
KARŞIT OLMA KARŞI
GELME BOZUKLUĞU

‘’Hiç söz dinlemiyor.’’
‘’Çok çabuk öfkeleniyor.’’
‘’Hep bizi suçluyor.’’
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Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmişse,
Kınamayı ve ayıplamayı öğrenir.

Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse,
Kavga etmeyi öğrenir.

Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa,
Sıkılıp utanmayı öğrenir.

Eğer bir çocuk devamlı utanç duygusuyla eğitilmişse,
Kendisini suçlamayı öğrenir.

Eğer bir çocuk övülmüş ve beğenilmişse,
Takdir etmeyi öğrenir.

Eğer bir çocuk devamlı desteklenip yüreklendirilmişse,
Kendine güven duymayı öğrenir.

Eğer bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyümüşse,
Adil olmayı öğrenir.

Eğer bir çocuk güven ortamı içinde yetişmişse,
İnançlı olmayı öğrenir.

Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüşse,
Kendini sevmeyi öğrenir.

Eğer bir çocuk aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse,
Bu dünyada mutlu olmayı öğrenir.

  Dorothy Law Nolte
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‘’Çocuğunuz size karşı mı geliyor?’’
‘’Size karşı kötü ve küfürlü sözler mi kullanıyor?’’

‘’Ne söyleseniz öncelikle cevabı hayır mı oluyor?’’
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KARŞIT OLMA KARŞI GELME BOZUKLUĞU   NEDİR?
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Otorite konumundaki kişilere 

(anne, baba, öğretmen) itaat etmemek, alınganlık göstermek,

düşmanca davranışlar sergilemek 

bu hastalığa sahip çocukların belirgin davranış biçimleridir.



Bu davranışlar okul sorunlarına,
olumsuz arkadaş ilişkilerine
ve anne baba ile çatışmalara neden olur!

KARŞIT OLMA KARŞI GELME BOZUKLUĞUNUN BELiRTiLERi NELERDiR?
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Sık sık öfkelenir.

Sık sık yetişkinlerle tartışmaya girer.

Sık sık yetişkinlerin isteklerine ve 

kurallarına karşı gelir veya kabul etmez.

Sık sık isteyerek başkalarını rahatsız eder.

Çoğu kez kendi hataları ve davranışlarından

dolayı başkalarını suçlar.

Çoğunlukla alıngandır.

Kolay kızdırılır.

Çoğu kez kızgın ve güceniktir.

Sık sık küfreder veya açık saçık bir dil kullanır.
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AİLELER VE ÖĞRETMENLER BU DURUMU 
NASIL İFADE EDERLER?

“Çok asi.”
“Ne söylesem önce hayır diyor,

sanki söz dinlememek için söz dinlemiyor.”
“Sürekli şikayet ediyor.”

“İyi de söylesem kötü de 
söylesem hep ben suçluyum.”



“Sanki bizi cezalandırıyor, 
bizden intikam almak istiyor.”

“Bizi üzmek için sürekli kötü ve küfürlü sözler söylüyor.”
“Bize şiddet uyguluyor.”

“Her şeye itiraz ediyor.”
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NEDEN YAPARLAR?
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Çocuklar bu türden davranışları, anne babalarını
üzmek için sergilemezler. 

Çocuk elinde olmadan, Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu
nedeniyle bu davranışları gerçekleştirir.



KARŞIT OLMA KARŞI GELME BOZUKLUĞUNUN NEDENİ NEDiR?
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Bozukluğun oluşumunda genetik  faktörler önemli yer tutmaktadır.
Aynı zamanda anne babanın hatalı davranışları da çocukta bu hastalığın
ortaya çıkmasında etkilidir.



Sürekli anne baba ve çocuk çatışması yaşanır.

Çocuk arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle olan ilişkilerinde sorun yaşar.

Evden kaçar.

Topluma ya da toplum kurallarına uyum sağlayamaz.

Yetişkinlikte kanunen suç işler.

İleriki yaşlarda anti – sosyal davranışlar gelişir.

Alkol ve kumara düşkünlük ortaya çıkar.

Zamanla başka psikiyatrik bozukluklar ortaya çıkar:
Örneğin; davranım bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, major depresif bozukluk.
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?KARŞIT OLMA
KARŞI GELME BOZUKLUĞU
TEDAVi EDiLMEZSE NE OLUR
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?KARŞIT OLMA KARŞI GELME BOZUKLUĞUNUN

TANISI NASIL KONUR



Tedavi
•  Psikiyatrist
•  Psikolog
•  Aile
•  Öğretmen
işbirliği ile yürütülür.

•  İlaç tedavisi

•  Psikoterapi

•  Anne – baba eğitimi

•  Öğretmen ile birlikte

yapılan çalışmalar

TEDAVİ NASIL OLMALIDIR?
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Tel : 0 262 322 06 23
Fax : 0 262 321 16 42
Gsm : 0 533 730 35 13
Gsm : 0 555 803 12 67
Gsm : 0 507 311 88 97

Yenişehir Mh. Dönmez Sk. No.4 İzmit / Kocaeli

BİZE ULAŞIN

KARTEPE
AĞIZ VE DİŞ

SAĞLIĞI

SPORYUM

YAHYA
KAPTAN

OTOGAR

OPET
PETROL

ÖZEL DENGE
TIP MERKEZİ

TIP MERKEZİMİZ SGK İLE ANLAŞMALIDIR





www.dengetipmerkezi.com


