
OSB OLAN BİREYLER İÇİN ACİL DURUM VE AFET HALLERİNE İLİŞKİN 

ÖNLEM VE MÜDAHALELER 

 Bireyler, OSB’den farklı düzeylerde etkilenmekte ve bu etkilenme düzeyi ortaya 

çıkabilecek özel gereksinim durumlarını şekillendirmektedir. OSB olan bireylerin bazıları tüm 

işlerini bağımsız olarak yerine getirebilmekte, küçük müdahalelerle değişikliklere adapte 

olabilmektedir. Ancak, sınırlı düzeyde bağımsızlaşmanın mümkün olabildiği, ağır düzeyde 

zihinsel yetersizliğin de duruma eşlik ettiği ve önemli düzeyde desteğe gereksinim duyan OSB 

olan bireyler de bulunmaktadır. Bir diğer deyişle özel gereksinimlerin düzeyi de bir yelpaze 

içinde seyreder. Bu durum, acil durum ve afet hâllerinde etkili olabilecek türden özel 

gereksinimlerin tür ve düzeyine de yansımaktadır. OSB olan bireylerin acil durum ve afet 

hâllerinde özel gereksinim yaratacağı düşünülebilen özellikleri dil ve iletişim becerileri, sosyal 

ve duygusal özellikler ve bilişsel beceriler kapsamında değerlendirilebilir. Nitekim, OSB olan 

bireyler genellikle bağımsızlığı önleyen ve hareket kısıtlılığına yol açan fiziksel yetersizlikler 

yaşamaz.  

 Acil durum ve afet halleri için OSB’den etkilenme düzeyine göre değişen farklı önlem 

ve uygulamalara gerek duyulabilir. Örneğin; konuşma ile ilgili güçlükler yaşayan OSB olan 

birey acil durum sırasında ve sonrasında kendisi ile ilgili bilinmesi gereken bilgileri kısa ve öz 

olarak söylemeye, söyleyemiyorsa bu bilgileri taşıdığı yazılı bir kopya ile iletmeye hazırlıklı 

olmalıdır. Anlatılanları anlamadığında; karşısındaki kişinin daha yavaş, kısa ve net konuşması 

için yönlendirmeyi öğrenmesi gerekmektedir. İletişimi kolaylaştırıcı araçların kullanılıyor 

olması hâlinde (Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi, telefon veya tablet 

uygulamaları, yazı gereçleri, diğer görsel destekler vb.) bu araçların devamlı bireye yakın 

yerlerde durması sağlanmalı ve önceden yapılan planlamalarda OSB olan bireye bu araçları 

mutlaka yanına alması gerektiği öğretilmelidir. İletişimi kolaylaştırıcı araçlara ülkemizden bir 

örnek olarak, “Dokun-Konuş” uygulaması verilebilir. Dokun konuş, OSB olan ya da diğer 

gelişimsel yetersizlik gösteren bireylere yönelik olarak, onların özellikleri ve iletişim 

gereksinimleri göz önünde bulundurularak geliştirilmiş bir alternatif ve destekleyici iletişim 

uygulamasıdır. Bu tablet uygulaması yoluyla OSB olan ya da diğer gelişimsel yetersizlik 

gösteren bireylerin işlevsel iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmekte ve uygulama 

yoluyla tablet, konuşma üreten bir cihaz olarak kullanılabilmektedir.  

 OSB olan bireyler, hem kendilerini ifade etme hem de başkalarının söylediklerini 

anlama konusunda iletişimsel güçlükler yaşamaktadır. Ancak, bu bireylerin görsel uyaranları 

anlamadaki güçlü yanları düşünülerek görsel destekler yoluyla işlevsel iletişim becerilerinin 



öğretilebileceği görülmüştür. OSB olan çocukların görseller yardımıyla daha kolay öğrendikleri 

göz önünde bulundurulduğunda, acil durum ve afet hâlleri için düzenlenecek olan 

uygulamalarda da görsel kullanımının önemi anlaşılabilir. Acil durumlarda bireyi 

yönlendirebilecek görsellerin kullanımı, bu görsellerin anlamlarının OSB olan bireye 

tekrarlayan biçimlerde anlatılması, görsellerin varsa farklı kullanımlarının da öğretilmesi 

önemlidir. Kullanılabilecek görsel destekler resimler, çizimler, fotoğraflar, video kayıtları ya 

da kural hatırlatıcı kartlar/panolar olarak örneklendirilebilir. OSB olan bireylere öğretim 

yapılırken becerilerin basamaklara ayrılması ve bu basamakların tek tek öğretilmesi sıkça 

uygulanmaktadır. Acil durumlar için yapılan planlamalarda bireyin izlemesi gereken 

basamakların tek tek tanımlanması, bireye açıklanması, yaparak öğrenmesinin sağlanması ve 

her bir basamakta ustalaşmanın sağlanması önemlidir. Acil durum planlarının her bir 

basamağın resimli olarak anlatılması, yazı kullanılıyorsa net ve kısa yönergelerin yazılması 

önerilebilir. Bu planın OSB olan bireyin kolayca ve sıklıkla görebileceği bir yere asılması 

yararlı olacaktır. 

Sık aralıklarla, daha önceden hazırlanmış kaçış planına uygun tatbikatların OSB olan 

bireylerle gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Otizmli bireylerin bir düzen içinde 

hareket etmeyi tercih ettikleri ve ne tür durumlarla karşılaşacağını önceden bilmeye yönelik 

gereksinimleri düşünüldüğünde, söz konusu tatbikatlar yoluyla acil durum ve afet hâllerinde ne 

yapmaları gerektiğini öğrenmeleri pek çok tehlikeli durumun önüne geçebilecektir. Ayrıca, 

bellekle ilgili yaşanan güçlükler göz önünde bulundurulduğunda tatbikatlar yoluyla bu 

adımların tekrarlanması OSB olan bireylerin yapılacakları daha kolay hatırlamalarına yardım 

edecektir.  

OSB olan bireylerin özellikle iletişim ve bilişsel özellikleri göz önünde 

bulundurulduğunda, acil durum personeline izleyen satırlardaki gibi önerilerde bulunmak 

mümkündür. Dikkati dağıtabilecek karmaşık ifadelerden kaçınmak; göz kontağı kurarak kısa, 

açık ve anlaşılır ifadelerle yapılması gerekenleri tek tek hatırlatmak uygun olacaktır. Ayrıca, 

pek çok otizmli bireyin başkalarının söylediklerini anlamada güçlük yaşadıkları bilinmektedir. 

Görsel uyaranlar yardımıyla başkalarının söylediklerini daha iyi anladıkları düşünüldüğünde, 

personelin söylediklerini jest ve mimikleriyle desteklemelerinin önemi anlaşılabilir. Örneğin; 

acil durum personelinin otizmli bireyi yerde sürünerek ilerlemesi konusunda uyarması 

gerekirse bunu yalnızca sözel olarak yapması yetmeyebilir. Bunun yerine, söylediğini yerde 

sürünme hareketini tarif eden hareketler yaparak desteklemesi ve hatta model olması yararlı 

olacaktır. Otizmli bireyler genellikle kendilerini sözel olarak ifade etmekte de zorlanmaktadır. 



Bu nedenle sorular personel tarafından kısa ve anlaşılır ifadelerle sorulmalı, otizmli bireyin 

yanında herhangi bir alternatif iletişim cihazı ya da kendisiyle ilgili yazılı bilgilerin yer aldığı 

bir not ya da araç olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
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