
Yangın Görevl�ler� İç�n
Ot�zml� B�reylerle

İlet�ş�m Kurma
Öner�ler�

Ot�zml� çocuk ve yet�şk�nler ve d�ğer özel gereks�n�ml�

b�reyler, yangın alarmına ve yangına beklenmed�k

tepk�ler vereb�l�rler. Aşağıdak� b�lg�ler, ot�zml� çocuk ve

yet�şk�nler� desteklemeye yardımcı olmak amacıyla

b�l�msel dayanaklı çeş�tl� kaynaklardan derlenm�şt�r.

Ot�zm Ned�r?
Ot�zm ya da ot�zm spektrum bozukluğu (OSB),

b�reyler�n dünya �le kurdukları etk�leş�m ve �let�ş�m�

etk�leyen ve hayat boyu süren b�r gel�ş�msel

yeters�zl�kt�r. Her ot�zml� b�rey�n farklı güçlü ve zayıf

yönler� vardır. Bazı ot�zml� b�reyler günlük yaşam �ç�n

yoğun desteğe �ht�yaç duyarken d�ğerler� hayatlarını

bağımsız b�r şek�lde sürdüreb�l�rler.

Ot�zml� B�reylerle Etk�leş�m�n�zde D�kkat
Etmen�z Gerekenler

Amer�kan Hastalıkları Kontrol ve Önleme

Merkezler�n�n 2020 yılında yayımladığı rapora göre

her 54 k�ş�den b�r�n�n ot�zm spektrum bozukluğu

tanısı aldığı tahm�n ed�lmekted�r. Bu b�lg� ot�zml�

b�r�yle tanışma ve b�r ot�zml� b�reye destek sağlama

�ht�mal�n�z�n ne kadar yüksek olduğunu

göstermekted�r.

Yangın ve kurtarma serv�s�nde görevl�ysen�z �let�ş�m

pek çok �ş �ç�n en öneml� noktadır. Aşağıdak� öner�ler

ot�zml� b�r b�reyle etk�leş�m kurmanıza yardımcı olab�l�r:

Her zaman �sm�n� kullanın (eğer b�l�yorsanız), böylece ona

seslend�ğ�n�zde kend�s�yle konuştuğunuzu b�l�r.

Kısa cümleler kurun ve hızlı konuşmayın.

B�r seferde tek b�r yönerge ver�n, böylece b�rey�n kafası karışmaz.

Çok fazla soru sormayın ve sorularınızı kısa tutun.

Eğer mümkünse fotoğraf g�b� görsel destekler kullanın. Ot�zml� b�rey

sözel �let�ş�mde �y� olsa da görseller onun anlamasını kolaylaştıracaktır.

Ot�zml� b�reyler görsel b�lg�y� �şlemede çok �y�d�rler ve görseller� �let�ş�m

kurarken kullanmayı terc�h ederler. Örneğ�n, har�talar, l�steler,

d�yagramlar, fotoğraflar, akış şemaları vb.

İç�nde bulunduğunuz ortamın farkında olun (ses, ışık, kalabalık). Ayrıca

s�z ot�zml� b�rey �le beraberken hızlı hareketler, uyarı amaçlı kullanılan

z�ller, s�renler ve hoparlörden gelen anons ses� g�b� an� durumların da

farkına varın ve önlem alın.

Mecaz, k�naye, �ğneleme, abartı vb. soyut �fadeler� cümleler�n�zde

kullanmayın. Örn. “Arkandan atlı mı kovalıyor?” demek yer�ne “Yavaş

yürü” d�yeb�l�rs�n�z.
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Ot�zml� b�reyler b�r yangın durumunda sesten ve

beklenmeyen durumlardan kend�ler�n� korumak �ç�n

saklanab�l�rler. Dolayısıyla mob�lyaların arkalarını, dolapları ve

yatak altlarını kontrol ed�n.

Ot�zml� b�reyler yangın anında hareket etmeye d�renç

göstereb�l�rler, böyle durumlarda onların s�ze güvenmes�n�

sağlamaya çalışın ve yönergeler� tekrar ed�n. Eğer mümkünse

önceden ac�l durum/kaçış planını adım adım anlatın. B�r a�le

üyes� ya da bakım veren� ot�zml� b�rey� evden çıkartıp güvenl�

b�r bölgeye götürmekle görevlend�r�n.

Eğer davranışlarından dolayı ot�zml� olduğundan

şüphelend�ğ�n�z b�r b�rey varsa meslektaşlarınızı ya da

arkadaşlarınızı bu konuda uyarın böylece onlar da b�reye

daha hassas davranacaktır.

Ot�zml� b�reyler kurtarıldıktan sonra etrafta kend� başına

dolanab�l�r ya da oradan kaçab�l�r. Böyle b�r durumda da

başka tehl�kelere açık hale gel�rler, örneğ�n; yoldak� traf�k ya

da güvenl�k şer�d� veya başka tehl�keye doğru koşma… O

yüzden ot�zml� b�rey�n yanında kalın ya da onu sorumluluk

alab�lecek b�r yet�şk�ne emanet ed�n.

Bazı ot�zml�ler konuşmayı etk�n b�r �let�ş�m aracı olarak

kullanamazlar ve bazıları da h�ç konuşamazlar. Bu

durumlarda başka b�r �let�ş�m yolu bulmanız gerek�r.

B�rey�n a�les�, bakım veren� bu b�rey �le �let�ş�m

kurab�leceğ�n�z en �y� yolu s�ze gösterecekt�r.
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Ot�zml� b�reyler s�z�nle �let�ş�m kurarken aşağıdak� yolları kullanab�l�r:

Yangın Durumunda D�kkat Etmen�z Gerekenler

Ot�zml� b�reyler özell�kle yabancı oldukları durumlarda

veya b�r�yle tanıştığında sıklıkla yüksek sev�yede

gerg�nl�k yaşarlar. Dolayısıyla tanışmada ot�zml� b�reye

zaman ayırmaya ve onun �lg�ler� doğrultusunda

etk�leş�me g�rmeye d�kkat ed�n.

Yangın Ve Duyusal Duyarlılıklar
Ot�zml� b�reyler duyusal uyaranlara korkarak tepk� vereb�l�rler. Duyusal

aşırı yüklenmeden dolayı kend�ler�n� bunalmış h�ssedeb�l�rler. Bu durum

kend�n� farklı şek�llerde göstereb�l�r. Örneğ�n, tekrarlayan davranışlar;

sallanmak, sözcükler� tekrarlamak vb.

Ot�zml� b�reyler�n duyusal farklılıkları olab�l�r. Bu nedenle soğuğu, sıcağı,

ağrıyı, kokuyu, ses� t�p�k gel�şen b�reyler g�b� h�ssetmeyeb�l�rler. Ağrıyı

bel�rtmekte zorlanab�l�rler. Ağrıya farklı b�r şek�lde gülerek, mırıldanarak,

şarkı söyleyerek ya da kıyafetler�n� çıkararak tepk� vereb�l�rler.

1.M�m�kler/yüz �fadeler�

2.İsted�ğ� objeye bakma ya da �stemed�ğ� objeden kaçma

3.Res�m kullanma

http://www.tohumotizm.org.tr/
http://tohumotizm.org.tr/
http://tohumotizm.org.tr/
http://www.tohumotizm.org.tr/
https://www.esfrs.org/your-safety/safer-homes/fire-safety-advice-for-autistic-children-and-
http://www.tohumotizmportali.org/


• Bazı materyaller�n h�ss�n� sevmeyeb�l�rler (Örn: Battan�ye),

• Kokulara karşı duyarlı olab�l�rler,

• Ateş�n �ç�ne doğru yöneleb�l�rler,

• S�ren veya çakan ışıklara güçlü tepk�ler vereb�l�rler,

• Ağrıyı h�ssetmeyeb�l�rler,

• Onlara dokunmanıza �z�n vermeyeb�l�rler.
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Bazı ot�zml�ler, �nsanlara onları ney�n korkuttuğunu söylemekte

zorlanab�l�rler ve korkularını o durumdan aşırı şek�lde kaçınmayla

göstereb�l�rler. Örneğ�n, yangın alarmının ses�nden ve yangından sonra o

ortama tekrar g�rmek �stemeyeb�l�rler. Sonuç olarak, duyusal duyarlılığa

sah�p ot�zml� b�reyler:

Öfke Nöbetler� Ve Donup Kalma

Duyusal uyarana maruz kalmak ot�zml� b�rey� tamamen bunalmış

h�ssett�reb�l�r ve tahm�n ed�leb�leceğ� g�b� bu durum öfke nöbet� �le

sonuçlanab�l�r. Öfke nöbet�n�n bel�rt�ler� bağırmak, çığlık atmak, ağlamak,  

kend�s�ne ve çevres�ndek�lere vurmak ve zarar vermek olab�l�r.

Donup kalma �se y�ne duyusal aşırı yüklenmen�n b�r sonucu olarak ortaya

çıkan ve “tepk�s�z kalma” olarak da tab�r ed�len, k�ş�n�n hareket edemed�ğ�

ve konuşamadığı b�r hald�r.

Aşağıdak� stratej�ler öfke nöbet� ya da donup kalma durumunda olan

b�r�ne yardım etmen�z� sağlayab�l�r:

• Tehl�kel� durumu �le �lg�l� b�reye güvence ver�n.

•  Yardım etmek �ç�n yapab�leceğ�n�z b�r şey olup olmadığını   

    k�ş�n�n a�les�ne ya da bakım verene her zaman sorab�l�rs�n�z.   

    Onlar bu zor zamanlarda ne yapılması gerekt�ğ�n� en �y� b�len   

    k�ş�lerd�r.

•  Her sak�nleşme tekn�ğ� her zaman her ot�zml� b�reyde 

    �şlemeyeb�l�r.

•  Alan yaratın. El�n�zden geld�ğ�nce sak�n ve güvenl� b�r alan 

   yaratın. Ot�zml� b�reyler�n yürümeye devam etmes�n�, parlak  

   ışık ve s�renlerden en kısa sürede uzaklaşmasını sağlayın.

Bazı ot�zml�ler öfke nöbet�nden önce çeş�tl� gerg�nl�k �şaretler�

göstereb�l�rler, buna “gümbürdeme evres�” den�r. Bu evrede k�ş�ye

sak�nleşme tekn�kler� uygulayıp (Örneğ�n, kulaklık takarak) olası

tet�kley�c�ler� ortadan kaldırarak öfke nöbet�n� engellemen�z mümkündür.
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