
TERCİHİN SAĞLIK OLSUN

NP





NP Sağlık Grubu olarak; uluslararası standartlarda, 
çağdaş bilimin ışığında, farklı disiplinlerin ortak 
çalışma anlayışı ile ilerleyen, sağlıkta mükemmeliyet 
merkezi odağıyla, danışanların hayatında fark 
oluşturmaktayız.

Psikiyatri, psikoloji, nöroloji ve bağımlılık alanındaki 
19 yıllık bilgi birikimimizle binlerce danışanımıza 
Avrupa’nın 2. Beyin Hastanesi olan NPİSTANBUL Beyin 
Hastanesinde, Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu 
Tıp Merkezinde ve Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp 
Merkezinde hizmet veriyoruz. 

NP Feneryolu ve NP Etiler Tıp Merkezleri olarak çatısı 
altında bulunduğumuz Üsküdar Üniversitesinden 
aldığımız güç ile toplumun ruh sağlığı düzeyini 
yükseltmek, koruyucu ruh sağlığı çalışmalarına öncelik 
etmek üzere çalışıyoruz.

NPİSTANBUL Beyin Hastanesinde, beyin, sinir ve 
omurilik cerrahisi, KBB, bariatrik ve genel cerrahi, 
kardiyoloji, çocuk nörolojisi gibi yeni branşlarımız; 
Türkiye’nin ilk ve tek 1A Ultra Clean ameliyathane 
donanımı ve bütün branşlarda cerrahi operasyonları 
asiste eden üstün teknolojik alt yapı imkânları ile beyin 
odaklı genel hastane olarak hizmet veriyoruz. 

Hastanemizdeki ve NP Etiler Tıp Merkezindeki 
Ergoterapi ve Duyu Bütünleme Merkezlerimiz ile özel 
çocuklarımızın hayatında fark oluşturmayı hedefliyoruz. 
NP Feneryolu Tıp Merkezimizde bulunan Fizyoterapi 
Rehabilitasyon Merkezimiz ile Türkiye’de iddialıyız.

Hastanemizde ve tıp merkezlerimizde; danışanlarımızın 
konforunu ön planda tuttuğumuz anlayışımızı, çağdaş 
bilimin öngördüğü yöntem ve koşullarda sunmak üzere 
multidipliner bir anlayış ile hizmet veriyoruz. Uzman 
hekim kadromuz, güler yüzlü hizmet anlayışımız ile 
sizlere daha iyi hizmet sunmak için çalışıyoruz.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Yönetim Kurulu Başkanı



NEDEN NP 
SAĞLIK GRUBU?

• NP Tıp Merkezleri, ruh/beyin sağlığını ilgilendiren hastalıklara, çağdaş tıbbın 
imkân verdiği en gelişmiş tedavi olanaklarıyla etkin tedavi hizmeti sunmak amacı 
ile kurulmuştur. 

• NP Feneryolu Tıp Merkezinde erişkin ve çocuk-ergen psikiyatrisinin yanı sıra 
KBB ve dil konuşma terapisi ile multidisipliner bir yaklaşım benimsenir.

• NP Tıp Merkezleri, dünyanın en büyük ve prestijli sağlık akreditörü JCI (Joint 
Commission International) akreditasyon belgesine sahip NPİSTANBUL Beyin 
Hastanesinin tanı ve servis imkânlarını kullanır.

• “Beyin Fonksiyonlarını Ölçerek Tedavi”, “Düşünce Odaklı Tıp” gibi yeni 
yaklaşımların Türkiye’deki öncüsüdür. Tanı ve tedavi süreçlerinde 
Farmakogenetik yaklaşımı [tedavisel ilaç kan düzeyi izlemi (TDM), Fenotipleme 
ve Genotipleme] benimsemekteyiz.

• Multidisipliner bir anlayış ile danışanlarına tedavi uygular. Üsküdar 
Üniversitesinden alınan bilimsel güç, Avrupa’nın 2. beyin hastanesindeki tıp 
merkezi ve servis imkânları, tıp merkezlerinin butik ancak danışan odaklı hizmeti 
ile hasta odaklı bir yaklaşım benimsenmektedir.  

• NP Sağlık Grubunda, Türkiye’deki ilk örnek olan Nöromodülasyon tedavileri 
uygulanmaktadır. Bu tedavi yöntemi ile beyin uyarımı vasıtasıyla beyin 
fonksiyonlarını ölçmek ve tedavi etmek amaçlanır.

• Şehir dışındaki ve yurt dışındaki danışanlar için telepsikiyatri (online terapi) 
hizmeti verilmektedir.

• Bağımlılık Kliniği (NPAMATEM) olarak İleri Toksikoloji Doğrulama Laboratuvarı 
hizmeti sunulmaktadır.

• NP Etiler Tıp Merkezinde; Ergoterapi ve Duyu Bütünleme Merkezleri ile 
gelişimsel geriliği ve özel ihtiyaçları olan çocuk ve genç hastaların hayatlarında 
fark oluşturmak üzere çalışılmaktadır. 

• NP Feneryolu Tıp Merkezinde bulunan Türkiye’nin sayılı merkezlerinden olan 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezimiz ile multidisipliner anlayışımızı bir adım 
ileriye taşıdık. 

• NPİSTANBUL Beyin Hastanesi hakkında detaylı bilgiye www.npistanbul.com 
adresinden ulaşabilirsiniz.
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“Beyin Fonksiyonlarını Ölçerek 
Tedavi”, “Düşünce Odaklı 

Tıp” gibi yeni yaklaşımların 
Türkiye’deki öncüsüdür.
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NP Etiler Tıp Merkezi ve NP Feneryolu Tıp Merkezinde 
psikolojik tarama testleri olarak MMPI, Tova dikkat 
ölçeği, Cog, Spm, Dauf, NVLT, Rorschach, WİSC-R, 
Wais zeka testi, Yale Brown, ilişki ölçekleri, aile 
değerlendirme ölçekleri ve tüm nöropsikolojik testler 
uygulanmaktadır. Beyin haritalama çekimi (QEEG) 
yöntemi ile danışanların ayrıntılı nöropsikolojik 
değerlendirmesi yapılmaktadır.

Tıp merkezinde görev yapan psikologlarımız teknolojinin 
olanaklarından da faydalanarak dünyada kabul gören 

terapi yöntemlerini uygulamaktadırlar. Tıp Merkezinde 
psikoterapi olarak depresyon, sosyal kaygı bozukluğu, 
okb, panik bozukluk ve diğer psikiyatrik hastalıklar 
için kognitif davranışçı terapi; geçmişte yaşanılmış 
baş edilemeyen travmatik yaşantı ya da travmatik 
algılamaları düzeltmek için Emdr uygulaması; eş ve 
ilişki terapisi, cinsel terapiler; yas ve kayıp terapisi; 
şema terapisi; bellek ve dikkat gelişimine yardımcı olan 
Rehacom uygulaması; Nörobiyofeedback uygulaması ve 
diğer terapi teknikleri uygulanmaktadır.

NP

Psikiyatri
Hizmetlerimiz



Ayaktan takip edilen danışanlara kişiye özel tedavi 
uygulamalarında, Üsküdar Üniversitesi Farmakogenetik 
ve Toksikoloji Laboratuvarının olanaklarından 
faydalanarak ilaç ve kan düzeyi ölçümleri yapılmaktadır. 
NP Feneryolu Tıp Merkezinde tedaviye dirençli 
depresyon hastalıklarında ve gerek duyulduğu takdirde 
diğer psikiyatrik durumlarda uygulanmak üzere TMU 
(Tekrarlayan Manyetik Uyarım Tedavisi) mevcuttur. 

Şehir dışı ve yurt dışı hastalar, tıp merkezlerinde 

yapılacak yüz yüze görüşmelerden sonra, uygun 
görülmesi halinde, telepsikiyatri hizmeti vasıtası ile 
online terapi olanağından faydalanabilirler.

Danışanlarımızın yatarak tedavi görmesi durumunda da 
anlaşmalı kurumlarımızdan NPİSTANBUL Hastanesinin 
imkân ve olanaklarından faydalanılmaktadır. 
Danışanlarımızın yatarak tedavilerinden sonraki süreci 
arzu ettikleri takdirde tıp merkezlerimizde devam 
ettirme seçenekleri de bulunmaktadır.
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Psikiyatride Tanı Yöntemleri:
• Beyin İnceleme Teknikleri ve Beyin “Check Up”

• Bilgisayarlı Tomografi/Angio 128 kesit / X-Ray

• Dijital ve Mobil Röntgen

• MR Görüntüleme

• Intraoperatif USG

• Nörokognitif Testler 

• TOVA

• QEEG/ EMG

• O/C Kollu Skopi (3D Görüntüleme)

• Klinik Farmakogenetik Laboratuvarı

• İleri Toksikoloji Doğrulama Laboratuvarı

• Psikiyatrik Genetik Danışmanlık

• Biyokimya Laboratuvarı

• Uyku Laboratuvarı

• Nöropsikoloji Laboratuvarı

Yakında Gastroduodenoskopi ve Kolonoskopi tanı 
yöntemleri hizmetinizde olacaktır.
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Psikiyatride Tedavi Yöntemleri:
• EKT (Elektrokonvulsif Tedavi)

• TMU (Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi)

• Derin TMU

• Doğru Akım Uyarımı (tDCS)

• Biofeedback Destekli Sanal Gerçeklik Tedavisi

• Mikro Uyarım Tedavileri (CES/KET)

• Kişiye Özel Tedavi (Klinik Farmakogenetik)

• Rehacom

• TOVA

• Rehabil

• Ergoterapi

• Duyu Bütünleme Kliniği

• Psikoterapi ve Pozitif Psikoloji Uygulamaları

• Bilgisayarlı Dikkat Eğitimi

• Parlak Işık Tedavisi (Fototerapi)

• Okul Olgunluğu Çalışmaları

• 7/24 Acil Servis
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Psikoterapi kökeni Yunancadan gelen ruhsal terapi 
tedavi anlamına gelmektedir. Konuşma yoluyla ve 
profesyonel bir ilişki ile bazı yöntem ve metotlar 
kullanarak kişide olumlu değişiklikleri hayata geçirten 
yöntemdir. Temelde ise kişide içgörü ve farkındalık 
kazanımı hedeflenir. 

Her rahatsızlığa yönelik farklı terapi çeşitleri 
bulunmakta ve terapist alet çantasından kişinin 
rahatsızlığına çözüm olacak terapi çeşidini çıkarır 
ve en uygun yöntemi seçer veya bir başka terapiste 
yönlendirme yapar. 

Psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde en etkin rol 
oynayan iyileşme yöntemlerinin başında gelir. 

Sadece psikiyatrik rahatsızlıklar da değil kişinin 
zorlandığı yaşam olaylarında, kişisel gelişim için destek 
beklentisinde veya stresli dönemlerde de psikoterapi 
oldukça fayda sağlamaktadır. 

Psikoterapiyi günümüzde yanlış olarak yüzlerce 
kişinin yaptığını görmekteyiz. Uzun yıllar süren eğitim 
ve deneyim ile yetkinlik kazanılmakta ve uzman 
bir psikolog veya psikiyatri uzmanı olan bir doktor 
tarafından yapılmalıdır. 

Psikoterapi, bireysel olduğu gibi, çift, aile ve grup 
terapisi olarak da uygulanmaktadır.
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Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, 0 - 18 yaş grubundaki çocuk 
ve ergenlerin gelişimsel, ruhsal, bilişsel, akademik ve 
sosyal alanlardaki zorlukları ile ilgilenen bir uzmanlık 
dalıdır. Bu anlamda oldukça geniş bir görev alanı olan 
çocuk ve ergen psikiyatrisi, doğumdan başlayıp ergenlik 
döneminin bitimine kadar süren sağlıklı gelişimin 
sağlanması ve var olan ruhsal, bilişsel bozuklukların 
tanı ve tedavisi için çalışır.

Tedavi ettiğimiz hastalıklar arasında; Yaygın Gelişimsel 
Bozukluk (Otizm Spektrum Bozukluğu), Dikkat 
Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Özgül Öğrenme 
Güçlükleri (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli), Çocuklarda 

Görülen Kaygı Bozukları, Okul Başarısızlığı, Sınav 
Kaygısı, Okul Fobisi, Özgül Fobiler (Böcek, Örümcek, 
Yükseklik Korkusu vb.), Çocukluk Depresyonu, 
Davranış Bozuklukları, Zihinsel Problemlere Bağlı 
Davranış Bozuklukları, Dürtü Kontrol Bozukluğu, Öfke 
Kontrol Problemi, Tik Bozukluğu, Obsesif Kompulsif 
Bozukluk, Konuşma Gecikmesi, Fonolojik Bozukluklar, 
Kekemelik, Çocukluk Döneminde Görülen Şizofreni ve 
Bipolar Bozukluk sayılabilir. 

Tedavi seçeneklerimiz içinde bireysel psikoterapi, oyun 
terapisi, beyin uyarım ve yeni özel eğitim tekniği olarak 
Ergoterapi ve Duyu Bütünleme tedavisi de vardır.

Çocuk ve Ergen 
Psikiyatrisi

NP



Üsküdar Üniversitesi 
NP Etiler Tıp Merkezi

Ergoterapi ve Duyu Bütünleme Merkezi: 
Amacımız gelişimsel geriliği ve özel ihtiyaçları olan 
çocuk ve genç (0-14 yaş) hastaların günlük yaşam 
kalitesini artırmaktır. Ekibimizin yaklaşımı ve çocuk için 
hazırlanan sıcak çevre, çocuğun yaşına ve durumuna 
göre en uygun hedeflere ulaşmasında yardım eder. 
Merkezde, her çocuğun ulaşabileceği en yüksek 
potansiyele ulaşması hedeflenmektedir. Terapistlerimiz, 
Pediyatrik Terapi alanında özel eğitim almış tecrübeli 
kişilerdir. Terapi ve eğitim seanslarımızda oyun yoluyla 
çocuğun duyusal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarında 
daha duyarlı hâle gelmesi sağlanmaktır.

Ergoterapi iş ve uğraşın genel anlamı ile ilgilidir. “İş ve 
Uğraşı” kişiler için anlamlı olan, zamanlarını dolduran, 
bireysel olarak günlük yaşamda yaptıkları herhangi 
bir aktivitedir. Bir çocuğun aktiviteleri, oyun oynaması, 
öğrenmesi, arkadaşlarıyla sosyalleşmesi ve kişisel 
bakım becerilerini bir bütün içinde yapmasıdır. 

Ergoterapistler; çocuklarda bu becerileri en yüksek 
potansiyele çıkarmaya yardım etmek amacıyla, aile 
merkezli yaklaşıma dayanan oyunlar kullanırlar. 
Buradaki amacımız, çocukluktan yetişkinliğe geçişte, 
bağımsız olmalarına yardımcı olmaktır.

Ergoterapistler; aşağıda sıralanmış rahatsızlık 
ve kısıtlanma durumlarında, kişilerin işlevlerinin 
ve verimliliklerinin artırılmasında, günlük yaşam 

aktivitelerini kullanırlar:

• Fiziksel hastalıklar

• Bilişsel yetersizlikler

• Psikososyal fonksiyon bozuklukları

• Duyusal yetersizlikler

• Gelişim geriliği veya öğrenme güçlüğü

• Çevresel engeller

Ergoterapi uygulaması, gözlem, değerlendirme, tedavi 
ve danışmayı içerir.

NP



NP

Adım Adım Tedavi: NP Etiler Tıp Merkezi 
nde, ergoterapi hizmeti almak için başvuruda 
bulunduğunuzda çocuğunuz, ergoterapi 
değerlendirmesi için programlanır. Bu değerlendirme 
boyunca ergoterapistler, aileden bilgi toplar, çeşitli 
standart değerlendirmeleri kullanır, çocuğun güçlü 

ve sınırlı yönlerindeki temel beceri seviyelerini bulur. 
Değerlendirmeden sonra ergoterapist, detaylı bir rapor 
üzerinden çocuğun durumunu ve çocukla ilgili kendi 
tavsiyelerini danışana iletir. Eğer çocuğunuz ergoterapi 
hizmeti için uygunsa uzman terapistlerimizden biriyle 
tedavi programına yönlendirilir.



Hizmetlerimiz ve Programlarımız:
• Duyu bütünleme

• Nöro-gelişimsel tedaviler

• Kaba motor ve koordinasyon becerileri eğitimi

• İnce motor ve görsel motor becerileri eğitimi

• Motor kontrol/motor öğrenme/motor planlama ve 
koordinasyon eğitimi

• Dikkat ve odaklanma eğitimi

• Fonksiyonel hareket ve oyun becerileri eğitimi

• Bilişsel rehabilitasyon

• Günlük yaşam aktiviteleri/Araç kullanılan günlük 
yaşam aktiviteleri eğitimi

• Oyun ve sanat terapisi

Tedavi hizmetlerinden yararlanma 
koşulları:
• Duyu bütünlüğü bozuklukları

• Otizm spektrum bozukluğu

• Dikkat bozukluğu ve hiperaktivite (ADHD/ADD)

• Görsel işleme bozuklukları

• Zekâ geriliği

• Öğrenme güçlüğü

• Serebral palsi

• Büyüme ve gelişme geriliği

• Genetik hastalıklar / Doğum defektleri

• Nöro-gelişimsel bozukluklar

• Yürütme isteyen beceriler

• El yazısı ve el becerisi gelişimsel sorunlar

• Nörolojik farklılıklar

• Ortopedik ve duruş bozuklukları

• Denge bozuklukları

• Oyun ve sosyalleşme problemleri

• Öz bakım becerilerindeki problemler

• Temel refleks problemleri

• Kanser / Lösemi
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Çocuk-Ergen Psikiyatrisi
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi; 0-18 yaş arası 
çocuk ve ergenlerin gelişimsel, ruhsal, 
bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki 
zorluklarının tanı ve tedavisi ile ilgili hizmet 
vermektedir. Beyin fonksiyonlarını ölçerek 
tanı imkânlarımız, kişilik, dikkat, bellek, 
psikososyal testler ile taramayı içermektedir. 
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanında uzman 
kadromuz; doğumdan ergenlik döneminin 
bitimine kadar sağlıklı gelişimin sağlanması 
ve var olan bozuklukların tanı ve tedavisi için 
çalışılır. Tedavi ettiğimiz hastalıklar arasında, 
Yaygın Gelişim Bozukluğu, Çocukluk 
Depresyonu, Davranış Bozuklukları, Otizm, 
Özel Öğrenme Güçlükleri, Okul Başarısızlığı, 
Sınav Kaygısı, Çocuklarda Tik ve Takıntılar, 
Fonolojik Bozukluklar, Kekemelik, Afazi, 
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite sayılabilir. 

Üsküdar Üniversitesi
NP Feneryolu Tıp Merkezi
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Fizyoterapi Rehabilitasyon Merkezi
NP Feneryolu Tıp Merkezinde yer alan Fizyoterapi 
Rehabilitasyon Merkezimiz ilk aşamada, “ortopedik 
rehabilitasyon”, “sporcu sağlığı”, “nörolojik 
rehabilitasyon”, “omurga sağlığı”, “oral-motor 
rehabilitasyon”, “el rehabilitasyonu”, “kompleks 
boşaltıcı fizyoterapi” ve “kardiyopulmoner 
rehabilitasyon” olmak üzere sekiz ünite ile kurulmuştur. 
Nöroşirürjik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, 
kadın sağlığı, romatizmal hastalıklar rehabilitasyonu, 
protez-ortez rehabilitasyonu, obstetrik rehabilitasyon, 
kanser rehabilitasyonu ve geriartrik rehabilitasyon 
branşları da hızla kurularak, klinik ve akademik 
çalışmalarına başlayacaktır. Klinik Egzersiz Merkezimizde 
de; hastalarımızın tedavi programlarına güçlü egzersiz 
yaklaşımı katmak; profesyonel sporculara veya sağlık 
için spor yapanlara yaralanmalardan koruyucu özel 
spor ve egzersiz programları oluşturmak: diyabet veya 

metabolik hastalıklar nedeniyle oluşan sağlık problemleri 
için egzersiz desteği vermek; obeziteden kurtulmak 
isteyenlere egzersiz- bilişsel davranış terapisi-beslenme 
düzenlemesi vermek (ki biz bu programımıza “Nöro-Fit” 
adını verdik); cerrahiler sonrası egzersize başlamak 
isteyenlere yol arkadaşı olmak (obezite cerrahisi geçiren, 
kanser tanısı alan-kemoterapi/radyoterapisi yeni 
bitenonkolojik cerrahi geçiren, eklem cerrahisi geçiren); 
solunum hastalığı olan, sigara içen, kardiyovasküler 
(kalp-damar)hastalığı olan, kalp krizi geçiren, kalp 
ameliyatı olanların güzel nefes almalarına ve kalplerinin 
hoş ritmle atmasına yardımcı olmak; hamilelik sırasında 
ya da sonrasında nasıl egzersiz yapacağını bilmeyenlere 
rehber olmak; idrar tutmada sorunu olanların tekrar 
uzun mesafeler yürümesini sağlamak amacıyla hizmet 
veriyoruz.

Omurga sağlığı rehabilatasyon, nörolojik rehabilitasyon, 
oral motor rehabilitasyon, fizyoterapi, lenf ödem masajı, 
kardiyopulmoner rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, 
sporcu sağlığı, el rehabilitasyon ve klinik egzersiz 
merkezi bulunmaktadır.

NP Rehabilitasyon
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Kulak Burun Boğaz (KBB) Birimi
NP Feneryolu Tıp Merkezi KBB Birimi; kulak, burun ve 
boğaz ile ilgili tüm hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili 
hizmet sunar. 

Kulak hastalıkları

Dış Kulak Yolu Enfeksiyonu (yüzücü kulağı - otitis externa) 

Orta Kulak Enfeksiyonu 

Kulak Çınlaması 

Kulak Kiri (Buşon)

İşitme Kaybı

Vertigo (Baş Dönmesi)

Vertigo teşhisi en zor hastalıklardan biridir, ciddi 
hastalıkların belirtisi olabileceği için asla ihmal 
edilmemeli ve bir uzman doktora başvurulmalıdır.

Tanı için vestibular testler yapılır, bunlar;

– Videonistagmografi (VNG):

– Odyometrik Testler

– BERA / ABR:

– Oto Akustik Emisyon (OAE):

Burun hastalıkları

Burun Tıkanıklığı

Burun Kemiği Eğriliği (Septum Deviasyonu)

Alerjik Rinit

Soğuk Algınlığı & Grip

Sinüzit

Burun Kanaması

Horlama

Boğaz hastalıkları

Bademcik İltihabı

Geniz Eti İltihabı

Farenjit

Ses Ameliyatları*

Ses İnceltme ve Ses Kalınlaştırma

* Bu operasyonlar NPİSTANBUL Beyin Hastanesinde 
gerçekleştirilmektedir.



Dil; düşünce istek ve gereksinimlerimizi iletebilmek 
için öğrendiğimiz kod olarak tanımlanabilir. Okumak, 
yazmak, konuşmak ve jestler dilin biçimleridir. 
Konuşma ise dilin sese dönüşmüş biçimidir.

Çocuklar dil kurallarını nasıl öğrenirler?
Çocuklar dili ve konuşmayı, çevrelerinde konuşulan dili 
dinleyerek ve işittiklerini uygulayarak öğrenirler. Bu 
yol, dil kodunun kurallarını edinmelerini sağlar. Dil bir 
defada öğrenilmez, zaman içinde yerleşir, edinilir.

Aileler, çocuklarına konuşmayı 
öğrenmeleri için nasıl yardım edebilir?
En temel yöntem çocukla konuşmak ve onlara kitap 
okumaktır. Çocuktan konuşmasını istemek yerine, 
çocuğu konuşmaya teşvik ederek ve konuşmayı eğlence 
haline getirerek yardımcı olunabilir.

Gecikmiş Dil Konuşma
Çocuklar konuşmayı birbirinden farklı hızlarda 
öğrenirler; ancak bir çocuğun dil gelişimi yaşıtları 
ile aşırı düzeyde farklılık gösteriyorsa gecikmiş dil 
konuşma söz konusu olabilir. 

Dil, Konuşma Terapisi 

Çocuklarda 
Dil ve Konuşma 
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Ne zaman gecikmiş dil konuşmadan 
şüphe edilmelidir?
Eğer çocuğunuz;

• İlk sözcüleri söylemede zorluk yaşıyorsa,

• Cümle kurmak için sözcükleri yan yana getiremiyorsa,

• Sözcük dağarcığı yetersizse,

• Ekleri kullanamıyorsa,

• Sözcükleri ve cümleleri anlamada zorluk yaşıyorsa 
gecikmiş dil ve konuşma sorunu olabilir. 

Çocuk dili ve konuşması hangi  
yaşlarda nasıldır?
Çocuklardan dil ve konuşmayla ilgili farklı yaşlarda 
farklı davranışlar beklenir. Örneğin, 1 yaşında çocuk 
bir-iki kelime kullanmalı; “Buraya gel” gibi basit 

istekleri takip edebilmeli; “Ayakkabıların nerede?” gibi 
basit soruları anlayabilmelidir. 2-3 yaşlarında, iki ya 
da üç kelimelik cümleleri konuşurken veya basit bir 
şeyler sorarken dilini kullanmalı ve “Topunu getir ve 
masanın üstüne koy.” gibi iki isteği aynı anda yerine 
getirebilmelidir. Ayrıca çocuğun konuşması hem aileye 
hem de onu tanımayanlara anlaşılır olmalıdır.

Bazı dil gecikmeleri Otizm spektrum bozukluğu, Down 
sendromu veya işitme kaybından kaynaklanıyor olabilir. 

İşitme kaybının dil gelişimi üzerindeki 
etkisi
Özellikle yaşamın ilk yılı, dil ve konuşma öğrenilmesi 
için önemlidir. Hafif işitme kayıpları bile çevrelerindeki 
dil ve konuşma girdilerini kaçırmalarına sebep olabilir 
ve önemli gelişimsel gecikmelerle sonuçlanabilir. 
Bilhassa kulak enfeksiyonu, sık üşütme ve diğer üst 
solunum yolu enfeksiyonu ya da alerji durumları 
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sık tekrarlanıyorsa, aileler çocuklarını düzenli olarak 
odyoloğa götürerek işitme değerlendirmesi yaptırmalıdır. 

Çocuğumun dil konuşma sorunu hakkında 
ne zaman profesyonel bir yardım 
almalıyım?
Kaygı duymaya başladığınız zaman gecikmeyin. Hiçbir çocuk 
yardım almak için küçük değildir. Eğer bir sorun varsa, erken 
müdahale önemlidir. Eğer sorun yoksa içiniz rahat eder.

Gecikmiş dil ve konuşma için ne 
yapılabilir?
Çocuğunuzda gecikmiş dil konuşma olduğundan 
şüphe ediyorsanız bir dil ve konuşma terapistine 
başvurmalısınız. Dil ve konuşma terapisti, çocuğunuzun 
söylenilenleri anlama ve dili kullanma becerilerini 
değerlendirir. Bunun için standardize edilmiş testler 
kullanabileceği gibi çocukla oyun içinde etkileşime 

girerek de değerlendirme yapabilir. Dil ve konuşma 
terapisti size çocuğunuzun ilk sözcüklerini ve cümlelerini 
ne zaman kullanmaya başladığı, mevcut sözcük dağarcığı, 
diğer dil becerileri ve gelişim öyküsüne yönelik ayrıntılı 
sorular yöneltir. Yapılan değerlendirmenin ardından 
çocuğa özel bir program hazırlanır. Aileye evde 
uygulayabilecekleri yöntemleri öğreten bir eğitim verilir 
ve çocuk ile gerçekleştirilecek seanslar planlanır. Bazen 
de grup eğitimi ile terapilerin desteklenmesi önerilebilir. 

Konuşma sesi bozuklukları
Artikülasyon Bozukluklarıdır.

Artikülasyon nedir?
Artikülasyon, havanın ses telleri arasından geçip ağız 
içerisinde dil, çene, dişler ve damakta biçimlenip 
konuşma seslerinin oluşturulması, hece ve kelimeler 
halinde işlenmesidir.
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Artikülasyon bozukluğu nedir?
Artikülasyon bozukluğu olan kişi, sesleri, heceleri ya 
da kelimeleri yanlış üretir; dinleyenler ne söylediğini 
anlayamaz ya da kelimenin anlamından çok, ne 
söylediğini anlamak için çok fazla dikkat harcarlar.

Artikülasyon bozukluğu  
bebek konuşması gibi midir?
Küçük çocuklar sesleri, heceleri, sözcükleri yanlış 
kullandıkları zaman, konuşmaları “bebek konuşması” 
gibi algılanabilir. Ancak ciddi artikülasyon sorunu olan 
büyük çocukların ve yetişkinlerin konuşmaları, bebek 
konuşmasından oldukça farklıdır.

Bazı artikülasyon hataları nelerdir?
Artikülasyon hatalarının çoğunluğu aşağıdaki üç 
kategoriden birine girer:

• Ses veya hece atma (“havuç” yerine “avuç”)

• Yerine ses kullanma (“köpek” yerine “töpet”)

• Sesi bozarak kullanma

Artikülasyon bozukluklarının sebebi 
nedir?
Artikülasyon bozuklukları aşağıdaki fiziksel nedenlerden 
kaynaklanabilir:

• Serebral palsi

• Dudak-damak yarıklığı

• İşitme kaybı

Ağızla ilgili diğer sorunlar (ortodontik problemler ve 
dişlerle ilgili diğer durumlar)

Bazen de belirgin bir fiziksel sorun olmaksızın 
artikülasyon problemi olabilir. İşlevsel artikülasyon 



bozukluklarında konuşma seslerinin yanlış öğrenilmesi 
sonucu yanlış üretim söz konusudur.

Fonolojik Bozukluklar
Çocuğun dile özgü konuşma ve ses kurallarını 
anlamada zorluk yaşaması anlamına gelir. Artikülasyon 
bozukluklarına göre daha karmaşık bir tablo gösterir. 
Örneğin; fonolojik bozukluğu olan bir çocuk belli bir sesi 
bir sözcükte yanlış üretirken diğer sözcüklerde doğru 
üretebilir (“kapı” sözcüğündeki k sesini doğru üretirken 
“okul” sözcüğünü “otul” olarak üretebilir).

Dil ve konuşma terapistleri bir çocukta fonolojik 
bozukluk veya artikülasyon bozukluğu olup olmadığını 
klinik gözlemler yaparak ve testler uygulayarak belirler.

Dudak-damak yarıklığına bağlı dil ve 
konuşma problemleri
Dudak-damak yarıklığı ile doğan bebeklerde damak 

ameliyatı yapılmadan önce ağız ve burun boşluğunu 
ayıran bir damak yapısı söz konusu değildir. Bu 
durumda, bu çocuklar ağız içinde bazı konuşma 
seslerinin üretimi için gerekli olan hava basıncını 
sağlayamazlar çünkü havanın burundan kaçması söz 
konusudur. Sonuç olarak, konuşma seslerini doğru 
olarak üretmede zorluk yaşarlar. Dudak-damak yarıklığı 
ile doğmuş çocukların ilk 9-24 ayda konuşmanın 
başlaması ve konuşma seslerinin zamanında üretilmesi 
ile ilgili bir gecikme yaşamaları beklenebilen bir 
durumdur. 

Aileler ne yapabilir?
Aileler çocukları ile konuşmalı ve onların da konuşması 
için aktiviteler düzenlemelidirler. Damak ameliyatı 
yapıldıktan sonra çocuklar daha fazla ünsüz ses 
öğrenmeye başlarlar ve sözcük dağarcıkları artar. 
Aileler sürecin en başından itibaren çocuklarının dil ve 
konuşma özelliklerinin değerlendirilmesi için bir dil 
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ve konuşma terapistine başvurmalıdır. Terapistin dil-
konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla oluşturduğu 
ev programının evde uygulanması sürecin hızlanmasını 
sağlayacaktır. 

Dudak-damak yarıklığında dil ve 
konuşma terapisi
Hafif düzeyde burundan konuşması olan bireylerde, 
artikülasyon bozukluğu olanlarda ve konuşma 
gecikmesi olan çocuklarda dil ve konuşma terapisi 
oldukça işlevseldir. Dudak-damak yarıklıklarında 
konuşma terapisinin amacı konuşma alışkanlıklarını 
değiştirmek ve konuşma seslerinin nasıl doğru 
üretileceğini öğretmektir. 

Aksanlı Konuşma
Aksanlı konuşma kendi içinde ikiye ayrılmaktadır:

Bölgesel aksan: Ülkemiz içinde bölgelere 
göre değişen pek çok aksan vardır. Doğu bölgesinde 
yaşayan bireyler ve Ege bölgesinde yaşayan bireylerin 
konuşmaları birbirinden farklıdır.

Yabancı aksanı: Türkçe konuşulan bir ortamda 
büyümüş biriyle yurt dışında büyümüş Türkiye 
kökenli birinin Türkçe konuşması birbirinden farklı 
olabilmektedir. 

Bir aksanın diğerine üstünlüğü yoktur ve aksanlı 
konuşma bir dil ve konuşma problemi değildir; ancak 
eğer aksan kullanımı kişinin günlük yaşamındaki 
amaçlarını etkiliyorsa sorun olabilir. 

Kişilerin yaşayabileceği zorluklar şu şekilde 
sıralanabilir:

• Diğer bireyler sizi anlamada zorluk yaşıyorsa,

• Sizi anlamayacaklarını düşündüğünüz için iletişim 
kurmaktan kaçınıyorsanız,

• Sizi anlamadıkları zaman aynı sözleri tekrar tekrar 
söylediğiniz için sinirleniyorsanız,

• İnsanlar ne söylediğinizin içeriğinden çok aksanınıza 
odaklanıp nasıl söylediğinizde ilgileniyorlarsa 
aksanlı konuşmanız günlük yaşamınızdaki iletişim 
performansınızı büyük ölçüde etkiliyor olabilir. Bu 
bireylerin iş performansları, günlük aktiviteleri, eğitim 
yaşamları ve öz güvenleri yaşadıkları iletişim sorunu 
nedeniyle olumsuz olarak etkilenebilir. 

Nasıl bir tedavi programı uygulanır?
Dil ve konuşma terapisti, aksanlı konuşmaya sahip 
bireyin konuşma seslerini (ünlü, ünsüz) nasıl 
kullandığını ve konuşmadaki vurgu, ritim ve tonlama 
özelliklerini değerlendirerek kişiye özel bir müdahale 
programı hazırlar. Uygulanan yöntem “aksan 
modifikasyonu” olarak adlandırılır.



PSİKİYATRİ İMKÂNLARI

NP Tıp Merkezleri, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi tanı ve 
servis hizmetlerini kullanarak danışanlarına multidisipliner 
bir anlayış ile hizmet eder. 

1. Son teknolojik özelliklerin eklendiği ameliyathaneler, 
yoğun bakım hizmetleri sadece beyin cerrahisi değil bütün 
cerrahi hizmetlere uygun altyapıya sahiptir. 

2. Görüntüleme sistemleri MR, Angio BT, intraoperatif 
uygulamalar, mobil röntgen USG dahil geniş bir yelpazeye 
sahiptir.

3. Nöromodülasyon Merkezinde beyin uyarım tedavileri en 
yeni yöntemlerle uygulanmaktadır.

4. Psikoterapiler: Amaç, eksiklikleri ve kayıpları ortadan 
kaldırma, duygusal destek sağlama, yaşam olaylarına 

yönelik uygulanabilir bilgi ve beceri kazandırma, uyumsuz 
davranışların yerine uyumlu davranışların konmasıdır. 
Nörobiyofeedback, EMDR, psikanalitik psikoterapi, bilişsel 
davranışçı terapi, hipnoterapi, NPGRUP bünyesinde sunulan 
bazı terapi yöntemleridir.

5. Yataklı Tedaviler: Kişinin kendisinin ve çevresinin güvenliğini 
riske attığı, hayati tehlikenin olduğu, tedaviye direncin yaşandığı 
durumlarda yatarak tedavi etkili bir seçenektir.

6. Genel Tıbbi Süreç: Genel tıbbi hizmetlerle bağlantılı olarak 
altyapımızı “beyin odaklı” bir hastane olarak sunmaktayız.

7. İmplant Uygulamaları: Hastanemizde Naltrekson İmplant 
ve Disulfiram İmplant uygulamaları yapılmaktadır. Kullanılan 
maddenin türüne göre uygulanan implantlar değişiklik 
göstermektedir.
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8. Aile Bilgilendirme Eğitimleri: Bağımlılık ve diğer tüm 
kronik ruhsal hastalıklar sadece bireyi değil tüm aileyi 
etkilemektedir. Dolayısıyla tedavide kişi ile birlikte ailenin de 
değişimi hedeflenmektedir. Bu sebeple hem ailelerin hastalık 
hakkında bilgilenmeleri, hem de hastalık semptomlarını 
yaşayan bireyi destekleyecek uygun davranış ve tutumları 
öğrenmeleri için eğitimler düzenlenmektedir.

9. Klinik Farmakogenetik Laboratuarı (İlaç Kan Düzeyi ve 
DNA Analizi): İlaç kullanan hastalarda, ilaç kan düzeylerinin 
tedavi değerlerinin üstüne çıkmasına ya da ilaç etkileşimleri 
beyin işlevlerinde bozulmaya yol açabilir. Bunu saptamak için 
kullanılan ilaçların kan düzeyleri (TDM) ölçülür.

Genetik profile göre ilaç belirlenebilmesi ve kullanılan 
ilaçların kan düzeylerinin monitorizasyonu ile tedavinin başarı 
şansı artırılır. Kişiye tedavi ile gereksiz veya yan etkisi yüksek 
olabilecek ilaçlar önceden saptanarak tedavi akılcı biçimde 
şekillendirilir. Gerekiyorsa “DNA analizi” yapılır.

10. Elektrokonvulsif Tedavi: Hastalıkların alevli dönemlerinde 
hastanede yatarak anestezili EKT uygulaması yapılabilir. 
Beyne çok düşük elektrik akımı verilerek nöbet oluşturulur ve 

beynin bozulmuş olan elektrokimyasal süreçleri düzenlenir.

11. Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi (TMU): 
Psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda kullanılan yeni bir tedavi 
yöntemidir. Beynin hastalıklardan etkilendiği düşünülen 
bölgelerine kısa aralıklarla uygulanan manyetik alan 
aracılığıyla, beynin elektriksel aktivitesi düzenlenir. İlaçlara 
göre daha hızlı ve güçlü tedavi sağlar. Merkezlerimizde ilaç 
tedavisine dirençli depresyon vakalarında kullanılmaktadır. 
Elektrokonvulsif tedavinin uygulanamadığı bazı durumlarda 
(hasta ve ailenin tercihi, anestezi riski), manik ataklarda 
düşük frekanslarda uygulanmaktadır.

12. EMDR: Son yıllarda geliştirilen özgül psikoterapi 
tekniklerinden biri de kısaca EMDR olarak adlandırılan ve 
travmatik yaşantılarla ilgili genellikle olumsuz duygu ve 
düşünceleri zihinde yeniden işlemden geçirmeye dayanan bir 
yöntemdir.

13. Hipnoterapi: Hipnoz esnasında kişinin bilinçaltı ile 
etkileşim gerçekleştirilerek, tedavi amacı doğrultusunda 
yaşamda olumlu, önemli ve kalıcı değişiklikler elde 
edilebilmektedir.



14. Nörofeedback: Nörofeedback eğitiminde kişinin o andaki 
EEG’sinden gelen beyin dalgalarıyla ilgili bilgiler kişiye 
görsel ve/veya işitsel sinyallerle bildirilir ve kişiden bunun 
belli yönlerini kontrol altına alması istenir. Kişinin yaşadığı 
soruna veya ihtiyacına göre beynin hangi bölgesinde hangi 
frekanstaki dalgayı artırmak/azaltmak gerekiyorsa ona 
göre bir tedavi protokolü düzenlenerek öğrenme ortamı 
oluşturulur. Kişi o andaki düşüncesi ile beyin dalgaları 
arasındaki bağı görür ve istediği yönde kontrol edebilmeyi 
öğrenir.

15. Biyofeedback: Vücut ısısı, cilt direnci, solunum sayısı, 
kas gerginliği ve kalp atım sayısını özel elektrodlar ile 
ölçerek kişinin bedensel duyumları ve düşünceleri arasındaki 
ilişkileri görselleştiren bir sistemdir. Psikoterapide 
Biofeedback destekli Sanal Gerçeklik tedavisine 
başlanmıştır.

16. Biofeedback Destekli Sanal Gerçeklik Tedavisi: 
Psikoterapide biofeedback destekli sanal gerçeklik tedavisi 
ile dış dünyada kişiye kaygı veren uyaranlar terapi odasına 
taşınmaktadır. Kişi sanal gerçeklik gözlüğü ile kaygı 
veren durumu yaşantılarken otonom sinir sistemindeki 
değişiklikler biyolojik geribildirim metodu sayesinde an 
be an izlenmektedir. Böylece korku, kaygı ve takıntılarıyla 

yüzleşmesi ve başa çıkması sağlanmaktadır. Kişiye bir 
gözlük takılmakta ve kişi üç boyutlu bir şekilde ortamda 
gibi kendini deneyimleyebilmektedir. Terapist de bilgisayar 
ekranından o anda kişinin ne gördüğünü iki boyutlu olarak 
gözlüyor. Biofeedback’ten gelen sinyalleri izleyerek 
danışanın anksiyetesindeki artma ve azalmaları takip 
edebilmektedir.

17. Rehacom (Bilgisayarlı eğitim modülleri): Zihinsel 
becerilerin tekrar kazanılması ya da mevcut becerilerin 
artırılması için kişiye özel dikkat eğitim programı yapılabilir. 
Planlama, organizasyon, dikkat yönetimi gibi kognitif 
becerilerin rehabilitasyonu, bilgisayarlı eğitim modülleri 
kullanılarak yapılır.

18. Uyku Laboratuvarı: Uyku odası, fototerapi odası, uyku 
deprivasyon odası ve merkezi dijital tetkik sistemi ile uyku 
laboratuvarı oluşturulmuştur. Uyku laboratuvarları; nöroloji, 
KBB, göğüs ve psikiyatri uzmanlarının ortak disipliner 
yaklaşımı gereken bir faaliyettir. Tedavide psikiyatrik 
yaklaşım çoğu defa gerekir. Laboratuvar sorumluluğu bu 
bilinçle yürütülmektedir.

19. İleri Toksikoloji Doğrulama Laboratuvarı ile bağımlılık 
hastalarının tedavisinde önemli avantajlar sağlanmaktadır.
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NP FENERYOLU TIP MERKEZİ
Ahmet Mithat Efendi Cad. No:17 (Bağdat Cad. Sahil Yolu 
Kalamış Mevkii) 34726 Fenerbahçe-Kadıköy / İstanbul

T: 0216 418 15 00  F: 0216 418 15 30
www.nptipmerkezi.com  np.feneryolu@uskudar.edu.tr

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok. No:14 34662

Üsküdar / İstanbul
T: 0216 400 22 22  F: 0216 474 12 56

www.uskudar.edu.tr  bilgi@uskudar.edu.tr

NP ETİLER TIP MERKEZİ
Nispetiye Cad. No:19 Etiler 34330 

Levent-Beşiktaş / İstanbul
T: 0212 270 12 92  F: 0212 270 17 19

www.nptipmerkezi.com  np.etiler@uskudar.edu.tr

NPİSTANBUL BEYİN HASTANESİ
Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:18 34768 

Ümraniye / İstanbul
T: 0216 633 06 33  F: 0216 634 12 50

www.npistanbul.com  bilgi@npistanbul.com
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