Soru 332
slm benim 2,5 yasında oğlum var kendisine aldığım hiçbir yeni kıyafeti giymek istemiyor buna
ayakkabıda dahil hep eskilerini giymek istiyor zorladığımda ise baya bir krize giriyor o
giyindirdiğimi çıkarana kadar ağlıyor ne yapacaımı şaşırdım nasıl davranmam gerektiğinide
bilimiyorum bana yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden tşekkür ederim
Cevap:
Merhaba, size önerilerim
1. Panik yapmayın. 30 yaşında halen bebekken giydiklerini giyebilecek kimse yok. Diğer
bir değişle zaman içerisinde şu an ne yaşarsanız yaşayın düzelecektir.
2. Onunla birlikte alışverişi yapmanız onun motivasyonunu arttırcaktır.
3. Çok zaruri durumlarda tercihlerini azaltmak için eskilerin kaldırılması faydalı olacaktır.
Saygılarımla.
Soru 333
5 yaşında bir oğlum var ana sınıfına başladı 2 ay bir sorun olmadan gitti 3 haftadır cok
ağlayarak servise bindiriyorum gitmek istemiyorum korkuyorum yalnız kalmaktan diye aglıyo
doktora getirdim prozac likit 20 mg 5ml verdi ama yanetkileri cok ne yapmam gerektiğini
bilmiyorum ne olur bana yardım edin
Cevap:
Merhaba, hangi yan etkiler ile karşılaştığınızı belirtirseniz bu konuda yardımcı olabilirim.
Saygılarımla.
Soru 334
İyi günler Sayın Genco Bey, benim oğlum 3 yaşını doldurdu çişini tuvalete gayet güzel yapıyor
ama kakasına gelince illa bez bağlatıyor ve gözümün içine baka baka yapıyor , her kakasını
yapmadan önce korkuyorum anne diyo , acıyor diyor bir ara kabızlık çekmişti hatta
poposunda çatlak yok ama hafif bir çıkıntı var , kreşe gidiyor ama bez bağlamıyorum bazen
sabahları yapmadan gidiyor bazende evde yapıyor götürüyorum kreşe çünkü yakın tanıdıkları
olmayınca dışarıda da yapmıyor , geceleri bezini bağlıyorum acaba bezi tamamen bıraksammı
ne yapsam bilemedim eğer yardımcı olursanız çok sevinirim...
Cevap:
Merhaba, tuvalet eğitimi konulu makalemden faydalanabileceğinizi düşünüyorum. Bu
konuda bazen tıbbi sorunların tuvalet eğitiminden daha önemli olabileceğini unutmayınız.
Diğer yönden tıbbi olarak 4 yaşına kadar zaman zaman bu sürecin uzaması normal olarak
değerlendirilebilir. Saygılarımla.
Soru 335
öncelikle iyi günler diyerek başlamak istiyorum. 2003 doğumlu bir oğlum var bu sene 5.sınıfa
başladı.her velide olduğu gibi bizimde ödev konusunda çok büyük sıkıntılarımız var.önceden
ödev yapmasada dersleri iyi dinlediği için notlarımız hep yüksek oluyordu.bu gün
ögretmenleriye bir görüşme yaptım ve derslerde pek aktif olmadığını sürekli farlı şeylerle
ilgilendiğini dersi dinlemediği ortak görüşleriydi.ben çalışıyorum ve berke 2 den akşam 7
kadar evde yanlız kalıyorçben gün içinde sürekli arayıp yönlendirme yapmaya çalışıyorum
ama pekde başarılı olamıyorum.ders için masasına oturduğunda saatlerce masada oturup
ders yapmıyor.bazen 4 saat bazen 5 saat masada hiç ders yapmadan oturuyor.bu kadar süre
ne yaptığını sorduğumda da hayal kuruyorm cevabını alıyorum.nasıl davranacağımı
bilmiyorum saatlerce orda oturduğu için ne dışarı çıkıyor,ne bilgisayar oynuyor nede

televizyon seyrediyor.tamamen hayatı o masanın etrafında geçiyor.ben bu konuda ne
yapacağımı şaşırmış durumdayım.Lütfen bana yardımcı olun.oğlum çok akıllı bir
çocukdur.usludur.yani hiç taşkınlığı veya asabiyeti yok.çok itiraz etmez.(ben şunuda
belirtmek isterim ben çok otoriter olmaya çalışıyorum ve bazen aşırı tepki verdiği biliyorum
ama onu kimseyle kıyaslamıyorum)
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durumun dikkat dağınıklığı ile uyumlu olabileceğini düşünüyorum. Bu
sorunun hangi durumdan kaynaklandığının saptanması için değerlendirilme yapılması faydalı
olacaktır. Saygılarımla.
Soru 336
merhaba benm oglum 9 yasında ve 3 yasında konustu ve suan 3.cuncu sınıfa gıdıyor
1arkadası dısında kımseyle oynamıyo okulda faln hep tek takılıyo ve ogretmenı derstede
sankı baska dunyası var ole dalıyo bıde arada bos bakıyo dedı ve herseyı sınırlı yedı yemek
dahı cok tıtız ögretmenı otızm olabılır dedı konustugumuzda ne yapayabılırım lutfen yardımcı
olun sımdıden cok tesekkur ederm
Cevap:
Merhaba, bu konuda sizin ev içerisinde birşeyler yapabileceğinizi düşünmüyorum. Tanısa
anlamda değerlendirme yapılabilmesi için bulunduğunuz şehirde çocuk psikiyatrisi bölümüne
başvurmanoz uygun olacaktır. Saygılarımla.
Soru 337
Mrhb.oglum ilkokula basladi bu sene,ayni zamanda kardesi de dunyaya geldi.okulda ders
dinlememe surekli dolasma halinde oldugunu soyluyor ogretmeni,evde ders yapmak
istemiyor,kiyafetlerini giyerken yok yakasi bol,pantlon beli sikiyor,pacasi kisa yada
uzun,ayakkabi sikiyor gbi bahaneler uretiyor...gece bizim odamizda uyumak istiyor,laf soz
kesinlikle dinlemiyor,caresiz kaldik ne onerirsiniz?simdiden tesekkur ederim
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunlar eğer süregelen bir hal alma eğilimindeyse, sene başından
buyana azalma eğilimi göstermiyorsa profesyonel destek alınması faydalı olacaktır. Site
üzerinden dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu konulu makalem faydalı olabilir.
Saygılarımla.
Soru 338
Benim oğlum 5 yaşında anaokuluna gidiyor,okulda arkadaşlarına karşı çok tepkili bu tepkiler
bazen şiddet çogunluklada sinirli tavır göstererek oluyor ayrıca çevrede onunla şakalaşan
insanlara karşı çok tepkili kısacası yoğun ilgiye karşı şımarık ve tepkili tavırlar sergiliyor,çok
kararlı ve diretkar tavırları olan çok sosyal bir çocuk aslında ama gördüğümüz kadarıyla
özgüven hat safhada dünyanın merkezine kendini koyma çok fazla belki bu yaş için normal
olsada ileride sorun olarak karşımıza çıkarmı birde bu diğer insanlara olan tavırlarını nsl
düzeltebiliriz biz anne baba olarak daha ılımlı elimizden geldiğince isteklerine elimizden
geleninde fazlasıyla cevap veriyoruz yanlış davranışlarını uyararak anlatmaya herseferinde
çalışıyoruz ama daha benimle olan ilişkisi babaya göre daha iyi tüm ana ihtiyaçlarını ben
karşılıyorum,baba daha sakin kendi halinde biri çocukta tüm sıkıntılarını daha çok bende
gideriyor.Doğdugundan beri huzursuz zor bir bebekti gaz problemimiz oldu sonrasında 2 yıl
bademciklerden ötürü sürekli rahatsızdı 3 yaşında bademcik ameliyatından sonra düzeldi.Ben
çocuğumun bu davranışalrının düzelmesi için neler yapmalıyım?Okulda öğretmeniyle bu ara
yaptığı yanlışlar için cezalandırma yöntemi uyguladık,devam ederse en sevdiği oyuncakları

öğretmenine götüreceğimi söyledim nitekimki götürdümde ama çok bir gelişme göstermedi
son iki haftadır okulda sıkıntı yaşıyoruz ondan önce yoktu.Öğretmeni ben merkezciliğin çok
fazla olduğunu ne yaparsa yapsın kimsenin ona kızmadığını düşündüğünü ve herkezden daha
önemli olduğunu düşündüğünü belirtti,kıyafetlerine kendine gösterdiği önemde bunu
pekiştiriyor zaten,arkadaşları arasında liderlik ediyor herkezin onun yaptığı hareketler
karşısında gülmesi onun ilgi çekmek için bu hareketlerinin devamının gelmesine yol
açıyor.Evdede bu kadar olamsada daha sakin ama herzaman ısrarlı davranışlar sergiliyor
benim herzaman onun karşısında kararlı durmam gerekiyor çoğu zaman yapmaya
çalışıyorum ama yapamadığım böyle olsada olur çok önemli değil dediğimde çok oluyor:)Evet
bu güçlü asker karşısında(kendini asker sanıyor)nsl tavır sergilemeliyim,sorunumuzun
temelinde ne olabilir,nsl aşarız?Şimdiden çok tşkler ediyorum.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunların çocuğunuzun sosyal hayatı üzerine olan etkisini
değerlendirdiğimde profesyonel destek alınmasında fayda olacağını düşünüyorum. Bu
konuda bulunduğunuz şehirde benimde hocam olan Prof. Dr. Özgür Yorbik ile iletişime
geçebilirsiniz. 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 339
2007 dogumlu kızım için psikiyatr ile görüştüm benim teşhislerim ve testlerle %100 dikkat
eksikliği teşhisi konuldu ilaç önerdi ancak bunun dışında internetten okudugum yazılar
ilaçlarla ilgili çok iç açıcı değil başka ne yapılabilir yada bu ilac ne kadar süre ile kullanılacak 1
yıl 3 yıl yada ömür boyumu olacak?
Cevap:
Merhaba, internette yazılan her yazının doğruluğuna kesin bir inanç göstermediğinizi
düşünüyorum. Zira bir çok internet kaynağında uzaylılardan, dünyayı yöneten değişik
güçlerden vb. birçok inanılması güç şeyden bahsedebilir. Diğer yönden tedavi süreci
çocuğunuzun durumuna göre belirlenecektir. Ancak kesinlikle bunun ömür boyu
sürmeyeceğini söyleyebilirim. Saygılarımla.
Soru 340
Mrb hocam benim 7 yasinda bi oglum bu sene okuka başladı fskat bizim sıkıntımız var bu
konuda yardımınaza ihtiyaçmiz okul oncesi eğitim almasina rağmen okulda hic eğitim
almsmis gibi ilgilenmiyormusuz gibi davranıyor cok zeki olmasi ragmen derslerini cok zor
yaptiriyoz ayrıca etutede gitmesine rağmen hic umursamiyor ders demelin ne derseniz diyin
o şekilde cok zorlayincada inatllasiyor bizimle ne yapmam gerekiyor bukonuda lütfen
yardımcı olabilirmisiniz.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durum dikkat eksikliği hiperaktivite, okul uyum sorunları, ayrılık
kaygısı, okul reddi gibi pek çok farklı psikiyatrik sorun ile ilişkili olabilir. Bu sürecin netlik
kazanabilmesi için değerlendirme yapılması gerekmektedir. Saygılarımla.

Soru 341
hocam merhaba,
6,5 yaşında bir oğlum var. ilkokul 1. sınıfa gidiyor.okulda problemleri var ders yapmaması
ödevi olupta yapmamak için yalan söylemesi ,ögretmeni dinlememesi , arkadaşları ile kavga
etmesi ,sinirli hareketler ve hiç mutlu olmayan bir çocuk neler yapmalıyım. yardım rica
ediyorum
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durum dikkat eksikliği hiperaktivite, okul uyum sorunları, ayrılık
kaygısı, okul reddi gibi pek çok farklı psikiyatrik sorun ile ilişkili olabilir. Bu sürecin netlik
kazanabilmesi için değerlendirme yapılması gerekmektedir. Saygılarımla.
Soru 342
Oğlum 10 yaşında 5. sınıf öğrencisi. Okulunda her ay tüm derslerden girdiği genel bir sınav
var. Ayrıca diğer derslerden klasik sınavlar var. Sınav dönemi kaygılarımız, korkularımız
armakta yapacağım endişesi ile ağlamalar başlamakta ve sınavda bazen bildiği soruyu bile
yapamamakta. Ebeveyin olarak bu kaygıların anlamsız olduğunu, sınavların önemli
olmadığını, her şeyden önemlisi onun sağlığı olduğunu söylemekteyiz ama bir gelişme
kaydedemedik. Ayrıca başarısız bir çocuk değil okulda başarılı, sosyal aktivitelere katılan bir
çocuk. Onun kaygılarını azaltacak neler yapabiliriz. Teşekkür ederim
Soru 343
Oğlum 10 yaşında 5. sınıf öğrencisi. Okulunda her ay tüm derslerden girdiği genel bir sınav
var. Ayrıca diğer derslerden klasik sınavlar var. Sınav dönemi kaygılarımız, korkularımız
armakta yapacağım endişesi ile ağlamalar başlamakta ve sınavda bazen bildiği soruyu bile
yapamamakta. Ebeveyin olarak bu kaygıların anlamsız olduğunu, sınavların önemli
olmadığını, her şeyden önemlisi onun sağlığı olduğunu söylemekteyiz ama bir gelişme
kaydedemedik. Ayrıca başarısız bir çocuk değil okulda başarılı, sosyal aktivitelere katılan bir
çocuk. Onun kaygılarını azaltacak neler yapabiliriz. Teşekkür ederim
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durumun kaygı bozukluğu ile ilişkili olabileceğini düşünüyorum. Bu
konuda eğer sorunların boyutu ciddiyse yardım alınabilir. Saygılarımla.
Soru 344
49 aylık bir kızım var. Kreş öğretmeni dikkat dağınıklığı sebebiyle bir danışmana yönlendirdi
bizi. Danışmanımız da disleksiden şüphelendi ve bir çocuk psikiyatristi görmemizi önerdi.
Kızım sayı sayamıyor, sevmediği aktivitelere çok ilgisiz, oyunlardan bile hemen sıkılıyor, ince
motor becerileri zayıf, taşırmadan boyama yapamıyor, daha ziyade karalama yapıyor, üçgen
kare vs basit şekilleri çizemiyor, yönergeleri uygulamakta zorlanıyor, kreşte de arkadaşlarına
bakıp aynısını yapıyormuş.
Disleksi teşhisi ile ilgili çalışma yapıyor musunuz? Yapmıyorsanız bir uzman önerir misiniz?
Teşekkürler.
Cevap:
Merhaba, disleksi tanısı için oldukça erken yaşlardasınız. disleksi kelime anlamı olarak
okuma bozukluğudur. 4 yaşındaki bir çocuğun okuma sorununun araştırılması ise komik bir
durum olacaktır. Diğer yönden bahsettiğiniz alanlarda yaşanan sorunlar 6 yaşından sonra
disleksi konusunda bir risk faktörü olabilecek olmasına karşın bu yaşlarda bu
tanımlamalardan kaçınılmalıdır. Diğer yönden öğrenme sorunlarına yönelik olarak gelişim
değerlendirme testleri planlanabileceğini düşünüyorum. Saygılarımla.
Soru 345

slm iyi günler iyi çalışmalar 03.10.2010 doğumlu bir kızım var. sürekli hırçın sürekli boğazını
temizleme ihtiyacı gibi öksürüyo. heleki bu öksürükler annaanne yanındayken çok az anne ve
baba yanında iken çoğaltıyor. sürekli sabah ben ananeye gitmicem evde kalacam sizde
gitmeyin diyor sizce ne yapmamız gerekiyor psikolojik destek almamız gerekir mi?
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunları 1 ay kadar takip etmeniz uygun olacaktır. Her ne kadar tik
bozukluğu için erken bir yaş olmasına rağmen bu alanda takip edilebilir. Diğer yönden size
önerim bu şikayette dolayı genel pediatri bölümüne başvurarak buna neden olabilecek
sinüzit, reflü gibi tıbbi durumları değerlendirmeniz olacaktır. Saygılarımla.
Soru 346
merhaba, ben 21 yaşındayım o kadar çok sıkıntılıyım ki bazeen intiharı bile düşünmüyor
değilim. psikolojim ne kadar yerinde bilmıyorum! Bende öyle bir sorun var ki zekamın
gerçekten normal insanlardan cok cok geride oldugunu düşünüyorum. sürekli unutuyorum.
çalıştıgım ortamda işime adapte olamıoyrum ilgi gösteremıyorum sürekli unutkanlık
üzerimde. liseyi terkettim. ehliyetimi bile kazanamadım. kafayı yemek üzeriyim . hiçbirzaman
hiçbir konuda başarılı olamadım. Bu dünyada boşuna yaşadıgımı hissediyorum. ne
yapacagımı bilmıyorum ve ailemden cok utanıyorum......
Cevap:
Merhaba, uzmanlık alanım 0 -18 yaş aralığında olmasına rağmen bahsettiklerinizden depresif
bir ruh halinde olduğunuzu anlayabiliyorum. Bu klinik tabloda değersizlik düşünceleri,
yetersizlik duyguları ve genel bir mutsuzluk hali hakim olacaktır. Size önerin en kısa sürede
yetişkin psikiyatrisi bölümüne başvurmanız olacaktır. Saygılarımla.
Cevap:
Merhaba, bu tanı için bazen farklı testlerden yardım alınmasına rağmen kesin tanı için her
hangi bir test yapılmasına gerek yoktur. Site üzerinden makalemden bu süreç ile ilgili ek
bilgiye 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 347
hocam 4 yaşında yaşıtlarına göre konuşma geriliği olan bir oğlum var. çocuk nöroloğuna ve
çocuk psikiyatrisine götürdük dikkat eksikliği ve hiperaktive teşhisi koydular.kreşe
yazdırmamız söylendi.yazdırdık dil gelişiminde gelişme oldu ama çocuğumda beni rahatsız
eden bazı davranışları var.el çırparak sevinçle koşturmalar,kalabalık ortamlarda anlamsız
kontrolsüz hareketler ,dilini çiğneme gibi.hocam kreş zamanla bunlarıda halledermi yoksa ek
destek almalımıyız.
Cevap:
Merhaba, değerlendirmesini yapmadığım için bu konuda size net şeylerden bahsetmemin
yanıltıcı olabileceğini düşünüyorum. Diğer yönden tanı eğer sözel anlatım bozukluğu ise
sıklıkla 6 yaşına kadar düzeldiğini söyleyebilirim. Saygılarımla.

Soru 348
sayın doktorum merhaba
17 yaşında doğumda oksijensiz kalmadan dolayı,orta düzeyde zeka özürlü bir kızım
var,kızımızn bu durumunu 3-4 yaşlarında fark edebildik gerekli rehabilitasyon egitimini
vermeye çalıştıksada dikkat eksikliği ve aşırı hareketli olmasından dolayı tam anlamıyla eğitim
aldıramadık yaşı büyüdükce sorunlarıda büyümekte bize saldırmakta kardeşleriyle sürekli
kavga içinde olmaktadır birçok tedavi(tıpbi-ozon-sülük vs..) yöntemini denedik,sizden ricam
bu sorunumuzu nasıl hafifletebiliriz biraz sakin ve saldırması olmasa toplum içine çıkacagız
ama evden dışarı çıkamıyoruz bize bu konuda ne önerebilirsiniz ilgi ve alakanıza şimdiden tşk
ederim ,iyi günler.
Cevap:
Merhaba, bu konuda uygulanabilecek ilaç tedavilerinden fayda sağlanabileceğini
düşünüyorum. Bu nedenle çocuk psikiyatri bölümüne başvurmanız uygun olacaktır.
Saygılarımla.
Soru 348
çocuğumda kusma rahatsızlığı var miğdesi ile ilgili hertürlü tahlil e tetkikleri yapıldı herhangi
bir problemi yok ancak yemek yemek istemiyor tv karşısında yediriyoruz ancak onuda
kusuyo. bunu aşmamız mümkün olabilirmi acaba çocuğum 2,5 yaşında
Cevap:
Merhaba, çocuğunuzda bu durumun tıbbi olarak nedeni saptanmadıysa, psikojenik kökenli
olduğu netlik kazandıysa sizin üzerinizden yapılabilecek davranışsal terapi uygulamalarından
fayda sağlayabilirsiniz. Saygılarımla.
Soru 349
merhaba hocam benim oğlum 2. sınıf öğrencisi oğlum sınıfta gayet başarılı.öğretmenide
memnun fakat çok yavaş olduğu için öğretmende bizde dayanamaz hale geldik.3 tane soruyu
ben 1,5 saatte yaptırabiliyorum.unutkanlığıda var.kendinin farklı olduğunu düşünüyor.çocuk
psikiyatri bölümüne götürdük.test yapılmadı sadece dehp teşhisi koyuldu.ilaç yazacaklarını
söylediler.kardiyoloji bölümüne randevu verdiler.fakat benim oğlum okulda başarılı ilaçlık bir
durummudur bilmiyorum.ilaç kullanmadan tedavi yöntemi varmı teşekkür ederim şimdiden
Cevap:
Merhaba, değerlendirmesini yapmadığım için bu konuda size net şeylerden bahsetmemin
yanıltıcı olabileceğini düşünüyorum. Ancak tanı dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ise en
etkili tedavinin ilaç tedavisi olduğunu söyleyebilirim. Saygılarımla.
Soru 350
1 sınıf öğrencisi cocuk okulda öğretmen ve arkadaşları ile konuşmamayı tercih ediyor
genelde evde kardeşleri ile sorunyok sorun okul öğretmen ve arkadaşları öğretmeni teşhis
dtmiş
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorun selektif mutizm ile ilişkili olabilir. bu sorunda uygulanabilecek
terapi ve şiddetli durumlarda ilaç tedavilerinden fayda sağlanabilir. Saygılarımla.
Soru 351
Slm benım 13 yaşın bır oglum var dışardan bakıldıgında cok sakın bır cocuk ogretmenlerı cok
memmunlar hıcbır davranış bozuklugu yok cok efendı dıyorlar .oglumum bır kac tane sorunu
var bızım ve ogretmenlerının gozlemledıgımız oncelıkle sorunlarımızdan bırısı gece
uykusunda konuşarak kalkması ve bazen odanın ıcınde dolaşıyor napıyosun dıye soruyorum

bılmıyor uyandıgında yatagına gırıp yatıyor sabah hatırlamıyor , cok duygusal kucuk bır
sorunda aglıya bılıyor , alıngan ve hep ılgı beklıyor , ıcıne kapanık , arkadaşlık kurmada
sorunumuz var , bırde sınıfta dersı dıkkaklı dınlemıyormuş bıze ne önerirsiniz teşekkurler
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunların boyutu değerlendirildiğinde çocuk psikiyatrisi bölümünden
yardım alınmasında fayda olacağını düşünüyorum. Diğer yönden uyku bozukluğu ile ilgili
başlangıçta çocuğunuzun uyku düzeninin sağlanması, kendisine zara vermesinin önüne
geçebilmek için çevresinin geceleri güvenli hale getirilmesi uygun olacaktır. Saygılarımla.
Soru 352
iyi günler. geçen gün 3 yaşındaki kızım uykudan ağlayarak uyandı. terlemişti hırçındı ama
sorularıma cevap veriyordu. terlemesi bir süre devam etti. daha sonra sakinleşti uyumak
istedi. uyutmadım. ben telaşla doktora götürdüm. havale olabileceği söylendi. başka doktor
gece terörü olabilir dedi. araştırdım . öncesi ve o anı gece terörüne çok benziyor. benim
sorum: kızım uyumak istediğinde uyutmamam olumsuz bir şeye neden olur mu? ayrıca 3-4
gün hastaneye gittik . çok korktu. şu an bu korkuyu yenmeye çalışıyoruz. Şu an biz ne
yapabiliriz. bunun hakkında bilgi verirseniz çok memnun oluruz. kolay gelsin
Cevap:
Merhaba, anlattıklarınızdan kötü bir rüya görmüş olabileceğini düşünüyorum. Çocuğunuzun
bilinci yerinde, yalnızca terlemiş, belki korkmuş, ancak her iki durum ile de belirgin bir uyum
göstermemektedir. Diğer yönden bu süreçte uygun yaklaşım ilk aşamada gerekli
değerlendirmeler sonrasında şikayetlerin takip edilmesidir. Saygılarımla.
Soru 353
sayın hocam 34 aylık bir oğlum var son 6 7 aydır bir hırçınklık dışardan eve aglayarak giriyor
istedigi bişey olmayınca saldırganlaşıyor ve aglama nöbetleri oluyor 15 20 dakika belkide
daha uzun böyle durumda dikkatini başka yöne çekemiyorum başka drumlarda dikkatini
başka yöne çekiyoruz unutuyor hemen ama sinrli oldugunda imkansız dışrada kim varsa
vuruyor oyun oynaraken çocukları ıtiyor seneye kreşe veriyoum acaba bize yararı olurmu
normalde çok uyumlu ama sinirlenince gözü bişeyi görmuyor babamızda aksi snirli bişey
konuşulmuyor hemne bagırıyor babasına çekmiş olabilirmi tşk
Cevap:
Merhaba, çocuğunuzun yaşı değerlendirildiğinde bahsettiğiniz sorunların birçok aile
tarafından yaşanabileceğini söyleyebilirim. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken temel nokta
sonradan ortaya çıkan davranışlardan çevresel etkilerin sorumlu olup olmamasıdır. Özellikle
bu davranışların çevresel değişiklikler sonrasında ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu
değişiklikleri düzenlemek ilk adım olabilir. Saygılarımla
Anahtar Kelimeler; Çocuk psikoloji, Çocuk psikolojisi, Çocuk Psikoloji Ankara, Çocuk Psikolojisi
Ankara, Ankara, Çocuk Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrist, Dikkat Eksikliği, Otizm, Çocuk ve Ergen
Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Genco Usta, Otizm, Atipik Otizm, Ders Başarısızlığı, Çocuklarda alt
ıslatma sorunu, Çocuklarda Masturbasyon, Çocuk ve Boşanma, Dikkat Testi, Dikkat Eksikliği
Hiperaktivite Bozukluğu, Çocuk Pedagog Ankara, Genco Usta, Pedagog Çocuk Ankara, Çocuk
Psikiyatri Ankara, Çocuk Psikoloji, Dikkat Eksikliği Tedavisi.
Soru 354
merhaba hocam benim 18 yaşında birkızım var biz anne baba ayrıyız kızım 5 yaşındayken
babamız bizi bir kadın yüzünden terketti 3 kızımla yaşam mücadelesine başladık bir işe girdim

hala çalışmaktayım elham dülillah 2kızımda üniversiteyi okudu meslekleri eline aldı evlendi
ama küçük kızımı okutamadım okumayacagım dedi yatılı kursa verdim hafız olacagım dedi 5
ay gitti kursu terk etti işe verdim1ay çalıştı bana karşı saygısı yok beni düşman gibi görüyor
yalan söylüyor çalıştıgı yerden kasadan para çalmış kamerayla tespit etmişler neden böyle
birşey yaptın kızım sana yakıştımı diye sordum biliyorom yakişmadı ama yaptım dedi sürkli
erkek arkadaşı degiştiriyor hiç eve ev işlerine yardmcı olmuyor çok para harcıyor sigara içiyor
banyo yaptıramıyorum sudan nefret ediyor sözümü hiç dinlemiyor dr götürüyorum özel
mehmet filize ilaç kullanıyor ilacın ismi risperdal 1mg akşamları yarım sabahlarıda selecra
100mg veriyorum sanki ilacı içen odeyil ne sersemlik ne başka bir şey hocam çok korkuyorum
ne olur yardım edn ne yapmam gerekiyor nasıl davranacagımı şaşırdım sanki heran ellerimin
arasındandan kayacakmiş gibi hocam hakkınızı helaledin çok teşekkür ederim şididen
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunlar ergenlikten sonraki yaşlarda sıklıkla azalma eğiliminde
olacaktır. Ancak sorunların boyutu düşünüldüğünde bu süreçte kişilik yapısına farklı
yansımalar olabileceğini düşünüyorum. Bu gibi durumlarda uygulanabilecek terapi ve şiddetli
durumlarda ilaç tedavilerinden fayda sağlanabilir. Saygılarımla.
Soru 355
mehaba kızım 28 aylık ve bebekliğinden beri çiığlık atarak uyanıyor doktorlar idrar yolu
enfeksiyonu ve kulak iltihabından şüphelenip baktılar ve bulamadılar bu hafta ise 2 gündür
çığlık atarak uyanıyor kucağıma almak istesem kendini kasıp çırpınıyor ne yapacağımı
bilemiyorum 30-45 dk ağlıyor bu uyku terörümü bilmiyorum ne yapmalıyım sabah ise çok
mutlu uyanıyor. Yüksek sesten ağlayan çocuklardan çok korkuyor ve ağlıyor kalabalık
ortamlara özellikle çocuklu giremiyoruz konuşmamızda gecikti akranlarının yanına
götürmeye çalışıyorum ama daha çok geriliyoruz 2 kelimelik cümle kullanmıyor anne su yada
su ver demiyor fakat 20 tane ezbere şarkı biliyor ve melodileriyle söylüyor çocuğumda bi
sıkıntı var fakat adını koyamıyorum ne yapacağımı bilmiyorum umarım bilgi verir bizi
yönlendirirsiniz iyi çalışmalar.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz konuda ilk adımım tıbbi nedenlerin dışlanması olmalıdır. Size önerim
çocuğunuzun video kaydı ile çocuk nörolojisi ve çocuk psikiyatri bölümüne başvurmanız
olacaktır. Diğer yönden konuşma alanındaki gecikmenin ayrıca değerlendirilmesi
gerekmektedir. Saygılarımla.
Soru 356
merhaba genco bey..kızımda.zeka gerili tesbit edildi..kızım üçüz teki erken doğduklarından
kuvezde 3 ay kaldılar.kızım kuvezde beyin kanaması gecirde ve şant takıldı. iki oğlumda
problem görünmüyor ve 2.ci sınıfa gidiyorlar.kızım bu sene bire başladı fakat çok
zorlanıyoruz.rehabilitasyon merkezindende bireysel ders alıyor.ne yapacağımı bilmiyorum
nasılyaklaşacağımıda bana bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim...
Cevap:
Merhaba, zeka gerilinde eğitsel yaklaşımlar temeli oluşturmaktadır. Diğer yönden ek olarak
bulunabilecek dikkat dağınıklığı, hareketlilik, davranış sorunları veya duygusal sorunlarda
çocuk psikiyatrisinden destek alınabilir. Saygılarımla.
Soru 357
Yegenim 8 yasinda zekasi iyi ama cok haraketli ramada egitim gordu otizm diye ama yanlis
tesis koydular ilac kulaniyor yegenim hircin saldirgan kullandi ilaclar fayda etmiyor sizden
yardim bekliyorum ne yapmamiZ lazim

Cevap:
Merhaba, otizm tanısı tıbbi bir tanıdır ve tıp uzmanları tarafından konulması gerekir
(uzmanlığı eğitim olan RAM da görev yapan kişiler tarafından değil). Diğer yönden otizm ile
ilgili site üzerinden makalemden yararlanabilirsiniz. Başlangıçta yapılması gerekenin
bahsettiğiniz sorunların kaynağını saptamak ilk adım olabilir. Bu süreçte uygulanabilecek
tedavilerden fayda sağlanabilir. Saygılarımla.
Soru 358
Doktor bey benim 3.5 yaşında bir oğlum var ve oğlumun 1 yaşından beri kabızlık sorunu var.
Bununla birlikte yeme problemimiz de var. Severek yediği bir yemek ismi bile yazamıyorum.
Sebze yemeklerini ve çorbaları hiç yemiyor. buna bağlı olarak kabızlığı düzeltemiyoruz.
Zaman zaman yemesi düzelince kakasındaki farklılığı görebiliyoruz. ancak oğlum artık kaka
yapmaktan çok korkuyor. kaç kez doktora götürdük şurup veya krem kullandık. suya oturtuk,
hala da devam ediyoruz. Fakat bu korkuyu bir türlü yenemedik. oğlum kakası gelince tutuyor
ve yapmak istemiyor. Tabi bu zaman zarfında hep huzursuz ve hırçın oluyor. Seneye kreşe
yazdırmayı düşünüyorum, ancak bu kaka sorunumuzdan dolayı endişeleniyorum. Nasıl bir yol
izlemeliyim, lütfen bana yardımcı olun.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunların tıbbi sorunlardan kaynaklanabileceğini düşünüyorum.
Çocuğunuzun ağrılı kaka yapması temel sorununuz olabilir. Bu sorun nedeni ile
uygulanabilecek tedavilerden fayda sağlayabilirsiniz. Diğer yönden bazen çocuğun kaka
yapmak istememesi neden ile yemek yemeyi azaltması yaşadığınız iştah sorunları ile de ilişkili
olabilir. Saygılarımla.
Soru 359
ilk okul 1. Sinifa gidiyor.ama hemen hemen her sabah kusuyor.yanliz kalmak tanda korkuyor.
Cocugumun kendine guveni yok.Ne yapmaliyim.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorun kaygı bozukluğu ile ilişkili olabilir. Size önerim bulunduğunuz
şehirde çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurmanız yönünde olacaktır. Saygılarımla.
Soru 360
Merhaba 2.5 yasında bır kızım var.evdekı tadılat sırasında matkap sesınden sonra cocugumda
butun seslere karsı cok fazla tepkı vermeye basladı korkudan kulaklarını kapatıp aglıyor o an
kafasını bacagıma koyup tıtreyerek sakınlesene kadar kafası kaldırıp elını kulagından
cekmıyor tepkılerı ben cok uzuyor gercekten yardım almalımıyım korkuyorum gelısıme acık
cok zekıde onu kaybetmekten korkuyorum ne olur kısacada olsa bılgılendırırsenız cok
memnun olurum.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunun sıklıkla zaman içerisinde azalacağını söyleyebilirim. Eğer bu
durum 1 ay içerisinde azalma eğilimi göstermiyorsa aşamalı ekspojur uygulamaları için
profesyonel alabilirsiniz. Saygılarımla.
Soru 361
Merhaba 4 yaşındaki kızım aile içi, tartışmalarda susarak veya bağırarak tepki veriyor onun
ruh sağlığı için boşanmadan vazgeçiyorum ne yapmak lazım ben çalışan anneyim kzızım kreş
hala ve babanne üçlüsünde geziyor akşam eve babası getiriyor en erken 20:30 da getiriyor
babası ne yapmama lazım yardımcı olurmusunuz
Cevap:

Merhaba, çocuk gelişiminde ilk basamağı çocuğun uygun bir çevrede yetiştirilmesi oluşturur.
Bu nedenle başlangıçta çocuğunuz için uygun bir çevre sağlamanız ilk adım olmalıdır.
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 362
2006 doğumlu kızı var ikinci sınıfa gidiyor hergibir bir rahatsızlığı yok, yanlız okumada
heceleyerek zor okuyor
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorun okuma bozukluğu ile ilgili olabilir. Bu nedenle çocuk
psikiyatrisinden yardım almanızda fayda vardır. Saygılarımla.
Soru 363
Mrb hocam benim 2.5 yasinda ve 1 yasinda 2 tane kizim var buyuk kizim tuvaletini
soylemiyor hala bez kullaniyoruz tuvalet egitimi konusunda gecmi kaldim su anda krese
gidiyo bu egitimi nasil vermeliyim kucuk kizimda var cok zorlaniyorum nasil yapicam
bilmiyorum bilgi verirseniz cok sevinirim
Cevap:
Merhaba, büyük kızınız için geç kaldığınızı düşünmüyorum. Diğer yönden küçük kızınız için ise
erken bir dönem olabilir. Ancak bu sürecin çocuktan çocuğa farklılık göstereceğini
unutmayınız. Zira her çocuğun gelişimi aynı olmayacaktır. Site üzerinden tuvalet eğitiminde
yapılması gerekenlere ulaşabilirsiniz. Saygılarımla.
Soru 364
Merhabalar,
Benim oğlum 8 yaşında, evde çok güzel konuşmasına rağmen okulda hiç konuşmuyor.
Derslerde çok başarılı , deneme sınavlarında ve yazılılarda hiç yanlışı olmuyor. Danıştığımız
bir doktor "Selektif Mutizm" tanısı koydu. Bu konuda ne yapmalıyız.
Şimdiden teşekkürler
Cevap:
Merhaba, selektif mutizmde uygulanabilecek terapi ve şiddetli durumlardailaç tedavi
uygulamalarından fayda görebilirsiniz. Bu konuda bulunduğunuz şehirde çocuk psikiyatrisi
bölümüne başvurmanız uygun olacaktır. Saygılarımla.
Soru 365
benim cocuğumda dikkat eksikliği ve hiperaktive var biz 2 sene ilaç kullandık ama sonradan
bıraktık cevre dolayısıyla oğlum almamakta ısrar etti arkadasları kırıcı oldular suan 6. sınıfa
gidiyo rehberlik öğretmenimiz bu sene ilgi gösterdi bize kendisi bi kurumda calışıyormuş
bana eğer özel ders için rapor alırsam (raporun adını unuttum kusura bakmayın)devletin bu
dersi karsılayacağını söyledi
ben bu raporu nasıl alabilirim rica etsem bana bilgi verir misiniz acaba

Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz raporun özürlü sağlık kurulu raporu olduğunu düşünüyorum.
Değerlendirme için üniversite hastanelerine başvurabilirsiniz. Diğer yönden bu durumun
çocuğunuz üzerine etkisini değerlendirdiğimde tedaviye devam edilmesinin uygun olacağını
düşünüyorum. Saygılarımla.
Soru 366
Merhaba,
8 yaşında bir erkek yeğenim var. Ciddi anlamda iletişim problemi var. Örneklerle anlatayım,
soru sorduğunuzda bi kaç kez tekrarlamamızdan sonra cevap veriyor(hatta yüksek sesle
söylememiz gerekiyor), sohbet hiç yok, en ufak bişeyde bile örn; şurdan kalk şuraya otur
dendiğinde bile "ben güçlüyüm oraya oturmam", yada telefonun sesini kıs dediğimizde,
"yüksek sesli daha güzel" şeklinde ya bahaneyle yada direk itirazla hiç bir söyleneni
yapmıyor. Yani yaşıtlarından çok farklı, asla bir şey anlatmaz. Ama bunun yanısıra inanılmaz
zeki ve zehir gibi bi hafızaya sahip. Telefon, plaka, dersleride çok iyi. Ödevini 5 dk.da yapar.
Bazı doktorlar otizm dedi. Rehabilitasyon merkezine götürdük, bizlik birşey değil dediler.
Sizin yerinizde Ankara'da, gelmemiz mümkün değil. Açıkcası ailede sorunun üzerine bir türlü
eğilemedi. Ne yapmamız lazım, anlattıklarım size neyi çağrıştırıyor ve İstanbul'da
önerebileceğiniz bir doktor ve klinik vs. var mıdır? Teşekkür ederim
Cevap:
Merhaba, benimde hocam olan Prof. Dr. Özgür Yorbik’i önerebilirim. Diğer yönden
değerlendirmesini yapmadığım için söyleyeceklerimin yanıltıcı olabileceğini düşünüyorum.
Saygılarımla.
Soru 367
Merhaba,
Ben 34 yaşında ,memur,3 ve 5,5 yaşında çocukları olan bir babayım. İzmir'de yaşıyoruz.
Kızım(5,5yaşında) bu yıl kreşe başladı. Yaklaşık 4 aydır kreşe gidiyor. Geçen ay bir
sabah hasta olduğu için kızımı servisiyle kreşe göndermedim. Hastaneye götürüp tedavisini
yaptıktan sonra(soğuk algınlığı) kreşine ben götürdüm .Ama hastaneden çıkıp kreşine varana
kadar kızım ,benim kreşine girmemi istemedi.Kızımın bu davranışına çok üzüldüm. Yaşının
küçük olmasına rağmen sanki benden utanıyormuş gibi hissettim kendimi. Kreş
öğretmeniyle bu konuyu paylaştım ve doğruysa eğer bana kızımın beni çok sevdiğini
söylediğini ve kıskandığı için kreşe benim girmemi istemediği
gibi bir durum olduğunu söyledi.Ama ben hiç tatmin olmadım. İki gün önce kızım annesiyle
yine hastaneye gitti kontrol için ve annesi hastaneden sonra onu kreşine götürdü.Ve kızım
annesine de aynı şekilde davranmış, kreşe girmesini orada bulunmasını istememiş yine.
Kızımla gerek annesi gerek ben neden kreşine gitmemizi istemediğini
sorduğumuzda "istemiyorum işte " diyor ve düzgün bir yanıt alamıyoruz. Kızıma kreşini
sorunca ise gayet neşeli ve kreşine gitmek istediğini,kreşini ,öğretmen ve arkadaşlarını
sevdiğini görüyorum. Ama yine de içimde bir sıkıntı var.Kızımın anne ve babasını neden
kreşinde görmek istemediğinin tatmin edici bir sebebini bulamıyoruz. Lütfen bizle sıkıntımızla
ilgili yorumlarınızı paylaşırsanız seviniriz.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz yaşlar çevresel farkındalığın hızlı bir şekilde artış gösterdiği yaşlardır.
Özellikle bu süreçte pek çok farklı davranış tarzı ile karşılaşabilirsiniz. Ancak burada önemli

olan durum çocuğun davranışının onun günlük yaşamını, arkadaş ilişkilerini ailesi ile olan
ilişkilerini ne kadar etkilediğinin tespit edilmesidir. Bu alanlarda bir etkilenim yok ise
endişelenmenize gerek yoktur.
Soru 368
Öncelikle iyi çalışmalar.Benim 62 aylık bir oğlum var.şuanda anaokuluna gidiyor.önceleri iyi
gidiyordu herşey, oğlum 3,5 yaşından beri okuma yazma biliyor.şuanda hergün
anaokulundan yaramazlık şikayeti alıyorum, kendinden küçüklere vurmalar, öğretmenlerini
dinlememeler, ve daha birsürü yaramazlıklar.bu konuda ne yapabiliriz.sizin ilgi alanınıza
giriyormu?
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunlar dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi tıbbi
nedenlerden veya sınıf ortamının beraberinde getirdiği yetersizlikler veya çevresel
değişiklikler veya çocuğun erken öğrenmesi ile ilişkili sınıfta çabuk sıkılması gibi pek çok farklı
faktör ile ilişkili olabilir. Size önerim başlangıçta öğretmenin sınıf içerisinde ödül ve ceza
yöntemlerini net bir şekilde uyguladıktan sonra sorunların devam etmesi durumunda bu
alanların değerlendirilmesi amacı ile başvurmanız yönünde olacaktır. Saygılarımla.
Soru 369
Öncelikle meraba ,benım kızım 2,5 yasında ve kreşe gidiyor 2 aydır ögretmenımızın ilgisini
cekmiş kızımda ara ara bir yere odaklandıgını fark etmiş gözlerını kırpmadan hemde ,bende
bunun farkındaydım cunku bebeklıgınden berı bu huyu var ve bir türlü atamadım bu huyunu
,bunun için ne yapmam gerek veya nereye bas vurmayalıyım ? tesekkurler şimdiden ...
Cevap:
Merhaba, size önerim hızlı bir şekilde çocuk nörolojisi bölümüne başvurmanız yönünde
olacaktır. Zira bu durum bazen absans nöbetleri ile ilişkili olabilmektedir. 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 370
9 yıl önce eşimden ayrıldım biri 13 biri 9 yaşında 2 oğlum var ayrıldığımızda 2.oglum daha
doğmamıştı büyük oğlumu mahkemem bana verdi 3 sene önce 2. evliliğimi yaptım bu evlilik
ilk önceleri büyük oğluma çok sıcak ve sevinçli geldi çünkü yeni bir ailesi olacaktı ve
yanımızda yaşayacaktı ben 2. evliliğmi yapmadan önce bekar kaldığım için benim ailemin
yanında büyüdü neyse lafı uzatmayacam hocam şu anda 7.sınıfa gidiyor okuldan kaçmalar
cebimizden para çalmalar bunlar bazı sıkıntılarımız ama en büyük sıkıntımızı 2.gün önce
yaşadık 2. eşimin yapmış olduğu çorbaya ozon döküp bizi zehirlemek istemesiydi çok şaşırdık
böyle bir şeyi yapamaz diye düşündük ama biraz sıkıştırınca itiraf etti bize yardım edin hocam
iyi akşamlar....
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durumun ciddiyetini düşündüğümde mutlaka acil olarak psikiyatrik
yardım alınması gerektiğini düşünüyorum. Saygılarımla.

Soru 371
aile içinde şidet uyguluyor oturup konuşmaz konuşmak istediğimizde bizim sözleri hiç
anlamıyor vurmaya kalkıyor ve bu sorun genelde maddi durumdan çıkıyor para istoyor sigara
kullandığı için para yok demekten anlamıyor okumuyor lise bıraktı çalışmıyorda kendi paramı
alıyımda harcayım demiyor çalışsada en fazla dört gün şuan on altı yaşında ilk okula giderken
özel eğitime gönderdik aklı sarınca o özel eğitimede gitmedi ve doktora başvurduk MENTAL
hastalığı teşhis edildi .
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durumun ciddiyetini düşündüğümde mutlaka acil olarak psikiyatrik
yardım alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu süreçte uygulanabilecek ilaç uygulamalarından
fayda sağlanabilir. Diğer yönden bu davranışların şiddetine göre hastane yatışı da
planlanabilmektedir. Saygılarımla.
Soru 372
Merhaba,
Oglum 31 hafta 5 gunluk dogdu. kordon boyununa dolanmisti anne karninda..simdi 2.5
yasinda neredeyse..konusmasi tam acilmadi Anne baba ,ablasinin ismi olan ceydayi ada , ac
gibi turkce kelimeleri birde ingilizce go diyor..diger soyledikleri anlasilir degil anlasilmaz
sesler..su isterken su de diyorum ama demiyor yada ekmek.. Korkum oglumda bir zeka
problemi mi var? Cvp verirseniz sevinirim saygilarimla
Cevap:
Merhaba, verdiğiniz bilgiler ışığında net bir bilgi vermem yanlış olacaktır. Bu konuda
bulunduğunuz şehirde uygulanabilecek gelişim tarama testleri faydalı olabilir. Saygılarımla.
Soru 373
oğlum 13 yaşında 3 yıldır yanlız yatamıyor evde çok rahat yanlız kalıyor yanlızlıktan korkusu
yok uyuyamamaktan korkuyor 2-3 saat sonra uyuduğu halde ben uyuyamadım anne sabah
nasıl gideceğim diye ağlamaya başlıyor sanki kendi uyuyor beyni uyumuyor
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durum her ne kadar çocukluk döneminde önemli bir sorun
olmamasına karşın ergenlik döneminde devam etmesi kaygı bozukluğu ile ilişkili olabilir. Bu
süreçte uygulanabilecek terapi ve şiddetli durumlarda ilaç tedavilerinden yanıt alınabilir.
Saygılarımla.
Soru 374
Çocuğum çok hareketli ders çalışmak istemiyor . 11 yaşında . Geçen sene psikologa götürdüm
. Benimle inatlaştığı için böyle yaptığını söyledi . 4 sene önce babasını kaybettikten sonra
iyice hırçınlaştı . Öğretmenleri tarafından çok şikayet alıyorum arkadaşlarını rahatsız ettiğini
ve ders dinletmeyip kendide derse konsantre olmadığını söylüyorlar .1 senedir de sinirini
kontrol edemiyor . Bana yardımcı olabilir misiniz ? Ne yapmalıyım ?
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunların dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilişkili
olabileceğini düşünüyorum. Site üzerinden bu sorun ile ilgili ek bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu
süreçte uygulanabilecek tedavi yöntemlerinden belirgin yanıt alınabileceğini söyleyebilirim.
Saygılarımla.
Soru 375
Ben 31 yaşında çalışan bir anneyim kızım 10 yaşında ve biz birkaç aydır işe gitmemle ilgili
ciddi probler yaşamaktayız.Ayrıca anneyi ve babayı özelliklede anneyi kaybetme korkusu

yaşamakta işe gitmememi başıma birşey geleceğini düşünüp söylemektedir hafta sonu aynı
problemleri yaşamaktayız hafta sonu evde olduğumuz için hafta başı hep aynı yeşleri
söylemekte ve aynışeyleri dile getirmektedir.Bu geçici bir süreçmidir.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunlar ayrılık kaygısı bozukluğu ile ilişkili olabilir. Özellikle bu
sürecin geç başlangıç göstermiş olması çevresel değişiklikleri de değerlendirmeyi gerekli
kılmaktadır. Bu sorunlar dan dolayı terapi uygulanması ve şiddetli durumlarda
planlanabilecek ilaç tedavilerinden yanıt alınabilir. Saygılarımla.
Soru 376
Merhabalar 43 aylık oğlum var en fazla 20 kelime konuşuyor 1 kaç cümle kuruyor çoğu
söylediği kelimeler anlaşılmıyor.oğlum bu arada 35 haftalık doğmuştu bunun etkisi
olurmu.birde dişlerini sık sık gıcırdatıyor.BU DURUM BENİ ÇOK ÜZÜYOR şimdiden
teşekkürler.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durumdan oğlunuzda konuşma gecikmesi olduğu söylenebilir. Bu
durumun pek çok farklı sorundan kaynaklanabileceği düşünüldüğünde bulunduğunuz şehirde
çocuk psikiyatrisine başvurmanız uygun olacaktır. Konu ile ilgili ek bilgiye site üzerinden
ulaşabilirsiniz. Saygılarımla.
Soru 376
Anasınıfına giden kızım var, okulu bize karşı kullanıyor, okula gitmek istemiyor.mEsela gitar
istedi almadık,ertesi gün gitar almadınız okula gitmeyeceğim, bunu birkaç kez yaptı, okuldan
almayı bile düşünüyorum, ne yapmam gerektiğini bilemiyorum???
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunlar ayrılık kaygısı bozukluğu ile ilişkili olabilir. Özellikle bu
sürecin geç başlangıç göstermiş olması çevresel değişiklikleri de değerlendirmeyi gerekli
kılmaktadır. Bu sorunlar dan dolayı terapi uygulanması ve şiddetli durumlarda
planlanabilecek ilaç tedavilerinden yanıt alınabilir. Saygılarımla.
Soru 377
Merhaba Hocam,
2012 ağustos doğumlu bir oğlum var.Sağlık sorunu nedeniyle 2 hafta önce sünnet ve hidrosel
ameliyatı oldu ameliyat sonrasında da hasatane mikrobu kaptı.İctigi suyu dahi kusuyordu.Son
bir kac gundur fiziki sağlıgı cok daha iyi ama oğlumun karakteri degisti. Sosyal ve devamlı
gulen oglum gitti yerine asırı agresif ve devamlı siddet egilimi icinde olan bir cocuk haline
geldi.En sevdiklerine dahi vuruyor,ısırıyor.Devamlı huzursuz.Geceleri cıglıklar atarak uyanıyor
ve kendini ordan oraya atıyor.Ben calsıyorum benim icin o kadar zor bir surecki.Ben oda
degistirdigimde dahi sinir krizi geciriyor.Kendimi cok caresiz hissediyorum.Babasıda bende
sevgimizi, ilgimizi hicbir zaman ondan esirgemedik.
Cevap:
Merhaba, bu durumda oğlunuzun son dönemde yaşadığı pek çok farklı durumu
değerlendirildiğinde uyum sağlayabilmesi için bir süre tanımak en doğrusu olacaktır. 1 ay
içerisinde sıklıkla bahsettiğiniz sorunlar gerileyecektir. Eğer gerileme olmazsa bulunduğunuz
şehirde çocuk psikiyatrisi bölümünden yardım alabilirsiniz. Saygılarımla.
Soru 378

Sayın Hocam,
kızım 10 yaşında daha önce çeşitli merkezlere gittik.kimi DEHB tanısıyla ilaç önerdi,kimi gerek
yok dedi.En son geçen hafta gazi ün. prof. şahnur hocaya gittik.Bize dikkat eksikliği filan
yok,ilacada gerek yok dedi.karşı gelme hastalığı varmış.
Gerçekten çocuğa kişisel bakım,ders hiçbirşey yaptıramıyoruz.Ders başarısı iyi(4. sınıf) ama
okulda ilişkileride çok bozuldu,öğretmenden her gün şikayet geliyor.
Hoca bize fazla birşey söylemedi,inatlaşmayın,bir-iki hatasında sevdiği birşeyden mahrum
cezası önerdi.Ben birkaç makalede bu sorunun kişisel terapi gerektirdiğini okudum.Bu
konuda Ankara da gidebileceğimiz bir yer yada bu konuyla ilgili bir öneriniz varmı?Çok zor
durumdayız.Şimdiden teşekkürler.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durumda ben değerlendirmesini yapmadığım için net bilgi vermem
yanıltıcı olacaktır. Ancak size karşı gelme bozukluğunun sıklıkla dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğu ile ilişkili olduğunu ve bu sorunun tedavisinde yapılan bilimsel çalışmalarda
terapinin tek başına yeri olmadığı ve ancak bu sorunun temel semptomları olan dikkat
eksikliği, hiperaktivite ve dürtü kontrol sorunlarının tedavisinde terapinin ek yardımcı
müdahale yöntemi olarak kullanılabileceğini söyleyebilirim. Site üzerinden bu sorun ile ilgili
ek bilgiye 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 379
Hocam Merhaba;
Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Erzurum Köprüköy ilçesinin bir köyünde öğretmenlik
yapmaktayım. 2. sınıfa giden bir öğrencimden bahsetmek istiyorum; öğrencim derslerinde
çok başarısız ama çok zeki bir öğrenci olduğunu görebiliyorum. Dikkatini derse veya
yapmakta olduğu herhangi bir işe yeterince veremiyor ve bu durum ailesini olduğu kadar
kendini de huzursuz ediyor. Göz teması çok çok az, arkadaşlarıyla ilişki kurmakta çok
zorlanıyor ve teneffüslerde yalnız başına bahçede dolaşmayı tercih ediyor. Genel
gözlemlerim bu şekilde.
Köyde tek öğretmenlik yapıyorum, birleştirilmiş sınıf olduğu için ondan da etkileniyor olabilir.
Bu öğrencimin dikkat eksikliğini gidermem konusunda bana bir kaç öneride bulunursanız
inananın çok mutlu olurum
Öğrencimin maddi durumu iyi olmadığı için (babasının çocuğuna karşı çok ilgili olmasına
rağmen) herhangi bir destek alması da çok zor bir hal alıyor.
Hocam bana dönüş yapmanızı dört gözle bekliyorum. İyi çalışmalar...
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunun mutlaka çocuk psikiyatrisi uzmanı tarafından
değerlendirilmesinin uygun olabileceğini düşünüyorum. zira bu süreçte sıklıkla çevresel
düzenlemelerin göreceli olarak pek etkili olmadığını söyleyebilirim. Size hazırlamış olduğum
dikkat eksikliği hiperaktivte bozukluğu öğretmen öneri formunu ek olarak gönderiyorum.
Umarım faydalı olur. Saygılarımla.

Soru 380
Genco bey merhaba benim 9 yaşında bir kızım var.Kızım her şeyden çok çabuk sıkılan
uyumsuz bir çocuk.Yaşıtlarıyla oynamayı sevmeyen oynadığı zaman da çok çabuk sıkılır çok
zeki ama çok basit hatalar yapar zor soruları hemen çözer kolay sorularda çok hata yapar
hatasını asla kabul etmez sürekli başkalarını suçlar maalesef çokta yalan söyler çok rahat ve
sorumsuzdur sık sık ağlama atakları oluyor bu dönemde derslerinde de epey düşüş var evde
çok rahat yaptığı soruları okuldaki sınavlarda başarısız oluyor nasıl davranacağımı
bilemiyorum bazen çok çaresiz kalıyorum bu bir rahatsızlık belirtisimi yoksa kızım sorumsuz
mu anlıyamıyorum bana yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler
Cevap:
Merhaba, bahsettiklerinizden bu durumun bir sonuç mu yoksa bir neden mi olduğunu
anlamak oldukça güç. Bu durum bazen çocuğun mizaç özelliklerinden kaynaklanabileceği gibi
bazen de dikkat eksikliği gibi farklı bir tıbbi durum ile ilişkili olabilir. Bu konuda net bir
değerlendirme yapılması için profesyonel destek alınmasının uygun olacağını düşünüyorum.
Saygılarımla.
Soru 381
Merhabalar öncelikle hemen konuya girmek istiyorum çünkü ne yapacağımı bilemez hale
geldim . Ben yanlız yaşayan iki kız çocuğu annesiyim ve 5 yaşındaki küçük kızım hemen bir ay
öncesi babasına gittiği zaman babasının kuzen çocukları kızıma bir korku filmi izletmisler ve
ogun bugün kızım korkuyor ne yatağında yatmak istiyor nede yanlız kalmak evin içinde büyük
kizimla beni takip eder hale geldi . Sizden ricam bana bir yol gösteririm siniz ?
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durum sıklıkla geçicidir ancak devam etme eğilimi gösteriyorsa ilk
aşamada aşamalı olarak kaçınma davranışlarının üzerine gitmesi sağlanabilir. Bu süreçte
çocuğunuzun sizden bağımsızlaşma ve ayrılma alanlarının desteklenmesi temel olmalıdır.
Saygılarımla.
Soru 382
Merhanalar benim 5 yasinda bir oglum var 2 yil krese simdi ise anaikuluna gidiyor ancak
ogretmenlerimiz hareketli cok hareketli diyor ve bazen ceza sandalyesi evde ise anne ve baba
ile yanlizken sorun yok ancak eve baska biri geldiginde veya gidildiginde cogu zaman
hareketli ancak odev yaparken etkinlik yaparken bitirmeden kalkmaz ve sonuc olarak benim
yapmam gereken onlem almam gereken bir sey var mi cevap verirseniz sevinirim Teşekkürler
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunların ancak çocuğunuzun sosyal, akademik ve aile ilişkilerinde
belirgin bozulmalara neden olabilecek ölçüde şiddetli olması durumunda anlamlı
olabileceğini düşünüyorum. Çocuğunuzun okul uyum ve arkadaş ilişkilerinde belirgin sorun
yaşamıyorsanız bu süreci takip etmek uygun olacaktır. Saygılarımla.
Soru 383
selam hocam benim 2008 nisan doğumlu oğlum ve 2009 kasım doğumlu kızım var.konuya
gireceğim hemen zaman zaman aralarda olsada oğlum kardeşini istemiyordu.lakin bu sene
anaokula na gitmeye başladık tekrar biz oğlumu tekrardan gönderiyoruz anasınıfına.yani
2.senesi bu sene.yalnız oğluma bişey soruyorum mesela bu gün okulda ne yaptın öğretmenin
yanına sen oturdun mu gibi evet diyor ama aslında oturmamış.bana gerçeği değilde olması
gerektiğini düşündüğü gibi söylüyor yani gerçek dışı konuşuyor.bende ona inanmakta güçlük
çekiyorum hep bir çelişki içinde şüpe duyuyorum.ve onun sözüne inanamıyorum.sonra bu
aralara kardeşini istemediğini onu verelim artık çok kaldı burda demelere başladı bu sene.

bende sen nasıl bu evin bir çoçuğuysan oda bu evin bir çocuğu diyorum. ama hep benim
oyunlarımı bozuyor beni rahatsız ediyor istemiyorum ben onu burda ısrarları yaşıyoruz bu
aralar.ve çok mutsuz duruyor.her zaman ağlama durumunda çok duygusal bu aralar ve ben
ne yapacağımı şaşırdım anlatsamda beni dinlemiyorum.yardımlarınız bekliyorum saygılarımla
Cevap:
Merhaba, bahsetiğiniz durumda çocuğunuzun gerçeklerden çok sizin istediğiniz yanıtları size
vermesi normal gelişimsel bir özelliktir (özellikle ben merkezcil dönemde görülebilen) ve
zaman içerisinde kaybolacaktır. Bu sürecin sosyal sorunlara neden olması durumunun daha
anlamlı olabileceğini düşünüyorum. Sürekli mutsuzluk hali eğer çocuğunuzun okul yaşantısını
da olumsuz yönde etkiliyorsa yardım alınması faydalı olabilir. Saygılarımla.
Soru 384
Meraba dr bey benim 3 yaş 9 aylık bir oğlum var konuşmuyor diye çocuk psikologuna
götürdük oda bize hafif derecede atipik otizm dedi bize özel eğitim yada kreşe gönderin dedi
sizce hangisine gönderelim hangisi daha faydalı olur
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durumda ben değerlendirmesini yapmadığım için net bir tanımlama
yapmam yanıltıcı olacaktır. Diğer yönden konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye site üzerinden
ulaşabilirsiniz. Ancak atipik otizm tanısının tıbbi bir tanı olduğunu unutmayınız. Bu tanı çocuk
psikoloğu veya pedagoglar tarafından değil çocuk psikiyatrisi uzmanları tarafından
konulmalıdır. Size önerim başlangıçta bulunduğunuz şehirde çocuk psikiyatrisi bölümüne
başvurmanız yönünde olacaktır. Saygılarımla.
Soru 385
Öncelikle kolay gelsin yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.
sorum şu benim altıbuçuk yaşında bir oğlum var şu an birinci sınıfa gidiyor küçüklüğünden
beri çok hareketli yemek yerken bile 5-10 dk zor duruyor yemeğini kendisi yemek istemiyor
bizim yedirmemizi bekliyor. hocam asıl sorum şu; derslerine bir türlü odaklanamıyor sürekli
dikkatini başka şeylere veriyor veya eline birşeyler alıyor onu elinden alıyorum defterindeki
yazıya yönlendirmeye çalışıyorum bu sefer gözünü başka şeylere çeviriyor ve bilmiyorum
diyor şu an onun sınıfındakiler okumayı ve yazmayı ilerletmiş durumda ama oğlum
bakmadan yazamıyor dikkatini sürekli başka şeylere çeviriyor biraz zorladığımızda kalkıyor ve
sıkıldım diyor. şimdiden tavsiyeniz için teşekkürler
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunların pek çok birinci sınıf öğrencisinde olabileceğini
söyleyebilirim. Bu süreç her ne kadar dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilişkili gibi
görünebilmesine rağmen bazen okula uyum süreci ile ilişkilide olabilir. Diğer yönden
akademik olarak sınıfın gerisinde kalması mutlaka değerlendirilmesi gereken bir konudur.
Size önerim bu yaşadığını sorunlar sınıf başlangıcından bu yana azalma ve kaybolma eğilimi
gösteriyorsa bir süre daha takip etmeniz olacaktır. Ancak artma ve süregelen bir hal alma
eğilimi varsa profesyonel destek alınabilir. Saygılarımla.
Soru 386
benım 6yaşında bir oğlum var 1.sınıfa gıdıyor.her gun harçlığını verıyorum beslenmesını
koyuyorum bugun harçlığını evde unutmuş okulda kantıne gıtmış lımonata almış tabıı
soylemedenn arkadşlarıde kantıcıye soylemış kantıncıde oğrtmenıne soylemışş öğretmenı
konuşmuşş yanlışlıkla yaptım bıdaha yapmıyacam demış ağlamış.öğretmenı benı aradı
anlatığın dunya başıma yıkıldı sankı aglaya aglaya mafoldum.çunku oğlu ızınsız bışy almazdı

albılırmıyım derdı bunu nasıl yaptı anlayamdım.ben onunla sakın bı şekılde konuştum ve ılk
başta soylemedı korktuğu için sonra anlattı kızmıyacam dedımm bıdaha yapmıyacam dedı
soz verıyorum dedı.yalnız okula gıdelı para harcmayı çok sevıyor kantıne gıdıp bışy almak
hosuna gıdıyorr.bugun parasını unuttuğum için canım çektı dıyor bana ben ne yapacam
bıdaha boyle bışy yamaz değilmi ne yapmam lazım bana yardımcı olurmusunuzz ne olur
Cevap:
Merhaba, size önerilerim:
Panik yapmayın
Çocuklarda zaman zaman yetişkinler gibi hata yapabilir. Ki bu hataları küçük yaşlarda daha sık
yaparlar
Bu konuda sıklıkla uyarma yeterli olacaktır
Bu konuyu çok fazla merkeze koyarak tekrar tekrar konuşma ve nasihatlerle çocuğunuzu
incitmeyin
Devamı durumunda profesyonel destek alın
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 387
İyi çalışmalar Hocam; bizim 27 aylık bir oğlumuz var. İlk çocuğumuz. 1,5 Yaşına kadar yoğun
olarak emzirdim. Sütten kesme sürecimiz çok sancılı oldu. Parmak emme alışkanlığı var,
strese bağlı olduğu söylenmişti ancak bu alışkanlık doğumdan itibaren var ve strese yol
açmayan huzurlu bir aile ortamımız var. Çalıştığımız için yaklaşık 10 aydır gündüzleri
büyükanne ve dedesi bakıyorlar. Ancak bu aralar hırçınlıkları ve parmak emmesi artmaya
başladı. Kafasını hızlıca yere vuruyor, saçlarını yoluyor, etrafındaki eşyalara ve kişilere zarar
veriyor, parkta çocukları dövüyor. Çok haraketli ve yeme problemleri de var. Ancak
konuşmasında sorun yok, 6 aydır konuşuyor, sayıları ve renkleri biliyor. 10'a kadar sayıyor,
100'e kadar 10'ar sayıyor, İngilizce, Türkçe şarkılara eşlik ediyor.
Nasıl davranmamız gerektiği konusunda kafamız iyice karışmış durumda, acaba herşey
normal mi yoksa baştan müdahale etmemiz gereken anormal bir durum var mı bilemiyorum.
Kitaplar ve uzman önerileri farklı şeyler söylüyor, bu konularda bana verebileceğiniz
tavsiyeler var mı acaba, ne yapmalıyım, görmenizi gerektiren bir durum var mı? Şimdiden
teşekkürler...
Cevap:
Merhaba, bu yaşlardaki çocukların empati becerisi gelişmediğinden dolayı zaman zaman
çevreye zarar verici davranışlar görülebilir. Bu süreçte önemli olan bunların süregelen bir hal
alması durumudur. Diğer yönden istediğini yaptırmaya yönelik olarak yaptığı pek çok
davranıştan bahsetmişsiniz. Bu davranışların amacı söylediğim gibi istemlerinin yerine
getirilmesidir ve amacına ulaşmadıklarında zaman içerisinde azalarak sönme eğilimi
gösterecektir. Bu sorunların çocuğunuzun gelişimini olumsuz yönde etkilediğini

düşünüyorsanız görüşme planlanabilir ancak yeni başlayan bir durum ise bir sere daha takip
edilebileceğini düşünüyorum. Saygılarımla.
Soru 388
Merhaba,4 yaşında bi oğlum var sürekle bişeyler hakkında soru soruyor açıklama yapıyor ve
anlatırken yada bişeyleri gösterirken kendisiyle ve gösterdigi nesneyle göz teması kurmamı
istiyor bu aşırı derecede bunu sagdece ailede çok yakın oldugu kişilere yapıyor bişeyleri
başaramayınca aglıyor tanımadıgı kişiler ısrarla soru sorduklarında cevap vermek istemiyor
ve sonunda çıglık atmaya başlıyor ve biyerlere saklanıyor.Bunun sebebi neden kaynaklanıyor
yaşına göre normalmi hareketleri.Teşekkürler.
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz davranışlar çocuğunuzun yaşı değerlendirildiğinde normal olarak
değerlendirilebilir. Zira iletişimin temeli göz teması ile başlayacaktır. Saygılarımla.
Soru 389
28 aylık bır kızım var.eşim uzun seferli gemilerde mühendis olarak calışıyordu.9 aylık bir
seferden 2.5 ay önce döndü ve birdahada gitmeyecek.kızım ve babası arasında olması
gereken bag bu sebepten olusamadı.babasını istemiyor ve sevmiyor.bu durumu nasıl
duzeltebiliriz?
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunun düzelebilmesi için hem kızınızın hemde babasının zamana
ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu sürecim yanlızca çocuk açısından
değerlendirilemeyeceğini de unutmamak gerekir. Baba ve kız iletişimini etkileyecek ev
içindeki etkileşimleri, ortak paylaşım alanları, babanın çocuğu ile iletişimi gibi pek çok fakrlı
faktör bu süreci etkileyecektir. Size önerim baba ve kızınızın bu süreçte başlangıç aşamasında
ortak paylaşım alanlarının arttırılması yönünde olacaktır. Saygılarımla.
Soru 390
doktor bey kızım 5,5 yaşında bana göre gayet sosyal bir çocuk.konuşmayı,soru sormayı çok
sever ama kırılgan bir yapısı var insanların ona karşı olan tutumlarını çok irdeler.ana sınıfına
gidiyor bu gün öğretmenimiz derste birşey anlatırken daldığını ve sallandığını söyledi ev
içinde yada dışarda böyle bi hareketine hiç rastlamadım ama bu gün bir hayli endişelendim.
arkadaşlarının ona söylediklerini,davranışlarını okul çıkşlarında bana anlatıyo ve kötü bir
tutum onu çok üzüyo ne yapmalıyım lütfen yardımcı olun
Cevap:
Merhaba, yetişkinler gibi çocuklarında kendilerine ait mizaç ve kişilik özelliklerinin olması
normaldir. Önemli olan bu özelliklerin çocuğunuzun sosyalleşme becerileri üzerine olan
etkileridir. Bahsettiğiniz durum için en uygun yöntem çocuğun daha çok sosyal ortamlara
dahil edilmesidir. Diğer yönden bu sorunların anlattığınız kadarı ile çok belirgin bir psikiyatrik
soruna işaret etmediğini düşünüyorum. Saygılarımla.
Soru 391
Merhaba benim buyukkk bir sorunum var yardimci olun lutfen delirmek uzereyim:(( 6 aylik
bir oglum var ilk cocugum dogdugundan beri anne sutu almadi daha dogrusu alamadi haliyle
anne cocuk iliskimizi oturtamadik hepsi benim acemiligim yuzunden oldu :(simdi
problemimiz babanne ve dedeyle yaşıyoruz ne yazik ki buda bana cok buyuk sorunlar
yaratiyor oglum cok simarik olmaya basladi su son 1 aydir iyice cigirindan cikti kucagima alip
uyutmaya calisiyorum asiri direniyor sacimi yoluyor yuzumu yoluyor inanilmaz hircinlasti
yalniz babanneye ayni seyleri yapmiyor sakince hemen uyuyor:(cok cabaliyorum gonlu olsun
diye ama yok basaramiyorum napmaliyim lutfen yardimci olun cok caresizim:(

Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz durumda pek çok farklı faktörün sorumlu olabileceğini düşünüyorum
(anne çocuk iletişim sorunları, annede duygudurum bozukluğu, ev içi atışmalar eve içi iletişim
sorunları, anne baba çatışmaları vb…). Bu nedenle bulunduğunuz şehirde çocuk psikiyatrisi
bölümüne başvurmanız uygun olacaktır. Saygılarımla.
Soru 392
orta düzeyde mr cocuğum var 18 yasında raporu 70 8 senedir ilac kullanıyor bir ilerlemeyok
okula gitmiyor renk kavramıyok okumayok rehabilıtasyona gidiyor bu cocuk daha nekadar
eğğitim almalı tedaviye nasıl devam etmeliyiz tesekürler
Cevap:
Merhaba, mental retardasyonu olan çocukların pek çoğunda farklı bir gelişim süreci söz
konusudur. Bu nedenle en uygun yanıta bulunduğunuz şehirde çocuk psikiyatrisi bölümüne
başvurarak ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Diğer yönden bu seviyede ve yaşta çocuğunuza
kavram eğitimi erilmesinden ziyade günlük yaşam içerisinde sorun çözme becerisine yönelik
uygulamaların daha faydalı olacağını düşünüyorum Örneğin: kendi yemeğini yapma,
mevsime uygun kıyafet seçimi, acil bir durumda yapılabileceklerin öğretilmesi gibi.
Saygılarımla.
Soru 393
5,5yasinda oglum var son 10gun icersinde saclari dokuldu ve doktora gittigimizde sackiran
oldugunu soyledi psikolog onerdi ilac verdi ailecek ne yapacagimizi cocuga nasil ifade
edecegimizi bilemedik yardimci olursaniz seviniriz
Cevap:
Merhaba, bahsettiğiniz sorunun sıklıkla çocukluk döneminde belirgin bir psikiyatrik sorun ile
ilişkili olmadığını söyleyerek başlamak istiyorum. Bu süreçte çocuğunuzun okul uyumunda
belirgin sorun yoksa, arkadaş ilişkilerinde sorun yaşamıyorsa, son dönemde yaşamında
belirgin değişiklikler yoksa, davranışlarında öncesine göre belirgin farklılıklar ortaya
çıkmadıysa, mevcut tedavi sürecinde yanıta göre karar verilmesinin daha uygun olabileceğini
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.

