgisini çeken tuvalet kağıdı atıp sifonu
çekmek oldu bunun için ara sıra hadi klozete tuvaletimiz yapalım diyerek beni banyoya
götürüyor bende diyorum gerçekten yapmazsan tuvalet kağıdı atamazsın dedim oda yapıcam
dedi ama yapmadı. birgün sabah kalkar kalmaz annecim sen beni bekle ben çiş yapıcam
dedim oda çok öfkeli bir şekkilde ben yapıcam diye bağırdı ve ağladı tamam dedm götürdüm
tedirgin bi şekilde oturdu biraz dışarı biraz içeri çişini yaptı sonraki temizliğinide tamamladık.
bir gün ben yokken sabah anneannesi bezi kuru olunca hadi çiş yapalım demiş ve yapmışlar
bende onu eve gelince ödüllendirmek istedim ama hayır hayır ben yapmadım uras yaptı dedi.
klozet adaptörünün çeşitlendirdim. bana sen yap ben bezime yapıcam diyor. biraz uzattım
kusura bakmayın ama yaşadığım beni tedirgin eden noktaları aktarmaya çalışıyorum. sonuç
olarak tuvalet eğitiminden önce kakasını tutuyor olması ve bunun 8 güne kadar çıkması
doktoru gerekirke hergün fitil verin içini boşaltın diyor ama ben çocuğun yaşı itibariyle
herşeyin farkında olduğu için psikolojisinin bozulacağını düşündüğüm için poposuna
müdahale etmek istemiyorum. ve kendisi yaptığı halde bunu neden inkar ediyor. neden
bukadar tepkili ayrıca kakasını tutuğu süreçte çok agrasif oluyor özellikle bana çok zarar
veriyorum ne olur hocam bana yardımcı olurmusnuz ben kendimi çok çaresiz hissediyorum
özellikle kakasını yaparken çocukta ben feryat figan mafoluyoruz. yardımınıze yada
yönlendirmenize çok ihtiyacım var. şimdiden çok teşekkür ederim
Cevap:
Merhaba, site üzerinden tuvalet eğitimi konulu makalemden ev uygulamaları konusunda
bilgi edinebilirsiniz. Diğer yönden tıbbi olarak tuvalet sorunu denilebilmesi için 4 yaş sınırı
kullanılmaktadır. Bu süreçte yalnızca psikolojik faktörleri değil anal fissür gibi tıbbi nedenleri
de düşünmekte fayda vardır. Saygılarımla.

Soru 455
ilkokul4 giden 9 yasındaki kızımda dikkat eksikliği oldugunu düşünüyoruz.Kısaca kızımı
tanıtayım.her şeyi kendine sorun yapan ,anneyle herşeyini paylaşan,eşyalarını ve kılık
kıyafetini korumayan ,çok başarılı olmasına ragmen sınavlardan çıktıgında yaa ben bunu nasıl
yalnış yaptım diyip saatlerce ağlayan.genellikle sıkıntısını sınavlarda yaşıyoruz.ona nasıl
yardımcı olabiliriz?
Cevap:
Merhaba, birinci adım olarak site üzerinden konu ile ilgili makalemden faydalanabilirsiniz.
Diğer yönden bu sorunların çocuğunuzun gelişimine olumsuz etkilediğini düşünüyorsanız
bulunduğunuz şehirde çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurmanız uygun olacaktır.
Saygılarımla.
Soru 456
merhabalar genco bey 2004 kasım 16 doğumlu oğlum var okulda ve sosyal çevresinden
sürekli şikayet alıyorum alıyorum kavga değil ama arkadaşısının defterinin alma,derste
konuşma,dikkatinin başka yöne verme ve ciddiye almama,ödew yapmamak için ödewinin
olduğunun söylememe yalan söyleme.sınavlarda veya bir kitabı okurken sonuna yazandan
alakasız ca okuma vede bir şeyi gördüğünde hemen çok kolay ben bunu yaparım deme huyu
herhangi bi konu da konuşup bu böyle olmıycak dememe rağmen anlaşıp tamam diyor ve
yine bildiğinin yapıyo öğretmenlerindende çok şikayet alıyorum ve arkadaş ilişkiside
kuramıyorum yardımcı olursanız sewinirim
Cevap:
Merhaba, birinci adım olarak site üzerinden konu ile ilgili makalemden faydalanabilirsiniz.
Diğer yönden bu sorunların çocuğunuzun gelişimine olumsuz etkilediğini düşünüyorsanız
bulunduğunuz şehirde çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurmanız uygun olacaktır.
Saygılarımla.
Soru 457
MERHABA BENİM 3.5 YAŞINDA BİR OĞLUM VAR. OĞLUM HENÜZ KONUŞAMIYOR DAHA
DOĞRUSU ANLATMAK İSTEDİKLERİNİ KENDİNCE ANLATABİLİYOR AMA BİZDEN BAŞKASININ
BU DİLİ ANLAMASI BİRAZ ZOR...SÖYLEYEBİLDİĞİ KELİMELER DE VAR AMA ÇOK KISITLI...
BENİM SÖYLEDİKLERİMİ ANLIYOR YADA SORULARIMA KENDİNCE CEVAP VEREBİLİYOR.
EYLÜLDE KREŞE BAŞLADI. KREŞİN BAŞLARDA ÇOK FAYDASI OLMUŞTU YENİ YENİ KELİMELER
KULLANMAYA BAŞLAMIŞTI AMA ŞİMDİ YİNE DURDU. BAZAN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ MÜ VAR
ACABA DİYE DÜŞÜNÜYORUM. KONUŞMAYA DA ÇOK HEVESLİ DEĞİL ÖZELLİKLE BAŞKALRININ
YANINDA BİRAZ UTANIYOR GİBİ. BENDEN YENİ BİR ŞEYLER ÖĞRENMEYE DE O KADAR KAPALI
Kİ NE YAPACAĞIMI BİLEMİYORUM..BANA NE TAVSİYE EDERSİNİZ. YARDIMCI OLURSANIZ
SEVİNİRİM

Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunlar pek çok farklı psikiyatrik sorundan kaynaklanabilir (otizm,
zeka geriliği, sözel anlatım bozukluğu vb..) . Bu nedenle en kısa süre içerisinde bulunduğunuz
şehirde çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurmanız uygun olacaktır. Saygılarımla.
Soru 458
merhaba benim kızım 3.5 yasında kızım çok çekingen benimle babası ve abisi hariç hiç
kimseyle iletişim kuramıyor konuşmuyor gezmeye gidiyoruz zaten gitmek istemiyor gidince
çocukların bulunduğu odaya gitmek istiyor benim götürmemi istiyor götürüyorum ve
çocuklara katılamıyor ve sıkılıyor beni çağırıyor o da sesli olarak değil eliyle işaret ederek beni
çağırıyor gittiğimiz yerde hiç konuşmuyor işaretle konuşmak istiyor arada kekeleyerek
konusuyor ondan mı iletişim kuramıyor bilmiyorum normalde evin içinde çok akıllıca laflar
ediyor kekelesede sürekli konuşuyor evde çok iyi evin dısında çok farklı bir çocuk hiç
konuşmuyor kimse onun yanına yaklaşamıyor biri ona dokunsa hemen ağlıyor parkta dahi
çocuklarla oynamıyor kendi basına oynuyor yanına yaklasan olursa hemen ya ağlıyor ya
ordan uzaklasıyor biz anne ve baba olarak iki çocuğumuza da hiç kötü davranıslar
sergilemedik aksin ne derlerse yapıyoruz lütfen bu konuda bizi bilgilendirin teşekkürler
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunların boyutu düşünüldüğünde bulunduğunuz şehirde çocuk
psikiyatrisi bölümüne başvurmanız uygun olacaktır. Diğer yönden ilk adım olarak sosyalleşme
süreçlerinin hızlandırılabilmesi için kreş yönlendirmesi yapılabilir. Saygılarımla.
Soru 459

sayın uzmanım tüp bebek tedavisiyle ankara genart genetik araştırma ile dünyaya gelen
biricik kızımız önce üfürümle şok olup hacettepe de kalp ameliyatı ile normal seyirde olan
hayatımızda atipik otizm ile yoğun bir şekilde mücadele safhasına geçtik akdeniz tıp
fakültesinde otistik değil denilen kızımız için kreş ve özel eğitim önerildi , ancak sorum şu
olacaktı güvenilecek ne kişilere ne de bir kuruma kavuşmuş olduk ki bizi bu olay çok yordu
inşallah size de gelip sizden de bir öneri almak isterim çünkü makaleniz diğer makalelerden
farklıydı ve beni etkiledi sağlıcakla kalın iletişime geçmek isterim geçen hafta iloder diye bir
yere gitmiştim neşe balcı 15 günlük akupunktur ve konsitalasyon ve aktivatasyon metodu için
20 milyar para istemeleri beni sarstı cevabınızı bekliyorum bana şu şu deiyecek ve ben o
doğrultuda hareket etmek isterim sizden de bunu bekliyorum iyi günler sağlıcaklı kalın
Cevap:
Merhaba, neşe balcı, cem kınacı vb. gibi umut taciri, insanları bilimden uzak yöntemlerle
kandırmak isteyen kişilerden uzak durmanızı öneriyorum. Bahsettiğiniz yöntemlerin hiçbir

şekilde bilimsel bir dayanağı yoktur. Diğer yönden sıklıkla bu gibi ticari kaygı merkezli
uygulamalar çocuk psikiyatrisi uzmanları tarafından değil farklı uzmanlık alanından kişiler
tarafından yapılmaktadır. 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 460
Sayın Hocam;
3 yaş 1 aylık çocuğum var.çocuk 2 yaşına doğru geldiğinde konuşmaması bizi doktora
yönlendirdi.çocuk bu yaşlarda hiç bir şeye tepki vermezdi,ismini bilmiyordu,ankara ya
götürdüm ve birçok çoçuk pisikayatrisine götürdüm.otizmden şüphelendiler.eğitime ve kreşe
vereli 6 ay oldu.çocuk komutları şu an anlayabiliyor, ismini söylediğimiz zaman dönüp
bakıyor.ama konuşmuyor.mesela su istediği zaman mutfaktan bardağı alıp yanıma gelip elimi
tutarak suyun yanına götürüyor.göz temasları fena değil.kendisine dokunulmayı
seviyor.özellikle çoraplarını hemen çıkartıyor.kendisine kızdığımızı veya kendisini sevdiğimizi
anlıyor.çok çok nadir kafasının arkasını kanepeye vurup çekiyor kendince oyun
oynuyor.reklamlara çok ilgili onları ayırt edebiliyor.istemediği bi çizgi filim olursa kumandayı
elime getirip ımmmmm gibi sesler çıkartıyor.oğlum elime çak, elini öpeyim komutlarına al
ver komutlarına cevap veriyor.sevdiği bişey olursa seviniyor elleri bacaklarıyla çırpınıyor
sevdiğini belli etmek için....

Dün doktora götürdüm.( çocuğu ilk defa gördü).atipik otistik dedi.bu yelpazenin ortasına
yakın bir yerde duruyor dedi.tabii ilk hallerini tam bilmediği için böyle bir şer söylüyorum
dedi.eğitimin faydasını görmüşsünüz dedi.devam dedi.çoçuğun eğitimindeki piskolog arkadaş
ise çocuğun ilk hallerini bildiği için kesinlikle otizm değil diyor ama yavaş ilerliyoruz
diyor..konuşturmak için zorlayın istediğini vermeyin diyor.doktorda tam aksini söyleyip çok
zorlamayın diyor.

sayın hocamda sizinde saygılarımla görüşlerinizi bekliyorum...tşk.
Cevap:

Merhaba, çocuğunuzun değerlendirmesini yapmadığım için tanısal anlamda bir şeyler
söylemem yanlış olacaktır. Diğer yönden bu süreçte tanıdan çok yapılması gerekenlerin
belirlenmesinin daha önemli olacağını düşünüyorum. Ayrıca bazı konularda zorlanmasında
da sakınca olmayacaktır. Saygılarımla.
Soru 461
benim oğlumda yaygın gelişimsel gerilik var 4 ayda 6 aylık bir arayı kapattık özel eğitim ve
kreş ayesinde oğlum şu anda 24 aylık ama 6 aylık bir açıklık daha var 3 yaşına kadar yaşıtlarını
yakalama şansı var mı?
Cevap:
Merhaba, çocuğunuzun değerlendirmesini yapmadığım için tanısal anlamda bir şeyler
söylemem yanlış olacaktır. Diğer yönden bu süreçte tanıdan çok yapılması gerekenlerin
belirlenmesinin daha önemli olacağını düşünüyorum. Bu süreçte gelişim, ilerlemeler kişiye
özel bir durumdur. Çocuğun kapasitesi, ev içi uygulamalar ve özel eğitim bu süreçte temel
faktörlerdir. Saygılarımla.
Soru 462
Genco Bey iyi günler,
Benim bir oğlum var,. Haziranda 6 sını bitirdi.
Son zamanlarda şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Çorabi istedigi gibi rahat olmasin, kıyafetlerini onun istediği sırayla giydirme, zaman azaldığı
için onu birşeyleri daha hızlı yapmaya zorla, onun koyduğu herhangi birşeyi yerinden oynat
ve hatta oturduğu bir yerden kalkıp geri döndüğünde nasıl oturduğunu hatırlayamasın
(mutlaka aynı şekilde oturması gerekiyor, yerinden oynayan şeyin birebir aynı yerine
konulması gerekiyor ) buna benzer pekçok önemsiz durumda nasil bir sinir, aglama, kriz!

Eskidende biraz takıntısı vardı ancak son 4-5 aydır şiddetlendi. Sakinleşmesi çok zaman alıyor
ancak sakinleştikten sonraki 5 dakika içinde hiçbirşey olmamış gibi normale dönüyor.
İnanilmaz baskin bir kisiligi var, cok kendibildigi gibi olmak isteyen bir cocuk. İşin garibi
okulda böyle olmayan bir çocuk, orda öğretmenine, kurallara fazlasıyla uyuyor, çünkü okul
başkaymış

Bu durumu çözebilmek için ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Yol gösterebilirmisiniz ?
Cevap:

Merhaba, bahsettiğiniz durum çocukluk döneminde sıklıkla karşılaşılan ve genelliklekaygının
yatıştırılması ile kullanılan ritüel veya olmazsa olmaz davranışlardır. Bu davranışlar çocuğun
sosyal öğrenme süreçlerinde zaman içerisinde yok olma eğiliminde olacağını söyleyebilirim.
Diğer yönden bu davranışı gösteren çocuklarda kaygı seviyesinin yaşıtlarına göre daha fazla
olduğu söylenebilir. Bu durum hayatın tüm alanlarında ortaya çıkan genel kaygı hali ile ilişkili
ise terapi veya şiddetli durumlarda ilaç tedavileri ile müdahale edilebilir. Saygılarımla.
Soru 463
Merhabalar,oğlum 17 aylıkken eşimden fiilen ayrıldım.resmen boşanalı 2 yıl oldu.oğlumun
babayla aynı evde hiç bir paylaşımı olmadı hatırladığı.Resmen boşanana kadar eski eş olarak
hiç irtibatımız yoktu.son 2 yıldır çocuk dolayısıyla irtibata geçtik.Daha önce oğlum için
profesyonel yardım aldım.Boşanma olayından dolayı üzerinde derin izler olmaığını fakat
zaman zaman bundan kaynaklı sorunların doğal olarak baş gösterebileceğini söyledi.bi Kaç
gün önce oğlumun mutsuzum babamla aynı evde yaşamanızı istiyorum gibi söylemleri
oldu.Bu arada boşanma sebebimiz eki eşimin ailesine olan aşırı bağımlılığı.Nasıl bir davranış
sergilemeliyim,çocuğuma karşı yardımcı olursanız sevinirim
Cevap:
Merhaba, çocukların boşanma süreçlerinden etkilenmemesi mümkün olabilen bir durum
değildir. Bu süreç ile ilgili site üzerinden ilgili makalemden ek bilgiye ulaşabilirsiniz. Diğer
yönden çocuğa bu yeni duruma uyum sağlayabilmesi için yeterli zamanı tanımak uygun
olabilir. Saygılarımla.
Soru 464
Genco Bey Merhaba
Benim Eylül 2010 doğumlu bir oğlum var. Yaklaşık 1 senedir zaman zaman sönümlenen hatta
tamamiyle kaybolan sonra tekrar başlayan kekemelik sorunumuz var. İşimiz gereği Artvin
Yusufeli ilçesinde bulunuyoruz. 2 yaşında kekemelik başladığında Dr. **** hn. a götürdük. o
da kalıcı birşry olmadığını zamanla düzeleceğini ve 4 yaşına kadar beklememizi söyledi. Bazen
çok şiddetleniyor.Bu durumlarda bize nasıl davranacağımızı anlatmıştı. Biz de normalde nasıl
davranıyorsak kekemelik başlayınca da öyle davranıp ona hissettirmiyoruz. Ama tamamiyle
düzelmediği için endişe duyuyoruz ve üzülüyoruz. Ben uzakta olduğum için sizin fikrinizi mail
olarak almak zorunda kaldım Lütfen kusura bakmayın. Sizce bekleyelimmi yosa başka
önerebileceğiniz şeyler varmıdır? Yardımınız için çok teşekkürederim.
Saygılarımla

Cevap:

Merhaba, çocuğunuzun yaş itibarı ile konuşma dil terapisine uyum sağlayamayacağını
düşünüyorum. Bu süreçte doktorunuzun tavsiyelerine uymak en doğru tercih olacaktır. Diğer
yönden site üzerinden makalemden bu konuda bilgi alabilirsiniz. Bu süreçte çocukluk
döneminde görülen kekemeliğin sıklıkla geçici özellikler gösterdiğini 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 465
Çocuğumuz 3 yaşında erkek çocuğudur.Çocugumuz Çok kıpır kıpır , hareketli , söz dinlememe
, geçiştirme , dikkatsizlik görmekteyiz ve daha henüz tam konuşamamaktadır.

istediğini yapmadığımızda ağlamaya başlaması , dışarı çıktığımızda elimizi bırakıp sürekli
kaçmalar kovalamaç oynamak.

oğlumuzun düzelmesi hiperaktifliğinin , dikkatsizliğinin rahatsızlığının giderilmesi için ne
yapmamız gerekir ?

Teşekkürler
Cevap:
Merhaba, 3 yaşında olan çocukların cimle kurabilmesi gerekmektedir. Bu süreçte konuşma
alanı ile ilgili güçlüklerin olması çocuğunuzun hareketliliğin artması ile sonuçlanabilir. Bu
nedenle konuşma gecikmesinin nedeninin ortaya konuşabilmesi için değerlendirme
yapılması uygun olacaktır. Saygılarımla.
Soru 466
MERHABA HOCAM..9 YAŞINDA 4.SINIFA GİDEN OĞLUM DERSLERE KARŞI İSTEKSİZ.ASLINDA
OYUN OYNAMAK DIŞINDA HERŞEYE İSTEKSİZ DİYEBİLİRİM.6 YILDIR DÜZENLİ OLARAK
PSİKATRİ VE PSİKOLOG YARDIMI ALIYORUZ.AMA SORUNLARIMIZI BİR TÜRLÜ
AŞAMIYORUZ.DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPER AKTİVİTESİ VAR.AYRICA KALITSAL ALPS HASTASI
TANISI VAR.HER AY İVİG ALIYORUZ.ENFEKSİYON GEÇİRMEMESİ İÇİN DAHA DİKKATLİ

DAVRANMAK ZORUNDA KALIYORUM.HASTANEYE SIK GİTMEMİZ OĞLUMU ÜZÜYOR.DERS
ÇALIŞMAK İSTEMİYOR.OKULA SIK GİDİYORUM.SÜREKLİ TAKİPTEYİM.SORUMLULUK
ALMIYOR.ÇOCUK PSİYATRIMIZ "HER 3 ÇOCUKTAN BİRİNDE PİSKOPAT GİBİ DAVRANIŞ
SORUNU OLUR VE OĞLUNUZ MADDE BAĞIMLISI PSİKOPAT OLMAK GİBİ RİSKİ
FAZLA`"DEDİ.OĞLUMU KAYBETMEK İSTEMİYORUM.NE YAPMALIYIM SİZİN ÖNERİNİZ
OLABİLİRMİ.YARDIMCI OLURMUSUNUZ.
Cevap:
Merhaba, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisi olan bir durumdur. Bu süreçte
uygulanabilecek ilaç ve terapiler ile fayda sağlanabilir. Bu sorun ile ilgili olarak site üzerinden
makalamden bilgi alabilirsiniz. Saygılarımla.
Soru 467
mhb hocam soruma geçmeden önce teşekkürlerimi sunmak istiyorum.kızım 36 aylık krese
baslayalı 4ay oldu arkadaslarını yüzünü cırmalıyorduhemen hemen hergun kresten
arıyorlardı.kresteki öğretmenlerle işbirliği yaparak bu durumu biraz hallettık ama çok inatcı
19 aylık kardesi var onun yuzunude cok cırmalıyodu ara sıra tekrar yapıyo arkadaslarıyla
oyuncaklarını paylasmak ıstemıyor ve tepkı olarak cırmalıyor asıl sorun oğlum henüz
konusmuyor sadece mama ce ce diyor işitme testi normal sızce cocuk nöroloğuna
götürmelimiyim.
Cevap:
Merhaba, kızınızın yaşını değerlendirdiğimde konuşma gecikmesi olduğunu söyleyebilirim. Bu
sorunun nedeninin saptanması ilk adım olmalıdır. Zira bu durum bazen önemli rahatsızlıklarla
ilişkili olabilir. Size önerim en kısa sürede bulunduğunuz şehirde çocuk psikiyatrisi bölümü ile
iletişime geçmeniz yönünde olacaktır. Saygılarımla.
Soru 468
merhaba bu msjı 10 yaşında ikiz çocuklarımın ikincisi gece terörü nöbeti geçirmesi bittikten
sonra yazıyorum size .çocuklarım doğdukları günden beri hep geceleri ağlayarak kalkıyor ve
eskileini paralıyorlar.büyüdükçe kurtuluruz dedik ama hala bitmedi.biraz evvel bu sorunu
yaşayan kızım hep bir canavardan bahsediyor ve etrafına bir duvar örüp onu oraya
haapsetmeye çalıştığından veya üzerine ağır birşeylerin çöktüğünden kımıldayamadı
olduğundan söz ediyor.şimdi 1 yaşında bebeğimiz var ve oda geceleri ağlayarak uyanıyor ve
yanımıza almadan sakinlemiyor.ne yapacağımızı şaşırdık.çocuklarımın sorunu büyümelerine
rağmen bitmedi.üçüncüsüde aynı problemi yaşıyor olabilir.yardımcı olabilirseniz
sevinirim.teşekkürler
Cevap:

Merhaba, uyku teröründe durumun sıklığına göre uygulamalar farklılık gösterecektir. Size
önerim bu konuda çok sıkıntı yaşıyorsanız bulunduğunuz şehirde çocuk psikiyatrisine
başvuranız olacaktır. Diğer yönden evde bu konuda atılacak ilk adım çocukların uyku
düzeninin sağlanması olabilir. Saygılarımla.
Soru 469
Hocam 2000 doğumlu erkek çocuğum var.
sınıfta çantasını kucağına alıp oturuyor. Geçtiğimiz gün fen öğretmeni söyledi. Sadece benim
dersimde mi diye merak edip diğer öğretmenlere de sormuş. Bütün derslerde kucağında
çanta ile oturuyor. boş boş bakıyor derslere katılmıyor ödev yapmıyor.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durum pek çok farklı sorun ile ilişkili olabilir. Çocuk psikiyatristi
tarafından değerlendirme yapılması uygun olacaktır. Saygılarımla.
Soru 470
merhaba ben 23 yasındayım esım benı aldattıgı ıcın ayrılmayı düsünüyorum ama 2 bucuk
yasında kızım var onun etkilenmesınden korkuyorum eşimle aramda olan tartısmaları
gordugunde bagırarak aglıyor ve bı kac gun yemek duzenı bozuluyor gece uykuları
duzensızlesıyor ne yapmalıyım nasıl yaklaşmalıyım ve boşanma kızımı ne kadar etkiler
Cevap:
Merhaba, bu süreç ile ilgili bilgiye site üzerinden konu ile ilgili makalemden ulaşabilirsiniz.
Diğer yönden bu konuda danışmanlık alınması durumunda çocuk görüşmesinden çok sizin ile
görüşülerek atılması gereken adımların belirlenmesi daha önemli olacaktır. Saygılarımla.
Soru 471
hocam mrb.7 yaşına birkaç ay önce girmiş ve bu yıl 1. sınıfa başlamış bir oğlum var bir de 1
yaşını doldurmak üzere olan bir oğlum.büyük olan geçen yıl bebek doğduktan bir süre sonra
sizin tanımladığınız uyku terörü adlı olayı üst üste birkaç gün boyunca yaşadı sonra kesildi.o
dönemde biz kardeş kıskançlığına bağladık.ancak şu sıralar yeniden ortaya çıktı.aslında sosyal
bir çocuk ancak okulda hep sınıfın güç sahibi çocuklarıyla arkadaşlık kurmaya çalışıyor.evde
de anneanne ve dedeyle kalıyoruz onlar bebeğe bakıyorlar.baskıcı ve şiddet uygulayan
insanlar değiliz acaba bir hekime görünmeli mi yoksa kendi kendine geçmesini mi beklemeli
yol gösterirseniz sevinirim.
Cevap:
Merhaba, uyku teröründe durumun sıklığına göre uygulamalar farklılık gösterecektir. Size
önerim bu konuda çok sıkıntı yaşıyorsanız bulunduğunuz şehirde çocuk psikiyatrisine

başvuranız olacaktır. Diğer yönden evde bu konuda atılacak ilk adım çocukların uyku
düzeninin sağlanması olabilir. Saygılarımla.
Soru 472
Hocam merhabalar,benim 18 aylık bir kızım var, kızım hala konuşmuyor bilinçli söylediği
kelimeler var (anne-baba-mama-dede-anneanne-cici-çiş-yok-aç-baybay-atta)bunun dışında
konuşmuyor biz çok endişeliyiz açıkçası,motor gelişimi-fiziksel gelişimi iyi, kendi kendine
yemek yemeğe erken başladı 7 aylıktı şu an çok güzel çatal-kaşık kullanıyor,göz teması
var,sorduğumuz sorulara evet hayır anlamında kafa sallayarak cevap veriyor,işaret parmağı
ile göstermeye 10.ayında başladı o aydan beri ne gösterdiyse verdik yaptık işaretle anlatıyor
her istediğini,komut alması iyi, alt-üst,büyük-küçük vb gibi kavramları biliyor,bildiği kelime
sayısı 300den fazla,1 yaşından beri kitaplarda sorduğumuz her nesneyi evdekilerle
eşleştiriyor,anlamadığı kelime yok bu kadar kelime bilipte söylememesi normalmi? sorun ne
olabilir? bu arada kızım 11 aylıkken 1-2 sn ürpermesi vardı çocuk nöroloğuna götürdük
muayene sonucu normal dedi çiş yaparken ürperiyormuş sonradan farkettk tekrar gitmemizi
önerirmisiniz, konuşması için ne yapabiliriz,otizm geliyor aklımıza çok endişeliyiz uzun oldu
biraz ama geri dönüş yaparsanız çok memnun oluruz hocam
Cevap:
Merhaba, bahsettiklerinizden bu durumun pek çok önemli rahatsızlıkla muhtemelen ilişkili
olmadığını tahmin etmek mümkün ancak kesin tanının ancak muayene sonucu
konulabileceğini söyleyebilirim. Diğer yönden ilk adımın bende işitmenin değerlendirilmesi
olmasında fayda var. Ayrıca bu konuda planlanabilecek gelişim tarama testleri net olarak
hangi alanlarda sorun olduğunuda gösterecektir. Site üzerinden sözel anlatım bozukluğu
konulu makalemden yardım 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 473
İyi günler Genco Bey,
Kızım 27,5 aylık. 2 yaşını doldurmadan 1 hafta önce emziğini bıraktık. Özellikle bu zamandan
sonra belirginleşen gece ağlamaları, çırpınma, tekme atma, yatakta ayağa kalkma, kendini
atma ya da benim onu yataktan kaldırıp oda değiştirmemiz gibi istekleri oluyor. Bunların
hepsi bazen aynı gecede yaşanırken bazen daha seyrek oluyor. Doğduğundan beri aynı odada
yatıyorduk. Ancak bu sürecin bir parçası olarak artık ikimiz salondaki kanepede yatıyoruz.

Yatak odamızda yatmıyor çünkü. Her gece aynı şeyleri yaşamak bizi çok zorladığında bu
konuda bir uzman görüşüne ihtiyaç duyduk. Çocuk doktorumuz bir çocuk psikiyatristine
danışmamızı önerdi. Internetten sizin sayfanızı görünce sormak istedim. Ne yapmalıyız?
Cevap:
Merhaba, anladığım kadarı ile pek çok farklı değişiklik eş zamanlı olarak yapılmış. Size önerim
başlangıçta çocuğunuza bu yeni duruma alışabilmesi için bir süre tanımanız olacaktır. Sıklıkla
pak çok çocuk 15-20 gün içerisinde bu yeni duruma uyum sağlayacaktır. Diğer yönden bu
süreçte yaşamdaki pek çok değişikliğin eş zamanlı olarak yapılmaması uyum süresini
kısaltabilir. Saygılarımla.
Soru 4777
merhaba mental retardasyonu olan otizmli erkek 14 yaşında bir öğrencim var öğrencimin
bedensel gelişimi ve dil gelişimi çok iyi iletişimde hiç bir problemi yok ancak kendinden küçük
arkadaşlarına erkek arkadaşlarına cinsel eğilimleri var nasıl davranmamızı önerir siniz nedeni
nedir öğretmen olarak nasıl bi önlem almalıyım
Cevap:
Merhaba, bu konuda öğrencinizi bulunduğunuz şehirde çocuk psikiyatrisi uzmanına
yönlendirmeniz uygun olacaktır. Zira cinsel dürtüler normal olmasına karşın değerlendirme
becerisindeki sorunlar bu sonucu doğurmaktadır. Bu konuda uygulanabilecek ilaç
tedavilerinden yanıt alınabilir. Diğer yönden bu konuda sınıftaki en uygun yaklaşım farklı
uyaranlar ile çocuğun dikkatinin farklı yönlere çekilmesi olacaktır. Ancak bununda tüm
zamanlarda işe yarayacağı söylenemez. Saygılarımla.
Soru 474
9 yaşında bir oglum var dikkat eksikligi ve hiper aktif teşhisi konuldu dört yaşından beri
doktora götürüyorum ve sürekli ilaçları değişildi ama hiç bi faydasını göremedik tıp fakültesi
hastanesine gitmektedir aykü testleri ve yapılması gerekli ne varsa istedim ama sürekli buna
gerek olmadıgını söyleyip farklı ilaçlar kullandık ama farklı sorunlar çıktı karşımıza okulda
iletişimsizlik sürekli huzursuzluk hiç bir şeye adapte olamama tüm çoçuklar şımarıktır ama
öğretmeni hep arayı bozan mert dövüşen kavga cıkaran cok cabuk her şeyden sıkılan biri
diyooo mert e azmı geliyo arkadaşları ile böyle bi sorun yaşaması yardımcı olurmusunuz
rehabilitasyon için rapor yazmalarını istedim onuda yapmadılar çok özel bi çocuk ney iyi
olcaksa oğlum için onu yapmak istiyorummm
Cevap:
Merhaba, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu terapi ilaç tedavileri tedavisi olan bir
sorundur. Bu konuda ilaç tedavilerinden yanıt alınamadığında farklı müdahalelerin yapılması

uygun olacaktır. Diğer yönden ek davranışsal sorunlara yönelik olarak uygulanabilecek
terapilerden de fayda sağlanabilir. Saygılarımla.

merhaba 4,5 yaşında bir kızım var anaokuluna gidiyo yaklaşık iki haftadır bize söylediklerini
kısık sesle kendine tekrar ediyo araştırdıkca bunalıma girdim yardım ederseniz sevinirim
teşekkürler
Cevap:
Merhaba, bu durum pek çok farklı psikiyatrik sorun ile ilişkili olabilir. Bu nedenle
bulunduğunuz şehirde çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurmanız uygun olacaktır.
Saygılarımla.
Soru 475
Iyi gunler doktor bey ben yurtdışından yazıyorum 3,5 yaşında bir oğlum var. Davranışlarında
dikkatimi çeken yönler oldu internette araştırma yaptım ve otizm belirtileri olduğunu
gördüm. Bulunduğum yerde çocuk psikiyatristine goturme imkanim yok. Sizden ricam
belirtileri okumaniz ve ne yapmamız gerektiği konusunda yardımcı olmanız. Belirtileri;
arkadaşlarıyla degil de yalnız oynaması, zamirleri karistirmasi o yerine biz demesi,
konusabiliyor ama kelimelerinde harflerin yerini degistirmesi, geniş alanlarda bizi bırakıp çok
rahat bir şekilde gezip dolasmasi çağırdığim halde yanımıza gelmemesi, dönme veya belirli
hareketi tekrar etmesi, başkalarının sorduklari sorulara cevap vermemesi duymuyormus gibi
davranması, bahçede toprakla uzun süre oynaması , saatlerce film izlemesi. Ayrıca çalıştığım
için bu zamana kadar bakıcısı vardı. Gelecek ay krese basliycak. Belirtileri ciddi mi hemen
türkiyeye gelip test yaptiralim mi yok yaza kadar bekleyebilir miyiz çünkü tatilimiz yazin.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Cevap:
Merhaba, yazdıklarınıza bakarak otizm gibi önemli bir tanının konulması mümkün değildir. Bu
nedenle ayrıntılı olarak değerlendirme yapılması uygun olacaktır. Site üzerinden konu ile ilgili
makalem faydalı olabilir. Saygılarımla.
Soru 477
merhaba doktor bey 9 yaşında oğlum var.5-6 aydır ayda 1-2 kez olmak üzere kabus görüyor
uykuda oturuyor önce boş boş bakıyor sonra bağırmaya başlıyor.karşısında sanki ben değil
başka bir şey var beni itekliyor genel olarak sakin bir çocuk okulda problemi yok aile
içerisinde huzursuzluk yok aniden böyle bir şey başladı çocuğumun çaresisizce
bağırmasından öyle kötü oluyorum ki anlatamam pedegoga götürdüm herhangi bir problemi
yok dedi.Bana bu durumda ne yapmam gerektiği hakkında bilgi verirseniz minnettar
kalırım.şimdiden çok teşekkür ederim.

Cevap:
Merhaba, bahsettikleriniz uyku terörü ile uyumlu görünmekte. Bu nedenle bulunduğunuz
şehirde çocuk psikiyatrisi ile iletişime geçebilirsiniz. Diğer yönden ilk adım uyku düzeninin
sağlanması olabilir. Saygılarımla.
Soru 478
merhabalar kısaca kafamı fazlasıyla kurcalayan bir konu hakkında bilgi edinmek
istiyorum.Benim 4 yaşında bir oğlum var kız kardeşiminde aynı yaşta bir kızı,bize
geldiklerinde birlikte oyun oynasınlar diye odalarına gönderiyoruz kapıyı kapatıp oynamayı
istiyorlar onlar odada oynarken yiyecek bişeyler götürmek için birden odaya girdiğimde
oğlum kız yeğenimin poposuna dokunuyor bakıyor olarak görüyorum bazende yeğenim ağzı
aşağı yatmış oğlumda onun poposuna oturmuş oluyor aldığım bir takım bilgilere göre karşı
cinsini tanımaya keşfetmeye çalışıyormuş çok fazla kafamıza takıyoruz bize yardım
edermisiniz. Lütfen
Cevap:
Merhaba, site üzerinden cinsellik gelişi ile ilgili makalemden faydalanabilrisiniz. Diğer yönden
sizinde bahsettiğiniz gibi bu gibi davranışlar sıklıkla karşı cinsi tanımaya yönelik olarak
yorumlanabilir. Ancak bu konuda eğitim verilmesi ve sınırların belirlenmesi olumlu olacaktır.
Saygılarımla.
Soru 478
Merhaba benim iki tane kizim var buyuk olan 3 ay sonra 3 yasina giricek kardesi dogmadan
once konusuyodu bi kac kelime AMA simdi hic bisi konusmuyo asla cabalamiyo burda
konusma programina baslicak AMA sizede sormak istedim biz evimizde 3 farkli dil
konusuyoruz acaba bu yuzdenmi konusmuyo yani sebebini anlayamiyorum yurtdisinda
yasiyoruz ve burda 4 yasinda okula baslamasi gerek napicam bilmiyorum simdiden
tesekkurederim
Cevap:
Merhaba, evde farklı dillerin konuşulması buna neden olabilir. Tipik olarak böyle bir durumda
çocuk her şeyi anlar ancak ifade etme ile ilgili sorun yaşar. Site üzerinden sözel anlatım
bozukluğu konulu makalemden faydalanabilirsiniz. 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 479
merhaba benim 10 yaşında bir oğlum var oğlumun korkuları var geceleri korktuğundan
uyumak istemiyor yanımda beni bekleyin diyor bende 10 senedir surekli uyuyana kadar
yanında duruyorum geceleri 2-3 sefer kalkıyor yanıma gelip anne beni yatır diyor her gece
böyle.Gece geç yatıp sabah erken yatıyor korkuları yuzunden uyumayı hiç istemiyor kendi
uykusuz kaldığı gibi benide uyutmuyor korkularının ne olduğunu bilmiyoruz kendiside
soylemiyor sadece korkuyorum diyor sabaha kadar ışıkları açık bırakıyorum.Çocuk
psikoloğuna göturduk ilaç tedavisine gerek gormedi bir kere hipnoz yaptı bizimde 3 ay
boyunca belirli çakra bölgelerine dokunuşlar yaparak "sen güçlüsün sen cesursun hiçbir
şeyden korkmazsın"gibi sözleri telkinde bulunmamızı söyledi bunu her akşam yatmadan önce
yaptık şifalı taşlardan almamızı söyledi"ametist,kuvars"bu taşları aksam yatarken 1 metre
uzağına koymamızı söyledi bunları uyguladık oğlumda hiçbir gelişme olmadı hala korkuyor
Ayrıca içimiz rahat etsin diye fakultede nöroloji prof.doktoruna muayene ettirdik beyinde
hiçbir problem yok.lütfen bu konuda yardımınızı bekliyorum.Teşekkürler
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz kişinin psikolog olmadığını ve sizi kandırdığını söyleyebilirim. Bu
konuda yasal işlem başlatmanız sizin gibi pek çok kişinin sorun yaşamasını engelleyecektir.
Diğer yönden gece korkuları sıklıkla yaşın ilerlemesi ile ortadan kalkan çocuk dönemine özel
korkulardır. Hayatın diğer alanlarda belirgin kaygı ile ilgili sorun yaşanmıyorsa anne ve
babanın kararlı tutumları ile kısa sürede bu sorununuzu çözeblirsiniz. Saygılarımla.
Soru 480

Sanki 8 yaşındaki kızımın yaşadığı sıkıntıyı siz adlandırabileceksiniz gibi hissettiğim için yazma
ihtiyacı hissettim.Büyük korku ve endişe içerisindeyim.Biz Allah inancı olan bir o kadarda
modern bir aileyiz.Kızımı muhafazakar sayılan özel bir okulun 2. sınıfına gönderiyoruz.Sınıf
arkadaşlarının çoğunun annesi türbanlı.Ben değilim.Kızım sürekli "içimde bir ses var,senin
cehenneme gireceğini söylüyor.Kapanmalıymışsın,çok üzülüyorum" gibi sözler sarfediyor.Ben
ve babası bu konuda çok konuştuk kendisiyle."Hatta bir daha onu dinlemeyeceğim"
dedi.Ancak fayda etmedi."O ses hep kötü şeyler söylüyor seninle ilgili,sana
inanmamalıymışım" diyor.Hatta bazen durup dururken "kes sesini" diye bağırıyor içindeki
sese.Kulaklarını kapıyor duymamak için.Belki arkadaşları ile konuşup etkileniyor diye
düşündük ve şimdi kızımızı o okuldan alıyoruz.Fakat bununla kalmadı,bu kez de cinsel
düşünceler onu yormaya ve üzmeye başladı.Birisinin kendisini okşadığını,öptüğünü
düşünüyor sonrada çok üzülüyor,anlatırken utanıp,ağlıyor."Ben ne yapacağım" diye bize
soruyor çok çaresiz bir şekilde.Cinsel organını keşfetmiş durumda sanki.Oysa 8 yaşına henüz
bastı.Anne baba olarak endişemizi tahmin edemezsiniz.Kimseye anlatamıyor ama
kendimizde çözemiyoruz.Ne yapmalı,içimdeki kötü ses dediği şeyi nasıl durdurmalı,sorularına
nasıl cevap vermeliyiz hiç bilmiyoruz.Yardım ederseniz duacınız olurum.Saygılar.

Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunlar tıbbi olarak takıntı rahatsızlığı veya obsesif kompulsif
bozukluk ile uyumlu olabilir. Bu süreçte özellikle okul ortamında “sevgi dersi vb.. gibi” dersler
adı altında korkutmaca temelli eğitim etkili olabilir. Diğer yöndne bu konuda profesyonel
yardım aınabilmesi için bulunduğunuz şehirde çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurmanız
uygun olacaktır. Saygılarımla.
Soru 481
Doktor Bey öncelikle İzmirli olduğumu ve Ağrı'da öğretmenlik yaptığımı belirteyim. Buranın
iartlarından dolayı kızımı bir çocuk psikiyatrına götüremiyorum çünkü yok. vereceğiniz
cevaplar ebnim için çok önemli.Kızım 4 gün önce 2 yaşını doldurdu. yaklaşık 10 gündür gece
terörü yaşıyoruz.inanılmaz bir çığlık ağlama bağırma kendini yere atmalar kucağımıza
aldığımızda tokat atma ve susmadan en az yarım saat ağlama krizi geçiriyor. burada ancak
bulabilidiğimiz bir çocuk doktoruna gittik ve bize Atarax şurup önerdi ve çocuk psikiyatrına
götürün dedi.ancak dediğim gibi burada olmadığı için çaresizim.ilk çocuğumuz ve normalde
bundan 15 gün öncesine kadar da gayet normal ve mutlu bir çocuktu.şimdi ise hiçbirşeyden
mutlu olmuyor,yemek yemiyor ve geceleri uyku terörü yaiıyoruz ne yapabiliriz? şimdiden
teşekkür ederim.bu arada o ilacı kullanmalaı mıyım?
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.
Soru 482

özel bir kolejde anaokulu öğretmeniyim.2009 doğumlu bir erkek öğrencim var.kendince
olumsuz gördüğü olaylara(arkadaşının kolunun kendine teması,oyuncak
paylaşamama,vb)kakasını yaparak,öfke nöbeti boyutunda ağlayarak,arkadaşlarına zarar
verici davranışlarda(göze kalem batırma,saç koparma vb)bulunarak cevap vermektedir.Anne
öğretmen baba polistir.Sınıf arkadaşlarından bir yaş büyük olmasına rağmen konuşması hala
2-3 yaş grubu özelliklerini taşımaktadır.uyku saatinde uyumamakta,arkadaşlarını da
uyutmamaya yönelik davranışlarda bulunmakta,sürekli hareket hali içerisindedir.Ailesini
çocuk psikiyatr mı yoksa nörolojiyemi yönlendirmem gerekmektedir?İlginiz için şimdiden çok
teşekkür ederim.
Cevap:
Merhaba, çocuk psikiyatrisine bulunduğunuz şehirde yönlendirmek daha 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 483
İyi aksamlar. Benim 19 aylik ikizlerim var. Erkek olan hic konusmuyor.goz temasi kurmuyor.
İkiziyle oynamiyor. Televizyon bilgisayar vs. Cok ilgisi var. Soylediklerimizi anlamiyor yada
algilayamiyor. Gelisimsel pediatri ve norolojiye goturdum testler yapildi. Sorun yok dediler.
Yaygin gelisimsel gerilik denildi. Ozel egitim almasi icin okul bakiyoruz. Doktorlara gore cok
ileri degil iyi bir egitimle 1-2yila duzelir diyorlar. Ozel egitim ile birlikte bir pedogoga da
goturmemiz gerekir mi eerken anlayip getirmenizin cok faydasi var diyorlar sizin makalenizi
okudum bu konuyla ilgili benim dusuncem makalenizden sonra birde pedogog oldu. Siz ne
dusunuyorsunuz bebegim hakkinda ne soyler ve onerirsiniz. Simdiden tesekkur ederim
cevabiniz icin.
Cevap:
Merhaba, oğlunuzun değerlendirmesini yapmadığım için net şeylerden bahsetmem yanıltıcı
olabilir. Bu süreçte pedagogdan ziyade bu tanıyı koyan çocuk psikiyatrisi uzmanı ile takiplere
devam etmek daha sağlıklı olacaktır. Zira bu konu tıbbi bir sorundur. Saygılarımla.
Soru 484
Hocam merhaba. 5,5 yaşında oğlumda yaklaşık 1,5 yıldır kekemelik oldu. KArdeşinin olması
ve babamın cenazesini görmesinin tetişklediğini düşünüyoruz. Psikoloğa mı psikiyatiye mi

yönelenmemiz lazım. Bende de vardı ama şu anda yok. Yaşım 37 . 12 yıllık evliyiz. kızımın yaşı
3,5.

Bunun tedavisinde nasıl bir yol izlememiz lazım.

Teşekkür ederim .iyi çalışmalar.
Cevap:
Merhaba, bu konunun uzmanı ne çocuk psikiyatristi nede psikologdur. En uygun yaklaşım
konuşma dil terapisti ile iletişime geçmektir. Konu ile ilgili ek bilgiye site üzerindne
ulaşabilirsiniz. Saygılarımla.
Soru 485
slm benim 3 yasında bir oğlum var.söylediği sadece anne, dede ,geldik ve bir iki kelime daha
cümle kuramıyor anlama olarak herşeyi anlıyor.söyleneni yapıyor.bizde onu anlıyoruz
anlamamak mümkün değil bedensel ve seslerle anlatıyor mesela makasa kıt kıt arabaya ran
ran uçğa uuuuğ gibi çocuk doktoruna götürdüm konuşur hersey normal kulak burun boğaza
götürdüm oda normal dedi 4 yasana kadar bekleyin diyorlar geç kalmaktan korkuyorum
teşekkürler...
Cevap:
Merhaba, konuşma gecikmesinin pek çok farklı nedeni olabilir. Bu nedenle bulunduğunuz
şehirde çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurmanız daha 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.

