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Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gençlik Projeleri Destek Programı 2020-1 

kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 

desteklenmektedir.



OTİZM NEDİR?

•Otizm Spektrum Bozuklukları yaşamın ilk 3 yılında ortaya 

çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur.  

• Toplumsal etkileşim, duygusal karşılıklılık, sözel ve sözel 

olmayan iletişim ve sembolik oyun alanlarında varolan

güçlüklerle karakterize bir grup bozukluğu kapsayan bir 

terimdir. (APA)



OTİZMİN TARİHÇESİ

•Otizm spektrum bozukluğuna dair ilk yazılı kaynaklar 18. 

yüzyıla kadar gitmektedir. “Otizm” teriminin ilk kez İsviçreli 

psikiyatrist Eugen Bleur tarafından, 1911 yılında kullanıldığı 

varsayılmaktadır. 

•Bleur’un, “yetişkin şizofrenisi” olarak tanımladığı “otistik” 

terimi, Yunanca olan “otos” kelimesinden gelmekte ve “öz”, 

“kendi” anlamlarına gelmektedir. Bleur bu terimi, kendini dış 

dünyadan tamamen soyutlayan, dünyada olanlarla ilgilenmeyen 

bireylerin bu olumsuz davranışlarını tanımlamak için 

kullanmıştır.



•Otizmle ilgili ilk makale Leo Kanner

tarafından 1943 yılında yayınlanmıştır. 

Makalede kendi hastası olan 11 çocuğun 

özelliklerini ayrıntılı olarak anlatmıştır. 

•Bu çocukların ‘’aşırı otistik yalnızlık’’ 

gösterdiklerinden söz etmiştir. 



• 1944 yılında ise Avusturya’lı Hans Asperger de 

otizmden bahseden bir makale yayınlamıştır.

• Makalesinde şimdi Asperger Sendromu olarak 

bilinen durumun özelliklerinden bahsetmiştir.

• ‘’Otistik psikopati’’  ifadesini kullanarak bu 

çocukların normal zekaya sahip ama sosyal 

beceriler açısından yetersiz ve sözel olmayan 

iletişim becerileri açısından sıra dışı olduğunu 

belirtmiştir.



•1965’de Amerika Otizm Cemiyeti kurulmuştur.

•İlk kapsamlı eğitim programları 60’ların sonlarında 
uygulanmaya başlanmıştır.

•Ivar Lovaas tarafından uygulamalı davranış analizine 
dayalı eğitim programları uygulanmıştır.

•1980’de DSM-III’de yaygın gelişimsel bozukluk 
başlığı altında ayrı bir kategori olarak yer almış ve 
‘’bebeklik otizmi’’ olarak adlandırılıştır.

•1987’de DSM-III-R‘de adı ‘’otistik bozukluk’’ olarak 
değiştirilmiştir.



OTİZMİN 

BELİRTİLERİ (DSM-V)

SOSYAL- İLETİŞİMSEL                                                                                                             

YETERSİZLİKLER

TEKRARLAYICI

DAVRANIŞLAR



SOSYAL-İLETİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

•Sözel olmayan iletişimde yetersizlik 

•Sosyal- duygusal karşılıkta yetersizlik

• İletişim kurma ve sürdürmede yetersizlik



TEKRARLAYICI DAVRANIŞLAR

•Sınırlı ve yoğun ilgi alanı

•Tekrarlayıcı ve yineleyici haretletler (stereotip hareketler)

•Rutine bağlılık

•Duyusal uyarılmada farklılıklar



OTİZMİN GÖRÜLME SIKLIĞI

• Otizm Spektrum Bozukluğunun görülme sıklığı her geçen 
gün hızla artmaktadır.

• 2006 görülme sıklığı 1/150 iken 2014 yılında 1/64 olarak 
belirlenmiştir.  Günümüzde ise her 59 çocuktan biri otizmli 
olarak dünyaya geliyor. 

• Otizmin erkek çocuklarında görülme riski kız çocuklarına 
oranla 3-5 kat daha fazladır.

• Türkiye’de 650 bin otizmli birey olduğu bilinmektedir.



OTİZMDE SINIFLANDIRMA

• Otizmli bireylerde hem yetersizliğin derecesi hem de 

gösterdikleri davranışlar açısından farklılık göstermektedir.

• Otizmli bireyler birinci düzey, ikinci düzey ve üçüncü düzey 

olmak üzere üç grupta yer almıştır.

Birinci Düzey;  Destek gerektirir!

İkinci Düzey;  Önemli ölçüde destek gerektirir!

Üçüncü Düzey;  Çok önemli ölçüde destek gerektirir!



OTİZMİN NEDENLERİ

•Otizm spektrum bozukluğunun henüz tam sebepleri 

bilinmemektedir.  

• Pek çok faktörün rolü olabileceği ve bu faktörler 

içinde genetik faktörlerin önemli olduğu 

bilinmektedir.



Genetik Etmenler; 

•Otizmli bireylerin kardeşinde otizme rastlanma riski 

%8 

•Otizmli kardeşi olan bireylerin %20-40’ında dil ve 

sosyal etkileşim alanında yetersizlikler gözlemlenir. 

•Birbirine tıpatıp benzeyen tek yumurta ikizlerinde 

bile otizm görülme olasılığı %70’tir.



Çevresel Etmenler;

•Radyasyona maruz kalma 

• İleri anne-baba yaşı

•Viral enfeksiyonlar

•D vitamini eksikliği

•Gıdalar ve kimyasal ilaç kullanımı 

•Gebelik sırasında kullanılan ilaçlar



•Danimarkalı bilim insanları 640 binden fazla 

çocuğun katıldığı araştırmada kızamık, kızamıkçık, 

kabakulak (MMR) aşısı ve otizm arasında bir 

bağlantı bulamadığını söylemişlerdir. 

• 2002 yılında 537 bin Danimarkalı çocuğun katıldığı 

başka bir araştırmanın vardığı sonuçları doğrular 

niteliktedir. 



OTİZMİN ÖZELLİKLERİ

•Otizmli çocuklar genellikle; sosyal etkileşimde 

yetersiz olur,  dil ve iletişim becerilerini edinmede ve 

kullanmada problemler yaşar, öne ve arkaya doğru 

sallanma, nesneleri çevirme, rutin alışkanlıklara bağlı 

kalma gibi sıra dışı davranışlar gösterirler.



Duyusal Özellikler;

•Duyusal hassasiyet veya duyusal bozukluklar otistik 

spektrum bozukluğu olan çocuklarda yaygın bir 

şekilde görülmektedir.

•Dokunma ve diğer duyusal uyaranlara aşırı veya az 

tepki



İşitsel Uyarılara Karşı Tepkileri

Otizmli bireyler seslere karşı değişik tepkiler gösterebilirler.

Bazı otizmli bireyler seslere karşı aşırı tepki verebilirken bazı

otizmli bireyler seslere vermesi gerekenden az veya hiç tepki

göstermezler. Erken çocukluk döneminde seslere karşı hiç tepki

vermemesi anne-babalarda işitsel bir problemin olabileceği

şüphesi uyandırırken yapılan testlerde işitmelerinde organik bir

problemin olmadığı ; ancak çevrelerindeki uyarılara çok açık

olmadıkları için seslere tepki vermedikleri düşünülmektedir.



Görsel Uyarılara Karşı 

Tepkileri

Otizmli çocukların insan yüzüne veya 

çevrelerindeki bazı nesnelere bakmamalarına karşın 

hareket eden, dönen ya da parlak olan nesnelere 

uzun süre bakabildikleri görülebilmektedir. 

Bazılarının zaman zaman ışıktan rahatsız oldukları 

hatta karanlık bir odada daha rahat edebildikleri 

görülmektedir.



Dokunulmaya Karşı Tepkiler

Bazı otizmli bireyler herhangi birisi tarafından 

dokunulmaya, kucağa alınmaya karşı ağlama, çığlık atma 

veya çeşitli el kol hareketleriyle aşırı tepki 

verebilmektedirler. Bazı çocuklar ise dokunulmaktan, 

kucağa alınmaktan aşırı haz alırlar. Normal gelişim 

gösteren bir çocuğun acı hissedebileceği bir sarılmadan 

otizmli bir çocuk haz alabilir.



Sıcak veya soğuğa karşı hiç tepki vermeyen otizmli çocuklar 

olabildiği gibi,Sıcak veya soğuğa aşırı tepki verebilen,aşırı

duyarlı otizmli çocuklarda olabilir. Bazı bireyler ise örgülü 

giysileri giymekten ve kişisel bakım etkinliklerinden ( tırnak 

kesme, yüz yıkanması, saç kestirilmesi gibi ) şiddetle 

kaçınabilirler. Kimi çocuklar giyecekleri, özellikle de 

ayakkabıları ve çorapları üzerinde hissetmekten rahatsız 

olabilirler.



Bilişsel Özellikler;

•Otizmli çocukların “uyaranların tüm özelliklerine 

dikkat etmede güçlük” olarak tanımlanan aşırı seçicilik, 

tipik bilişsel özelliklerden kabul edilmektedir. 



•Otizmli bireylerin her ne kadar yüksek zihinsel 

potansiyele sahip olduklarına dair bir görüş olsa da 

büyük çoğunluğunun zihinsel potansiyelleri 

normalin altındadır. 

•Aldıkları bilgileri işleme, analiz etme ve 

hatırlanmasında zayıflık,

•Düşünme sürecinde esneklik olmaması



•Öğrendikleri yeni bilgiyi bir başka ortam ve 

duruma transfer etme ve kullanmada zorluk 

yaşaması, 

•Herhangi bir problemle karşılaştığı zaman, bir 

çözüm yolu bulmakta, bu yol dışındaki diğer 

yolları aramamakta, yeni çözüm yolları 

deneyememe vb.



Motor Özellikleri; 

• Otizmli olan çocuklar kaba ve ince motor becerileri 

gerçekleştirmede bazı yetersizliklere sahip olabilmektedir. Bu 

yetersizliklerin nedenleri genellikle duyusal işleyiş, kasların 

zayıflığı ve motor planlama problemiyle ilişkilidir. 

• Otizmli çocuklar denge problemi, koordinasyon eksikliği, el 

parmaklarında kuvvetsizlik ve genel olarak parmak ucunda 

yürüme gibi motor problemler yaşayabilmektedir. 



Dil ve İletişim Özellikleri;

•Dil ve konuşma becerileri çocuktan çocuğa farklılık 

göstermekte ancak her çocukta dil ve iletişim 

yetersizlikleri bulunmaktadır. 

•Babıldamanın olmayışı veya nadir olması 

• İletişim başlatma ve sürdürmede zorluk çekerler.

•Sözel becerileri olan otizmli çocuklarda sıklıkla 

gözlenen bir özellik “ekolali”dir. Ekolali, çocuğun 

çevreden duyduğu sözleri tekrar etmesi olarak 

tanımlanır.



•Soyut ifadeler, mecazları anlamada güçlük yaşanması, 

•Sözel olmayan iletişim yetersizliği,

•Alıcı dil ve ifade edici dil düzeyleri arasında fark 

olması 

•Konuşurken birinci tekil şahıs yerine üçüncü tekil 

şahısların kullanılması



Sosyal Gelişim Özellikleri;

•Göz kontağının yetersizliği

• İsmine tepki vermemesi

•Karşılıklı gülümsemenin olmayışı veya nadir oluşu. 
Başkalarının yüz ifadelerini anlama ve el sallama, işaret etme 
gibi sosyal işaretlere tepki vermede güçlük,

•Nötr duygulanım 

•Kucağa alınma beklentisinin zayıf olması



•Çevreye karşı ilgisiz bir tutum içinde olmak

•Diğerlerinin duygu ve düşüncelerini, yüz ifadelerini, 

vücut dillerini, davranışları ve bakış açısını anlamakta 

güçlük,

•Sınırlı hayali ve sembolik oyun oynayabilme

•Akranları ile iletişim kurma ve iletişimi sürdürmede 

güçlük



TANI SONRASI AİLE 

TEPKİLERİ : AŞAMA MODELİ

• Şok, İnanmama ve Yadsıma

•Öfke ve İçerleme

• Pazarlık

• Depresyon ve Mutsuzluk

• Kabul 



AİLELERİMİZİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ 

ÇOCUKLARI İÇİN YAŞADIKLARI 

KAYGININ SEBEPLERİ NELERDİR ?

 Erken çocukluk döneminde;

Doğru tanı, arkadaş ve ailenin durumundan haberdar edilmesi, çocuğun bir hizmete 

yerleştirilmesi, uzmanlar ile olan ilişki

 Okul çağında;

Yasal hak ve sorumluluklar, çocuğun yerleştirme kararı, akademik ve dışındaki etkinliklerin 

planlanması

 Ergenlik döneminde;

Cinsiyet ve cinsellik ile yüzleşme, akran reddi, yaşa uygun etkinlikler bulunması, mesleki 

yerleştirme planlamaları

 Yetişkinlik döneminde;

Aileden uzak sosyalleşme etkinliklerinin planlanması, çocukların korunması konuları ile 

ilgilenmektedirler



EBEVEYNLERİ OLARAK 

ÇOCUKLARIMIZA NASIL 

DAVRANMALIYIZ?

•ÇOCUĞUNUZUN ALDIĞI TANININ YAPABİLDİKLERİNİ 

BELİRLEMESİNE İZİN VERMEYİN!

•ÇOCUĞUNUZUN ÇEVRESEL DÜZENLEMELERİNİ ONA 

UYGUN HAZIRLAMALISINIZ.

•ÇOCUĞUNUZUN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİNİ 

BELİRLEYİP GÜÇLÜ YANLARINA ODAKLANMALISINIZ.



• EBEVEYNLERİ OLARAK SÜREKLİ İŞBİRLİĞİ 

İÇERİSİNDE OLMALIYIZ.

•ÇOCUKLARIMIZA KARARLI DAVRANMALIYIZ.

•ÇOCUKLARINIZLA ETKİLİ ZAMAN GEÇİRMEYİ 

ÖĞRENMELİSİNİZ.



OTİZME FARKINDALIK NASIL 

OLUŞTURULUR?

*Toplumsal bilinçlendirme

*Toplumsal anlayış 

*Otizmin eylem planının hayata geçirilmesi

*Anne-babaların farkındalık düzeylerinin 

arttırılmasına yönelik eğitimler düzenlenmeli

*Erken tanı ve müdahale zincirinin oluşturulması





TEŞEKKÜRLER..

www.otizmvakfi.org.tr

otizmvakfi

info@otizmvakfi.org.tr



ÖZEL EĞİTİM

0-3 Yaş Otizm Riskli Bebekler Eğitim Programı (ORBEP)

Vakfımızda; 0-3 yaş aralığında, otizmden etkilenmiş olduğu 

düşünülen ya da otizm raporu olan bebekler için eğitim

vermekteyiz. Özel olarak hazırladığımız odamızda oyun 

temelli çalışmaktayız.

info@otizmvakfi.org.tr



3-7 Yaş Erken Yoğun Davranışsal Eğitim Programı (EYDE)

EYDE, UDA (Uygulamalı Davranış Analizi) ilkelerine dayalı

çeşitli öğretim tekniklerinin sistematik kullanımıyla otistik

özellikler gösteren çocuklara çeşitli beceriler kazandırmak

amacıyla Lovaas tarafından geliştirilmiş, bilimsel dayanaklı bir 

uygulamadır.



Otizm Vakfında uygulanan EYDE programının kapsamı

1-Eşleme Becerileri

2-Ayırma(Sınıflama) Becerileri

3-Taklit Becerileri

4- Alıcı Dil Becerileri

5-İletişim Öncesi Beceriler

6- Oyun Becerileri

7- İfade Edici Dil Becerileri

8- El Becerileri

9-Tuvalet Becerileri

10-Temel Özbakım Becerileri



Okul Öncesi Destek Eğitim Programı (ODEP)

EYDE programının hedeflerini bitirmiş çocuklarla

okul öncesi programının hedefleri çalışılır. Programda

haftada 2 ya da 3 günlük (haftada 6 ya da 9 saatlik) 

birebir eğitim seansları uygulanır. Özellikle bilişsel

gelişim ve dil gelişimi alanındaki beceriler ile çocuk

ilkokul hayatına hazırlanır.



ODEP Programının Kapsamı

1-Bilişsel Gelişim

2-Dil Gelişimi

3-Sosyal-duygusal Gelişim

4-Motor Gelişim

5-Özbakım Becerileri





OTİZM VAKFI



*OTİZM VAKFI, otizmli bireylere özgür ve güvenli 

yaşam alanları sağlamak onların farklılıklarına uygun 

sosyal ortamlar hazırlamak, eğitim, kültür ve 

hukuksal sorunlarda çözüm odağı olma amacıyla 

kurulmuş kamu yararlı bir vakıftır.









7 Yaş Ve Üzeri Eğitim Programı

Bu programda; çocuklara okuma-yazma becerileri, 

toplumsal uyum becerileri, matematik becerileri

öğretilmekte. Çocukların dil ve iletişim becerileri, Türkçe

becerileri geliştirilmeye çalışılmakta.



Günlük Yaşam Becerileri Eğitim Programı (11+)

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan öğrencilere yönelik

geliştirilen Günlük Yaşam Becerileri Dersi, öğrencilerin

günlük yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilmelerini ve

toplum içinde etkin olarak yer alabilmelerini

amaçlamaktadır.



SPOR EĞİTİM MERKEZİ

*Öz Bakım becerileri

*Yaşam becerileri

*Temel spor becerileri

*Akademik öğretimlerin
genelleştirilmesi( Yaşama transfer)

* İnce ve Kaba motor becerileri

*Bireysel Sportif beceriler

*Sosyal hayata katılım

*Kişiye özel mesleki eğitim
becerileri





MESLEKİ VE SANATSAL FAALİYETLER

*İş ve Meslek eğitimi, günlük yaşamlarında bir takım engeller ve

sınırlılıklarla karşılaşan özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını

zenginleştirmek,

* Eğitim sürecinde, bireyin öncelikle iyi eğitimli ve dinamik gençleri

kendine model alması ve yeni bir beceri kazanmanın mutluluğunu, 

arkadaş edinmesi, başarı duygusunu yaşaması, toplumla 

bütünleşmelerine katkı sağlamak, toplumun bir parçası olduklarını

benimsetmek


