
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
HASTANELERİ

DEHBDİKKAT EKSİKLİĞİ



DEHB
NEDİR

‘Dikkat eksikliği’,  

‘hiperaktivite’ ve 

‘dürtüsellik’ 

belirtileri ile 

süregiden; 

çocukluk, ergenlik 

ve hatta erişkinlik 

boyunca sürebilen; 

aile, akran ve okul / iş 

hayatını olumsuz 

etkileyebilen,  yaygın 

görülen nörogelişimsel 

bir bozukluktur.

DİKKAT EKSİKLİĞİ YAKINMALARI:
Dikkatini odaklayamama, dikkatsizce hatalar yapma, 
derslerde/ oyunlarda/ yapması gereken işlerde dikkatini 
sürdürememe, dinlemiyor gibi görünme, verilen görevleri 
tamamlayamama, işlerini düzenlemekte zorlanma, dikkat 
gerektiren görevlerden kaçınma, eşyalarını kaybetme, 
unutkanlık, dalgın görünme.

HİPERAKTİVİTE YAKINMALARI:
Kıpır kıpır olma, yerinde duramama, sağa-sola koşturma, 
sakin olamama, sürekli hareket hali, çok konuşma.

DÜRTÜSELLİK YAKINMALARI:
Soruları beklemeden cevabı yapıştırma, sırasını 
bekleyememe, araya girip söz kesme, sık sık pişman olup 
özür dilemesine rağmen aynı davranışı tekrarlama.

Ülkemizde farklı şehirlerde yapılan çalışmalarda, DEHB 
sıklığının %5-15 civarında sıklıkta görüldüğü gösterilmiştir. 

Bu, 20 kişilik bir sınıfta 1-3 çocukta; 40 kişilik bir sınıfta 2-6 
çocukta, 1000 öğrencili bir okulda 50-150 çocukta DEHB 
bulunma olasılığını gösterir ki, bu oran azımsanmayacak 
kadar yüksektir.

3 alt tipi vardır:

1) Dikkat eksikliğinin ön planda olduğu tip,

2) Hiperaktivite/dürtüselliğin ön planda 
olduğu tip,

3) Kombine (dikkat eksikliği, hiperaktivite ve 
dürtüselliğin birlikte olduğu tip)

SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERİ

NE KADAR SIK GÖRÜLÜR?
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DEHB NEDEN
ORTAYA ÇIKAR

EŞLİK EDEN
TANILAR? !

Direkt olarak sorumlu göstermek mümkün değildir. 
Ancak özellikle genetik geçiş özelliği gösteren bir 
bozukluktur. 

Çocuğun kardeşleri, ebeveynleri ve diğer 
akrabalarında da benzer öykülere sık rastlanır. Bunun 
yanında anne karnından itibaren beynin nörokimyasal 
ve fizyolojik gelişimi ve bunu etkileyebilen her şey 
olası sebepler sayılabilir. 

Örneğin gebelikte annenin geçirdiği enfeksiyonlar, 
annenin gebelikteki diğer hastalıkları (guatr, diyabet, 
hipertansiyon vb), beslenme ve vitamin yetersizlikleri 
(B12 vitamini, folik asit, D vitamini vb), annenin 
gebelikte sigara/alkol/madde kullanımı, stresli gebelik, 
düşük tehdidi, erken ve düşük ağırlıklı doğum gibi 
birçok etken sayılabilir.

Ayrıca, öfke denetim problemleri, alt ıslatma, otizm benzeri 
tablolar, davranış bozukluklarına ikincil antisosyal kişilik özellikleri 
gibi başka tabloların da ortaya çıkması muhtemeldir.

Yaşam boyu destek ve takip gerektiren, yaşam kalitesini pek çok 
alanda etkileyen önemli bir psikiyatrik bozukluktur. Sorun sadece 
dikkat ya da hareketlilik gibi görünse de; süreçte yeni ruhsal 
sorunların gelişmesi söz konusu olabilir.

Doğru zamanda doğru tanının konulması ve doğru bir tedavi 
planlaması, hem DEHB’nin tedavisini mümkün kılar, hem de 
süreçte diğer olumsuz tabloların ortaya çıkmasına engel olabilir.

DEHB sıklıkla başka bir psikiyatrik bozuklukla görülebilir.

» Zıtlaşma Bozukluğu  % 40-60

» Depresyon   %15-25

» Davranış Bozukluğu  % 15-25

» Kaygı Bozuklukları  %10-40

» Öğrenme Güçlüğü  %40-50

» Alkol - Madde kullanımı  %10-15 

» Tikler   %10-20 
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İLAÇ TEDAVİSİ İLE
İLGİLİ KISA NOTLAR

İlaç tedavisi beyinde dikkat ile ilgili bölgelerde dopamin ve 
noradrenalin adı verilen dikkat hormonlarının düzeyini artırarak 
etki gösterir.

Her ilaç birer kimyasal içeriğe sahiptir ve yan etki görülmesi 
muhtemeldir. Bazı yan etkiler sık görülüp kısa sürede 
düzelebilecekken; bazıları, her ilaçta olduğu gibi, hayatı tehdit edici 
olabilir. Bu sebeple, ilaçtan sonra yaşadığınız tüm olumlu ve olumsuz 
değişiklikleri hekiminizle paylaşmanız önemlidir.

Öte yandan sık görülen yan etkilerin büyük bir kısmı ilaca yeni 
başlandığında görülüp süreçle azalma eğilimindedir, çoğu zaman 
tedavinin devamına engel olmayacaktır. Bu konudaki gözlem ve 
düşüncelerini hekiminizle paylaşmaktan çekinmeyin ve tedavinin 
devamında etki ve yan etkilerin seyrini gözlemleyin.

Kullanılan ilacı hiçbir şekilde bir başkasına vermeyin, 
denemesine izin vermeyin. İlaç sizin çocuğunuzun 
yakınmalarına, fiziksel özelliklerine göre seçilecektir. Size 
uygun olan ilaç bir başkasına uygun olmayıp, ciddi yan 
etkilere sebep olabilir. Her branşta olduğu gibi, hekim-danışan ilişkisinin gücüne inanın. 

Sürece güvenin.

‘Mutlaka ama mutlaka’ düzenli hekim görüşmelerine devam edin. 
‘Zaten ilacımız aynı, şikayetimiz de yok, gitmeyelim.’ demeyin. 
Hekiminizle ortak kararlaştırdığınız periyotlarla düzenli olarak 
görüşmeleri sürdürün. Süreçte olumlu ve olumsuz değişiklikler ve 
olası tedavi planlamaları konusunda bunun faydasını görebilirsiniz.

Tedavi ile başarı oranı oldukça yüksektir. Dikkatin daha uzun 
süre devam etmesi, daha iyi odaklanma, daha verimli ders 
dinleme, daha canlı bir zihin, daha az dikkat hatası yapma,  
hiperaktivite ve dürtüsellikte azalma gibi etkiler kısa sürede 
görülmeye başlar.

İlaçlar, hekim önerisi ve izlemi altında doğru kullanıldığında, bağımlılık 
yapmayacağı gibi, ileriki yıllarda sigara ve madde bağımlılığı gibi 
risklerin de azalmasına katkıda bulunur.

Son yıllarda yapılan çalışmalarda DEHB için kullanılan 
ilaçların fiziksel gelişimde (boy, kilo vb) geriliğe sebep 
olmadığı gösterilmiştir. Ayrıca bu ilaçlar kısırlık da yapmaz.

Tedavi süresi önceden kestirilemez. Çocuk, ebeveyn, öğretmen 
ve doktor birlikte değerlendirerek tedavi sonlandırabilir. Bu süre 
bazen 1 yıl, bazen on yıldan fazla olabilir. Süreçte her zaman     
fayda/zarar hesabı gözetilmelidir.fayda/zarar hesabı gözetilmelidir.3
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•» Tedavi sürecinde siz ebeveynlerin desteğine mutlak ihtiyaç 
vardır. Süreç bazen yıpratıcı olur. Bu mücadeleye hazır olmalı, 
kendi ruh sağlığınız için gereken özeni gösterebilmeli, kendi özel 
hayatlarınızı hala önemsemeli, gerektiğinde profesyonel destek 
alabilmelisiniz.

•» En başta, iyi bir rol model olmak önemlidir. Çocuğunuz, 
ondan beklediğiniz davranışları ilk olarak sizden görmeye ihtiyaç 
duyar. ‘Tabağını kaldır’ derken anne baba da kendi tabaklarını 
kaldırmalı, ‘Telefonla oynama’ denildiğinde anne baba da 
telefondan ayrılmalıdır.

•» Çocuğunuzla birlikte kaliteli vakit geçirmeye özen gösterin. 
Onun ilgi duyduğu şeylere ilgi duymaya çalışın, ya da ilginizi 
çekmese bile en azından tahammül edebilin. Bu, çocuğunuzun 
önemsendiğine, düşünce ve tercihlerine değer verildiğine dair 
olumlu hisler oluşturacaktır.

•» Ortak zaman aktiviteleri, ortak ilgi alanları keşfetmeye 
çalışın. Çocuğunuzla birlikte ailece severek yaptığınız aktiviteler, 
oynanan oyunlar, izlenen filmler, yapılan ziyaret ve geziler vb 
sizinle daha fazla duygusal paylaşımda bulunmasını sağlayacak, 
çocuğunuz yanınızda daha önemli ve değerli hissedecektir.

•» Çocuğunuzla sohbet edin. Bu, ‘Ne yaptın?’, ‘Sınavdan kaç 
aldın?’, ‘Yine geç uyandın.’ gibi sorgulama ya da eleştiri şeklinde 
değil; eleştirmeden, kızmadan yapılmalı. Konu herhangi bir şey 
olabilir. O gün nereye gittiğiniz, ne yemek yediğiniz, evde ne iş 
yaptığınız... Başta konuşmak istemese de, siz anlatın ve 
dinlemesini takdir edin. Paylaşımınızdaki samimiyeti gördükçe o 
da anlatmaya başlayacaktır.akran zorbalığı, dışlanma, 
fiziksel/duygusal/cinsel şiddete maruziyet gibi olası risk ve 
tehlike durumlarında sizinle erkenden paylaşma
konusunda cesaretlenecektir. 4
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•» Çocuğunuzla sohbet etmek onun size olan güvenini arttırır. Bu da süreçte size kendi özelini paylaşmasına ön ayak olur. 
Dolayısıyla, yaşadığı zorluklar, akran ortamı, ders ve sınıf ortamı, kişisel ilişkiler, 

 
•» Evde çocuğunuzun düzeltmesini beklediğiniz davranışları için, evde ‘herkesin uyması gereken kurallar’ belirleyin. 

Sadece ondan değil, tüm bireylerden buna uymasını bekleyin. Örneğin; ‘Kimse yüksek sesle konuşmayacak.’ diye bir kural 
koyduysanız, bu siz ebeveynler için de geçerli olmalı.

•» Koyduğunuz kurallara uyumu teşvik için ödüllendirmeler kullanın ve teşvik edin. Bir kural benimsendikten sonra ödül 
koymanıza gerek kalmayacak ve sonra yeni bir kurala geçebilirsiniz.

 
•» Kurala neden uyması gerektiği, uymazsa ne tür aksaklıklara sebep olacağını açıkça belirleyip, hedefe ulaşınca ne ödül 

kazanacağını en başından söyleyin.

•» Anne baba olarak, koyduğunuz kuralların aynı zamanda 
denetçisi olun. Her zaman anne baba olarak birbirinizi 
destekleyecek şekilde durun. Annenin izin vermediği bir şeye 
babanın izin vermesi, çocukta ‘İsteklerimi biri yapmazsa öteki 
yapar.’ ya da ‘Ben bu kuralları nasıl olsa aşarım.’ gibi 
düşüncelere sebep olarak kurala uyumu bozar.

•» Her gece yatma vakti geldiğinde, günün 
değerlendirmesini yapın. O günkü hede�er, dersler, ödevler, 
olumlu davranışları özetleyin, kurallar listesine ve ders 
programına uyumunu değerlendirin ve kazandığı ödülleri 
dile getirin.

•» Kıyaslama yapmak, özgüveni azaltır, motivasyonu 
düşürür. Çocuğunuz kıyas yapıldığı kişiye ve kıyas yapana 
karşı öfke, kızgınlık ve kırgınlık hisseder. Kendinde ise 
yetersizlik, başarısızlık, değersizlik duyguları büyür.  Kıyas 
yapmak aranızdaki ilişkiyi zedeler.5
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•» Kıyaslama yapmak yerine, çocuğunuzun da iyi, yetenekli, başarılı olduğu alanları görmeye çalışın ve o alanlarda kendini 
takdir edin, övün ve teşvik edin. 

•» Başarılı olması gereken alanlarda ise kızmak, eleştirmek, kıyaslamak yerine cesaretlendirmeyi deneyin, gerektiği takdirde 
ona yardımcı olabileceğinizi ve yalnız hissetmeyeceğini vurgulayın.

•» Siz de kendi hatalarınız olduğunda dürüstçe söyleyebilin. Herkesi hata yapabileceği ve hataların düzeltilebileceğine dair 
inancını desteklemiş olursunuz.

•» Çocuğunuzla konuşurken; yüzüne bakarak, göz teması kurarak, açık net ve anlaşılır konuşmaya özen gösterin, böylece 
sizin ciddiyetinizi ve duygularınızı daha samimi bir şekilde öğrenebilir.

•» Konuşurken uzun açıklamalar yerine daha kısa ve öz; yumuşak ama net ve olumlu bir dil kullanmaya özen gösterin.

•» Tehdit, hakaret, eleştiri, beğenmeme, sıklıkla 
cezalandırma da yine özgüvenini zedeler ve kendini 
ifade etme becerisine zarar verir.

•» Yanlış bir şey yaptığında azarlamak, eleştirmek, 
suçlamak, küçük düşürmekten kaçının. Bu hatanın 
sizde ne hissettirdiğini anlatın.

•» Hata ya da yanlış yaptığında; bu davranışı 
çocuğunuzun karakterine genellemeyin. ‘Beni 
sinirlendirdin.’ yerine ‘Bu davranışın beni sinirlendirdi.’ 
demek, ‘Sen beni hayal kırıklığına uğrattın.’ yerine ‘Bu 
tavrın bende hayal kırıklığına sebep oldu’ demek daha 
yapıcı olacaktır. Hislerinizi paylaşın. 

•» Hatalarına karşı hoşgörülü ve a�edici olun. Hata 
yapma kaygısı çocuğunuzda mükemmeliyetçilik, sınav 
ve performans kaygısı, sosyal fobi gibi durumlara zemin 
hazırlar. 
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•» Özellikle ergenlik öncesi yaşlardaki çocuklarınız için; davranışlarında iki 
seçenek sunarak birini seçmesini teşvik edin. Gerekirse, seçiminin olası 
sonuçlarını ve yaptırımlarını ona açıklayın.

•»  Çocuğunuzun olumlu yönlerini görmeye başlayın. Olumlu davranışlarını 
takdir etmekten çekinmeyin. Bunların farkına vardığınızı gördükçe bu 
davranışları daha da fazla sergileyecektir. 

•» Yetenekli olduğu alanları keşfedin ve yönlendirin. Futbol, basketbol, 
yüzme, müzik, resim, dans, satranç vb. Bu alanlarda gelişimini destekleyin. 
Bunlar dikkatinin düzelmesine katkıda bulunacağı gibi, özellikle sosyalleşme, 
kimlik gelişimi ve özgüven konularında da yardımcı olacaktır.

•» Günlük aktivitelerde sizin ve onun hayatında ekranın yerini daraltın. Başta 
dikkat eksikliğini artırmakla birlikte, sosyal gelişimine de zarar verir. Oyun ve 
videoların içeriğine göre korkulara, öfke ve şiddete sebep olabilir.

•» Ekranı bireysel oyun, video gibi şeyler yerine ortak kullanmakta, beraber 
bir film, dizi, çizgi film gibi şeyler izlemek için kullanmakta fayda var. Bu yine 
paylaşım imkanı verecek, ayrıca tek başına kullanmanın risklerini azaltacaktır.

•» Ergenlik öncesi çocuklar için özellikle; ekranı olan şeyleri (telefon, 
bilgisayar, tablet) odasında değil, salonda kullanmasını sağlayın. Böylece en 
azından nelerle meşgul olduğunu, hangi oyunları oynayıp hangi sitelerde vakit 
geçirdiğini görme şansınız olacaktır. 

•» Özellikle takım oyunları (futbol, basketbol, yüzme vb) konusunda 
cesaretlendirin. Kendini bir topluluğun parçası olarak görebilmesi ve değerli 
hissetmesi konusunda yardımcı olacak, ayrıca sorumluluk üstlenmesini teşvik 
edecektir.

•» Birlikte dış mekan aktivitelerine katılın. Piknikler, balık tutma, doğa 
yürüyüşleri, kırsal geziler gibi etkinlikler düzenleyin. Hem merak ve keşif isteğini 
canlı tutacak, hem de enerji ve hareketliliğini faydalı kullanmayı öğrenecektir.7 6



•» Çocuğunuzu, günlük ve haftalık ders programlar 
hazırlamaya teşvik edin; bunu hazırlarken ona destek olun. 
Çocuğunuzun kendi ihtiyaçlarına ve sevdiği aktivitelere zaman 
ayırmasına izin verecek şekilde esnek bir ders programı 
hazırlamasını destekleyin. Bunu yaparken okuldaki ya da bire 
bir eğitim aldığı bir öğretmenden destek almak faydalı olabilir.

•» Programa uyması halinde kazanabileceği ödülleri ‘birlikte’ 
belirleyin. Ödül kazandığında ödülünü ertelemeden verin; 
kazanamadığında ise çabasını yine takdir ederek, ödülü 
kazanmak için tekrar başlaması ve çabalaması yönünde teşvik 
edin.

•» Programdaki amaç, ödevini bitirmek değil; ödev için 
ayrılan süreyi de doldurmak olmalıdır. Örneğin; ödevi 10 
dakikada bitirirse, bu o gün için yeterli olur mu? Bunun yerine, 
ödevi bitse dahi o günkü süreyi başka konu çalışarak, tekrarlar 
yaparak doldurması yönünde anlaşmaya varın.

•» Programlı çalışma düzenine göre, ders süreleri arasında 
okuldaki gibi molalar verilmelidir. Bu molalarda dikkatini 
dağıtacak ekran ve oyuncaklara yönelmek yerine; tuvalet, su, 
atıştırma gibi ihtiyaçlarına zaman ayırmalıdır.

•» Çalışma sürelerini uzun tutmamakta fayda vardır. Dikkati 
dağılacağı için, bir ders süresinin 20-25 dakikayı aşmayacak 
şekilde ayarlanmış olmasına özen gösterin.

DERS ÇALIŞMA 
İLE İLGİLİ ÖNERİLER
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•» Ödevlerini unutmaması için ödev defteri tutmaya teşvik edin, 
her gün ödev defterini birlikte kontrol edin, yine ödevleri bittiğinde 
birlikte kontrol edin.

•» Ödevlerinde sadece denetleyici olun, onun yerine siz 
yapmayın. Ödevini yapmakta zorlanıyor ve motive olamıyorsa, 
motivasyonu için küçük ödüller verebilirsiniz. Ayrıca ödevini 
yapmadığında okulda öğretmen tarafından yaptırım uygulanırsa, 
bunu destekleyin ve sorumluluğunu yerine getirmesini bekleyin.

•» İlk yıllar haricinde, ödevini önce kendisinin yapmasını 
destekleyin ve sonrasında birlikte kontrol edin. Sürekli başında 
durarak gözetlemeniz hem hata yapma kaygısını hem de 
özgüvenini zedeleyebilecektir. 

•» Ödevlerini odasında, masasında yapmasını cesaretlendirin. 

•» Çalışma masasında sadece çalışacağı kitap, defter, kalem 
olmasına; bunlardan başka fazladan renkli kalemler, diğer defterler, 
oyuncak, telefon gibi dikkat dağıtıcı şeylerin bulunmamasına özen 
gösterin. 

•» Ders çalışırken telefon, televizyon, tablet gibi dikkat dağıtıcı 
faktörlerin tamamının kapalı olmasına ve odasında bulunmamasına 
dikkat edin. Telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon kullanımını dersten 
önce veya ders aralarında değil; dersleri bittikten sonra kullanımı 
konusunda anlaşmaya varın.Bu cihazları mümkün olduğunca 
molalarda da kullanmaması gerektiğini unutmayın. Bir kez baktığında 
bırakması zor olacak ve dikkatini toplaması daha da zorlaşacaktır.

DERS ÇALIŞMA 
İLE İLGİLİ ÖNERİLER
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•» Çalışırken müzik dinlemek çoğu zaman dikkat 
dağıtıcı olabilir. Özellikle konu çalışırken müzik 
dinlemek dikkat eksikliğini artırabilir. Ancak soru 
çözerken müzik dinlemenin etkisi, nispeten daha az 
olduğundan, soru çözümünde zaman zaman müzik 
dinleyebilir.

•» Akademik olarak zorlandığı dersler olabilir, 
mümkündür. Zorlandığı konularda destek olmaya 
çalışın. Kaynak kitaplar, bire bir öğretim imkanı vb.

•» Sonuçtan ziyade çalışma ve çabalama 
süreçlerine odaklanmalı ve takdir edilmelidir. 
Yeterince çalışıp kötü sonuç alsa dahi sürece 
odaklanarak kendini takdir edin. Çocuğunuz 
sonucu değil, süreci değiştirebilir.

•» Sonuç olarak, amacınız ders başarısı 
olmamalıdır. Daha önemlisi, ders çalışması olmalıdır. 
Ödül ve cezalarınızı da başarısına göre vermek 
yerine, üzerine düşen sorumlulukları yerine 
getirmesine göre değerlendirmeniz uygun 
olacaktır. 

•» Sonuç ne olursa olsun, yanında olduğunuzu, 
ona desteğinizin devam edeceğini, ona beslediğiniz 
duyguların ders başarısına endeksli olmadığını 
hissettirmeye çalışın.

DERS ÇALIŞMA 
İLE İLGİLİ ÖNERİLER
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DEHB tanılı çocuğunuza, bu problemler için kızmayın. 
Bunları hemen hiçbirini bile isteye yapmıyor. Mutlaka 

profesyonel destek alın. DEHB’de karşılaşılan problemler 
çoğu zaman aşılabilmektedir. Uygun bir destek ile 
yaşamına olağan şekilde devam etmesi mümkün.

 
Ona en büyük destek ise her zaman siz 

ebeveynler olacaksınız. 


