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yazarlara bilgi

Yazıların İçerdiği Alt Bölümler ve Özellikleri 

• Başlık

• Yazar(lar)

• Yazar(lar)ın kısa özgeçmişi (Her yazar için 50 
kelime)

• İletişim: Yazar(lar)ın tercih ettiği iletişim adresi/e-
posta adresi 

• Anahtar sözcükler: Index Medicus’a göre belir-
lenmiş en az 3 en çok 6 anahtar sözcük

• Türkçe Özet (200-250 kelime)

• İngilizce Özet (250-300 kelime)

• Yazı: Her yazı en az 8, en çok 12 sayfadan oluşur. 
Yazıların belirtilen sayfa sayıları kaynaklar, tab-
lolar ve şekiller hariç tutularak ve tek aralıkla 
yazılmış biçime göre verilmiştir. Yazıların 12 font 
büyüklüğünde ve Times New Roman fontunda 
kaleme alınması gerekmektedir.

• Olgu sunumu: Her yazının sonunda konu ile ilgili 
bir olgu sunumuna yer verilmesi beklenmektedir. 
İşlenen konuyu iyi bir şekilde örnekleyen bir olgu, 
tek aralıklı ve A4 boyutunda bir sayfaya sığacak şe-
kilde yazılmalıdır. Gerçek hasta örneklerinde hasta 
kimliğinin anlaşılmamasını sağlayacak önlemler 
özenle alınmalıdır.

• Tablolar, şekiller ve resimler: Yazılarda okuma-
yı, anlaşılmayı ve sonuçta eğitimi kolaylaştıracak 
tablo ve şekillerin her biri en sonda ayrı sayfalarda 
verilmeli ve metin içinde girecekleri yerler belirtil-
melidir.

• Alıntı pencerelerine metinden cümle önerileri: 
Her yazının içinde 5-8 alıntı penceresi oluşturula-
cak ve bu pencerelerde yazının içinden bazı cümle-
ler/çok kısa paragrafl ar okuyucunun konuya ilgisini 
çekmek üzere bu pencerelerde ayrıca verilecektir. 
Bu nedenle yazarların bu doğrultuda yapacakları 
öneriler konuk yayın yönetmenleri ile yayın yönet-
menlerine yardımcı olacaktır. Bu alıntı pencereleri-
ne alınacak cümle ya da cümlelere ilişkin önerilerin 
yazarlar tarafından ayrı bir sayfada sunulması bek-
lenmektedir.

• Kaynaklar: Kaynak gösterimi ve Kaynak Künyesi 
Yazım Kuralları örnekleri için aşağıdaki “Kaynak 
Yazım Kuralları” bölümüne bakınız.

Kaynak Yazım Kuralları

Metin içinde kaynak gösterimi

• Kaynak gösteriminde Vancouver Stili kullanılacak-
tır. 

• Kaynaklar metin içerisinde çıkış sırasına göre nu-
maralandırılacaktır. 

• Metin içinde numaralar üstsimge niteliğinde yazıla-
caktır. Örnek:1. 

Kaynaklar listesinde kaynak künyesi yazım 

kuralları

• Kullanılan kaynakların listesi yazının bitiminde 
“Kaynaklar” başlığı altında verilir.

• Kaynak künyesi yazımında Vancouver Stili kulla-
nılır.

• Kaynaklar metin içinde çıkış sırası dikkate alınarak 
numaralanır. Kaynaklar Listesinde numaralar yu-
varlak parantez içinde verilir. Örnek: (1)

• Kaynak Listesinde tüm yazarların adları yer alma-
lıdır.

• En sık kullanılan kaynak türleri olan “dergide yayımlan-
mış makale, kitap, editörlü kitap bölümü, yayımlanmamış 
tez, toplantıda sunulan bildiri ya da poster, dergide makale 
(elektronik), kitap (elektronik)” gibi kaynakların verilme 
biçimine ilişkin kurallar ve örnekler aşağıda veril-
miştir. Bu örnekler dışında yer alan kaynak türlerine 
ilişkin yazım kuralları için Vancouver Yazım Stilinin 
daha ayrıntılı yer aldığı kaynaklara başvurulabilir. 

Dergide makale (basılmıș)

- Yazar(lar).
- Dergide basılmış makalenin adı. 
- Derginin adı (italik) 
- Yayın yılı; 
- Cilt numarası (Sayı): 
- Makalenin sayfa numaraları.
Örnek: Oral ET, Vahip S. Bipolar depression: an 
overview. IDrugs 2004; 7(9): 846-50.

Kitap

- Yazar(lar). 
- Kitap adı (italik yazılmalıdır). 
- Seri başlığı ve numarası (eğer bir serinin parçası ise)
- Kaçıncı baskı olduğu (eğer ilk baskı değilse).
- Yayımlandığı/basıldığı yer (eğer birden fazla yer var-
sa ilk belirtilen yer adını kullanın)
- Yayıncı;
- Yayın yılı. 
Örnek: Goodwin FK, Jamison KR. Manic-Depressive 
Illness: Bipolar Disorders and Recurrent Depression. İkinci 
Baskı. New York: Oxford University Press; 2007.

Editörlü kitapta bölüm

- Bölüm yazar(lar)ı.
- Bölüm başlığı.
- Editör (isimden sonra daima (ed.) yazınız)
- Kitap adı (italik).
- Seri adı/başlığı ve sayısı (eğer bir serinin parçası ise)
- Kaçıncı baskı olduğu.
- Yayın yeri:
- Yayıncı;
- Yayın yılı.
- Sayfa numaraları.
Örnek: Jefferson JW, Greist JH. Lithium. Sadock 
BJ, Sadock VA (eds.) Kaplan & Sadock’s Comprehensive 
Textbook of  Psychiatry’de. 7. Baskı. Philadelphia, PA: 
Lippincott Williams & Wilkins; 2000. 2377-90.  

Yayımlanmamıș tez

- Yazar.
- Tez adı (italik yazılmalıdır)
- (Uzmanlık Tezi) ibaresi.
- Kişinin uzmanlık eğitimi aldığı kurum adı.
- Tez kabul yılı. 
Örnek: Sercan M. Depresif  Bozukluklarda Bedensel Belir-
tilerin Önemi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabi-
lim Dalı; 1987.

Toplantıda sunulan bildiri ya da poster

- Yazar(lar).
- Bildiri adı.
- Kongre adı (italik yazılmalıdır)
- Kongre tarihi,
- Kongrenin yapıldığı yer.
Örnek: Sercan M, Ger C, Oncu F, Bilici R, Ural C. 
Immigration and Violence by Mentally Disordered 
Offenders. World Psychiatric Association International 
Congress, July 12 -16 2006, İstanbul.

Çevrimiçi kaynak gösterimi

Dergide Makale (Elektronik): Çevrimiçi makale, 
basılı olan ile aynı ise basılı olan kaynak gösterilmelidir. 
Farklılık varsa çevrimiçi olan kullanılır. Eğer dergi ma-
kalesinin bir DOI (digital object identifi er) numarası 
varsa URL adresi yerine onu kullanınız. DOI maka-
lenin çevrimiçi her zaman bulunmasını sağlayan ve 
yayıncı tarafından sağlanan geçici bir ayırt edici kimlik 
bilgisidir.
- Yazar(lar).
- Dergide basılmış makalenin adı.
- Derginin adı (italik)
- [Çevrimiçi]
- Yayın yılı:
- Cilt numarası:
- (Sayı)
- Makalenin sayfa numaraları.
- Ulaşılabileceği adres: URL ya da DOI
- [Erişim tarihi]

Örnekler: 
(1) Arrami M, Garner H. A tale of  two citation. Na-
ture (Online)2008:451(7177):397-399. Ulaşılabileceği 
adres: http://www.nature.com/nature/journal/v451/
n7177/full/451397a.html [Erişim tarihi 20 Ocak 
2008].
(2) Wang F, Maidment G, Missenden J, Tozer R. The 
novel use of  phase change materials in refrigeration 
plant. Part1: Experimental investigations. Applied 
Thermal Engineering. [Çevrimiçi] 2007;27(17-18): 2893-
2901. Ulaşılabileceği adres: doi:10.1016/j.applthere-
maleng.2005.06.011. [Erişim tarihi 14 Temmuz 2008]. 

Kitap (elektronik)

- Yazar(lar)/Editör (editör ise isimden sonra (ed.) 
yazınız)
- Başlık (italik olmalıdır)
- Seri adı/başlığı ve sayısı (eğer bir serinin parçası ise)
- Kaçıncı baskı olduğu (eğer birinci baskı değilse)
[e-kitap]
- Yayımlandığı/basıldığı yer (eğer birden fazla yer 
varsa ilk belirtilen yer adını kullanın)
- Yayıncı
- Yayın yılı
- Ulaşılabileceği adres: URL
- [erişim tarihi] 
Örnek: Simons NE, Menzies B, Matthews M. A Short 
Course in Soil and Rock Slope Engineering.  A Short 
Course in Soil and Rock Slope Engineering. [Çevrimi-
çi] London: Thomas Telford Publishing; 2001. Edini-
lebileceği adres:  [Erişim 18 temmuz 2008].
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Psikiyatride Güncel dergisinin bu sayısı cocuk ve ergen yaş grubunun psikiyatrik sorunlarına ayrıldı.Türkiye 
nüfusunun önemli bir kısmı çocuk ve ergenlerden oluşmaktadır. Buna karşın çocuk ve ergen psikiyatristi 
sayısı son yıllardaki önemli artışa rağmen hala yetersizdir. Bu nedenle yıllardır başka meslek elemanları hatta 
bu alanda hastalık tanımlama ve tedavi önerme yetkisi olmayan bir çok kişi çocuk ve ergen hastalara bak-
tığını idda etmektedir. Erişkin psikiyatristi sayı ve dağılım açısından daha ulaşılabilir konumdadır. Ancak, 
erişkin psikiyatrisi eğitimi sırasında alınan dört aylık eğitim çocuk ve ergen hasta bakmak için çoğu kez 
yeterli olamamaktadır. Erişkin psikiyatristi olarak çalışan ama çocuk ve ergen hasta bakmak zorunda kalan 
uzmanların bu alandaki bilgilerini geliştirmeleri önemlidir. Bu amaçla, özellikle çocuklukta başlayan ve eriş-
kinden farklı klinik tablo ve yaklaşım gerektiren sorunları içeren bir dergi hazırladık.

Çocuk ve ergen nüfusunun, genel nüfusun yaklaşık %46’sını oluşturduğu bir ülkede çocuk ve ergen psikiyat-
risinin önemi tartışılamaz. Her tanı konulamayan, her tedavi edilemeyen sorun erişkin dönemde artarak de-
vam etmekte ve tedavi edilmesi zorlaşmaktadır. Tedavi edilmeyen sorunlar eğitim başta olmak üzere birçok 
alanda çocuk ve ergenleri etkilemekte ve sorun toplumsal bir soruna dönüşmektedir. Çocuk ve ergenlerde, 
sadece çocukluk döneminde görülen psikiyatrik hastalıkların dışında erişkin dönemde görülen psikiyatrik 
hastalıkların hemen hemen hepsi olabilmektedir. Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında yapılan ve sayıları hız-
la artan araştırmalar tanı ve tedavi açısından önemli gelişmeler göstermiştir. İlaç araştırmaları, özellikle far-
makolojik tedaviler konusundaki bilgilerimizi geliştirmektedir. Çocuk ve ergenlerden öykü alınması, klinik 
değerlendirme, tedavi seçimleri, ilaç tedavilerinde kullanılan ilaçlar, dozlar, etki ve yan etkiler bazı farklılıklar 
göstermektedir.Bu nedenle çocuk ve ergenlere yardımcı olabilmek için temel bilgilerin yenilenmesi önem-
lidir. Ayrıca çocukluk döneminde başlayarak erişkin dönemde süren hastalıklar hakkındaki bilgiler hastanın 
takibinde büyük destektir. Dergi için bu sorunlardan en sık görülenleri, çoğu bazı klinik değişikliklerle eriş-
kin dönemde de süren sorunları seçtik. Çocuk ve ergen hasta görenler kadar, çocukluktan erişkinliğe hasta-
lığını taşıyan hastaların geçmişleri ile birlikte izlenebilmeleri için bir başvuru kaynağı oluşturmaya çalıştık

Son yıllarda kongrelerde, düzenlenen eğitimlerde çocuk ve ergen psikiyatrisine ilişkin bilgiler konusunda 
artan ilgi bu sayının temelini oluşturdu. Okuyanlar ve ilgi duyanlar için bir kaynak olarak, sağlıklı gelişim ve 
gelecek için çocuk ve ergen ruh sağlığının korunmasında katkısı olmasını umuyoruz.

Derginin hazırlanması sırasında emek veren tüm yazarlara ve bu derginin amaca uygun çıkması için büyük 
uğraş veren tüm yayın kuruluna teşekkür ederim.

Bengi Semerci

Konuk Yayın Yönetmeni
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Çocuk ve ergenlerde klinik psikiyatrik 

değerlendirme

Yankı Yazgan, Elif Akın

ÖZET

Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları klinik dalı çocuğun zihinsel, duygusal yetilerinde, davranışlarında, çevreye uyumunda görülen bozukluk-
ların biyopsikososyal bir yaklaşım içerisinde incelenmesi, tanımlanması, sınıflandırılması, tedavisi ve sağlığın hastalıklardan korunması ile 
ilgilenmektedir. Çocuklarda veya ergenlerde klinik psikiyatrik değerlendirmenin temel iki amacı vardır: birincisi psikopatoloji varlığını, varsa 
bozukluğun ne olduğunu ve etkileyen biyolojik, psikolojik veya sosyal faktörleri belirlemek. İkincisi de,eğer gerekliyse, uygun müdahaleyi 
planlamak. Çocuk ve ergenlerde kapsamlı bir psikiyatrik değerlendirmenin içeriğinde başvuru nedeni, bilgi kaynağı, mevcut yakınmanın 
öyküsü, psikiyatrik özgeçmiş, tıbbi ve gelişimsel öykü, eğitim öyküsü, aile sosyal ve psikiyatrik özgeçmiş, sosyal gelişim öyküsü, travma/
olumsuz yaşam öyküsü ve ruhsal durum muayenesi yer almaktadır.Çocuk ve ergenlerin görüşmeye hazırlanması, gözlem, anne-baba ve diğer 
bilgi kaynakları, çocuğun gelişimsel düzeyine uygun görüşme teknikleri psikiyatrik görüşmenin yapısında dikkat edilmesi gereken önemli 
hususlardır. Ayrıca, çocuk ve ergenlerde standardize edilmiş değerlendirme ölçeklerinden (yarı yapılandırılmış görüşme ve derecelendirme 
ölçekleri) faydalanılmaktadır.Çocuklara/ergenlere ruh sağlığı hizmetinin gereğini ve yerini belirlemek ve hizmetleri geliştirmek için kap-
samlı, nesnel ve duyarlı bir psikiyatrik değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır.Bu nedenle, davranışsal, sosyal-emosyonel duyusal, bilişsel, 
fizyolojik ve çevresel özelliklerin iyi tanımlanması, çocuğun/ergenin etkileşimde bulunduğu çeşitli ortamların incelenmesi ve bu amaçla da 
çeşitli bilgi kaynaklarından yararlanılması gerekmektedir. 

Anahtar sözcükler: Çocuk, ergen, psikiyatrik değerlendirme

ABSTRACT

Clinical psychiatric assessment in children and adolescents 
Child and Adolescent Psychiatry deals with the assessment, description and classification, treatment and prevention of impairments in the 
intellectual and emotional abilities, behaviors and environmental adaptation of the child/adolescent with a bio-psycho-social approach. The 
psychiatric assessment of children and adolescents has two basic goals: first is to determine the presence of psychopathology, and if so, determine 
to what the disorder is, and from which biological, psychological and social factors the disorder affected. And the second aim is to plan 
appropriate intervention if necessary. Content components of psychiatric assessment of children and adolescents are reason for referral, source 
of information, history of problem(s), psychiatric history, medical and developmental history, family and educational history, adverse life events 
and mental status examination. Preparation of children and adolescents for the interview, observation, parents and the other data sources, 
developmentally sensitive interview techniques are particular points in the structure of the psychiatric interview. Additionally, standardized 
assessment tools are used in children and adolescents. A comprehensive, objective and sensitive psychiatric assessment is needed to determine 
the role of mental health services to children and adolescents. Therefore, behavioral, sensorial, emotional and environmental features should be 
well defined, various settings the child is interacting with should be examined and several information sources should be used.

Key words: Child, adolescent, psychiatric evaluation
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Ç
ocuk ruh sağlığı ve hastalıkları klinik dalı 
çocuğun zihinsel, duygusal yetilerinde, dav-
ranışlarında, çevreye uyumunda görülen 
bozuklukların biyopsikososyal bir yaklaşım 

içerisinde incelenmesi, tanımlanması, sınıfl andırılması, 
tedavisi ve sağlığın hastalıklardan korunması ile ilgilen-
mektedir.

Bebek, çocuk ve ergenlerin klinik değerlendirmesi bir-
den çok bilgi kaynağına ulaşmayı ve değişik teknikleri 
kullanmayı gerektirir.Bir yandan çocuğun kendisinden, 
anne-babasından, öğretmenlerinden, okul psikolojik 
danışmanından, çocuk doktorundan, hastane kayıtla-
rından, daha önceki değerlendirmeleri yapan klinisyen-
lerden ve aile içi etkileşimlerinin gözlemlenmesinden 
bilgi edinilirken, diğer yandan standart değerlendirme 
araçları kullanılabilir. Bu araçlar klinik görüşmeleri 
(bir anlamda, ‘muayene’), soruların standart biçimde 
sorulması ilkesine dayanan standardize yapılandırıl-
mış ve yarı yapılandırılmış görüşmeleri, anketler ve de-
ğerlendirme ölçeklerini, çocuğun dil, bilişsel, gelişim-
sel düzeyini ve akademik başarısını ölçen standardize 
yöntemleri, psikolojik, psikoeğitsel ve nöropsikolojik 
değerlendirmeleri ve biyolojik çalışmaları içerir¹.

Çocuklarda veya ergenlerde klinik psikiyatrik değerlen-
dirmenin temel iki amacı vardır: birincisi psikopatoloji 
varlığını, varsa bozukluğun ne olduğunu ve etkileyen 
biyolojik, psikolojik veya sosyal faktörleri belirlemek. 
İkincisi de, eğer gerekliyse, uygun müdahaleyi planla-
mak². Bu iki aşama arasında, var olan psikopatolojinin 
yol açtığı işlevsellik değişikliğinin saptanması müdaha-
le kararını belirler. Bunların dışında klinik değerlendir-
me ile kişinin ve çevresinin güvenliğini etkileyen du-
rumları veya hastane ya da benzeri bir kurumda tedavi 
ve bakım ihtiyacını belirlemek, adli vakalarda bilirkişi 
rolü oynamak, okul değişimi veya pedagojik müdahale-
ler hakkında danışmak, bakım ve koruma konularında 
bilgi vermek, aile tedavisinin bir parçası olarak görev 
almak veya bilimsel çalışmalara veri toplamak için gö-
rüşmek hedefl enir³.

Sullivan erişkinler ile psikiyatrik görüşmeyi “iki kişilik 
bir grupta (two-group) öncelikli olarak sözel iletişim 
durumu” olarak tanımlar.Erişkin değerlendirmesinde 
bilginin temel kaynağı (geriyatrik grup gibi bazı du-
rumlar hariç) kişinin kendisidir4. Oysa, çocuklarda bilgi 
başta anne-baba olmak üzere okul, bakıcı, kurum, başka 
klinisyen gibi birçok kaynaktan toplanır. Bu çeşitliliğin 
gerekçelerinden başlıcası çocukların farklı ortamlarda 
ve zamanlarda, farklı ve değişken işlevsellik gösterebil-
mesidir5. Farklı kaynaklardan gelen bilgileri sentezle-
yerek bir eylem planına götürecek tanılamayı yapmak 
görüşmeyi yapan hekimin ilk amacıdır.

Çocuklarla olan görüşmeyi erişkinlerle görüşmeden 
ayıran noktalardan birisi çocukların bilişsel ve dil bece-
rilerindeki sınırlılıklardır. Bu beceriler eğer bu becerile-
rin gelişimini doğrudan etkileyen ayrı bir tanısal durum 
yok ise, zaman içinde gelişmektedir. Çocukla doğrudan, 
karşılıklı konuşmaya ek, hatta ondan daha fazla olarak 
oyun, hikayeler, çizim (Resim) ve etkileşimin diğer al-
ternatif modelleri kullanılarak çocuğun ruhsal durumu, 
kişiliğinin güçlü ve zayıf yönleri, gelişimsel evreleri, 
uyumu ve sosyal çevresi hakkında bilgi sahibi olunabi-
lir6. Çocuğun yetişkinden önemli farklılıklarından biri 
iç gerginlik yaratacak bir durumu anında davranışla ifa-
de edebilmesidir. Bu nedenle çocukta sözsüz davranış-
ların değerlendirilmesi yetişkinden daha da önemlidir. 
Psikiyatr ve erişkin hasta arasındaki etkileşim genellikle 
sözel yolla gerçekleşir, sözel olmayan iletişim genellikle 
ikincil kalabilir. Bu durum çoğu ergende geçerli olsa bile 
yaş küçüldükçe değerlendirme sürecinde oyun (nasıl ve 
ne oynadığı) önem kazanır. Çocuk ve ergen görüşme-
sinde klinisyen ve hasta farklı gelişim düzeyindedirler; 
bilişsel mekanizmaları ve dili kullanabilme becerileri 
bunu yansıtır7. Okul çağı çocuğu bazı soyutlamaları 

“Bebek, çocuk ve ergenlerin klinik 

değerlendirmesi birden çok bilgi 

kaynağına ulașmayı ve değișik 

teknikleri kullanmayı gerektirir.

”

“Çocukla doğrudan, karșılıklı 

konușmaya ek, hatta ondan daha 

fazla olarak oyun, hikayeler, 

çizim (resim) ve etkileșimin diğer 

alternatif modelleri kullanılarak 

çocuğun ruhsal durumu, kișiliğinin 

güçlü ve zayıf yönleri, gelișimsel 

evreleri, uyumu ve sosyal çevresi 

hakkında bilgi sahibi olunabilir.

”



Yazgan ve Akın

Türkiye Psikiyatri Derneği
Sürekli Eğitim/Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi

Erişkin Psikiyatrları İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi |  CİLT 4 • SAYI 1  |  BAHAR 2014  |  3  

yapmak için yeterli olgunlukta değilken, ergenin dili 
klinisyen ile aynı gibi gözükse de, anlam dünyaları ara-
sındaki farklar ‘kuşak farkını’ oluşturur. Gelişimsel bo-
zukluklarda dil ve iletişim alanındaki kendine özgülük-
ler hastanın dilini kalıcı olarak farklılaştırır. 

Çocuk ve ergen görüşmelerindeki diğer bir zorluk, psi-
kiyatrın çocuğun gözündeki durumudur: “Beni niye 
deli doktoruna getirdiniz? Ben deli miyim?” sözünü 
sıkça duyabiliriz. Bu nedenle çocuk ve ergen psikiyat-
rının görüşmenin başlangıcında çocukla açık ve dürüst 
bir ilişki kurması, şüphelerini gidermesi ve zarar gör-
meyeceğine, mümkünse yardım göreceğine inandırarak 
rahatlatması gerekir.

Çocuğun problemleri gelişimsel bir çerçeve içinde de-
ğerlendirilmelidir. Gelişimin ilk yıllarında daha net 
kurulabilen bu çerçeveyle bakıldığında, problemlerin 
tanımında gelişim sürecinde a) olması gerekenlerin ol-
maması (gelişim açığı) b) olmaması gerekenlerin olması 
(açığa ikincil davranışsal belirtiler) görülebilir. Beceri ve 
yetilerin beklenen zamanda kazanılamamış olması (ge-
lişimsel gecikme/geri kalma) ve bu becerilerin (zama-
nında) kazanılamamasına bağlı olarak yeti ve becerinin 
atipikleşmesi (gelişimsel sapma) küçük çocuklardaki 
sorun gruplarını oluşturur. Örneğin, nörogelişimsel bo-
zukluk tanı grubundaki bir çocuğun beceri gelişiminde 
bir gecikme (konuşma veya tuvalet eğitiminde gecikme 
gibi) ya da çocuğun yaşıtlarıyla uygun iletişim kurma be-
cerilerinde bir açık olabilir. Öte yandan, depresyon veya 
anksiyete gibi psikopatolojilerin varlığında çocuk geliş-
miş becerileri olsa da bunları uygun biçimde kullanamaz 
durumdadır. Ciddi tıbbi veya psikiyatrik bozukluklar, ka-
yıp, travma sonucunda da önceden edinilmiş becerilerde 
kayıp (regresyon) söz konusu olabilir8.

Bebekler (0-3 yaş) için en sık başvuru nedenleri fizyo-
lojik işlevlerin düzenlenmesiyle ilgili güçlükler (örne-
ğin gastrointestinal sistemle ilgili kolikler), beslenme 
ve uyku sorunları, gelişimsel gerilikler olurken, küçük 

çocuklar ise sıklıkla saldırganlık, inatlaşma, dürtüsellik 
ve aşırı hareketlilik gibi davranış sorunları, gelişimsel 
bozukluklar nedeniyle getirilirler. Anne-babanın bek-
lentileri ile çocuğun huy/mizaç özellikleri arasında-
ki uyuşmazlıklar ve bunun yol açtığı ilişkisel sorunlar 
da sık başvuru nedenleri arasında yer almaktadır12,13. 
Toplumsal farkındalığın artışıyla gelişimsel gerilikler 
ve sapmalar hekimlerin dikkatine daha sık gelmekte-
dir. Okul çağı çocuklarındaki ruhsal sorunlar eğitim 
ortamının zorlayıcılığı ile artış gösterirken, ergenlik ve 
gençlik dönemindeki bireyler hızlı psikososyal gelişim 
beklentileri ile kendi gelişim süratleri arasında sıkış-
makta, psikopatolojiye yatkınlığı olanlarda ruh sağlığı 
bozulmaları yaygınca ortaya çıkmaktadır. Diğer yan-
dan, tıp dışındaki ruh sağlığıyla ilgili meslek alanlarının 
gelişimi ve hizmetlerin tıbbi ortamlar dışında verilme-
si ölçüsünde bazı klinik-altı ve eşik durumlar elenerek 
psikiyatrlara giderek daha ciddi düzeydeki sorunlar 
yansımakta, alanımızdaki hekimlerin tıbbi ve psikosos-
yal becerilerinin en iyi düzeyde gelişkinliğini olmazsa 
olmaz kılmaktadır. Psikiyatrik değerlendirme giderek 
çapraşıklaşan psikopatoloji ve gelişimsel bozukluk-
ların anlaşılması ve tedavisi için en önemli basamağı 
oluşturmaktadır. 

Klinik görüșmenin içeriği
Çocuk ve ergenlerde kapsamlı bir psikiyatrik değerlen-
dirme klasik olarak şu maddeleri içermektedir: a) kim-
lik bilgileri: yaş, cinsiyet, öğrenim durumu b) başvuru 
nedeni ve kaynağı c) bilgi kaynağı d) mevcut yakınma-
nın öyküsü e) psikiyatrik özgeçmiş f ) tıbbi ve gelişim-
sel öykü g) eğitim öyküsü h) aile sosyal ve psikiyatrik 
özgeçmiş i) sosyal gelişim öyküsü j) travma/olumsuz 
yaşam öyküsü k) ruhsal durum muayenesi l) klinik for-
mulasyon ve DSM-5 tanılama problem listesi n) tedavi 
planı (Tablo 1)8.

Görüşmede çocuğun öncelikle adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, 
doğum yeri, yaşadığı yer gibi kimlik bilgilerini bilmek ge-
rekir9. Değerlendirme sürecinde aile ve çocukla ayrı ayrı 
ve/veya birlikte görüşülür. Çocuğun yaşı referans alınarak 
görüşmenin hangi sırada yapılacağına karar verilir. Hem 
annenin hem babanın varlığı arzu edilen bir durumdur6. 
Çocuk ve ergen psikiyatrik değerlendirmesinin çocukla 
sınırlı olacağı düşüncesi birçok anne-babanın kendi rolle-
rinin olmayacağı, çocuğun düzeltilip kendilerine verileceği 
‘inancı’ ile ilişkilidir. Görüşme öncesinde değerlendirme 
süreci hakkında bilgi vermiş olmak, demografik özellikler 

“Gelișimin ilk yıllarında daha 

net kurulabilen bu çerçeveyle 

bakıldığında, problemlerin tanımında 

gelișim sürecinde a)olması 

gerekenlerin olmaması b)olmaması 

gerekenlerin olması görülebilir.

”
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ve problemin doğası hakkında en azından fikir sahibi ol-
mak o anda, hele sıkışık hastane koşullarında, çapraşık bir 
durumla karşı karşıya kalmayı önler.

Başvuru nedeni: Anne-babadan alınan öyküye ailenin 
başvuru nedeni konuşularak başlanır. Sorunun başlan-
gıcı, gelişimi, sıklığı, artıp-azaldığı durumlar, denenen 
çözüm yolları bu başvuru nedeni bağlamında sorulur. 
Alınan bilgiler başvuru nedeniyle ilişkilendirilerek sı-
nıfl andırılır. Bu öykü alma süreci içinde elde edilen bil-
gilerle anne-baba veya öykü verenin başvuru nedenini 
gözden geçirip güncellemesi sağlanır.

Çocuklar sıklıkla anne-babaları tarafından ruh sağlığı 
merkezlerine getirilmekle beraber bazı durumlarda öğ-
retmenleri, rehber öğretmenleri, sosyal hizmet uzman-
ları, polis veya diğer profesyoneller tarafından da getiri-
lebilirler6. Çocukların klinik değerlendirmeleri, ayaktan 
ve yatan hasta değerlendirmeleri, klinik vizitler ve kon-
sültasyonlar şeklinde olmasına karşın, okullarda, çocuk 
kliniklerinde, çocuk bakım merkezlerinde, kurumlarda, 
aile mahkemelerinde, ve hastane acil servislerini içeren 
değişik durumlarda da yapılabilir10. Başvuruda yanıtı 
aranan sorular üzerine kurulu bir görüşme amacından 

uzaklaşmaz. Başlıca sorular “Bu başvuruyu ilk kim iste-

di? Başvurunun yapılma nedeni nedir? Başvuru neden 

şimdi yapılmıştır? Sorunun kimde olduğu düşünül-

mektedir? Çocuk dahil tüm bireylerin yanıtlanmasını 

beklediği esas sorular nelerdir? Aile gerçekten çocukla-

rının sorunu veya tedavisi için mi yardım arıyor, yoksa 

çocuklarının ve kendinin güvenliğini sağlamaya çalışı-

yor olabilir mi, ya da çocuğun görünür sorununu ken-

dileri ile ilgili sorunlarını çözmek için bir araç olarak 

kullanıyor olabilir mi?” olabilir11.

Yakınmanın öyküsü: Ailenin sorunu kendi kelimele-

riyle anlatmasına olanak verilmelidir. Yazılı başvurular 

eğitim düzeyi düşük anne-babalar için bile sorunları 

yazıya dökmek için bir fırsat yaratır. Görüşme öncesin-

de bekleme alanında bir form doldurtarak, anne-baba 

ve çocuğun beklentilerini yapılandırmalarına da olanak 

tanınmış olur. Bu durum anne-babanın anlaşıldığını 

hissetmesine ve tedaviye uyumuna katkı sağlar. Anne- 

babalar sorunu kendi deneyimleri ve kültürel geçmişleri-

nin etkisinde kalarak aktaracaklardır. Değerlendirmede 

bu değişkenler göz ardı edilmemelidir.

Tablo 1. Çocuk ve ergenlerin psikiyatrik değerlendirilmelerinde içerik

İçerik Ana Bilgi Kaynağı Ek Kaynaklar

Bașvuru nedeni/gerekçesi Genellikle aile, veli; bazen okul veya 
çocuk esirgeme kurumları 

Okuldan veya diğer kurumlardan değerlendirme amaçlı 
mektup

Problem(ler)in geçmiși Çocuk ve annebaba Yönlendirme kaynakları; primer bakım veren ile irtibat

Geçmiș problemler Çocuk ve annebaba Yapılandırılmıș görüșmeler; inceleme ölçekleri

Komorbid semptomlar Çocuk ve annebaba Yapılandırılmıș görüșmeler; inceleme ölçekleri

Madde kullanımı Çocuk, annebaba Laboratuvar incelemeleri (ilgili olanlar)

Geçmiș değerlendirme(ler)/tedavi(ler) Çocuk, annebaba, klinisyen(ler) Ruh sağlığı kayıtları

Çocuğun gelișimi (psikomotor, bilișsel, 
kișilerarası, duygusal, ahlaki, travma), 
zarar verme (kendisine veya bașkasına) gelișimi

Annebaba; okul personeli Okul kayıtları, özel eğitim değerlendirmeleri dahil; 
ev videoları (ilgili olanlar)

Aile öyküsü Annebaba Genogram

Tıbbi öyküsü Annebaba; hekim Semptom kontrol listesinin gözden geçirilmesi; 
laboratuvar testleri (ilgili olanlar)

Çocuğun güçlü yanları Annebaba; çocuk; öğretmenler; koçlar; akranlar Aktivite videoları (spor, müzik); 
bilișsel, okul, nöropsikolojik testler

Çocuğun medya kullanımı Annebaba; çocuk; bakıcılar; kardeșler Medya günlüğü; DVD/CD koleksiyonları; 
dergi abonelikleri

Çevresel destekler Annebaba; çocuk; çocuğun tanıdığı yetișkinler Aktivite programları (izcilik, takımlar); okul sonrası/
yaz programları; mentorluk / okulda Ağabey veya Abla ilișkileri

Ruhsal Durum Muayenesi Çocuk muayene

Bayt
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