
                                                          

Otizmde Erken Müdahalenin Önemi 

Otizm Spektrum Bozukluğu veya Duyusal İşleme Bozukluğu teşhisi alan çocukların 

spektrumu; farklı şekillerde, boyutlarda ve güçlü yönlerde gelişir. Diğer çocuklar gibi, kendi 

tercihleri, ihtiyaçları ve hassasiyetleriyle benzersizdir.  

Ancak tipik olarak gelişen çocuklarla teşhis alan çocuklar arasındaki fark, otizmli çocukların 

tercihlerini, ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini bildirmesidir. 

Otizm Spektrum Bozukluğu veya Duyusal İşleme Bozukluğu teşhisi alan çocuklar, 

ihtiyaçlarını gösterirler. Örneğin, Otizm spektrum bozukluğu teşhisi alan çocuğumuz; 

Can yüksek sesleri sevmiyorsa, bunu bilirsiniz ve gösterir. Ellerini sessizce kulaklarının 

üstüne koyar veya aynı derecede çığlık atar ve melt-down olabilir. 

Can rahatsız edilmek istemiyorsa, yaptığı şeyi yapmaktan vazgeçmeyi tercih etmez.  Can’a 

istediğiniz şeyi yaptırmak isterseniz, sert bir kavgaya başlamış olursunuz. 

Suzan dokunulmaktan hoşlanmıyor ve şaka yapmıyor. Dokunulmak kaos getirir. Tipik 

çocuklar, ilk tercihleri olmasa bile, kısmen memnun etmek ya da övgü almak istedikleri için 

programınıza daha istekli olabilirler. 

Otizm spektrumu bozukluğu veya duyusal bütünleşme sorunları olan çocuklar, ihtiyaçlarının 

geçersiz kılmasına her zaman izin vermezler. Oyun istiyorsanız, onların ihtiyaçlarına dikkat 

etmelisiniz. 

Ebeveynler ve terapistler, çocuğun ihtiyaçlarının ne olduğunu belirlemelidir. 

Aşağıdakiler gibi birçok şeyi fark etmeniz gerekir: 

- Çocuğumu endişelendiren bir his var mı ve başka bir his tarafından değiştirilebilir 

veya geçersiz kılınabilir mi? 

- Çevrede ne var çocuğumu rahatsız ediyor ve bunu değiştirebilir miyim? 

- Diyetinde  kendisini olumsuz etkileyen bir şey var mı? 

- Duygusal durumu nedir ve onu sakinleştirmeye nasıl yardımcı olabilirim? 

- Duyarsızlaştırarak, değiştirerek, geçersiz kılarak veya bir şeyden kaçınarak baş 

etmesine yardımcı olabilir miyim? 



- Çocuğumun dikkatini onu sakinleştiren bir şeye odaklanmasına yardımcı olarak 

kaygısından uzaklaştırmak mı yoksa durumu değiştirmek mi daha yararlı olur? 

Otokontrolü kendimize uygulamalı ve dikkat etmemiz gerekir. Radyo çok gürültülü, farlar 

göz kamaştırıcı, kalabalıktan bunalmak ve çok korkmuş hissetmenin nasıl bir şey olduğunu 

bilmeliyiz. Genellikle sinir bozucu hisleri engelleyebilir ve önümüzde olana odaklanabiliriz, 

ancak her zaman anlayamayız. Bu tür saldırıların duyu sistemimiz üzerindeki etkilerini 

anlamak, onları ayarlayamayan ve dolayısıyla olumsuz tepki veremeyen birçok insana karşı 

daha fazla şefkat göstermemize yardımcı olur. 

Hisleri kontrol etme ve  kaçınma arasındaki farkı bilmek, bilgiyi geliştirmeyi ve öğrenmeyi 

sağlar.  

Farklı uyaranlara tepkilerini fark ederek, bunu yapamayanlara, yardım etmeyi ve duyusal 

sorunları tedavi etme konusunda eğitilmiş diğer profesyoneller tarafından müdahale aramayı 

öğrenmemiz gerekir. 

Ebeveynler, aile üyeleri, terapistler ve eğitim ekibi birlikte beyin fırtınası yapıp görüşlerini 

paylaşabildiklerinde çocuğun ihtiyaçlarının anlaşılması sağlanır. 

Otizm spektrumu bozukluğu ve duyusal bütünleşme sorunları insidansında ani artış 

görülmektedir. Bu artış söylenebilirse, o zaman çocukların ihtiyaçlarına giderek daha duyarlı 

hale gelen büyük ebeveyn ve profesyonel grubu üretiyor olmalıyız. Bu farkındalık büyüdükçe, 

bu artan bilgi yayılıyor. İnsanlar fikirlerini mahallede, dergilerde, kitaplarda ve internette 

paylaşıyor. Daha fazla insan, gençlerinin dünyayı değiştirmesine, baş etmesine ve dünyayla 

başa çıkmasına yardım etmenin yeni yollarını anlıyor ve deniyor, böylece hayatlarının ana 

hissi acı değil neşe oluyor.  

Otizm spektrumu bozukluğu ve duyusal bütünleşme sorunlarına duyarlılığımızı artırmanın 

yanı sıra, bu çocuklar tarihimizdeki bu noktanın temel zorluklarından birini etkiliyor ve bu  

çeşitliliği kabul etmeyi etkiliyor. Din, etnik köken ve cinsel yönelim açısından çeşitliliği kabul 

etmeye çalışıyor. İnsanlar artık nörolojik çeşitliliğin daha fazla kabul edilmesini talep etmeye 

başlıyor. 

Otizmli kişilerin çoğu iyileşmek istemiyor. Bu sebeple otizmin olağanüstü şekilde silinmesini 

veya zamanla iyi bir yöntemle silinmesini istemiyorlar.  

Otizm spektrumu bozukluğunu anlamak önemlidir. Spektrumdaki çok çeşitli becerilere, 

yeteneklere, zorluklara, sorunlara ve ilgi alanlarına sahip birçok insan yeni bir anlayış için 

konuşuyor ve nörolojik çeşitliliğin faydalarını desteklemek için çok çalışıyorlar. 

Bu sebeple amaç asla Otizmli kişiyi “normal” veya “tipik” veya “akranları gibi” yapmak 

olmamalıdır. Çünkü Otizm biyolojik - nörolojiktir ve bu nedenle otizmli kişiler her zaman 

“yapılandırılacaktır (inşa edilecektir)”. Bunun için çalışmaya başlayın, böylece yeni beceriler 

öğrenebilir, iletişim kurabilir ve hayatın zevkini çıkarabiliriz. 



Ayrıca, otizmli kişilerin güçlü yönlerini takdir etmek önemlidir ve dikkate alınmalıdır. 

Örneğin, çoğumuz renkleri kesinlikle seviyoruz ve güçlü yönlerini geliştirebilir olabiliriz. 

Bazı kişiler sesler, dokular ve görüntülerden etkilenir (estetik idealler gibi). Bu toplumda 

yüksek sanatsal yetenek derinliğinin artmasına yol açar. 

Duyusal temelli zorluklarımızın çoğu sanat, bilim, müzik ve mühendislik üzerinde inanılmaz 

etkilere sahip olabilecek duyusal temelli kavrayışları yansıtır. 

Otizmi olan bir yetişkin Daniel Hawthorne, Bir Umut Nedeni adlı kitabında şöyle diyor: 

‘Ebeveynlere söylemek istediğim iki şey var: 

- Birincisi, çocuklarının zayıf yönlerini sürekli olarak telafi etmeye çalışmak yerine, 

kendi benzersiz yeteneklerini kullanarak hayatın zorluklarını aşmak için kendi güçlü 

yanlarından çalışmalarına yardımcı olmaya özen göstermektir.  

- İkincisi herkesin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır ve otistik bireyler de farklı 

değildir. Benzersiz güçlerini en iyi şekilde kullanmayı öğrenirlerse, bunun için daha 

mutlu hayatlar yaşayacaklar.  

Otizm spektrumu bozukluğu ve duyusal bütünleşme sorunları olan çocukların 

hayatlarından ve kendi benzersiz güçlerinden zevk almalarına yardımcı olmak için size 

daha fazla yol sunar. 
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