
1

2021



2



3

TOHUM OTİZM VAKFI

GfK TÜRKİYE

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, otizmli çocukların erken tanısının 
konulması, otizmli çocukların erken ve yoğun özel eğitim ile bağımsız bireyler olarak 
topluma katılmalarına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması 
amacıyla, kâr amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı 
olarak 15 Nisan 2003 tarihinden beri çalışmalarına devam etmektedir.

GfK, 1987 yılından bu yana Türkiye’de pazar araştırmaları konusunda faaliyet 
gösteren Türkiye’nin lider araştırma kuruluşudur. 100’den fazla ülkede araştırma 
hizmeti veren GfK Grubu, sürekli olarak müşterilerinin, dünyada onlar için en önemli 
olan insanları, yani tüketicilerini, en iyi şekilde anlamalarını sağlamak için en son 
teknolojileri ve en güçlü metodolojileri keşfeder ve kullanır.
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OTİZM NEDİR?
Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık 
bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizm, çocuğun çevresi ile yeterli sosyal ilişkiler 
kuramaması, dil-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı 
davranış biçimlerine sahip olması ile tanımlanır. Otizmin, beynin yapısını ya da işle-
yişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir.  
Otizmin nedeni günümüzde hala bilinmemekle beraber genetik temelleri olabi-
leceği, çevresel faktörlerle tetiklendiği görüşü hâkimdir.

Otizm spektrum bozukluğunun çaresi konusunda yapılan birçok çalışma sonucun-
da en iyi çarenin eğitim temelli uygulamalar olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle hangi 
yöntem kullanılırsa kullanılsın, bunun yanında özel eğitim şarttır. Sunulan özel eğitim, 
yoğun ve kesintisiz olmalıdır. Özel eğitimden beklenen en temel yararlar, çocuğun 
sosyal ilişkilerinin gelişmesi ve iletişim becerilerinin artması, takıntılı davranışlarının 
ise azalmasıdır.
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OTİZM BELİRTİLERİ

Göz teması
kuramamak

Parmağıyla
istediği şeyi 

gösterememek

Yaşıtlarının  
oyunlarına  ilgi 

duymamak

İsmi 
söylendiğinde 

dönüp bakmamak

Sallanmak, parmak 
uçlarındayürümek

gibi hareketlere
sahip olmak

Takıntılı
davranışlar
göstermek

Konuşmada 
gerilik

Dönen nesnelere 
karşı aşırı ilgi

duymak
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ARAŞTIRMANIN METODOJİSİ

Tohum Otizm Vakfı olarak, ilkini 2015, ikincisini 2017, üçüncüsünü 2019 yılında 
yayınladığımız Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi Araştırması’nın 
dördüncüsünü Haziran 2021’de gerçekleştirdik. Sonuçların sağlıklı bir şekilde 
kıyaslanabilmesi için örneklem seçiminin üç araştırmada da benzer olmasına 
özen gösterdik.

Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi Araştırmaları, 15 ilin kentsel kesimlerinde 
yaşayan 15-65 yaş aralığında, ABC1C2DE sosyo-ekonomik grubunda, ilki 1.237 kişi; ikincisi 
1.235 kişi; üçüncüsü 1.270; dördüncüsü ise 1.238 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. 
Görüşülen kişiler çok aşamalı yarı tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçildi.

Araştırmanın
dördüncüsü
Haziran 2021’de
yapıldı!

2015 2017 2019 2020
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KATILIMCILARIN SOSYO-DEMOGRAFİK
ÖZELLİKLERİ
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OTİZM ADINDA GELİŞİMSEL
BİR FARKLILIK DUYDUNUZ MU?
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OTİZM BELİRTİLERİNİ
BİLİYOR MUSUNUZ ?

2021’de “Otizmin belirtilerini biliyorum” diyenlerin oranı, 2019 yılında 
gerçekleştirilen araştırmaya kıyasla anlamlı bir şekilde artarak
%52’ye yükselmiştir.
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Otizm farkındalığı en yüksek bölgeler 
Akdeniz (%87), Karadeniz (%85) ve 

Marmara (%83) olmuştur. 

C1 SES grubu farkındalığı en yüksek 
grup olurken (%77); C2 ve DE (%31) 

farkındalığı en düşük SES gruplarıdır.
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En çok bilinen belirtiler sırası ile;
    Göz teması kuramamak
     Sallanmak, parmak ucunda yürümek gibi hareketlere sahip olmak
    Takıntılı davranış göstermek

%77 %31
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OTİZM NEDENLERİ NELERDİR?

2019 yılında

‘otizmin nedenini bilmiyorum’ 

diyenlerin oranı %51 iken 

2021 yılında bu oran %45’e 

düşmüştür.  
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SİZCE OTİZM TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?
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OTİZM TEDAVİSİNDE KULLANILAN
TEMEL YÖNTEMLER NEDİR ?
2019 yılında otizmin çaresine “eğitim” yanıtını verenlerin oranı % 54 iken 2021’de bu oran %46’ya düşmüştür. 
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2017’de gerçekleştirdiğimiz Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi 
Düzeyi Araştırması II ve 2019’da gerçekleştirdiğimiz Türkiye’deki Bireylerin 
Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi Araştırması III, Türkiye Araştırmacılar Derneği 

tarafından düzenlenen Baykuş Ödülleri’nde iki defa ödül almıştır.
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