
TİK BOZUKLUĞU

Tik, aniden oluşan, kendini tekrarlayan istemsiz hareket
ya da sestir. Tikler çocuğun aile yaşamını, arkadaş ilişkilerini
ve okul başarısını etkiler.



“Eğer bir anne-babaysanız,
çocuğunuza bilinmezliğin

kapılarını açın ki keşfetmeyi öğrensin.

Çocuğunuzu bilinmezlikten
ürkütmeyin; tersine,

bu yolculukta ona
destek olun.” 

Osho
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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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TİKLER
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• Karşı konulmaz bir davranış olarak yaşanır. 
  Fakat çocuk bir işe, etkinliğe kendini verdiğinde azalır ya da yok olur.
• Değişkendir. Şiddeti ve yoğunluğu zaman zaman farklılık gösterir.
• Bir çocukta birden fazla şekilde görülebilir.
 Örneğin dil çıkarma tiki olan bir çocuğun, göz kırpma tiki de başlayabilir.



• Gırtlak temizlemek için yapılan hareketler
• Ağız ve dudak hareketleri
• Göz kırpmak, kaş oynatmak
• Burun çekmek
• Hızlı hızlı nefes almak
• Ses çıkarmak
• Boyun kaslarını kasmak

TİK ŞEKİLLERİ?
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Eğer Çocuğunuz;
Buna Benzer Durumlar Yaşıyorsa
Uzmana Başvurmanız Gerekmektedir.

• Burun kanatlarını oynatmak
• Parmak çıtlatmak, kolları germek, omuz silkmek
• Baş oynatmak, baş sallamak
• Emme ve yalama sesleri çıkarma
• Dili dışarı çıkarma
• Atlama, sıçrama

TİK ŞEKİLLERİ?
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• Tiklere 3-4 yaşlarından önce genellikle rastlanmaz. 
Ancak nadiren 15 aylık gibi erken bir dönemde de görülebilir. 
En fazla görüldüğü zamanlar 
6-7 yaşlar ve ilk ergenlik (11-13 yaş) dönemidir.

TİKLER NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?
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ÇOCUKLARDA TİKLER NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

• Tiklerin oluşumunda genetik ve çevresel faktörler etkilidir.

• Beyindeki bazı kimyasalların anormalliği  tiklere neden olabilir.

• Aile ya da yakın akrabalardan birinde tik varsa 

çocukta görülme olasılığı artar.
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Huzursuzluk, gerginlik,
baskıcı aile tutumları
tiklerde artışa neden olur.
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ÇOCUKTA TİKLER KALICI MIDIR?
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Tikler geçici ya da kalıcı olabilir.
Geçici tikler 1 yıldan daha kısa bir
zamanda kaybolabilirken, kalıcı tikler
yetişkinlikte de görülmeye devam edebilir.



TİKLİ ÇOCUĞA AİLENİN YAKLAŞIMI NASIL OLMALIDIR?

• Tiklerin yerleşmesinde aile ve öğretmenin 
rolü önemlidir.

• Çocuğu tikleri nedeniyle sürekli uyarmak, 
azarlamak çocuğun kaygısını artıracağından
 tiklerinde de artış olacaktır.
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TİKLİ ÇOCUĞA AİLENİN YAKLAŞIMI NASIL OLMALIDIR?
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• Bu nedenle tikleri olan çocuklar için vakit
  kaybedilmeden uzman görüşüne başvurulmalıdır.



TİKLER
TEDAVi EDiLMEZSE
NE OLUR

Tikler çocuk ve ergenlerin özgüvenini zedeler. 

Tikler çocuğun dışlanmasına ya da alay konusu 
olmasına neden olabilir. 

Hareket, konuşma ve düşünmeyi engellediği için 
çocuğun günlük yaşantısında zorluklarla karşılaşmasına
yol açabilir.
Örneğin tiklerini bastırmaya konsantre olmuş
bir çocuk öğretmeninin verdiği ev ödevini duymayabilir
ya da yazı yazmasını zorlaştırabilir.

Konuşmanın akıcılığını engelleyerek çocuğun net
konuşamamasına bu da çocuğun sınıf içi konuşmalara
katılmamasına yol açabilir.

Çocukta unutkanlık, dalgınlık ve çabuk sinirlenme görülebilir.

Takıntılar ortaya çıkabilir
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TİKLERİN
TANISI NASIL KONUR
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TEDAVİ NASIL OLMALIDIR??
Tedavi
•  Psikiyatrist
•  Psikolog
•  Aile
•  Öğretmen
işbirliği ile yürütülür.

•  İlaç tedavisi

•  Psikoterapi

•  Anne – baba eğitimi

•  Öğretmen ile birlikte

yapılan çalışmalar
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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


