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ISPARTA OTİZM KONGRESİ 
4 – 7 ŞUBAT 2021 
Isparta Otizm Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti Isparta Valiliği, Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve 
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim 
Dalı tarafından 4-7 Şubat 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecektir. 
 
Türkiye’nin dört bir tarafından otizm spektrum bozukluğu alanında uzmanlar, araştırmacılar, 
uygulamacılar, aileler, öğrenciler ve politikacılar kongreye davetlidir. 
 
Isparta Otizm Kongresinin amacı, otizm üzerine çalışan çocuk ve ergen psikiyatri, pediatri, nöroloji, özel 
eğitim, psikoloji, psikiyatri, ergoterapi, psikolojik danışma ve rehberlik ve diğer meslek alanlarındaki 
uzmanların bir araya gelmelerini sağlamaktır. Çocuk, ergen ve erişkinlerde otizmin belirtilerinin, 
özelliklerinin ve tedavi yöntemlerinin son gelişmeler ışığında konuşulacağı, ayrıca alanda yaşanan 
zorlukların, sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir zemin oluşması hedeflenmektedir. Otizm 
spektrum bozukluğu olan ya da risk altındaki küçük çocuklar ve aileleri hakkındaki en güncel ve bilimsel 
bilgiler, kongrede otizm spektrum bozukluğu alanında ulusal alanda tanınan uzmanların yer alacağı 
davetli konuşmalar, sözlü ve poster bildiriler ile katılımcılar ile paylaşılacaktır. 
 

 
 

Kongre Düzenleme Kurulu Adına, Kongre Başkanları 
 

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış, otizm alanında 
uzmanlaşmış bilim insanlarının katılımıyla dört gün boyunca 

sürecek olan Isparta Otizm Kongresine otizm alanında çalışan 
herkesi davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 

Doç. Dr. Ümit Işık 
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı AD. 

Ömer Yılmaz 
Isparta İl Milli Eğitim  

Müdürü 
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KURULLAR 
ONUR KURULU 

Ömer Seymenoğlu (Isparta Valisi) 
 Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI (Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü) 

Prof. Dr. Alim KOŞAR (Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı) 
Prof. Dr. Rasih YAZKAN (Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Başhekimi) 

DÜZENLEME KURULU 
KONGRE BAŞKANLARI

Doç. Dr. Ümit Işık 
Süleyman Demirel Üniversitesi  
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı AD 

Ömer Yılmaz 
Isparta İl Milli Eğitim  

Müdürü

KONGRE GENEL SEKRETERİ 
Fevzi GÜÇLÜ 

Isparta İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı 

GENEL SEKRETER YARDIMCISI 
Dr. Süleyman Emre ÖZYÜREK 
Süleyman Demirel Üniversitesi  
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı AD 

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ 

Prof. Dr. Evrim AKTEPE 
Doç. Dr. Faruk KILIÇ 
Doç. Dr. Hulusi ALP 
Arş. Grv. Dilay AKGÜN GİRAY 
Dr. Zeynep Burcu YILDIZ 
Dr. Aslıhan TAŞPINAR 

Dr. Havvanur EROĞLU 
Dr. Esra KIYAT 
Uzm. Naile ÖZMEN 
Öğrt. Samet FINDIKLI 
Öğrt. Hadi PARPUCU 
Öğrt. Deniz YILDIZ 

Öğrt. Mehmet Akif DUMAN 
Öğrt. Merve GÜNAYDIN YILMAZ 
PDR Habibe IŞIK 
PDR Ongun ULUSOY 
PDR Süleyman KURNAZ 
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BİLİM KURULU 

• Prof. Dr. Ali Evren Tufan 
• Prof. Dr. Atilla Cavkaytar 
• Prof. Dr. Ayhan Bilgiç 
• Prof. Dr. Bengi Semerci 
• Prof. Dr. Binyamin Birkan, BCBA-D 
• Prof. Dr. Burcu Özbaran 
• Prof. Dr. Cem Gökçen 
• Prof. Dr. Elif Tekin İftar 
• Prof. Dr. Evrim Aktepe 
• Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan 
• Prof. Dr. Mücahit Öztürk 
• Prof. Dr. Nahit Motavallı Mukaddes 
• Prof. Dr. Sezgin Vuran 
• Prof. Dr. Yankı Yazgan 
• Prof. Dr. İbrahim H. Diken 
• Doç. Dr. Alev Girli 
• Doç. Dr. Aydan Aydın 
• Doç. Dr. Ayten Düzkantar 
• Doç. Dr. Didem Behice Öztop 
• Doç. Dr. Onur Burak Dursun 
• Doç. Dr. Ümit Işık 
• Dr. Öğr. Üyesi Oktay Taymaz Sarı 
• Dr. Öğr. Üyesi Tuba İnce Parpucu 
• Dr. Öğr. Üyesi Yahya Çıkılı 
• Ebru Albayrak Sidar 
• Hayal Esler Korkmaz 
• Parin Yakupyan 
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BİLİMSEL PROGRAM 
 

SAAT MODERATÖR PANELİST PANEL 

14:00 – 
15:30 

AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI: 
- Millî Eğitim Bakanımız, Sayın Prof. Dr. Ziya SELÇUK 
- Isparta Valimiz, Sayın Ömer SEYMENOĞLU 
- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz, Sayın 
Mehmet Nezir GÜL 
- Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörümüz, Sayın Prof. Dr. İlker 
Hüseyin ÇARIKÇI 
- Isparta İl Millî Eğitim Müdürümüz, Sayın Ömer YILMAZ 
- SDÜ Tıp Fakültesi Dekanımız, Sayın Prof. Dr. Alim KOŞAR 

15:45 – 
17:00 Doç. Dr. Ümit Işık 

Doç. Dr. Onur Burak 
Dursun  
(Otizm, Zihinsel Özel 
Gereksinimler ve 
Nadir Hastalıklar 
Daire Başkanı) 

Sağlıkta Otizmle İlgili 
Yeni Hizmet ve 
Planlamalar 

17:15 -
18:15 

Prof. Dr. Evrim 
Aktepe 

Prof. Dr. Nahit 
Motavallı Mukaddes  
(COGEPDER Otizm 
Komisyonu Başkanı) 

Otizmin Erken Dönem 
Belirtileri  

18:15 –
19:15 MOLA 

19:15 -
20:15 

Dr. Öğr. Üyesi İlyas 
Kaya 

Prof. Dr. Mücahit 
Öztürk  
(Yeşilay Genel 
Başkanı) 

Asperger Sendromu 
mu? Toplumsal 
İletişim Bozukluğu 
mu? Tanı Sorunları 

20:30 – 
21:30 

Dr. Öğr. Üyesi Öznur 
Bilaç 

Prof. Dr. Eyüp Sabri 
Ercan  
(Türkiye Çocuk ve 
Genç Psikiyatrisi 
Derneği Başkanı) 

Otizmde İlaç 
Tedavileri  
 

21:40 – 
23:00 

Dr. Zeynep Burcu 
Yıldız 

SÖZEL BİLDİRİ 
OTURUMU 1 Sözel Bildiriler 

 

4 ŞUBAT 2021, PERŞEMBE 
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SAAT MODERATÖR PANELİST PANEL 

8:45 – 
9:45 

Dr. Zeynep Burcu 
Yıldız 
Dr. Esra Kıyat 

SÖZEL BİLDİRİ 
OTURUMU 2 Sözel Bildiriler 

10:00 – 
11:00 

Dr. Öğr. Üyesi Necati 
Uzun Prof. Dr. Ayhan Bilgiç 

Güncel Bilgiler 
Işığında Otizm 
Spektum 
Bozukluğunun 
Nedenleri  

11:15 – 
12:15 

Arş. Grv. Dilay Akgün 
Giray 

Prof. Dr. Sezgin 
Vuran  

Otizm Spektrum 
Bozukluğunda Bilişsel 
Süreçler  

12:15 – 
13:15 MOLA 

13:15 – 
14:15 

Dr. Öğr. Üyesi Şafak 
Eray 

Prof. Dr. Bengi 
Semerci  

Erişkinlik Döneminde 
Otizm   

14:30 – 
15:30 

Dr. Öğr. Üyesi 
Mehmet Karadağ 

Prof. Dr. Cem 
Gökçen  

Otizm Spektrum 
Bozukluğuna Eşlik 
Eden Psikiyatrik 
Bozukluklar  

15:45 – 
16:45 

Uzm. Dr. Mehmet Akif 
Cansız Gül Hayal Korkmaz  

Otizm Spektrum 
Bozukluğu Tanılı 
Çocuklar için Kapsamlı 
Eğitim Modeli 

17:00 – 
18:00 Doç. Dr. Didem Öztop Ebru Albayrak Sidar  

Otizm Tanılı Çocuklar 
İçin Duyu Bütünleme 
Müdahaleleri 

18:00 –
19:15 MOLA 

19:15 – 
20:15 

Dr. Öğr. Üyesi Zehra 
Topal 

Prof. Dr. Ali Evren 
Tufan  

Otizmde Tamamlayıcı 
ve Alternatif 
Tedaviler  

20:30 – 
21:30 Doç. Dr. Ümit Işık Prof. Dr. İbrahim 

Halil Diken  

Otizm Spektrum 
Bozukluğunda İlişki 
Temelli Uygulamalar 

21:40 – 
23:00 Dr. Esra Kıyat SÖZEL BİLDİRİ 

OTURUMU 3 Sözel Bildiriler 

5 ŞUBAT 2021, CUMA 
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SAAT MODERATÖR PANELİST PANEL 

8:45 – 
9:45 

Dr. Havvanur Eroğlu 
Dr. Süleyman Emre 
Özyürek 

SÖZEL BİLDİRİ 
OTURUMU 4 Sözel Bildiriler 

10:00 – 
11:00 

Doç. Dr. Fatih Hilmi 
Çetin 

Prof. Dr. Burcu 
Özbaran  

Otizm 
Spektrumundaki 
Çocuk ve Gençler için 
Sosyal Beceri Eğitimi  

11:15 – 
12:15 

Dr. Öğr. Üyesi Berkan 
Şahin Doç. Dr. Alev Girli  

Sosyal Beceriler ve 
Zihin Kuramı 
Becerilerinin 
Müdahale 
Programında Yeri  

12:15 – 
13:15 MOLA 

13:15 – 
14:15 

Dr. Öğr. Üyesi Çilem 
Bilginer 

Doç. Dr. Didem 
Behice Öztop  

Otizmde Etkileşim 
Rehberliği  

14:30 – 
15:30 Uzm. Naile Özmen Prof. Dr. Elif Tekin 

İftar  

Otizmde Evde 
Yürütülen Eğitim: 
Ailelerle İş Birliği 

15:45 – 
16:45 

Dr. Öğr. Üyesi Perihan 
Çam Ray Doç. Dr. Aydan Aydın  

Her Çocuk Oynar  
Otizm Tanılı 
Çocuklarda Oyun ile 
Eğitim 

17:00 – 
18:00 

Prof. Dr. Evrim 
Aktepe 

 
  
Parin Yakupyan  
 

Otizm Tanılı Çocuğa 
Sahip Olmak, Ailelerin 
Hekimlerden ve 
Eğitimcilerden 
Beklentileri  

18:00 –
19:15 MOLA 

19:15 – 
20:15 

Doç. Dr. Meryem 
Özlem Kütük 

Prof. Dr. Yankı 
Yazgan 

Otizm Spektrum 
Bozukluğunda Çok 
Disiplinli Ekip 
Çalışmasına Liderlik 

20:30 – 
21:30 Doç. Dr. Ümit Işık Prof. Dr. Binyamin 

Birkan, BCBA-D  
Otizmde Davranış 
Sorunlarıyla Baş Etme  

21:40 – 
23:00 Dr. Havvanur Eroğlu SÖZEL BİLDİRİ 

OTURUMU 5 Sözel Bildiriler 

6 ŞUBAT 2021, CUMARTESİ 
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SAAT MODERATÖR PANELİST PANEL 

8:45 – 
9:45 

Dr. Süleyman Emre 
Özyürek 

SÖZEL BİLDİRİ 
OTURUMU 6 Sözel Bildiriler 

10:00 – 
11:00 

Uzm. Dr. Burak Açıkel Dr. Öğr. Üyesi Yahya 
Çıkılı  

Otizmde Sınıf İçi 
Uygulamalar  

11:15 – 
12:15 Doç. Dr. Hulisi ALP Dr. Öğr. Üyesi Tuba 

İnce Parpucu 
Otizmde Fiziksel 
Aktivite 

12:15 – 
13:15 

MOLA 

13:15 – 
14:15 

Merve Günaydın 
Yılmaz 

Doç. Dr. Ayten 
Düzkantar  

Otizmde Cinsel 
Gelişim ve Eğitimi 

14:30 – 
15:30 

Uzm. Seda 
Karakaşoğlu 

Dr. Öğr. Üyesi Oktay 
Taymaz Sarı  

Otizmde Günlük 
Yaşam Becerileri Nasıl 
Kazandırılır  

15:45 – 
16:45 

Hadi Parpucu Prof. Dr. Atilla 
Cavkaytar  

Otizmde Bağımsız 
Yaşam İçin İstihdam  

17:00 – 
18:00 Fevzi Güçlü Doç. Dr. Ümit Işık 

Otizmin Tedavi 
Yolculuğunda Ailelerin 
Önündeki Engeller  

 KAPANIŞ 

7 ŞUBAT 2021, PAZAR 
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KONUŞMA  
ÖZETLERİ 
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PANEL 4 ŞUBAT PERŞEMBE 
Moderatör: Doç. Dr. Ümit Işık 14:45 – 17:00  

 
SAĞLIKTA OTİZMLE İLGİLİ YENİ HİZMET VE PLANLAMALAR 
Doç. Dr. Onur Burak Dursun 

 
Tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de otizm spektrum bozukluğu, birçok çocuğumuzu ve 
çocuklarımızın içinde bulunduğu çevreyi etkileyen, erken tanınması ve müdahale edilmesi 
gereken bir bozukluktur. Bundan dolayı otizm alanında topluca bir farkındalığın oluşturulması, 
ihtiyacı olan çocuklarımıza ve ailelerine en kolay ve efektif şekilde ulaşabilecekleri yollar 
gösterilmesi çok önemlidir. Bu konuda Sağlık Bakanlığının uyguladığı politikalar mevcuttur. Bu 
politikalar çocuklarımızın ve ailelerinin problemleri baz alınarak oluşturulmuştur ve 
multidisipliner bir ortamda en efektif bir şekilde yürütülmeye çalışılmaktadır. Ailelerin, 
klinisyenlerin ve otizmle ilişkili her bireyin bu politikalar hakkında bilgi sahibi olması çok 
kıymetlidir. Bundan dolayı bu sunumda Sağlık Bakanlığının ve Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler 
ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığının kısa, orta ve uzun vadede neler yaptığından, oluşturulan 
modeller ve tarama programlarından, başvurulabilecek kurumlardan ve bu yöntemlerin etkinliği 
ve geliştirilmesi gereken yanları ele almak amacıyla gerekli istatistiklerden bahsedilecektir. 
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PANEL 4 ŞUBAT PERŞEMBE 
Moderatör: Prof. Dr. Evrim Aktepe 17:15 – 18:15  

 
OTİZMİN ERKEN DÖNEM BELİRTİLERİ 
Prof. Dr. Nahit Motavallı Mukaddes 

 
Otizm ve benzeri gelişimsel sorunlar gösteren çocuklarda erken belirtileri yaşamın ilk aylarından 
itibaren izlemek mümkündür. Normal gelişen çocuklarda görülen temel sosyal-iletişimsel, 
motor, davranışsal özellikleri göstermeyen çocuklara yaşamın ilk iki yılında riskli bebekler olarak 
adlandırılır. Riskli bebekler herhangi bir nörogelişimsel bozukluk (otizm, hiperaktivite, dil 
gelişimi geriliği, zihinsel yetersizlik vs) için risk taşıyan bebeklerdir. Bu bebeklere ihtiyaçları olan 
alanlarda uygun müdahaleler, tıbbı inceleme, danışmanlık ve gerektiği zaman uygun özel eğitim 
verilir. Erken yaşta bu çocukları tanımak ve müdahale programını başlatmak bu çocukların 
gelişiminde çok olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Özetle erken dönemde riskli bebekleri tespit 
etmek, otizm tanısı alma ihtimali olan çocukları erken eğitimle bazen normal yaşıtları seviyesine 
bile getirmek mümkün olmaktadır. 
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PANEL 4 ŞUBAT PERŞEMBE 
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi İlyas Kaya 19:15 – 20:15  

 
ASPERGER SENDROMU MU? TOPLUMSAL İLETİŞİM BOZUKLUĞU MU? TANI 
SORUNLARI 
Prof. Dr. Mücahit Öztürk 

 
Avusturyalı çocuk doktoru Hans Asperger 1944 yılında zihinsel yeti olarak geri olmadıkları halde 
sosyal iletişim becerilerinde ciddi sorun yaşayan ve farklı ilgi alanlarıyla hemen dikkat çeken bir 
grup çocuk olduğunu gözlemledi ve bu çocuklarda sıra dışı bir durum olduğunu bildirdi. İlk defa 
Asperger tarafından tanımlanan bu hastalık ancak 50 yıl sonra bilimsel literatürde yer alabildi 
ve hastalığa Asperger Sendromu/Bozukluğu adı verildi.  
Bu gecikmenin en büyük nedeni, hastalığın Otizm ile benzer belirtilerinin bulunmasıydı. Oysa 
Otistik Bozukluk ile arasında belirtiler ve hastalığın gidişi açısından önemli farklar vardı. 
Psikiyatrik hastalıkların bilimsel sınıflama sistemi DSM 5 de, otizm benzeri hastalıklar tek bir çatı 
tanı olan “Otistik Spektrum Bozukluğu” adı altında toplanması ile artık Asperger Bozukluğu 
tanımı kullanılmamaya başlanıldı. Asperger bozukluğu olan çocukların belirti çeşit ve şiddetine 
göre bir kısmı “Otistik Spektrum Bozuklukları” içinde yer alırken, bir kısmı da yeni bir tanı olan 
“Toplumsal İletişim Bozukluğu” içinde yer aldı.  
Adı ne olursa olsun tıp dünyasına Hans Asperger’in tanıttığı bu hastalık çocuk psikiyatrisi 
pratiğinde önemini her zaman koruyacaktır. Asperger Bozukluğu belirtileri erken yaşta başlasa 
da tanı almaları gecikebilmektedir. Yaş büyüdükçe konuşma gelişir. Ancak konuşmada 
monotonluk, tekdüzelik ve tekrarlar hâkimdir. İçerik ise sınırlı ve zaman zaman gereğinden fazla 
abartılıdır. Konuşurken jest ve mimiklerin kullanılmasında ve karşısındaki kişinin jest ve 
mimiklerini yorumlamakta sorun olabilir.  
Bu çocukların zekâ düzeyleri çoğunlukla normal ya da normalin üzerindedir. Ancak akademik 
başarıları genellikle zekâları ile uyumlu değildir. Genellikle zekâ düzeyi ölçümünde kullanılan 
testlerde de gerçek performanslarını gösteremezler. Bazı alanlarda çok kolay öğrenip ve çok üst 
düzey başarı gösterirken, bazı alanlarda da çok yoğun öğrenme zorluğu yaşayabilirler. Bu durum 
okul başarılarını etkiler ve akademik hayatta zorluklar yaşarlar.  
Bilişsel olarak kendi ilgi alanlarında hayrete düşüren performans sergileyebilirler. Özel ilgi 
alanları müzikten dil öğrenmeye, edebiyattan siyasete kadar geniş çeşitlilik gösterebilir. Müzik 
alanında özel yetisi ile enstrüman çalmayı çok kolay öğrenebilir, besteler yapabilirler. Bu 
örnekleri hayli çoğaltabiliriz. Ancak bu durum sadece çocuğun ilgi duyduğu alana yönelik çaba 
göstermesi ile izah edilemez. Bu çocukların bazı alanlarda sıra dışı, izahı mümkün olmayan üstün 
becerileri, hafızaları, görsel ezberleme yetileri vardır. Maalesef her zaman bu beceri ve kısıtlı ilgi 
alanları, sosyal yaşamda işe yarayabilecek ve çocuğa ileri yaşamında direkt kazanım sağlayacak 
nitelikte olmayabilir.  
Asperger Bozukluğu olan çocukların en önemli sorunlarından biri de yalnızlıktır. Bazen çocuk 
yalnız olmayı tercih eder. Ancak bir kısmı aslında sosyal olma çabası içindedir. Kendi ritüellerine 
sıkıca bağlı olmaları ve “duruma göre vaziyet alma” yani “esneyebilme” becerilerindeki sorun 
sosyal alandaki iletişimlerini bozar. Genellikle arkadaşları tarafından “garip, tuhaf, ilginç” olarak 
tanımlanırlar.  
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Yaşam boyu süren bu hastalık genetik geçişlidir. Nedenleri biyolojiktir, yani anne baba tutum 
hataları bu hastalığa neden olmaz. Bu çocuklar ya otizm tanısı alırlar ya da “bir tuhaf, garip bir 
çocuk, tembel, zihinsel olarak geri, asosyal, utangaç, sorumsuz,” gibi tanımlamalarla sosyal 
hayatın içinde yoğun baskı görürler. Yaş ilerledikçe özellikle ergenlik döneminde bu çocukların 
zorlukları artar. Asperger Bozukluğunun tedavisinde temel amaç çocuk ve ailenin yaşam 
kalitesini artırmak, çocuğun sosyal yaşamla barışık, mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamaktır.  
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PANEL 4 ŞUBAT PERŞEMBE 
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Öznur Bilaç 20:30 – 21:30  

 
OTİZMDE İLAÇ TEDAVİLERİ 
Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan 

 
Otizm spektrum bozukluğunda ilaç tedavileri kullanımı için öncelikle practice parametrelerine 
bakmak önemlidir. Bunların en önemlilerinden biri olan AACAP practice parametresinin 5. 
maddesinde “Otizm tanılı bir çocukta spesifik semptom ya da komorbid durumda 
farmakoterapiyi kullanınız” şeklinde ifade bulunmakta olup, psikofarmakoterapiyi 
önermektedir. Bu komorbid durumlar Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), 
anksiyete, depresyon, hiperaktivite, agresyon, kendine zarar verici davranışlar vb olabilir. Erken 
dönemde tedavinin başlanması prognoz açısından çok kıymetlidir.  
DSM 5’e kadar OSB, DEHB için dışlama kriteri olarak yer almaktaydı. Bu durum OSB’de DEHB’nin 
tanı ve tedavisine yönelik araştırmaların kısıtlı olmasına neden olmuştur. OSB’ye %30-70 
oranında eşlik eden DEHB tanısı olduğu bildirilmektedir. DEHB tanılı çocukların önemli bir 
kısmında da OSB tanısı olduğu göz ardı edilmemelidir. Klinik çalışmalarda DEHB tanılı olgularda 
OSB semptomları %20-50 olarak tespit edilmiştir. OSB tanısı olmayan olgularda metilfenidata 
(MPH) yanıt %70-80 iken, OSB tanılı olgularda MPH’a yanıtın %50 olduğu gösterilmiştir. Bunun 
yanı sıra OSB tanılı olgularda MPH’ın yan etki potansiyeli daha yüksektir (%18). Tedavide OSB 
tanılı olgularda stimülanların ve atomoksetinin çok düşük dozda başlanıp yavaş titre edilmesi en 
önemli noktadır. Atipik antipsikotikler ile MPH’dan daha iyi etki elde edilmesine rağmen bu 
ilaçlar ile yan etki profili daha kötüdür. Bu noktada kar/zarar oranına dikkat etmek gereklidir. 
Birebir eğitim desteği, düzenli spor aktivitesi, ailenin eğitimi-doğru bilgilendirilmesi; 
OSB+DEHB’de bütünleyici bir tedavi için çok önemlidir. Risperidon ve aripiprazol OSB’de ilaç 
kullanımında ilk seçeneklerdir. İrritabilite ve hiperaktivite temel tedavi hedefleridir. En önemli 
belirtilmesi gereken nokta burada da tedaviye kesinlikle çok düşük dozdan başlanmasıdır. Yan 
etki izlemi tedavinin en önemli parçalarındandır ve sık görülen yan etkilere karşı baştan önlem 
alınmalıdır. Zorunlu olmadıkça çoklu ilaç kullanımından kaçınılmalıdır.  
Bu sunumda otizm spektrum bozukluğunda ilaç tedavisi uygulamalarına dair önemli noktalara 
değinilecektir. 
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PANEL 5 ŞUBAT CUMA 
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Necati Uzun 10:00 – 11:00  

 
GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA OTİZM SPEKTUM BOZUKLUĞUNUN NEDENLERİ 
Prof. Dr. Ayhan Bilgiç 

 
Otizm spektrum bozukluğunun (OSB) etiyolojisi tam olarak bilinmese de çok sayıda genetik ve 
çevresel faktörün gelişmekte olan beyni etkileyerek bozukluğa yol açtığı düşünülmektedir. OSB 
nadiren tek gen hastalıkları ile bağlantılıdır ve genellikle çok sayıda genin birbiriyle ya da 
çevresel faktörler ile etkileşmesi sonucunda ortaya çıkıyor gibi görünmektedir. Bu durum 
etiyolojinin genetik yönünün aydınlatılmasını güçleştirmektedir. OSB ile ilişkili çevresel faktörler 
konusundaki bilgilerimiz sınırlı olsa da yüksek ebeveyn yaşının ve prenatal dönemde viral 
enfeksiyonlara ya da bazı ilaçlara maruz kalmanın OSB riskini arttırdığı saptanmıştır. Öte yandan, 
günümüzde OSB etiyolojisini açıklamaya yönelik çok sayıda farklı teori bulunmaktadır ve bu 
teorilere yönelik araştırmalar devam etmektedir.  Bu sunumda, OSB etiyolojisi ile ilgili bilgiler ve 
güncel teoriler gözden geçirilecektir.     
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PANEL 5 ŞUBAT CUMA 
Moderatör: Arş. Grv. Dilay Akgün Giray 11:15 – 12:15  

 
GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA OTİZM SPEKTUM BOZUKLUĞUNUN NEDENLERİ 
Prof. Dr. Sezgin Vuran 

 
“1984 yılında ilk karşılaştığım ve 90’lı yılların sonuna kadar çalıştığım ilk Otizm vakası, Ankara’da 
o dönemin ünlü erişkin ve çocuk psikiyatristi olan bir hocamızın koyduğu tanıda ‘Yarı Otizm’ 
olarak belirtilen 6 yaşında bir çocuktu. O öğrencim, işlevsel dili olmayan fakat zihinsel 
gelişiminde herhangi bir bozukluk olmadığını düşündüren biriydi. Geçen 37 yıl da bu durumdaki 
çocukların tanısı ‘atipik otizm’ oldu. Peki bu çocuklar kimler ve nasıl adlandırılıyorlar?” 

 
OSB’nin tıbbi olarak; sosyal iletişim eksikliği, tekrarlayıcı davranışlar, sınırlı ilgi alanları, 
alışılagelmiş olay ve durumlara bağlılık davranışlarıyla seyreden nörogelişimsel bozukluk olarak 
tanımlamıştır (APA, 2013, s. 50). Bu tanım bize OSB’nin hangi alanlarla ilgili olduğunu işaret eder. 
Bunlar sosyal beceriler ve iletişim becerileri yetersizlikleri, sınırlı ilgi alanı, tekrarlayıcı 
davranışları işaret etmektedir.  
OSB’na eğitsel açıdan bakacak olursak Green (2021)’in tanımı biz eğitimcilere yol göstericidir. 
“Sosyal ve iletişimsel davranış yetersizlikleri, tekrarlayan davranışlar ve aşırılıklarla seyreden 
ancak bunların fiziksel ve sosyal çevrenin düzenlenmesi yoluyla değiştirilebildiği bir 
sendromdur.’’ Bu tanımın ikici kısmı eğitim için yol göstericidir. Fiziksel ve sosyal çevreyi 
düzenlemek, anlamı eğitimlerine uygun çevresel düzenlemeler yapmak, uygun öğretim 
programları hazırlamak ve uygulamak, bunları yaparken de ehil öğretmen ve eğitimcilerden 
yararlanmak gerekir. 
 
DSM-IV (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV), DSM-V (Tanı Ölçütleri 
Başvuru el Kitabı V) ve ICD-10 (International Classification of Diseases 10th Revision) gibi Tanı 
ölçütlerini ortaya koyan uluslararsı kabul edilmiş kaynakların gösterdiği ölçütlerden yola 
çıkılarak birçok OSB tanı-değerlendirme araçları geliştirilmiştir. Tanı-değerlendirme araçlarında 
yer alan OSB davranışları bireyden bireye ve bireydeki OSB şiddetine göre değişiklik 
gösterebilmektedir (Cash, 1999, s. 25; Sani-Bozkurt, 2016, s. 3; Vuran, 2018, s. 32). Bu 
davranışların zihin yetersizliği olmayan bireyleri ayırt etmede yeterli olmadığını gösteren 
araştırmalar bulunmaktadır (Cederberg vd., 2018; Foley-Nicpon vd., 2017).   
 
OSB olan bireylerin yaygınlık oranları ve davranışları çeşitlendikçe tanı ölçütleri ve sınıflandırma 
yapıları güncellenmektedir. ICD-11’deki (2019) sınıflandırma yapısı bu duruma örnektir. ICD-
10’da (2016) OSB olan bireyler Asperger sendromu, Rett sendromu, çocukluk otizmi vd., 
şeklinde sınıflandırılmıştır.  DSM-V’te (APA, 2013, s. 52) OSB olan bireyler eğitim 
gereksinimlerine göre üç düzeyde sınıflandırılmıştır. Di Rezze vd., (2016, s. 942-948) OSB olan 
bireyleri işlevsel sosyal iletişim davranışlarına göre beş düzeyde sınıflandırmışlardır. ICD-11’de 
(2019) ise zihin gelişiminde bozukluk olan ve olmayan bireyleri dil gelişimi açısından 
değerlendirmeye olanak sağlayan sınıflandırma yapısı ortaya konulmuştur. ICD-11 sınıflaması 
aşağıdaki gibidir. 
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Otizm Spektrum Bozukluğu ile birlikte: 
hafif işlevsel dil bozukluğu olan veya hiç olmayan ve zihin gelişiminde bozukluk olmayan  
(6A02.0), 
hafif işlevsel dil bozukluğu olan veya olmayan, zihin gelişiminde bozukluk olan (6A02.1), 
işlevsel dil bozukluğu olan, zihinsel gelişim bozukluğu olmayan (6A02.2), 
işlevsel dil bozukluğu olan ve zihin gelişiminde bozukluk olan (6A02.3), 
işlevsel dili olmayan ve zihin gelişiminde bozukluk olan (6A02.5). 
Diğer tanımlanmış OSB, 
Tanımlanmamış OSB. 
 
Gündem  
Otizm özellikle yaygınlık artışı nedeniyle dünya gündeminde yer alan birkonudur. Son 
zamanlarda OSB ile ilgili gündemdeki konulardan biri de OSB olan bireylerin OSB’den 
etkilenmelerinde ve destek gereksinimlerinde görülen farklılıklarının bilişsel profilleri ile ilgili 
olup olmadığı konusudur. 
• Bilişsel profili belirleme, OSB olan bireylerin desteğe gereksinim duydukları alanları ve eğitim 
müdahalelerini planlama açısından oldukça önemlidir.  
• Yakın geçmiş OSB olan bireylerin bilişsel profilleriyle ilgili araştırmalarda artış olduğunu 
göstermektedir (Burger-Veltmeijer, Minnaert ve Van den Bosch, 2016; CDC, 2018; Fombonne, 
2019; Kim, Bal ve Lord, 2018; Russell vd., 2019; Styck, Aman ve Watkins, 2019) . 
 
Biliş düşünce, deneyim, duyular ve dil yoluyla bilgi ve anlayış edinmenin zihinsel süreci,  zekanın 
ise kavram, ilke, kural, olay ve olguları kolayca öğrenme ve yeni veya zor durumlarla başa çıkma 
becerisi olarak düşünüldüğünde, bu kavramlar birbirinden etkilenen ve bağımsız 
düşünülemeyen kavramlardır. OSB ve zekâ düzeyi değerlendirmelerine tarihsel gelişim 
açısından bakıldığında Kanner (1943, s. 243) araştırmasında bu tanıya dâhil olan bireylerin 
normal veya normalüstü zekâya sahip olabileceğini belirtmiştir. OSB’yi yaygın gelişimsel 
bozukluk alanında değerlendiren Rutter ve Schopler (1987, s. 161-168) OSB olan çocukların zihin 
yetersizliğine sahip akranları ile karşılaştırıldıklarında, iki grubun birbirinden keskin şekilde 
ayrılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu yazarlara göre OSB olan bireyler zihin yetersizliğine sahip 
değildirler. 
 
OSB olan bireylerin zekâ düzeyleri konusunda farklı görüşler olmasına rağmen, daha yeni 
bilgilerimiz OSB’ye zihin yetersizliğinden üstün zekâya kadar geniş bir yelpazede zekâ düzeyinin 
eşlik edebildiğini göstermektedir.  DSM-IV’de (APA, 1994, s. 67) OSB olan bireylerin yaklaşık 
%75’inde bir gerilik/gecikme olduğu belirtilmiş, bu bireylerin orta aralıkta (IQ puanı: 35-50) bir 
zihin yetersizliğinden etkilendiği vurgulanmıştır. 
 Fombonne (2003, s. 370) epidemiyolojik çalışmasında incelediği araştırmalardan elde ettiği 
sonuçlara göre %40 ağır zihin yetersizliği eşlik eden, %30 orta zihin yetersizliği eşlik eden ve %30 
zihin yetersizliği olmayan OSB grubundan söz etmiştir. 

 
Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi [Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC)] (2016, 2018) raporunda OSB olan bireylerin  
• % 31,6’sında 70 IQ ve altında puan ile zihin yetersizliği,  
• %24,5’inde 71-85 IQ puanı ile sınır zekâ ve  
• %43,9’unda 86 IQ puanı ve üstü ile normal ve normalüstü bilişsel gelişime sahip oldukları 
belirtilmiştir.  
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CDC (2018) raporu, IQ profillerinin DSM IV (1994) ve Fombonne’un (2003) araştırmalarında 
belirtilen IQ profillerinden (~%70 zihin yetersizliği, ~%30 sınır zekâ ve üstü) tamamen zıt yönde 
farklılaştığını göstermiştir.  CDC (2016, 2018) raporlarında OSB olan bireylerin bilişsel 
profillerindeki değişimin nedeni ne olabilir??? 
Eğitimin niteliği, yaygınlık oranlarının artması, tanı niteliğinin artması, nitelikli veri kaydı, 
farkındalık, tanılama niteliğinin yükselmesi ve belki başka pek çok şey. Ama sıralayabildiğimiz 
nedenler tam olarak da bu değişimi açıklayamıyor. 
 
Kavramsallaştırma 
Alanyazına baktığımızda, normal ve normalüstü IQ düzeyine sahip OSB olan bireylerle ilgili 
araştırmaların çoğunluğunda, bu bireyleri“Yüksek işlevli ve Asperger sendromu” tanıları ile ele 
alınmıştır. Örnekleyecek olursak, normal IQ düzeyine sahip OSB olan bireyler kimi 
araştırmalarda yüksek işlevli (Fein vd., 1999), kimi araştırmalarda ise Asperger sendromu olarak 
(Assouline, Foley-Nicpon ve Dockery, 2012) adlandırılmıştır.  
 
Bazı araştırmalarda da iki terimin birbiri yerine kullanıldığı (Chen, Planche ve Lemonnier, 2010) 
bazılarında da iki terimin farklı olduğu ve bu bireylerin farklılıklarının bilişsel profilleriyle ortaya 
konulduğu (Ghaziuddin ve Mountain Kimchi, 2004) açıklamaları bulunmaktadır.  Bu nedenle 
Asperger ve yüksek işlev kavramlarının üstün zekâ için de kullanılıyor olması, üstün zekâlı OSB 
olan bireylerin profillerinin nitelikli değerlendirilmesini zorlaştırabilmektedir. Öznel gözlemler 
Türkiye'de bu çocuklar için sıkça, atipik otizm tanısının konulduğunu göstermektedir. Bu tanıyı 
alan çocuklar ayrıntılı incelenerek zeka düzeyinin yanı sıra  yürütücü işlevler, dikkat, kodlama, 
bellekte tutma, bellekten çağırma gibi bilişsel profillerinin ortaya konulması ve modellemelerle 
bu becerileri otizmin nasıl etkilediği ortaya konulmalıdır. Eğitimleri de bu doğrultuda 
planlanmalıdır. 

 
İki Kere Farklılık Kavramı 
Üstün zekânın yanında fiziksel yetersizlik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), 
gelişimsel yetersizlik, özel öğrenme güçlüğü, OSB gibi durumlardan birine sahip olma, iki kere 
farklılık teriminin örneklerindendir (Neihart, 2008, s.115-116).  
Üstün zekâlı OSB olan bireylerin yaşadıkları sosyal zorluklar ve bilişsel performansları sosyal 
ortamlarda onlardan beklenen görevlerin de yanlış eşleşmesine neden olabilmektedir. Yanlış 
eşleşmenin engellenmesi, kapsamlı bir değerlendirme ve profesyonel bir şekilde 
gereksinimlerinin desteklenmesiyle mümkün olabilir.  Bir başka anlatımla, bu çocuklar otizmin 
getirdiği sosyal beceri ve iletişim yetersizlikleri nedeni ile eğitim ortamlarında dışlanmaktadırlar. 
Bu öğrencilerin bilişsel profilleri gerek zeka gerekse bilişsel işlevleri açısından yapılan bir 
değerlendirme ile ortaya konulmalı eğitimlerinde bu güçlü yanları geliştirilirken , güçlü yanları 
OSB’ye özgü davranışlarının iyileştirilmesi için çıkış noktası olmalıdır.  
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PANEL 5 ŞUBAT CUMA 
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Şafak Eray 13:15 – 14:15  

 
ERİŞKİNLİK DÖNEMİNDE OTİZM 
Prof. Dr. Bengi Semerci 

 
Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), sosyal ilişkiler ve iletişimde sorunlar, kısıtlı, tekrarlayan 
davranış kalıpları, ilgi alanları veya faaliyetleri ile karakterize nöro gelişimsel bir bozukluktur1. 
Otizm nörogelişimsel bir bozukluk olduğu için çocukluk döneminde saptanan görülme oranları 
ile erişkin dönem görülme oranlarının benzer olması beklenmektedir. Son çalışmalarda bu oran 
ortalama %1 olarak belirtilmiştir.1  
 
Çocukluk döneminde olduğu gibi kadın/erkek oranı erişkin dönemde de farklıdır. Erkeklerde 
görülme oranları kadınlarda dört kat fazladır.2 Erişkin dönemde bir çok bulgunun görülme 
sıklığının ve şiddetinin özellikle Zeka ortalaması iyi düzeyde (IQ:70 üzeri) olan ve belirtileri ağır 
olmayan vakalarda azaldığı bilinmektedir.3 Karşılıklı sosyal etkileşim ve sosyal ilişkiler geliştirme 
sorunları erişkin dönemde devam eden sorunlardır.  
 
OSB'de psikiyatrik bozukluk oranlarına ilişkin veriler oldukça değişkendir. Çeşitli ülkelerde 
yapılan çalışmalarda %50-94 arasında değişen farklı eş tanı oranları bildirilmiştir.4 OSB olan 
grupta eş tanıları belirlemek zor olabilir. Tanı bireylerin kendi duygularını tanımlama ifade etme 
zorlukları nedeniyle ancak klinik değerlendirme, sosyal gözlem ve yakınlardan alınan bilgilerle 
konulabilir. Bir çok tanıya ilişkin bulgu OSB bulgusu olarak değerlendirilebilir ya da bulgular OSB 
bulguları nedeniyle anlaşılamayabilir.   
 
Psikiyatrik eş tanıların OSB gidişini olumsuz etkilemesi nedeniyle saptanması önemlidir. OSB ile 
birlikte görülen bir çok psikiyatrik bozukluğa ilişkin yapılmış çalışmalar vardır. En sık görülen ve 
çalışılan eş tanılar depresyon (%20-58), Anksiyete Bozuklukları (%22-39) ve Dikkat Eksikliği  
Hiperaktivite Bozukluğu (% 10-28) dur. Eş tanılara ilişkin bulunan farklı görülme oranları, 
örneklemedeki farklılıklar, tanı ölçütleri ve kullanılan yöntemler gibi birçok faktörden 
kaynaklanmaktadır.5,6,7 

 

OSB'deki sosyal sonuçların 'normatif' ölçümlerine odaklanan sistematik incelemeler (yani iş, 
bağımsızlık, sosyal katılım ve ilişkilerin ölçümleri), ortalama zekaya sahip olanların arasında bile 
çoğu bireyin başkalarına  bağımlı kaldığı sonucuna varmıştır. Bakımları için sosyal bağlantılar 
sınırlıdır ve çalışma oranları son derece düşüktür.3 

 

Sonuç olarak, Erişkin dönemde yanlış tanı konulma oranları yüksektir.Özellikle komorbidite ve 
erişkin dönem OSB bilinmemesi bu durumu etkilemektedir. Erişkin dönemde tedavi, 
rehabilitasyon ve destek birçok ülkede bulunmamamktadır. Özellikle bulguları ağır olanlar için 
gerekli programlar mevcut değildir ve erişkin döneme ilişkin yeterli çalışma yoktur.  
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PANEL 5 ŞUBAT CUMA 
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karadağ 14:30 – 15:30  

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNA EŞLİK EDEN PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR 
Prof. Dr. Cem Gökçen 

 
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) da diğer nörogelişimsel Bozukluklar gibi psikiyatrik eş tanının 
sık görüldüğü bir bozukluktur. Otizm tanılı çocukların yaklaşık %75’inde en az 1 psikiyatrik 
bozukluk ya da durum eşlik etmektedir. Eşlik eden psikiyatrik bozuklukların tanınması ve 
tedavisi hem çocuğun alacağı eğitim hem de ailenin yaşam kalitesi için çok önemlidir.  
 
OSB’ye en sık eşlik eden bozukluklar arasında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, 
Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Beslenme Problemleri, Davranış Sorunları, 
Obsesif Kompulsif Bozukluk sayılabilir. 
 
Bu sunumda, OSB’ye sıklıkla eşlik eden psikiyatrik bozuklukların sıklık, tanı, ayrıcı tanı ve 
tedavilerinden bahsedilecektir. 
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PANEL 5 ŞUBAT CUMA 
Moderatör: Uzm. Dr. Mehmet Akif Cansız 15:45 – 16:45  

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLAR İÇİN KAPSAMLI EĞİTİM MODELİ 
Gül Hayal Korkmaz 

 
Otizm spektrum bozukluğu (OSB) yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve toplumsal iletişim, sosyal 
etkileşim başta olmak üzere gelişimin tüm alanlarını olumsuz etkileyen karmaşık nöro-gelişimsel 
bozukluktur. OSB’nin tek çaresi eğitimdir. OSB’li tanılı bireyler ile eğitiminde bilimsel dayanaklı 
uygulamaların önemi büyüktür. Uygulamalı davranış analizi özel eğitim alanında bilimsel 
dayanakları olan öğretim uygulamalarını içeren bir yaklaşımdır. Bu konuşmanın amacı, OSB’li 
çocuk ve bireylere uygulamalı davranış analizi ilkelerine dayalı, kapsamlı eğitim uygulamalarına 
yer vermek ve bu kapsamda eğitim modelinin etkiliğine katkı sağlayan çeşitli değişkenleri ortaya 
koymaktır. Kapsamlı eğitim modelinde yer alması gereken hususlar aşağıdaki başlıklar halinde 
ele alınacaktır: 
 

o Birebir, grup eğitimleri 
o Bireyselleştirilmiş eğitim programları 
o Eğitimci yetiştirme ve süpervizyonu 
o Eğitimci profesyonelliği değerlendirme 
o Veriye dayalı eğitim programları 
o Davranışsal uygulamalar 
o Aile merkezli uygulamalar 
o Etkililik değerlendirmesi 
o Hizmetlere ilişkin memnuniyet değerlendirmesi 
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PANEL 5 ŞUBAT CUMA 
Moderatör: Doç. Dr. Didem Öztop 17:00 – 18:00  

 
OTİZM TANILI ÇOCUKLAR İÇİN DUYU BÜTÜNLEME MÜDAHALELERİ 
Ebru Albayrak Sidar 

 
Duyu bütünleme terapisi; Amerika’da Southern California Üniversitesi’nde Doktorasını Eğitim 
Psikolojisi alanında yapmış olan Dr. Ergoterapist Anna Jean Ayres (1920-1988) tarafından 
geliştirilmiştir.  
Dr. A. Jean Ayres; hedef bilişsel ya da motor hangi beceri olursa olsun, bu becerileri tam olarak 
geliştirebilmek için insan beyninin hem kendi vücudu hem de dış dünya ile ilgili tam bir 
farkındalık içinde olması gerektiğini savunmuştur. Bu girdilerde problem olduğu durumlarda, 
insan davranışlarında; öğrenmeden motor gelişime, akademik yetenek, dikkat ve davranışa, 
uykudan yemek yemeye kadar farklı alanlarda sorunlar olabileceğinden bahseder. 
Duyu bütünleme teorisi geliştirilirken Ayres’in hipotezleri şunlardır; 
1- Merkezi sinir sistemi esnektir ve gelişebilir. 
2- Duyu bütünleme süreçlerinin gelişimi öğrenme için önemlidir. 
3- Beyin birbiriyle entegre calışan hiyerarşik bir bütün olarak işlev görür. Alt basamakta 
öğrenilen, üstteki yapılara taşınır 
4- Çevre ile kurulan adaptif etkileşim beyin gelişimini şekillendirmede önemli rol oynar. 
5- İnsanlar duyusal motor aktivitelere katılım yoluyla duyusal entegrasyonu geliştirmek için içsel 
bir motivasyona sahiptirler.  
Beyin bütün duyusal bilginin %99 dan fazlasını uygun bulmadığı veya önemli olmadığı için 
işlemez. Örneğin oturduğumuz zaman giysilere değen vücut bölümlerinden ve uygulanan 
basınçtan haberdar olmayız. Benzer şekilde dikkatimiz sadece görme alanımızdaki belirli bir 
nesneye yönelir ve çevremizdeki gürültü bilinçaltı düzeyde algılanır. Ancak önemli duyusal bilgi 
zihni uyardığı zaman, istenen yanıtları oluşturmak üzere derhal beynin uygun bütünleyici ve 
motor bölgelerine yönlendirilir. Bilginin bu şekilde yönlendirilmesi ve işlemlenmesine ‘sinir 
sisteminin bütünleyici işlevi’ adı verilir.  
Duyusal gelişim, fiziksel gelişim, psikolojik gelişim, sosyal beceriler, algısal ve bilişsel beceriler 
dahil olmak üzere bir çok üst düzey fonksiyonun temelini oluşturur ve gelişimini destekler.  
Düzensiz nöronal süreçlerin sonucu olarak, tıpkı sıkışmış bir trafikteki iç içe geçmiş arabaların 
oluşturduğu dağınıklık gibi; duyu bütünleme bozukluğu olan kişi, duyu bilgisini bütünleştirmek, 
organize etmek ve kullanmakta; dolayısı ile algılayıp yorumlama aşamalarında zorluk çeker. Bu 
da günlük yaşam aktiviteleri sırasında farklı alanlarda gözlemlenen problemler yaşamalarına 
neden olur.  
DSM V deki tanı kriterlerinde de bahsedildiği gibi, otizmli çocuklar; duyusal olarak, aşırı ya da az 
duyarlılık veya çevrenin duyusal boyutuna aşırı ilgi (acıya/sıcağa aşırı duyarsızlık, belirli ses veya 
dokunuşlara karşı beklenmeyen tepki, nesneleri aşırı koklama veya onlara aşırı dokunma, ışık 
veya hareketle görsel olarak çok meşgul olma) gibi davranışlar göstermekte, çeşitli duyusal 
problemler yaşamaktadırlar. Otizmli çocukların %96 sının bu duyusal işlemleme bozukluğu 
yaşadığı düşünülmektedir.  
Duyu bütünleme terapisi uygulamaları, otizm tedavisinde kanıta dayalı terapilerden biri olarak; 
otizmsel davranışların azalması ve anlamlı adaptif gelişimler elde edilmesini sağlamaktadır.   
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PANEL 5 ŞUBAT CUMA 
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Zehra Topal 19:15 – 20:15  

 
OTİZMDE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİLER 
Prof. Dr. Ali Evren Tufan 

 
Tamamlayıcı alternatif tedavilerin amacı hormon düzensizliğini, immün bozuklukları, 
nöroinflamasyonu, oksidatif stresi ve mitokondrial işlev bozukluğunu düzeltmektir. Tamamlayıcı 
Tıp Yöntemleri içerisinde  

1) Zihin/Vücut Etkileşimine Dayalı Girişimler  
2) Biyolojik Temelli Girişimler  
3) Vücut Manipülasyonuna Dayalı Girişimler  
4) Enerji Temelli Girişimler  

yer almaktadır.  
Zihin/Vücut Etkileşimine Dayalı Girişimleri içerisinde “Meditasyon”, “Hipnoz”, “Dans/Sanat”, 
“Masaj terapisi”, “Nefes terapisi”, “Spiritüel iyileştirme”, “Dua”; Biyolojik Temelli Girişimler 
içerisinde “Bitkisel tedaviler”, “Vitamin/mineral desteği”; Vücut Manipülasyonuna Dayalı 
Girişimler arasında “Şiropatik masaj”, “Kraniosakral terapi”, “Feldenkreis yöntemi”, 
“Osteopati”; Enerji Temelli Girişimler arasında “Reiki”, “Terapötik dokunma” yer almaktadır. 
Alternatif Tıp Yöntemleri içerisinde “Geleneksel doğu tıbbı” yer almakta, bunlar da 
“Akupunktur”, “Ayurveda”, “Naturopati” ve “Homeopati”yi içermektedir. 
Batı ülkelerinde biyolojik temelli girişimler daha çok kullanıırken, Asya ülkelerinde geleneksel 
Çin tıbbı daha çok tercih edilmektedir. Tamamlayıcı alternatif tedavi yöntemlerinin tercihi 
çocuklarda kronik veya tekrarlayıcı bozuklukların varlığı, gelişimsel gecikme varlığı, özel 
bakım/rehabilitasyon hizmetleri ihtiyacı ile ilişkilidir. Biçer ve Balcık’ın 2019 ve Çakmak ve 
Nural’ın 2017 yılında yaptığı çalışmada ülkemizde de tamamlayıcı alternatif tedavilerin 
kullanımının giderek arttığı ve oranlarının %22,1-%90,6 arasında değiştiği saptanmıştır. De 
Flippis’in 2018 yılında yaptığı çalışmada nörogelişimsel bozukluklar içerisinde en sık tamamlayıcı 
alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı OSB’de olduğu tespit edilmiştir. Çinko, B6, B12, Mg, 
Dvit., Ca, Folat, Omega 3, Probiyotikler, Ketojenik diyetler, Gluten ve kazein free diyetler 
tamamlayıcı alternatif tedavide tercih edilen seçeneklerdendir. Gluten-kazein free diyetinin 
temeli bu çocukların gluten ve kazeini parçalamakta zorlandığı ve sindirim sırasında oluşan 
peptidlerin dolaşıma geçerek endojen opiatlar gibi davranabildiği hipotezine dayanmaktadır. 
Gelişimin erken döneminde maruz kalınan opiatlar sosyal etkileşim becerilerini etkileyebiliyor. 
Vit.B6, dopaminin noradrenaline dönüşümünde, triptofandan serotonin sentezinde kofaktör 
olarak rol alır. Mg çeşitli tepkimelerde kofaktör olup, B6 vitaminin desteği ile ortaya çıkan 
irrritabilite, hiperakuzi gibi yan etkileri önler. C vit, antioksidandır, hücresel bağışıklığı destekler, 
tirozinden dopamin ve triptofandan serotonin sentezinde görev alır. Tetrahidrobiopterin 
monoamin nörotransmitter sentezinde görev alır. L-karnozin mitokondrial işlevleri destekler. 
Omega 3 oksidatif stresi azaltır. Probiotikler GİS işlevlerini destekler ve besin emilimini düzenler. 
Bilgiç’in 2013 yılında yaptığı çalışmada ülkemizde en sık kullanılan tamamlayıcı alternatif tedavi 
yöntemleri: 1. Muska 2. Gluten-kazein free diyet 3. Sekretin 4. Aşı yaptırmama şeklindedir. Aynı 
çalışmada tamamlayıcı alternatif tedavinin en sık kullanım nedenlerinin alışılageldik tedaviden 
yeterince tatmin olmama ve alışılageldik tedavinin etkinliğini arttırma olduğu saptanmıştır. 
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2021 yılında Kütük’ün yaptığı çalışmada da en sık kullanılan yöntemin dini yöntem olduğu tespit 
edilmiştir (%49,7). Ebeveynlerde psikopatolojinin olması ve çocukta epilepsinin olması 
tamamlayıcı alternatif tedavi başvurusunu arttırmıştır. 
Bu sunumda otizm spektrum bozukluğu tanılı olgularda yaygın olarak kullanılan tamamlayıcı ve 
alternatif tedavi uygulamalarını ve bilimsel veriler ışığında etkinliklerini konuşacağız. 
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PANEL 5 ŞUBAT CUMA 
Moderatör: Doç. Dr. Ümit Işık 20:30 – 21:30  

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA İLİŞKİ TEMELLİ UYGULAMALAR 
Prof. Dr. İbrahim H. Diken 

 
Çocuk gelişimine ilişkin temel kuramlar erken çocukluk döneminde öğrenmelerin 
yaşantılar/deneyimler aracılığı ile oluştuğunu ortaya koyarken, araştırmalar çocuk uyanık iken 
çocukla en fazla etkileşime giren daha doğrusu çocuk ile en fazla yaşantıya sahip yetişkinlerin 
çocukların gelişimi ve öğrenmeleri üzerinde en fazla etkiye sahip olduklarını ortaya koymaktadır. 
Dolayısı ile çocuklar ile etkileşime giren yetişkinlerin bu etkileşimler sırasındaki yaşantıları 
çocuklara nasıl anlamlandırdıkları önemlidir. Öğrenme ile ilgili yaşantıların ya da deneyimlerin 
gün içinde çocukların uyanık olduğu zamanlarda oluştuğu göz önüne alındığında yetişkinlerin bu 
yaşantıları çocukların gelişimlerine uygun bir şekilde yanıtlamalarının önemini ortaya 
koymaktadır. Bu nedenle, gün içindeki rutin, etkinlik ve geçişlerde oluşan yapılandırılmış, yarı-
yapılandırılmış ya da kendiliğinden oluşan/yapılandırılmamış yaşantıların ya da deneyimlerin 
yetişkinler için gelişimsel açıdan bir öğretim anı çocuklar için ise bir öğrenme anı olduğu 
unutulmamalıdır. Konu Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olunca; iletişim, sosyal etkileşim 
yetersizliği gibi durumları olan çocuklar için yakınlarındaki yetişkinler ile geçirdikleri 
etkileşimlerin niteliği kat ve kat önem arz etmektedir. Aslında bu sürecin artık pek çok 
günümüzdeki çağdaş, bilimsel ve kanıta dayalı OSB erken müdahale programlarına yansıdığını 
görmekteyiz. Günümüzdeki çağdaş, bilimsel ve kanıta dayalı OSB erken müdahale programları 
son zamanlarda ciddi bir paradigma değişimi ile “gelişimsel-ilişki temelli-doğal-davranışsal” 
şeklinde daha eklektik olarak yapılanmakta ve uygulanmaktadır. Bu özellikle OSB alanındaki bu 
paradigma değişimine vurgu yapılarak, nitelikli-ebeveyn çocuk etkileşiminin önemi ve 
stratejileri üzerinde durulacaktır. 
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PANEL 6 ŞUBAT CUMARTESİ 
Moderatör: Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin 10:00 – 11:00  

 
OTİZM SPEKTRUMUNDAKİ ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ 
Prof. Dr. Burcu Özbaran 

 
Bu sunumda, birlikte yaşamanın insanoğluna kazandırdığı sosyal becerinin kuramsal temelleri 
ve nörobiyolojik özelliklerinden bahsedilecek; Otizm Spektrum Bozukluğu’nda, Sosyal Beceri 
Eğitimi’ne değinilecektir. 
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PANEL 6 ŞUBAT CUMARTESİ 
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Berkan Şahin 11:15 – 12:15  

 
SOSYAL BECERİLER VE ZİHİN KURAMI BECERİLERİNİN MÜDAHALE PROGRAMINDA 
YERİ 
Doç. Dr. Alev Girli 

 
Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların sağaltımında, eğitim en etkili yöntem olarak kabul 
görmektedir. Eğitimsel müdahale programlarının genel amacı çocukların gelişimlerini her 
alanda desteklemek ve potansiyellerini arttırmaktır. Sosyal etkileşim ve iletişimde zorluk, DSM 
5 ile (2013) otizm spektrum bozukluğunda ana/temel özellik olarak kabul edilmiştir. Otizmli 
çocukların/kişilerin sosyal izolasyonunun insanlarla iletişim için motivasyon eksikliğinden değil, 
sosyal becerilerinin yetersizliğinden kaynaklandığına dair çok sayıda kanıt vardır (Rumsey ve 
diğerleri 1985; White vd. 2007). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda sosyal iletişim 
yetersizliğinin en önemli iki belirleyicisi olan sosyal beceriler ve zihin kuramı alanlarının her 
ikisinde de gecikmiş gelişim ve bozulma göstermektedir (Baron-Cohen ve ark. 1985).  
Sosyal beceriler, başkalarına ilgi göstermeyi, etkileşim başlatmayı ve sürdürmeyi, grup 
oyunlarına veya hedefe yönelik grup etkinliklerine katılmayı, akranların saldırgan davranışlarına 
uygun şekilde yanıt vermeyi ve sosyal sorunları etkili bir şekilde çözme gibi birçok beceriyi içerir 
(Jamison ve diğerleri 2012; Odom ve diğerleri ark. 1999; Van Hecke ve ark. 2007). Bu beceriler, 
akranlarla olumlu ilişkiler için gereklidir ve çocukların ait olma ihtiyacını karşılar (Miles ve Stipek 
2006; Parker ve Asher 1987). Otizmli çocuklara uygun sosyal ve iletişimsel becerilerin 
geliştirilmesine odaklanan ve yaygın olarak kullanılan, yüksek derecede yapılandırılmış sosyal 
beceri çalışmalarının, sosyal işlevler üzerinde önemli yararları olmasına rağmen, başka 
ortamlara genellenmesinde sınırlılıklarının olduğu gözlenmektedir (Hupp, LeBlanc, Jewell ve 
Warnes, 2009). Sosyal etkileşimde yeterliliğin ana belirleyicilerinden biri olan zihin kuramı 
(Semrud-Clikeman 2007) diğer insanların düşüncelerinin, inançlarının ve arzularının 
farkındalığıdır.  Zihin kuramı, sosyal becerilerin bilişsel boyutu ve sosyal kuralların farkındalığı 
olarak düşünülebilir (Southall ve Campbell 2015). Otizmli çocukların gelişimi için sosyal beceriler 
ve zihin kuramı becerilerinin gelişimi önemlidir.  Bu nedenle son yıllarda, otizmli çocuklara 
beceri öğretmenin yeterli olmadığı; sosyal becerilerin yanı sıra zihin kuramı becerileri 
kazandırmaya yönelik çalışmaların yapılması gerektiği üzerinde durulmaktadır (Feng, Lo, Tsai, 
Cartledge, 2008; Dixon, Tarbox ve Najdowski, 2009). Bu çalışmalara aile üyelerinin katılımının 
çocukların öğrendiklerini genellemelerinde (Guralnick, 2011; Kim & Mahoney, 2005; Mahoney 
& Nam, 2011) etkili olduğu görülmektedir. 
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PANEL 6 ŞUBAT CUMARTESİ 
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Çilem Bilginer 13:15 – 14:15  

 
OTİZMDE ETKİLEŞİM REHBERLİĞİ 
Doç. Dr. Didem Behice Öztop 
 

Video Etkileşim Rehberliği ebeveyn-çocuk ilişkisine odaklanan Bağlanma Temelli bir Ebeveyn 
Müdahale ve Destek Programıdır. Video aracılığıyla bir rehber (uzman) eşliğinde ebeveyn-çocuk 
etkileşiminin gözden geçirilmesine dayanan dinamik ve çok yönlü bir yaklaşımdır. Temel ilkesi; 
ebeveyn-çocuk arasında diğerinin girişimlerine uygun yanıtlar verebilmek uyumlu bir etkileşim 
modeli oluşturmaktır. Duyarlı Ebeveyn-bebek etkileşimini teşvik etmek ve geliştirmek için 
ebeveyn psikopatolojisinde, ebeveyn-çocuk ilişki sorunlarında, prematurite, nörogelişimsel 
bozukluklar nedeniyle gelişimsel sorunlar yaşayan çocuklarda, ihmal-istismar- şiddet öyküsü olan 
ebeveynlerde ve bu risk altında olan çocuklarla uygulanabilir. Böylece erken dönem sosyal 
iletişim becerilerinin gelişmesine ve ilişki kalitesinin artmasına katkı sağlayarak çocuğun bilişsel, 
sosyal, duygusal gelişimine katkı sağlar.  
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PANEL 6 ŞUBAT CUMARTESİ 
Moderatör: Uzm. Naile Özmen 14:30 – 15:30  

 
OTİZMDE EVDE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM: AİLELERLE İŞ BİRLİĞİ 
Prof. Dr. Elif Tekin İftar 

 
Otizm spektrum bozukluğu sosyal etkileşim ve iletişim sorunları ve tekrarlayıcı davranışlar, sınırlı 
ilgi ve etkinlikler alanında yetersizliklerle tanımlanan bir gelişimsel bozukluktur (Amerikan 
Psikiyatri Birliği, 2013). Otizmin nedenleri bilinememekle birlikte görülme sıklığında büyük bir 
artış vardır. Günümüzde 54 çocuktan bir çocukta otizm spektrum bozukluğu olduğu ifade 
edilmektedir (Maenner vd., 2020). Bu artış eğitim ortamlarında öğretmenlerin ev ortamında ise 
anne-baba ve diğer aile üyelerinin etkili uygulamalar kullanarak çocukların yetersizlik 
gösterdikleri alanlarda öğretim sunarak gelişimlerini desteklemeleri kaçınılmazdır. Otizm 
spektrum bozukluğu olan çocuklar diğer gelişimsel yetersizlikleri olan çocuklarla benzer 
gelişimsel özellikler göstermekle birlikte otizme özgü farklılıkları aileler için daha da zorlayıcı 
olabilmektedir. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda sıklıkla görülebilen (a) iletişim ve 
etkileşim becerilerindeki yetersizlikler, (b) öfke nöbetleri, (c) davranış sorunları ve (d) kendini 
uyarıcı davranışlar anne-babalar ve diğer aile üyeleri için zorlayıcı olabilmekte ve dolayısıyla 
yaşadıkları kaygı ve stres düzeyi daha yüksek olabilmektedir.  Dolayısıyla, bu konularda çalışan 
araştırmacılar ve uygulamacılar otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitim ve davranış 
kontrolüne yönelik bilimsel-dayanaklı uygulamaların kullanılması yönünde önerilerde bulunarak 
anne-babaların ve diğer aile üyelerinin günlük yaşam pratiklerinde öğretim ve davranış yönetimi 
konusunda bu uygulamaları kullanmalarını yaygınlaştırmalarını önermektedir.  
Erken müdahale ve erken eğitim döneminde yürütülen çalışmalar çocukların gelişim alanlarında 
önemli kazanımlar elde ettiklerini, ileri yaşlarda otizm ile ilişkili belirtilerin azaldığını 
göstermektedir (Smith vd., 2019). Aynı zamanda bu dönemde yoğun davranışsal müdahalelerin 
kullanılması çocukların olabildiğince bağımsız yaşayabilmelerinde en güçlü bilimsel dayanakları 
olan uygulamalardır. Diğer taraftan otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar edindikleri 
becerileri genelleyebilmelerini sağlayabilmeleri için de öğretime gereksinim duyarlar. Bu 
bulgulardan hareketle otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara olabildiğince yoğun eğitim 
sunabilmek üzere anne-babalar ve aile üyelerinin çocuğun doğal ortamında öğretim sunmaları 
önem kazanmıştır. Önceleri aile eğitimi çerçevesinde, ailelere öğreticilik becerileri 
kazandırılarak çocuklarına öğretim sunmalarının etkileri incelenmiş ve çeşitli aile eğitimi 
programları geliştirilmiştir. Son yıllarda aile koçluğu, özellikle küçük yaştaki çocuğu olan aileler 
için, bilimsel-dayanaklı bir uygulama olarak ele alınmış ve aile koçluğu ile anne-baba veya aile 
üyelerinin öğreticilik becerileri güçlendirilerek hem ailelerde hem de çocuklarda önemli 
kazanımlar elde edildiği ortaya konmuştur. Bu çalışmada Türkiye’de aile eğitimi (örn., Acar, 
Tekin-Iftar ve Yıkmış, 2017; Olcay-Gul ve Tekin-İftar; Tekin-İftar, 2008) ve aile koçluğu (örn., 
Bilmez, 2020; Gıcı Vatansever, 2018) çalışmaları hedefleri, tasarımları ve bulguları açısından ele 
alınarak tartışmalar yapılmıştır.  
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PANEL 6 ŞUBAT CUMARTESİ 
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Perihan Çam Ray 15:45 – 16:45  

 
HER ÇOCUK OYNAR - OTİZM TANILI ÇOCUKLARDA OYUN İLE EĞİTİM 
Doç. Dr. Aydan Aydın 

     
Çocuk olmanın doğasında olan oyun; çoğunlukla çocuklar için eğlence, büyükler için çocukların 
oyalandıkları bir süreç olarak görülse de aslında çocukların yaşama hazırlandığı bir öğrenme 
sürecidir. Erken çocukluk döneminden itibaren çocuklar biz yetişkinlerin hayat dediğimiz 
yaşadığımız gerçekliğe, oyun oynayarak hazırlanırlar. Başka bir deyişle yaşamın bir provası 
olarak tanımlanabilecek oyun; erken çocukluk dönemindeki çocukların dünyayı keşfi ile başlar. 
Bu keşif sürecinde çocuk karşısındaki kişiler ile oynadığı oyunlar yoluyla iletişim kurmayı, 
karşısındaki kişiler üzerinde bir etkisi olduğunu keşfeder ve isteklerini – keyif aldığı şeyleri nasıl 
ifade edebileceğini öğrenmeye başlar. Erken çocukluk döneminde oyuncaklarıyla ve /veya 
günlük nesneler ile oynayan çocuk bir yandan nesneler üzerindeki etkisini keşfederken bir 
yandan da nesnelerin isimlerini, işleyişlerini ve birbirleriyle ilişkilerini oyun yoluyla 
deneyimleyerek öğrenir. Kişiler ve nesneler ile etkileşimi artan bir çocuk zamanla akranlarıyla 
oyunlar kurarak, sosyal ilişkilerini geliştirir. Erken çocukluk döneminde akranlarıyla kurduğu 
ilişkilerde; sıra alma, paylaşma, rekabet etme, kavga etme-barışma, hayal kırıklığı yaşama, 
kendini onarma, bağışlama, bağışlanmayı isteme vb. yetişkin dünyasında karşılaşabileceği tüm 
duyguları deneyimleyebilir. Erken çocukluk döneminde deneyimlenen nesneler, kişiler ve 
duygular ile ilgili bu deneyimler çocuğu gerçek yaşama hazırlaması açısından büyük bir öneme 
sahiptir. Otizm tanılı çocuklar ise gelişimsel seviyesine uygun taklide dayalı sosyal oyunları 
oynamada, işlevsel ve sembolik oyunu oynamada ciddi yetersizlikler gösterirler. OSB tanılı 
çocuklar oyun oynamaya ilişkin merak ve istek göstermede sınırlılıkları nedeniyle oyuncaklarla 
işlevine uygun oynamak yerine onları dizmek gibi tekrarlayan rutinleri olduğu, duyu-motora 
dayanan oyun nesnelerini tercih ettikleri ve yalnız oyun oynadıkları görülmektedir. Bununla 
birlikte OSB tanılı çocukların oyun oynamakla ilgili yetersizliklerinin olması onların oyun oynama 
ihtiyaçları olmadığı ve eğitimcilerin de oyun oynama becerisini öğretme yükümlülükleri olmadığı 
anlamına gelmemelidir. Tam tersine tüm gelişim alanlarını destekleyici önemli bir rolü olan oyun 
becerilerinin öğretimine eğitim programlarında öncelikli yer verilmesi gerekliliği vardır. Ayrıca 
çocukluğun temel ihtiyacı olan oyun oynamanın OSB tanılı çocukların da hakkı olduğu 
unutulmamalıdır. 
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PANEL 6 ŞUBAT CUMARTESİ 
Moderatör: Prof. Dr. Evrim Aktepe 17:00 – 18:00  

 
OTİZM TANILI ÇOCUĞA SAHİP OLMAK, AİLELERİN HEKİMLERDEN VE 
EĞİTİMCİLERDEN BEKLENTİLERİ 
Parin Yakupyan 

     
Otizmli Çocuğa Sahip Olmak 
Otizm tanılı bir çocuğa sahip olunca, aile bireylerinin yaşamlarında değişim kaçınılmazdır. 
Değişimin belirli etkileri bulunmaktadır. Bu etkiler: 
-Ruhsal Etkiler 
-Zihinsel Etkiler 
-Sosyal Etkiler 
-Aile içi Etkiler 
-Ekonomik Etkiler 
şeklinde sıralanabilir. 

 
Ebeveynlerin Hekimlerden Beklentileri 
Tanı sürecinde ve sonrasında ailelerin en önemli bilgi kaynağı hekimlerdir. Ailelerin şoku 
yaşadıkları yer genellikle muayenehanelerdir. Sürecin başlangıç noktası ve devamında kontrol 
noktası olan hekimlerden beklentiler ise: 
-İletişimsel Beklentiler 
-Rehberlik Beklentileri 
-Tedavi Beklentileri 
olarak sıralayabiliriz. 
 
Ebeveynlerin Eğitimcilerinden Beklentileri 
Otizmle günümüzde en etkin mücadele yöntemi eğitimdir. Eğitim bu kadar önemli iken, eğitimi 
veren eğitimcinin önemi de büyüktür. Ailelerin eğitimcilerden beklentilerini ise 
-İletişimsel Beklentiler 
-Eğitimsel Beklentiler 
-Bireyin Gelişimine Yönelik Beklentiler 
-Eğitimcinin Bilgi ve Gelişimine Yönelik Beklentiler 
-Rehberlik Beklentileri 
şeklinde sıralayabiliriz. 
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PANEL 6 ŞUBAT CUMARTESİ 
Moderatör: Doç. Dr. Meryem Özlem Kütük 19:15 – 20:15  

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA ÇOK DİSİPLİNLİ EKİP ÇALIŞMASINA LİDERLİK 
Prof. Dr. Yankı Yazgan 

     
Otizm sürecinde, çocuk psikiyatrisi olarak, kurduğumuz ya da seçtiğimiz bir ekip ile çalışmıyoruz 
kendimizi içinde bulduğunuz bir ekiple çalışıyoruz. Herkesin isteklerinin olduğu bir ekip. Sürece 
baktığımızda bir tarama/bulma, değerlendirme/tanılama, tedavi planlama ve yürütme, 
işlevselliğin izlenmesi aşama ve işlemlerinden söz edebiliriz. Her bir aşamada anlamak ve 
anlamlandırmak, hedefleri ve içeriği oluşturmaktadır. Bu hedefe yürürken de beraberliğin 
yollarını bulmak ise çalıştığımız her bir ekip üyesinin ismini bilmekten, anlamaktan ve gerekli 
aktarımları da anlaşılacağı şekilde aktarmaktan geçmektedir. Liderliğini yapacağımız bu ekipte 
evde; anne/baba, bakıcı, büyükler, okulda; öğretmenler, arkadaşlar, PDR, yöneticiler, RAM ekip 
üyeleri yer almaktadır. Bazen süreci kolaylaştıracak ekip arkadaşları olacak ancak bazen de 
kabul/red, yas, tükenmişlik, bilgi ve beceri eksikliği ile karşılaşacağız. Özel eğitim ve terapi 
ortamları ise; çocuk psikiyatristi çalışma arkadaşlarının ne yaptığını anlamaya çalışmak, işbirliği 
kurmak ve gerektiğinde yansız olarak yönlendirme yapmak ile görevlidir. Hastanede ise farklı 
branşlardan, çocuğu tanıyan ve otizm ile ilgili gönüllü bir ekibin oluşabilmesi faydalı olacaktır. 
Ve aslında hepimiz toplumun problem hakkında bilgilenmesi için olan en geniş ekibin birer 
parçasıyız. 
Otizm spektrum bozukluğu ise ekip çalışması içerisinde ilerlemesi gereken en önemli psikiyatrik 
bozukluklardan biridir. Bu sunumda otizm spektrum bozukluğunda çok disiplinli ekip 
çalışmasına liderlik konusu ele alınacak ve her bir ekip üyesinin rolü konuşulacaktır. 
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PANEL 6 ŞUBAT CUMARTESİ 
Moderatör: Doç. Dr. Ümit Işık 20:30 – 21:30  

 
OTİZMDE DAVRANIŞ SORUNLARIYLA BAŞ ETME 
Prof. Dr. Binyamin Birkan, BCBA–D 

     
Problem davranış, kişinin kendisinin ya da başkalarının fiziksel güvenliğini ciddi anlamda 
tehlikeye atan yoğunluk, sıklık ya da uzunluktaki davranış ya da bir şeye ulaşımını ve sıradan 
toplum hizmetlerini kullanmayı ciddi olarak sınırlayan ya da geciktiren ya da kişisel gelişime ve 
aile yaşamına zarar veren davranışlardır. Bu sunumda sırasıyla şu konulara yer verilecektir: (a) 
problem davranışın oluşumunu arttıran unsurlar ve yapılabilecek düzenlemeler, (b) işlevsel 
değerlendirme ile çocuğun problem davranışı neden sergilediğine karar verme, (c) problem 
davranış henüz ortaya çıkmadan kullanılabilecek önleme stratejileri ve (d) problem davranış 
ortaya çıktığında kullanılabilecek başa çıkmak stratejileri. Sunum sırasında kullanılacak içerik 
uygulama örnekleri veriye dayalı ve video gibi çeşitli görsellerle dinleyicilere aktarılacaktır. 
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PANEL 7 ŞUBAT PAZAR 
Moderatör: Uzm. Dr. Burak Açıkel 10:00 – 11:00  

 
OTİZMDE SINIF İÇİ UYGULAMALAR 
Dr. Öğr. Üyesi Yahya Çıkılı 

     
Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireyler yapılan tanı işlemleri ve eğitsel değerlendirme 
süreci sonunda en uygun eğitim ortamlarına yerleştirilmektedirler. Kaynaştırma eğitimi, özel 
eğitim sınıfı, özel eğitim okulu bu ortamlar arasında yer almaktadır. Eğitim ortamları, OSB olan 
öğrencilerin etkileşime girdikleri bireyler, uygulanan öğretim programları, bireysel-grup eğitimi 
uygulamaları, sınıfta bulunan öğrenci sayıları açısından farklılıklar göstermektedir. Ancak 
öğrenme-öğretme süreçlerinin bireysel eğitim programları kapsamında yürütülmesi eğitim 
ortamlarının ortak uygulamaları arasında yer almaktadır. Sınıf ortamında davranış yönetimi, 
akademik becerilerin, iletişim becerilerinin, sosyal becerilerin öğretimi gibi birçok etkinlik 
gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikler eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Sınıfta bulunan 
öğrencilerin öğrenme süreçlerinin desteklenmesi, davranışların yönetilmesi işlemlerinden 
sorumlu olanlardan birisi de öğretmenlerdir. Öğretmenler, sınıf ortamında gerçekleşen 
öğrenme-öğretme süreçlerini yönetmede öncelikle öğretim yöntem-teknikleri ve öğrenme 
materyallerinden yararlanmaktadır. Öğretim yöntemleri ve materyallerin seçiminde ise 
öğrenciden beklenen hedef davranış ve öğrenci özellikleri etkilidir. Alanyazında OSB olan 
öğrencilere yeni davranış kazandırma, problem davranışları değiştirme, davranışları uygun 
zaman ve ortamda sergileme becerilerini edindirmede uygulamalı davranış analizine dayalı 
yöntemlerin etkili olduğu ile ilgili araştırmalar bulunmaktadır. Uygulamalı davranış analizine 
dayalı yöntemler, öğrencinin davranışı hakkında veri toplamayı, elde edilen verilere bağlı olarak 
da uygun yöntemin seçimini ve kullanımını gerektirmektedir. Öğretmenler bulundukları eğitim 
ortamına göre yöntemleri uygulamada farklı uygulamalara yer verebilirler.  
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PANEL 7 ŞUBAT PAZAR 
Moderatör: Doç. Dr. Hulisi ALP 11:15 – 12:15  

 
OTİZMDE FİZİKSEL AKTİVİTE 
Dr. Öğr. Üyesi Tuba İnce Parpucu 

     
Günümüzde fiziksel hareketsizlik, yaşam kalitesi üzerindeki belgelenmiş olumsuz etkisi 
nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Aslında, fiziksel aktivitenin 
(FA) iyi bir fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlık için hayati önem taşıdığını söylemek önemlidir. 1 

Fiziksel aktivite katılımı, sağlık sonuçlarını etkileyebilecek değiştirilebilir bir risk faktörüdür. 
Fiziksel aktivite, insan vücudunun sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk parametrelerinin gelişmesini ve 
güçlenmesini sağlar; kas gücü, kas dayanıklılığı, kardiyorespiratuar dayanıklılık, esneklik ve vücut 
kompozisyonu. Günlük yaşamda bu faktörleri iyileştirmek veya sürdürmek için çalışmak, 
kardiyovasküler hastalık, diyabet, hipertansiyon ve obezite gibi yaşamı tehdit eden hastalıkları 
ve durumları önlemeye yardımcı olur.2 Bununla birlikte, dünya çapında çok az sayıda çocuk veya 
ergen tavsiye edildiği gibi günde en az 60 dakika orta ila şiddetli yoğunlukta fiziksel aktiviteye 
katılır.3  Ulusal Çocuk Sağlığı Araştırmasına (2011–2012) göre, tipik gelişimi olan çocuklarla 
karşılaştırıldığında, OSB'li ergenlerin düzenli fiziksel aktiviteye katılma olasılığı% 60 ve organize 
bir spora katılma olasılığı% 74 daha düşüktür. Ayrıca bu çalışmadaki ebeveyn raporuna göre, 
OSB'li çocukların (3-11 yaş) fiziksel aktivitelere katılmak için önemli ölçüde daha az zaman 
harcadıkları ve tipik gelişimi olan çocuklara kıyasla daha az çeşitlilikte aktivitelere katıldıkları 
bulunmuştur.4  Araştırmalar, OSB'li çocuklar ve nörotipik akranları arasında 5-7 yaşına kadar 
fiziksel aktivite örüntülerinin benzer olduğunu, bu noktada farklılıkların orta çocuklukta ortaya 
çıkmaya başladığı ve ergenlik döneminde daha belirgin hale geldiğini göstermektedir.5 OSB'li 
erişkinlerde de fiziksel aktivite yaş arttıkça azalır.6  
OSB'li çocuklar ve gençler arasında gözlenen daha düşük fiziksel aktivite FA seviyeleri, hem 
bireysel hem de çevresel düzeyde birçok faktöre bağlanabilir. En yaygın nedenler, motivasyon 
eksikliği, fiziksel aktivite ‘ye düşük ilgi, sınırlı sosyal etkileşim algılanan motor beceri yetkinliği ve 
fiziksel aktivite ‘den düşük keyif alma gibi içsel faktörlerle ilgilidir.7  Fiziksel aktivite motor beceri 
ve kontrolü, genel zindeliği ve fiziksel sağlığı geliştirerek uyku kalitesinde iyileşme 
sağlamaktadır. 8 Çalışmalar, gelişmiş motor becerilerin, stereotipik davranışları azaltmanın yanı 
sıra sosyal becerileri de olumlu etkilediğini göstermiştir. 9  Fiziksel aktivite katılımı, stres ve 
kaygıda gözlemlenen azalmalarla ve kendine zarar veren davranışlarda azalmalarla psikolojik 
iyilik haline de katkıda bulunabilir. Ayrıca fiziksel aktivite topluma dahil olmayı kolaylaştırmanın 
yanı sıra sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmeyle de ilişkilendirilmiştir. 10 

Koşu, Bisiklet, Yürüyüş, Yüzme, tramplen atlama, İp atlama, Paten, Kayak, temel spor becerileri 
olarak; denge, sıçrama, sekme, atlama, fırlatma, atma, yakalama, tırmanma becerileri ile masa 
tenisi, tenis, badminton, jimnastik, dans, gibi aktiviteler ile açık alanda yapılan doğa yürüyüşleri 
gibi otizmli çocuklar için birçok fiziksel aktivite çeşidi bulunmaktadır. Fiziksel aktivite, oyun ve 
beceri faaliyetlerinin güvenli ve başarılı olması için uyarlamalar yapılmalıdır. Önerilen bazı 
uyarlamalar, oyun alanları azaltarak, daha geniş ekipman kullanarak, kuralları değiştirerek, 
faaliyet süresini kısaltarak, sık sık dinlenme süreleri sağlayarak, daha hafif ekipman kullanılarak, 
aktivite basitleştirilmesi ve aktivite hızını yavaşlatarak olmalıdır. 11 
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Ebeveyn desteği ve katılımı, FA temelli müdahalelerin ve OSB bireylerini fiziksel olarak aktif 
tutmanın önemli bir bileşeni gibi görünmektedir.12 Ebeveynler bu bağlamda çok önemlidir ve 
çocuklarının çocukluk ve ergenlik döneminde yerleşmiş olan fiziksel aktivite alışkanlıkları 
üzerinde önemli bir etkiye sahiptirler. 13 
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PANEL 7 ŞUBAT PAZAR 
Moderatör: Merve Günaydın Yılmaz 13:15 – 14:15  

 
OTİZMDE CİNSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ 
Doç. Dr. Ayten Düzkantar 

 
Gerçekte Beş Gelişim Alanı mı Var? 
İnsan birbiriyle etkileşen ve birbirleriyle paralel gelişen bazı gelişim boyutlarıyla bir bütündür. 
Alan yazında bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve cinsel olmak üzere beş gelişim alanının 
varlığından bahsedilmektedir. Gelişimsel yetersizlik söz konusu olduğunda tüm bu gelişim 
alanlarının edinimlerinin desteklenmesi gerekebilir. OSB tanısına sahip çocuklarımızda da 
gelişimsel yetersizlikler görülebilmektedir. Bu nedenle OSB sahip çocuklarımız için hiçbir gelişim 
alanı diğerinden daha az önemli olduğu düşünülmeden tüm gelişim alanlarında paralel 
gelişimsel örüntülerin oluşması için desteklenmesi düşünülmelidir. Unutulmamalıdır ki insan 
tüm gelişim alanlarında paralel gelişim gösterdiğinde kendini gerçekleştirebilmektedir. 
 
Tüm Gelişim Alanlarındaki Gelişmeler Öğrenme Yoluyla mı Gerçekleşiyor? 
Alanyazın incelendiğinde insan davranışlarının tümünün öğrenilmiş davranışlar olduğu 
belirtilmektedir. Normal gelişen çocuklar gelişimsel öğrenmelerini kendiliğinden 
tamamlayabilmektedir. Öğrenme ile ilgili herhangi bir nedenle sınırlılık söz konusuysa tüm 
gelişim alanlarındaki öğrenmeler sistematik öğrenme yaşantılarıyla desteklenmelidir. OSB sahip 
çocuklarımızın da pek çoğu gelişimsel edinimleri normal akranları gibi yapamadığı bilinen bir 
gerçektir. 
 
Gelişim Alanlarındaki Destekleyici Çalışmalar Neye Göre Kimler Tarafından Yapılır? 
Çocuklarımızın eğitimlerini planlarken her zaman normal gelişim evrelerinde edinilmesi 
gerekenler rehber olarak kullanılmaktadır. Genellikle özel eğitime gereksinim duyan çocukların 
gelişim evrelerinden aynı sıra ile ancak farklı süreçte geçtikleri fikri kabul edilmektedir. Bu zihin 
gelişimi için nasılsa cinsel gelişim içinde öyle ele alınmalıdır.  
Gelişimi ve gelişime dayalı edinimleri açıklayan pek çok kaynakta farklı gelişim alanlarıyla ilişkili 
kuramsal temeller ve bu kuramsal temellere dayalı öğretimsel öneriler bulmak mümkündür. 
Fiziksel, bilişsel, dil ve iletişimsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarındaki gelişimi ve gelişimsel 
edinimleri açıklayan birden fazla kuram bulmak mümkündür. Çocuklarla ilişkili olan tüm 
yetişkinler gelişim alanlarından birinde bir farklılık algılamaları durumunda rahatlıkla bu gelişim 
alanıyla ilgili çalışmaları olan uzmanlara gitmeyi düşünebilmektedirler.  Örneğin, fiziksel gelişim 
alanında bir farklılık olduğunda fizyoterapist, dil gelişiminde bir farklılık olduğunda konuşma 
terapisti, duygu duruma ilişkin farklılık olduğunda psikolog yada psikiyatrist veya sosyal hizmet 
uzmanı gibi alan uzmanlarına ulaşmaları mümkündür. 
Ancak cinsel gelişimi açıklayan ve öğretim planlamasında rehber edinilecek çok fazla kurama 
rastlamak mümkün değildir. Bu nedenle cinsel gelişim ve gelişimsel özellikleri anlama ve 
gerektiğinde uygun davranış kazandırmaya yönelik planlama yapmada ele alınabilecek kuram 
Freud’un Psiko-Sosyal Gelişim kuramıdır. Cinsel gelişim, diğer gelişim alanları kadar önemli 
olduğu bilindiği halde onlar kadar rahatlıkla konuşulan ve tartışılan alanlardan biri olamamıştır. 
Ancak cinsel gelişim alanının edinimlerinde eksiklik nedeniyle problem davranışlar oluştuğunda 
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başvurulabilecek alan uzmanı bulmak mümkün olamamaktadır. Cinseliğin fizyolojik yapıyla ilgili 
olduğu düşünülen yönleri için tıp doktorlarından yardım talep edilmektedir. Ancak davranışlara 
yansıyan olumsuzluklar cinsellikle ilgili olsa bile psikolog ve psikiyatristlerden yardım alma 
yoluna gidilmektedir. Halbuki doğrusunun öğretilmesi düşünülmemiş ve eğitim programı olarak 
planlı uygulamalara yer verilmemiş davranışların uygun olmayan formlarının ortadan 
kaldırılması için sıklıkla farklı amaçlarla geliştirilmiş ilaçların kullanımının doğruluğu 
tartışılmalıdır. Cinsellikle ilgili uygun davranışlar gelişime paralel şekilde kazandırılmak üzere 
eğitim planlaması yapılması ortaya çıkacak durumun engellenmesinde etkili olabileceği öncelikli 
düşünülmelidir. 
 
Cinsel Gelişim Alanının Farkı Ne? 
Cinsel gelişime paralel öğretilmesi gereken bazı beceri ve kuralların zamanında öğretilmemesi, 
uygun olmayan davranışların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Uygun olmayan 
davranışların azaltılması ve ortadan kaldırılması için öncelikle yapılması gereken telafi edici 
öğretim çalışmalarına yer vermektir. Davranışların uygun formu öğretilmeden başlatılacak 
uygun olmayan davranışı ortadan kaldırma girişimleri, ön uyaranı içsel olan cinsel davranışlarda 
başarıya ulaşmayı olumsuz etkileyebilir. Ayrıca cinsel gelişimde ergenlik dönemine gelindiğinde 
artan hormonlar nedeniyle çocuğun tüm dikkati bedenine yönelir ve artık bilişsel etkinliklere 
dikkatini yöneltemez, öğrendiği uygun sosyal davranış kalıplarına sadık kalmada zorlanır, daha 
da önemlisi dil gelişimini de olumsuz etkileyerek cinsel sözcüklerin ulu orta kullanımı 
başlayabilir. Göz ardı edilmiş cinsel eğitim diğer tüm gelişim alanlarındaki edinimleri olumsuz 
etkileyebilir. Bu nedenle cinsel gelişim alanını yok saymak yerine gelişimsel örüntüleri diğer 
gelişim alanlarıyla birlikte uygun davranış formunda oluşturmak önemsenmelidir. 
 
OSB Sahip Çocukların Cinsel Gelişimleri Farklı Mı? 
OSB çocuklarda psikoseksüel gelişim açısından farklılıklar söz konusu değildir. Cinsel gelişim, 
fiziksel gelişim ve olgunluğu temel alan eylemsel girişimlerin zihinsel kapasiteye göre 
anlamlandırılmasıyla sağlanan cinse özgü duygusal ve sosyal gelişim alt yapısının oluşturulması 
olarak tanımlanmaktadır. OSB sahip çocukların fiziksel gelişim alanında da önemli bir farklılıkları 
yoktur. Dolayısıyla da fiziksel gelişim ve olgunluğa paralel giden cinsel gelişimde de önemli 
farklılık gözlenmeyebilir.  
 
OSB Sahip Çocuklarda Cinsel Davranış Problemleri Daha Mı Yoğun Gözleniyor? 
OSB sahip çocuklarımızın pek çoğunda zihinsel yetersizlik de eşlik etmektedir. Sentilhes’e göre 
cinsellik kavramının gelişimi duygu ve aklın birlikte kullanımını gerektirir. Zeka düşünmeyi, 
yorum yapmayı, olaylar arasında ilişki kurmayı, seçenekler oluşturmayı, uygun tercihler yapmayı 
sağlar. Zihinsel yetersizliğin olması durumunda dürtüsel davranışları kontrol edecek sistemin 
zayıflaması anlamına gelir ki bu da cinsel davranışların beklenmedik şekilde uluorta oluşmasını 
açıklar. 
 
Cinsel Eğitim Ne Zaman Başlar ve Biter? 
Cinsel gelişim bir gelişim alanıysa cinsel eğitimde tüm diğer gelişim alanlarında olduğu gibi doğar 
doğmaz başlar. Cinsel işlevi başlamazdan önce çocuk üç yaşam deliğine sahiptir. Çocuğun bu 
yaşam deliklerini uygun şekilde kullanımı ile ilgili eğitiminin hemen başlatılması gerekir. Bu üç 
yaşam organı ile ilgili erken dönem eğitimleri çocuğun hem mahremiyet becerilerini hem de 
sosyal becerilerinin temel formlarını oluşturur. Ağzı açık yiyecek çiğnememek nasıl ki sosyal 
davranış olarak öğretiliyorsa, boşaltım organının da uluorta açıp gezmemek mahremiyet 
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becerisi olarak öğretilmelidir. Yaşam deliklerinin uygun biçimde kullanılmaması ileriki 
dönemlerde sosyal kabulü de engeller. Erken dönemde yapılmayan eğitim ergenlik dönemine 
kadar çocuğa ailesi tarafından edindirilmiş veya kontrol edilmemiş pek çok uygun olmayan 
davranış formlarının oluşmasına neden olabilmektedir. 0 - 9,15 yaşlar arası dönemde cinsellikle 
ilgili davranışların temel formları tuvalet eğitimi içerisinde aile tarafından şekillendirilir. Cinsel 
organların cinsellikle ilgili işlevlerden de öncelikli olarak boşaltım amacıyla kullanıldığı akıldan 
çıkarılmamalıdır. 
Kurumsal eğitim çağından önce neredeyse tüm çocukların tuvalet eğitimleri tamamlanmaktadır. 
Ancak bu eğitim tamamlanıncaya kadar aile çocuğuna uygun davranışların tamamını 
edindirmeye gayret etse de bu döneme ilişkin kuralların benimsetilme gayretinde aileler 
arasında farklılıklar gözlenebilmektedir. Farklı kurallara sahip çocuklar kurumsal eğitim 
döneminde yanyana geldiklerinde birbirlerine olumlu davranışlarda model oldukları gibi 
olumsuz davranışlara da örnekler oluşturmaktadır.  
 
Cinsel Gelişime Dayalı Cinsel Eğitimin Amacı Ne? 
İnsan yavrusuna yapılan tüm eğitimlerin amacı sosyal varlık olarak tanımlanan insanın sosyal 
yapı içerisinde kabulünün sağlanmasıdır. Uygun olmayan cinsel davranışlar sosyal kabulün 
kırmızı çizgilerini oluşturur ve dışlanmaya neden olur. Uygun olmayan sosyal davranışlar 
affedilebilir ancak uygun olmayan cinsel davranışlar sadece sosyal dışlama ile kalmaz yasal 
olarak da özgürlüğün kısıtlanmasıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle cinsel davranışlar toplum ve 
yasa önünde sosyal davranışlardan çok ayrı bir yerde konumlanmışlardır. 
 
Cinsel Davranışları öğretirken neye dikkat edeceğiz? 
Birine bir şey öğretmeyi düşündüğümüzde ilk aklımıza gelmesi gereken şey o bireyin nasıl 
öğrendiğidir. Öğrenme alt yapısını göz ardı ettiğimizde anlatmış oluruz ama öğretmiş olamayız. 
Çocuklarında her gelişim dönemine özgü öğrenme girişimleri vardır. Onlara bir şey öğretirken 
bu öğrenme girişimlerinin kullanılması gerekir. Normal Gelişen Çocukların Neleri nasıl  
öğrendikleri aşağıda verilmiştir; 
 

Ø Oral dönem (0-18 ay),  
ü Duyu-devin öğrenmeler(duyu devinle oluşan şemalar)   
o beslenme becerileri 

Ø Anal dönem (18-36 ay),  
ü Sembolik dönem öğrenmeleri (Sembolik dönem eşlemeleri) 
o haber verme, özbakım 

Ø Fallik dönem (36-60 ay),  
ü Sezgisel dönem öğrenmeleri   (Sezgisel ilişkilendirme ve akıl yürütmeleri) 
o çiş eğitimi, özbakım 

Ø Gizil (Latent) dönem (6-11yaş),  
ü Somut dönem öğrenmeleri (akıl yürütme ve sonuç çıkarmalar) 
o cinsiyetine uygun sosyal beceriler, tüğ temizliği, 

Ø Genital dönem (11-18 yaş), 
ü Soyut dönem öğrenmeleri 
o menstural dönem becerileri, mastürbasyon 
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Bunları OSB sahip çocuklara da öğretmeli mi? Bu sorunun yanıtı umuyorum ki artık evettir. Her 
gelişim döneminin öğrenme özelliğine göre öğretimde uyarlama yapabilmek için gerekiyorsa 
gelişimsel girişimlerin detayları öğrenilmelidir. 
 
Mahremiyet Eğitimi ve İstismardan Koruma 
Cinsel gelişime paralel yapılan cinsel eğitim, mahremiyet ve istismardan korunma 
davranışlarının kazandırılmasında gereklidir ancak yeterli değildir. Bu nedenle gelişim 
dönemlerinde ayrıca Tacizden korunma eğitimi verilmelidir. Tacizden koruma amaçlı her 
dönemde nelerin çalışılması gerektiği aşağıda verilmiştir; 
 
Oral      güven çemberi  
Anal      örtülülük, gizlilik 
Fallik       dokunulmazlık 
  izin alma-izin verme 
                  izinsiz fiziksel teması reddetme 
   izinsiz fiziksel teması bildirimde bulunma  
Latent        iyi ve kötü dokunmayı ayırt etme  
  kötü dokunmayı bildirme  
  Mahremiyet davranışlarını sürdürme 
Genital  kandırılmayla başa çıkma ve kandırmayı bildirme 
  Mahremiyet davranışlarını genelleme 
 
Reddi kabul 
Bu davranışların her birinin edinim akıcılık, kalıcılık ve genelleme düzeyinde çalışılması 
gereklidir. Ayrıca sosyal davranışlar sönümlü davranışlar olduğundan, cinsel ve tacizden 
korunma davranışları da sönümlü kabul edilerek hatırlatıcı tekrarların yapılması gerekmektedir. 
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PANEL 7 ŞUBAT PAZAR 
Moderatör: Uzm. Seda Karakaşoğlu 14:30 – 15:30  

 
OTİZMDE GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ NASIL KAZANDIRILIR 
Dr. Öğr. Üyesi Oktay Taymaz Sarı 

     
Günlük yaşam becerileri, bir bireyin kendi çevresi içinde, kendi kendine yetme ve bağımsız olma 
yeterliliğidir. Günlük yaşam becerileri yaşamda başarı için gerekli beceriler arasındadır. Bu 
beceriler bireyin günlük yaşamı, geleceği, kendisi ve toplum içinde yaşaması için gerekli 
becerileri içerir (Bennett ve Dukes, 2014). Günlük yaşam becerileri yaşamın tüm alanlarında 
gerçeklik ve kendilik bilinci ile bireyin iç içe olmasını sağlar. 
Çocukların günlük yaşamı ve sonraki yaşantılar arasında bağı anlayabilmesi için temel becerilere 
olması gerekir. Bu bireyin çevreyi anlaması, değerlendirme yapması, karşılaştırmalar yapmasına 
olanak sağlar. Çocuklar günlük yaşamın içinde pek çok kavram ve beceri ile karşı karşıya kalır. 
En basit şekliyle çocuklar  “çeşmeyi aç, bardağın içine su doldur” ya da “bak koltuğun altını 
silebilirisin” şeklinde hem söyleme hem de işaretle vb ifadelerle sık sık karşılaşırlar. Bu 
ifadelerde yer alan, altında, üstünde, yakın, uzak, kalın, ince vb kavramlar dildeki karmaşıklığın 
daha kolay anlaşılmasını sağlar. Bu şekilde dil gelişimi için de temeller atılmaktadır. Gün geçtikçe 
dilde günlük yaşamın etkisi anlatılan olay, durum, hikâye ve matematiği de etkilemektedir. Bir 
diğer yandan ise özellikle duygu ve düşünce gibi soyut durumların anlaşılabilmesi içinde bu 
kavramlara sahip olması gerekmektedir (Boehm,1991,s.187). Özel eğitim gerektiren bireylerde 
hem günlük yaşamın içinde hem de daha yapılandırılmış sistemlerle beceri öğretimi yapılması 
bireyin günlük yaşamı, dil ve düşünce arasındaki ilişkileri kavramadaki güçlüğün etkinsin 
azalmasına katkıda bulunacaktır.  
Günlük yaşam, yaşamın olumlu yönde ilerleyebilmesi için, duyarlılıklara dönük sistemlerin 
eğitimciler desteğinde uygulanılıyor olması gerekmektedir. Bu durumu örneklemek gerekirse, 
işitsel olarak sessiz ortamlarda öğrenme özelliği gösteren bir birey, kalabalık ortamlardaki 
hareketler ve ses ile baş edemeyebilir. Bu özellikteki bireyin grup aktiviteler katmadan önce onu 
işitsel duyarlılığını baş edebileceği boyuta getirilmesi gerekmektedir. Ev ortamında ya da 
bireysel eğitimlerde sorun çıkarmayan, ancak okul ya da sosyal ortamlarda sorun çıkaran 
çocukların yaşadıkları temel güçlük, duyarlılıklarına dönük bir alıştırma ve baş etme 
mekanizması üzerine yeterince ya da hiç çalışılmamış olma olasılığıdır (Sarı, 2012).  
Otizm Spektrum bozukluğu, iletişim ve sosyal karşılıklılıktaki bozukluklar ve tekrarlayan, 
kısıtlayıcı ve basmakalıp davranış ve ilgi kalıplarının varlığı ile karakterize edilen, yaşam boyu 
süren bir gelişimsel yetersizliktir (Amerikan Psikiyatri Birliği 2013). Bu alanlardaki eksiklikler, 
OSB'li bireylerde IQ uyumlu akranlarına göre daha düşük günlük yaşam becerileri görülmesine 
neden olmaktadır (Park ve ark. 2012; Tomanik ve ark. 2007; Liss ve ark. 2001; akt, Hong,ve diğ, 
2015). Günlük yaşam becerileri zayıf olan OSB'li bireyler daha düşük yaşam becerileri oranlarına 
sahip olmaktadırlar ve bu nedenle bağımsız yaşama olasılıkları daha düşüktür (Sutera ve 
diğerleri 2007; Cannella-Malone ve diğerleri 2011; akt Hong, ve diğ, 2015). Ayrıca, günlük yaşam 
becerisi eksik olan bireylerin ebeveynleri daha iyi günlük yaşam becerilerine sahip olduğu 
belirtilen  bireylerin ebeveynlerinden  daha yüksek ebeveynlik stresi yaşadıklarını 
belirtmektedirler (Hauser-Cram ve ark. 2001; Tomanik ve ark. 2004; akt, Hong,ve diğ, 2015). Bu 
nedenle, OSB'li bireylerin erken yaşlarında günlük yaşam becerilerini kazanmaları yetişkinlikte 
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olumlu işlevsel sonuçların olasılığını artırmaları açısında önemlidir. Sparrow ve ark. (2005), 
günlük yaşam becerisi alanı altında kişisel (özbakım becerileri adı altında yer alan yemek yeme, 
giyinme, yıkanma, tuvalet), ev içi (ev işleri, temizlik, yemek yapma, çamaşır yıkama, vb) ve 
toplumsal beceriler (zaman ve para yönetimi, telefon ve bilgisayar kullanımı, iş becerileri, vb) 
alanlar bulunmaktadır. OSB'li birçok bireyde günlük yaşam becerilerinde önemli bozukluklar 
vardır. OSB'li bireylerin yaşları ilerledikçe, akranlarının gelişim becerileri ile günlük yaşam 
becerileri arasındaki farkın arttığı bilinmektedir. OSB'li bireylerin günlük yaşam becerilerinin 
yaşları ilerledikçe daha iyi olabileceği, ancak bu becerilerdeki performans seviyeleri genellikle 
normal gelişen bireylerden daha düşük kaldığı bildirilmektedir (Liss ve diğerleri 2001). Günlük 
yaşam becerilerinin kazanılmasındaki bu gecikme, OSB'li bireylerin yaşamlarını yönetmeleri, 
sosyal etkileşimi ve bağımsız yaşamalarını olumsuz etkileyebilir (Gray ve ark. 2014). 
OSB'li bireyler için günlük yaşam becerilerini geliştirmek için çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. 
En sık kullanılan dört yaklaşım arasında video modelli öğretim, davranış analizi, görsel ipuçları 
ve ses ipucu ile yönlendirmedir (Ninci ve diğerleri 2015). Video modelli öğretim kısaca, bireyin 
başkalarının davranışlarının videolarını ya da hedef davranışlarda yer alan kendi videolarını 
izlemesini içerir (Charlop-Christy ve ark. 2000). Uygulamalı davranış analizi ilkeleri 
yönlendirmeyi, pekiştirmeyi, modellemeyi, zincirlemeyi ve şekillendirmeyi içerir (Mayer ve 
diğerleri, 2012; akt Hong ve diğ, 2015). Görsel ipuçları ile yapılan çalışmalar, görsel senaryolar, 
görsel programlar, yazılı veya resimli ipuçları veya sosyal hikâyeler gibi görsel temelli stratejileri 
içerir (Ganz ve diğerleri 2008). Sesli ipucu yönlendirme, bir eğitmenin tipik olarak bir kulaklık 
kullanarak gizlice sözlü uyarılar sağlamasını içeren bir yöntemdir (Allen ve diğerleri 2012). Genel 
olarak, yukarıda bahsedilen müdahale yaklaşımlarının her birinin, OSB'li bireyler için günlük 
yaşam becerilerini geliştirmede etkiye sahip olduğu araştırma bulgularıyla desteklenmektedir 
(Ninci ve ark. 2015).  
OSB bireylerin erken çocukluk döneminden itibaren kronolojik yaşının gerektirdiği becerilerinin 
kazandırılmasına dönük çalışmaların yapılmasının, yaşam kalitesini arttırmanın yanında, bilişsel 
ve duygusal süreçler üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır.  
 
Kaynaklar 
Allen, K. D., Burke, R. V., Howard, M. R., Wallace, D. P., & Bowen, S. L. (2012). Use of audio cuing to expand 
employment opportunities for adolescents with autism spectrum disorders and intellectual disabilities. Journal of 
Autism and Developmental Disorders, 42, 2410–2419. doi:10.1007/s10803-012-1519-7. 
Ameriken Psikiyatri  Birligi, (2013). Amerikan Psikiyatri Birligi. Ruhsal Bozukluklarin Tanisal ve Sayimsal 
Elkitabi, besinci baski. E Köroglu (Çev. Ed.), Ankara: Hekimler Yayin Birligi. 
Bennett, K. D., & Dukes, C. (2014). A systematic review of teaching daily living skills to adolescents and adults
 with autism spectrum disorder. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 1(1),2-10. 
Boehm, A. E. (1991). Assessment of Basic Relational Concepts. The PsychoeducationalAssessment of Preschool
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PANEL 7 ŞUBAT PAZAR 
Moderatör: Hadi Parpucu 15:45 – 16:45  

 
OTİZMDE BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN İSTİHDAM 
Prof. Dr. Atilla Cavkaytar 

     
Birleşmiş Milletlerin 2030 hedefi “Herkes için sürdürülebilir ve dirençli bir topluma dönüşüm” 
teması ile ortaya konmuştur. Bu çerçevede “savunmasız durumdaki kişilerin dayanıklılığının 
arttırılması ve afetlerin yanı sıra bireylerin ekonomik, sosyal ve çevresel şoklara maruz 
kalmalarının ve savunmasızlıklarının azaltılması” için neler yapılabileceği tartışılmaktadır. Otizm 
spektrum bozukluğu olan gençler için neler yapılabileceğini ortaya koymak için çalışmalar 
sürmektedir.  
Dünya hedefleri doğrultusunda özel gereksinimli bireylerin istihdamı konusu Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Özellikle özel 
gereksinimi olan bireyler içerisinde bedensel yetersizliği olan, görme yetersizliği olan, işitme 
yetersizliği olan bireyler biraz daha kolaylıkla istihdam edilebilirken, zihin yetersizliği ve otizm 
spektrum bozukluğu olan bireylerin istihdamında güçlükler yaşanmaktadır. Dolayısıyla bu 
konuda yeni istihdam politikalarının geliştirilmesine gereksinim bulunmaktadır.  
Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin erken eğitimden ortaöğretime kadar olan süreçte 
bağımsız yaşama hazırlanmaları hedeflenmektedir. Gerek ayrı özel eğitim okullarında gerekse 
bütünleştirme/kaynaştırma ortamlarında bu bireylere temel iş alışkanlık ve becerileri 
kazandırılmaya yönelik programlar uygulanmaktadır. Ancak, okul sonrası mesleki eğitim ve 
istihdama ilişkin destekler yok denecek kadar azdır. Otizm spektrum bozukluğu olan bireyleri 
geleceğe nasıl hazırlayabiliriz? Bu bireylerin gelecek yaşamlarında bir iş ve meslek sahibi 
olabilmeleri istihdam edinebilmeleri için neler yapabiliriz? Bu soruların yanıtı otizmli gençleri 
bağımsız yaşama hazırlamak için öncelikli olarak temel beceriler konusunda yeterli hale 
getirmek, sonrasında mesleki beceri kazandırmak, kariyer planı sunmak olarak özetlenebilir.  
EFİL projesiyle çalışma yaşamında en dezavantajlı grubu oluşturan zihin yetersizliği ve otizm 
spektrum bozukluğu olan gençlerin istihdamının önündeki engellerin kaldırılarak 
güçlendirilmesi, bağımsız yaşama, ekonomik ve sosyal hayata tam katılımlarının arttırılmasının 
desteklenmesi amaçlanmaktadır. Proje Eskişehir Valiliği, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen; Türkiye Down Sendromu Derneği ve İspanya, İtalya 
ve Avusturya’dan ortaklara gerçekleştirilen KA204 Erasmus Projesi olarak sürmektedir. 
 
https://efilerasmus.org 
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PANEL 7 ŞUBAT PAZAR 
Moderatör: Fevzi Güçlü 17:00 – 18:00 

 
OTİZMİN TEDAVİ YOLCULUĞUNDA AİLELERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER 
Doç. Dr. Ümit Işık 

     
Otizm spektrum bozukluğunun tedavi yolcuğunda ailelerin önündeki engelleri üçe ayırarak 
incelemek gerekir. Bu engeller; tanı öncesi, tanı sırası ve tanı sonrası şeklinde ayrılabilir. Tanı 
öncesi dönemde aileler çocuğunda otizm belirtilerini tespit etmelerine rağmen hekime başvuru 
yapmak ile ilgili endişeleri bulunmaktadır. Çevresindeki bireylerin “çocuğunda bir şey yok”, 
“erkek çocuğu geç konuşur”, “babası da dayısı da geç konuşmuştu” gibi söylemleri sonrasında 
hekime başvuruda gecikmekte ve tanı alma ve etkin müdahaleye başlamakta gecikmektedirler. 
Oysaki yapılan çalışmalar ailelerin çocukları yaklaşık 12 aylıkken yaşıtlarından bir farklılık 
gösterdiğini anladıklarını belirtmektedir. Giacomo ve Fombonne’nin 1997 yılında yaptıkları 
çalışma çocukları 19 aylıkken ailelerin çocuklarında bir farklılık olduğunu anladığını ancak tıbbi 
değerlendirme için başvurunun ise çocukları ortalama 24 aylıkken olduğunu göstermektedir. 
Aileler aslında Google yazdığında bile çocuklarında gözlediği belirtilerin otizmde görülen 
belirtiler olduğunu ifade etmektedir. Tanı döneminde ailelerin yaşadığı zorluklar ise; 
“Çocuklarının hangi tanıyı aldığı ile ilgili araştırmalara başvurmaları” ve “Çocuklarının neden 
otizm olduğu ile ilgili araştırmaları”dır. Tanı sonrasında tedavi yolcuğunda yaşadığı zorluklar ise; 
ailelerin suçluluk hissi yaşayıp, aile bireylerinin birbirini suçlaması, çevreden gelen yorumları çok 
dikkate alması, çocuğun otizm olmadığı ile ilgili ailenin kendi kendine denemeler yapması, uygun 
olmayan müdahale yöntemleri ile zaman kaybı yaşaması, bu zaman kaybı nedeniyle kimseye 
güvenmeme, kendi denemeleri ile başarısız olunca ümitsizlik oluşması ve düzelme olmayacak 
şeklinde düşünceye kapılma, düzelme olmayacak düşüncesiyle tedaviden kopma ve bu nedenle 
çocuğunun ilerlemesinde gerileme ve en sonunda yapacak bir şey yok algısına kapılmasıdır. Bu 
sunumda ailelerin otizmin tedavi yolcuğunda önlerine koyulan engellerden ve ailelerin nelere 
dikkat etmesi gerektiğinden bahsedilecektir. 
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SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1 4 ŞUBAT PERŞEMBE 
Dr. Zeynep Burcu Yıldız 21:40 – 23:00  

 
COVID-19 DÖNEMİNDE UZAKTAN YAPILAN EBEVEYN EĞİTİMLERİ HAKKINDA 
OTİZMLİ ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN GÖRÜŞLERİ 
Başak Kaledibi, Zeynep Çam 
 

Giriş 
Otizm Spektrum Bozukluğu, bireyin sosyalleşme becerilerini engelleyen, tekrarlayan davranışlar 
ile karakterize olan sözlü iletişimi etkileyen yaygın nöro- gelişimsel bozukluk olarak 
tanımlanmaktadır. COVID-19 ise ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında 
solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 
2020’de tanımlanan bir virüstür. Tüm dünyayı etkileyen bu virüs özel gereksinimli çocukların 
eğitimini de sekteye uğratmıştır. Ebeveyn eğitimi, ebeveynlerin ailelerin gereksinimi olan 
noktalarda onlara yol göstermek demektir. Bu eğitimler, ebeveynlere hem ebeveynlikle ilgili 
bilgileri hem de çocuk bakımı ve eğitimiyle ilgili bilgileri kazandırmaktadır. Bu çalışmada ise bu 
eğitimler COVID-19 nedeniyle uzaktan Whatsapp grupları ve ZOOM platformu aracılığıyla 
verilmiştir. Ebeveynlerin çocuklarının gelişim düzeyine uygun kazanımlar seçilmiş ve nasıl 
öğretecekleri noktasında video ve yazılı anlatım yoluyla ebeveynlere destek verilmiştir. 
 
Amaç 
Bu araştırmanın amacı ise COVID-19 döneminde uzaktan yapılan ebeveyn eğitimleri hakkında 
otizmli çocuğu olan ebeveynlerin görüşlerini incelemektir. 
 
Yöntem 
Bu araştırmada beş nitel araştırma yaklaşımından biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Bu 
araştırmacının katılımcıları Sakarya’da bir rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören 8 otizmli 
çocuğun ebeveynleridir. Katılımcılara uzaktan ebeveyn eğitimi ile ilgili önceden hazırlanmış 5 
soru sorulmuş ve yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler kağıda 
dökülmüş, tekrar tekrar okunmuş ve kenarına notlar alınmıştır. Ortak olan veriler kategorize 
edilmiş ve temalar oluşturulmuştur. 
 
Bulgular 
Yapılan analiz sonucunda ortaya “Katkılar”, “Eksikler”, “Zorlanılan Noktalar”, “Ya Olmasaydı” 
isimli dört tema ortaya çıkmıştır. 

 
Sonuç 
Analiz sonucunda bu eğitimin ebeveynlere faydası olduğuna, onların evde çalışması için itici bir 
güç olduğuna, bu eğitim olmasaydı çocuklarının gerileyeceğine, evdeki fiziksel ortamın ve 
çocuklarının davranış problemlerinin onları zaman zaman zorladığına ulaşılmıştır. 
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUK VE ERGENLERDE COVID-19 
PANDEMİSİ EVDE KALMA DÖNEMİNDE OTİZM SEMPTOMLARI VE İRRİTABİLİTE 
İLİŞKİSİ 
Serhat Türkoğlu1 , Halit Necmi Uçar1 , Fatih Hilmi Çetin1 , Hasan Ali Güler2 , Mustafa Esat Tezcan1         
1: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
2: Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 
 

Amaç 
Bu çalışmada Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanılı çocuk ve ergenlerde, COVID-19 pandemisi 
nedeniyle evde kalma döneminin OSB semptomları ve irritabilite şiddeti üzerindeki etkisinin 
araştırılması amaçlanmıştır. 
 
Yöntem 
Çalışmaya 4-17 yaş aralığında 46 OSB tanılı çocuk ve ergen dahil edilmiştir. OSB semptomları 
Otizm Davranış Kontrol Listesi ile, irritabilite ise Duygusal Reaktivite İndeksi ile 
değerlendirilmiştir. Bu iki ölçek ebeveynler tarafından hem COVID-19 pandemisi öncesinde hem 
de pandemi nedeniyle olan evde kalma döneminde doldurulmuştur.  
 
Bulgular 
Pandemi öncesi dönem ile karşılaştırıldığında, COVİD-19 pandemisi evde kalma döneminde 
Otizm Davranış Kontrol Listesi’nin tüm alt ölçek (duyusal, ilişki kurma, beden ve nesne kullanımı, 
dil becerileri, sosyal ve öz bakım becerileri) puanları ve Duygusal Reaktivite İndeksi puanlarının 
istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca evde kalma döneminde 
Otizm Davranış Kontrol Listesi sosyal ve özbakım becerileri alt ölçek puanlarının, Duygusal 
Reaktivite İndeksi puanlarını yordadığı görülmüştür.  
 
Sonuç 
Çalışmamızın sonuçları, salgın hastalıklar ve pandemi dönemlerinde irritabilite gibi 
semptomların OSB tanılı popülasyonda önemli olduğunu ve bu durumlarda regresyonu önlemek 
için klinik takiplerin gerekli olduğunu ortaya koymuştur. 

 

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA COVID-19 ÖNCESİ VE 
SIRASINDA FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Tuba İnce Parpucu¹, İrem Süzen², Hadi Şaban Parpucu³ 
1: Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
2: Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
3: Gülşen Önal Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, Isparta   
 

Amaç 
Bu çalışmada Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların Covid-19 pandemi öncesi ve Covid-19 
pandemisi sırasında fiziksel aktivite düzeylerini karşılaştırmak amaçlanmıştır. 
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Gereç ve Yöntem 
Çalışmaya Otizm Spektrum Bozukluğu olan 28 çocuk katılmıştır. Çocuk ve ebeveyn ile ilgili 25 
soruluk sosyodemografik form ve çocukların ve ergenlerin fiziksel aktivite düzeyini belirlemek 
için ‘’Çocuklar İçin Fiziksel Aktivite Ölçeği’’nin uyarlanmış bir versiyonu çevrimiçi bir anket 
aracılığıya katılımcılara uygulanmıştır. Ölçek son 7 gün içerisinde ve Covid-19 öncesinde yapılan 
fiziksel aktiviteleri hatırlamaya yöneliktir ve 18 adet sorudan oluşmaktadır. Bu sorular ile 
çocuğun son 7 gün içinde ve Covid-19 öncesinde gerçekleştirdiği fiziksel aktiviteler ve bu 
aktivitelerin gerçekleştirilme sıklığı sorgulanmaktadır. ÇİFAÖ’den elde edilecek minimum puan 
9, maksimum puan 45’tir. İstatistiksel analizler için Paired Sample t test kullanılmıştır. 
 
Bulgular 
Çalışmaya 8 kız 20 erkek olmak üzere Otizm Spektrum Bozukluğu olan 28 çocuk katılmıştır. 
Çocukların yaş ortalaması 14,14± 3,92 yıl, boy uzunluğu ortalaması 151,17±21,90 cm, vücut 
ağırlığı ortalaması 52,01±23,97 kg’dır. Çocuğa Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı koyulduğu 
ortalama yaş 3,35±1,62 yıldır. Çocukların özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim aldığı 
süre ortalaması 8,58±4,03 yıldır. Covid-19 öncesi fiziksel aktivite puan ortalaması 18,47± 
5,67(min: 11, max: 34,75), Covid-19 sırasında fiziksel aktivite puan ortalaması 14,92± 6,11 (min: 
9, max: 33,63). Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların Covid-19 öncesi ve Covid-19 
sırasında fiziksel aktivite düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur 
(p<0,05). Covid-19 sırasında fiziksel aktivite düzeylerinin azaldığı bulunmuştur. 
 
Sonuç 
Sonuç olarak, Covid-19 sırasında fiziksel aktivite düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
azaldığı bulunmuştur. Elde ettiğimiz bulgulara dayanarak, mevcut Covid-19 pandemisinin Otizm 
Spektrum Bozukluğu olan çocukların fiziksel aktivite düzeylerini olumsuz etkilediğini 
belirtebiliriz. 

 

 
COVID-19 PANDEMİSİNE YÖNELİK UYGULANAN KISITLAMA VE TEDBİRLER 
SIRASINDA OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLAR 
Berkan Şahin1, Miraç Barış Usta2 
1: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD 
2: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  
 

Amaç 
Koronavirüs hastalığının (COVID-19) neden olduğu yeni bir hastalık çok kısa bir süre içinde ciddi 
endişeye neden oldu ve bunun bir sonucu olarak, olağan yaşam tarzı dünya çapında dramatik 
bir şekilde değişti. COVID-19’un kısa sürede diğer ülkelere yayılmasının ardından 11 Mart 
2020'de hastalık bir pandemi olarak sınıflandırılmıştır (1). Ülkemizde İçişleri Bakanlığının 
yayımladığı genelgelerle pandemi sürecinde temizlik, mesafe ve maske kurallarının yanı sıra 
belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması gibi tedbirler uygulanmaktadır. Bu kapsamda 1 Aralık 
2020 tarihinde alınan tedbirler halen uygulanmakta ve çocukların sadece hafta içi belirli 
sürelerde dışarıya çıkmasına izin verilmektedir (2). 
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Pandeminin başlangıcından bu yana dünya çapında 1,5 milyar kadar çocuğun akranlarıyla temas 
kurmadan veya herhangi bir grup etkinliğine erişimi olmadan okula gitmediği tahmin ediliyor 
(3). Günlük yaşam aktiviteleri, özellikle de rutinlerin bozulduğu bir dönem olarak pandemi 
sırasında otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanılı çocuklar ve ailelerinin karşılaştığı sorunların 
arttığı düşünülmektedir. OSB'li çocuklar, büyük ölçüde özel gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır 
(4). Rutin aktiviteler ve özel müdahalelerin tamamen değiştiği düşünüldüğünde pandeminin 
OSB tanılı çocuklar ve aileler için büyük zorluk oluşturabilmesi muhtemeldir. Özellikle değişime 
aşırı dirençleri nedeniyle, OSB'li çocukların öğretmenleri ve akranları olmadan evde uzun süre 
tutulması buna zemin hazırlayabilir. COVID-19 pandemisi sırasında OSB tanılı çocuğu olan 
ebeveynlerin destek eksikliği, çaresizlik duyguları, çeşitli zorluklar yaşadıkları veya yaşadıkları 
zorlukların belirginleştiği ortaya konulmuştur (6). Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de pandemi 
nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bir dönemde OSB tanılı çocukların ve 
ebeveynlerinin yaşadığı zorlukları incelemektir. 
 
Yöntem  
Çalışma örneklemi GRÜ Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EAH, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları polikliniğine pandemisi ilanı öncesi dönemde,  Temmuz 2019-Mart 2020 tarih 
aralığında başvuran OSB tanılı 0-18 yaş arası erkek veya kız cinsiyete sahip çocuk ve ergenden 
oluşmaktadır. Hastaların bilgilerine elektronik tıbbi kayıtlardan ulaşılarak iletişime geçilmiştir. 
Çalışma hakkında bilgi verilecek, katılmayı kabul edenlere hazırlanan anket formu soruları 
sorularak görüşme tamamlanmıştır. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları uzmanı tarafından 
yapılan telefon görüşmesi yaklaşık 15-20 dakika sürmüştür.  
 
Bulgular 
Çalışma kriterlerine uygun 71 hastaya ulaşılmaya çalışıldı. 19 hastaya ulaşılamadı, 6 ebeveyn 
çalışmaya katılmayı kabul etmedi. Toplamda 46 hasta ve ailenin verileri incelenmiştir. Hastaların 
yaş ortalamasının 8.4±4.3 idi. Olguların %82.6’sının erkek (n=38) olduğu ve %45’inin düşük gelir 
düzeyine sahip olduğu (n=21) gözlendi. Hastaların klinik özellikleri incelendiğinde ortalama 
39.1±19.5 ayda tanı aldıkları, %52.2’sinin psikofarmakolojik tedavi gördüğü (n=24) ve 
%63.0’ında entelektüel yetersizlik komorbiditesi olduğu gözlendi. Ebeveynlerin pandemi 
sürecinde %56.5’i çocuğun yeme, uyku ve öfke problemlerinin arttığını, %45.6’sının bu konuda 
fazla/çok fazla çaresiz hissetiğini, en büyük sorunun sırasıyla okulların kapalı olması (%73.9) ve 
sosyal desteğin olmaması (%32.6) olduğunu belirtmiştir. Olguların %86.9’u özel eğitim 
almaktaydı. Aileleri %30.4’ü çocuğunuza koronavirüs aşısı yaptırır mısınız sorusuna evet yanıtı 
vermiştir. Yapılan analizlerde sosyoekonomik seviye veya komorbid entelektüel yetersizlik 
öyküsünün pandemi sürecindeki sorunlar ile anlamlı düzeyde ilişkili olmadığı bulunmuştur. 
 
Sonuç 
Bu çalışmada pandemi sürecinde OSB tanılı çocuklardaki değişimler, yaşadıkları zorluklar ve 
ebeveynlerin sürece dair değerlendirmeleri incelenmiştir. Çalışmamızın önemli bulguları 
arasında OSB tanılı çocukların yaklaşık yarısının yeme, uyku ve öfke problemlerinin artması ve 
yaklaşık üçte birinin yeni beceriler edinmekte sorunlar yaşaması bulunmuştur. Her on 
ebeveynden altısı kendisini çaresiz hissettiğini ifade etmiştir. Otizmli çocuğa sahip olmaları 
nedeniyle ayrımcılığa uğramadıkları ve sağlık hizmetine ulaşmakta sorun yaşamadıkları 
bildirilmiştir. Okulların kapalı olmasının en çok bildirilen sorun olduğu görülmüştür. Bunlarla 
birlikte ebeveynlerin çoğu kendilerine veya çocuklarına COVID-19 aşısı uygulanmasını 
istememektedir. 



 
ISPARTA OTİZM KONGRESİ  

 (4 - 7 ŞUBAT 2021) 

 

 
 

55 

Kaynaklar 
1. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen. WHOWRuocdC-
AaU.  [ 
2. https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-ile-mucadele-kapsaminda-sokaga-cikma-kisitlamalari---yeni-kisitlama-
ve-tedbirler-genelgeleri KiMK-YKvTGAaU.  [ 
3. Cluver L, Lachman JM, Sherr L, Wessels I, Krug E, Rakotomalala S, et al. Parenting in a time of COVID-19. 2020. 
4. Altiere MJ, von Kluge S. Searching for acceptance: Challenges encountered while raising a child with autism. 
Journal of intellectual and developmental disability. 2009;34(2):142-52. 
5. Baker-Ericzén MJ, Brookman-Frazee L, Stahmer A. Stress levels and adaptability in parents of toddlers with and 
without autism spectrum disorders. Research and practice for persons with severe disabilities. 2005;30(4):194-
204. 
6. Stankovic M, Jelena S, Stankovic M, Shih A, Stojanovic A, Stankovic S. The Serbian Experience of Challenges of 
Parenting Children with Autism Spectrum Disorders During the COVID-19 Pandemic and the State of Emergency 
with the Police Lockdown. Available at SSRN 3582788. 2020. 

 

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANISI İLE YAŞAMAK: AİLELERİN DENEYİMLERİ 
Pınar Zengin Akkuş1, Bahar Bahtiyar Saygan2, Evin İlter Bahadur1, Tuna Çak3, Elif Nursel Özmert1  
1: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gelişimsel Pediatri 
Bilim Dalı 
2: Atılım Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 
3: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
 

Amaç 
Sosyal ve iletişimsel kısıtlılık ile tekrarlayıcı ve kısıtlı davranışlarla karakterize bir nörogelişimsel 
bozukluk olan Otizm Spektrum Bozukluğu’nun (OSB) sıklığı dünyada giderek artmaktadır. OSB 
tanısı konan çocuğun tipik gelişim gösteren yaşıtlarına göre gereksinimlerinin daha fazla olması, 
bu gereksinimleri karşılama sorumluluğunu da arttırmakta ve bu durum ailelerin hayatını 
zorlaştırabilmektedir. Bu araştırmada, okul öncesi dönemde OSB tanısı konmuş çocuğu olan 
ailelerin yaşadıkları deneyimlerin araştırılması ve çocuğa konan OSB tanısının ailelerin 
yaşamlarının farklı alanlarına etkisinin derinlemesine incelenmesi hedeflenmiştir.  
 
Yöntem 
Hacettepe Üniversitesi Gelişimsel Pediatri Polikliniği’nde izlenmekte olan ve çocuk psikiyatri 
uzmanı tarafından DSM-5 kriterlerine göre OSB tanısı konulmuş ve en azından 3 aydır bu tanı ile 
takip edilen 3-6 yaş arası çocukların aileleri çalışmaya davet edilmiştir. Bu amaçla OSB tanısı 
konmuş çocuğu olan 19 anne ile yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler yapılmış ve sonrasında 
elde edilen veriler tematik analiz yöntemiyle kodlanmıştır.  
 
Bulgular 
OSB tanısının konma sürecine bakıldığında, katılımcıların 7’si çocuklarında belirtiler fark ettikten 
hemen sonra doktora başvururken, 11’i belirtileri fark ettikten 1 ay ila 1 yıl sonra (ortanca 3 ay) 
hekime başvurmuştu. Bir katılımcı ise belirtileri fark ettikten sonra hemen çocuk hekimine 
başvurduğunu ancak o dönemde endişelerinin dikkate alınmadığını ve bu nedenle tanı 
konmasının geciktiğini belirtti. İlk kez hekime başvuru nedenlerine bakıldığında katılımcıların 
%53’ü konuşma gecikmesi nedeniyle başvurmuşken, %21’i çocuğa seslenildiğinde ismine 
dönmemesi ve göz teması kurmaması nedeniyle başvurmuştu.  Üç katılımcı kendilerinin bir 
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belirti fark etmediğini ancak bir başkasının yönlendirmesiyle hekime başvurduklarını belirtti. 
Çalışma grubunda tanı konma yaşının ortancası 3 [2 – 3.5] olarak bulundu. Tanı konmasını 
takiben 14 hasta hemen özel eğitim desteği almaya başlamışken, 5 hastanın özel eğitim 
desteğine başlaması 6 ayı bulmuştu. Öte yandan çalışmada OSB tanısının aile içi ilişkiler, 
ebeveynlerin birbirleriyle ilişkileri, sosyal yaşam ve iş hayatı üzerinde yarattığı çeşitli olumsuz 
etkiler ortaya konmuştur. Ayrıca, OSB tanısı konmuş çocuğun ve ebeveynlerinin günlük hayatta, 
okul hayatında ve sağlık hizmeti alırken yaşadıkları zorluklar belirlenmiştir. OSB tanısı sonrası 
gereken müdahalelerin oluşturduğu maddi yük ve bu durumun yol açtığı ekonomik zorluklar 
çalışmamızdaki katılımcıların çoğu tarafından dile getirilmiştir., 

 
Sonuç 
Bu çalışmada OSB tanısının, aile içi ilişkileri, ailelerin sosyal yaşantısını ve ekonomik durumunu, 
günlük yaşamını ve okul hayatını bir çok şekilde olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu 
olumsuz etkilerin bir kısmı, ailelere sağlanacak destek mekanizmalarının aktifleştirilmesiyle 
azaltılabilecektir; ancak bu destek, ailenin tüm bireylerini özellikle tipik gelişim gösteren 
kardeşleri de kapsayacak şekilde olmalıdır. OSB tanısı konmuş çocuğu olan ailelerin 
deneyimlerini ve yaşadıkları zorlukları derinlemesine anlama olanağı veren bu çalışmanın 
alanda hizmet verenler ve politika yapıcılar tarafından dikkate alınmasının yararlı olabileceği 
düşünülmektedir. 

 

 
OTİZMLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELER; BİR VAKA ÇALIŞMASI 
Ömer SAMSUNLU1, Hüseyin MERTOL2 

1: Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi 
2: Doç. Dr., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
 

 
Özet 
Bu araştırmanın amacı otizmli çocuğu olan ailelerin, çocuklarının dünyaya geldiğinden itibaren 
neler hissettiklerini, yaşadıklarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Isparta ilinde 
yaşayan 6 yaşında iken Süleyman Demirel Üniversitesi Kreş ve Anaokuluna devam ederken 
otizm teşhisi konmuş bir çocuğun ailesi oluşturmaktadır. Araştırma yönetimi olarak nitel 
araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak 
araştırmacılar tarafından alanyazın ışığında geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ve 
demografik bilgi formu üzerinden toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilen araştırmacılar 
tarafından temalara ayrılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda velinin, çocuğunun geç 
konuştuğu için durumundan şüphelendiği; otizmli çocuğu olduğunu öğrendiği an endişe 
duyduğu ve durumu kabullenemediği, çocuğunun eğitimi süresince çeşitli sorunlar yaşadığı 
ortaya çıkmıştır. 
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ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN EPWORTH UYKULULUK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE 
UYARLAMASININ PSİKOMETRİK DEĞERLENDİRMESİ 
Sabide Duygu Uygun¹, Nedime Tuğçe Bilbay² 
1: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü 
2: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Nöroloji Kliniği 
 

Amaç 
Aşırı gündüz uykululuğu hem çocuğun ve ailesinin işlevselliği hem de altta yatan patolojinin 
çeşitliliği açısından önemli bir klinik durumdur. Aşırı gündüz uykululuğunun yaygınlığı sebebiyle 
maliyetsiz ve kolayca uygulanabilen standardize Türkçe tarama araçlarına ihtiyaç vardır. 
Çalışmamızda bu ihtiyaca yönelik olarak çocuk ve ergenler için Epworth uykululuk ölçeğinin (ÇE-
EUÖ) Türkçe uyarlamasının psikometrik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.  
 
Yöntem 
Bu amaç doğrultusunda, ÇE-EUÖ’nün Türkçe uyarlamasının 12−18 yaş arası 145 çocuktan oluşan 
örneklem grubunda, iç tutarlılığı, test−tekrar test güvenirliği, yapı geçerliği ve ölçüt geçerliği 
değerlendirilmiştir. Test−tekrar test güvenirliği için ÇE-EUÖ 50 çocuğa 30 (±10) gün sonra tekrar 
uygulanmıştır. Ölçüt geçerliği için 50 çocuğun ebeveyninden çocuklarındaki gündüz 
uykululuğunu ÇE-EUÖ ile değerlendirmeleri istenmiştir.  

 
Bulgular 
Çocukların %53,1’i kızlardan oluşan yaş ortalaması 14,58 (± 1,44) olan örneklemde doğrulayıcı 
faktör analizi sonuçları ölçeğin Türkçe uyarlamasının özgün 8 maddelik tek boyutlu yapısıyla 
uyum sağladığını göstermiştir. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,74; test−tekrar test 
güvenirliği için korelasyon katsayısı 0,96; ölçüt geçerliği için ise korelasyon katsayısı 0,85’dir 
(p<0,05). 
 
Sonuç 
Çalışmamız ÇE-EUÖ’nün Türkçe uyarlamasının 12−18 yaş arası çocuklar için geçerli ve güvenilir 
olduğunu göstermiştir. Böylece gündüz uykululuğunun değerlendirmesinde dünyaca kabul 
görmüş ve doğrulanmış bir ölçek ülkemizde bu yaş grubu için bilimsel ve klinik amaçlı olarak 
kullanılabilir hale gelmiştir. 
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI BİREYE SAHİP AİLELERİN YAŞAM DOYUMU 
ARAŞTIRMASI 
Tuğba YAMAN KELEŞ1, Anıl KELEŞ1 
1: Isparta Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
 

Özet 
Araştırmanın amacı, otizm spektrum bozukluğu tanılı bireye sahip ailelerinin yaşam doyumunu 
çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma grubunu Isparta ili genelinde yaşayan otizm 
spektrum bozukluğu tanılı bireye sahip 51 veli oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak Yaşam Doyumu Ölçeği ile araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu 
kullanılmıştır. Yaşam Doyumu Ölçeği, Yetim (1993) tarafından ülkemize uyarlanmış “kesinlikle 
katılmıyorum” (1) ile “kesinlikle katılıyorum” (7) arasında değişen, likert tarzında 5 maddeden 
oluşan kendini değerlendirme ölçeğidir. Yetim (1993) tarafından ölçeğin tek bir faktör altında, 
geçerli varyansın %38’ini açıkladığı bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin güvenirliği ise .86 olarak tespit 
edilmiş olup test-tekrar test güvenirliği ise .73 olarak bulunmuştur. Kişisel bilgi formu, otizm 
spektrum bozukluğu tanısı almış bireye ait yaş, tanı düzeyi, bireyin sosyal hayata uyum durumu, 
toplumsal yaşamda karşılaştığı zorluklar ile velilerin otizm spektrum bozukluğuna yönelik bilgi 
durumu gibi özellikler içeren 5 maddeden oluşan bir yapıdadır.  
Verilerin analizinden önce normallik testi yapılmış olup, puanların normal bir dağılım sergilediği 
tespit edildikten sonra t testi ve tek yönlü varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Anlamlılık 
düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ailelerin yaşam doyumu, otizm 
spektrum bozukluğu tanı düzeyine, bireyin sosyal hayata uyum sağlama durumuna ve velilerin 
otizm spektrum bozukluğuna yönelik bilgi sahibi olma durumuna göre anlamlı düzeyde 
farklılaşmaktadır. Hafif düzey otizm spektrum bozukluğu tanılı bireye sahip velilerin, orta-ağır 
düzey otizm spektrum bozukluğu tanılı bireye sahip velilere kıyasla yaşam doyumu daha 
yüksektir. Benzer şekilde sosyal hayata uyum sağlamada zorluk yaşayan otizm spektrum 
bozukluğu tanılı bireylere kıyasla zorluk yaşamayan bireylerin ve otizm spektrum bozukluğu ile 
ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade eden velilere kıyasla yeterli bilgisi olduğunu dile getiren 
velilerin yaşam doyumu düzeyleri daha yüksektir. 
Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireyin yaşı ile toplumsal yaşamda zorluklarla karşılaşması, 
yaşam doyumu üzerinde anlamlı bir fark oluşturmamaktadır. Ancak anlamlı bir farklılık tespit 
edilmese de otizm spektrum bozukluğu tanılı bireyin yaşı arttıkça velilerinin yaşam doyumu 
puanlarında düşüş olduğu gözlenmektedir. Benzer şekilde otizm spektrum bozukluğu tanılı 
bireyin toplumsal yaşamda acıma, dışlama ya da alay edilme gibi herhangi bir zorlukla 
karşılaşmadığını ifade eden velilerin yaşam doyumu puanı, herhangi bir tepkiyle karşılaşan 
velilere göre daha yüksektir.  
Sonuç olarak velilerin otizm spektrum bozukluğu ile ilgili yeterli bilgiye sahip olması, bu 
bireylerin sosyal hayata uyum sağlamada desteklenmesi ve otizm spektrum bozukluğu 
konusunda farkındalığın ve toplumsal kabulün gelişmesi, ailelerin yaşam doyumu üzerinde 
etkilidir.  
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN BAKIM VERME 
YÜKLERİ VE YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ 
Mehmet Topbaş1, Hatice Yalçın2 

1: Yüksek Lisans öğrencisi, KTO Karatay Üniversitesi Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı ABD.  
2: Dr. Öğr. Üyesi, KTO Karatay Üniversitesi Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı ABD.  
 

Amaç 
Bu çalışmada; otizm spektrum bozukluğu olan çocuğa sahip ailelerin bakım yükü ile yaşam 
kalitesi arasındaki ilişki ve bu ilişkide bakım yükünün yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin 
belirlenmesi amaçlanmaktadır.  
 
Yöntem 
İlişkisel tarama modelinde yapılan bu araştırmada çalışma grubunu 2020-2021 öğretim yılı, 
Konya il merkezinde yer alan Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerindeki özel eğitim kurumlarına 
devam eden otizmli çocuğun ebeveynleri oluşturmuştur (N=201). Araştırmada veri toplama 
araçları olarak otizm spektrum bozukluğu olan çocuğa sahip ailelerin bakım verme yüklerinin 
belirlenmesi amacıyla “Bakım Verme Yükü Ölçeği” ve sağlık, sosyal, bedensel ve çevresel 
yaşantılarının niteliğini belirlemek amacıyla “Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Gruplar 
arasındaki dağılımın normal olması durumunda ikili değişkenler bağımsız gruplar t testi analizi 
yapılmış; ikiden fazla grupların karşılaştırmasında tek faktörlü varyans analizi kullanılmıştır. İkili 
grupların karşılaştırılmasında Mann-Witney U-testi, çoklu grupların karşılaştırılmasında ise 
ilişkisiz örneklemler için Kruskal Wallis H testi kullanılarak veriler analiz yapılmıştır. 
 
Bulgular 
Araştırma kapsamına alınan otizmli çocukların ebeveynlerinin yaş ortalaması 31.3 olduğu; 
annelerin daha çok ilkokul mezunu, babaların çoğunluğunun ortaokul mezunu olduğu 
belirlenmiştir. Katılımcıların çoğunluğunun aile gelir düzeyi düşüktür. Bakım Verme Yükü Ölçeği 
toplam puan ortalaması yüksek, Yaşam Kalitesi Ölçeği toplam puanları ise düşük bulunmuştur. 
Bakım vericilerin bakım verme yükü ve yaşam kalitesi arasında negatif düzeyde bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir (p<0,05). 
 
Sonuç 
Otizmli çocuğa sahip ailelerin bakım yükünün fazla ve yaşam kalitelerinin düşük olduğu 
belirlenmiştir. Ailelerin bakım yükünü azaltma ve yaşam kalitesi kriterlerini yükseltme amacıyla 
yapılacak aile danışmanlığı çalışmalarının otizmli çocuklarda çok önemli olduğu ortaya 
konmuştur. 
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN 
PSİKOLOJİK DAYANAKLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİNİN ÜZERİNE: SİSTEMATİK 
DERLEME 
Ceren Taner1, Meryem Karaaziz2 

1: Yakın Doğu Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 
2: Yrd. Doç. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 
 

Amaç 
Çalışmanın amacı sistematik derleme yöntemiyle Türkiye de çocuğu otizm spektrum tanısı almış 
annelerin psikolojik dayanaklık düzeylerini alanyazın taraması yaparak incelenmesi 
amaçlanmıştır. 
 
Yöntem 
Bu çalışma sistematik bir derlemedir. Derleme Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından 
geliştirilen Centrefor Reviewsand Dissemination (CRD) 2009 rehberi doğrultusunda yapılmıştır. 
Bu çalışmada doküman inceleme yöntemiyle nitel bir araştırma yapılmıştır. Çalışma 2010-2020 
tarihleri arasında 7 veri tabanı değerlendirerek yapılmıştır. Literatür taraması, kapsadığı yıllar 
açısında sınırlar yapılmaksızın. ‘Google Akademik, YDÜ Libary, Pubmed, Dergipark, 
Sciencedirect, Cochrane, Ovid, Ulakbim Türk Tıp Dizini’ veri tabanlarında yapılmıştır. Türkçe ve 
İngilizce olarak ‘otizm, anne, psikolojik dayanıklılık, autism, mother, psychological resilience’ 
anahtar kelimeleri kelimeleri ile yapılmıştır. 
Çalışmaya Dahil Edilme Kriterleri: Çalışmanın yapıldığı yıl aralığı, müdahalenin anneye yapılmış 
olması, çocuğun otizm tanısı almış olması. 
Çalışmadan Dışlama Kriterleri: Müdahalenin tek anneye yapılmaması,otizim tanısı alınmamış 
olması, tam metine ulaşılmaması, yıl aralığını kapsamaması. 
 
Bulgular 
Araştırmada kullanılan çalışmalar Google akademik ve Yakın Doğu Üniversitesi tez veri 
tabanında bulunan çocuğu otizm tanısı almış annelerin psikolojik dayanıklık düzeylerini konu 
alan yüksek lisans ve doktora tezlerinden oluşmaktadır. Bu doğrultuda 4 yüksek lisans, 1 doktora 
tezi çalışmaya dahil edilmiştir. Testler 2010-2020 yılları arasında yayınlanmıştır. Yapılan 
araştırmaların sonuçlarına baktığımızda. Araştırma sonuçlarına göre çocuklardaki otizm 
şiddetine göre, annelerin psikolojik dayanaklıkları arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir. 
Annelerin tanımlayıcı özellerine göre bakıldığında geçmişte psikiyatrik /psikolojik destek 
almayan annelerin psikolojik dayanıklılık puan sıra ortalamalarının geçmişte destek alanlardan 
yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer yapılan araştırmanın sonuçlarına baktığımızda 
araştırmaya katılan annelerin psikolojik iyi oluşları ortalamanın üzerindedir. Araştırmaya göre 
otizmin ailelerin psikolojik dayanaklığı artırdığı ve başkalarına karşı düşünceli ve sevecen tavır 
sergilediği görülmektedir Makaleyi incelediğimizde sonuçlarında otizm tanısı almış çocukların 
annelerinin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin çalışma durumları ile ilişkili olmadığı 
görülmektedir. Otistik çocuğa sahip olan anneler yaşamış oldukları olaydan dolayı kendilerine 
uygun savunma mekanizmaları geliştirdikleri görülmektedir. Otistik çocuğa sahip annelerin aile 
uyumları psikolojik dayanaklığı artırmaktadır. Çocuğu otizm tanısı almış anneler ve almamış 
annelerin sonucuna baktığımızda otizm tanısı almış çocukların anneleri ile normal gelişim 
gösteren çocukların annelerinin psikolojik dayanaklık puanı daha yüksek bulunmuştur. Otizm 
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tanısı almış çocukların annelerinin psikolojik dayanaklıkları arttıkça, yaşam doyumlarının da 
artığı görülmektedir. Son incelediğimiz araştırmanın sonucuna göre ailenin eğitim ve ekonomik 
düzeyi artıkça annelerin psikolojik dayanıklılığı arttığı görülmektedir. Annelerin psikolojik 
dayanıklılığı artıkça depresyon, kaygı ve stres durumları daha az olduğu görülmektedir. 
 
Sonuç 
Yapılan çalışmalarda deneysel yöntemin ve prospektif sürecin uygulanması gerektiği 
görülmektedir. Çok geniş alt boyutları olan psikolojik dayanıklılık konusu değerlendirmek için 
çalışmalarda fazla ölçek kullanılmaktadır. Çalışma sonuçlarına göre çocuğu otizm tanısı almış 
annelerin sosyo ekonomik ve aile faktörleri yükseldiğinde psikolojik dayanıklık faktörünün 
yükseldiği görülmektedir. 
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SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2 5 ŞUBAT CUMA 
Moderatörler:  Dr. Zeynep Burcu Yıldız 

Dr. Esra Kıyat 
8:45 – 9:45  

  
TNF-ALFA ARTIŞI OTİSTİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİLİDİR 
Simge Aykan1, Canan Kalaycıoğlu1 
1: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 
 

Amaç 
Son zamanlarda yapılan çalışmalar otizm spektrum bozukluklarının (OSB) hem doğal hem de 
edinsel bağışıklık ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Araştırmalar OSB’deki 
immünopatogenezin temelinde sitokin sisteminin yer aldığını düşündürmektedir. OSB’de serum 
ve plazma örneklerinde proinflamatuvar bir sitokin olan TNF-alfa’nın arttığı çok kere 
gösterilmiştir. Bu çalışmada, sağlıklı populasyonda eşik altı OSB belirtileri olarak 
tanımlanabilecek otistik özelliklerin OSB’e benzer şekilde inflamasyonla ilişkili olup olmadığı 
incelendi. Bu amaçla sağlıklı bireylerdeki otistik özellikler ile plazma TNF-alfa düzeyleri 
arasındaki ilişki değerlendirildi. 
 
Yöntem 
Çalışmaya nöropsikiyatrik ya da inflamatuvar hastalığı olmayan, herhangi bir ilaç kullanmayan 
18-30 yaş arası kişiler dahil edilmiştir. Otistik özellikler Otizm Spektrum Anketi ile puanlanmıştır. 
Plazma TNF-alfa düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçülmüştür. Ölçümler arasındaki ilişki spearman 
korelasyon katsayısı (rs) ile incelenmiştir.  
 
Bulgular 
Çalışmaya 58 katılımcı dahil edilmiştir (29 kadın, yaş =23,28 ± 3,53). Katılımcıların otistik özellik 
puanı ortalaması 16,71 (SS = 5,09, aralık [8;31]) ve TNF-alfa ortalaması 2379,67 ng/L (SS = 
1068,5, medyan = 1875,3, aralık [1021,8; 4508,9] bulunmuştur. TNF-alfa ile otistik özellik puanı 
arasında anlamlı korelasyon gözlenmiştir rs (56) = 0,316, p = 0,016. 
 
Sonuç 
Çalışmamızda otistik özellikler ve plazma TNF-alfa konsantrasyonu ilişkili bulunmuştur. Bu 
sonuca göre sağlıklı bireylerde, OSB’ye benzer şekilde, TNF-alfa düzeyi artıkça otistik özellikler 
de artmaktadır. Otistik özelliklerin toplumda dağılım gösterdiği ve üst uçta kalan bireylerin tanı 
aldıkları görüşü dikkate alındığında, bu çalışma OSB’dekine benzer şekilde, sağlıklı 
populasyonda da otistik özellik artışı ile TNF-alfa’nın arttığını göstermektedir. 
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‘OTİZM’ TEMALI AİLE EĞİTİMİ PROGRAMININ TASARLANMASI 
Gökhan GÜLNAR1 

1: Çankırı Şehit Yusuf Çelik Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Psikolojik Danışman 
 

Giriş 
Otizm, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de sık görülen psikiyatrik bozukluklardan biridir. 
Toplumda otizmli bireylere, eğitim kurumlarında da otizmli öğrencilere rastlamak mümkündür. 
Bunun yanı sıra otizm temalı diziler, filmler ve eğitici programlar televizyonlarda 
gösterilmektedir. Bu anlamda bireylerin otizmin ne olduğunu bildikleri, otizmli öğrencilerin ne 
gibi özellikleri taşıdıklarının farkında oldukları, otizmli çocuğa sahip anne babaların neler 
hissettiklerini anladıkları önkabulü vardır. Ancak eğitim kurumlarından edinilen bilgiler ve 
zaman zaman medyaya yansıyan haberler neticesinde, otizmle ilgili, bireylerin doğru bilgiye 
sahip olmadıkları ve bu konudaki farkındalıklarının düşük olduğu görülmektedir. 
 
Amaç 
Eğitim kurumlarıyla ilişkisi olan meslek elemanlarının otizmle ilgili bilgi, duygu ve düşüncelerine 
dair görüşlerini betimlemek ve otizm ile ilgili bir aile eğitimi programı tasarlamak bu çalışmanın 
amacını oluşturmaktadır. 
Yöntem 
Bu çalışmada eğitim kurumlarıyla ilişkisi olan meslek elemanlarının (öğretmen, memur, aday 
öğretmen, güvenlik görevlisi) otizm ile ilgili bilgi, duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmak 
amacıyla nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Çalışmaya gönüllülük esasına dayalı olarak 
devlet okullarında görev yapan 9 öğretmen, 3 memur, 5 aday öğretmen, 1 okul güvenlik 
görevlisi (n=18; 9 kadın, 9 erkek) katılmıştır. Araştırmanın verileri yarı-yapılandırılmış 
görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. 
 
Bulgular 
Katılımcıların otizmle ilgili bilgi, duygu ve düşünceleri beş tema altında sınıflandırılmıştır. Bu 
temalar; otizmli çocukların eğitimi, otizmli bir çocuğun kendi çocuğunla aynı sınıfta/sırada oluşu, 
otizmli çocuk sahibi olmanın hissettirdikleri, otizmli çocukların özellikleri, otizmle ilgili habere 
ilişkin duygu ve düşünceler olarak adlandırılmıştır. Katılımcıların çoğu (n=13) otizmli çocukların 
nasıl eğitim aldığını bildiklerini ifade etmişlerdir. Kaynaştırma eğitimi ve bireyselleştirilmiş 
eğitim programı kavramlarından bahsederek detaylı cevaplandıranlar da olmuştur (n=11). 
Katılımcıların bir kısmı otizmli çocukların nasıl eğitim aldıkları konusuyla ilgili bilgi sahibi 
olmadıklarını belirtmişlerdir (n=5). 
 
Tartışma 
Otizmli çocuk sahibi aileler zaman zaman dışlanmışlık yaşamakta, otizmli çocuklar da toplumda 
ve eğitim kurumlarında istenmemektedir. Araştırma bulgularında katılımcıların otizmle ilgili bilgi 
ve farkındalık sahibi olmalarına rağmen, kendi çocuklarının sınıfında otizmli bir çocuğun eğitim 
almasını istemedikleri görülmektedir. Bu durum yakın çevrelerinde otizmli çocukların varlığını 
reddedici bir tutuma sahip olduklarını göstermektedir. Çopuroğlu ve Mengi’ye göre (2014) 
toplumun genel bakışı ve tutumu; otizmli bireyi korunmaya muhtaç görüp ona acınarak 
yaklaşma, onun engelini ya da özrünü bir kabahat, kusur, eksiklik bulup kendisini dışlama, 
davranışlarına bakıp tehlikeli, saldırgan, güvenilmez görüp kendisinden uzaklaşma veya 
kendisine zarar verme şeklinde olmaktadır. Netice itibariyle her iki çalışmada da otizmli 
çocukların toplum hayatında reddedildiği ifade edilmektedir. Araştırma bulgularına göre 
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katılımcıların otizmli çocuklar ile ilgili bilgi düzeyi tam ve yeterli düzeyde değildir. Otizmli 
çocukların hangi özelliklere sahip olduklarına dair fikir beyan edenler olduğu gibi bu konuda bilgi 
sahibi olmayan katılımcı sayısı azımsanmayacak ölçüdedir. 
Ülkemizde bireylerin otizme dair farkındalık ve bilgi düzeyleri düşüktür. Otizmli çocuklar ve 
aileleri toplumda kabul görmemektedir. Otizmli çocukların eğitiminde ve topluma 
kazandırılmasında, otizmli çocuklara sahip anne babaların bilinçlenmelerinin yanı sıra toplumun 
her kesiminin farkındalık ve bilinç düzeylerinin artırılması gerekir. Bu bağlamda konuya ilgi 
duyan bireylere ve ailelere otizm duyarlılığı kazandırmaya yönelik bir eğitim programı 
tasarlanmıştır. Sözü edilen alanda doğru bilgilendirme ve toplumsal duyarlılığı artırıcı 
çalışmaların önemi açıktır. 
 

 
OTİZM TANISI ALMIŞ BİREYLERİN AİLELERİNİN AİLE YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİ, 
PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ 
Davut Kılınç 
 

Giriş ve Amaç 
Alan yazında otizm, beyne etki eden gelişimsel bozuklukların toplamını ifade eden bir terimdir. 
Bu beyin rahatsızlığı, bir bireyin iletişim kurma, diğerleriyle bir bağ geliştirme ve dış dünyaya 
uygun şekilde cevap verme yeteneğini etkiler. Otizmli bireyler tekrarlayan davranış. Göz teması 
kuramama, ismi söylendiğinde dönüp bakmama, parmağıyla istediği şeyi göstereme, yaşıtlarının 
oyunlarına ilgi duymama, sallanmak, parmak uçlarında yürümek gibi hareketlerin olması, dönen 
nesnelere karşı aşırı ilgi duyma, takıntılı davranışlara sahip olma, konuşmada gerilik yaşama gibi 
özellikler göstermektedir. Bunların yanı sıra Otizmin şiddeti büyük ölçüde değişiklik gösterir 
konuşma ve zekâlarında bozulma olmamış bazı otizmli bireyler, nispeten yüksek düzeydeki 
fonksiyonları yerine getirebilirler. Ciddi bilişsel bozuklukları ve dil gecikmeleri olanların bazıları 
ise hiç konuşamazlar. Psikolojik iyi oluşa baktığımızda ise Ryff (1989) tarafından Kişinin kendi 
kararlarını kendisinin alıyor olması, yaşamını yönetmede içsel motivasyonunu kullanması ve 
kendi gelişimini sürdürebilesi, kararlarını başkalarına ifade edebilmekten çekinmemesi olarak 
da ifade edilmiştir yanı sıra kişinin öznel olarak kendini kabul ediyor olması olarak da ifade 
edilebilir. Aile yaşam doyumu kavramına baktığımızda Suldo ve Huebner (2006) tarafından, aile 
içerisinde etkili iletişim, birlikte zaman geçirme, aile üyeleriyle beraber kararlar alma ve bunları 
uygulama bunlardan alınan haz ile birlikte sağlanan doyum olarak alan yazında ifade 
edilmektedir. Bu kapsamda otizm tanısı almış bireylerin ailelerinin aile yaşam doyumları, 
psikolojik iyi oluşları, anne/baba eğitim durumu ve ailelerinin çocuğunun otizm rapor oranı 
ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
 
Yöntem 
Çalışmanın örneklemini, Türkiye’nin farklı illerindeki otizm tanısı almış 103 ebeveyn 
oluşturmaktadır. Çalışma verilerini toplarken kişisel bilgi formu, Bakalım, Taşdelen-Karçkay, 
(2016) tarafından geliştirilen ‘Psikolojik iyi oluş ölçeği’ ve Taşdelen-Karçkay (2016) tarafından 
Türkçeye uyarlanan ‘aile yaşam doyumu ölçeği’ kullanılmıştır. Veriler SPSS 22.0 veri analiz 
programıyla analiz edilmiş ve parametrik ve non-parametrik analizlerden yararlanılmıştır. 
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Bulgular ve sonuç 
Analizler sonucunda , ailelerden otizme ilişkin aile eğitimleri almış olanların otizme yönelik 
eğitim almamış olanlara göre psikolojik iyi oluşlarının yüksek olduğu, anne/baba eğitim 
durumlarının ilkokul düzeyi olanların, anne/baba eğitim durumu  üniversite olanlara göre 
anlamlı bir şekilde farklılaştığı; hastaneden alınan rapor yüzdesine göre, çocuğunun otizm  rapor 
oranı %25 olanların aile yaşam doyumu düzeyi ile çocuğunun otizm  rapor oranı  %90 olanların 
aile yaşam doyumu arasında anlamlı bir şekilde farklılaştığı, otizm tanısı almış bireylerin 
ailelerini aile yaşam doyum düzeyleri ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında orta düzey pozitif 
yönlü bir ilişki bulunmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen veriler tartışılmış ve otizm 
farkındalık eğitimleri, aile eğitimlerin önemine değinilmiştir. Araştırma sonuçlarının özel eğitim 
alanında çalışma yapan araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARDA SOSYODEMOGRAFİK VE 
KLİNİK ÖZELLİKLER, KOMORBİD TANILAR VE PSİKOFARMAKOLOJİK TEDAVİLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Semiha Cömertoğlu Arslan1  

1: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
A.D. 
 

Amaç 
Bu çalışmada Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanılı çocuklarda sosyodemografik ve klinik 
özellikler, eş tanı oranları ve psikofarmakolojik tedavilerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
  
Yöntem 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve 
Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Ocak 2017 ile Ocak 2021 tarihleri arasında 
başvuran ve DSM-V tanı kriterlerine göre OSB tanısı olan olguların dosyaları taranmış ve 83 olgu 
çalışmaya dahil edilmiştir. Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik tanılı olgular çalışmaya alınmamıştır. 
Olguların cinsiyet, yaş, poliklinik başvuru şikayetleri, psikiyatrik ve diğer branş komorbid tanı ve 
tedavileri ve tedavide tercih edilen psikofarmakolojik ajan verileri incelenmiştir. 
 
Bulgular 
83 olgudan % 85,7’si erkek, % 13,1’i kız olup, olguların polikliniğe ortalama başvuru yaş aralığı 
2-13(ort:5,84±3,02)’tür. OSB tanı yaşı ortalama 3.4 ± 1.14’tür. Olguların %34.5 (n:29)’u OSB 
tanısını polikliniğimizde almış olup, %63.1 (n:53)’inin birden fazla kez başvurusu takibi 
mevcuttu. Başvuru ve tanı yaşları açısından cinsiyetler arasında anlamlı farklılık yoktu(p>0.05). 
Olguların %35.7 (n:30)’si psikiyatri dışı komorbid tanıya sahipti. En fazla %23.8 (n:20) oranıyla 
nörolojik tanı eşlik etmekteydi. Nörolojik tanısı olan olguların %95’i nörolojik medikal tedavi 
almaktaydı. Poliklinik başvuru şikayetleri ve oranları sıklık sırasına göre incelendiğinde; konuşma 
gecikmesi ve sosyal iletişim beceri sorunları % 60,2, hareketlilik ve dikkat sorunları % 51.8, 
uygunsuz/problemli davranış (sinirlilik, saldırganlık, öfke nöbetleri, kendine zarar verme) %48.1, 
rapor düzenleme istemi %15.6, cinsel uygunsuz davranış %9.6, takıntı %8.4, korku/kaygı %3.6 
ve tik %1.2’ydi. Olgularda psikiyatrik ek tanı oranı %72.2 (n:60)’ydi. En sık komorbid iki tanı 



 
ISPARTA OTİZM KONGRESİ  

 (4 - 7 ŞUBAT 2021) 

 

 
 

66 

sırasıyla zihinsel yetersizlik (% 61.9) ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) 
(%51.8) idi. Olguların %35.7’sinde hafif düzeyde, %26.2’sinde orta düzeyde zihinsel yetersizlik 
tanısı bulunuyordu. Psikiyatri dışı komorbid hastalığı olan olgularda zeka düzeyleri, olmayanlara 
göre anlamlı olarak daha düşük olarak saptandı(p<0.001). Olguların %73.8 (n:62)’i 
psikofarmakolojik tedavi kullanırken, tedavi alanların %53.2 (n:33)’si birden fazla ilaç 
kullanmaktaydı. Tedavi başlanma yaşı 5,27±2,19’du. Olguların en son kontrollerinde 
faydalanımı olan ilaç grupları oranları sırasıyla antipsikotikler %93.5 (n:58), DEHB tedavileri %37 
(n:23), antidepresanlar %12.9 (n:8), diğer tedaviler (DDD, mirtazapin, benzodiazepin) %17.7 
(n:11) idi. Antipsikotikler içerisinde en çok kullanılan etken madde oranları ise sırasıyla; 
risperidon %63,7 (n:37), aripiprazol %30.6 (n:19) ve diğer antipsikotikler %9.6 (n:6) idi. 
Uygunsuz/problemli davranışlar veya komorbid DEHB tanısı olan olgularda birden fazla 
psikofarmakolojik ilaç kullanımı anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.001). Zihinsel yetersizlik ve 
diğer komorbid tanılar ile çoklu ilaç kullanımı arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı(p>0.05). 

 
Sonuç 
Değişen şiddette klinik belirtilerle seyreden nörogelişimsel bir bozukluk olan OSB’ye komorbid 
birçok tıbbi durumun eşlik ettiği bilinmektedir. Eşlik eden psikiyatrik tanıların değerlendirilerek 
tanıya yönelik tedavilerin uygulanması, olguların işlevselliğini artırması yanı sıra, sosyal ve 
eğitimsel tedavi faydalanımına da katkıda bulunmaktadır. OSB’de farmakolojik tedaviye 
komorbid psikiyatrik ve nörogelişimsel eş tanıların yanısıra, eğitim, sosyalleşme, aile 
sistemlerine katılma becerisi, yaşam kalitesi ve genel işlevselliği bozan davranışsal 
semptomların kontrolü için gerek duyulmaktadır. En sık kullanılan ilaçlar antipsikotikler, 
psikostimülanlar, antidepresanlar ve antikonvülzanlardır. Çalışma sonuçlarımızın literatürle 
uyumlu olduğu görülmüştür. Ayrıca sonuçlarımız OSB tanılı olgularda,  komorbid DEHB tanısı 
veya uygunsuz/problemli davranışların çoklu ilaç kullanım riskini artırdığını düşündürmüştür. 
Ülkemizde OSB tanılı çocuklarda farmakoterapi ve ilaç tercihi konusunda yeterli araştırma 
bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çocuklardaki medikal tedavilerle ilgili deneyimlerin 
paylaşılmasının klinik uygulamalara önemli katkılar sağlayacağı düşünülmüştür. 
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SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3 5 ŞUBAT CUMA 
Dr. Esra Kıyat 21:40 – 23:00  

 
“AUTİSM STİGMA&AMP; KNOWLEDGE QUESTİONNAİRE (ASK-Q)” OTİZM 
ETİKETLEME VE BİLGİ ANKETİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: ÇALIŞMA ÖN VERİLERİ 
Hatice Yıldırım Sarı1, Alev Girli2, Aslı Alaca3 
1: Prof. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
2: Doç. Dr., İzmir Özel Çağdaş Işık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
3: Bilim Uzmanı Hemşire, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi 
 

Giriş 
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) erken gelişim döneminde ortaya çıkan ve karşılıklı sosyal 
etkileşimde ve iletişimde zorluklar, kısıtlı, yineleyici davranış örüntüleri ve etkinlikler, ilgilerle 
kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluk olarak ifade edilmiştir. Farklı ülkelerde yapılan 
birçok çalışmada OSB ile ilgili bilgi düzeyinin düşük olduğu, bununda tanı ve tedavide gecikmeye 
ve etiketlemenin yaygınlaşmasına yol açtığı belirtilmiştir (Kahn ve ark. 2012). OSB konusunda 
yeterli bilgi sağlandığında aileler ve hedef toplumda erken girişim, tedavi ve psikoeğitimsel 
yaklaşımlar artmaktadır (Schultz ve ark.2011).  Çok merkezli çalışmalarda OSB hakkında geçerli 
ve güvenilir bir ölçüm aracının gerekliliği belirtilmektedir (Harrison ve ark.2017). Türkiye’de 
yapılan literatür incelemesinde Otizm hakkında bir bilgi formunun Türkçe geçerlik güvenirliğinin 
yapıldığı (Özdemir ve ark. 2020) ancak bu formun sadece Otizm belirtilerini kapsayan bir form 
olduğu görülmüştür. OSB’yi bütüncül olarak kapsayan bir bilgi formunun Türkçe’ye 
kazandırılması gelecekte planlanacak araştırma ve toplum temelli çalışmalarda 
kullanılabilecektir.   
 
Amaç 
Bu araştırma Otizm Etiketleme ve Bilgi Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini 
(psikometrik özelliklerini) incelemek, ailesinde otizm tanılı birey bulunan ve bulunmayan 
bireylerin etiketleme ve bilgi düzeylerini karşılaştırmak amacıyla planlanmıştır. Pandemi 
nedeniyle çalışma belirlenen sürede tamamlanamadığından bu bildiride ölçeğin geçerlik 
güvenirliğine ilişkin ön sonuçlar paylaşılmaktadır.  
 
Yöntem 
Araştırmanın birinci amacı olan ölçek psikometrik özelliklerinin incelenmesi aşaması tanımlayıcı 
ve metodolojik türde tasarlanmıştır. Bu aşamada İngilizce orijinal ölçeğin yazarından e-posta 
yoluyla çalışma izni alınmıştır. Araştırmada sosyodemografik soru formu ve Harrison ve ark. 
(2019) tarafından geliştirilen Otizm Etiketleme ve Bilgi Anketi veri toplama formu olarak 
kullanılmıştır. Otizm Etiketleme ve Bilgi Anketi 49 maddeden ve Tanı/Semptom (18 madde), 
Etyoloji (16 madde), Tedavi (14 madde) ve Etiketleme (7 madde) olmak üzere dört alt boyuttan 
oluşmaktadır. Orijinal ölçeğin cronbach alfa değeri 0.88, alt ölçeklerin cronbach alfa değerleri 
ise 0.933-0.984 arasındadır (Harrison ve ark. 2019). Ölçek İngilizce’den Türkçe’ye, Türkçe’den 
İngilizce’ye ikişer dil uzmanı tarafından çevrilmiştir. Etik Kurul iznini takiben Türkçe form için 10 
ayrı uzmandan uzman görüşü alınmıştır. Ölçeğin 490 kişi tarafından yanıtlanması 
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hedeflenmiştir. Ölçek farklı mahallelerde oturan bireyler aracılığı ile online yolla (mail ve 
whatsapp) rasgele olarak gönderilmiş, 338 kişi ölçeği yanıtlamıştır.  
 
Bulgular 
Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 33.45, SD: 10.03’tür (en küçük: 15, en büyük: 75). 
Katılımcıların %71.3’ü kadındır, %20’si lise ve altı eğitime, diğerleri üniversite ve üstü eğitime 
sahiptir. Katılımcıların %8.6’sının ailesinde özel gereksinimli birey, %15.4’ünün ailesinde ruh 
sağlığı sorunu olan birey, %4.7’sinin ailesinde otizm tanılı birey bulunmaktadır. Katılanların 
%99.4’ü otizmi duyduğunu belirtmiştir. Ölçeğin cronbach alfa katsayısı 0.92 olarak bulunmuştur. 
Madde toplam puan korelasyonları 0.152 ile 0.603 arasında değişmektedir. Cronbach alfa 
değeri tanı alt boyutu için 0.86, etyoloji alt boyutu için 0.77, tedavi alt boyutu için 0.73, 
Etiketleme alt boyutu için 0.76’dır. Ölçek dört faktörlü yapıda toplam varyansın %34.14’ünü 
açıklamaktadır. KMO 0.857, Bartlett’s testi 4633.55’tir p=0.000’dır.  
 
Sonuç 
Otizm Damgalama ve Bilgi Anketi Türkçe formunun ön çalışma verileri ölçeğin Türk toplumunda 
kullanılabileceğini göstermekle birlikte örneklemin genişletilerek açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör 
analizlerinin ve test - tekrar test değerlendirmesinin incelenmesi amacıyla çalışma 
sonlandırılmamıştır.  

 

 
ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL GEREKSİNİM DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 
(ÇÖZGER) SONRASI ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ ALANINDA UYGULAMADA 
KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR 
Sabide Duygu Uygun¹, Miray Çetinkaya¹, Ayşegül Efe¹, Fatma Hülya Çakmak¹, Merve Canlı¹, Rahime 
Duygu Temeltürk¹, Yusuf Gürel¹, Sadettin Burak Açıkel² 
1: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü, Ankara 
2: T.C. Sağlık Bakanlığı, Konya Şehir Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü, Ankara 
 

Amaç 
Sağlık kurulu uygulamasında çocuk bireyler için engellilik oranının yerine özel gereksinim 
durumunu belirlemeye odaklanan yeni bir yönetmelik 20.02.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Bu çalışmada ülkemizde çocuk psikiyatrisi alanında görev yapmakta olan hekimlerin ÇÖZGER 
isimli bu yönetmelik sonrası pratikte karşılaştıkları zorlukların tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem 
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği üyesi tüm çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları 
uzman hekimlerine ve öğretim üyelerine, Eylül-Ekim 2020 tarihleri arasında e-posta aracılığı ile 
ulaşılmıştır. Çalışmaya katılmaya gönüllü olanlara hekimlere ait uzmanlık alanı konusundaki 
değişkenler ile ÇÖZGER yönetmeliği sonrasında sağlık kurulu hastalarını değerlendirme, 
tanılama, heyete yönlendirme ve rapor düzenleme süreçlerine ilişkin kapalı ve açık uçlu 
sorulardan oluşan öz bildirime dayalı bir anket uygulanmıştır. 
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Bulgular 
Katılımcıların (n=156) ortalama yaşı 33,8 (±4,1) olup %67,3’ü kadındır. Örneklemin çoğunluğu 
eğitim ve araştırma hastanesinde (n=72, %46,2) ve devlet hastanesinde (n=51, %32,7) çalışan 
uzman hekimlerden oluşmaktadır. Sağlık kurulu uygulamalarına yönelik verilerde; kurula 
yönlendirmelerin çoğunlukla ya çocuk psikiyatristi tarafından yapıldığı ya da hastanın bir hekim 
tarafından herhangi bir ön değerlendirmeden geçmeksizin yasal vasisinin doğrudan sağlık 
kuruluna başvurduğu, sınırda zihinsel kapasite, sosyal iletişim bozukluğu, konuşma bozuklukları 
ve özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG) gibi bazı psikiyatrik tanıların rehberlik araştırma merkezi 
(RAM) tarafından eğitsel olarak onaylanmadığı, bu durumun hekimin tanısal kararını 
etkileyebildiği, katılımcıların neredeyse yarısının ÇÖZGER sonrası sağlık kurulu hastalarını 
değerlendirirken bilişsel gelişim, dil konuşma ve iletişim ve çocuk psikiyatrisi olmak üzere en az 
bir alanda zorlandığı, özellikle bilişsel gelişim ve dil konuşma ve iletişim alanlarında farklı 
disiplinlerle sınır ihlaliyle ilişkili sorunlar yaşadığı ve yönetmeliğe aykırı bir biçimde çalıştıkları 
hastanede tanımlı bir ÇÖZGER yetkili hekiminin olmadığı bildirilmiştir. Çalışmamızda hekimlerin 
öz bildirimine dayalı olarak ÇÖZGER sonrası farklı merkezlerde aynı tanıya sahip hastaların özel 
gereksinim alanı ve düzeyi bakımından farklılıklar gösterebildiği, özellikle otizm spektrum 
bozukluğu ve zihinsel yetersizlik tanıları için sağlık kurulu raporundaki özel gereksinim düzeyinin 
çocuğun gerçek durumu ile bağdaşmayabildiği öğrenilmiştir. 
 
Sonuç 
Sağlık kurulu raporlarının hasta açısından mağduriyet, hekim açısından yasal sorun 
oluşturmaksızın düzenlenebilmesi için, ÇÖZGER yönetmeliğinde hekimlerin karşılaştıkları 
zorluklarla ilgili çözüme yönelik rasyonel düzenlenmelerin yapılması ve sonrasında yönetmeliğe 
yönelik ilgili hekimlerin, hastane yöneticilerinin ve RAM çalışanlarının eğitilmesi gerekmektedir. 

 

 
OSB’Lİ ÇOCUKLARA ETKİNLİK ÇİZELGELERİYLE AKRAN ARACILI UYGULAMALARIN 
ÖĞRETİMİ 
Süleyman Bayram, Duygu Selen Bayram, Aynur Baran 
 

Özet 
OSB’li çocukların günlük hayatta zorlandıkları becerilerden biri de akranlarıyla etkileşime 
girmektir (Odluyurt ve Çattık, 2019). 
Akran aracılı uygulamalar, NAC (2015) ve NPDC (2020) tarafından bilimsel dayanaklı 
uygulamalar içerisinde yer alan bir uygulamadır. Akran aracılı uygulamalar genellikle gelişimsel 
olarak akranından daha iyi olan öğrencinin belirli bir davranış alanında ya da akademik alanda 
daha az yeterli bir öğrenci ile eşleştirmesini içermektedir. Akran aracılı uygulamalar akademik 
becerileri, akran ilişkilerini, sosyal etkileşim becerilerini, uygun olumlu davranışları geliştirmek 
için kullanılmaktadır (Polloway ve diğ., 2014). Ayrıca akran aracılı uygulamaların öğrencilerin 
daha kısa sürede ve daha etkili öğrendikleri vurgulanmaktadır (Sazak, 2013). 
Etkinlik çizelgeleri, otizmli veya ileri derecede yaygın gelişim bozukluğu olan bireylerin 
eğitiminde kullanılan bilimsel dayanaklı (NAC, 2019) etkili bir öğretim yöntemidir. Etkinlik 
çizelgeleri, otizmli bireylere başkalarının verdiği yönergelere bağlı kalmadan günlük 
etkinliklerini kendi başlarına yapmalarına yardımcı olan fotoğraflı veya yazılı ipuçlarından 
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oluşur. Otizmli bireyler, etkinlik çizelgeleri kullanarak rutinlerinde değişiklik yapmayı, etkinlik 
seçmeyi, etkinliklerini sıraya koymayı ve başkalarıyla iletişime girmeyi öğrenirler (Birkan, 2013). 
Bu araştırmanın amacı etkinlik çizelgelerinin OSB’li bireylere akran etkileşimi becerilerinin 
kazandırılmasına katkısını ortaya koymaktır. Alan yazına bakıldığında ülkemizde akran aracılı 
uygulamalarla yapılmış çalışmalar tipik gelişim gösteren bireyler ile OSB’li bireyler arasında 
gerçekleştirilmiştir (Kaçar, 2019; Tıkıroğlu, 2019; ve Yarımkaya, 2016). Bu çalışmada öğrenen ve 
öğreten akranın da OSB’li olması alanda çalışan uzmanlara ve otizmli çocuğa sahip ailelere katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmaya yaşları 4,5 ve 3 olan 2 OSB’li birey dahil edilmiştir. 
Çalışmada OSB’li çocukların akranıyla etkileşime girmek amacıyla etkinlik çizelgeleri 
kullanılmıştır. Araştırmada ön test verisi, öğretim oturumları verisi, gözlemciler arası güvenirlik 
verisi, izleme ve uygulama güvenirliği verisi olmak üzere 5 ayrı veri tutulmuştur. Öğretim verileri 
her oturumda düzenli olarak veriler toplanmıştır. Veriler her öğrenci için hem öğreten hem de 
öğrenen akran olmak üzere ayrı ayrı alınmıştır.  
Araştırmanın sonucunda katılımcıların etkinlik çizelgelerini kullanarak akranlarıyla etkileşime 
girdiği ve bu becerileri 3 hafta sonra da devam ettirdikleri görülmüştür.  

 

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA SORUN DAVRANIŞLARIN VE OTİZM ŞİDDETİNİN 
CİNSİYETLERLE İLİŞKİSİ 
Arzu Çalışkan Demir1 

1: İnönü Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD 
 

Amaç 
Çocukluk çağı nöropsikiyatrik bozukluklarından birisi olan Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), 
kısıtlı ilgi alanları ve aktivitelerle karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur. OSB ile ilgili son 
yıllarda yapılan araştırmalar birbirinden görece farklı klinik ve demografik sonuçlar verse de pek 
çok araştırma OSB’nin erkeklerde kızlardan daha fazla görüldüğünü bildirmiştir. Ancak cinsiyetin 
otizm şiddeti ve sorun davranışlarla ilişkisi hakkında bilgiler literatürde sınırlıdır. Bu çalışmanın 
amacı OSB’de sorun davranışların ve otizm şiddetinin cinsiyetlerle ilişkisinin araştırılmasıdır.  
 
Yöntem 
Bu çalışmaya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri AD polikliniğe başvuran DSM-5 
tanı kriterlerine göre OSB tanısı alan 53 erkek ve 20 kız hasta dahil edilmiştir. Hastalara 
sosyodemografik veri formu, Çocukluk Otizm Derecelendirme Ölçeği (ÇODÖ), Otizm Davranış 
Kontrol Listesi (ABC) uygulanarak her iki grup karşılaştırılmıştır. 
 
Bulgular 
Çalışmaya dahil edilen erkeklerin yaş ortalaması 6.00± 2,32 (n=53), kızların 5,2±1.58 (n=20) idi. 
Sosyodemografik verilere bakıldığında her iki grup arasında yaş, gelir düzeyi, kardeş sayısı, özel 
eğitime devam ve ek fiziksel hastalık açısından benzerdi. Yine her iki grup ABC alt ölçekleri 
(duyusal alan, ilişki kurma, beden ve nesne kullanımı, dil becerileri, sosyal ve özbakım becerileri) 
ve ÇODÖ puanları otizm şiddeti açısından (hafif, orta, ağır) karşılaştırıldığında anlamlı fark 
saptanmadı.  
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Sonuç 
Literatürde OSB’nin şiddeti ve OSB’de sorun davranışlarda cinsiyet farklılıkları üzerine yapılan 
çalışmalar gözden geçirildiğinde, çelişkili sonuçlar görülmüştür. Bu çalışma OSB şiddetinin ve 
sorun davranışların her iki cinsiyette de benzer olduğunu göstermektedir. 

 

 
ÖZNEL ZİNDELİK VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİDE YAŞANTISAL KAÇINMANIN 
ARACILIK ROLÜ 
Hakan Öğütlü1, Uğur Doğan2, Arca Adıgüzel2, Hakan Türkçapar3 
1: Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
2: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Anabilim Dalı 
3: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü  

 
Amaç 
Depresyon, depresif ruh hali, ilgi veya zevk kaybı ile karakterize ruhsal bir bozukluktur. Öznel 
zindelikte azalma, depresyon belirtilerinden biri olarak görülür. Depresif kişiler, stresli 
durumlardan uzak durarak ve stresli bir durumla karşılaştıklarında asgari düzeyde eyleme 
geçerek kendilerini kapatma eğilimindedir. Bireylerin kendilerini üzücü düşüncelerden ve 
durumlardan korumak için yaptıkları yaşantısal kaçınma davranışı, depresif belirtilerin 
artmasına neden olur. Bu çalışmanın amacı, öznel zindelik ve depresyon arasındaki ilişkide 
yaşantısal kaçınmanın aracılık rolünü araştırmaktır.  
 
Yöntem 
Veriler, üniversite öğrencilerinin çevrimiçi sınıflarından çevrimiçi anket olarak toplandı. 
Araştırmada öğretmen adaylarının öznel zindeliklerini ölçmek için Öznel Zindelik Ölçeği, 
yaşantısal kaçınma düzeylerini ölçmek için Kabul ve Eylem Formu-II ve depresif düzeylerini 
ölçmek için Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeğinin depresyon alt ölçeği kullanıldı. Araştırma 
grubu 463 katılımcıdan oluştu.  
 
Bulgular 
Depresyon ile öznel zindelik ve öznel zindelik ile yaşantısal kaçınma arasında ters yönde anlamlı 
ilişkiler gözlendi. Diğer bir deyişle, öznel zindelik arttıkça depresyon ve yaşantısal kaçınmanın 
azaldığı saptandı. Dahası, depresyon ve yaşantısal kaçınma arasında anlamlı bir pozitif ilişki 
vardı. Öznel zindeliğin depresyonu anlamlı olarak etkilediği (doğrudan etki) ve toplam etkinin % 
64,5'ini oluşturduğu görüldü. Ayrıca öznel zindelik, yaşantısal kaçınma yoluyla depresyonu 
(dolaylı etki) yordamaktaydı ve toplam etkinin % 35,5'ini oluştudu.  
 
Sonuç 
Yaşantısal kaçınmanın öznel zindelik ve depresif belirtiler arasında etkileşim kurduğu bulundu. 
Öznel zindelik ve yaşantısal kaçınma depresif semptomları öngördürmektedir. 
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DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ERGENLERDE TEDAVİ 
UYUMUNUN EMOSYONEL DURUM İLE İLİŞKİSİ 
Semra Yılmaz 
 

Amaç 
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) etkilenen çocuk, ailesi ve toplum üzerinde 
olumsuz sonuçlara neden olur. Bozukluğun etkin şekilde tedavi edilmesi hastaların kliniğinde 
belirgin düzelme sağlar. Dolayısıyla tedaviye uyum hastalığın seyrinde önemlidir. Ancak klinikte 
birçok çocuğun tedaviden koptuğu veya tedavisini düzenli olarak devam etmediği 
görülmektedir. Bu çalışmada DEHB tanısı olan ergenlerde, tedavi uyumu ile emosyonel durum 
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlandı. 
 
Yöntem  
Bu kesitsel tanımlayıcı çalışma Mart-Aralık 2019 tarihlerinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk psikiyatri polikliniğinde yürütüldü. 
Çalışmaya DEHB tanısı ile takip edilmekte olan ergenler arasından standart psikometrik 
testlerde normal mental kapasitesi saptananlar dahil edildi. Otizm spektrum bozukluğu, mental 
retardasyon, bipolar afektif bozukluk, psikotik bozukluk, alkol/madde kullanım bozuklukları 
veya kronik medikal hastalık olanlar çalışmaya alınmadı. Katılımcılar sosyodemografik ve klinik 
bilgileri sorgulayan veri formu, Morisky Tedavi Uyumu Ölçeği-8, Çocuklar için Depresyon Ölçeği 
(ÇDÖ) ve Çocuklarda Anksiyete İlişkili Bozuklukları Tarama Ölçeği (ÇABTÖ) ile değerlendirildi. 
Çalışmanın etik kurul onamı hastanenin etik komitesinden 2019/106 protokol ve 2019-05-13 
karar numarası ile alınmıştır. Tüm katılımcıların ve ebeveynlerinin sözlü ve yazılı onamları 
alınmıştır. 
 
Bulgular  
Çalışma yaşları 13-17 yıl olan (14,8±1,45 yıl) toplam 42 ergen ile tamamlandı. Katılımcıların 12 
si (%28,6) kız, 30 u (71,4 %) erkekti. Tedavi uyumu katılımcıların 45,2% inde düşük, 40,5% inde 
orta, 14,3% ünde iyi idi. Tedavi uyumu çocuğun cinsiyeti, ebeveyn eğitimi, tedavi süresi, tedavi 
yan etkisinin varlığı ile ilişkili değildi. DEHB-DE alt tipi olanların tedavi uyumu daha iyi iken, ÇDÖ 
puanı yüksek olanlarda, ÇABTÖ-FB alt ölçek puanı yüksek olanlarda düşük tedaviye uyumu oranı 
daha fazla idi (p<0,05).  
 
Sonuç   
Ergenlerde depresyon ve anksiyete bozuklukları sıklıkla DEHB tanısına eşlik eder. Depresif ve 
anksiyete belirtilerinin DEHB tedavisine uyumunu olumsuz yönde etkilemesi hastalığın seyrini 
etkileyecektir. Bu nedenle hastaların her görüşmede eşlik edebilecek bu problemler açısından 
değerlendirilmesi ve etkin şekilde tedavi edilmesi hastalığın seyri açısından fayda sağlayacaktır.  
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SPOR KULÜPLERİNE DEVAM EDEN OTİZMLİ BİREYE SAHİP EBEVEYNLERİN SPOR 
FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Mehmet ILKIM1, Fatma ÖZOĞLU2, Metin Can KALAYCI3 

1: Doç. Dr., İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi  
2: Yüksek Lisans Öğrencisi, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  
3: Öğretim Görevlisi, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 
 

Amaç 
Bu araştırmanın amacı spor kulüplerine devam eden otizmli bireye sahip ebeveynlerin çeşitli 
demografik değişkenler açısından spor farkındalığı düzeylerini incelemekti.  
 
Yöntem 
Belirtilen amaç doğrultusunda; bu araştırma nicel araştırma türünde tarama modeline uygun 
olarak gerçekleştirildi.  
Evren/Örneklem: Araştırmanın evrenini Türkiye’deki spor kulüplerine devam eden otizmli 
bireye sahip ebeveynler oluştururken örneklemini ise Malatya ilinde bulunan yaşları 26(yıl) ile 
64(yıl) arasında değişen ve 15 erkek ve 22 kadın olmak üzere toplam 35 spor kulüplerine devam 
eden otizmli bireye sahip ebeveyn oluşturdu.  
Verilerin Toplanması: Araştırmada temel veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 
araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan Demografik Değişkenler Bilgi Formu ve Uyar ve 
Sunay (2020) tarafından geliştirilen Spor Fakındalığı Ölçeği kullanıldı.  
Verilerin Analizi: Verilerin çözümlenmesi SPSS 15.0 istatistik paket programında yapıldı. 
Verilerin normallik dağılımı Shapiro-Wilk Normallik Testi ile belirlendi. Bağımsız gruplar arası 
farklılıklar bağımsız örneklem t-testi (independent samples t-test ve tek yönlü varyans analizi 
(one way anova) ile tespit edildi. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak kabul edildi.  
 
Bulgular 
İstatistik analizi sonuçlarına göre; spor kulüplerine devam eden otizmli bireye sahip 
ebeveynlerin cinsiyet, eğitim durumu, spora olan katılım durumları, spora olan ilgi durumları ve 
ailelerinde spor ile uğraşan birey bulunma durumlarına göre spor farkındalığı düzeyi 
değerlerinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. (p<0.05).  
 
Sonuç 
Spor kulüplerine devam eden otizmli bireye sahip erkek ebeveynlerin spor kulüplerine devam 
eden otizmli bireye sahip kadın ebeveynlerden, spor kulüplerine devam eden otizmli bireye 
sahip yükseköğrenim mezunu ebeveynlerin spor kulüplerine devam eden otizmli bireye sahip 
sadece ortaöğretim ve sadece ilköğretim mezunu ebeveynlerden, spor kulüplerine devam eden 
otizmli bireye sahip ve spora katılımcı olarak ilgi gösteren ebeveynlerin spor kulüplerine devam 
eden otizmli bireye sahip ve spora izleyici olarak ilgi gösteren ebeveynlerden, spor kulüplerine 
devam eden otizmli bireye sahip ve ailelerinde sporla uğraşan birey bulunan ebeveynlerin de 
spor kulüplerine devam eden otizmli bireye sahip ve ailelerinde sporla uğraşan birey 
bulunmayan ebeveynlerden daha yüksek spor farkındalığı düzeylerine sahip olabileceği 
söylenebilir. 
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİN ZORLAYICI DAVRANIŞLARI 
ÜZERİNE SOSYAL ÖYKÜLERİN TERAPÖTİK ETKİLİLİĞİ 
Selma Hilal Avcı 
 

Amaç 
Otizm spektrum bozukluğu belirtilerinin sıklık ve şiddeti yetişkinlikte kısmi bir azalma gösterse 
de tekrarlayıcı davranış ve sınırlı ilgi alanlarına ilişkin belirtiler çoğunlukla devam etmektedir. 
Zorlayıcı davranış olarak tanımlanan bazı belirtiler bireyin ve ailesinin toplumsal katılımını 
sınırlaması veya fiziksel zarar görmesine neden olmakta, ailenin stres yükünü arttırmaktadır. 
Zorlayıcı davranışların yönetiminde farmakolojik tedavilerin kısıtlı fayda sağlaması eğitsel ve 
davranışsal müdahalelerin kullanımını arttırmaktadır. Literatürde bildirilen bilimsel dayanaklı 
müdahalelerden biri olan Sosyal öykü™ uygulamasının yetişkin OSB’li bireyler ve zorlayıcı 
davranışlar üzerine etkilerine yönelik çalışma sayısı yetersizdir. Bu nedenlerle bu çalışmada 
yetişkin OSB’li bireylerde zorlayıcı davranışların azaltılmasında sosyal öykülerin etkililiği ve 
ailelerin bakım yüküne etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
 
Yöntem 
Çalışmaya dahil olma kriterlerini sağlayan 27,26,24 yaşlarındaki üç katılımcıya ve ailesine; 
uygulama öncesi psikiyatrik değerlendirmesine ilişkin Detaylandırılmış Veri Formu, Sorun 
Davranış Kontrol Listesi (SDKL), Gelişimsel Bozukluğu Olan Yetişkinlerde Psikiyatrik 
Değerlendirme Ölçeği (GBY-PDÖ) ve Zarit Bakıcı Yük Ölçeği (ZBYÖ) uygulanmıştır. Çalışma tek 
denekli çalışmalardan katılımcılar arası çoklu başlama düzeyi modeline göre planlanmıştır. 
İşlevsel davranış analizi doğrultusunda tanımlanan hedef davranışlara yönelik Gray 10.2 
kriterlerine uygun formatta oluşturulan sosyal öyküler araştırmacı tarafından uygulanmıştır. 
Hedef davranıştaki değişimler süre kaydı tekniği ile aileler tarafından kayıt edilmiştir. Güvenirlik 
ve sosyal geçerlilik verisi toplanmıştır. Uygulama sonrası SDKL ve ZBYÖ tekrar uygulanmıştır. 
Elde edilen veriler grafiksel analiz ve örtüşmeyen veri analizi yöntemleri ile değerlendirilmiştir. 
 
Bulgular 
Çalışmanın ön verileri ilk iki katılımcıdan oluşmaktadır. Birinci katılımcının hedef davranış süresi 
ortalaması başlama düzeyi evresinde 37 dk. iken uygulama evresinde 4,56 dk. düşmüştür ve 
grafik analizinde veri düzey ve eğiliminin istendik yönde değiştiği görülmüştür. İkinci katılımcının 
ise ortalama süreleri 50,9 dk. dan 28,7 dk. gerilemiş, veri düzey ve eğiliminde istendik yönde 
orta düzeyde bir değişiklik görülmüştür. Mutlak düzey değişikliği büyüklüğü sırasıyla 37, 6 olarak 
saptanmıştır. Başlama düzeyleri ve uygulama evreleri arasındaki örtüşmeyen veri yüzdesi 
sırasıyla %94 ve %52 olarak bulunmuştur. Uygulama sonrası SDKL puanlarında hedef davranışla 
ilgili alt bölümde azalma tespit edilmiştir. 
 
Sonuç 
Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular gözlemin ve uygulamanın güvenilir olarak yapıldığını 
göstermektedir. Gray 10.2 kriterlerine bağlı kalarak araştırmacı tarafından uygulanan sosyal 
öykülerin, katılımcıların hedeflenen zorlayıcı davranışlarını azaltmada etkili olduğu ve 
katılımcılar arasında sonucun yinelendiği, bu etkinin ölçütü karşılar düzeyde izleme evresinde 
de devam ettiği ve genellenebilir olduğu anlaşılmaktadır. Aile üyelerinden öznel değerlendirme 
ile elde edilen sosyal geçerlik bulguları ve ZBYÖ sonuçları ise aile üyelerinin sosyal öykülere ve 
çalışmanın sonuçlarına ilişkin görüşlerinin olumlu olduğunu ve katkı sağladığını göstermektedir. 
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Komorbid psikiyatrik hastalıkların ve kullanılan psikotropların kognitif etkileri, zihinsel 
yetersizliğin düzeyi, motivasyon ve değerler doğrultusunda müdahalenin ve uygulama süresinin 
uygulamanın sonucuna etkileri olduğu düşünülmektedir. 

 
 

 
PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLARDAKİ İNTERNET BAĞIMLILIĞI, SİBER MAĞDURİYET 
DÜZEYLERİ VE ALGILANAN EBEVEYN İZLEMİNİN İNCELENMESİ 
Enes SARIGEDİK1 
1: Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 
 

Amaç 
Son yıl içerisinde Covid-19 ile birlikte evlerde geçirilen süreler arttı, bu süreçte bilgisayarda 
geçirilen süreler ve internet kullanımı özelikleri değişiklik göstermeye başladı. Bu gelişmelerin 
internet üzerinden zorbalığa uğrama ile olan ilişkisi üzerine bir çalışma yapılması amaçlanmıştır. 
 
Yöntem 
Çalışmacılara online ortam üzerinde ulaşılması planlandı. Sosyo-demografik form, Aile-Çocuk 
İnternet Bağımlılık Ölçeği (AÇİBÖ), Siber mağduriyet ölçeği, Anne Baba İzleme Ölçeği (ABİÖ) 
google anket yöntemi ile online ortama aktarıldı. Google anket formları online ortamda katılıma 
açıldı. Katılmayı kabul eden katılımcılara başlangıç aşamasında bilgilendirilmiş onam form 
sayfası açıldı. Form onamı verilmeden çalışmaya devam edilmesi engellendi. Hem çocuklardan 
hem de annelerden ayrı ayrı onam verilmesi istendi. Ölçeklerde yeterli sayıda soruyu yanıtlayan 
104 anne ve çocuk ile çalışma tamamlandı. Çalışmanın etik kurul onayı Düzce Üniversitesi Tıp 
Fakültesi klinik çalışmalar etik kurulundan alınmıştır. 

 
Bulgular 
Yaş ile ilgili olarak kız cinsiyette yaş ile siber mağduriyet ölçeği arasında istatistiksel olarak 
anlamlı zayıf derecede ilişki bulunmuştur (r: 0.308, p=0.28). AÇİBÖ ile internette geçirilen süre 
arasında istatistiksel olarak anlamlı zayıf düzeyde ilişki varken, ders haricinde geçirilen süre ve 
pandemi döneminde internete kullanımında artış ile istatistiksel olarak anlamlı orta düzeyde 
ilişki bulunmuştur (sırasıyla r: 0.281, p:0.004; r: 0.598, p<0.01; r: 0.475, p<0.01). Çocuğun sosyal 
medya hesabının olması siber mağduriyet ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
ilişkilidir(p=0.002). Ölçeklerin birbirleri ile olan ilişkileri değerlendirildiğinde AÇİBÖ ile Siber 
mağduriyet düzeyleri arasından istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu 
saptanmıştır (r=0.248 p=0.011). Hem AÇİBÖ hem de Siber mağduriyet ölçeği ile kısıtlayıcı izlem 
arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde zayıf düzeyde ilişki bulunmaktadır (r=0.,319 
p=0.001; r=0.239 p=0.015). 
 
Sonuç 
İnternet bağımlılığı ve siber mağduriyet gençler arasında hızla artmaktadır, Covid-19 süreci iki 
durumda için önemli bir faktör olabilir, ebeveyn izlemi de bu süreçte çocukların korunması 
açısından ihmal edilmemesi gereken bir süreçtir. 
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DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI ÇOCUKLARDA DAVRANIŞSAL PROBLEMLERİN VE YAŞAM 
KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI 
Yağmur Gündüz1, Kıymet Çelik2 

1: Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 
2: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri A.B.D., Neonatoloji Bilim Dalı 
 

Amaç 
Düşük doğum ağırlıklı (SGA) bebek, gebelik haftasına göre doğum ağırlığı on persantilin altında 
kalan bebek olarak tanımlanır. Annede hipertansiyon, annenin gebelikte sigara içmesi ve 
genetik faktörler dâhil birçok faktör gebelik yaşına göre düşük doğum ağırlığına neden 
olabilmektedir. SGA doğan bebeklerin ileriki yaşamlarında gelişimsel gerilik, yaşam kalitesinde 
bozukluk, duygusal, davranışsal ve dikkat problemlerinde artış olduğu bilinmektedir. Bu 
çalışmanın amacı, SGA olarak doğan çocukların okul öncesi dönemde duygusal, davranışsal 
problemlerin yanı sıra gelişimsel özelliklerini ve yaşam kalitelerini, aynı yaş grubu ve gebelik 
haftasına göre normal doğum ağırlıklı (AGA) çocuklar ile karşılaştırarak araştırmaktır.  
 
Yöntem 
Araştırmamız prospektif vaka kontrollü çalışma olarak planlandı. Çalışmaya 1 Ocak 2011 ile 1 
Ocak 2014 tarihleri arasında doğan ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan 
Yoğun Bakım Ünitesi’nde izlenmiş olan term SGA bebekler dahil edildi. Hasta dosyaları 
incelenerek iletişime geçilip, olgu rapor formları dolduruldu. Çalışmaya katılmayı kabul eden 20 
hasta çalışma grubuna dahil edilirken, çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğine farklı nedenlerle 
başvuran term ve AGA doğan, yenidoğan döneminde hastaneye  yatış öyküsü olmayan benzer 
yaş grubundan 20 olgu kontrol grubuna dahil edildi. Çalışmadaki tüm katılımcılara Ankara 
Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Sosyodemografik form, Çocuklar için Davranış Değerlendirme 
Ölçeği (ÇDDÖ) ve Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği(PEDSQL) kullanıldı. Çalışmada elde edilen 
bulgular SPSS (Statistical Program in Social Sciences) 21.0 paket programı ile istatistiksel olarak 
analiz edildi. 
 
Bulgular 
Çalışma grubuna 20 (63ay±7 ay), kontrol grubuna 20 (59ay±8 ay) çocuk alındı. Cinsiyet, doğum 
haftası ve poliklinik değerlendirilme yaşı açısından gruplar arasında farklılık saptanmadı. AGTE 
sonuçlarına göre SGA grubunda genel gelişim geriliği oranı kontrol grubuna göre daha yüksek 
saptandı (p=0,037). ÇDDÖ alt ölçeklerinden sosyal sorunlar ölçeğinde SGA grubu (57,10±8,74) 
puan, kontrol grubu (52,10±4,12) puan alarak, sosyal sorunların SGA grubunda anlamlı olarak 
yüksek olduğu saptandı (p=0,014). Aynı zamanda ÇDDÖ alt ölçeklerinden SGA doğan çocukların 
%30’unda anksiyete-depresyon sorunları,%25’inde saldırganlık sorunları, %20’sinde dikkat 
sorunları saptandı ve bu oran kontrol grubuna göre daha yüksek olmasına rağmen istatiksel fark 
saptanmadı. PEDSQL ölçeği değerlendirildiğinde,  okul işlevselliği puanı (OİP) SGA grubunda 
(70,35±26,92), kontrol grubuna (91,76±11,17) anlamlı olarak düşük bulundu(p<0,01). 
 
Sonuç 
Sonuç olarak term SGA çocuklar daha yüksek düzeyde sosyal sorunlara sahipti. Genel gelişim 
düzeyleri ve okul işlevsellikleri normal ağırlıkta doğan akranlarına göre daha geriydi. Bu 
hastaların uzun süreli izleminde gelişimsel gerilik, yaşam kalitesi ve davranışsal ve duygusal 
sorunlar açısından problem saptanabilmektedir. Ortaya çıkabilecek bozuklukların yetersiz 
tanınması veya yetersiz tedavisi, sadece hastaların yaşam kalitelerinin değil, aynı zamanda 
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topluma uyum sağlama yeteneklerinin de bozulmasına neden olabileceğinden bu hastaların 
uzun süreli takipleri önemlidir. 

 
 

 
 

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYESİ VE 
YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 
İrem Süzen¹, Tuba İnce Parpucu², Hadi Şaban Parpucu³ 
1: Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü  
2: Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü  
3: Isparta Gülşen Önal Özel Eğitim ve Uygulama Okulu 
 

Amaç 
Bu çalışmanın amacı Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların yaşam kalitesi düzeylerini ve 
yaşam kalitesi ile fiziksel aktivite seviyesi arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 
 
Gereç ve Yöntem 
Çalışmaya Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı olan 28 çocuk katılmıştır. Çocuk ve ebeveyn ile ilgili 
25 soruluk sosyodemografik form, çocukların ve ergenlerin yaşam kalitesini değerlendirmek için 
23 sorudan oluşan ‘’Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği- Ebeveyn Formu’’ ve fiziksel aktivite 
düzeylerini belirlemek için 9 sorudan oluşan ‘’Çocuklar İçin Fiziksel Aktivite Ölçeği’’ katılımcılara 
çevrimiçi anket aracılığıyla uygulanmıştır. Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) fiziksel, 
duygusal, sosyal ve okul ile ilgili işlevselliğin sorgulandığı dört alt bölümden oluşmaktadır. ÇİYKÖ 
sonucuna göre puanı daha yüksek çıkan kişinin yaşam kalitesinin daha iyi olduğu bir gösterge 
olarak ortaya konulur.  Çocuklar İçin Fiziksel Aktivite Ölçeği (ÇİFAÖ) son 7 gün içerisinde yapılan 
fiziksel aktiviteleri hatırlamaya yöneliktir. Sorular ile çocuğun son 7 gün içinde gerçekleştirdiği 
fiziksel aktiviteler ve bu aktivitelerin gerçekleştirilme sıklığı sorgulanmaktadır. 
 
Bulgular 
Çalışmaya 8 kız 20 erkek olmak üzere Otizm Spektrum Bozukluğu olan 28 çocuk katılmıştır. 
Çocukların yaş ortalaması 14,14± 3,92 yıl, boy uzunluğu ortalaması 151,17±21,90 cm, vücut 
ağırlığı ortalaması 52,01±23,97 kg’dır. Çocuğa Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı koyulduğu 
ortalama yaş 3,35±1,62 yıldır. Çocukların özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim aldığı 
süre ortalaması 8,58±4,03 yıldır. ’’Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği- Ebeveyn Formu’’nun 
fiziksel işlev parametresi ve fiziksel sağlık toplam puan ortalaması 56,10±22,69 (min: 12,50, max: 
84,37), sosyal işlev parametresi puan ortalaması 41,80±28,05, (min:0, max:100), duygusal işlev 
parametresi puan ortalaması 57,60±20,72 (min: 15, max: 90), okul işlev parametresi puan 
ortalaması 50,65±17,23 (min:20, max:90)’dır. Psikososyal sağlık toplam puanı 49,86±16,66 (min: 
23,33, max: 81,66) olduğu bulunmuştur. Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı konmuş 28 çocuğun 
ÇİYKÖ toplam puan ortalaması 49,87±19,08 (min: 0, max: 78,26) olduğu bulunmuştur. 
Çocukların fiziksel aktivite seviyesi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson 
Korelasyon analizi yapılmıştır. ÇİYKÖ toplam puanı ve ÇİFAÖ puanı arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). ÇİYKÖ alt puanlarından psikososyal sağlık ile ÇİFAÖ 
arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (p<0.05) 
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Sonuç 
Sonuç olarak; ölçek alt puanı olan duygusal işlev parametresinin en yüksek ortalama puan 
(57,60±20,72) ve sosyal işlev parametresinin en düşük ortalama puan (41,80±28,05) olduğu 
belirlenmiştir. Psikososyal sağlık toplam puanının (49,86±16,66)  fiziksel sağlık toplam 
puanından (56,10±22,69) daha düşük olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre; Otizm 
Spektrum Bozukluğu olan çocukların psikososyal sağlığının ve alt parametrelerden sosyal işlev 
parametresinin daha fazla olumsuz etkilendiğini belirtebiliriz. Çocukların fiziksel aktivite 
seviyeleri ve yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamakta ancak psikososyal yaşam 
kalitesi ile fiziksel aktivite seviyeleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.  
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SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4 6 ŞUBAT CUMARTESİ 
Moderatörler:  Dr. Süleyman Emre Özyürek 

Dr. Havvanur Eroğlu 
8:45 – 9:45  

  
OTİZME EŞLİK EDEN KOMORBİD DURUMLARIN UYKU KRONOTİPİNE YANSIMASI 
Hicran Doğru 

 
Amaç 
Otizm, sosyal etkileşimde ciddi bir bozulmaya, iletişimde sapmalar, kısıtlanmalar ve basmakalıp 
davranışlar ve tekrarlayıcı ilgi kalıplarının eşlik ettiği nöropsikiyatrik bir hastalıktır. Başlangıç 
genellikle 3 yaşından öncedir” (Kanner, 1992). “Otizm spektrum bozukluğu (OSB) ve otizm, 
karmaşık beyin gelişimi bozuklukları kümesinin genel terimleridir. Bu bozukluklar, sosyal 
etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim ve tekrarlayan davranışlarda sorunlar ile 
karakterizedir. Uyku sorunlarının, otizmli çocuklarda yaygın olduğu bilinmektedir. Biz bu 
çalışmada otizmin şiddeti ve eşlik eden komorbid durumlar ile uyku kronotipi arasındaki ilişkiyi 
araştırdık. 
 
Yöntem 
Çocuk ve ergen psikiyatri kliniğinde en az 1 yıldır OSB tanısı olan 35 hasta çalışmaya alınmıştır. 
Hastalar ve aileleri ile öncelikle bu çalışma için hazırlanan sosyodemografik veri formu 
üzerinden görüşme yapılmıştır ve psikopatolojileri değerlendirmek için yarı yapılandırılmış bir 
klinik görüşme aracı olan K-SADS uygulanmıştır. Ebeveynlere Çocuk Kronotip Anketi (CCTQ) ve 
Çocukluk Otizmi Derecelendirme Ölçeği (CARS) uygulanmıştır. CARS Skoru 30-37 için hafif- orta 
derecede otizmi belirtirken, 38 ile 60 skoru için şiddetli otizm olarak esas alınmıştır.  
 
Bulgular 
Çalışmaya toplamda 40 hasta alınmıştır (35 erkek ve 5 kız). Hastaların yaş ortalaması 
9.5±3.0’dür. 32 hasta il merkezinde yaşarken, 8 hasta il dışı bölgede ikamet etmekteydi. 
Hastalardan 16 tanesi normal okula, 19’u özel eğitime giderken, 5 tanesi hiçbir grup okula 
gitmiyordu. Şiddetli otizmi olan hastalar %65.2 si (n=15)  özel eğitime gidiyorken, hafif-orta 
şiddetle otizmi olanların yalnızca %23.5’i (n=4) tanesi özel eğitime gidiyordu. VKİ indeksi fazla 
olanların, otizm şiddeti da daha yüksekti (p=0.007). Ailenin gelir düzeyine göre otizm şiddeti 
araştırıldığında düşük-orta gelirli ailelerin çocuklarında % 64.5’sında şiddetli otizm, yüksek gelirli 
ailelerin çocuklarının ise %33’ünde şiddetli otizm bulguları görülmekteydi (p=0.02).  Erkek ve kız 
çocuklarında cinsiyet ile otizm şiddeti açısından fark yoktu. Otizm şiddeti ile sabahlık, ara form 
ve akşamlık özellikleri açısından fark olmamakla birlikte, otizmli çocuklarda en sık görülen 
kronotip özelliği ara form idi (%37.5), p=0.945. Ebeveynlerin gözünden değerlendirilen, tek 
maddelik kronotip özelliği alt grubu da benzer özellikteydi. Otizm ve DEHB komorbiditesi olan 
hastaların %69.2 sinde akşamlık kronotipi baskın iken, içe yönelim bozukluğu komorbiditesinde 
daha çok ara form, mental retardasyon öyküsünde ise sabahlık form baskın olarak 
gözlenmiştir(p=0.017).  
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Sonuç 
OSB’na sıklıkla uyku şikayetleri eşlik eder. En yaygın görülenler uyku başlangıç sorunları, erken 
uyanma ve gece uyku fragmantasyonudur. Araştırmalar, OSB'li kişilerin yaklaşık % 40-80'inin 
uyku problemleri yaşadığını göstermektedir (2). Bizim çalışmamızda bulduğumuz sonuçlar, 
otizm hastalarının daha çok akşam ara tip kronotipinde bulunduğunu göstermektedir ancak 
DEHB komorbiditesi daha çok akşam kronotipi ile ilişkili bulunmuştur.  Otizm şiddeti ile kronotip 
arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır.  Ancak elde ettiğimiz veriler eşlik eden komorbid 
durumların otizmde mevcut olan uyku sorunları ile ilişkili olabileceği göstermektedir. Ancak 
uyku kronotipi  eşlik eden psikopatolojinin bir yansıması mı yada bu  psikopatolojinin bir nedeni 
mi, bu spesifik ilişkiyi belirlemek için gelecekte daha ayrıntılı araştırmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
 
Kaynaklar 

1. Hering, E., Epstein, R., Elroy, S., Ianco, D. R. and Zelnik, N. Sleep patterns in autistic children. J. Autism. Dev. 
Disord., 1999, 29: 143– 147 

2. Richdale, A. Sleep problems in autism: prevalence, cause, and intervention. Dev. Med. Child. 
Neurol., 1999, 41: 60– 66. 

 

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN COVID-19 
AŞISI HAKKINDAKİ BİLGİLERİ VE DÜŞÜNCELERİ 
Mukaddes Sakallı Demirok1, Başak Bağlama1, Nazife Sultanoğlu2 
1: Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Ana Bilim Dalı  
2: Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
 

Özet 
Tüm dünyada olduğu gibi KKTC ve Türkiye Covid-19 pandemisinden her alanda oldukça 
etkilemiştir. Son günlerde Covid-19 aşısı ile ilgili birçok gelişme olduğu gündeme gelmektedir. 
Toplumlarda Covid-19 aşısı ile ilgili çeşitli görüşlerin olduğu görülmektedir. Günümüzde, her ne 
kadar yeterli sayıda bilimsel araştırma ile desteklenmemiş olsa da, aşıların Otizm Spektrum 
Bozukluğu na (OBS) neden olduğu konusunda bazı spekülasyonlar bulunmaktadır. OBS tanısı 
almış çocuğa sahip ailelerin aşılara bakış açılarının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu 
bağlanmda araştırmanın amacı OSB Tanılı çocuğa sahip ailelerin, Covid-19 aşısı hakkındaki bilgi 
ve düşüncelerinin incelenmesidir. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 25 sorudan 
oluşan anket formu aracılığı ile elde edilmiştir. Araştırmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
ve Türkiye’de  yaşayan özel eğitim kurumlarına devam eden OSB tanısı almış çocuğa sahip 
ailelerin dahil edilmesi planlanmaktadır.  
Araştırma kapsamında; ebeveyn ve çocuklara ait kişisel bilgiler, hangi ülkenin geliştirdiği aşıya 
güven duydukları, Covid-19 aşısı ile ilgili bilgi kaynakları, Covid-19 aşısı ile ilgili en çok bilgi sahibi 
olmak istedikleri konular ve OSB tanılı çocuklarının Covid-19 salgınında sağlık kurallarına uyum 
gösterme davranışları ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Anketin ikinci bölümünde Ebeveynlere 
Covid-19 aşısının etkililiğine, yan etkilerine ve hem kendisine hem de çocuğuna aşı yaptırma 
konusundaki düşünceleri sorulmuştur. Araştırmanın yöntemi, ve elde edilen veriler frekans ve 
yüzdelik hesaplamalar yapılarak tablolar halinde sunulacaktır. 
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU VE COVID-19 ARAŞTIRMALARINA YÖNELİK BİR 
İÇERİK ANALİZİ 
Başak Bağlama1, Mukaddes Demirok1, 

1: Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 
 

Özet 
2019 yılının son aylarında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını 
süresince alanyazında çeşitli araştırmalar olduğu görülmektedir. Sağlık, ekonomi, turizm, eğitim 
gibi birçok alanda güncel araştırmaların araştırmacılar tarafından pandemi ile ilgili mevcut 
durumu ortaya koyduğu araştırmaların eğilimlerinin önemli olması bu araştırmayı gerekli 
kılmaktadır. Her bireyi etkileyen pandemi, otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı almış bireyleri 
de farklı açılardan etkilemiştir. Bu araştırmanın amacı, pandemi sürecinde OSB tanılı bireyleri 
konu alan araştırmaların eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Yapılan 
alanyazın taraması sonucunda elde edilen ve araştırmaya dahil edilen araştırmalar; araştırma 
alanı, konu, araştırma yöntemi, katılımcılar, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve analizi 
ve sonuç kriterlerine göre incelenmiştir. Araştırma bulgularına anahtar kelimeler ile tarama 
yapılarak ulaşılmıştır.  

 

 
GELİŞİM GERİLİĞİ OLAN ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN ÖZEL EĞİTİM ALAN 
ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL EĞİTİMDE PEDAGOJİK MÜZİK TERAPİ UYGULAMALARINA 
YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ 
Burak Sağırkaya 

 
Bu bildiri; Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, 
Müzik Eğitimi Bilim Dalı bünyesinde gerçekleştirilen "Özel Eğitim Öğretmenlerinin Pedagojik Müzik Terapi 
Tekniklerini Uygulama Durumları" adlı üç evreden oluşan doktora tez araştırmasının birinci evresini içermektedir.  

 
Özet 
Otizm spektrum bozukluğu (OSB) ve gelişim geriliği tanısı olan özel gereksinimli çocukların, 
neredeyse tamamının eğitim ve gelişim sürecinde müzik önemli bir yer tutmaktadır.  Nitekim 
alanyazın incelemeleri özel eğitim (ÖE) süreçlerinde bireyselleştirilmiş müzik temelli 
uygulamaların (MTU), müzik dışı kazanım alanlarına yönelik etkilerini ortaya koymaktadır. 
Alanyazında tespit edilen bu etkiler; özgüven artışına dayalı başarı duygusunun aktive 
edilebildiği, bilişsel ve motor gelişim alanlarında işlevsellikler kazandırılabildiği, fiziksel/zihinsel 
gelişime sözel/sosyal iletişim becerisine katkı sağlanabildiği, istendik davranış değişimi ve dikkat 
geliştirmede artışların gerçekleştirilebildiği yönündedir. Fakat ilgili alan araştırmalarında ÖE 
gereksinimli çocukların eğitim/öğretim süreçlerine neredeyse her yönüyle dahil olan özel eğitim 
öğretmenleri (ÖEÖ) grubunun; müzik temelli eğitim/gelişim ve müzik temelli terapötik kazanım 
elde etme süreçlerine yönelik; mesleki uygulama, gelişim ve yeterliliklerine dair çalışmaların yer 
almadığı görülmektedir. Bu sebeplerden dolayı alan öğretmenlerine yönelik, ÖE'de pedagojik 
müzik terapi (PMT) üzerine bir seminer gerçekleştirilmiş ve araştırma bulgularına seminer 
sırasında elde edilen veriler üzerinden ulaşılmıştır. Böylece ÖEÖ'nin; ÖE'de kullanılan müzik 
terapi teknik ve yaklaşımlarını tanıması, çocuğun değişim/gelişim/eğitim sürecinde MTU'ın 
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geliştirilmesi ve kullanılmasına dair öğretmen rolünün incelenmesi ve buna bağlı olarak da alana 
yönelik öncül bir durum tespit çalışmasının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 
 
Araştırmanın Amacı 
Araştırma özel eğitim bölüm mezunu olup OSB ve gelişim geriliği tanısı olan ÖE gereksinimli 
çocuklarla çalışan ÖEÖ'nin PMT tekniklerini tanımaları, PMT uygulamalarının eğitim/gelişim 
alanlarına yönelik etkisini deneyimlemeleri ve mesleki gelişim süreçlerinde bir hareketlilik 
(mobilizasyon) başlatılması amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda gelişim geriliği olan 
çocuklarla çalışan özel eğitim alan öğretmenlerine didaktik ve uygulama bölümlerinden oluşan 
özel eğitimde pedagojik müzik terapi semineri (ÖEPMTS) gerçekleştirilmiş olup seminer, hizmet 
içi semineri niteliğini taşımaktadır.  
 
Araştırmanın Önemi 
Bu araştırmada; ÖE'de bire bir çalışma ilkesi doğrultusunda yeni teknik ve yaklaşımların ÖEÖ'ne 
aktarımının önemli olduğu, ÖE'de müziğin terapötik etkisinin öğretmen görüşleriyle ortaya 
çıkarılmasının önemli olduğu, ÖE'de müziğin terapötik etkisinin ÖEÖ tarafından da 
kullanılabilirliğinin önemli olduğu düşünülmektedir. 

 
Araştırmanın Yöntemi 
Seminer sürecinde öğretmenlere yöneltilen yönergelerden elde edilen nicel veriler yorumlayıcı 
paradigmaya dayalı durum betimlemesi modeli ile aktarılmıştır. Araştırma verileri, oluşturulan 
anket formu ile sağlanmıştır. ÖEPMTS Semineri sırasında; "Müzik terapi nedir? ÖE'de müzik 
terapinin etki alanları nelerdir? Pedagojik müzik terapi ne demektir?" başlıklarından oluşan 
didaktik bir sunum gerçekleştirilmiş, akabinde araştırmacı tarafından PMT teknik ve yaklaşımları 
uygulama örnekleriyle sunulmuştur. Bu teknik ve yaklaşımlar sırasıyla; Orff müzik terapi, 
Nordoff Robbins müzik terapi, kreatif müzik terapi ve duyu bütünleme uygulamalarında MTU'ın 
işlevsel kullanımından oluşmaktadır.  
 
Araştırmanın Bulguları 
 Elde edilen verilerle ÖEÖ'nin; müzik terapiye bakış açıları, müzik temelli algıları, müzik temelli 
yeterlilikleri, sınıflarında MTU'dan yararlanma durumları ve çocuğun müzik dışı eğitim/gelişim 
alanlarına yönelik MTU'ı gerçekleştirme durumları tespit edilmiştir.  
 
Araştırmanın Sonuçları 
ÖEPMTS sonrası ÖEÖ'nin; ÖE'de müziğin müzik dışı pedagojik amaçlara yönelik terapötik etkisini 
gelişimsel bir boyutta deneyimledikleri, OSB ve gelişim geriliği tanısı olan ÖE'e gereksinim duyan 
çocukların müzik dışı gelişim alanlarına yönelik PMT unsurlarını ÖEÖ tarafından (pedagojik 
hedefler doğrultusunda) kullanılabilirliğinin mümkün olduğu, müzik terapi süreçlerinin ÖE'in her 
seviyesinde kullanılabilir olduğu görüşünün ÖEÖ tarafından benimsendiği, MTU'ın ÖEÖ 
tarafından birey üzerindeki gelişimsel alanlara yönelik geliştirici/eğitici bir amaç doğrultusunda 
kullanımının mümkün olduğu, seminer sürecinin öğretmen mesleki gelişimine katkı sağladığı ve 
alan üzerine mesleki motivasyonlarını arttırıcı eğitim süreçlerine ihtiyaç duyulduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  Uygulayıcı açısından sınırlı oranda müzik temelli yeterliliğe gereksinin duyan PMT 
teknik ve yaklaşımlarının, ÖEÖ tarafından hangi multi-disipliner sınırlar dahilinde 
kullanılabileceği, hangi paydaşların müzik terapi süreçlerine dahil edileceği, ÖEÖ'nin hangi 
mesleki yeterlilik ve gelişim süreçlerinden geçmesi gerektiği bu araştırma sürecinde ileri 
araştırmalara yönelik yargı tümceleri olarak tespit edilmiştir. 
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SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 5 6 ŞUBAT CUMARTESİ 
Dr. Havvanur Eroğlu 21:40 – 23:00  

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİN KARDEŞLERİNE İLİŞKİN 
TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 
Makbule SUNGUR, Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN 
 

Amaç 
Bu çalışmada, Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) gösteren bireylerin kardeşleriyle 
ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. 
 
Yöntem 
Bu araştırma kapsamında Türkiye’de OSB gösteren bireylerin kardeşleriyle ilgili yapılan 
lisansüstü çalışmalara ulaşmak için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi 
(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) sayfasından “otizm spektrum bozukluğu, kardeş, 
kardeş ilişkisi” gibi anahtar sözcükleri ile yapılan arama sonucunda ulaşılan çalışmalar 
incelenmiştir. Araştırma kapsamında yer alacak çalışma sayısında yeterlilik elde etmek için yıl 
sınırlaması yapılmamıştır.  Ulaşılan çalışmaların 2000-2020 yılları arasında yapılan çalışmalar 
olduğu ve OSB’nin bu süreçteki farklı isimlerinin “otistik, yaygın gelişimsel bozukluk ve otizm 
spektrum bozukluğu” çalışmalarda geçtiği görülmektedir. Çalışmanın dahil edilme kriterini 
karşılayan 19 lisansüstü tez çalışmaya dahil edilmiştir. 
 
Bulgular 
Çalışma kapsamında yapılan kaynak taraması sonucunda Türkiye’de OSB gösteren bireylerin 
kardeşleriyle ilişkili ulaşılan araştırmalar konularına göre 5 kategoriye ayrılarak incelenmiştir. Bu 
kategoriler; 1) OSB gösteren bireylerin normal gelişim gösteren kardeşleri ile kardeş ilişkilerini 
inceleyen araştırmalar, 2) OSB gösteren kardeşe sahip bireylerin sosyal-duygusal özelliklerini 
inceleyen araştırmalar, 3) OSB gösteren kardeşe sahip bireylerde görülen psikolojik problemleri 
inceleyen araştırmalar, 4) OSB gösteren kardeşe sahip bireylerin aileleri ile ilgili duygu ve 
düşüncelerini inceleyen araştırmalar, 5) OSB gösteren kardeşe sahip bireylerin yaşadıkları 
sorunları inceleyen araştırmalar olarak belirlenmiştir. İncelenen bazı çalışmaların birden fazla 
kategoriye uygun olduğu tespit edilmiştir.  Birden fazla kategoriye uyan çalışmalar her 
kategoride ayrı olarak ele alınmıştır.  Her bir kategori de kendi içinde araştırmada kullanılan 
yöntemlere göre, araştırma katılımcılarının demografik bilgilerine göre ve araştırma bulgularına 
göre üç kategoride incelenmiştir. 
 
Sonuç 
Ülkemizde OSB gösteren bireylerin kardeşlerine ilişkin yüksek lisans, tıpta uzmanlık ve doktora 
derecesinde çalışmalar yapılmıştır. İncelenen çalışmaların farklı yaş aralığında hem kız hem 
erkek kardeşlerle yapıldığı görülmüştür. Çalışmalar farklı araştırma yöntemleri ile ve İstanbul, 
İzmir, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Aydın, Kırklareli, Denizli gibi farklı illerde yürütülmüştür. 
Çalışmalarda amaçlar ve yöntemler doğrultusunda farklı veri toplama araçları kullanılmıştır. OSB 
gösteren bireye sahip kardeşlerin hem psikolojik hem sosyal-duygusal, hem toplumsal, hem de 
ebeveynleri ile çeşitli sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Yaşanan sorunların daha iyi ortaya 
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konabilmesi için ileride yapılacak çalışmalarda betimsel ve yarı yapılandırılmış görüşme 
araştırma modellerinin kullanılması önerilmektedir. 

 

 
 
OTİZMLİ ÇOCUKLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN ÖNEMİ ÜZERİNE YAPILMIŞ 
ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ: META ANALİZİ 
Kübra KAYA, Hulusi ALP 
 

Amaç 
Bu çalışmanın amacı, otizmli çocuklarda beden eğitimi ve sporun önemi üzerine yapılmış 
araştırmaları meta-analiz yöntemiyle incelemektir.   
 
Yöntem 
Araştırma verilerin toplanmasında literatür tarama tekniği kullanılmıştır. Çalışma ulusal alan 
yazın ile sınırlandırılmıştır. Hedeflenen örneklem grubu üzerinde yapılmış olan çalışmalara 
seçilmiş olan anahtar kelimeler aracılığıyla Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi, Ulusal Veri 
Tabanı, Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik ve makalelerin referans listeleri online olarak 
taranarak ulaşılmıştır.  
 
Bulgular 
Elde edilen bulgulara göre, beden eğitimi ve spor programlarının otizmli çocukların 
davranışlarının olumlu yönde düzelmesine, motor performansın artmasına ve motor 
becerilerdeki gelişimlerinin korunması gibi gelişim alanlarına katkı sağladığı görülmüştür.  
 
Tartışma 
Otizmli çocukların eğitimlerinde, beden eğitimi ve spor programlarına daha fazla yer verilecek 
olursa çocukların sosyal ve motor becerilerinin gelişimin yanı sıra, yaşam kalitelerinde de bir 
artış olacağı söylenebilir. Bu durum çocuklarının ailelerinin de kendilerini daha iyi ve mutlu 
hissetmelerine katkı sağlayabilir. 
 
Sonuç 
Otizmli çocukların, gelişim düzeylerine göre hazırlanan beden eğitimi ve spor programların, 
otizmli çocukları hem rehabilite edici hem de gelişimlerini desteklediği düşünülmektedir. 

 

 
 
 



 
ISPARTA OTİZM KONGRESİ  

 (4 - 7 ŞUBAT 2021) 

 

 
 

85 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU BİLGİLERİYLE 
PROBLEM DAVRANIŞLARDAN RAHATSIZ OLMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
İNCELENMESİ 
Yakup BURAK1, Ece ÖZDEN2, Ebrahim Mohammadzadeh SARDROUD2 
1: Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel eğitimi Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi 
2: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi, Yüksek lisans öğrencisi 

 
Özet: Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerin otizm spektrum bozukluğu bilgileriyle 
problem davranışlardan rahatsız olma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Bu amaç doğrultusunda araştırmanın verileri İzmir İli Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel 
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan okul 
öncesi öğretmenlerinden 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde toplanmıştır. 
Araştırmaya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan 48, genel eğitim kurumlarında 
çalışan 154 olmak üzere toplam 202 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Araştırma nicel 
araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeliyle desenlemiştir. Araştırmada veri toplama 
aracı olarak Segall (2011) tarafından geliştirilen Burak ve Ahmetoğlu (2020) tarafından Türk 
kültürüne uyarlaması yapılan Otizm Spektrum Bozukluğu Bilgi Ölçeği, Hizmet ve Uygulama 
Seçenekleri Anketi ve Sınıf İçi Rahatsız Edici Davranışlar Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi 
SPSS-25 programında gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz sonucundan elde edilen bulgulara 
göre her iki kurumda çalışan okul öncesi öğretmenlerin otizm spektrum bozukluğu bilgileriyle 
problem davranışlardan rahatsız olma düzeyleri arasında herhangi bir ilişki tespit edilmezken, 
otizm spektrum bozukluğu olan çocukların eğitiminde kullanılan strateji, yöntem ve teknikler 
konusunda farkındalıkları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan okul öncesi öğretmenlerin otizm spektrum 
bozukluğu bilgi düzeylerinin genel eğitim kurumlarında çalışan okul öncesi öğretmenlerin bilgi 
düzeylerinden daha yüksek olduğu, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan okul 
öncesi öğretmenlerin otizm spektrum bozukluğu olan çocukların eğitiminde kullanılan strateji, 
yöntem ve teknikler konusunda farkındalık düzeylerinin genel eğitim kurumlarında çalışan 
okul öncesi öğretmenlerinkinden daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

 

 
BİPOLAR BOZUKLUKTA BENLİK SAYGISI VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLİŞKİSİ 
Gülin Özdamar Ünal 
 

Amaç 
Genellikle erken yetişkinlik döneminde başlangıç gösteren, yineleyen hastalık dönemlerinin 
gözlendiği bipolar bozukluğun klinik seyrinde sosyal desteğin önemli rol oynadığı 
düşünülmektedir. Algılanan sosyal destek arttıkça hastalık seyrinin olumlu yönde etkilendiği, 
benlik saygısında, yaşam kalitesinde, topluma uyum becerilerinde, sorunlarla başa çıkma 
kapasitelerinde artış gözlendiği bildirilmektedir. Bu araştırmada Bipolar Bozukluğu olan 
hastalarda algılanan sosyal destek ve benlik saygısının klinik ve psikososyal faktörlerle ilişkisini 
ortaya koymak amaçlanmıştır. 
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Metod 
Ekim 2020-Ocak 2020 tarihleri arasında Psikiyatri Kliniğinde Bipolar Bozukluk teşhisi ile takip 
edilmekte olan remisyon dönemindeki 69 gönüllü hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara Young 
Mani Derecelendirme Ölçeği (YM), Hamilton Depresyon Ölçeği (HD), Rosenberg Benlik Saygısı 
Ölçeği (RBSÖ), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) uygulandı. Ölçek skorlarıyla 
sosyodemografik ve klinik özellikler arasındaki ilişki Spearman korelasyon testiyle incelendi. 
 
Bulgular 
Ortalama yaşları 40 (21-72) olan 26 (%37.68) erkek, 43 (%62.31) kadın hastanın sonuçları 
değerlendirildi. Hastaların ölçeklerinin ortalama skor değerleri RBSÖ 24±6.8 (10-40), YM 4±1 (0-
44), HD 5±1 (0-53). ÇBASDÖ 55±19 (12-84), alt ölçekleri aile 20±7.1 (4-28), arkadaş 17±7.5 (4-
28), özel insan 16±7.6 (4-28) idi. RBSÖ ortalama skorları ile ÇBASDÖ ortalama skorları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon saptandı (korelasyon katsayısı(KK)=0.296, 
p=0.013). Ölçek skorlarıyla hastaların klinik ve sosyodemografik özelliklerinin korelasyonu 
incelendiğinde RBSÖ skorları ile eğitim düzeyi(KK=0.256, p=0,034); hastalık süresi (KK=-0.700, 
p=0.00), toplam hastalık atak dönemi sayısı (KK=- 0.281, p=0.020), son yatışının üzerinden geçen 
zaman (KK=-0.301, p=0.012) arasında, ÇBASDÖ skorları ile eğitim (KK=0.302, p=0.012) arasında, 
ÇBASDÖ-Aile alt ölçeği skorları ile eğitim (KK=0,358, p=0.002) arasında, ÇBASDÖ-Arkadaş alt 
ölçeği skorları ile eğitim (KK=0.246, p=0.041 ) arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon 
saptandı. Ayrıca RBSÖ skorları arasındaki fark dul ve bekar olanlar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı idi. Diğer faktörlerle anlamlı bir ilişki saptanmadı. 
 
Tartışma 
Bu araştırmada Bipolar Bozukluk hastalarında benlik saygısı ve algılanan sosyal destekle ilişkili 
klinik değişkenleri ortaya koymak amaçlanmıştır. Sosyal bir varlık olan insanın kendisine yönelik 
tutumunda ötekilerle olan ilişkisinin önemi bu çalışma ile bir kez daha ortaya koyulmuştur. 
Verilerimizde literatürle uyumlu olarak hastaların algıladıkları sosyal destek düzeyinin 
artmasıyla benlik saygısının da arttığı saptanmıştır. Sosyal ilişkilerde yıkıcı etkileri olan, bu 
nedenle daha fazla ruhsal reddedilmeye maruz kalan Bipolar Bozukluk başta olmak üzere pek 
çok ruhsal hastalıkta, hastaların çevresindeki insanlardan memnuniyetsizliğin, kendine verdiği 
değeri olumsuz yönde etkileyebileceği öngörülebilir.  
Çalışmamızdan elde edilen bir diğer önemli bulgu ise hastalıkla geçirilen süre, hastalığın 
alevlenme dönemlerindeki artışın ve son yatış üzerinden geçen zamandaki azalmanın benlik 
saygısında azalma ile ilişkili olduğu gözlenmiştir. Yapılan çalışmalarda kronik ruhsal hastalıkların 
şiddeti ve hastalık süresindeki artışın benlik saygısında azalma ile ilişkili olduğu bildirilmektedir.  
Sonuç olarak; Bipolar Bozukluk hastalarının sosyal destek sistemlerinin etkinleştirilmesinin ve 
özsaygılarının korunmasının klinik seyri olumlu olarak etkileyebileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
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OTİZMİ TANIMAK: AİLE HEKİMLERİNİN ÇOCUKLUK ÇAĞI OTİZMİ HAKKINDAKİ BİLGİ 
DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Başar Ayrıbaş1, Beycan Gözde Ayhan2  
1: Doktor Öğretim Üyesi, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 
2: Uzman Doktor, Kars Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 
 

Amaç 
Otizm Spektrum Bozuklukları çocukluk çağında başlayan ve belirgin işlevsellik kaybına neden 
olan nörogelişimsel bozukluklardır. Her ne kadar otizm prognozundaki en belirleyici 
faktörlerden biri erken tanı olarak öne çıksa da, otizme sahip çocukların tanı almasının geciktiği 
bilinmektedir. Bu bağlamda aile hekimlerinin otizm hakkındaki bilgi düzeylerinin hem tanı hem 
de tedavi üzerinde belirleyici olabileceği düşünüldüğünden, yürüttüğümüz bu çalışmada aile 
hekimlerinin otizm bilgi düzeylerini belirlemeyi amaçladık.  
 
Yöntem 
Türkiye’deki farklı illerde çalışan aile hekimi ve aile hekimliği uzmanlık öğrencilerine 
sosyodemografik veri formu ve Sağlık Çalışanlarının Çocukluk Çağı Otizmi Hakkında Bilgi Anketi 
(SÇÇÇOHBA) online iletildi. Toplamda 49 katılımcının verileri analiz edildi.  
 
Bulgular 
Katılımcıların %40.8’i uzman aile hekimi olarak görev yapmaktayken, %32.7’si uzmanlık eğitimi-
ne devam eden ve %26.5’i uzmanlık eğitimi almayan aile hekimlerinden oluştu. Katılımcıların 
%12.2’si daha önce otizm tanısı koyduğunu bildirirken %16.3’ü de aktif olarak otizm hastası 
tedavi etmekte olduğunu bildirdi. Katılımcıların % 91.8’i uzmanlık eğitiminde çocuk psikiyatrisi 
rotasyonu olmadığını bildirdi.  Katılımcıların %59.2’si kendini “bir miktar bilgim olsa da kendimi 
otizm konusunda yetkin hissetmiyorum” olarak tanımlarken kendini tam olarak yetkin hisseden 
hiçbir katılımcı olmadı. Katılımcıların otizm bilgi anketi ortalama skoru 13.89 olarak bulundu. 
Katılımcıların en az yarısının bilmediği ya da yanlış bildiği ölçek maddeleri, otizmle epilepsi eş 
tanısı, otizmle zeka geriliği eş tanısı ve otizmle anormal yeme alışkanlıkları ilişkisi olarak gözlen-
di. Aile hekimi uzmanları (20) ile uzmanlık eğitimi devam eden veya uzmanlık eğitimi almayan 
aile hekimlerinin (29) ölçek total skorları sırasıyla 13.90 (SD:2.78) ve 13.89 (SD:2.87) olarak 
saptandı. Ölçek alt maddelerinde de gruplar ortalama skorlar açısından farklılık göstermedi.  
 
Sonuç 
Çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlar benzer örneklemlerde yapılan diğer çalışmalar ile uyumlu 
olarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızda aile hekimlerinin hem subjektif olarak hem de ölçek 
skorları ile değerlendirildiğinde otizm bilgi düzeylerinin tanı ve tedavide yetkinlik sağlayacak 
düzeyde olmadığı görülmüştür. Otizm spektrum bozukluklarında erken tanının psikososyal ve 
medikal tedavilere yanıtı olumlu olarak etkilediği ve böylelikle prognozu iyileştirdiği 
gösterilmiştir. Günlük pratikte otizmin belirtilerinin başladığı yaş grubuyla sık olarak karşılaşan 
aile hekimlerinin, bu hastalıkla ilgili meslek içi eğitimler ve uzmanlık eğitimi müfredatının otizmi 
de kapsaması yoluyla bilgi düzeylerinin artmasının otizm tanı ve tedavisinde kritik bir katkı 
olacağı düşünülebilir. 
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN 
UMUT, UMUTSUZLUK VE YILMAZLIK DÜZEYLERİ İLE İLGİLİ YAPILMIŞ BİLİMSEL 
ÇALIŞMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 
Burcu UYGUR YEŞİLNACAR1 , İbrahim H. DİKEN1 

1: Anadolu Üniversitesi  
 

Amaç 
Bu çalışmanın amacı Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı almış olan çocukların 
ebeveynlerinin umut, umutsuzluk ve yılmazlık düzeylerinin incelendiği çalışmaların betimsel 
olarak gözden geçirilmesidir.  
 
Yöntem 
Çalışmada doküman analizi yapılmıştır. Bu kapsamda “YÖK Ulusal Tez Merkezi”, “Dergi-Park”, 
“Ulak-Bilim”, “Google Akademik” gibi internet sitelerinde taramalar gerçekleştirilmiştir. Bu 
kaynaklardan erişimi olmayan ücretli araştırmalara da ‘gop-elibrary.com’ adresinden erişim 
sağlanmıştır. Taramalarda anahtar sözcük olarak “Otizm spektrum bozukluğu ve otizm” 
kelimeleriyle beraber “Aile, ebeveyn, anne-baba”, “Umut”, “Umutsuzluk”, “Yılmazlık” ve 
“Esenlik”,  yabancı kaynaklar içinde ‘‘Autism ve autism spectrum disorder’’kelimeleriyle birlikte, 
‘‘Family’s Hope’’, ‘‘Despair’’, ‘‘Resilience’’ kelimeleri aranmıştır. İnternet sitelerinde yapılan 
araştırmada daha çok çalışmaya ulaşabilmek için yıl önkoşulu aranmayarak erişimi olan 16 
makale ve 13 tez bulunmuştur. Aranan çalışmaları belirlemek için tarama yapılırken bir takım 
kriterlere bakılmıştır. Bunlar: a)Çalışmanın OSB gösteren çocukları olan ailelerle alakalı olması,  
b) Çalışmanın OSB gösteren çocukları olan ailelerdeki umut, umutsuzluk ve yılmazlık düzeyleri 
durumlarını içermesi, c) Tezlerin yüksek lisans ya da doktora tezi olması şeklindedir.  
 
Sonuç 
Umut, Umutsuzluk ve Yılmazlık konularının OSB gösteren çocukların aileleri için son derece 
önemli ve birbiriyle ilişkili konular olduğu görülmüştür. OSB gibi hayat şartlarını zorlaştıran bir 
durumla mücadele ederken ebeveynlerin umutsuzluğu bir kenara bırakarak, umut ve yılmazlık 
duygularını geliştirmeleri aile bireylerinin birbirine kenetlenmesini ve yaşam kalitelerinin 
artmasını sağlamaktadır. 

 

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARIN SOSYAL ETKİLEŞİM 
BECERİLERİNİ ARTTIRMAYA ODAKLI TÜRKİYE’DE YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN 
GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 
Tuğba YANCI1 , İbrahim H. Diken1 

1: Anadolu Üniversitesi 
 

Amaç 
Araştırmanın amacı; 0-6 yaş arası otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların sosyal etkileşim 
becerilerini arttırmaya odaklı Türkiye’de yürütülen lisansüstü tezleri gözden geçirmektir.  
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Yöntem 
Çalışma kapsamında Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bağlı 
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi internet sitesinde “otizm spektrum bozukluğu”, 
“otistik bozukluk”, “etkileşim”, “sosyal etkileşim” anahtar kelimeleri kullanılarak alan yazı 
taraması yapılmıştır. Bu taramalar kapsamında a) Türkiye’de yapılmış olması, b) 0-6 yaş arası 
OSB gösteren çocuklarla ilgili olması, c) sosyal etkileşim becerilerini attırmaya yönelik olması, d) 
yüksek lisans veya doktora tezi olması dahil etme ölçütlerine uyan 10 araştırma çalışma 
kapsamına dahil edilmiştir.  
 
Sonuç 
Araştırma sonucunda; 0-6 yaş arası OSB gösteren çocukların sosyal etkileşim becerilerini 
arttırmak için kullanılan Akran Eğitimi Paketi, More Than Words Müdahalesi, Ailelere Koçluk 
Uygulamasıyla Sunulan İpucunun Giderek Arttırılması Öğretim Yöntemi, İpucunun Giderek 
Arttırılması Öğretim Yöntemi, Karşılıklı Taklit Eğitimi, Video Modelle Öğretim Yöntemi, ETEÇOM 
Programı’nın etkili olduğu görülmüştür.  

 

 
TÜRKİYE’DE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERLE SOSYAL ÖYKÜ 
KULLANILARAK YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BETİMSEL ANALİZİ 
Olcay HORZUM¹, İbrahim H. DİKEN² 
1: Özel Eğitim Öğretmeni 
2: Prof. Dr, Anadolu Üniversitesi 
 

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylere yeni beceri ve davranış kazandırmada kullanılan 
önemli bilimsel dayanaklı uygulamalardan birisi de sosyal öykülerdir. Türkiye’de OSB olan 
bireylerle yürütülmüş lisansüstü tez çalışmalarına baktığımızda sosyal öyküler kullanılarak 
yürütülen çalışmaların da olduğu görülmektedir. Fakat Türkiye merkezli alan yazındaki 
lisansüstü tezlerin betimsel olarak analiz edildiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Türkiye’de OSB 
olan bireylerle sosyal öyküler kullanılarak yürütülen lisansüstü tez çalışmaların bir çalışma 
altında toplanması ve bu tezlere ilişkin bilgilerin bir arada sunulmasının OSB olan bireylerin yakın 
çevresindeki kişilere (öğretmen, ebeveyn, birincil bakıcı) faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu 
gereksinimden hareketle bu çalışmada, Türkiye’de OSB olan bireylerle sosyal öykü kullanılarak 
yapılan lisansüstü tez çalışmalarını betimsel olarak analiz etmek amaçlanmıştır. Araştırmaya 
dahil edilen 15 lisansüstü tez çalışması; (a) incelenen lisansüstü tezlere ilişkin bilgiler; yayın türü, 
çalışmanın yapıldığı şehir, üniversite, enstitü ve anabilim dalı, (b) incelenen lisansüstü tezlerin 
demografik özelliklerine ilişkin veriler; katılımcı sayısı, katılımcı yaşı, katılımcı tanısı, katılımcı 
dönemi, bağımlı değişken ve bağımsız değişken, (c) incelenen lisansüstü tezlerin yöntemlerine 
ilişkin veriler; ortam, zaman, uygulamacı, öğretim şekli ve araştırma modeli, (d) incelenen 
lisansüstü tezlerin sonuçlarına ilişkin veriler; gözlemciler arası güvenirlik, uygulama güvenirliği, 
sosyal geçerlik, etkililik, genelleme ve izleme başlıkları ve alt başlıklar altında incelenmiştir. 
Araştırmanın sonuçları ileriye dönük öneriler ışığında tartışılmıştır. 
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTSEL DEĞERLENDİRME 
SÜRECİNE İLİŞKİN REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ PERSONELİNİN GÖRÜŞLERİNİN 
İNCELENMESİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 
Çağrı Giray 

 
Giriş 
Otizm son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde adı sıkça duyulan bir nöro-gelişimsel 
bozukluk ve özel eğitim dalıdır (Kırcaali- İftar, 2013). Amerikan Psikiyatri Birliği, Ruhsal 
Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM) beşinci baskısında (DSM-5) tanısını 
değiştirmiştir. Yeni tanımda “Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB)” terimi kullanılmamaktadır. 
DSM-5 Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)’nun tanımını “Toplumsal etkileşim, duygusal 
karşılıklılık, sözel ve sözel olmayan iletişim ve sembolik oyun alanlarında var olan güçlüklerle 
karakterize bir grup bozukluğu kapsayan şemsiye bir terim” olarak yapmaktadır (Tortamış- 
Özkaya, 2013). OSB olan çocuklar ve diğer alanlarda özel gereksinimli olan tüm öğrenciler eğitsel 
tanı/değerlendirme, kademe geçişi gibi bağlamlarda Rehberlik Araştırma Merkezlerine (RAM) 
gitmek durumundadır. RAM, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
Yönergesi’nde “Rehberlik ve araştırma merkezleri, il veya ilçelerdeki rehberlik ve psikolojik 
danışma hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerinin planlanması, sunulması, koordineli bir şekilde 
yürütülmesi, sunulan hizmetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla faaliyet yürüten 
kurumlardır. Rehberlik ve araştırma merkezleri; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 
bölümü ve özel eğitim hizmetleri bölümü olmak üzere iki bölümden oluşur” şeklinde 
tanımlanmıştır (MEB, 2020). Ülkemizde çeşitli yıllarda yayımlanan özel eğitim ile ilgili kanun ve 
yönetmeliklerde özel gereksinimli bireylerin tanılanması, rehabilitasyon ve eğitim- öğretim ile 
ilgili iş ve işlemler Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’ne verilmiştir. Rehberlik ve Araştırma 
Merkezleri ülkemizde uzman ekip tarafından ayrıntılı değerlendirme yapan tek kurumdur 
(Akkın, 2019). Bu noktada OSB olan çocukların tıbbi tanı aldıktan sonra eğitsel tanı ve 
değerlendirme süreçleri için başvurduğu ve eğitsel yaşantılarının yönlendirilmesinde oldukça 
önemli rol oynayan kurumlardır. Bu önem doğrultusunda OSB olan çocukların eğitsel 
değerlendirmesini sağlayan RAM personelinin bu değerlendirme süreçlerine ilişkin görüşlerinin 
derinlemesine incelenmesinin bu süreçleri iyileştirmede, düzenlemede, düzeltmeler 
gerçekleştirmede önemli veriler sağlayacağı düşünülmektedir.  
 
Amaç  
Bu araştırmada OSB olan çocukların değerlendirme süreçlerinin RAM personeli gözüyle 
derinlemesine incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt 
aranmaktadır; 
a. RAM’ da görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin OSB olan çocukları değerlendirme sürecine 
ilişkin görüşleri nelerdir? 
b. RAM’ da görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin OSB olan çocukları değerlendirme 
sürecinde güçlü yönlerine ilişkin görüşleri nelerdir? 
c. RAM’ da görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin OSB olan çocukları değerlendirme 
sürecinde geliştirmeye gereksinim duyduğu yönlere ilişkin görüşleri nelerdir? 
 
Yöntem  
Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından olan fenomenoloji deseni ile yürütmüştür. 
Araştırmanın katılımcılarını hedef ilin (Isparta) RAM özel eğitim bölümünde görev yapmakta 
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olan öğretmenler oluşturmaktadır. Bu noktada araştırmada kolay ulaşılabilir örneklem seçimi 
benimsenmiştir. Araştırmada katılımcıların gerçek isimleri kullanılmamış, kod isimler 
belirlenmiştir. Araştırmada yalnızca katılmaya gönüllü olan öğretmenler ile görüşme yapılmıştır. 
Araştırmanın temel veri toplama aracı yarı yapılandırılmış görüşme soru formudur. Bu form 
araştırma amacı doğrultusunda hazırlanmış açık uçlu sorulardan oluşturulup, alanda çalışan en 
az üç uzmanın görüşleri doğrultusunda düzenlenerek kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı 
yapılandırılmış görüşmeler ile toplandıktan sonra görüşmelerin dökümü gerçekleştirilmiş, 
görüşmelerin dökümünün ardından veriler kod ve temaların oluşturulması bağlamında içerik 
analizi yaklaşımı ile analiz edilmiştir. 
 
Bulgular ve Sonuç  
Gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerde RAM’da çalışmakta olan özel eğitim 
alanından öğretmenlere OSB’li çocuğun RAM’a hangi bağlamda geldiklerine, OSB’li çocuğun ilk 
başvuru prosedürlerine, OSB’li çocuğun kademe geçişlerinde nasıl bir işlem basamağı izlendiğini 
ve OSB’li çocuğun destek eğitim alma sürecine ilişkin izlenilen yola dair açık uçlu sorular 
sorulmuştur. Araştırmanın bulguları incelendiğinde RAM bünyesinde özel eğitim bölümünde 
görev yapmakta olan öğretmenlerin OSB olan birçok öğrencinin ilk eğitsel tanısında ve 
sonrasında ise kademe geçişi gibi periyodik dönemlerde ilgili eğitsel değerlendirme hizmetini 
gayretle gerçekleştirmeye çalıştıkları düşünülmektedir. Bununla birlikte özel eğitim özellikle de 
OSB alanyazını günden güne değişmekte ve gelişmekte, yeni ve değerli pek çok bilgi 
edinilmektedir. Söz konusu eğitsel değerlendirmeyi gerçekleştiren özel eğitimcilerin de bu 
değişim ve gelişimleri yalnız kişisel ilgi olarak takibi dışında profesyonel olarak da edinmesi, 
kurumsal hizmet içi koçluk ve etkili / uygulamalı eğitimlerin öğretmenlere sağlanması gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin aktardığı görüşler genel olarak alanyazındaki ilgili 
araştırmaların bulgularına paralellik göstermektedir (Avcıoğlu, 2012; Kaplan-Şahin, 2016; 
Kuzgun, 2019; Töret vd. 2014).  
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ ÇOCUKLARIN EBEVYNLERİNDE 
GÖRÜLEN DEPRESYON, STRES, ANKSİYETE VE TÜKENMİŞLİK DURUMLARI ÜZERİNE 
TÜRKİYEDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ 
Saime Bahşi Küçükaslan, İbrahim H. Diken 

                                            

Amaç 
Çalışmanın amacı OSB tanısı alan çocukların ebeveynlerinde görülen stres, depresyon, 
tükenmişlik ve anksiyete durumlarını ve bunlara sebep olan faktörleri saptamak için Türkiye’de 
bu alanda yapılan çalışmaları betimsel olarak incelenmesidir. 
 
Yöntem 
Çalışmanın amacı doğrultusunda “YÖK Ulusal Tez Merkezi”, “Dergipark”, “Ulakbim”, “Google 
Akademik” gibi internet sitelerinde tarama yapılmıştır. Tarama sırasında “otizm”, “otizm 
spektrum bozukluğu” kelimeleri ile birlikte “ebeveyn”, “stres”, “depresyon”, “tükenmişlik” ve 
“anksiyete” kelimeleri anahtar sözcükler olarak kullanılmıştır. İnternet sitelerinde yapılan 
taramada daha çok araştırmaya ulaşabilmek adına yıl önkoşul olarak belirlenmemiş, erişimi 
bulunan 20 makale ve teze ulaşılmıştır. Araştırmaların belirlenmesinde; (1) araştırmanın OSB 
gösteren çocukların ebeveynleriyle ilgili olması, (2) araştırmanın OSB gösteren çocukların 
ebeveynlerinde bulunan stres, depresyon, tükenmişlik ve anksiyete durumları ile ilgili olması, 
(3) tezlerin yüksek lisans ya da doktora tezi, makalelerinse hakemli dergilerde yayınlanmış 
olması kriterlerine dikkat edilmiştir. 
 
Sonuç 
Çalışmada OSB tanısı alan çocukların ebeveynlerinde görülen stres, depresyon, tükenmişlik ve 
anksiyete durumlarını saptamak için Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar betimsel olarak 
incelenmiştir. OSB tanısı olan çocuğa sahip ebeveynlerin stres, tükenmişlik, anksiyete ve 
depresyon düzeylerinin yüksek olduğu ve bu durumların ailelerin yaşam kalitesini olumsuz 
yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 
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SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 6 7 ŞUBAT PAZAR 
Dr. Süleyman Emre Özyürek 8:45 – 9:45  

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU’NDA DOĞUM MEVSİMİ BİR RİSK FAKTÖRÜ MÜ? BİR 
ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEKLEMİ 
Miraç Barış USTA1, Rabia Bodur2 

1: Dr. Öğr. Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Psikiyatri ABD 
2: Araştırma Görevlisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Psikiyatri ABD 
 

Amaç 
Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), belirtileri erken çocukluk çağında başlayan, sosyal-
iletişimsel alanda belirgin yetersizlikler ve sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar ve ilgi alanları ile 
karakterize bir nörogelişimsel bozukluklar grubudur. Bu çalışmanın amacı kliniğimizde OSB 
tanısı alan çocuk ve ergenlerin demografik özelliklerini (ilk başvuru yaşı, başvuru sayıları, 
cinsiyete göre dağılımı, aylara ve yıllara göre başvuru sayısı) incelemek ve bunları literatür 
verileriyle karşılaştırmaktır. 
 
Yöntem 
Çalışma örneklemi, Ocak 2006-Ekim 2020 arasında OMÜ Çocuk Psikiyatrisi polikliniğine 
başvuran, OSB tanısı konmuş, 0-18 yaş arasındaki 1523 olgudan oluşmaktadır. Hastalar 
retrospektif olarak Nucleus® poliklinik sistemi ile taranmıştır. Sistemden hastaların ilk başvuru 
tarihi, başvuru tanısı, toplam başvuru sayısı, tanı yaşı, doğum tarihi ve cinsiyet bilgilerine 
ulaşılmıştır. Veriler SSPS v21.0 ile analiz edilmiştir. 
 
Bulgular 
2006-2020 yılları arasında OMÜ Çocuk Psikiyatrisi polikliniğine başvuran OSB tanısı almış toplam 
4001 başvuru bulunmuş olup bunların 1523 farklı hastaya ait olduğu tespit edilmiştir. Toplamda 
başvuran 1523 hastanın %75,3’ü (n:1147) erkek, %24,7’si (n:376) kız hastaydı. Ay olarak doğum 
tarihleri karşılaştırıldığında ise toplamda ocak, nisan ve eylül ayı doğumlarının daha fazla olduğu 
görüldü. Mevsimlere göre doğum ayları analiz edildiğinde sonbahar doğumlarının (%29.3) 
istatistiksel olarak anlamlı yüksek (X2:19.763, p:0.001) olduğu gözlendi.  
 
Sonuç 
Bu çalışmada otizm için riskin sonbaharda doğumlarda en yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel 
olarak anlamlılık taşıdığı gözlendi. Nörogelişimsel hastalıkların kışın gebe kalma ve güneş ışığına 
düşük maruziyet ilişkili olabileceği hipotezi ile uyumlu görünmektedir. Ülkemizde yapılacak 
büyük ölçekli çalışmalar ile bu hipotezin desteklenmesi gerekmektedir. 
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU VEYA DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE 
BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA PERİFERİK İNFLAMATUAR BELİRTEÇLER İLE SERUM 
B12, FOLAT, FERRİTİN DÜZEYLERİNİN VE SAĞLIKLI KONTROLLERİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 
Zehra Topal1, Mehmet Karadağ1 

1: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD, Gaziantep, Türkiye 
 

Amaç 
Periferik inflamatuar belirteçler ve B12, folat, ferritin gibi hormonların psikiyatrik hastalıkların 
etiyopatogenezinde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Ancak bunların en sık görülen 
nörogelişimsel bozukluklar ile sağlıklı kontrollerde nasıl değiştiği yeterince araştırılmamıştır. Bu 
çalışmanın amacı, Dikkat eksikliği hiperaktivite bozuklupu (DEHB), Otizm Spektrum Bozukluğu 
(OSB) ve sağlıklı kontroller (SK) olan çocuklar arasında kan parametrelerini ve periferik 
inflamatuar göstergeleri ve semptomlarla ilişkilerini karşılaştırmaktır. 
 
Yöntem 
Araştırmaya herhangi bir psikotrop ilaç kullanmayan 203 çocuk (OSB:72, DEHB:71, SK:60) dahil 
edilmiştir. OSB ve DEHB tanıları Okul Çağı Çocukları İçin Duygusal Bozukluklar ve Şizofreni 
Programı - Şimdiki ve Yaşam Boyu Versiyonu (K-SADS-PL)’ ile belirlenmiştir. SK grubu ise genel 
pediatri polikliniğine başvuru yapan ve herhangi bir psikiyatrik bozukluk tanısı almayan 
çocuklardan seçilmiştir. Ayrıca OSB’ liler için Gilliam Otizm Derecelendirme Ölçeği 2. Baskı 
(GARS-2), DEHB’ liler için ise Atilla Turgay (AT) Çocuk ve Ergen Davranış Bozuklukları Tarama ve 
Değerlendirme Ölçeği doldurulmuştur. Her üç gruptan alınan hemogram tüplerinde ise B12, 
folat ve ferritin seviyeleri ve lökosit, nötrofil, lenfosit, trombosit sayıları tespit edilmiştir. 
İstatistiki anlamlılık düzeyi p<0.005 olarak kabul edilmiştir. 
 
Bulgular 
Kontroller, OSB ve DEHB olan çocuklara kıyasla önemli ölçüde daha düşük nötrofil seviyelerine 
sahipti ve son iki grup benzerdi (p = 0.011). Ancak Nötrofil/lenfosit oranı(NLO) açısından yapılan 
karşılaştırmada gruplar arasında herhangi bir farklılık bulunmamıştır (p=0.053). OSB'li çocuklar 
arasında NLO, GARS-2 sosyal etkileşim (r = 0.26, p = 0.04) puanları ile anlamlı ve pozitif 
korelasyon gösterdi. NLO ayrıca GARS-2 toplam puanları ile korele olma eğilimindeydi ancak bu 
anlamlılığa ulaşmadı (r = 0.24, p = 0.05). Nötrofil seviyelerinin GARS-2 sosyal etkileşim (r = 0.22, 
p = 0.08) ve GARS-2 toplam puanları (r = 0.22, p = 0.08) ile korelasyon gösterme eğilimi vardı. 
DEHB olan çocuklar arasında monosit (r = -0.51, p <0.01) lenfosit seviyeleri (r = 0.51, p <0.01) 
davranış bozukluğu skorları ile anlamlı korelasyon gösterdi. Ferritin (r = 0.30, p = 0.067) ve NLO 
(r = -0.30, p = 0.058) da anlamlı olmamakla birlikte davranış bozukluğu skorları ile korelasyon 
eğilimindeydi. 
 
Sonuç 
NLO oranı OSB ve DEHB’li çocuklar arasında istatistiki anlamlılık seviyesine ulaşmayacak 
seviyede olsa da, grup içlerinde semptom şiddeti ile ilişkili olabilir. Bu amaçla daha çok ileri 
araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır. 
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OTİZM TANILI HASTALARIN FRAJİL X YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Orhan Görükmez1 

1: Uzm. Dr., Bursa Yüksek İhtisas EAH, Tıbbi Genetik Birimi 
 

Amaç 
Otizm, yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkan kronik ve karmaşık nörogelişimsel bir 
bozukluktur. Etyolojisi net olarak bilinmese de çok sayıda genetik bozukluk bu hastalıkla 
ilişkilendirilmektedir. FMR1 geni CGG üçlü tekrar sayısındaki artışla karakterize olan Frajil X 
sendromunda (FXS) % 50-70 arasında otizm bulguları bildirilmiştir. Bu çalışma ile otizm ön tanılı 
hastalarda, FMR1 geni CGG üçlü tekrar sayı artışı analizlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
 
Yöntem 
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Genetik Birimi’nde, 2015-2020 yılları 
arasında, otizm ön tanısı ile değerlendirilen ve FMR1 geni promotor bölge CGG tekrar sayıları 
analiz edilen hastalar retrospektif olarak taranarak çalışmaya dahil edilmiştir.  
 
Bulgular 
Çalışmaya alınan 516 hastanın 16’sında FXS ile uyumlu olarak tam mutasyon (200’ün üzerinde 
CGG üçlü tekrar sayısı) gözlenmiştir. Hastaların tümü erkekti ve çocukluk yaş grubundaydı. Aile 
çalışması yapılamayan üç hasta dışında, 11 hastanın annesinde premutasyon (55-200 arası CGG 
üçlü tekrar sayısı) ve iki hastanın annesinde ise tam mutasyon saptandı. İlginç olarak tam 
mutasyona sahip olan ve öğrenme güçlüğü hikayesi olan bu iki annenin, nöropsikiyatrik 
bozukluk nedeniyle takipte olan babalarında tam mutasyon tespit edildi.  Ayrıca aile çalışması 
yapılan hastaların üçünün kardeşine de FXS tanısı kondu.  
 
Sonuç 
FXS, X’e bağlı dominant kalıtım gösteren ve geniş bir klinik yelpazeye sahip olan bir sendromdur. 
Otizmli bireylerde FXS sıklığı % 2-3 arasında değişmektedir. Bizim çalışmamızda bu oran % 3.1 
olarak saptanmıştır. Tam mutasyona sahip kadınların klinik bulgu verebileceği ve literatürde 
nadir olarak bildirilen erkekten alt kuşaklara geçiş özelliği gösterilmiştir.  Bu çalışma, literatüre 
katkı sağlamak ve FXS tanılı bireylere aile çalışması yapılmasının gerekliliğini vurgulamak 
amacıyla sunulmuştur. 

 
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA 
RİSPERİDON VE ARİPİPRAZOLUN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Serkan Güneş1 

1: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 

Amaç 
Otizm spektrum bozukluğu (OSB) sosyal etkileşim ve iletişimde yetersizlik, kısıtlı ilgi alanları ve 
tekrarlayıcı hareketlerle karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur. Okul öncesi dönemde OSB 
olan çocuklarda kullanılan ilaç tedavileri hakkında kısıtlı bilgi bulunmaktadır. Bu çalışmada, OSB 
tanısı konulan okul öncesi dönem çocuklarında risperidon ve aripiprazol kullanımının davranış 
sorunları üzerindeki etkisi incelenecektir.  
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Yöntem 
Çalışmanın örneklemi, Ocak-Haziran 2020 tarihleri arasında Hatay Devlet Hastanesi Çocuk ve 
Ergen Psikiyatrisi Kliniği’ne başvuran OSB tanılı çocuklardan oluşmaktadır. Bu çalışmaya 2-6 yaş 
arasında OSB tanılı toplam 58 çocuk dahil edilmiştir. OSB tanısı DSM-5 kriterlerine göre 
konulmuştur. Bedensel hastalığı olanlar ile risperidon ve aripiprazol dışında herhangi bir ilaç 
kullananlar çalışma dışı bırakılmıştır. Örneklemin klinik özellikleri tıbbi kayıtlardan ve 
yapılandırılmış psikiyatrik görüşmelerden geriye dönük olarak elde edilmiştir. Etkinlik ve 
tolerabilite Klinik Global İzlenim Ölçeği (CGI-I) ve yazarlar tarafından geliştirilen yan etki ölçeği 
ile değerlendirilmiştir. 
  
Bulgular 
Hastaların yaş ortalaması 4.34 ± 1.18 idi. Hastaların %74.1’i (N=43) erkekti ve %25.9’u (N=15) 
kızdı. Hastaların %53.4’ü (N=31) risperidon ve %46.6’sı (N=27) aripiprazol tedavisi 
kullanıyordu. Tedavinin 6. ayında, CGI-I gruplar arasında anlamlı ölçüde farklı değildi. Tedavi 
uyumu açısından da önemli bir farklılık yoktu. İştah ve uyku sorunları gruplar arasında anlamlı 
olarak farklılık göstermekteydi.  
 
Sonuç 
Risperidon ve aripiprazol, OSB olan çocuklarda davranış sorunlarının tedavisinde benzer etkinlik 
gösteriyor olabilir. Risperidon iştah ve uyku sorunları ile daha fazla ilişkili olabilir. 

 

 
ACİL SERVİSE GETİRİLEN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI BİREYLERİN KLİNİK 
ÖZELLİKLERİ VE ACİL SERVİSTE YAŞANAN GÜÇLÜKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Çilem Bilginer1, Selman Yıldırım1, Rümeysa Törenek1, Ahmet Kaan Özkaya2 
1: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D. 
2: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Acil Bilim Dalı  
 

Amaç 
Otizm spektrum bozukluğu (OSB) çocuk ve ergenlerin bu bozukluğa eşlik eden medikal ya da 
psikiyatrik bozukluklara bağlı olarak nörotipik akranlarına göre daha yüksek oranlarda acil 
servislere başvurduğu bildirilir. Öte yandan acil servis koşullarında özel gereksinimi olan 
bireylerin bakımı; hastalar, aileler ve sağlık personelleri için zorluklara yol açabilmektedir. Bu 
çalışmanın ile bir üniversite hastanesinin pediyatrik ve erişkin acil servislerine başvuruda 
bulunan otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin klinik özelliklerini, komorbid hastalıklarını, 
acil servise başvuru nedenleri ve bu nedenler ile ilişkili etmenleri incelenmek amaçlanmıştır. 
Ayrıca bu çalışmada, son bir yıl içinde acil servise başvuruda bulunan hastaların, otizm klinik 
özellikleri ile ilişkili olarak acilde yaşadıkları zorlukları değerlendirmek amaçlanmıştır.  
 
Yöntem 
Bu çalışmada, 01.01.2015-15.11.2020 tarihleri arasında çocuk ve erişkin acil servislerine 
başvuruda bulunan otizm spektrum bozukluğu tanılı hastaların dosya kayıtları geriye dönük 
olarak incelenmiştir. Bu hastalara ulaşabilmek için öncelikle KTÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nin 
hasta bilgi yönetimi sisteminde en az bir kez Çocukluk Otizmi, Asperger Sendromu, Rett 
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Sendromu, Yaygın Gelişimsel Bozukluk ICD kodlarından birine sahip olduğu saptanan hastalar 
belirlenmiştir. Ardından bu hastalar arasından çalışma tarihleri arasında çocuk acil ya da erişkin 
acil servislerine başvuruda bulunanların dosya kayıtlarına erişilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 
23.0 paket programına girilerek gerekli analizler yapılmıştır.  
 
Bulgular 
Çalışma tarihleri arasında 224 OSB (192 erkek; 32 kız) hastasının toplam 740 acil servis 
başvurusu olduğu (ortalama 3 başvuru) saptanmıştır. Acil servise başvurusu sayısı ortalamanın 
üstünde olan bireylerin anlamlı olarak daha fazla ek tıbbi sorunu olduğu saptanmıştır (p=0.027). 
Başvuruların %55.5’ini 0-5 yaş arasındaki, %36.2’sini 6-12 yaş arasındaki, %7.1’ini 13-17 yaş 
arasındaki ve %1.2’sini 17 yaş üstündeki bireyler oluşturmuştu. En sık başvuru nedeni %36.4 ile 
solunum yolu enfeksiyonları olmuştur. En sık başvuru nedeni 0-17 yaş arasında değişmezken, 
en sık ikinci başvuru nedeni 0-5 yaş arasında gastrointestinal problemler, 6-12 yaş arasında 
travmatik yaralanmalar ya da zehirlenmeler, 13-17 yaş arasında epilepsi ya da senkop olmuştur. 
Tüm başvuruların %30.8’inin mesai içinde (en sık solunum yolu enfeksiyonları, epilepsi ya da 
senkop, tetkik ya da pansuman amaçlı başvurular) yapıldığı, %16.2’sinin aynı ay içindeki 
tekrarlayan başvuruları yansıttığı saptanmıştır. Klinik özelliklerine ait verileri tam olan 197 
çocuğun %29’unun konuşmasının olmadığı, %37.6’sının tek kelimeler ile konuştuğu, 
%33.3’ünün cümle kurabildiği saptanmıştır. Bu çocukların yaklaşık üçte ikisinde ek bir psikiyatrik 
bozukluk saptanmışken %87.9’una zihinsel yetersizlik eşlik etmekteydi. En sık eşlik eden 
psikiyatrik bozukluklar ise dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), davranım 
bozukluğu ve/veya anksiyete bozuklukları olmuştur.  
 
Sonuç 
Ülkemizde daha önce acil servislerde değerlendirilen OSB tanılı çocukların başvuru 
özelliklerine dair verilerin sunulduğu bir araştırma yoktur. Prevelansı giderek artan, sınırlı 
sosyal iletişim becerileri ile karakterize OSB tanılı bireyler, yaşa göre değişen oranlar ve 
nedenler ile acil servislere başvurabilmektedir. Bu bireylere tıbbi hizmet sunan sağlık 
çalışanlarının farkındalıklarını arttıracak, ayrıca bu bireyler ile uygun iletişim becerilerini 
güçlendirecek yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.   

 

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU’NDA BELİRTİ ŞİDDETİ VE EŞLİK EDEN 
GASTROİNTESTİNAL SEMPTOMLAR POTANSİYEL OTONOMİK DİSFONKSİYON İLE 
İLİŞKİLİ OLABİLİR Mİ? : BİR ÖN ÇALIŞMA 
Berire Çekin Yılmaz1, Çilem Bilginer1, Hüseyin Yaman2, Serkan Karadeniz3 

1: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D. 
2: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya A.D. 
3: Avrasya Üniversitesi, Çocuk Gelişimi A.D. 
 

Amaç 
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), etiyolojisi tam aydınlatılamamış, santral sinir sistemi dışında 
otonomik sistemi de etkilediği düşünülen multifaktöriyel kompleks bir bozukluktur. Son 
zamanlarda OSB ile ilgili araştırmalar; duygusal, davranışsal ve fiziksel işlevlerin 
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düzenlenmesindeki potansiyel rolü nedeniyle otonom sinir sistemi (OSS) aktivitesine 
odaklanmıştır. Bu çalışma ile OSB’nin şiddeti, karakteristik özellikleri ve -nörotipik akranlarına 
göre OSB’de daha sık görülen- gastrointestinal semptomlar ile otonomik fonksiyonun ilişkisinin 
incelenmesi hedeflenmiştir. 
 
Yöntem 
Çalışmaya, Eylül 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk-Ergen Psikiyatrisi kliniğine başvuran, 3-8 yaş arası, 28’i OSB ve 21’i sağlıklı olmak üzere 
toplam 49 çocuk dahil edilmiştir. Bütün katılımcılar için çocuk-ergen psikiyatristi tarafından Yarı 
Yapılandırılmış Görüşme Formu, Çocukluk Otizmi Derecelendirme Ölçeği (ÇODÖ), Okul Çağı 
Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi–Şimdi ve Yaşam Boyu 
Şekli (ÇDŞG-ŞY), Sorun Davranış Kontrol Listesi (SDKL), 6-Maddeli Gastrointestinal Şiddet Ölçeği 
(6-GŞÖ) doldurulmuştur. Katılımcıların dinlenme halindeki otonomik fonksiyonlarını 
değerlendirmek üzere, holter niteliğindeki kalp hızı ölçüm cihazı (Actiheart ölçüm cihazı, 
Cambridge Neurotechnology, Cambridge, UK) ile 10 dakikalık elektrofizyolojik ölçüm yapılmış 
ve her hasta için beş farklı kalp hızı değişkenliği parametresi kaydedilmiştir. Elde edilen veriler 
SPSS 22.0 paket programına aktarılarak gerekli istatistikler uygulanmıştır.  
 
Bulgular 
Çalışmaya katılan çocukların %93,9’u erkek; % 6,1’i kızdı. Yaş ortalaması 63,51±20,18 aydı. OSB 
grubunun %53,6’sı hafif-orta; %46,4’ü ağır şiddette hastaydı. Olgu grubunda gastrointestinal 
şiddet ölçeği (6-GŞÖ) toplam puanları ile dışkı kokusu ve şişkinlik alt puanları kontrol grubuna 
göre anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p: 0,005; p: 0,029; p: 0,008). Kalp hızı değişkenliği 
parametrelerinden sempatik baskınlığı yansıtan LF/HF (Low Frequency/High Frequency) oranı 
olgu grubunda anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p: 0,029). Aynı zamanda otizm belirti şiddeti 
ile 6-GŞÖ toplam puanları ve LF/HF oranları arasında pozitif yönde ilişki bulundu (p: 0,031; p: 
0,032). Buna ek olarak, OSB’nin çekirdek belirtilerinden iletişim ve sosyal becerilerdeki sorun 
davranışlar (SDKL-2) ile 6-GŞÖ toplam puanları, dışkı kokusu ve LF/HF oranları arasında pozitif 
yönde ilişki bulundu (p: 0,029; p: 0,038; p: 0,042). 
 
Sonuç 
Otizm Spektrum Bozukluğu’nda görülen artmış sempatik aktivite; hastalığın çekirdek 
özelliklerine, şiddetine ve gastrointestinal sistem belirtilerine katkıda bulunuyor olabilir. 
OSB’nin otonomik fonksiyon gibi fizyolojik belirteçlerini tespit ederek bunları iyileştirmeye 
yönelmek; otizm belirti şiddetinin azalmasına, fiziksel belirtilerin kontrolüne ve esnek sosyal 
davranışların gelişmesine yardım edebilir.  
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANISI İLE POLİKLİNİĞİMİZDE TAKİP EDİLEN 
HASTALARIN KULLANDIĞI İLAÇLARIN GERİYE DÖNÜK İNCELENMESİ 
Arif Önder1, Özge Gizli Çoban1 

1: Dr. Öğretim Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD 

 
Amaç 
Otizm spektrum bozukluğu çoğunlukla yaşam boyu süren nörogelişimsel bir bozukluktur. Bu 
tanıyı alan bireylerde otizmin temel belirtilerine ek olarak pek çok davranışsal sorun ve ek 
psikiyatrik bozukluk görülmektedir. Bu ek durumular bireyin işlevselliğini, öğrenmesini, sosyal 
uyumunu ve yaşam kalitesini ciddi düzeyde bozmaktadır. Bu grupta en sık görülen psikiyatrik 
sorunlar kaygı bozuklukları, depresif bozukluklar, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, uyku 
bozuklukları, beslenme bozuklukları, tik bozuklukları ve saldırganlıktır. Yaygın gelişimsel 
bozuklukların ana belirtileri üzerinde etkili olduğu gösterilmiş farmakolojik tedavi araçları henüz 
bulunmamaktadır. Buna rağmen bu olguların tedavisinde birçok ilaç endikasyon dışı olarak 
kullanılmaktadır. Kullanılan ilaçlar ülkelere, şehirlere hatta kliniğe göre değişiklik 
gösterebilmektedir. Bu çalışmada kliniğimizde otizm spektrum bozukluğu tanısı ile takip edilen 
çocuk ve ergenlerde ilaç kullanımını değerlendirmek amaçlanmaktadır. 
 
Yöntem 
Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğinde 2020 
yılı içerisinde otizm spektrum bozukluğu tanısı ile takip edilen çocuk ve ergen hastaların ilaç 
kullanım sıklıklarını değerlendirmek hedeflenmiştir. Çalışmamızda 01.01.2020 ile 25.12.2020 
tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi polikliniğine başvurmuş, 
değerlendirme sonucunda F84.0 Çocukluk Otizmi, F84.1 Atipik Otizm, F84.8 Yaygın gelişimsel 
bozukluk diğer, F84.9 Yaygın gelişimsel bozukluk tanımlanmamış tanılarından birini almış 98 
hastanın dosyaları MIA-MED programı üzerinden geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. 
Çalışma için Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonundan etik kurul onamı 
alınmıştır. 
 
Bulgular 
Çalışmaya katılan hastaların yaşları 1 ile 18 arasında değişmekteydi. Yaş ortalaması 6.56 olarak 
belirlendi. 98 hastadan 27’sinin tanısının Çocukluk otizmi, 41’nin atipik otizm, 7’sinin otizm 
diğer, 23’nün ise Yaygın gelişimsel bozukluk tanımlanmamış olarak sisteme girilmişti. İlaç 
kullanımı açısından değerlendirildiğinde otizm spektrum bozukluğu olan çocukların 46’sı 
(%46.9) en az bir psikotrop ilaç kullanıyordu. 3 yaşından büyük olan 66 çocukta ise bu oran 
%66.7 olarak bulundu. En sık kullanılan ilaç grubu antipsikotikler (%95.7)  olarak saptandı. Bunu 
%37 ile antidepresanlar, benzodiazepinler (%15.2) ve duygudurum düzenleyiciler (%10.9) takip 
ediyordu. Tüm ilaçlar arasında en sık kullanılanı %76.1 ile risperidon’du. Bunu sırasıyla 
aripiprazol (%43.5), metilfenidat (%30.4), atomoksetin (%21.7),  haloperidol (%19.6), olanzapin 
(%17.4), fluoksetin (%17.4), sertralin (%13), ketiyapin (%10.9), essitalopram/citalopram (%6.5), 
valproik asit (%8.7), lorazepam (%8.7), diazepam (%8.7), alprozalam (% 2.2) takip ediyordu. İlaç 
kullanımının sebepleri ise sırasıyla hırçınlık (%67.4), haraketlilik (%37),  kendine zarar verme 
(%23.9), dikkat sorunu (%21.7), takıntılar (%15.2),  uyku sorunları (%13), streotipik hareketler 
(%13),  kaygı (%10.9), depresyon (%2.2), uygunsuz cinsel davranışlar (%4.3) olarak belirlendi. 
Hastaların toplam kullandığı ilaç sayısı değerlendirildiğinde yalnızca 10 hastanın tek bir ilaç 
kullandığı, 13 hastanın 2 ilaç kullandığı, geri kalan hastaların 3 veya daha fazla ilacı bir arada 
kullandığı belirlenmiştir.  
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Sonuç 
Özellikle belli bir yaşın üzerinde otizm spektrum bozukluğu tanısı ile takip edilen çocuklarda ilaç 
kullanım sıklığı yüksektir. Bu ilaçların kullanım sebeplerini, uzun vadeli olası yan etkileri göz 
önünde bulundurulmalıdır.  

 

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMLERİNİN VE OTİZM 
DERECELERİNİN BİR YIL SÜREYLE İZLENMESİ 
İlim Aksu 
 

Amaç 
Bu çalışmanın amacı, 3;00-5;11 yaş diliminde bulunan OSB tanılı çocukların dil gelişimlerinin ve 
otizm derecelerinin bir yıl süresince nasıl bir değişim gösterdiğini ortaya koymaktır. Bu amaç 
doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:  
 

◦ Katılımcıların TEDİL puanları bir yıl boyunca nasıl bir değişim göstermektedir? 
◦ Katılımcı grupları arasında TEDİL puanlarına göre bir farklılık var mıdır? 
◦ Katılımcıların Alıcı ve İfade Dil puanları arasında bir farklılık bulunmakta mıdır? 
◦ Katılımcıların GOBDÖ 2 –TV puanları bir yıl boyunca nasıl bir değişim 

göstermektedir? 
◦ Katılımcı grupları arasında GOBDÖ 2 –TV puanlarına göre bir farklılık var mıdır? 

 
Yöntem 
Çalışmaya 80 erkek ve 17 kız olmak üzere toplam 97 OSB tanılı çocuk dahil edilmiştir. Katılımcılar 
36-48, 49-60 ve 61-72 aylık olmak üzere üç gruba ayrılmışlardır. İlk grupta 19, ikinci grupta 48 
ve üçüncü grupta 30 çocuk yer almaktadır. Tüm katılımcıların aylık yaş ortalamaları 56,79 olarak 
hesaplanmıştır. Araştırmaya dahil edilen katılımcılara üç farklı ildeki eğitim merkezlerinde 
ulaşılmıştır. Katılımcılar çalışmaya dahil edilmeden önce ebeveynlerinden, çalışmaya gönüllü 
katıldıklarına ilişkin onam formu alınmıştır. Çalışmaya dahil edilen tüm katılımcıların, çocuk 
psikiyatristi bulunan bir Devlet Hastanesinden, OSB Spektrum Bozukluğu (OSB), Yaygın 
Gelişimsel Bozukluk (YGB) ya da Atipik OSB (Başka Türlü Adlandırılamayan) tanısını 
raporlamaları, çalışmaya katılım kriteri olarak alınmıştır. Çalışmaya dahil edilen katılımcılarda, 
Gelişimsel Gerilik, Zihinsel Engel, İşitme Engeli ve Fiziksel Engel gibi ek bir engelin bulunmaması 
bir diğer katılım kriteri olarak alınmıştır. Çalışmada katılımcılara, Türkçe Erken Dil Gelişim Testi 
(TEDİL) ve Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği (GOBDÖ 2-TV) uygulanmıştır. Her iki 
ölçek katılımcılara çalışmanın başlangıcında, 6. ayda ve 12. ayda olmak üzere toplamda üç defa 
uygulanmıştır. Bütün verilerin toplanma süresi yaklaşık 23 ay sürmüştür. Veriler bağımsız 
örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizinden yararlanılmıştır.  
 
Bulgular 
Katılımcıların TEDİL Alıcı Dil ve İfade Edici Dil puanları bir yıllık sürenin sonucunda artış 
göstermiştir ancak bu artış istatistiksel olarak önemli değildir. Katılımcıların yaşları büyüdükçe 
dil puanlarında artış gözlenmektedir. Alıcı Dil ve İfade Edici Dil puanları arasında önemli bir fark 
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bulunmamaktadır. Bir yıllık süreçte katılımcıların GOBDÖ 2-TV puanlarında küçük oranlarda 
düşüş görülmektedir. Katılımcı gruplarına göre GOBDÖ 2-TV puanları farklılaşmaktadır.  
 
Sonuç 
OSB tanılı çocukların hem Alıcı Dil hem de İfade Edici Dil gelişimleri oldukça yavaş bir ilerleme 
göstermektedir. Alıcı ve İfade Edici Dildeki gelişim birbirinden farklılaşmaktan ziyade destekler 
şekilde bir gelişim izlemektedir. OSB’deki genel dil gelişiminde farklılık değil, gecikme daha 
dikkat çekicidir. Yaşın büyümesiyle birlikte dil gelişimlerinde görülen farklılaşmada eğitimin 
önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Otizm derecesi zamanla düşüş göstermektedir. 
Hem otizm derecesinde hem de dil gelişiminde farkın oluşmasında en önemli nedenler birinin 
eğitim olduğu düşünülmektedir.  

 

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ ÇOCUK SAHİBİ ANNELERİN 
DUYGUSAL ZEKA VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAŞ ETME 
BECERİLERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
Derya Burcu Elele1, Cihad Demirli2 
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi 
2: Prof. Dr, İstanbul Ticaret Üniversitesi 
 

Amaç 
OSB tanısının ailelerde ve özellikle birincil bakım veren olan anneler için normal gelişim gösteren 
çocuk sahibi annelere göre daha fazla sorumluluk ve stres içeren bir süreç olabilmektedir.  Öte 
yandan, annelerin içinde bulunduğu durumla ilişkilendirilebilecek koruyucu veya risk faktörleri 
ortaya çıkabilmektedir. Bu doğrultuda, yapılan araştırmada, OSB tanısı almış çocuk sahibi 
annelerin duygusal zekâ, algılanan sosyal destek ve stresle başa çıkma düzeyleri arasındaki 
ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
 
Yöntem 
Araştırma kapsamında OSB tanısı almış 103 anne araştırmaya dahil edilmiştir. Katılımcılara, 
sosyo-demografik bilgi formu, Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal 
Destek Ölçeği ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada katılımcılara 
verilen anketlerdeki yanıtların oluşturduğu verilerin girişleri yapılarak karşılaşma ve ilişkisel 
istatistik analizleri uygulanmıştır. Katılımcıların bildirdiği sosyo-demografik değişkenler 
bakımından duygusal zekâ, algılanan sosyal destek ve stresle başa çıkma tarzları alt boyutları 
karşılaştırılmıştır. Ayrıca, OSB tanısı almış annelerin stresle başa çıkma tarzlarının duygusal zeka 
ve algılanan sosyal destek düzeyleriyle korelasyonu incelenmiştir.   
 
Bulgular 
Araştırmada elde edilen bulgulara göre, katılımcıların duygusal zekâ, algılanan sosyal destek ve 
stresle başa çıkma becerileri boyutlarının sosyo-demografik değişkenler bakımından anlamlı 
farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. OSB tanısı almış çocuk sahibi annelerin duygusal 
zekâ, algılanan sosyal destek ve stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişki incelendiğinde, 
yalnızca aileden algılanan sosyal destek boyutunun annelerin stresle başa çıkma tarzıyla negatif 
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yönlü ve anlamlı ilişkili olduğu saptanmıştır. Duygusal zekâ boyutlarının ise stresle başa çıkma 
tarzlarıyla anlamlı korelasyonu bulunmuş ve OSB tanısı almış annelerin duygusal zeka 
düzeylerinin yüksekliğinin stresle başa çıkma tarzları üzerinde yordayıcı etkisi olduğu 
görülmüştür. Bulgular, duygusal zekanın stresle başa çıkma tarzlarının işlevselliği konusunda 
koruyucu faktör olabileceğini göstermektedir.  
 
Sonuç 
Araştırmada elde edilen bulguların OSB tanısı alan çocuklar ve ailelerine yönelik geliştirilecek 
psikososyal müdahaleler ve psikoeğitimler açısından faydalı olabileceği ve ileride yapılacak 
çalışmalarla desteklenebileceği düşünülmektedir. 

 

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANISI OLAN ÇOCUKLARIN COVİD-19 PANDEMİSİ 
SIRASINDA SEMPTOMLARINDAKİ DEĞİŞİM VE PSİKOFARMAKOLOJİK YÖNETİMİ 
Mahmut Almbaidheen, Doğa Sevinçok1 
1: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
 

Amaç 
Otizm Spektrum Bozukluğu, iletişim ve sosyal becerilerde bozulmalar ve davranışsal 
anormallikler ile karakterize çocukluk çağında kronik nörogelişimsel bir bozukluktur. OSB’de 
sosyal becerilerin gelişimine yönelik etkili müdahalelerin uygulanması oldukça önemlidir. 
Ancak, Covid-19 salgınından sonra birçok aile korunma amacıyla sosyal izolasyon 
uygulamışlardır. 
Covid-19 salgınından sonra çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğimize yeni başlayan şikayetler 
veya mevcut şikayetlerde kötüleşme olması nedeniyle aileleri tarafından getirilen OSB 
vakalarının ve bu semptomların farmakolojik olarak yönetilmesi sunulması amaçlanmıştır. 
 
Yöntem 
Covid-19 salgınından sonra, OSB tanısı olan beş olgu mevcut sorunlara yeni şikayetlerin 
eklenmesi veya klinik özelliklerde bozulmalar sebebiyle polikliniğimize aileleri tarafından 
getirilmişlerdir. Bu çalışmada sunulan tüm olgular pandemi öncesinde takiplerine düzenli olarak 
devam etmiştir ve özel eğitim almaktadır.  
 
Sonuç ve Öneriler 
OSB belirtileri hayatın erken döneminde belirgin hale gelebilmektedir ve OSB tanısı iki yaş gibi 
erken bir dönemde konulabilmektedir. OSB’nin tedavisinde yer alan davranışsal müdahaleler ve 
özel eğitim uzun bir süre boyunca kesintisiz devam etmesi gereken süreçlerdir. Covid-19 
pandemisi sürecinden kaynaklanan sosyal izolasyon birçok OSB tanısı olan çocuğun yoğun 
şekilde elektronik ekrana maruz kalmasına, fiziksel egzersiz yetersizliğine, yüksek kilo alım 
riskine (özellikle antipsikotik tedavisi alan hastalarda), sosyal etkileşim için çevrenin yetersiz 
olmasına ve özel eğitimin kesilmesine bağlı olarak uygun davranışsal müdahalelerin azalmasına 
neden olmuştur. Bu değişkenlerin genel etkileri OSB’li hastaların ve ailelerinin psikolojik iyilik 
halini ve hastaların gelişimini olumsuz etkilemektedir. Ruhsal sağlık sorunları, genel sağlık 
durumunun önemli göstergelerinden bir tanesidir ve OSB’li bireyler ve ailelerinin yaşam kalitesi 
ve iyilik hali üzerinde ciddi etkilere sahiptir  
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Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı olan çocukların ebeveynlerindeki psikolojik iyilik hali ve risk 
faktörleri iyi araştırılmış alanlar arasındadır. Yaşam boyunca ailedeki bakım verenlerin 
desteklenmesine ve yardımcı olunmasına ciddi düzeyde ihtiyaç vardır. OSB’li bireylere bakım 
vermenin aile bireyleri üzerinde, özellikle de çocukların duygusal ve davranışsal zorluklarının 
olduğu durumlarda sahip olabileceği psikolojik etkiyi vurgulayan araştırmalar bulunmaktadır. 
OSB’li bir bireyi desteklemenin en iyi yolunun aynı zamanda ebeveynlerine yardım etmek 
olduğu giderek daha fazla anlaşılmaktadır. OSB tanısı ve yıkıcı davranış sorunları olan bireyler 
için tasarlanan özel ebeveyn eğitimi programları geliştirilmiş, araştırılmış ve kullanılmaktadır. 
Çeşitli araştırmalarda OSB tanısı olan çocukların ailelerinin çocuktaki davranış sorunlarıyla baş 
etmelerini sağlayan müdahalelerden fayda görebileceği, bu müdahalelerin çocuktaki sorunlu 
davranışları azaltacağı ve buna bağlı olarak ebeveynlerdeki stres düzeyini azaltıp iyilik halini 
artıracağı öne sürülmüştür. OSB'li hastalarda ve ebeveynlerinde ruhsal sağlığı desteklemek ve 
ruh sağlığı bozukluklarını ele almak, bakım verenlerin ihtiyaçlarını desteklemek ve eğitim 
ihtiyaçlarını iyileştirmek, OSB'li bireylerin ruhsal sağlığını ve genel iyi oluşu artırmak için 
gereklidir. 
Maalesef, mevcut koşullarda hastaların ve ailelerinin desteklenmesi amacıyla uzaktan 
psikoterapi gibi yöntemlerinin uygulanamamıştır. Bu vakalarda şikayetlerin kontrol altına 
alınabilmesi için ilaç tedavisine dayalı müdahaleler zorunlu olarak tercih edilebilmektedir. 
Destekleyici sosyal bağların sürdürülebilmesi için ailelere yardım edilebilmesi amacıyla yeni 
programların geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Gelecekteki müdahaleler uzamış sosyal 
izolasyon dönemlerinde krizlerle başa çıkabilmek, boş zaman aktiviteleri yaratabilmek ve evde 
uygun davranışsal müdahaleleri sağlayabilmek konularında ailelere yardımcı olmak için aile 
sistemleri yaklaşımını ön plana almalıdır. Otizmli çocukların bireysel yetersizliklerine yönelik 
ebeveyn eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması, aile yaşamlarında ve sosyal 
yaşamlarında olumlu kazanımlar sağlayacak çalışmalar yapılması, ailelerin bilinçlendirilmesi ve 
bu çalışmaların sosyal medya ve projeler aracılığıyla desteklenmesi önerilebilir. 
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİR ERGEN HASTADA İDRAR YOLU 
ENFEKSİYONUNA BAĞLI İRRİTABİLİTE TEDAVİSİ 
Asiye ARICI GÜRBÜZ1, Canan KUYGUN KARCI1 

1: Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatri Polikliniği 
 

Giriş 
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) sosyal – iletişimsel alanda belirgin yetersizlikler, tekrarlayıcı 
davranışlar ve sınırlı ilgi alanları ile karakterize olan erken çocukluk çağında başlayan 
nörogelişimsel bir bozukluktur. Görülme sıklığı giderek artmakla birlikte bazı yayınlarda 1/36 
olabileceği ileri sürülmektedir. OSB’li bireyler birçok fiziksel ve ruhsal komorbid bozukluk 
açısından riskli bir grubu oluşturmaktadır. İrritabilite OSB’li bireylerde gözlenen sorunların 
başında gelmektedir. OSB’de irritabilite, davranış problemleri, sözel ya da fiziksel agresyon, 
kendine ve ya çevreye zarar verme şeklinde görülebilmektedir. Bu olgu sunumunda OSB’li bir 
ergen hastanın akut başlangıçlı sözel ve fiziksel agresyon, kendine ve etrafına zarar verme 
şeklindeki irritabilite belirtilerinin idrar yolu enfeksiyonu tedavisi ile belirgin düzeyde iyileşmesi 
sunulmuştur. 
 
Olgu 
15 yaşında, özel eğitim 7.sınıfa giden OSB’li erkek hasta, son üç gündür sinirlilik, etrafa zarar 
verme, özellikle anne tuvalete götürmek istediği zaman anneye vurma, tuvalete gitmeme 
şikayetleri nedeniyle ailesi tarafından polikliniğimize getirildi. Aileden alınan bilgiye göre; 
hastanın 3 yaşında OSB tanısı aldığı, konuşmasının olmadığı, istediği şeyleri işaret edebildiği, 
özbakımında annesinin desteğine bağımlı olduğu, tuvalet eğitiminin olduğu, çocukluğunda 
sinirlilik ve hareketlilik nedeniyle risperidon 1 mg/g kullanım öyküsü olduğu ancak şikayetleri 
gerileyen hastanın ilacı kademeli olarak kestiği, sonrasında yaklaşık 4 yıl herhangi bir psikotrop 
ilaç kullanmadığı öğrenildi. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde hastalık öyküsü yoktu. 1 yıldır 
ergenliğe bağlı irritabilite nedeniyle aripiprazol solüsyon 3 mg/g şeklinde kullanan hastanın son 
üç gündür hareketlilik, sinirlilik, öfke nöbetleri, gündüzleri idrar kaçırma, özellikle annesi 
tuvalete götürmeye çalıştığı zaman anneye zarar verme, tuvalete girmeme, tuvalette idrar 
yapmak istememe şeklinde şikayetleri başlamış. Mevcut şikayetlerle dış merkezde acil servise 
başvuran hastaya i.m haloperidol 5 mg + biperiden 5 mg uygulandığı ve idrar sondası takılarak 
idrarının boşaltıldığı öğrenildi. Ancak ertesi gün hastanın şikayetlerinin devam ettiği öğrenildi. 
Mevcut şikayetler ile polikliniğimize başvuran hastanın tedavisi aripiprazol 5 mg /g şeklinde 
düzenlenerek hastaya tam idrar tetkiki yapıldı. İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) tanısı koyulan 
hastaya sefiksim 200 mg/g tedavisi başlandı. Sefiksim 200 mg/g tedavisinin üçüncü günü 
tuvalete kendi isteği ile gidebildiği, irritabilitesinin gerilediği gözlemlendi. Sefiksim 200 mg/g 
tedavisinin tamamlanmasının ardından herhangi bir şikayeti olmayan hastanın arpipirazol 5 mg 
/g tedavisine devam edilmektedir. 
 
Tartışma 
OSB’li bireylerde irrtibalite çoğu zaman OSB hastalığına, ergenliğe ya da eşlik eden ruhsal 
hastalığa bağlı olarak görülmektedir. Buna ek olarak fiziksel hastalıklara sekonder olabileceği de 
bilinmektedir. Özellikle sözel becerileri kısıtlı olan OSB’li bireylerin irritabilite nedenlerinin 
anlaşılması oldukça zor olmaktadır. OSB’de eğitsel tedavinin yanında hiperaktivite, uyku 
bozukluğu ve ya irritabilite gibi ruhsal bozukluklar eşlik ettiğinde farmakolojik müdahaleler 
gerekmektedir. İrritabilite tedavisinde aripiprazol FDA onayı bulunan bir ajandır. Son 
zamanlarda herhangi bir stresör tariflenmeyen hastamızda akut başlayan şikayetlerinden 
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aripiprazol 5 mg/g tedavisi ile irritabilite şiddeti azalmış ancak idrar ile ilgi sorunları devam 
etmiştir. İYE tedavisi ile hem irritabilite hem de idrar ile ilgili şikayetlerinin belirgin düzeyde 
gerilediği gözlemlenmiştir.  
 
Sonuç 
Bu olgu, OSB’li bireylerde özellikle akut başlangıçlı irritabilitenin nedeninin yeni başlayan ruhsal 
hastalık olması ihtimaline karşılık olası fiziksel tibbi durumlarında akılda tutulması gerektiğini 
göstermiştir. 

 

 
ANKSİYETE BOZUKLUĞU TANISIYLA TAKİP EDİLEN ERGEN HASTANIN KOVİD 19 İLE 
ENFEKTE OLMASI 
Asiye ARICI GÜRBÜZ1, Canan KUYGUN KARCI1 

1: Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatri Polikliniği 
 

Giriş 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre 2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan 
yeni tip koronovirüs (Kovid-19) hızla bütün dünyayı enfekte ederek 2020 yılı Mart ayında 
pandemik hale gelmiştir.  Çocuk ve ergenlerde semptomatik ve /veya asemptomatik kovid 19 
ile enfekte birey sayısı tam olarak bilinmemektedir. Kovid-19 ile açık bir nedensel ilişkisi olan 
primer psikiyatrik bozukluk bildirilmemiş olsa da Kovid-19 salgını ruhsal sağlığı olumsuz 
etkilemektedir. Bu dönem ile ilgili son zamanlarda yapılan bir çalışmada depresif belirtilerin, 
akut stres tepkisinin, öfke sorunlarının, uyku sorunlarının arttığı bildirilmiştir. Bu olgu 
sunumunda çocuk esirgeme kurumunda kalan 15 yaşında ergen kız hastanın yaygın anksiyete 
bozukluğu (YAB)  ile tedavisi sırasında Kovid-19 ile enfekte olması ve Kovid-19 enfeksiyonu 
sırasında YAB tedavisine devam edilmesi, YAB tedavisinin Kovid-19 kliniğinde herhangi bir 
kötüleşmeye yol açmaması sunulmuştur.  
 
Olgu 
Çocuk esirgeme kurumunda kalan 16 yaşında ergen hasta yaklaşık 2020 Eylül ayında önce 
gelecek kaygısı, karamsarlık, huzursuzluk, iç sıkıntısı, tedirginik ve uyku bozukluğu şikayetleri 
nedeni ile kurum görevlisi eşliğinde polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde bilinen bir hastalık 
öyküsü yoktu. Soygeçmişinde ise babada antisosyal kişilik bozukluğu, annede sınır kişilik 
bozukluğu mevcuttu. Hastada DSM-5‘e dayalı yapılan psikiyatrik muayene ve psikometrik 
değerlendirme sonucuna göre YAB ve uyku bozukluğu tanıları saptandı. Hastanın Karaciğer, 
böbrek ve tiroid fonksiyon testleri, hematojik parametreleri, folik asit, vitamin B12 seviyeleri 
normaldi. Hastaya sertralin 50 mg /g + trazodon 50 mg/g tedavisi başlandı. Şikayetleri devam 
eden hastanın tedavisi tedrici olarak arttırılarak 2. ayın sonuna sertralin 100 mg/g + trazodon 
100 mg/g şeklinde düzenlendi. Mevcut tedavi ile kliniğinde belirgin düzelme gözlemlendi. 2020 
Aralık ayında kurumda karantina koşulları olmasına rağmen ateş ve öksürük şikayetleri başlayan 
hastanın Kovid-19 testi pozitif olarak sonuçlandı. Hastanın kontrol olarak çekilen akciğer 
tomografisinde patoloji saptanmadı.   Hastaya favipiravir ve parasetamol tedavisi başlandı. 
Kovid -19 tedavisinin başlangıcında sertralin 100 mg/g+ trazodon 100 mg/g tedavisine  3 gün 
süreyle ara verildi. Bunun üzerine hastanın iç sıkıntısı, uyku bozukluğu ve karamsarlığının 
başlaması nedeni ile tedaviye uyumsuzluk, ilaç kullanmak istememe gibi şikayetlerinin başladığı 
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öğrenildi. Kovid-19 enfeksiyonu tedavisinin 4. gününde hastaya sertralin 100 mg/g+ trazodon 
100 mg/g tedavisi tekrar başlandı. Uyku bozukluğu gerileyen hastanın duygulanımının ötimik 
olduğu gözlemlendi. Zaman zaman yorgunluk ve baş ağrısı dışında herhangi bir şikayetinin 
olmadığı öğrenildi. Kovid-19 tedavisi bir hafta süren hastanın karantina uygulanmasının 15. 
gününde yapılan Kovid-19 testi negatif olarak sonuçlandı. Kontrol karaciğer, böbrek ve tiroid 
fonksiyon testleri, hematojik parametreleri normal olan hastanın sertralin 100 mg/g ve 
trazodon 100 mg/g tedavisine devam edilmektedir. 
 
Tartışma 
Kovid-19 ile ilgili çocuk ve ergenlerde yapılan çalışmalar kısılıdır. Çalışmalarda daha çok Kovid-
19 enfeksiyonunun ruhsal etkileri araştırılmıştır. Literatür gözden geçirildiğinde psikotrop 
ajanların Kovid-19 enfeksiyonu sırasında çocuk ve ergenlerde güvenli kullanımı ile ilgili bir 
çalışmaya rastlanmamaktadır. Kovid-19 tanısı koyulan hastanın sertralin ve terazodon 
tedavisine  ara verildi ancak hastanın psikiyatrik şikayetlerinin başladığı gözlendi. Hastada YAB 
ve uyku bozukluğu tedavisinin başlanmasının ardından hastanın Kovid-19 tedavisine uyumunun 
ve hastanın işlevselliğini arttırdığı gözlendi.  
 
Sonuç 
Bu olguda sertaralin ve trazodon tedavisinin kovid 19 kliniğinde herhangi bir kötüleşmeye 
neden olmadığı ve ilacın hasta tarafından iyi tolere edildiği görülmüştür. Bununla birlikte Kovid 
19 hastalarında psikotrop ajanların güvenle kullanımını değerlendiren daha ileri çalışmalara 
ihtiyaç vardır. 

 

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ İLETİŞİM 
SİSTEMLERİ (ADİS) 
Aslı Avcıl1 

1: Biruni Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Araştırma Görevlisi 
 
Özet  
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), yaygınlık oranı günden güne artmakta olan bir nöroçeşitlilik 
durumudur (1). OSB, sosyal iletişimde yetersizlik ve kısıtlı ilgi alanlarıyla karakterize olmaktadır 
(2). DSM-5 tanı kriterlerine bakıldığında kriterlerin altındaki temel etkenin iletişim olduğu 
görülmektedir. Bu durum hem bireyleri hem de onların çevresindeki insanların yaşam 
kalitelerini zorlaştırmaktadır. Alan yazında OSB olan bireylere işlevsel iletişim becerilerini 
kazandırmak için kullanılan birçok müdahale yönteminin olduğu görülmektedir. Alternatif ve 
destekleyici iletişim sistemleri (ADİS) de bu müdahale yöntemlerinden birisidir (3). ADİS, 
konuşmakta zorluk çeken ya da konuşamayan bireylerin işlevsel iletişim becerilerini geliştirmek 
adına kullanılan yöntemdir (4, 5). Araştırmalar, OSB olan bireylerin ADİS aracılığıyla etkili iletişim 
kurma becerilerini kazandıklarını göstermektedir ve güncellenmeye devam etmektedir. 
Bir ADİ sistemi olan işaret dili yoluyla işlevsel iletişim becerilerini geliştiren OSB’li bireylerin 
sayısı oldukça fazladır (6). Fakat bireylerin kısıtlı sayıda işaret öğrenmesi ve öğretim süresinin 
uzunluğu, işaretlerin başka kişilerle genellemesinin kısıtlı olması sebebiyle işaret dili sistemini 
çok tercih etmedikleri vurgulanmaktadır (7). PECS’in işlevsel iletişim kurma becerilerini 
desteklediğine dair birçok araştırma yapılmıştır (8). Fakat kullanılan iletişim klasörünün 



 
ISPARTA OTİZM KONGRESİ  

 (4 - 7 ŞUBAT 2021) 

 

 
 

108 

taşınabilirliği, ulaşılabilirliği gibi sebepler bu sistemin kullanımında zorluklar çıkarmaktadır. 
Dolayısıyla üzerine yapılan araştırmaların da arttığı konuşma üreten cihazlar, birçok görseli 
depolayabilmesi, taşınabilir (ör: tablet, cep telefonu) olması ulaşılabilirliğin kolay olması gibi 
sebeplerle daha çok tercih edilen ADİS olarak görülmektedir (9).  
Bu araştırmada literatür taraması yapılarak OSB olan bireylerde ADİS’in kullanımına dair yapılan 
araştırmaları özetlemek ve sentezlemek; OSB olan bireylerin aileleri, öğretmenleri ve 
çevrelerindeki ilgili kişiler için araştırmaların sonuçlarını tartışmak ve gelecekteki araştırmalar 
için önceliklerin altını çizmek amaçlanmaktadır. ADİS üzerine yapılan araştırmaların yoğunluğu 
ve sonuçları umut vericidir. Fakat ADİS’in yaygınlaşması, ulaşılabilir olması için daha çok 
araştırmaya ihtiyaç vardır.  
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OTİZM SPEKTRUM VE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN 
HASTADA PSİKOTROP İLAÇ KULLANIMI VEZİKÜLOBÖLLÖZ LEZYONLAR OLUŞMASINI 
TETİKLEYEBİLİR Mİ? 
Beste Doğar1, Özge Aşkın2, Mahmut Cem Tarakçıoğlu1, Tayyib Kadak1,  
1: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi  
2: Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi  
 

Giriş 
Metilfenidat(MPH) ve risperidon, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun(DEHB), eşlik ettiği 
otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklarda sıklıkla kullanılabilmektedir. OSB tanılı 
çocuklarda ilaç kullanımında normal çocuklara göre daha sık yan etki ortaya çıkabilmektedir 1. 
Bu yazıda OSB ve DEHB tanısı ile takipli 5 yaşındaki kız hastada MPH ve risperidon tedavisi ile 
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birlikte her iki el, ayak ve yüz bölgesinde yaygın şekilde oluşan vezikülöbüllöz lezyonlar ve 
bunlara yaklaşım sunulacaktır. 

 
Vaka 
5 yaş 3 ay kız hasta, hareketliliği nedeniyle düşüp bacağını kırma sonrası pediatri bölümünün 
yönlendirmesiyle kliniğimize başvurdu. Daha önce de sık düşmeleri, yaralanmaları olan hastanın 
zekası normal kapasite izlenimindeydi. Soy geçmişinde babaannenin siprofloksasin kullanımı 
sonrası gelişen Toksik Epidermal Nekrolizis nedeniyle vefatı mevcut. DSM-5 kriterlerine yönelik 
yapılan klinik değerlendirme sonrası OSB ve DEHB tanıları konuldu, dürtüselliği nedeniyle 
işlevselliğinde belirgin bozulma görülmesi üzerine MPH 2.5 mg/gün tedavisi başlandı. İlaç 
kullanımının 3. Gününde el, ayak ve göz bölgesinde kızarıklık, kaşıntı ile başlayan 2-3 cmlik 
vezikülobüllöz döküntü oluşması üzerine acil servise başvuran hastanın lezyonlarının ilaç yan 
etkisine bağlı olduğu düşünülerek ilaç tedavisi kesilmesi ve setirizin 5 mg/ml başlanmasının 
ardından lezyonların bir gün içinde tamamen gerilediği görüldü. MPH kesilmesinden bir hafta 
sonra başlanan risperidon oral solüsyon 0.25 mg/ml doz ile aynı gün benzer vezikülöbüllöz 
lezyonlar görüldü. İlaç kesildikten sonra lezyonlar kendiliğinden geriledi. Verilen iki ilaçta da 
benzer yan etki olması üzerine ailenin yeni ilaç talebinin olmaması nedeniyle ilaçsız takip edildi. 

 
Tartışma 
DEHB %28-83 arasında OSB’ye eşlik eden en sık komorbid sendrom olup sıklıkla DEHB 
belirtilerine yönelik tedavi ihtiyacı doğmaktadır. Buna yönelik en sık kullanılan ilaç grupları MPH 
ve antipsikotiklerdir.2OSB’li çocukların psikofarmakolojik tedavilere daha duyarlı olduğu 
bildirilmektedir.3 MPH’ın cilt reaksiyonları yapma ihtimalinin nadir olduğu bildirilmekle birlikte 
genellikle lezyonların 4 ,deri döküntüsü, eksfolyatif dermatit, ürtiker, eritema multiforme, 
nekrotizan vaskülit tipinde olduğu bildirilmiştir.5Risperidon ile ilişkili cilt reaksiyonları da ürtiker, 
ekzantematöz döküntü, kaşıntı, pigmentasyon, eritema multiforme olarak bildirilmektedir. 6 
Literatür incelendiğinde olgumuzda oluşan vezikülöbüllöz lezyonların MPH ve risperidon 
tedavisinde görülebilecek yan etkiler arasında bildirilmediği görülmüştür. İlaç tedavisi kullanan 
OSB’li hastalarda, aile öyküsünde ilaca bağlı yan etkiler olduğunda alerjik reaksiyonlara yatkınlık 
görülebilir, yan etkiler yakından izlenmelidir. 
 
Kaynaklar 
1.Nahit Motavelli Mukaddes, E. S. (tarih yok). Otizm Spektrum Bozukluklarında Gidiş ve Tedavi. Nörogelişimsel 
Bozukluklar. içinde 
2.Ercan, E. S. (2020). Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi. Ankara: Akademisyen.  
3.Ghuman JK, A. M. (2009). Randomized,placebo-controlled,crossover study of methylphenidate for ADHD 
symptoms in preschoolers with developmental disorders. Journal Child and Adolescent Psychopharmacology. 
4. Cohen HA, A. A. (1992). Fixed drug eruption of the scrotum due to methylphenidate. Ann Pharmacother. 
5.Ronit Confino-Cohen, A. G. (2005). Successful Desensitization of Methylphenidate-Induced Rash. JOURNAL OF 
CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY.  
6.Hasan Ali Güler, S. T. (2018). Maculopapular rash associated with risperidone in a child. Psychiatry and Clinical 
Psychopharmacology. 
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TÜRKİYEDE OSB İLE TAKLİT BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLİ ÇALIŞMALARIN 
İNCELENMESİ 
Ceyhun Çelik1 
1: Ege Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü Lisans Öğrencisi 
 

Amaç 
Bu araştırmanın amacı otizmli çocuklar için temel belirleyici kriter olan taklit becerilerinin 
gelişim üzerindeki etkisini incelemektedir. Taklit becerilerini türlerine göre ayırıp incelemek 
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Türkiye’deki çalışmaları araştırıp incelemek; tartışmak amacıyla 
yapılmıştır. Bu çalışmada aynı zamanda otizm de taklit becerilerinin olumlu ve sınırlı yanları da 
incelenmiştir. 
 
Yöntem 
İçerik analizinin kullanıldığı bu çalışma Türkiye'de otizmin taklit becerileriyle yaptığı çalışmalar 
betimsel çalışma niteliğinde olup içerik analizi modeline uygulanmıştır. Bu alandaki makaleler 
incelenip sunulacaktır.  
 
Bulgular 
Otizmli çocuklar akranlarıyla karşılaştırıldığında gelişimlerinde daha fazla gecikme 
yaşamaktadır. Otizmli çocukların dil gelişimiyle taklit arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 
Töret ve Özmen; uluslararası alana paralel olarak KTE stratejileri jest, nesne taklitlerini artırdığı 
bulunmuştur. Taklit becerilerinin aynı zamanda yeni sözcükler edilmesinde önemli olduğu 
bulunmuştur. Otizmli çocuklar taklitte ilerledikçe dil, motor, öz bakım, sosyal ve bilişsel 
gelişimlerinde anlamlı ilerlemeler gerçekleştiği bulunmuştur. Bebeklerin taklit becerilerini 
incelemek için yapılan deneysel çalışmalarda, bebeklerin ebeveyn sesleri gibi iletişim 
davranışlarının yanı sıra ebeveynlerin, diğer yetişkinlerin nesne ile ilişkili eylemlerini taklit eden 
özel bir taklitçi olduklarını ortaya koymaktadır. (Zymj ve Ark, 2002). Bunun yanı sıra bebeklerin 
sergilediği tekildin, modelin sergilediği eylemlerin tekrarı olmadığını seçici ve yorumlayıcı etkisi 
olduğunu göstermiştir. 12 ay civarında bebeklerin sosyal bağlamda kullanılan jestlere göre 
nesne ve eylemleri daha fazla taklit ettiğini göstermiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda otizmli 
çocukların anlık, gecikmiş taklitte jest ve sözel taklitte sınırlı olduğu bulunmuştur. 
 
Sonuç 
Bu araştırmanın sonucunda otizmli çocukların taklit becerilerinde akranlarına göre daha geri 
planda kaldıklarını gelişim süreçlerinin daha yavaş ve zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Taklit 
becerileri dilsel, bilişsel, sosyal yönden gelişimin ilişkili olduğunu taklit becerilerindeki sınırlılığın 
diğer gelişim alanlarını olumsuz etkilediğini göstermiştir. Erken yaştan itibaren ailelerin 
çocuklarını desteklemeleri çocukların taklit gelişiminde, gelişimsel alanlarda daha başarılı 
olmasına katkı sağladığını söyleyebiliriz. Otizmli çocukların taklit becerilerini desteklemeye 
video model, görsel ipuçları, duyu aracılı taklit modelleri ve karşılıklı taklit eğitimi yöntemleri 
kullanılmıştır. Aynı zamanda yurt içinde ve dünyada yeterli kadar yaygın olmasa da gelecek 15 
yıl içinde etkili olabilecek ve kullanılabilecek robot aracılı taklit modelinin etkili, verimli model 
olduğunu ancak gerek ekonomik gerekse yeterince bilinmemesinden dolayı kullanılmadığını 
söyleyebiliriz. Yaptığım araştırmalarda sınırlı sayıda Türkiye'de sınırlı makale olduğunu ve 
çalışmaların yaygınlaştırılmasına ihtiyaç olduğu söylenebilir. Yapılan çalışmalardan otizmli 
çocukların taklit becerililerini öğrenirken oyundan yararlanılması gerektiği söylenebilir. Oyunlar 
boş vakti doldurmak için görülürse kaçırılmış fırsatlar olabileceğini bu zamanların taklit 
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becerilerini öğrenirken oyundan yararlanılması gerektiği düşünülebilir. Aynı zamanda bu 
oyunlar çocukların merak etmesi çevrelerini keşfetmesi için fırsatlar sağlamaktadır. Bu yapmış 
olduğum çalışmalar sonucunda daha fazla taklit becerileriyle ilgili çalışmaların yapılmasını 
alanda çalışanların önde gelen kişileri takip etmesini, aynı zamanda alanda çalışan ile 
araştırmacıların birlikte çalışması gerekmektedir. Bu durum gerçekleşmezse dezavantajlı sonuç 
çocuklarımızı etkilemektedir. 

 

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİR ÇOCUĞA SORU SORMA BECERİSİNİN 
ÖĞRETİMİNDE REPLİKLİ ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ: BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 
Çığıl Aykut1, Cihan Eryakıcı2 
1: Gazi Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü                          
2: Millî Eğitim Bakanlığı 

 
Giriş 
Otizm spektrum bozukluğu (OSB) kısıtlı, tekrarlayan basmakalıp davranışlar ve sosyal etkileşim 
ve iletişimde yaşam boyu devam eden sınırlılıklar ile kendini gösteren nörogelişimsel bir 
bozukluktur (American Psychiatric Asociation [APA], 2013).  
OSB olan çocukların temel sınırlılık alanlarından olan dil ve iletişim becerilerinin geliştirilmesinde 
soru sorma becerisinin kazanılması önemli bir yer tutar (Koegel, L. K., Koegel, R. L., Shoshan, Y., 
& McNerney, E. K., 1999). Tipik gelişim gösteren çocukların gelişim basamakları içinde 
kendiliğinden öğrendiği soru sorma becerisini OSB olan çocukların birçok dil ve iletişim 
becerisinin kullanımında olduğu gibi sınırlı kullandığı veya hiç kullanmadığı bilinmektedir (Tager-
Flusberg vd., 1990).  
Replikli öğretim yöntemi, OSB olan çocuklara dil ve iletişim becerilerinin öğretiminde kullanılan 
bilimsel dayanaklı uygulamalardan biridir (NAC, 2015). Birkan (2011) tarafından, OSB olan 
çocukların sosyal etkileşim ve karşılıklı konuşma başlatmalarını ve konuşmayı sürdürmelerini 
sağlayan, sesli ya da yazılı sözcük, ibare veya cümleler ile sunulan öğretim olarak 
tanımlanmaktadır. 
 
Amaç 
Bu araştırmanın amacı OSB olan bireylere soru sorma becerilerinin öğretiminde replikli öğretim 
yönteminin etkililiğini belirlemektedir. Ayrıca araştırmada öğretim tamamlandıktan sonra 
deneğin edindiği soru sorma becerisini farklı ortam ve materyallere genelleme düzeyi de 
incelenmiştir. 
 
Yöntem 
Araştırma OSB tanısı almış 5 yaşında erkek bir çocuk ile yürütülmüştür. Denek seçimi için 
araştırmacı tarafından ön koşul beceriler belirlenmiş ve bu becerileri taşıyan çocuklar arasından 
denek seçilmiştir. Araştırma İzmir ilinde özel bir eğitim merkezinde gerçekleştirilmiştir.  
Araştırmada tek denekli araştırma yöntemlerinden, A-B modeli kullanılmıştır. Araştırmanın 
bağımlı değişkeni, OSB olan çocuğun soru sorma becerisini öğrenme düzeyidir. Araştırmanın 
bağımsız değişkeni ise replikli öğretim yöntemidir. 
Araştırmada 3 oturum üst üste kararlı veri elde edinceye kadar başlama düzeyi verisi 
toplanmıştır. Başlama düzeyi oturumlarında deneğin ihtiyacı olan nesnelerin yerini öğrenmek 
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için “…… nerede?” sorusunu kullanıp kullanmadığı değerlendirilmiştir. Araştırmanın öğretim 
oturumlarında aşamalı yardım kullanılmış ve sesli replikler deneğin replikli ve repliksiz doğru 
tepki yüzdesi bir oturumda toplam %100 veya 2 oturum üst üste %90 doğruluk yüzdesine 
ulaştığında son sözcükten başlanarak silikleştirilmiştir. Replik silikleştirme aşamaları; 1) 
2.sözcüğün silikleştirilmesi, 2) 1. Sözcüğün silikleştirilmesi, 3) boş replik cihazı ve manyetik kart 
bırakılması, 4) replik cihazı ve manyetik etiketin ortamdan kaldırılması olarak uygulanmıştır. 
Başlama düzeyi, öğretim ve genelleme oturumlarında farklı materyaller kullanılmıştır. 
Pekiştirme sistemi olarak dönüştürülebilir sembol pekiştireç sistemi kullanılmış ve araştırma 
boyunca replikli öğretim yöntemine uygun olarak sohbet arkadaşı rolünde bulunulmuştur. 
Ayrıca başlama düzeyi oturumlarında kararlı veri elde edildikten hemen sonra ön test genelleme 
oturumu, öğretim oturumlarında kararlı veri elde edildikten hemen sonra ise son test genelleme 
oturumu gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sosyal geçerlik verileri ise araştırma sonunda bağımlı, 
bağımsız değişkenler ve uygulamaya yönelik sorular içeren görüşme formunun ebeveyn 
görüşmesi ile doldurulması yoluyla toplanmıştır. 
 
Bulgular ve Sonuç 
Araştırma bulguları, deneğin replikli öğretim ile soru sorma becerisini edindiğini ve farklı ortam 
ve materyallere genellediğini göstermektedir. Araştırma sonunda sosyal geçerlik verilerinden 
elde edilen bulgular ise deneğin ebeveyninin hem soru sorma becerisinin önemi hem replikli 
öğretim yöntemi hem de uygulama ile ilgili olumlu görüş bildirdiğini göstermektedir. 

 

 
OTİZMİ TETİKLEYEN, ARTIŞINI HIZLANDIRAN ÇEVRESEL FAKTÖRLERE MÜDAHALEDE 
İZLENECEK YOL 
Deniz Garipcan1 
1: Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  

 
Amaç  
Bilinenden Bilinmeyene Doğru 
Kaybedilenler Geriye Dönüp Aranır  
Otizm son yıllarda adını sıkça duymaya başladığımız;  bilimsel verilere göre 2020 yılında %10 
artış hızıyla her 54 çocuktan 1’inde görülmekte, bu rakam her yıl korkunç derecede artmaktadır. 
Uzmanlarca “nöro-gelişimsel bozukluk” olarak tabir edilen Otizm Spektrum Bozukluğu. Gittikçe 
yaygınlaşan; kimlerin, nasıl etkileneceğine dair hiçbir verinin belirtinin olmadığı ancak “çevresel 
etkenlerin genetik yapıyı etkilediği “(1)hipotezinden yola çıkarak; istatiksel çalışmalarla OSB 
hakkında toplum genelinin acilen bilgilendirilmesi. 
 
Yöntem  
Yön Belliyse Hedef de Yakındır. 
Otizm Federasyonu açıklamasına göre son yıllarda dünyada otizm görülme sıklığı kanser, şeker 
ve aids ‘ten daha fazla teşhisi aldığı yönündedir.  Amerika Waintraub Nature Dergisi 2011 yılı 
dergisinde yayınlanan Otizm artış grafiğine göre 2032 yılında doğacak her iki çocuktan biri otistik 
olarak dünyaya gelecektir.  Otizmli doğan çocuğun eğitimle iyileştirmesi, sonuca müdahaledir. 
Oysa problemi oluşmadan önce; ona neden olan etkenleri ortadan kaldırmak problemin en 
kolay ve zararsız çözümüdür.  
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Öncelikle yapılması gerekenler; bireysel önlemlerle riski minimuma indirmektir. En kalıcı 
şekilde, okullarda anasınıfından başlayarak verebileceğimiz sağlık dersiyle gerçekleştirmek 
mümkündür. Alınan bilinçli bir eğitim; çocuğun orta lise ve daha sonraki eğitim hayatına da pay 
edilip ders olarak müfredatlara SAĞLIK DERSİ olarak eklenmelidir. İlerde anne baba olacak 
bireylere çocuk sağlığı ve toplum sağlığı olarak verilen eğitimler, toplumun temelden 
bilinçlenmesi, çevrenin genetik bozulmalarla müdahalesine birinci derecede katkı sunacaktır. 
Diğer taraftan, OSB’ tanısı konulan bireylerin zamanında müdahaleyle ve alınacak eğitimlerle, 
normal hayat standardını yakalayabileceklerini örneklendiren çalışmalarla bilgilendirme. 
Çaresizliğe düşmüş pes eden ailelere Otizmli başarılı iz bırakan isimlerin hayatları konusunda 
paylaşımları baz alarak yöntem geliştirmek. 
Örn:Prof. Dr Temple Grandin , Einstein 
Aile, Sağlık ve Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülecek çalışmaların basın yayın organları 
aracılığıyla aile eğitimi, çocuk ve toplum sağlığı konularında yapacağı kaliteli programlarla 
sağlamak mümkündür. Ayrıca Ziraat Fakültelerine de çok büyük görevler düşmektedir. Organik 
tarımın ilaçlı suni tarımdan daha kolay ve zararsız olduğu örneklerle, uygulamalarla anlatılmalı 
zirai ilaçlar yasaklanmalıdır. 
Diğer taraftan OSB hakkında yardım alması gereken aileler için merkezler oluşturulmalı bu 
merkezlerden ücretsiz danışmanlık almaları sağlanmalıdır. 

 
Bulgular 
Puzzladaki Resim Otizm 
Otizm Spektrum Bozukluğunun beslenme ve çevresel faktörlerden etkilendiği (2)  bulguları 
uzmanlarca analiz edilmektedir. Özellikle annenin gebelik döneminde bebeğin beyin gelişiminin 
son derece önemli olduğu artık bilinmektedir.  
Otizm tanısının her geçen gün artması, çevresel faktörlerin genetik yapı üzerindeki zincirleme 
etkisi OSB’yi tetikleyen en önemli risk faktörlerinden biri olarak görülürken; gebelikte ve 
öncesinde birey sağlığının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmektedir. 
Zirai ilaçların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, hazır gıdalar, vazgeçilmeyen fasfoodlar, 
evlerde kullanılan kimyasal temizlik ürünleri canlıların kimyalarını bozmaktadır.  

 
Sonuç: 
Sadece gebelik döneminde değil, kişinin hayatı boyunca tükettiği gıdalar ve uygun olmayan 
çevresel faktörlerin DNA yapısını etkilediği bilindiğinden; bu etkilerin müdahale edilebilirliği 
Otizm Spektrum rahatsızlığı için tedbir alınabilir ve önlenebilir sonucunu gözler önüne 
sermektedir. 
Toplum sağlığını ilgilendiren en temel konuların başında anne- bebek sağlığıyla birlikte sağlıklı 
birey yetiştirmek için gereken şartların oluşturulması gerekmektedir.  
 
Kaynaklar 
(1) Bilim ve Ütiyopya Nisan 2018 sayısı Dr Temple Grandin (Otizmin Engelleyemediği Kadın) 
(2) Otizm ve Çevre, Dilgem 
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ENGELLİLİĞİ TANIMLAMA SORUNU: HUKUKİ ÇIKMAZLAR 
Deniz Yazgan 

 
Giriş 
19. yüzyılda Isaac Newton, Rene Descartes tarafından benimsenen Kartezyen ekol, bilimi düalist 
bir bakış açısıyla yorumlamıştır. Engelli çalışmaları ve düzenlemeleri de, düalist bir temele inşa 
edilmiştir. Kişinin tam veya eksik olduğuna yönelik kabul edilegelen söylem, engelli bireye 
yönelik insan hakları ihlallerinin de temelini oluşturmaktadır. 

 
Olgu 
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'un 3. maddesinin (c) bendi uyarınca engelli; "fiziksel, 
zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer 
bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından 
etkilenen birey" olarak tanımlanmıştır.  
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun 3. maddesinin (c) fıkrası uyarınca ise engelli, "doğuştan 
veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve 
sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine 
uymama durumunda olup; korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine 
ihtiyacı olan kişi" olarak tanımlanmıştır. 

 
Tartışma 
Engelliliğin bir “tutum” olduğuna yönelik anlatım bozukluğu, tanım üzerine fazla düşünülmediği 
izlenimini uyandırmaktadır. Engelli bireylere yönelik normatif düzenlemelerin engelli tanımları, 
ayrımcılığı da beraberinde getirmektedir. Engelli kişinin daha az “kabul ve tercih edilebilir”  
olduğu öngörüsüyle şekillenen ve insanlararası bir değer sırası gözeten uygulamalar, sağlamcı 
uygulamalardır. 
Türk iç hukukunda engellinin "kim" olduğu tanımlanırken, yaygın gelişimsel bozukluklar ve 
nöroçeşitlilik öngörülememiş; engelli tanımı, sağlamcı bir bakış açısıyla; toplumun ön 
kabullerine uyum sağlayamayan eksik insan olarak ele alınmıştır.  
Engelliliği açıklayan sosyal model çerçevesinde engelli “hakkında” değil, engellinin öncüsü 
olduğu, engellinin yönettiği ve engellinin ana odak noktası olduğu çalışmalar yapılmalıdır. 
Engellinin kim olduğunu sağlamcı deneyimle nitelemek, engellinin kim olamayacağına yönelik 
sınırlar ve hukuki düzlemde insan haklarına halel getirir niteliktedir. 
Bu kapsamda, doktrinde yeni şekillenen “sağlamcı açıklama (ablesplaining)” sorununun 
normatif düzenlemelerde de köklü bir hal aldığını söylemek mümkündür. Tipik gelişim gösteren 
beyinden farklı nörolojik yapılanmayı ve toplumdaki çoğu kişiden farklı bir algı ve deneyim halini 
tanımlayan nöroçeşitliliği  ve nöroçeşitlilik kaynaklı destek ihtiyacını öngörmeyen bu tanım , 
tanım kapsamında olmayan bireyin hakkına layıkıyla erişimini güçleştirmektedir. 
 

 
 
 



 
ISPARTA OTİZM KONGRESİ  

 (4 - 7 ŞUBAT 2021) 

 

 
 

115 

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNA SAHİP BİR ÇOCUĞA SEMBOLİK OYUN OYNAMA 
BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNDE REPLİKLİ ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ: BİR VAKA SUNUMU 
Dilara Yazıcı1, Evrim Birdal1 

1: Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu, Okul Eğitimcisi 
 

Amaç  
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), ilk belirtilerini erken çocukluk döneminde gösteren, sınırlı ve 
tekrarlayıcı davranışlarla birlikte,  çocukların sosyal etkileşim ve iletişim becerilerini olumsuz 
yönde etkilemesiyle günlük yaşam becerilerini işlevsel olarak yerine getirmede karşılaşılan 
yetersizliklerle kendini gösteren gelişimsel bir bozukluktur (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2013). En 
önemli çocukluk dönemi deneyimlerinden olan oyun ile birlikte çocuklar, günlük hayatta yaşantı 
yoluyla öğrendiği davranış ve durumları oyuna aktararak sosyal gelişimlerini destekleyebilirler. 
Nesneleri farklı işlevleriyle kullanma, farklı bireylerle ilişki geliştirme ve farklı sosyal rolleri taklit 
edebilme becerileri yine oyun yoluyla edinilir (Yavuzer, 2000). Otizmli çocuklar, tanılama 
ölçütlerinde belirlenen bu yetersizliklerden dolayı gelişim düzeylerine paralel olarak 
gerçekleştirebilmesi gereken bağımsız oyun, sosyal ve hayali oyun becerilerinde normal gelişim 
gösteren çocuklarla karşılaştırıldığında sınırlılık gösterebilmektedirler. Sembolik oyun becerileri 
ile çocuklar gerçek yaşantı ve nesnelerin gerçeğin bir yansıması olduğunu kavrarlar (Alak, 2014). 
Böylelikle çocuk, içerisinde bulunulan çevre ile kuracağı etkileşimi algılar ve uygun dil 
becerilerini gerçekleştirir (Moor, 2005). Sosyal etkileşim ve iletişim becerilerini kazandırmada 
kullanılan yöntemlerden biri olan replikli öğretim ile otizmli çocuklar, iletişim ortağının sunduğu 
ipucuna bağlı kalmadan yazılı veya sesli ipuçları aracılığıyla oyun esnasında karşılıklı etkileşim 
kurma becerisini geliştirebilmektedirler. Öğretim sürecinde hedef replikler zamanla 
silikleştirilerek otizmli çocukların bağımsız bir şekilde etkileşim kurabildikleri belirlenmiştir 
(Reagon, 2013). Böylelikle, günlük yaşamda kendiliğinden oluşan etkileşimlerin sayısının 
artmasına, ortam ve duruma uygun etkileşimlerin niteliğinin artmasına ve karşısındaki bireye 
olan dikkatini sürdürme becerilerinin gelişimine olanak sağlamaktadır  (Charlop ve Trasowech, 
1991; Brothers ve diğ., 2014). Uygulamalı davranış analizi (UDA) bünyesinde etkililiği 
kanıtlanmış birçok öğretim yöntem ve stratejilerini bulundurmaktadır. Replikli öğretim, OSB’li 
çocukların sosyal etkileşimlerini artırmayı hedefleyen uygulamalı davranış analizi öğretim 
yöntemlerinden biridir (Birkan, 2013). İletişim partnerleri ile karşılıklı konuşma başlatma ve 
sürdürme becerilerini kazandırmayı hedef edinen yazılı veya sesli sözcük, kelime ve cümleler 
replik olarak tanımlanmaktadır (McClannahan ve Krantz, 2010; Birkan, 2011). Replikli öğretim 
ise otizmli çocukların etkileşim başlatma ve başlatılan etkileşimle aynı bağlamda iletişimi 
sürdürmesidir (Birkan, 2011). Bu araştırmada replikli öğretim yönteminde kullanılan ‘’Tolkido’’ 
orta düzey teknoloji içeren bir araçtır. Manyetik kart veya çiplere yüklenilen repliklerin kart 
okuyucu cihaza okutulduğunda seslendirildiği bir cihazdır. Bu araştırmada da replikli öğretim 
aracı olarak Tolkido kullanılmıştır.  
 
Yöntem 
Araştırmanın amacı otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuğa replikli öğretim ile sembolik oyun 
oynama becerisinin öğretiminin etkililiğini incelemektir. Bu araştırma nitel araştırma 
yöntemlerinden Vaka Analizi kullanılarak desenlenmiştir. Nitel araştırmalarda temel amaç 
örneklemi daha derinlemesine incelemektir. Bu araştırma Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim ve 
Uygulama Okulu’nda gerçekleştirilmiş olup çalışmaya OSB tanısı almış,4 yaşında erkek çocuk 
katılmıştır. Araştırmada katılımcıya öğretim sürecinde sunulan kartlara Tolkido aracılığıyla 
replikler yüklenmiştir ve replikler katılımcının dil beceri düzeyine uygun bir şekilde seçilmiştir. 
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Bulgular ve Sonuç 
Çalışmanın uygulama süreci devam etmekte olup elde edilen bulgular sunum esnasında 
paylaşılacaktır. 
 

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYE SOSYAL BECERİ KAZANDIRMADA 
KARİKATÜR KONUŞMALARIN KULLANIMI: OLGU SUNUMU 
Duygu Düşmez1, Ebru Uylaş2 
1: Öz. Eğt. Uzm., Çağdaş Işık Öz. Eğt. Merk. 
2: Öz. Eğt. Uzm., Psikolog, Çağdaş Işık Öz. Eğt. Merk. 

 
Giriş 
Otizm spektrum bozukluğu (OSB), hayat boyu süren, sosyal etkileşim ve iletişim sorunları, sınırlı 
ilgi alanları ve yinelenen davranışlarla kendini gösteren bozukluktur. Sosyal etkileşimde 
yaşanılan kısıtlılıklar, yaşamın ilk yıllarında kendini göstermekle birlikte, bireyin yaşı arttıkça, ileri 
düzeyde sosyal becerilerin gerekliliğinin artması ile birlikte bireyin yaşadığı sosyal, iletişimsel, 
etkileşimsel güçlüğün şiddeti de artmaktadır. Dolayısıyla çocukların sosyal beceri kazanımına 
odaklanmak gerekmektedir. 
Gray ilk kez 1991 yılında beden eğitimi sınıfındaki bir öğrencisiyle yaşadığı zorluklar nedeniyle 
kuralları ve doğru tepkileri tanımlayan bir öykü yazmış ve bu öykü sonrasında öğrencisinin 
kuralları ve kendisinden beklenen tepkileri daha iyi anladığını, sınıftaki etkinliklere daha etkin 
katıldığını görmüştür. Bu deneyim sosyal becerilerde yetersizlik gösteren bireyler için sosyal 
öykülerin etkili şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. Karikatür konuşmalar, sohbette söylenen 
şeyleri, konuşmanın soyut yönlerini görsel hale getirmek için çizimleri kullanarak, ifadenin 
içeriğini somut olarak göstermeye yardımcı olmakta  kullanılır. 
Bu çalışmada, OSB tanılı 22 yaşında üniversite kademesinde kaynaştırma öğrencisi olan kız 
öğrenciye; sosyal becerilerin, arkadaşlık yürütebilme becerileri alt alanından okul sürecinde 
işlevsel olması düşünülerek seçilen “arkadaşına bir şeyler yapmayı teklif etme”, “uygun şekilde 
dokunma”, “telefonla konuşma” becerilerinin öğretiminde “Karikatür Konuşmaların” kullanımı 
sunulmaktadır. 
 
Olgu 
Olgu B. 1998 yılında İzmir’de orta sosyo ekonomik düzeyde bir ailenin tek çocuğudur. Annesi 
İzmir’de bir devlet üniversitesinde memur olarak çalışmakta, babası ise özel sektörde mühendis 
olarak çalışmaktadır. B., 2 yaşından bu yana otizm tanısıyla aynı özel eğitim merkezinde eğitim 
almaktadır. Müzik alanında yeteneklidir ve resim yapmaktan hoşlanmaktadır. Kaynaştırma 
öğrencisi olarak Konak 9 Eylül İlköğretim Okulu’nu tamamladıktan sonra 2013 Eylül ayında 
girdiği yetenek sınavını birinci olarak kazanarak, İzmir Kemalpaşa Ümran Baradan Güzel Sanatlar 
Lisesi’nden mezun olmuştur. 2018 de İzmir Demokrasi Üniversitesi Müzikoloji Bölümü’nü 
kazanmıştır ve şu anda 3. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir.  
 
Tartışma 
Bu çalışma, Olgu B.’nin okul yaşamında gereksinim duyduğu sosyal beceriler arasından seçilen 
becerilerinin “Karikatür Konuşmalar” yöntemi kullanılarak çalışılması sonucu elde edilen 
gelişmeleri özetlemektir.  Çalışmada yer alan beceriler Baker’ın “sosyal beceri kontrol ölçeği” 
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kullanılarak belirlenmiştir. Olgu B. tarafından öğrenilmiş olan bu becerilerin yeni sosyal 
çevresinde işlevsel olarak kullanmadığı aile tarafından iletilmiştir. B. çizim/resim yapmayı 
sevdiği için çalışmanın karikatür konuşmalar yöntemi ile yapılmasına karar verilmiştir. Önce, bu 
üç becerinin adımları analiz edilmiş ve yazılmıştır. Özel eğitim merkezindeki seanslarda  her üç 
becerinin de adımları eğitimci  D. ile yazılı olan sayfadan okunmuş üzerinde konuşulmuş ve B. 
tarafından beceri adımları karikatür bandı olarak çizilmiştir. Bu üç beceri 5 seans aynı şekilde 
karikatür konuşmalar yöntemi ile çalışılmıştır. B. üç becerinin adımlarının ifadelerini bağımsız 
ifade etmeye başladığında 3 seans canlandırma yapılarak çalışılmış ve sonra gölge abla ile 
okulda uygulama yapılmıştır. Seçilmiş olan her bir beceri için süreç içerisinde tutulan 
performans kayıtlarındaki gelişmeye dayalı olarak “Karikatür konuşmalar” yöntemi ile 
uygulanan müdahalenin etkili olduğu düşünülmüştür. 
 

 
OTİZMİN GRİSİNDE ERKEN MÜDAHALE 
Ece Günay1 
1: Ece Günay Çocuk Gelişim Akademisi 

 
Otizm spektrum bozukluğu (OSB), sınırlı ilgi ve tekrarlayıcı davranışlar, karşılıklı sosyal iletişim 
ve etkileşimdeki yetersizliklerle tanımlanan genel olarak üç yaşından önce ortaya çıkan ve yaşam 
boyu devam eden nörogelişimsel bir bozukluktur. Sosyal iletişimdeki zorluklar, karşılıklı sosyal 
iletişim zorluklarını, sözel olmayan sosyal davranışları ve sosyal ilişkilerin kurulmasını 
içermektedir. Sınırlı ve tekrarlayıcı davranışlar da stereotipik davranış ya da konuşmayı, 
rutinlere aşırı bağlılığı ve takıntılı ilgileri içermektedir. Davranışlardaki bu farklılıklar erken 
çocukluk döneminde de  görülebilmektedir (Kanner, 1943, Wong vd., 2014). Erken çocukluk 
döneminde yapılan müdahaleler bundan dolayı kritik ve hayati önem taşır .  Otizmin erken 
tanısı, eğitim planlarının daha erken yapılmasını, aile desteğinin ve eğitiminin sağlanmasını, 
ailelerin stres ve kederle baş etmesini ve uygun tıbbi bakım ve tedavinin verilmesini 
kolaylaştırmaktadır. (Bodur –Soysal,2004) 
Bu çalışmanın amacı ; 26 aylıkken  otizm spektrum bozukluğu tanısı almış  bir çocuğun erken 
müdahale kapsamında hazırlanan programa alınıp 1 yıl boyunca eğitim verilmesi , aile eğitimin 
sağlanması ve anaokulu desteği  ile OSB ‘ ye bağlı semptomların azalması , bazı semptomların 
ortadan kalkması ile ilgili boylamsal bir çalışmadır . Erken müdahalenin kritik zamanda uygulanıp 
otizm semptomlarının sağaltılmasında ki etkililiğidir . 
Çalışma kapsamında ; 26 aylık erkek çocuğu ilk otizm tanısı almış , Denver 2 gelişim testi ve 
Gobdö-2-tv testi uygulanmıştır .Çalışmadaki bulgular ; Denver sonucunda kişisel-sosyal(16 ay) , 
ince motor(22 ay )  kaba motor (24 ay ) ve dil (10-12 ay) alanlarında yaşının altında gelişim 
gösterdiği belirlendi . Öğrenci ile ilk 6 ay haftanın 4 günü 1 saat olacak şekilde çalışmalar yapıldı 
. Daha sonra gelişim hızına göre haftanın 2 günü 1 er saat olacak şekilde ayarlandı . Ayrıca 6. 
Ayın sonunda anaokulu için önkoşul becerileri sağlandı . Çocuğa uygun bireysel bir program 
hazırlandı . Çalışma yöntemi; etkileşim temelli uygulamalar doğrultusunda oyun   , ayrık 
denemeler ile öğretim yöntemi , görsel planlayıcılar , drama yöntem ve teknikleri kullanıldı. 
Anneye her ders sonunda yarım saat eğitim verildi   ve ev programı hazırlandı . Böylece çocuğun 
uyanık olduğu her an etkileşim sağlandı ve anne,  çocuğun derste edinim sağladığı beceri ve 
bilgileri günlük hayata genellemesi için ortam sağladı .  
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Son yapılan Denver testinde çocuğun kişisel sosyal , ince motor , kaba motor , ve dil gelişimi 
yaşıtları ile aynı düzeyde saptandı .  
Sonuç olarak otizm spektrum bozukluğu semptomlarını gösteren  bu vakada , erken çocukluk 
döneminde yapılan çocuğa özgü program ve yöntem belirlenip uygulandığında otizm 
semptomlarının sağaltımı sağlanmıştır . Erken müdahale kapsamında hayati dokunuşlar 
çocuğun tüm hayatını şekillendirmesinde önemlidir .  Akranlarını yakalama ve makas aralığının 
daha fazla açılmaması , semptomların yerleşip davranış haline gelmemesi , kalıcı olmaması adına 
erken ve yoğun eğitim ayrıca aile eğitimi çocuğun gelişimi için önemlidir .  

 

 
OTİZME BAĞLI DAVRANIŞ BOZUKLUĞUNDA EKT KULLANIMI 
Elif Abanoz 

 
Giriş 
Otizm spektrum bozuklukları (OSB), erken çocukluk çağında başlayan, sosyal etkileşimde ve 
iletişimde önemli derecede bozulma, tekrarlayıcı davranış ve ilgi alanlarında belirgin sınırlılıkla 
karakterize gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır(1). Otizm tanılı çocuk ve ergenlerde 
öfke nöbetleri, irritabilite ve kendine zarar verme davranışı(KZVD) sık görülmektedir(2). 
Otizmde kendine zarar verme davranışı, genellikle tehlikeli doku yaralanması ve hayati risklere 
sebep olabilecek yıkıcı belirtilerden biridir. Böyle durumlarda kendine zarar verme davranışı 
psikofarmakolojik tedaviye yanıt vermeyebilmektedir. İlaç tedavilerine dirençli kendine zarar 
verme davranışı bulunan OSB tanılı olgularda elektrokonvülsif terapiyle (EKT) iyileşme 
görülmektedir(3).  
 
Olgu 
17 yaşında, erkek, 10 yaşından beri otizm ve davranım bozukluğu tanısıyla takip edilen hasta 
uykusuzluk, ajitasyon, kendisine ve çevresine zarar verme, perseverasyon, takla atma şeklinde 
stereotipik hareketler gibi belirti ve bulguları sebebiyle polikliniğimize başvurdu. Hastaya yeterli 
doz ve sürede antiepileptik ajanlar (valproik asit,karbamazepin,topiramat), antipsikotikler 
(risperidon, aripiprazol, ketiyapin, klozapin, klorpromazin ve haloperidol), uyarıcılar 
(metilfenidat), lityum ve SSRI'lar (sertralin,paroksetin) verilmesine rağmen şikayetlerinde 
belirgin düzelme olmaması nedeniyle EKT planlandı.Hastaya 20 seans EKT yapıldı. EKT 
sonrasında kendisine zarar verme ve stereotipik haretketleri düzeldi.Yaklaşık 1 ay sonra düzelen 
bulgularının tekrarlaması üzerine 2 haftada 1 seans idame EKT’si yapılması planlandı.2 aydır 
idame EKT yapılan hastada kısmi düzelme görüldü. 
 
Tartışma 
Son yıllarda EKT’nin, tekrarlayan kendine zarar verme davranışı bulunan OSB tanılı vakalarda 
belirgin fayda sağladığı gösterilmiştir. EKT’nin otizmde etkili olduğunu destekleyen birkaç 
araştırmada GABA anormalliklerinin otizme neden olabileceğini gösterirken, EKT’nin GABA 
fonksiyonunu artırdığını bildirmektedir(4,5).  
Son zamanlarda yapılan iki olgu bildirisinde; kafasını duvara vurma, kendini ısırma gibi kendine 
zarar verme davranışlarının eşlik ettiği otistik hastaların şikayetlerinde EKT sonucunda önemli 
oranda azalma olduğu gözlenmiştir(3,6). EKT sonlandırıldığında ise, çoğu olguda KZVD’nin ve 
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saldırganlığın yinelediği görülmüştür(7). Benzer şikayetlerin eşlik ettiği olgumuzda da EKT 
alternatif tedavi olarak düşünülmüş olup olumlu yanıt alınmıştır. 
Şiddetli OSB'li hastalarda kendine zarar verme davranışını tedavi etmek için EKT'nin faydası 
hakkında ek veri sağlama için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu tür durumlarda davranışsal 
ve farmakolojik tedaviye öncelik verilmesi önemlidir. Bununla birlikte EKT, davranışsal ve 
farmakolojik tedaviye dirençli hastalar için umut verici sonuçlar göstermektedir. 
 
Kaynaklar 
1. Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®): American Psychiatric Pub; 2013. 
2. Parikh MS, Kolevzon A, Hollander E.J Child Adolesc Psychopharmacol. Psychopharmacology of aggression in 
children and adolescents with autism: a critical review of efficacy and tolerability. 2008;18:157-178 
3. Wachtel LE, Contrucci-Kuhn SA, Griffin M, Thompson A, Dhossche DM, Reti IM. ECT for self-injury in an autistic 
boy. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2009 Jul;18(7):458-63.  
4. D. Dhossche, H. Applegate, A. Abraham, et al.Elevated plasma GABA levels in autistic youngsters: stimulus for a 
GABA hypothesis of autism Med. Sci. Moni. (2002), pp. PR1-PR6 
5.G. Sanacora, G. Mason, D. Rothman, et al.Increased cortical GABA concentrations in depressed patients 
receiving ECT Am. J. Psychiatry, 160 (2003), pp. 577-579 
6. Wachtel LE, Shorter E, Fink M (2018) Electroconvulsive therapy for selfinjurious behaviour in autism spectrum 
disorders: Recognizing catatonia is key. Curr Opin Psychiatry 31: 116-22. 
7. Haq AU, Ghaziuddin N (2014) Maintenance electroconvulsive therapy for aggression and self-injurious behavior 
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TÜRKİYE’DEKİ OTİZM LİTERATÜRÜNÜN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ 
Emrah Gökay ÖZGÜR1 

1: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD. 
 

Amaç 
Son yıllarda otizm vakalarında ciddi bir artış olmuştur. Bu çalışmada, Türkiye’de yapılan otizm 
çalışmalarının incelenmesi ve dünya çapındaki rolü değerlendirilecektir. 
  
Yöntem 
Bibliyometri, belirli bir alanda belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede kişiler ya da kurumlar 
tarafından üretilmiş yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkilerin istatistiksel analizidir. Bu 
çalışmada da 2000-2020 yılları arasında otizm ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalar 
bibliyometrik analiz ile değerlendirilmiştir ve belirli bibliyometrik göstergeler bazında dünya 
geneli ile karşılaş-tırmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalar Web of Science veri tabanından elde 
edilmiştir. Bibliyometrik analizler ve ağ görselleştirme haritaları için VOSviever 1.6.16 paket 
programı kullanılmıştır. 
 
Bulgular 
2000-2020 yılları arasında dünya genelinde 112 ülkede 55119 çalışma yapılmıştır. Bu 
çalışmaların 786 (%1,4)’sı ise Türkiye’ de yapılmıştır. Otizm çalışmalarında en çok katkı veren 
ülkeler ise Amerika (%46), İngiltere(%11) ve Kanada(%6)’dır. Türkiye’ de yapılan çalışmaların 
%24’i psikiyatri, %14’ü özel eğitim ve %11,8’i pediatri alanındadır. Ayrıca Türkiye’ de yapılan 
çalışmaların %89’u (n=700) İngilizce %11‘i (n=86) ise Türkçe yayınlanmıştır. Bu çalışmaların en 
fazla yayınlandığı dergiler sırasıyla Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim 
Dergisi, Journal of Autism and Developmental Disorders ve Anadolu Psikiyatri dergisidir. 
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Sonuç 
Bu çalışmada 2000 – 2020 yılları arasında otizm ile ilgili Web of Science veri tabanında yer alan 
çalışmaların bibliyometrik analizleri yapılarak bu alanda çalışan kişilere yön gösterecek önemli 
bilgiler verilmiştir.  

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN HASTADA KISA ETKİLİ METİLFENİDAT 
KULLANIMINA SEKONDER DERİ DÖKÜNTÜSÜ: OLGU SUNUMU 
Fatih Dağdelen1  
1: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Özel Kliniği, Süleymanpaşa, Tekirdağ 

 
Giriş 
Prevelans çalışmaları çocukların % 3-8’inin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı 
aldığını göstermektedir (1). DEHB’de beynin katekolaminerjik innervasyonunu sağlayan 
alanlarda yapısal ve fonksiyonel anormallikler vardır (2). Nörotransmitter hipotezine göre 
DEHB’de norepinefrin ve dopamin nörotransmitter sisteminde disfonksiyon görülmektedir (3). 
DEHB birinci sıra farmakolojik tedavi yaklaşımı metilfenidat kullanımıdır (4). Metilfenidat 
presinaptik aralıkta dopamin ve norepinefrin nöral re-uptake’ini bloke ederek  dopamin ve 
norepinefrin etkinliğini artırır (5). 
Alerjik reaksiyonlar metilfenidat kullanımında oldukça nadir görülmektedir. Metilfenidatın 
transdermal kullanımına bağlı birkaç vakada kontakt dermatit bildirilmiştir (6,7). Oral 
metilfenidat kullanımına bağlı olduğu düşünülen bazı advers alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir (8, 
9, 10, 11, 12, 13).  Olgu sunumunda; otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanılı, özgeçmişinde alerjik 
deri döküntü sorunu olmayan ve metilfenidat kullanımıyla ilk kez ortaya çıkan olguyu sunacağız. 
 
Olgu  
11 yaşında, OSB tanılı erkek hasta kliniğimize dikkatini toplamada güçlük, aşırı hareketlilik, 
davranış bozukluğu şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Okuldan bildirilen şikayetlerde, sırasında 
beklenildiği kadar oturmadığı, ders sırasında gezindiği, derste çok konuştuğu, eşyalarını 
unuttuğu, arkadaşlarına zarar verdiği ve dikkatinin beklenilenden daha zayıf olduğu belirtildi. 
Hastanın özgeçmişinde hafif düzey astım belirtileri olduğu, ilaçsız takip edildiği ama deri 
şikayetinin olmadığı öğrenildi. Hastanın herhangi bir ilaç veya yiyecek alerjisinin olmadığı 
belirlendi. Hastanın tam kan profili, biyokimya testleri (karaciğer, tiroit, böbrek fonksiyon 
testleri, tam idrar tetkiki) ve elektrokardiyogram sonuçları normal sınırlar içerisindeydi. Olgunun 
OSB tanısı 4 yaşında konmuştu, hafif düzey OSB olduğu belirtilmişti. Geçmişte DEHB 
şikayetlerinin olduğu fakat medikal tedaviye gerek duyulmadığı, ortaokulda şikayetlerin arttığı 
belirtildi. Tarafımızca DSM-5 tanı kriterlerine göre DEHB kombine tip tanısı konuldu, günde 2 
defa 2,5 mg olarak kısa etkili metilfenidat başlandı. Hasta metilfenidat tedavisinin 5. Gününde, 
özellikle kol ve bacaklarda, şişlik, kaşıntı, kızarıklık şikayetleriyle tarafımıza tekrar başvurdu. 
Hastanın soygeçmişinde bilinen alerjik dermatolojik hastalık yoktu. Hastanın bu dönemde ateşi, 
nefes almada güçlüğü ya da baş dönmesi yoktu. Kısa etkili metilfenidat dışında herhangi bir ilaç 
kullanmamıştı.  Olası alerjik dermatolojik hipersensitive reaksiyonun metilfenidat kullanımına 
bağlı olabileceği düşünülerek, metilfenidat tedavisi ivedilikle sonlandırıldı. Hasta tarafımızca 
çocuk alerji ve immünoloji bölüne yönlendirildi. Oral antihistaminik ilaçlarla tedavi edildi ve 
semptomları önümüzdeki 48 saat içerisinde tamamen geriledi. Hastanın DEHB belirtileri 
açısından ailesiyle tekrar görüşüldüğünde şikayetlerinin devam etmesi üzerine atomoksetin 
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tedavisine başlanıldı. Hastanın atomoksetin düzeyi kademeli olarak artırılmakta, hastanın 
şikayetleri azalmakla birlikte devam etmektedir. 

 
Tartışma 
Metilfenidat kullanımına bağlı alerjik advers reaksiyon oldukça nadir bildirilen bir durumdur. 
Literatür taramalarında az sayıda araştırmada metifenidata bağlı alerjik advers reaksiyon 
belirlenmiştir (8,9,10,11,12,13). Bu olgu sunumlarında, hastalar çocukluk çağındaydı ve yaş 
grupları 4 yaş 9 ay (9)  ve 9 yaş aralığındaydı (13). Olgu sunumlarında görülen alerjik advers 
reaksiyon yüzün bir tarafında şişlik (10) , deri döküntüleri (8,11,12,13), alerjik konjonktuvit  (9) 
şeklinde bildirilmiştir. Olgumuzda kol ve bacaklarda şişlik, kızarıklık ve kaşıntı bildirilmiştir. Bu 
olgu sunumlarında alerjik advers reaksiyonlar birkaç saat ile birkaç hafta arasında ortaya çıktığı 
bildirilirken, olguda metilfenidat kullanımının 5. Gününde ortaya çıktığı bildirilmiştir. 
Önceki çalışmalarda bildirildiği üzere  alerjik advers reaksiyonların çoğunda alerjen maddeye 
cevap olarak immunoglobulin E (Ig E) düzeyinde artış belirlenmiştir (14). Olgunun özgeçmişinde 
daha önce metilfenidat kullanımının olmadığı bildirilmiştir. Metilfenidat kullanımının 5.gününde 
ortaya alerjik reaksiyon belirtilerinin ortaya çıkmasının olası açıklaması, başlangıçta vücudunun 
metilfenidata duyarlı hale gelmesinin biraz zaman almasıdır. İlk duyarlılığın ardından tekrar 
metilfenidat kullanımı olsaydı alerjik advers reaksiton daha hızlı gelişebilirdi.  Bu yüzden DEHB 
açısından metilfenidat dışı (atomoksetin) ilaç kullanımı uygun görüldü. 
Sonuç olarak olgumuzda metilfenidat kullanımına bağlı nadir görülen alerjik advers reaksiyonun 
oluşması, çocukta alerjik diyatezinin varlığını işaret eder. Alerjik advers reaksiyon gelişimine 
yatkın bireylerde larinks ve boğaz tutulumuna bağlı (anafilaksi, anjioödem vb.) olarak ölümcül 
alerjik semptomlar ortaya çıkabilir. Bu bulgular ışığında, olgu sunumundaki amacımız; 
metilfenidat kullanımında alerjik advers reaksiyon gelişiminin nadirde olsa görülebileceğidir. 
Özellikle alerjik diatezi olduğu bilinen olgularda metilfenidat kullanımında hassas davranılması 
gerektiğini vurgulamaktır.  
 
Kaynaklar 
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OTİZMLİ BİREYLERE YÖNELİK EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİNDE YAŞANAN 
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
İbrahim YÜKSEL1 
1: Dr, Rehber Öğretmen, Atatürk Anadolu Lisesi, Kepez/Antalya 
 

Giriş 
5. sınıfa devam eden Otizm ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısına sahip oğlumun bugüne kadar 
devam eden eğitim hayatında karşılaştığı problemleri ve bunların çözümü konusundaki 
tecrübelerimi paylaşmak amacıyla bu kongreye katılmak istiyorum. Lisans, Yüksek Lisans ve 
Doktora Eğitimimi Sosyoloji alanında yaptım. 4 yıl özel dershanelerde çalıştım, 17 yıldır da Milli 
Eğitim Bakanlığında ilkokul, ortaokul ve liselerde Rehber Öğretmen olarak çalışmaktayım. Ayrıca 
Milli Eğitim Müdürlüğü adına çalıştığım ilçede bulunan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezlerinin denetimlerine görevlendirilen komisyonlarda görev aldım. Eğitimin hem hizmet 
vereni hem hizmet alanı olarak da Otizmli oğlumun süreçte karşılaştığı sorunlarını her iki 
pencereden de gözlemleme şansına sahip oldum. Bu nedenle kongreye katılıp hem 
tecrübelerimi değerli katılımcılarla paylaşmak hem de çocuğuma daha faydalı olabilmek adına 
bilgiler edinmek istiyorum.  
Çocuğumun konuşma konusunda yaşadığı gecikme sonucu yapılan tıbbi teşhisle Otizm tanısı 
alması sonucu sosyal becerileri ve dil gelişimi açısından faydalı olacağı önerisiyle bir yıl özel bir 
kreşe yarım gün şeklinde devam etti. Ardından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulun 
anasınıfına iki yıl devam etti. Kreş ve anaokuluna devam ederken bazı küçük problemler yaşansa 
da öğretmenlerle, idareyle, velilerle ciddi hiçbir sorunla karşılaşmadık. İlkokula başlama yaşını 
doktorumuzun önerisiyle bir yıl erteleyip ikinci kez anasınıfına devam etmesini sağladık. Kreş ve 
anaokuluna normal akranlarıyla bir arada kaynaştırma öğrencisi olarak devam etti. Ancak 
ilkokula başlaması ile öğretmenlerle, idareyle ve diğer velilerle sürekli sorunlar yaşadık. 
 
Olgu 
Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların eğitimi için kullanılan Tam Zamanlı Kaynaştırma, Yarı Zamanlı 
Kaynaştırma, Özel Eğitim Sınıfları, Özel Eğitim Okulları gibi çeşitli uygulamalar Milli Eğitim 
Bakanlığınca öğrencinin durumuna göre gerçekleştirilmektedir. Ayrıca her özel eğitime ihtiyaç 
duyan öğrenci tam teşekküllü bir hastaneden alınan özel eğitime ihtiyacı vardır ibareli heyet 
raporu ile Rehberlik Araştırma Merkezince hazırlanan değerlendirmeye göre Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezlerinden eğitim almaktadırlar. Bu eğitimlerin esas ve usulleri MEB Özel 
Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezleri de Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına 
göre çalışmalarını yürütmektedirler.  
 
Tartışma ve Sonuç 
Tüm bu çalışmaların yasa ve yönetmeliklere göre yürütülmesi esası belirlenmiş olmasına 
rağmen uygulamada maalesef çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunları; a-Sistemden 
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kaynaklanan sorunlar, b-Öğretmenlerden kaynaklanan sorunlar, c-Okul idarelerinden ve 
velilerden kaynaklanan sorunlar ana başlıkları altında toplayıp çeşitli alt başlıklar halinde 
inceleyebiliriz. 
 a-Sistemden kaynaklanan sorunlara örnek olarak; sınıfların kalabalık olması, 
okulların/sınıfların fiziki mekanlarının özel eğitim ihtiyacı duyan öğrencilerin ihtiyaçlarını 
karşılamakta yetersiz olması, müfredatın özel eğitim öğrencilerine göre uyarlanmasında 
yaşanan zorluklar, öğretmen yetiştirme de özel eğitim ihtiyacı konusunda yeterli donanıma 
sahip öğretmenlerin yetiştirilememesi vb. nedenler sayılabilir. 
  b-Öğretmenlerden kaynaklanan sorunlara örnek olarak; öğretmenlerin özel eğitim ihtiyacı 
konusunda yeterli donanıma sahip olmamaları, öğrencileri bir bütün olarak geliştirmekten 
ziyade daha çok akademik gelişimi önceleyen bir bakış açısına sahip olmaları vb. sayılabilir. 
 c- Okul idarelerinden ve velilerden kaynaklanan sorunlar olarak ise; idarecilerin diğer 
okullarla rekabet içine girip akademik başarıya odaklanmaları, öğretmenleri özel eğitim 
konularında yeterince motive etmemeleri/edememeleri, idarecilerin diğer velilerden gelen 
kaynaştırma öğrencilerini okuldan/sınıftan uzaklaştırma baskısına gerektiği gibi direnmemeleri, 
velilerin sınıflarında kaynaştırma öğrencilerini istememeleri, bu konuda öğretmene, idareye ve 
kaynaştırma öğrencisinin ailesine sürekli baskı ve yıldırma politikaları izlemeleri vb. olarak 
sıralanabilir. 
Bu çalışma da karşılaşılan yukarda kısaca sıralanan sorunlar daha detaylandırılarak ele alınacak 
ve çözüm önerileri sıralanacaktır. 
 

 
OTİZMDE AKRAN ZORBALIĞINA UĞRAMAK SUÇA SÜRÜKLEYEBİLİR Mİ? 
Nihal Serdengeçti1, Mahmut Cem Tarakçıoğlu2 
1: Dr., İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi 
Anabilim Dalı. 
2: Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi 
Anabilim Dalı 
 

Giriş 
Otizm spektrum bozuklukları (OSB); özellikle sosyal alanda zorluklarla seyreden ve bazı 
davranışsal özellikleri içeren nörogelişimsel bir hastalık spektrumunu içermektedir. DSM-5’e 
göre iki ana semptom alanı tariflenmiş olup bu alanlar sosyal işlev bozukluğu ile kısıtlı ilgi 
alanları, tekrarlayıcı davranışlar ve duyusal hassasiyetleri kapsamaktadır. (APA, 2013) 
Semptomlar geniş bir klinik spektrumda heterojen görünüm sergileyebildiğinden ilk tanı koyma 
yaşı değişken olabilmekte ve spektrumun hafif ucunda olan olgularda tanı yaşı 
gecikebilmektedir. (Christensen, 2016) 
DEHB %28-83 arasında OSB’ye eşlik etmektedir. (Ercan, 2020) Otizm spektrum bozukluğu olan 
bireyler yüksek oranlarda akran zorbalığı yaşadığı çalışmalarda gösterilmiştir (Fisher MH, 2016). 
Zorbalık mağduru olan çocukların bir kısmı zorbalık sonucu suça sürüklenebilmektedir. Bu 
vakada geç tanı konan OSB’li ergenin uğradığı akran zorbalığının ardından suça sürüklenme 
süreci ele alınacaktır 
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Vaka 
B H, 2005 doğumlu erkek hasta, 2013 yılından itibaren kliniğimizden takipli. İlk başvuru şikayeti 
takıntılarla olmuş. 8 yaşındayken emin olamama, kontrol obsesyonları olması ve aileyle 
zıtlaşma, ısrarcılık üzerine ilk psikiyatrik başvuruları gerçekleşmiş. 2013teki ruhsal durum 
muayenesinde bilinç açık, oryantasyon kooperasyon tam. Göz teması kaçıngan. Duygudurum 
ötimik duygulanım künt olarak değerlendirildi. Sorulara kısa yanıtlar veriyor, hafif robotik bir 
konuşma tarzı var. Uyku iştah normal. Arkadaş ilişkileri sorulduğunda anne “iyi, liderlik derdi 
yok hep arka planda kalır. Arkadaşı ona vursa bir şey olmaz der geçer.” şeklinde tarifliyor. Erken 
gelişim hikayesinde yürümesi 2.5 yaşında, ilk kelimeleri 2 yaşında başlamış. 2016 WISCR sonucu 
S:92 P:78 Sınır Zeka Kapasitesi şeklinde gelmiş. 
Devam eden klinik görüşmeler, psikometrik testler sonucu hastaya OSB tanısı konulmuştur. 
Öneri üzerine sosyal becerilerini geliştirmek için terapi almaktadır. Klinik takipte derslerde 
zorlanması, odaklanama şikayeti gelişmesi üzerine yapılan değerlendirmede Dikkat Eksikliği ve 
Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı alan hasta 2018 yılında itibaren metilfenidat 
kullanmaktadır. 
Şu anda liseye devam eden hastanın 1.10.2020’deki kontrol muayenesinde arkadaşlarının 
meydan okumasıyla marketten gıda çalmış. Market sahibi fark edip aileyi çağırmış. Adli süreç 
başlatmaktan ailenin ricası üzerine vazgeçmiş. Aile bu olaydan sonra arkadaşlarıyla görüşmesini 
yasaklamış. Ergen ile yapılan görüşmede yaptığının yanlış olabileceğini düşünmediğini, 
arkadaşlarının yapamazsın demesi üzerine yapabileceğini kanıtlamak istediğini belirtiyor. 

 
Tartışma 
Literatürde biriktirme ve çalma alışkanlıkları olan otistik vaka bildirimleri bulunmaktadır. (Chen 
PS, 2003) DEHB’li bireylerde dürtüselliğin etkisi düşünülürse ergenlik çağında kapasitesi iyi olan 
ve kısmen kişiler arası ilişki kurabilen hafif otistiklerde zorbalığa bağlı davranış bozukluğu ve 
suça sürüklenme riski olabileceği ihtimali her zaman akılda tutulmalıdır. Akran zorbalığına 
uğrayanların ileriki yaşamlarında suça sürüklenmesi yani mağdurun fail olması ile ilgili veriler 
bulunmaktadır (Sullivan TN, 2006) 
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TUVALET BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL DESTEKLE TASARLANMIŞ 
MOTİVASYON ARTIRMA SİSTEMİNİN KULLANILDIĞI AİLE EĞİTİMİ PROGRAMININ 
İNCELENMESİ 
Olcay Göçen1 
1: Özel Eğitim Alan Öğretmeni, Hamidiye Ortaokulu, Afyonkarahisar 
 

Amaç 
Bu araştırmada otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara tuvalet becerilerinin 
kazandırılmasında görsel destekle tasarlanmış motivasyon artırma sisteminin kullanılması ve 
aile için hazırlanan ‘ Tuvalet Becerilerinin Öğretiminde Görsel Destekle Tasarlanmış Motivasyon 
Artırma Sistemi: Bir Aile Eğitim Programının Sonuçlarının İncelenmesidir.  
Bu çalışmada otizm spektrum bozukluğu olan çocuğa sahip ailemize, aile eğitimi programı ile 
“Görsel Destekle Tasarlanmış Motivasyon Artırma Sistemini “kullanmayı öğreterek; OSB’ li 
çocuğunun tuvaletini kaza yapmadan tuvalete giderek yapması ve bağımsız yaşamasına katkı 
sağlamasına destek olmak amaçlanmaktadır.  
 
Yöntem 
Araştırma Tek-Denekli araştırma modellerinden, A-B modeline göre tasarlanmıştır. 
Araştırmanın bağımlı değişkeni, çocuğun tuvalet becerilerini tuvalete zamanında yapmasıdır. 
Bağımsız değişkeni ise Görsel Destekle Tasarlanmış Motivasyon Artırma Sisteminin Kullanıldığı 
Aile Eğitim Programıdır. Araştırmanın A evresinde, çocuğun tuvaletini zamanında yapma düzeyi 
belirlenmiştir. B evresi de programın uygulama evresini oluşturmaktadır.  
 
Bulgular 
Görsel destekle tasarlanmış motivasyon artırma sisteminin kullanıldığı aile eğitim programının 
etkililiğini belirlemek için uygulama süreci verileri evde anne tarafından, kreşte öğretmen 
tarafından kayıt altına alınmıştır.  Grafik hazırlanmıştır. Uygulama süreci verileri ev ve kreşte 
tutulan verilerden oluşmaktadır. Uygulama sürecinde tutulan kayıtlara ait veriler haftalık olarak 
grafiğe aktarılmıştır.  
6 haftalık uygulamaya ait veriler grafiğe yansıtılmıştır. Verileri haftalık olarak 
değerlendirdiğimizde tuvalette gerçekleşen boşaltım sayısının 3. hafta dışında istikrarlı bir 
şekilde arttığı gözlenmektedir.  Yine verilere dayanarak tuvalet dışında gerçekleşen boşaltım 
sayılarının 3. hafta dışında istikrarlı bir şeklide azaldığı gözlenmektedir. 3. haftada ki durum ile 
alakalı olarak çocuğun o hafta hasta olmasından dolayı programın uygulanması sırasında 
aksaklıklar olduğu aile tarafından bildirilmiştir. Veriler grafiğe haftalık bazda aktarılmıştır. 6. 
haftanın verilerinde çocuğun 3 gün tuvalet dışında gerçekleşen boşaltım sayısının sıfır(o) olarak 
kaydedildiği görülmüştür. Buda programın bağımsız olarak tuvalet becerilerini kazandırmada 
etkili bir program olduğunu göstermektedir. 
Programın sosyal geçerliliği ile ilgili olarak anne ve babadan öznel değerlendirme yoluyla elde 
edilen bilgilerin ışığında; anne ve babanın çocuklarının tuvalete artık sıkıntısız gitmeye 
başladığını, tuvalette klozete oturduğunda artık çişini tutmadığını, çişi ve kakası geldiğinde bunu 
söylemeye başladığını, altını kaza ile ıslattığında ellerinden tutup tuvalete gitmek istediğini, 
ilerlemenin gözle görülür bir şekilde olduğunu belirtmişlerdir. Aile programın faydalı ve etkili bir 
program olduğunu söylemiştir. 
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Sonuç 
Araştırmanın sonunda anne babanın “Görsel Destekle Tasarlanmış Motivasyon Artırma Sistemi: 
Aile Eğitimi Programını“ uygulayabildikleri ve bu aile eğitim programının, ailenin bilgi düzeyine, 
uygulama düzeyine ve motivasyonuna katkı sağladığı hem de çocuğun bağımsız olarak tuvalet 
yapma becerisine daha fazla yaklaştığını göstermektedir.  
 

 
GEÇ BAŞLANGIÇLI OTİZM OLGUSU: LANDEU KLEFFNER SENDROMU 
Pınar Aydoğan Avşar1 
1: Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD. 
 

Giriş 
Otizm spektrum bozuklukları (OSB) karşılıklı iletişim ve sosyal etkileşim alanlarında ciddi 
bozulmalar, kısıtlı ve tekrarlayıcı davranışlar gibi karmaşık özelliklerle giden bir nörogelişimsel 
bozukluklar grubudur (1). Landau-Kleffner sendromu (LKS) ise edinsel afazi ve epileptiform EEG 
anormallikleri ile belirli çok nadir rastlanan bir çocukluk çağı hastalığıdır (2,3). LKS beynin anlam 
ve konuşma yetilerini kontrol eden bölgelerini etkiler. Bozukluk genellikle üç ile yedi yaş 
arasındaki çocuklarda ortaya çıkar. Tipik olarak LKS olan çocuklar normal gelişim gösterir ama 
sonradan dil becerilerini yitirir. Bu sendromdan etkilenenlerin çoğu klinik anlamda nöbet 
geçirirken, bazıları yalnızca elektrografi sırasında fark edilen nöbet geçirir. 
 
Olgu 
4 yas 7 aylık erkek olgu anne ve babası tarafından özellikle son 1 ayda artan içe kapanma,  tuvlet 
eğitimi tamamlanmışken mesane ve barsak kontrolünün kaybı, yaşıtları ile oynamama, sosyal 
ilişki kurmama, göz temasında azalma, amaçsız hareketler, çamaşır makinesi izleme, oyuncakları 
ile oynamama, kendi kendine mırıldanma ve konuşmada gerileme yakınmaları ile kliniğimize 
getirildi. Hastanın özgeçmişinde 1,5 yıl önce tanı konulan epilepsi öyküsü mevcuttu ve 
levatirasetam 2*250 mg/gün kullanıyordu. Hastanın gelişim basamaklarına bakıldığında 1,5 
yasında yürümeye, 2,5 yasında tek kelimlerle konusmaya ve 4 yasında 2 kelimeli cümle kurmaya 
başlamıştı 3 yasındayken tuvalet eğitimi tamamlanmıştı. Yaşıtları ile iletişim kurup oyuncakları 
ile amacına yönelik oyun oynarken, ebeveynleri özellikle son 1 aydır sanki kendi iç dünyasında 
olduğunu, çevrede olup bitenlere kayıtsız kaldığını, konusmasının giderek azaldığını kendi 
kendine anlamsız sesler çıkardığını, göz temasının azaldığını, akranlarıyla oynamadığını veevde 
amaçsızca koşuşturduğunu ifade etti. Daha önce başvurdukları klinikte konuşma gecikmesi 
olarak değerlendirildiğini ve kreş önerildiğini belirttiler. Yapılan psikiyatrik  muayenede  
konuşmanın, göz temasının, sosyal iletişimin ve ortak dikkatin olmadığı ve ismine tutarlı 
bakmadığı tespit edildi. Hastanın özgeçmişinde yer alan epilepsi öyküsü ve klinik bulgular ile 
birleştirilerek, çocuk nöroloji bölümü görüşü alınarak ICD-10 sınıflamasına göre LKS tanısı 
konularak tedavisi düzenlenip OSB için özel eğitime yönlendirildi. 
 
Sonuç 
LKS seyrinde OSB belirtilerinin görülebileceği yerli ve yabancı yazında bildirilmiştir (4). 
Hayatlarının ilk iki yılı içerisinde belirgin oranda dil ve sosyal gelişimde gerileme gösteren ve 
otizm tanısı konulan çocuklarda LKS yaygın olarak tanımlanmıştır (5). Sonuç olarak ilgi alanında 
daralma, tekrarlayıcı davranışlar, sosyal etkileşimde gerileme ve konuşmanın azalması gibi OSB 
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belirtileri ile başvuran çocuklar dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli; nörolojik, odyolojik ve 
psikiyatrik açıdan muayeneleri yapılarak LKS ve benzeri epileptik sendromlar açısından 
araştırılmalıdır. 
 
Kaynaklar 
1-)American Psikiyatri Birliği (2013) Diagnostic and statistical manual for mental disorders, text revision (DSM-5).  
2-)National Institutes of Health (2008) Landau-Kleffner syndrome. Office of Rare Diseases Research Washington 
DC. National Institutes of Health (2008) Landau-Kleffner syndrome. 
3-)Landau WM, Kleffner FR. Syndrome of acquired aphasia with convulsive disorder in children. 1957. Neurology. 
1998  
4-)Alyanak B, Motavallı Mukaddes N (2002) Yaygın gelişimsel bozukluklar ve Landau Kleffner sendromunun 
örtüştüğü olgular (5 Olgu Sunumu). Düşünen Adam 15:113-6. 
5-)Lord C, Shulman C, DiLavore P (2004) Regression and word loss in autistic spectrum disorders. J Child Psychol 
Psyc 45:936–55. 
 

 
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA HAYALİ ARKADAŞ FENOMENİ: OLGU SUNUMU 
Seda Güneysu 

 
Giriş 
Otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanılı olan çocukların normal gelişen çocuklardan ayıran 
farklardan biri de hayali oyun oynamada defisit görülmesidir. Normal gelişen çocukların bir 
kısmında hayali oyuna eşlik eden hayali arkadaşlar görülmektedir. OSB'de hayali arkadaş 
varlığını araştıran çalışmalar literatürde kısıtlı şekilde yer almaktadır. Bu yazıda çocuk psikiyatri 
polikliniğine başvuran 6 yaşında kız çocuğunda OSB ve hayali arkadaş varlığı olgu sunumu yer 
alacaktır. 
 
Olgu 
H, 7 yaşında kız çocuğu, 2.sınıfa gidiyor, ailenin tek çocuğu, ailesi ile birlikte yaşıyor. Kliniğimize 
annesi eşliğinde başvurdu. Annesi arkadaşlarıyla ilişki kurmadığını üç tane hayali arkadaşının 
olduğunu sürekli onlarla konuştuğunu söyledi. H'nin 5 yaşından beri hayali arkadaşları olduğu 
ve onları kendisinin yönlendirdiği. hayali arkadaşlarının eskiden izlediği  çizgi film karakterleri 
olduğu anneden öğrenildi. Muayenede H'nin göz teması kurmaktan kaçındığı, monoton sesle 
konuştuğu, karşılıklı konuşmayı sürdüremediği, dikkatinin kısa sürede dağıldığı gözlendi. Erken 
gelişim öyküsünde anneden alındığı kadarıyla göz teması kurmadığı, ,ismine bakmadığı, geç 
konuştuğu, hayali oyunları oynayabildiği (bebeğiyle amacına uygun oynadığı), yaşıtlarıyla ilişki 
kurmadığı, duygularını anlayamadığı, empati kuramadığı, tek başına kalmayı yeğlediği, sevindiği 
heyecanlandığı zaman kanat çırpar tarzda hareketlerinin olduğu, sürekli pet şişe kapağı ve banka 
broşürleri biriktirdiği öğrenildi. Öğretmenden alınan bilgi formunda H'nin anlamsız bazı 
davranışlarının olduğu (çöpten yiyecek alıp yemek gibi), arkadaşlarıyla iletişim kurmadığı, hayali 
arkadaşlarıyla xürekli kendi kendine konuştuğu öğrenildi. Yapılan psikiyatrik muayene 
sonucunda H'de OSB tanısı düşünüldü. Ayrıca yapılan psikometrik inceleme sonucunda normal 
zeka düzeyinde işlevsellik gösterdiği sonucuna varıldı. Aile ayrıca hayali arkadaşlarıyla kendi 
kendine konuşması olduğu için polikliniğimize başvurmadan önce çocuk nöroloji kliniğine 
başvurmuştu. Yapılan değerlendirme uyku ve uyanıklık EEG ve kranial MR sonuçlarında ve 
muayenesinde patoloji saptanmadı.  
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Tartışma 
OSB tanılı çocukların hayali oyun kurma ve hayali arkadaş  
fenomeni konusundaki defisitleri bilinmektedir. Çalışmalarda yüksek fonksiyonlu otizm tanılı ve 
zihin kuramı testlerini geçen çocukların dahi sosyal bilişlerinde defisitlerin olduğu gösterilmiştir. 
Olgumuz yüksek düzeyde işlevsellik gösteriyordu ve hayali arkadaşlarını çizgi film karakterinden 
yaratmıştı. Tipik gelişen çocuklarda hayali arkadaş fenomeni, gerçek olmayan ve  kendilerinin 
yarattığı hayali varlıklarla kurdukları dostluklarlardır. Olgumuzda normal gelişen çocuklardan 
hayali arkadaşları niteliksel olarak farklılık göstermiştir. OSB tanılı bireylerin hayali oyun 
davranışları konusunda literatürde pek az çalışma yer almaktadır. OSB tanılı çocuklarda hayali 
arkadaş niteliklerini inceleyecek olan gelecek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 
AYRIMCILIK VE OTİZM  
Şefika Nur Songür1, Cihad Özsöz2 
1: Yüksek Lisans Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyoloji ABD 
2: Doktor Öğretim Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyoloji ABD 
 

Özet 
Bu araştırma dünya genelinde nedeni bilinmeyen bir şekilde artmakta olan otizm ve otizme 
toplumun olumsuz bir tepkisi olan ayrımcılığı incelemek amacıyla yapılmış. Otizm günümüzde 
sadece bireyi ve ailesini değil içinde yaşadığı toplumu ve hatta dünyayı etkileyen önemli bir 
hastalıktır. Günümüzde yaygınca görülen bir engellilik türü olarak otizm toplum içerisinde farklı 
algılamalara ve tepkilere neden olmaktadır. Otizmli bireyler ve aileleri toplum tarafından 
ayrımcılık ve dışlanmaya maruz bırakılabilmektedir. Bu boyutuyla otizm sadece sağlık ve özel 
eğitim alanının değil sosyoloji ve diğer sosyal bilimler alanlarının da ilgi ve araştırma konusu 
olmuştur. Türkiye ve dünya genelinde engellilik ve otizm konusunda bilinç oluşturmak ve 
farkındalık yaratmak amacıyla birçok çalışma yapılmaktadır. 
Bu çalışmada otizmin aile alanındaki etkilerinin ortaya çıkartılması ve konunun sosyolojik 
boyutları ile ele alınması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda otizm hakkında detaylı bilgiler 
toplanmış otizmli bireyler ve ailelerinin yaşadıkları dezavantajlılık analiz edilmeye çalışılmıştır. 
Otizmli çocuğa sahip olan ebeveynlerin sorumluluklarının yanı sıra toplumsal dışlanma, 
itibarsızlaşma ve ekonomik yoksunluk durumlarıyla baş etmeye çalıştıkları belirlenmiştir. Bu 
sonuçlara göre ayrımcılık, dışlanma, damgalama ve etiketleme kavramları açıklanmıştır. Bu 
çalışma toplumun önemli bir kesimini oluşturan engellileri ve ailelerinin yaşadığı çifte 
dezavantajlılığı anlamak ve onların önemli bir sorunu olan ayrımcılığı açıklamak açısından 
önemli bir çalışma olmuştur. 
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN EVCİL HAYVANLARLA 
ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE LİTERATÜR İNCELEMESİ 
Tarık Ersel MUMCU, Oğuzhan ÖZDEMİR 
 

Özet 
Otizm spektrum bozukluğunun tıbbi tanılaması, çocuk psikiyatri uzmanları ve nörologları 
tarafından yapılmaktadır. Psikiyatri uzmanlarının ve nörologların temel görevi, otizm şüphesi ile 
merkeze yönlendirilen çocukları kapsamlı bir şekilde değerlendirmek, otizm tanısı alan 
çocuklara bilimsel dayanaklı uygulamalar çerçevesinde erken müdahale hizmetleri sunmak ve 
ailelere otizm ile ilgili bilgi ve kaynak sağlamaktır. Otizm spektrum bozukluğu belirtilerini 
hafifletmek için çok çeşitli tedaviler ve tedavi yaklaşımları kullanılmaktadır. Bu tedavilerden biri 
de OSB’li çocukların evcil hayvanlarla etkileşimidir. Evcil hayvanların ev ortamında ve eğitim 
ortamlarında bulundurulması, sahiplenilmesi diğer hayvan türlerine göre daha kolay 
olduğundan ailelere ve eğitimcilere avantaj sağlamaktadır. Dünyada ve ülkemizde evcil hayvan 
sahiplenme oranlarına bakıldığında gün geçtikçe önemli bir yükseliş yaşanmaktadır. Gelişmiş 
ülkelerde bu oran oldukça yüksektir. Örneğin ABD’de evcil hayvan sahiplenme oranı %67 iken 
ülkemizde bu oran %7’dir. Otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuklar için evcil hayvan 
etkileşiminin faydalarını inceleyen araştırmalar, tipik olarak gelişmekte olan popülasyondan 
daha az kapsamlı olsa da, kanıtlar evcil hayvanların fayda sağlayabileceğini göstermektedir. Bu 
çalışmanın amacı OSB’li çocukların evcil hayvanlarla etkileşimi ile ilgili yapılan çalışmaların 
incelemesidir. Bu çalışma, literatüre dayalı bir derleme çalışması olarak tasarlanmıştır. Literatür 
taraması yurt dışı kaynaklı olarak “Google Akademik” ve “Science Direct” veri tabanları 
kullanılarak yapılmıştır. Kullanılan anahtar kelimeler olarak “pet”, “pet interaction” ve “children 
with autism spectrum disorder” belirlenmiştir. Literatür detaylı bir şekilde incelendiğinde bu 
konu ile ilgili sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Yapılan literatür incelemesiyle OSB’li 
çocuklarla evcil hayvanlar arasında güçlü bir etkileşim olduğu görülmüştür. OSB’li çocukların 
evcil hayvanlarla etkileşiminin alt boyutlarında dışlama, zorbalık, hiperaktivite/dikkat eksikliği 
gibi problem davranışlarda ve kaygı-korku düzeylerinde azalma olduğu görülmüştür. Ayrıca 
psikomotor beceriler, empati, sorumluluk ve sosyal etkileşim alt boyutlarında artış olduğu 
görülmüştür. Sonuç olarak evcil hayvanların OSB’li çocuklar üzerinde olumlu bir etki yarattığı ve 
evcil hayvan etkileşimlerinin OSB’li bireylerde duyusal ve fiziksel gelişmeler sağladığını 
görülmüştür. Bunlara ek olarak evcil hayvan etkileşimi OSB’li çocuklar üzerinde pek çok 
fonksiyonu geliştirmesi nedeniyle alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir olduğu 
görülmüştür. 

 

 
 
 
 
 



 
ISPARTA OTİZM KONGRESİ  

 (4 - 7 ŞUBAT 2021) 

 

 
 

130 

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA EPİLEPTİK VE PSİKOJEN NON EPİLEPTİK NÖBET 
BİRLİKTE GÖRÜLEBİLİR Mİ? 
Tuncay Sandıkçı1, Mahmut Cem Tarakçıoğlu2 
1: Dr., İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı 
2: Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
 

Giriş 
Otizm spektrum bozuklukları (OSB) sosyal iletişim ve etkileşim kusurlarıyla birlikte davranış, ilgi 
ve aktivitelerde bazı kısıtlı, tekrarlayıcı örüntülerin görüldüğü çocukluk çağında başlayan 
nörogelişimsel bir bozukluktur (American Psychiatric Association, 2013). Psikojen non-epileptik 
nöbetler (PNES), herhangi bir epileptiform EEG değişikliği olmaksızın, epileptik nöbetlere 
benzeyen davranış ya da bilinçlilikte gözlenebilen ani paroksismal değişmelerle karakterize bir 
klinik tablodur (Szabó et al., 2012). Bu olgu sunumunda; jeneralize tonik klonik (JTK) epileptik 
nöbetler ile birlikte non-epileptik nöbetlerin de görüldüğü 15 yaşında OSB tanısı alan hasta 
tartışılacaktır. 
 
Olgu 
K.T., 15 yaşında erkek hasta ilk olarak acil servis müşahede odasında görüldü. Hastanın yaklaşık 
iki hafta önce psikososyal stresör ile tetiklenen kötü hissetme, eşyalara ve tanıdığı insanlara 
zarar verme ve intihar düşünceleri ile başka bir merkezdeki psikiyatri acil servisine başvurusu 
olmuş. Hastaya Haloperidol 2x2,5 mg/gün tedavisi uygulanmış ancak belirtilerinde herhangi bir 
düzelme olmaması üzerine hastanemizin acil servisine başvurmuş. Hastanın hastanemize 
başvurusundan bir gün önce annesinin ‘’donma’’ diye tarif ettiği, yaklaşık 5 dakika süreli, bir 
noktaya dik dik bakma, o esnada sorulan sorulara cevap vermeme, sonrasında o süreç hiç 
yaşanmamış gibi kaldığı yerden konuşmaya ya da etrafıyla iletişime geçmeye devam etmesi 
görülmüş. ‘’Donmalar’’ yaklaşık bir yıl önce hastanın ‘’nöbetle sonuçlanabileceğini düşündüğü 
baş ağrısını’’ geçirmek için epilepsi nedeniyle kullandığı 10 adet Valproik asit 500 mg tablet 
içmesinin ardından başlamış. Hasta ‘’donmalar’’ esnasında bazen birileriyle konuşuyormuş gibi 
sessizce ağzını oynatıyor, bazı hesaplamalar yapıyormuşçasına el parmaklarını hareket 
ettiriyormuş. ‘’Donmalar’’ çoğunlukla bir stresörü takiben ortaya çıkıyor ve gün içinde birkaç 
defa görülebiliyormuş. Hastanın annesi ‘’donmaları’’ her defasında video kaydına alıyor ve 
çoğunlukla acil servise bu nedenle başvuruyormuş. Hasta poliklinik takiplerinde bu durumu tarif 
ederken ‘’Dalıyorum, birisi varmış gibi konuşuyorum… Sesleniyorlar duyuyorum, seslenenlere 
cevap verebiliyorum… O zaman beynimde birileri varmış gibi oluyor… Üç dört tane erkek... 
Sadece ses duyuyorum… Otobüs ile alakalı hesaplar yapıyoruz...’’ ifadelerini kullanıyordu. 
Hastanın yürümeye 18 aylık, konuşmayaysa 3,5 yaşında başlamış. Okul öncesi dönemde sosyal 
iletişim ve etkileşimi kısıtlıymış. Hastanın ağrıya azalmış duyusal hassasiyeti ve 5 yaşında görülen 
el çırpma stereotipisi varmış. Hastaya 6 yaşında DEHB, Davranım Bozukluğu ve Hafif Zihinsel 
Yetersizlik tanıları konulmuş. Hastanın 7 yaşlarında otobüslere karşı kısıtlı ve tekrarlayıcı ilgisi 
oluşmuş. 12 yaşında Aripiprazol 10 mg/gün dozuna çıkıldığında ilaçla tetiklendiği düşünülen JTK 
nöbet sonrası hastaya epilepsi tanısı konmuş. 15 yaşında ilk defa otizm tanısı alan hasta son bir 
yıl içinde intihar düşünceleri tarif etmeye başlamış ve ailenin ‘’donma’’ dediği durum ortaya 
çıkmış. ‘’Donmalar’’, JTK’lar ve aşırı hırçınlık nedeniyle acil servise çok sayıda başvurusu olmuş. 
Hastaya ayrıca diyabet ve esansiyel hipertansiyon tanısı konulmuş. Hastanın son bir yıl içinde 
yapılan üç farklı uyku ve uyanıklık video EEG’sinin normal sınırlarda olduğu belirtilmişti. 
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Tartışma 
Otizmde epilepsi prevalansı %12.1 olsa da (Lukmanji et al., 2019) PNES ile otizmin birlikteliğine 
dair bugüne kadar tek bir vaka bildirimine rastlanılmıştır (Miyawaki et al., 2016). OSB’li 
ergenlerde depresif belirtilerle birlikte PNES görülebileceği akılda tutulmalı, ilave anti-epileptik 
tedavilerin önlenebilmesi için epilepsi tanısı olsa dahi nöbetlerin psikojen ya da organik kökeni 
detaylı incelenmelidir. Ayırıcı tanıda otistik katatoni de düşünülmüştür ancak medikasyon 
olmaksızın davranışsal müdahaleler, destekleyici psikoteröpatik görüşmeler ve ailenin 
psikoeğitimi ile donma, aşırı hırçınlık şikâyetlerinin azalmasından dolayı katotoniden 
uzaklaşılmıştır.  
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİR ÇOCUKTA METİLFENİDATIN TETİKLEDİĞİ 
HALÜSİNASYON 
Yahya Esad Özdemir1, Yaşar Tanır1 
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Giriş 
Metilfenidat, çocuklarda dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde ilk sırada 
tercih edilen merkezi sinir sistemini uyarıcı bir ilaçtır.1 Merkezi sinir sisteminde dopamin ve 
noradrenalin geri alımını inhibe eden metilfenidat, striatum ve prefrontal kortekste sinaptik 
aralıktaki dopamin miktarını ortalama dört kat arttırmaktadır.2 Kullanımında görülen en yaygın 
yan etkiler iştahsızlık, kilo kaybı, uykusuzluk, karın ağrısı ve baş ağrısıdır.3 Metilfenidatın tedavi 
dozlarında nadir görülen bir yan etkisi ise taktil, görsel veya işitsel olabilen halüsinasyonlardır.4 
Otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu tanıları olan sekiz yaşındaki 
kız hastada metilfenidat kullanımı sonucunda gelişen görsel halüsinasyonu sunuyoruz. 
 
Olgu 
Sekiz yaşındaki kız hasta sürekli hareket halinde olma, derslerde yerinde oturmama, etrafındaki 
insanlara vurma şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Olgunun muayenede ismine seslenince 
cevap vermediği, göz teması kurmadığı fark edildi. 3 yaşında otizm spektrum bozukluğu tanısı 
konduğu ailesi tarafından söylendi. DSM-5’e göre yapılan klinik değerlendirme sonrası olguya 
otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu tanıları kondu. Herhangi bir 
ilaç kullanmayan hastada kısa etkili metilfenidat (Ritalin®) 10mg/gün doz ile başlandı. 
Kullanımının ilk haftasından itibaren hastanın yukarı doğru bakıp kendi kendine konuşmaya 
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başladığı, sebepsiz yere duvarlara bakıp daldığı ailesi tarafından bildirildi. Tedaviden fayda 
görülmesine rağmen ilaç tedavisi sonlandırıldı. İlacın kesilmesinden hemen sonra bu belirtiler 
ortadan kalktı. Olguda ve ailesinde geçmişte psikotik bir belirti gözlenmediği, olgunun 
metilfenidat haricinde başka bir ilaç kullanmadığı aile tarafından ifade edilmiştir. Hastanın 
ailesinden aydınlatılmış onam alınmıştır. 
 
Tartışma 
Otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu tanıları olan 9 yaşındaki bir 
kız olguda metilfenidat kullanımı sonucu oluşan görsel halüsinasyonu burada bildirdik. Yapılan 
literatür taramasında bu yan etkinin OSB tanılı bireylerde sadece bir kez vaka sunumu olarak 
bildirildiğini gördük.5 2018 yılında yapılan çalışmada metilfenidatın psikotik semptom görülme 
riskini arttırmadığı tespit edilmiştir.6 

Merkezi sinir sisteminin görsel yolaklarında noradrenalin iletimindeki artış, beynin monoamin 
sistemlerindeki etkileşimler ve sinaptik aralıkta dopamin miktarında artış, metilfenidatın 
halüsinasyon yan etkisine neden olması ile ilgili önerilmiş hipotezlerdir.7-8 Olgumuzda yan 
etkinin düşük dozda kullanılmaya başladıktan hemen sonra ortaya çıkması idiyosenkrazik bir 
mekanizma ile olduğunu düşündürtmüştür.  
Naranjo advers ilaç reaksiyonu olasılık ölçeği, klinisyenlere ilaç kullanımı sırasında ortaya çıkan 
yan etkilerin nedensellik değerlendirmesini standartlaştırmada yardımcı olmak için 
geliştirilmiştir.9 Beş ile sekiz arasındaki puan muhtemel bir ilişkiyi ifade eder. Bu olguda puan 
yedi olarak hesaplandı, muhtemelen ilaç nedenli bir belirti olduğu düşünüldü. 
Metilfenidat, çocuk psikiyatri kliniklerinde sık kullanılmasından dolayı kullanımı sırasında 
klinisyenlerin bu nadir yan etkinin farkında olması önemlidir. 
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİR BİREYE KAN ALDIRMA SIRASINDA İŞ 
BİRLİĞİ YAPMA BECERİSİNİN ŞEKİL VERME YOLUYLA ÖĞRETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİN 
İNCELENMESİ 
Yasir Uygun1 
1: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
 

Amaç 
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Bireye Kan Aldırma Sırasında İş Birliği Yapma Becerisinin 
Şekil Verme Yoluyla Öğretiminin Etkililiğinin İncelenmesidir. 
 
Yöntem 
Araştırma tek denekli deneysel bir araştırma olup değişen ölçütler deseni ile tasarlanmıştır. 
Değişen ölçütler deseni tek bir bağımsız değişkenin etkililiğini belirlemeye yönelik geliştirilmiş 
tek denekli deneysel bir araştırma desenidir. Diğer desenlerde bağımsız değişkenin 
uygulanmasıyla bağımlı değişkende hızlı bir değişme beklenirken bu desende değişimin yavaş 
yavaş gerçekleşmesi beklenmektedir (Erbaş & Yücesoy Özkan, 2017). 
Hedeflenen becerinin öğretiminde şekil verme öğretim yöntemi kullanılmıştır. Şekil verme 
sürecinde sadece hedef davranış değil, hedef davranışa ulaşmayı sağlayan her tepki pekiştirilir. 
Böylece bireyden davranışın son şeklini beklemek yerine bireyin gösterdiği küçük ilerlemeler 
pekiştirilerek davranışa şekil verilir (Doğan, 2016). 
Kan aldırma sırasında iş birliği yapma becerisi için belirlenen her bir basamak bir sonraki 
basamağın ön koşulu şeklindedir ve bir basamakta en az 3 denemede kararlı bir veri 
toplanmadıkça bir sonraki basamağa geçilemez. 
Öğretim ve genelleme oturumlarında elde edilen veriler beceri analizine göre hazırlanmış veri 
kontrol listesine kaydedilmiştir ve grafiksel olarak analiz edilmiştir.  
Çalışma 19 yaşında OSB’li bir bireyle, her oturumda üç deneme olmak üzere kırk öğretim 
oturumu, beş genelleme ve iki izleme oturumu olarak toplam kırk yedi oturum yapılmıştır. Tüm 
beceri basamaklarının uygulanması risk doğuracağından ve öğrencinin karşıt tepki 
geliştirebileceği düşünüldü için ön test/başlama düzeyi verisi alınmamıştır. 
Öğretim oturumları ve dört genelleme oturumu öğrencinin devam ettiği rehabilitasyon 
merkezinde amaca uygun tasarlanmış sınıflarda yürütülürken bir genelleme ve iki izleme 
oturumu bir sağlık ocağı ve bir devlet hastanesinde yürütülmüştür. 
 
Bulgular 
Çalışma sonucunda elde edilen verilerden oluşturulan grafikler incelendiğinde, öğrencinin ilk 
öğretim oturumunda becerinin birinci basamağı olan “Medikal araçların olduğu masanın 
yanındaki sandalyede 15 saniye oturması” sürecinde hedeflenen başarıyı gösterememiştir. Kırk 
öğretim oturumu sonunda %100 başarı sergileyen öğrenci farklı ortamlar ve farklı kişilerle 
yapılan genelleme ve izleme oturumlarında da tüm beceri basamaklarını yerine getirerek %100 
başarı göstermiştir. 
Birer hafta arayla yapılan izleme oturumları ve ailenin ilerleyen aylarda hastanede kan aldırırken 
zorluk yaşamaması bu beceri için edenimin kalıcılığını ifade etmektedir. 
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Sonuç 
Çalışmada şekil verme öğretim yönteminin kan aldırma sırasında iş birliği yapma becerisine 
etkisi araştırılmıştır. Şekil verme öğretim yönteminin bu beceriyi kazandırmakta etkililiği, 
genellenebilirliği ve kalıcılığı incelenmiştir. 
Şekil vermenin kan aldırma esnasında iş birliği yapma becerisinin öğretiminde etkili olduğu, 
becerenin farklı kişiler ve ortamlarda tekrarlanarak genellenebildiği, iki hafta boyunca 
performansını koruyarak kalıcılığı sağladığı görülmüştür. Ayrıca bu becerinin öğretiminde 
hedeflenmeyen biçimde öğrencinin yönergelere uyma ve dikkat süresinin arttığı 
gözlemlenmiştir.  
Tüm bireylerin sağlığı açısından önemli olan kan aldırma becerisinde OSB’li bireylerin büyük 
çoğunluğu bu beceriyi göstermekte zorlanmaktadır. Bu nedenle yapılan çalışma farklı bireylerde 
uygulanarak etkililiği incelenebilir. Şekil vermenin etkililiği başka becerilerle denenebilir ve farklı 
öğretim yöntemleri ile etkililik, verimlilik açısından karşılaştırılabilir. 
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Özet 
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylere yönelik teknoloji kullanımı, günümüzde büyük 
oranda bir artış göstermektedir. Teknoloji temelli müdahaleler, OSB olan bireylerde etkili 
biçimde kullanılan bilimsel dayanaklı uygulamalardır. Son yıllarda, otizm spektrum bozukluğu 
olan bireylerde teknoloji temelli müdahalelerin çeşitli uygulamalarına yönelik yapılan 
araştırmalar büyük bir önem kazanmıştır. Bu araştırmanın amacı, otizmli bireylerde teknoloji 
temelli müdahalelerin etkililiğine yönelik son yıllarda yapılan araştırmaların gözden geçirilmesi 
ve bu araştırmalardaki güncel eğilimlerin belirlenmesidir. Yapılan alanyazın taraması 
sonucunda, bu araştırmada beş teknoloji temelli müdahalelere odaklanılmıştır. Bu müdahaleler; 
video ile öğretim uygulamaları, bilgisayar destekli eğitim, tablet uygulamaları, sanal gerçeklik, 
animasyon ve robotik uygulamaları içermektedir. Son 10 yılda, otizm spektrum bozukluğunda 
bu teknoloji temelli uygulamaları konu alan araştırmalar; yayın yılı, konu, araştırma yöntemi, 
teknoloji temelli müdahalenin etkililiği gibi kriterler doğrultusunda incelenmiştir. Araştırmadan 
elde edilen bulgular doğrultusunda, teknoloji temelli müdahale yöntemlerinin OSB olan farklı 
yaş grubundan bireylerde etkili olarak kullanılabilecek bir yöntem olduğu ortaya konmuştur.   
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