
FAALİYET RAPORU

2017 ÖÇED



ÖÇED

Özel Çocuklar Eğitim Ve Dayanışma Derneği (ÖÇED), 

25/02/2014 tarihinde kurulmuş, kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan sosyal gelişim ve eğitim derneğidir. 

Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği, özel gereksinimli tüm bireylerin, erken tanısının konulması ve erken 

özel eğitim ile topluma kazandırılmasına öncülük etmeyi, ülkemizde özel eğitimde dünya standartlarını yakalamak için 

çaba göstermeyi ilke olarak benimsemiştir. 

MİSYONUMUZ

Türkiye’de özel gereksinimli bireylerin erken tanı alması ve erken eğitim programlarına dahil edilmesi için gerekli 

araştırma, inceleme, eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini arttırmak ve sektör profesyonelleri ile özel gereksinimli

bireyleri ve ailelerini bir araya getirmek.

VİZYONUMUZ

Özel gereksinimli bireylerin erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerinin sağlık, eğitim, meslek edinimi, 

istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin karşılanabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve 

bilinçli kamuoyu oluşturulması.



KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ

Gelişimsel farklılık gösteren çocukların sayısı gün geçtikçe 

artıyor ancak toplum olarak halen kaynaştırma eğitimi 

hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. ÖÇED olarak bu konuda 

bilinçli kamuoyu yaratmak için seminerler ve aile toplantıları 

düzenliyor, okul ziyaretleri yapıyoruz. 



2017 yılında bu kapsamda gerçekleşen etkinlikler:

17 Ocak 2017

Okul Öncesi Öğretmeni Aysel Kargün'ün sunumuyla "Eğitimde Ailenin Yeri ve Önemi" konusunda seminer 

düzenlendi.

26 Ocak 2017

Zihin Engelliler Öğretmeni Mehmet Yıldız'ın sunumuyla "Kaynaştırma ve Sınıf İçi Uyum Sorunları" semineri 

gerçekleşti. Seminerde, kaynaştırma ve sınıf içinde özel gereksinimli bireylerin nasıl eğitime yönlendirileceği, 

akranlarıyla ilişki kurmasını sağlama yöntemleri ve bireyselleştirilmiş eğitim programının uygulama şekilleri 

ele alındı.

15 Şubat 2017

Zihin Engelliler Öğretmeni Zübeyir Aküzüm sunumuyla "Farklı Gelişenlerde Matematik Öğretimi" semineri 

gerçekleşti.

23 Şubat 2017

Zihin Engelliler Öğretmeni Hamit Günay sunumuyla "Farklı Gelişenlerde Okuma-Yazma Eğitimi" semineri 

gerçekleşti.



4 Nisan 2017

"Özel Eğitimde Motivasyonun Aile ve Eğitimci Açısından Önemi" konusunda seminer düzenlendi.

15 Nisan 2017

"Pozitif Disiplin Yöntemleri" konusunda seminer düzenlendi.

28 Nisan 2017

Özel gereksinimli bireylerin aileleri, özel eğitim alanında çalışan öğretmenler, okullarda hizmet veren öğretmenler 

ve bu alana ilgi duyan herkese yönelik "Davranış Problemleri ile Baş Etme" konusunda semineri gerçekleşti.

11 Eylül 2017

Özel Esayan Ermeni Lisesi’nde Kaynaştırma Uygulamaları ve BEP Semineri verildi. “Kaynaştırma Uygulamaları 

ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı” başlıklı seminer, Okul Öncesi Öğretmeni Özgül Dinçel’in sunumuyla 

gerçekleşti. 

13 Ekim 2017

Eğitimlerini kaynaştırma öğrencisi olarak devam ettiren/ettirecek öğrencilerin eğitim-öğretim haklarından en üst 

düzeyde yararlanması amacıyla ailelere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.



ETKİNLİKLERİMİZ

2017 yılında sosyal medya çalışmalarımız, farklı gelişim 

gösteren çocuklar ve aileleriyle düzenlediğimiz etkinlikler, 

farkındalık yaratmak amacıyla yapılan işbirliklerimiz devam etti. 



2 Şubat 2017

Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği, Türkiye Jokey Kulübü işbirliği ile TJK Veliefendi 

Hipodromunda atlar ile buluştu. (Etkinlik Şubat-Haziran aylarında 2 haftada 1 olmak üzere devam etti.)

18 Şubat 2017

Özel çocuklarımız ile CVK Hotels&Resorts Park Bosphorus İstanbul’un balo salonunda TOGEM-DER iş 

birliği ile gerçekleşen Hunny Bunny Çocuk Şenliğine katıldık.

1 Mart 

2017Annelerin tecrübe ve deneyimlerini paylaştığı Anneler Buluşuyor etkinliği gerçekleşti. Etkinlikte 

Psikolog Burcu Arabacı tarafından “Olumsuz duygularla başa çıkabilmek, duyguları yönetebilmek” 

konusunda seminer de yer aldı.

2 Nisan 2017

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü için #erkenfarkedersencokseyfarkeder #yakininolmasıgerekmez

#öcedleotizminfarkındayım gibi hashtagler ile sosyal medya çalışması yapıldı. Arka Sokaklar dizisi ekibi ile 

hazırlanan, dizi ekibinden Özgür OZAN, Oya OKAR, Özlem ÇINAR, Ozan ÇOBANOĞLU, Boğaç AKSOY, 

Oyuncu Okan KARACAN ve Sunucu Ezgi SERTEL'in yer aldığı farkındalık videosu sosyal medyada 

paylaşıldı.



11 Nisan 2017

Koç Üniversitesi KUCALM topluluğu tarafından organize edilen “Otizmde İyileşme Olur mu?” konulu 

etkinlikte Olgu Paneline katılım sağlandı. ÖÇED Gönüllülerinden ABA (Applied Behavior Analysis) Uzmanı 

Nicky Nükte Altıkulaç ve Psikolog Elif Sanal Çalık tarafından bir sunum gerçekleştirildi ve otizmden kurtuluş 

öyküsü anlatıldı.

28-29 Nisan 2017

Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED) olarak sponsorları arasında yer aldığımız 7. Ulusal Özel 

Eğitim Öğrenci Kongresi Sakarya Üniversitesi kongre merkezinde gerçekleşti. Kongrede tematik panellere, 

farklı üniversitelerde görev yapmakta olan özel eğitim bölümü öğretim üyeleri tarafından gerçekleşen 

çalıştaylara, öğrenciler tarafından yapılan araştırma ve projelere yer verildi.

5 Mayıs 2017

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan, Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel 

Eğitim Bölümü Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleşen Otizm Farkındalık etkinliğinde 

“Ben”den “Biz”e Genelden Özele: Otizm" konusunda bireylerle ilgili durum, konum ve sorunlar konusunda 

bilgiler verdi.

10-14 Mayıs 2017

Engelliler Platformu'nun düzenlediği Engelliler Festivali, Şişli Camiisi Meydanı'nda gerçekleşti. ÖÇED de 

festivalde standıyla yer aldı.



13 Mayıs 2017

Moderatörlüğünü Algı Özel Eğitim Kurumları psikologlarından Burcu Arabacı’nın yaptığı Anneler Buluşuyor 

etkinliği ‘Duygularımızı Yönetmek’ başlığıyla gerçekleşti.

14 Eylül 2017

ÖÇED olarak gelişimsel farklılık gösteren 5 çocuğumuzla birlikte İstanbul’daki eğlence noktalarından biri olan 

Kidzania’yı ziyaret ettik. KidZania, Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED) işbirliğiyle 

gerçekleşen proje kapsamında gelişimsel farklılık gösteren çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi.

14 Ekim 2017

Gelişimsel farklılık gösteren çocuklar ve aileleri ile birlikte Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik 

Parkı’na bir gezi düzenlendi.

25 Ekim 2017

Best Buddies çalışması başladı. Kabataş Lisesi’nden bir grup öğrenci Zihin Engelliler Öğretmeni Cihan 

Bayar’dan “özel gereksinimli bireyler” temalı bir eğitim aldılar. Eğitimde “Özel gereksinimli birey kimdir? 

Özel eğitim nedir? Özel eğitimde ekip çalışması neden önemlidir? Özel gereksiminli bireyler toplumda ne gibi 

sorunlar yaşıyorlar? Özel gereksinimli bireyler ile doğru iletişim yöntemleri nelerdir?” gibi konular ele alındı.



7 Kasım 2017 

Pera Müzesi ve ÖÇED işbirliği düzenlenen ve dört ay boyunca devam edecek proje kapsamında özel gelişim 

gösteren çocuklar ile Pera Müzesi gezildi ve atölye çalışması düzenlendi.

8 Kasım 2107

Öğrencilerle birlikte Mustafa Kemal Kültür Merkezi Çağdaş Sanat Galerisi'nde özel eğitime ihtiyaç duyan 

çocukların yaptığı çalışmalardan oluşan sergiye katılım sağlandı. 

27 Aralık 2017

Anneler Buluşuyor etkinliği “Yılbaşı Özel” temasıyla gerçekleşti. Psikodramatist Sibel Aslantepe ve Yönetim 

Kurulu Başkanımız Parin Yakupyan’ın katılımıyla gerçekleyen buluşmada 11 anne hiyakelerini anlatarak 

duygularını paylaştı.



Yıl boyunca otizm farkındalığını arttırmak için otizmli birey 

aileleriyle ve alandaki uzman isimlerle yapılan röportajlar, e-

dergimizde ve oced.org.tr sitesinde yer aldı. 

FARKINDALIK RÖPORTAJLARIMIZ

http://oced.org.tr/


Yankı Yazgan'la otizm üzerine

http://www.oced.org.tr/yanki-yazganla-otizm-uzerine/

Başarısızlık vazgeçtiğin andır

http://www.oced.org.tr/basarisizlik-vazgectigin-andir/

Otizmi ne kadar tanıyorsunuz? 

http://www.oced.org.tr/otizmi-ne-kadar-taniyorsunuz/

Prof. Dr. Nahit Motavalli Mukaddes ile otizmi konuştuk

http://www.oced.org.tr/prof-dr-nahit-motavalli-mukaddes-ile-otizmi-konustuk/

Pebo, bebo ve Yasemin

http://www.oced.org.tr/pebo-bebo-ve-yasemin/
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Otizm bir yük değil

http://www.oced.org.tr/otizm-bir-yuk-degil/

Sedef Erken'den otizmle yeni tanışan annelere 3 tavsiye

http://www.oced.org.tr/sedef-erkenden-otizmle-yeni-tanisan-annelere-3-tavsiye/

İnsanın evrimi sürüyor ve ben otizmin de bunun önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum

http://www.oced.org.tr/insanin-evrimi-suruyor-ve-ben-otizmin-de-bunun-onemli-bir-parcasi-oldugunu-

dusunuyorum/

Otizm nefesinizi iyi kullanmanız gereken uzun bir maraton koşusu

http://www.oced.org.tr/otizm-nefesinizi-iyi-kullanmaniz-gereken-uzun-bir-maraton-kosusu/

Köylerde otizm neden daha az?

http://www.oced.org.tr/koylerde-otizm-neden-daha-az/
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Köpek eğitimcisi değiliz, Pavlov ile hiç alakamız yok

http://www.oced.org.tr/kopek-egitimcisi-degiliz-pavlov-ile-hic-alakamiz-yok/

Bir engelliye yapılabilecek en kötü şey ona acımak

http://www.oced.org.tr/bir-engelliye-yapilabilecek-en-kotu-sey-ona-acimak/

Osteopati nedir?

http://www.oced.org.tr/osteopati-nedir/

Otizmin nereden geldiği fark etmiyor

http://www.oced.org.tr/otizmin-nereden-geldigi-fark-etmiyor/

Ergoterapi nedir?

http://www.oced.org.tr/ergoterapi-nedir/
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Hayatım Ömer'in ritmiyle dönüyor

http://www.oced.org.tr/hayatim-omerin-ritmiyle-donuyor/

Hayattaki en büyük engel sevgisizliktir

http://www.oced.org.tr/hayattaki-en-buyuk-engel-sevgisizliktir/

İstiyorum, ihtiyacım var, çünkü farklıyım

http://www.oced.org.tr/istiyorum-ihtiyacim-var-cunku-farkliyim/

Ötekileştirme aileden başlar

http://www.oced.org.tr/otekilestirme-aileden-baslar/

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve beslenme problemleri

http://www.oced.org.tr/otizm-spektrum-bozuklugu-olan-cocuklar-ve-beslenme-problemleri/
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İLETİŞİM FAALİYETLERİMİZ

2017 yılı boyunca çeşitli radyo ve televizyon programlarına 

katılım sağlanarak, yazılı basında haber çalışmaları yaparak 

otizm farkındalığı ve kamuoyu bilgilendirilmesi sağlandı. 



15 Ağustos 2017

ÖÇED’in Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan, Baby Joy’da Ayşe Öner’in moderatörlüğünde

gerçekleşen ‘Anneler Anlatıyor’ programa konuk oldu. Yakupyan yayında hem ikiz annesi olmayı hem de 

ikizlerinden birinin otizm tanısı almasından sonra yaşadığı deneyimlerini paylaştı. 

22 Ağustos 2017

Toplumdaki “Otizm” algısını sorgulatmayı, yanlış bilinenlerin yerini doğru bilgilere bırakmasını, ailelerin 

yalnız olmadığını bilerek dayanışma sağlamasını hedefleyen ÖÇED e-dergimiz ilk sayısıyla yayınlandı. e-

dergimiz yıl sonuna kadar her ay oced.org.tr'de yayınlandı.

3 Ekim 2017

ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı Parin YAKUPYAN, TRT Radyo1’de yayınlanan “Biz de Varız” programına 

canlı yayın konuğu oldu. 

http://oced.org.tr/


27 Kasım 2017

Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan, “1 Dünya İş” 

programına canlı yayın konuğu olarak katıldı. 1 AN TV’de yayınlanan ve Goncagül Feyman’ın

sunduğu programda otizm konusu ve Öçed’in çalışmaları ele alındı.

28 Kasım 2017

"Bu imzada sanat var" sergisinin açılmadan önce proje yöneticiliğini yapan Dilşad Atasoy, Günsu 

Saraçoğlu ve Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu başkanı Parin Yakupyan

Ogün Haber'in konuğu oldu. 

* Mother&Baby dergisinin Eylül 2017, Ekim 2017, Aralık 2017 sayılarında yer aldık.



DESTEKÇİLERİMİZ



İŞBİRLİKLERİMİZ


