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Giriş ve Amaç: Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip çocuk-
lardaki davranışların erken fark edilebilmesinde toplumsal farkında-
lık önemli yer tutmaktadır. Amacımız bir üniversite hastanesinde 
hasta çocuk polikliniğine başvuran 0-6 yaş arası çocukların ebe-
veynlerinin otizm bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve ebeveynlerin otizm 
farkındalıklarının ve ilgili faktörlerin değerlendirilmesidir. 

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmamızda 18-22 Şubat 2019 
tarihleri arasında 0-6 yaş arası çocuklarını hasta çocuk polikliniğine 
getiren, 110 gönüllü ebeveyn ile anket doldurulmuştur. Kırk üç 
soruluk anketin ilk 5 sorusunda sosyodemografik bilgiler, 6-38 arası 
sorularda otizm tanım ve semptomları, 39-43. sorularda otizmli bi-
reyin toplumdaki yeri ile ilgili düşünceler sorgulanmıştır. Onuncu 
soru ise otizme yönelik bilgi kaynaklarını sorgulamaktadır. Bilgi 
düzeyinin ölçülmesinde kullanılan sorularda çocuklarda kullanılan 
gelişim testlerinden ve konu ile ilgili geçmiş çalışmalarda kullanı- 
lan anketlerden esinlenilmiştir. Toplanan veriler çok gözlü ki kare 
testi ile değerlendirilip,  p<0,05 istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak 
kabul edilmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların %69,1’i (n=76) kadın ve yaş ortalama-
sı 34,8±7,2 idi. Katılımcıların %92,7’si (n=102) otizm kelimesini 
daha önce duymuştu. Otizm kelimesinin duyulmasında yaş, cinsiyet 
ve eğitim düzeyinin anlamlı etkisi bulunmamıştır. Otuz beş yaş ve  
altı olan katılımcılar ile lise ve üstü eğitim seviyesinde olan 
katılımcılar, otizm tanımlamasını istatistiksel anlamlı olarak daha 
yüksek oranda doğru yanıtlamıştır (sırasıyla, p=0,014; p=0,007). 

Tartışma ve Sonuç: Katılımcıların otizm hakkındaki bilgi  
kaynaklarının çoğunu medya/televizyon/internet oluşturduğundan 
toplumda otizm bilgi düzeyinin ve farkındalığının artmasında bu 
mecraların rolü önemlidir. Katılımcılardan eğitim seviyesi yüksek 
olanlar otizmi daha yüksek oranda doğru tanımlamışlardır. Çalışma- 
da otizm farkındalığı ve bilgi düzeyi yeterli olmamakla beraber, e- 
ğitim seviyesi yüksek olanların farkındalığı daha yüksek bulun-
duğundan, otizme yönelik yapılacak eğitimlerin olumlu sonuçlar 
vereceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Otizm, Otizm Bilgi Düzeyi, Otizm Far-
kındalığı, Otizm Spektrum Bozukluğu

Summary
Introduction and Aim: Social awareness is important to  

recognize the behaviors of children with autism spectrum disor-
der (ASD) at an early stage. The  aim of this study is to measure 
the ASD knowledge levels and to evaluate the autism awareness 
of the parents who applied to an university hospital’s pediatric 
outpatient clinic for their children aged under 6 years. 

Methods: This descriptive study is conducted with 110 parents 
between 18-22 February 2019. The used questionnaire had 43 ques-
tions; first 5 questions were about sociodemographic information, 
questions between 6-38 were about definition and symptoms of au-
tism, questions between 39-43 were about the thoughts of parents 
about the role of a person with ASD in society. The tenth question 
was about the sources of information on ASD. The questions that 
used to measure the knowledge level of ASD were inspired by the 
developmental tests used in children and the questionnaires used in 
previous studies on this subject. Collected data was analysed with 
multiple Chi-Square test. p values less than 0,05 was considered as 
statistically significant. 

Results: Of the participants 69,1% (n= 76) were women and 
the mean age was 34,8 ± 7,2 . Of the participants 92,7% (n= 102) 
have heard the word autism before. Age, gender and education 
level did not have a significant effect on hearing the word au-
tism. The rate of the correct definition of autism was significantly 
higher in participants below thirty-five years of age and those  
who had a higher education level (p= 0,014; p= 0,007). 

Discussion and Conclusion: Since the media / television / in-
ternet constitute most of the information sources about autism, the 
role of these channels is important to increase the ASD knowledge 
level and ASD awareness in the society. The rate of the correct 
definition of autism is higher in participants with a higher level 
of education similar to this study. It is considered that educational 
studies for autism will yield positive results, since the ASD aware-
ness rate was higher in participants with higher level of education.

Key words: Autism, Autism Knowledge Level, Autism Awar-
ness, Autism Spectrum Disorder

Özet



www.turkishfamilyphysician.com

14

Araştırma | Research
Yıl: 2021  Cilt: 12  Sayı: 1  / e-ISSN: 2148-550X 

doi: 10.15511/tjtfp.21.00012

Giriş 

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) ilk olarak Kan-
ner (1943) tarafından tanımlanmış olup; kısıtlanmış, 
yinelenen davranışlar ile sözlü ve sözel olmayan ile-
tişimde bozukluk gibi belirtileri olan gelişimsel bir 
bozukluktur.(1, 2) OSB, Amerika Psikiyatri Birliği tara-
fından 1980 yılında Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve 
İstatistiksel El Kitabı-3’te (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders 3-DSM 3) çocukluk çağı 
şizofrenisi ve diğer psikozlardan ayrılmıştır ve Yaygın 
Gelişimsel Bozukluk olarak adlandırılmıştır.(3) 

DSM 4’te (1994) Yaygın Gelişimsel Bozukluk kate-
gorisi altında Otizm, Asperger Sendromu, Atipik Otizm, 
Çocukluk Çağı Dezintegratif Bozukluğu ve Rett Send-
romu olmak üzere 5 hastalık sınıflandırılmıştır. DSM 
5’te (2013) ise Yaygın Gelişimsel Bozukluk başlığı 
“Otizm Spektrum Bozukluğu” başlığına çevrilmiştir; 
ayrıca Rett Sendromu da bu kategorinin dışında bıra-
kılıp diğer dört hastalık OSB olarak adlandırılmıştır.(4)

Otizm tanısı günümüzde giderek artmakta olup her 
59 çocuktan 1’inde görülmektedir.(5) Diğer bir deyişle, 
bir kişinin hayatı boyunca OSB olan bir bireyle kar-
şılaşması ihtimali oldukça yüksektir. Otizmin erken 
tanısı, müdahale ve eğitimlere uzun dönemli yanıt açı-
sından oldukça önemlidir.(6) OSB’li çocukların davra-
nışlarındaki farklılıklar ebeveynler ya da çevredeki 
diğer bireyler tarafından fark edildikten sonra dokto-
ra başvurulmaktadır. Bu sebeple OSB’li çocuklardaki 
davranışların erken dönemde fark edilebilmesinde top-
lumsal farkındalık önemli yer tutmaktadır. 

Yaygınlık düzeyi hızlı şekilde artış gösteren OSB 
prevalansı 2000’li yıllarda %0,6-%0,7 iken, günümüz-
de %0,9-%1,5’e yükselmiştir.(7) Artışın muhtemel 

sebepleri, genişleyen tanı kriterleri ve artmış farkın- 
dalıktır.(8) Erkeklerin kızlara göre otizmden etkilenme 
oranı daha fazladır. Otizm prevalansı erkeklerde kızla- 
ra göre 2,6-5,2 kat daha fazladır.(9) Giderek artan pre-
valansa sahip OSB genellikle erken yaşlarda belirti 
göstermektedir. OSB’li çocukların yarısı 12 aydan önce 
belirti göstermeye başlarken diğerleri genellikle 12-24 
ay arasında belirti göstermeye başlar.(6) 

Davranışsal farklılıklar iki yaşından önce görül- 
mesine rağmen otizm tanısı genellikle üç yaş ve son-
rasında konulur.(10) OSB’li çocuklarda gözlemlenebilen 
gelişimsel ve davranışsal bozukluklar geç konuşma, 
göz teması kuramama, gülümsemeye karşılık verme- 
me, taklit yeteneklerinin olmaması, beden dilini kulla-
namamaları ve baş sallama, el çırpma gibi yineleyen 
davranışlarda bulunmadır.(11)

OSB olan çocuklarda tıbbi ve eğitsel müdahalele-
rin süreci ailenin bu konuda bilgilendirilmesi ile başlar. 
Çocuk için tek bir müdahale yöntemi yoktur. Davra- 
nışsal terapiler ve eğitimler, konuşma ve dil terapileri, 
aşırı hareketlilik, uyku bozuklukları gibi bazı durum-
lar için semptomatik ilaç tedavileri ile diyet ve vitamin 
desteği gibi diğer tedavi algoritmaları çocuğa uygun 
olarak planlanır.(11-13) Müdahale ve eğitimlerde hedef- 
lenen, dil becerilerini ve iletişimi güçlendirmek ve sos-
yal becerileri arttırmaktır. Ayrıca bu çocukların eğiti-
minde, hem OSB olan hem de diğer çocukların bulun-
duğu entegre sınıflar daha uygundur.(11)

OSB eğitiminin uzun dönem sonuçları oldukça 
değişkendir. Literatürde 5 yaşından önce konuşma 
problemi olan ve bilişsel fonksiyonları zayıf çocuk-
ların erişkinlikte kendilerine yetmelerinde ve sosyal 
hayata adapte olmalarında problemler yaşadıkları or-
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taya konmuştur.(14) Birçok OSB’li çocuk erişkinlikte  
yaşamlarını düzenleyecek desteğe ihtiyaç duymuşlar 
ve destek almadan çok azı meslek sahibi olabilmiştir.
(15) Eğitime erken başlanan bireylerde ise uzun dönem 
prognoz daha iyi olmuştur .(16)

OSB, erken tanı ve müdahalenin prognozu olduk-
ça etkilediği, çocukluk çağında başlayan bir bozukluk 
olduğundan toplumun otizme yönelik farkındalığının 
yüksek olması ve otizmin bulguları hakkında fikir sa-
hibi olması oldukça önemlidir. Fakat otizm farkın-
dalığı ile ilgili literatürde oldukça az çalışma vardır. 
Literatürdeki bir çalışmada ankete yanıt verenlerin  
tamamı otizm kelimesini tanıyorken, sadece %67’si  
otizmi doğru tanımlayabilmiştir. Aynı çalışmada far- 
kındalık ve bilgi düzeyi yüksek sosyoekonomik sınıf- 
ta ve kadınlarda daha yüksek bulunmuştur.(17) 

Çalışmada; İstanbul Anadolu yakasındaki bir üni-
versite hastanesi hasta çocuk polikliniğine başvuran 
0-6 yaş arası çocukların ebeveynlerinin OSB’yi tanım- 
lamaları, OSB hakkında bilgi kaynaklarının sorgulan-
ması ve OSB’li çocukların gelecekte toplumdaki yeri 
ile ilgili sorular ile katılımcıların otizm bilgi düzeyleri-
nin ölçülmesi ve otizm farkındalıkları ile ilgili sosyode-
mografik faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem 

Araştırma modeli: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. 
Katılımcılara araştırmacıların literatürden esinlenerek 
oluşturdukları anket şeklinde soru formu yöneltilmiştir.

Araştırma bölgesi, evren ve örneklem: Araştır- 
manın evrenini İstanbul Anadolu yakasındaki bir dev-
let üniversitesi hastanesinin hasta çocuk polikliniğine 
0-6 yaş (okul öncesi) arası çocuklarını getiren ebe- 

veynler oluşturmaktadır. Bir haftalık veri toplama  
sürecinde kriterlerimize uyan maksimum sayıda katı-
lımcıya ulaşmak hedeflendiğinden örneklem hesabı  
yapılmamıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden anne  
ya da babalar çalışmaya dahil edilmiştir. OSB olan 
çocuğa sahip ebeveynler, çocuk gelişim uzmanları ve 
doktorlar otizm bilgi düzeyi ve farkındalığı yüksek  
olabileceğinden çalışmaya dahil edilmemiştir.

Araştırma verilerinin toplanması ve uygulayan-
lar: Anket çalışması 18.02.2019 ve 22.02.2019 tarihle-
ri arasında gerçekleştirilmiştir. Hasta çocuk polikliniği-
ne çocuğunu getiren anne ya da babalar ile çalışmanın 
amacı ve içeriği anlatıldıktan sonra çalışmaya dahil 
olmak isteyen 110 ebeveyn ile araştırmacılar tarafın-
dan yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Poliklini-
ğin bekleme alanının kısıtlı olması, randevu saati ge- 
len hastaların çalışma için vakit ayıramaması katılım 
oranımızın düşüklüğünün nedenlerindendir.

 Araştırmanın veri formu: Bilgi düzeyinin ölçül-
mesi için kullanılan anket hazırlanırken çocuklarda  
kullanılan gelişim testlerinden (Denver, CHAT, M-C-
HAT)(18-20) ve konu ile ilgili literatürdeki geçmiş çalış-
malardan esinlenilmiştir.(21-24) Anket 43 soru içermekte-
dir. İlk 5 soruda katılanların sosyodemografik bilgileri, 
6-38. sorularda otizm tanım ve semptomları, 39-43. 
sorularda ise katılımcıların OSB olan bir bireyin top-
lumdaki yeri (OSB olan birey iş sahibi olabilir mi? Aile 
kurabilir mi? vb.) ile ilgili düşünceleri sorgulanmıştır. 
Onuncu soru ise katılımcıların otizme yönelik bilgi 
kaynaklarını sorgulamayı amaçlamaktadır.

Araştırma verilerinin düzenlenmesi: On dör-
düncü ve 43. sorular arası bilmiyorum, hayır, kısmen 
doğru, kesinlikle doğru olmak üzere 4’lü likert şeklin-
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dedir. On dört ile 40. sorular arası (27 adet soru) bilgi 
düzeyini ölçen sorular olarak kabul edilip bu soruların 
yarısından fazlasına (14 ve daha fazlasına) kısmen doğru 
ve kesinlikle doğru şeklinde cevap verenlerin otizm bilgi 
düzeyi yüksek olarak kabul edilmiştir. Aynı şekilde 41, 
42 ve 43. sorular farkındalığı ölçen sorular olarak ka-
bul edilip bu soruların 2 ve daha fazlasına kısmen doğru  
ve kesinlikle doğru şeklinde cevap verenler otizm far-
kındalığı yüksek olarak kabul edilmiştir. Toplanan veri-
ler çok gözlü ki kare testi ile değerlendirilip p<0,05 o- 
lan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

Etik kurul ve diğer izinler: Çalışma öncesinde 
09.2019.036 protokol kodu ile 04.01.2019 tarihinde 
Etik Kurul Onayı ve ilgili hastanenin başhekimliğin-
den araştırma izni alınmıştır. Katılımcılara araştırma 
ve izinler ile ilgili bilgilendirme yapılarak, onamları  
alınmıştır.

Bulgular 

Çalışmaya katılan 110 kişinin %69,1’i (n=76) kadın, 
%30,9’u (n=34)  erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 
34,8±7,2 yıldır. Katılımcıların %53,6’sı (n=59) 35 yaş 
ve altındadır. Katılımcıların %26,4’ü (n=29) üniversi-
te mezunu, %37,3’ü  (n=41) lise mezunu olup %3,6’sı 
(n=4) okuryazar değildir. Lise ve üstü eğitim düzeyi- 
ne sahip olanların oranı %63,6’dır (n=70) (Tablo 1).

Katılımcıların %92,7’si (n=102) otizm kelimesini 
daha önce duymuştur. Otizm kelimesinin duyulma- 
sında yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyinin istatistiksel  
anlamlı etkisi bulunmamıştır (p>0,05). Otizmle ilgili  
bilgi kaynağının büyük bir kısmını %60,9 (n=67) ora- 
nında televizyon veya internet oluşturmaktadır. Di- 
ğer bilgi kaynakları ise sırasıyla %14,5 (n=16) o- 
ranında doktor veya sağlık personeli, %13,6 (n=15) 

oranında kitap, gazete, dergi iken; katılımcıların 
%10,9’u (n=12) otizmle ilgili bilgi kaynağının çoğunun 
komşu, akraba ya da yakını olduğunu belirtmişlerdir. 

Katılımcıların %86,4’ünde (n=95) ailede OSB’li 
birey olmadığı sonucuna varılmıştır. Yakın çevresinde 
OSB’li birey var olan katılımcıların oranı ise %20’dir 
(n=22) ve katılımcıların yarısı daha önce OSB’li birey 
görmüştür.

Katılımcıların %42’si otizm için “en temel özelliği 
sosyal etkileşim sorunlarıdır” cevabını vererek otizm 
kelimesini doğru tanımlamışlardır. Otuz beş yaş ve altı 
olan katılımcılar ile lise ve üstü eğitim seviyesinde olan 
katılımcılar, otizm tanımlamasını istatistiksel anlamlı 
olarak daha yüksek oranda doğru yanıtlamıştır (sırasıy-
la, p=0,014; p=0,007). Cinsiyetin otizm tanımını doğru 
bilmede anlamlı etkisi saptanmamıştır (p>0,05).

Çalışmadaki katılımcıların %57,3’ünün (n=63) o- 
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Tablo 1: Katılımcıların sosyodemografik özelliklere göre dağılımı.

Değişkenler N %

Cinsiyet

    Kadın

    Erkek

   Toplam

76

34

110

69,1

30,9

100,0

Eğitim Durumu

   İlköğretim ve altı

   Lise ve üzeri

   Toplam

40

70

110

36,3

63,7

100,0

Yaş

  35 yaş ve altı

   35 yaş üzeri

Toplam

59

51

110

53,6

46,4

100,0
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tizm bilgi düzeyi yüksek olarak tespit edilmiştir. 
Otuz beş yaş ve altı katılımcıların bilgi düzeyi 35 yaş 
üzerine göre istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek 
bulunmuştur (p=0,042). Yakın çevresinde OSB olan 
bireylerin bilgi düzeyi de olmayanlara göre anlamlı ola-
rak yüksek bulunmuşken (p=0,001), cinsiyet ve eğitim 
durumunun otizm bilgi düzeyi üzerine anlamlı etkisi 
bulunamamıştır (p>0,05) (Tablo 2).

Çalışmadaki katılımcıların %51,8’inin (n=57) otizm 
farkındalığı yüksek olarak tespit edilmiştir. Otuz beş 

yaş ve altı katılımcıların otizm farkındalığı 35 yaş 
üzerine göre istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek 
bulunmuştur (p= 0,007). Eğitim düzeyi lise ve üzeri 
olanların farkındalığı anlamlı olarak yüksek bulun-
muşken (p=0,026) cinsiyet ve yakın çevresinde OSB’li  
birey olma durumunun farkındalık üzerine anlamlı et- 
kisi bulunamamıştır (p>0,05) (Tablo 3).

Özetle katılımcıların %92,7’si otizm kelimesini da-
ha önce duymuştur ve katılımcıların %42’si  otizm ke- 
limesini doğru tanımlamışlardır. 35 yaş altı olan katı-

Tablo 2: Katılımcıların otizm bilgi düzeyleri ve ilişkili faktörler

Bilgi Düzeyi

Düşük
n (%)

Yüksek
n (%) P

Yaş

  35 yaş ve altı

  35 yaş üzeri

  Toplam

20 (33,9)

27 (52,9)

47 (42,7)

39 (66,1)

24 (47,1)

63 (57,3)

0,042

Yakın Çevrede OSB’li Birey

   Var

   Yok

  Toplam

4  (18,2)

43 (48,9)

47 (42,7)

18 (81,8)

45 (51,1)

63 (57,3)

0,001

Eğitim Durumu

   İlköğretim ve altı

   Lise ve üzeri

  Toplam

22 (55,0)

25 (35,7)

47 (42,7)

18 (45,0)

45 (64,3)

63 (57,3)

>0,05

Cinsiyet

   Kadın

   Erkek

  Toplam

37 (48,7)

10 (29,4)

47 (42,7)

39 (51,3)

24 (70,6)

63 (57,3)

>0,05

Tablo 3. Katılımcıların otizm farkındalığı ve ilişkili faktörler

Otizm Farkındalığı
Düşük
n (%)

Yüksek
n (%)

P

Yaş

  35 yaş ve altı

  35 yaş üzeri

  Toplam

22 (37,3)

31 (60,8)

53 (48,2)

37 (62,7)

20 (39,2)

57 (51,8)

0,007

Eğitim Durumu

   İlköğretim ve altı

   Lise ve üzeri

  Toplam

25 (62,5)

28 (40,0)

53 (48,2)

15 (37,5)

42 (60,0)

57 (51,8)

0,026

Yakın Çevrede OSB’li 
Birey

   Var

   Yok

  Toplam

8   (36,4)

45 (51,1)

53 (48,2)

14 (63,6)

43 (48,9)

57 (51,8)

>0,05

Cinsiyet

   Kadın                      

   Erkek

  Toplam

37 (48,7)

16 (47,1)

53 (48,2)

39 (51,3)

18 (52,9)

57 (51,8)

>0,05



www.turkishfamilyphysician.com

18

Araştırma | Research
Yıl: 2021  Cilt: 12  Sayı: 1  / e-ISSN: 2148-550X 

doi: 10.15511/tjtfp.21.00012

lımcılar ile lise ve üstü eğitim seviyesinde olan katı-
lımcılar, otizm tanımlamasını istatistiksel anlamlı o- 
larak daha yüksek oranda doğru yanıtlamıştır (sıra-
sıyla, p=0,014; p=0,007). Çalışmadaki katılımcıların 
%57,3’ünün otizm bilgi düzeyi yüksek olarak tespit 
edilmiştir. Otuz beş yaş ve altı katılımcıların ve yakın 
çevresinde OSB olan bireylerin bilgi düzeyi istatistik-
sel anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (sırasıy- 
la, p=0,042; p=0,001). Katılımcıların %51,8’inin otizm 
farkındalığı yüksek olarak tespit edilmiştir. Otuz beş 
yaş ve altı katılımcıların ve eğitim düzeyi lise ve üzeri 
olanların otizm farkındalığı istatistiksel anlamlı olarak 
daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla, p=0,007; p=0,026). 

Tartışma 

Otizmde erken tanı ve müdahale kişinin yaşam kali-
tesini arttırmakta oldukça önemlidir. Erken tanı ve mü-
dahale ise toplumun otizmle ilgili farkındalığının ve bil-
gi düzeyinin arttırılması ile mümkündür. Ebeveynlerin 
otizm bilgi düzeyini ve farkındalığını değerlendirmek 
amacıyla yapılan bu çalışma, ebeveynleri ve toplumu 
bu konuda bilinçlendirme çalışmalarının planlanmasın-
da fikir verici bulgular ortaya koymayı amaçlamıştır.

Çalışmada, katılımcıların % 92,7’si otizm kelimesini 
duyduklarını belirtmiştir. Pakistan’da yürütülen bir ça-
lışmada katılımcıların % 75,2’si otizmi daha önce duy-
muştur.(25) Aynı çalışmada katılımcıların otizm ile ilgili 
bilgi kaynaklarının çoğunluğunu ise % 33,9 ile medya 
oluşturmaktadır.(25) Bu çalışmada da benzer şekilde ka-
tılımcıların bilgi kaynaklarının %60,9’unu televizyon 
ve internet oluşturmaktadır. Bu sebeple basın yayın 
organlarında otizm hakkında toplumu bilgilendirebi-
lecek, ebeveynlerin ve toplumun otizm farkındalığını 
arttırabilecek içerikler üretilmelidir. Ayrıca bu mecra-
ların otizm ile ilgili haber ve bilgilendirmelerde daha 

hassas davranıp, yanlış bilgilendirmelerden kaçınması  
gerekmektedir. 

Ebeveynlerin otizm tanımlamasında farklılıklar 
mevcuttur. Katılımcıların %42’si otizm için “en temel 
özelliği sosyal etkileşim sorunlarıdır” cevabını vererek 
otizm kelimesini doğru tanımlamışlardır. Otuz beş yaş 
ve altı olan katılımcılar ile lise ve üstü eğitim seviyesin-
de olan katılımcılar, otizm tanımlamasını istatistiksel 
anlamlı olarak daha yüksek oranda doğru yanıtlamıştır. 

Literatürde Karabekiroğlu ve ark.nın çalışmasın-
da ebeveynlerin %26,3’ü otizm için “en temel özelli-
ği sosyal etkileşim sorunlarıdır” cevabını vermiştir.(26) 
Üniversite mezunu ebeveynler otizmi tanımlayan ifade-
lerden en sık “en temel özelliği sosyal etkileşim sorun-
larıdır” ifadesini işaretlerken, ilkokul mezunu olanlar 
ise “konuşmama” yakınmasını otizmin temel belirtisi 
olarak işaretlemişlerdir. Ancak, literatürdeki bu çalış-
mada eğitim düzeyi ile otizm ile ilgili tanımlamayı doğ-
ru yanıtlama arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır.(26)

Çalışmada ebeveynlerin %57,3’ünün otizm bilgi dü-
zeyi yüksek olarak tespit edilmiştir. Otuz beş yaş ve altı 
olan ve yakın çevresinde OSB’li birey olan ebeveynle-
rin bilgi düzeyi istatistiksel anlamlı olarak daha yük-
sek bulunmuştur. Cinsiyetin ise bilgi düzeyine anlamlı 
etkisi bulunamamıştır. Literatürde erişkin bireyler ile 
yürütülen bir çalışmada ise kadınların ve 30 yaş üzeri 
bireylerin otizm hakkında daha çok bilgi sahibi olduğu 
görülmüştür.(27) Başka bir çalışmada da kadınların er-
keklere oranla otizm hakkında 1,5 kat daha fazla bilgi 
sahibi olduğu ve yüksek eğitimini tamamlamış insan-
ların tamamlamayanlara göre 2,5 kat daha fazla bilgi 
sahibi olduğu saptanmıştır.(23)

Katılımcıların %51,8’inin otizm farkındalığı yüksek 
olarak tespit edilmiştir. Otuz beş yaş ve altı katılım-
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cıların ve eğitim düzeyi lise ve üzeri olanların farkın- 
dalığı anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Eriş-
kinlerde yürütülen bir çalışmada bu çalışmadaki sonuca 
benzer şekilde eğitim seviyesi yüksek olanların otizm 
farkındalığı daha yüksek bulunmuştur.(23) Yine aynı 
çalışmada 18-24 yaş arası katılımcıların otizm farkın-
dalığı diğer yaş gruplarından daha düşük bulunmuştur.
(23) Bu çalışmada ise daha küçük yaştaki katılımcıların 
farkındalığının daha yüksek bulunması çalışmanın ebe-
veynlerde yürütülmesinden kaynaklanabilir. 

Ebeveynlerin otizm kavramıyla ilgili farkındalık-
ları aynı yaş grubundaki toplumdaki diğer bireylerden 
daha yüksek olabilir. Çalışmada yakın çevrede otizmli 
bireyin olması otizm bilgi düzeyini anlamlı olarak art-
tırırken, otizm farkındalığı üzerine anlamlı etkisi ol-
mamıştır. Bu durum, kişilerin OSB olan bireylerin erken 
tanı, eğitim ve terapi müdahaleleri ile uzun dönemde 
olumlu gelişim gösterdikleri konusunda yeterli bilgi 
sahibi olmamalarından kaynaklanabilir. Otizm bilgi 
düzeyi ve farkındalığı üzerine etkili olan sosyodemog- 
rafik faktörleri daha iyi anlayabilmek için toplum ta- 
banlı çalışmalar yürütülebilir.

Araştırmanın Kısıtlılıkları    

Araştırmaya katılmayı reddeden ebeveynlerin se-
bepleri; randevu saatinin yaklaşması, hastane sonra-
sı önemli bir işi olmasıdır. Ebeveynlerin bir kısmı da 
otizm kelimesini hiç duymadığını belirterek ankete ka-
tılmayı reddetmiştir. Bu sebeple otizm kelimesini daha 
önce duymayan ebeveynlerin sayısının araştırma sonu-
cu olan %7,3’ten daha fazla olduğu öngörülebilir.

Farkındalık yaratmak amacıyla anket sorularının  

öğretici tarzda ve pozitif önermeler şeklinde olması, 
fikri olmayan katılımcıları doğru cevaba yönlendir- 
miş olabilir. Bu sebeple çalışmadaki farkındalık ora- 
nının gerçekte olan değerden daha yüksek bulundu- 
ğu öngörülebilir. Diğer bir kısıtlılık, çalışmada sade- 
ce yüksek ve düşük bilgi düzeyi/farkındalık şeklinde 
değerlendirme yapılmasıdır. Soru formu için kesim 
noktası belirlenip, orta seviyede bilgi düzeyi ve farkın-
dalık olarak da gruplandırılması bu konuda daha net  
bir değerlendirme sağlayabilirdi.

Araştırmadaki katılımcılar sadece İstanbul Anadolu 
yakasındaki bir devlet üniversitesi hastanesinin hasta 
çocuk polikliniğine getirilen 0-6 yaş arası çocukların 
ebeveynlerinden oluşmaktadır. Bu sebeple araştırma 
sonuçları toplumun tamamını yansıtmamaktadır. Bu 
konuda çok merkezli ve toplum tabanlı çalışmalar plan-
lanabilir.

Sonuç ve Öneriler

Katılımcıların %92,7’si otizm kelimesini duydukla-
rını belirtmiştir ve çoğunun (%60,9) otizm hakkındaki 
bilgi kaynağı televizyon ve internettir. Bu mecralarda 
konu ile ilgili bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi, toplu-
mun otizm bilgi düzeyinin ve farkındalığının artmasın-
da oldukça önemlidir.

Çalışmada otizm farkındalığı ve bilgi düzeyi yeterli 
olmamakla beraber, eğitim seviyesi yüksek olanların 
farkındalığı daha yüksek bulunduğundan, otizme 
yönelik yapılacak eğitimlerin ve çalışmaların olumlu 
sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Ayrıca başvuru 
esasına dayanmayan, toplum tabanlı yürütülecek 
çalışmalar otizm konusundaki bilgi düzeyini ve 
farkındalığı daha iyi yansıtacaktır.
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