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YÖNETİMDEN 

 
Ben bir anneyim, bir eşim, bir yöneticiyim, bir evladım. Hayatta hepiniz gibi pek çok unvana sahip 
olsam da beni ben yapan bugün sizlere bu yazıyı yazmamı sağlayan ve tüm hayatımı tamamen bir 
amaca bağlayan unvanım ben bir; otizmli, aspergerli daha geniş tanımıyla bir özel gereksinimli genç 
annesiyim.   
Oğlumun daha iyi eğitim alması için başladığım çalışmalarda, bugün derneğimiz aracılığı ile de 
faaliyetlerimize devam ediyorum ve hala soruyorum kendime “Özel eğitimin neresindeyiz?”  
“Başındayız” demekten başka bir şey gelmiyor dilimden…  
Normal gelişime sahip bireyler haftada minimum 30 seans eğitim alırken özel gereksinimli bireyler 
ayda 8 seans alabildiği için başındayız. Özel gereksinimli bireylerimizin ancak cûzi bir kısmını eğitime 
dahil ettirebildiğimiz için başındayız. Kaynaştırma diye çırpınırken ayrıştırma ile karşılaştığımız için 
başındayız.  Ailelerin, “Çocuğuma benden sonra ne olacak?” sorusuna bir cevap inşa edemediğimiz 
için başındayız. İnsanların önyargılarından sebep özel gereksinimli bireylerin feda edilmesinden 
ötürü başındayız.  Anlayış beklerken, hep anlayış gösteren taraf olduğumuz için başındayız.  
Fakat bu tablonun değişmesi için yürüttüğümüz çalışmaların gelecekte bir gün umut dolu cümleler 
kurmamızı sağlayacağına dair inancımı yitirmiş de değilim.    
Bir gün başındayız değil, başardıklarımız deme umuduyla derneğimizin 2019 yılında gerçekleşen 
faaliyetlerini sizinle paylaşıyoruz.  
Saygılarımızla, 
 
Parin Yakupyan 
Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı 
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ÖZEL ÇOCUKLAR EĞİTİM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (ÖÇED) 

2014 yılında kurulmuş olan Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED), kar amacı gütmeyen 

ve kamu yararına çalışan sosyal gelişim ve eğitim derneğidir. 

Özel gereksinimli bireylerin, tanısının olabildiğince erken konulmasını ve özel eğitim ile topluma 

kazandırılması için çalışmalar sürdürmeyi, özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin yaşadıkları 

sorunlara dair sosyal farkındalık kazandırmayı ilke olarak benimsemiştir. 

MİSYONUMUZ 

Özel gereksinimli bireyleri ve onun en büyük destekçisi olan ailesini zorlu yolculuklarında yalnız 

bırakmamak ÖÇED’in çalışmalarının merkezini ve çıkış noktasını oluşturur.   

Özel gereksinimli çocukların sosyal hayata dahil olabilmesi ve hak ettikleri gibi potansiyellerini 

gerçekleştirebilmeleri için erken eğitim programlarına dahil edilmesi büyük önem taşır. Gerekli eğitim 

faaliyetlerine dikkat çekmek ve bunların  sürdürülebilirliğini arttırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren 

ÖÇED, alanın uzman ve profesyonelleri ile özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini bir araya getirmeyi 

hedeflemektedir.  

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 oluşturulmasını amaçlayan ÖÇED, bu hedefle farkındalık 

çalışmaları, etkinlikler ve yayınlar sürdürür. 
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SEMİNERLERİMİZ 
Gelişimsel farklılık gösteren çocukların sayısı 
gün geçtikçe artıyor ancak toplum olarak halen 
otizm, ailesinde otizmli bireye sahip kişilerin 
yaşadığı sıkıntılar ve kaynaştırma eğitimi 
hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. ÖÇED 
olarak bu konuda bilinçli kamuoyu yaratmak 
için ücretsiz seminerler ve aile toplantıları 
düzenliyor, okul ziyaretleri yapıyoruz.  
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2019 YILINDA GERÇEKLEŞEN SEMİNERLERİMİZ 

  

PERPA Genç İş İnsanları Platformu (3 OCAK 2019) 

ÖÇED-PERGİP (PERPA Genç İş İnsanları Platformu) işbirliğinde düzenlenen “Toplumsal Duyarlılıkta 

Otizm" semineri PERPA'da gerçekleştirildi. Seminerde ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan  

ve Psikolog Türker Omcacı sunum yaptı.  
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Kidzania İstanbul Semineri (20 NİSAN 2019) 

ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı ve Okul Öncesi Öğretmeni Özgül Dinçel,  Kidzania çalışanlarına yönelik 

ikinci kez düzenlenen “Özel gereksinimli çocuklarla nasıl iletişim kurulur?” eğitimine konuşmacı olarak 

katıldı.  

 

Disleksik Çocuklarda Nelere Dikkat Etmeli (20 Nisan 2019) 

Özel gereksinimli bireylerin eğitiminde, okul, aile ve özel eğitim merkezlerinin işbirliği içinde hareket 

etmesi büyük önem taşıyor. Bu amaçla Yıldız Koleji İlköğretim Bölümü’nü ziyaret eden ÖÇED,  Zihinsel 

Engelliler Öğretmeni Evrim Duyşen Aksu ve ÖÇED Başkanı Parin Yakupyan ile disleksik çocuklarda 

nelere dikkat etmeli ve nasıl bir eğitim programı uygulanmalı konusunda bir eğitim verdi.  
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Otizm Farkındalık Etkinliği (18 NİSAN 2019) 

ÖÇED’in de destekleyicileri arasında bulunduğu Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen “Otizm 

Farkındalık Etkinliği”, 24-25-26 Nisan tarihlerinde atölye, panel, resim sergisi gibi çeşitli aktivitelerle 

gerçekleştirildi. 24 Nisan Çarşamba günü Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde başladı ve 

Sadberk Hanım Müzesi gezisiyle son buldu.  

“Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Problemlerinin Değerlendirilmesi ve 

Müdahaleler” (16 NİSAN 2019) 

ÖÇED ve Algı Özel Eğitim işbirliğinde “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme 

Problemlerinin Değerlendirilmesi ve Müdahaleler” çalıştayı gerçekleşti. Doç. Dr. Bekir Fatih Meral 

tarafından yapılan çalıştay ile bu alanda çalışacak profesyoneller yetiştirmek amaçlandı.  

Şişli Belediyesi ile Farkındalık Eğitimleri Düzenledik (17 MAYIS 2019) 

ÖÇED ve Şişli Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Otizm Farkındalık Çalışması” yapıldı. Belediye 

personellerine özel düzenlenen çalışmada, “Otizm Nedir?”ve “Otizmde Neler Yapılmalı?” konularında 

katılımcılar bilgilendirildi. 

“Anne Olmak Bunu Gerektirir” (2 MAYIS 2019) 

“Anne Olmak Bunu Gerektirir” söyleşilerinin ilki Gözde Konuşkan Engür ev sahipliğinde başladı. 

Söyleşide azmi, umutları ve başarılarıyla ilham olan 3 özel çocuk annesi konuk olarak, özel hikayelerini 

paylaştı. ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan da "Otizmle Geçen 17 yıl" sunumuyla katıldı.  
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Otizm ve Farkındalık Söyleşisi (14 KASIM 2019) 

Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde 14 Kasım’da gerçekleşen Otizm ve Farkındalık söyleşisi ile özel çocuklar 

hakkında bilgi verildi. Otizmli çocuğu olan yakınlarınıza nasıl destek olabilirsiniz, özel bir çocuğa 

yaklaşımınız nasıl olmalı, otizmin belirtileri neler konularını ele alındı. 

Sınıflarda Kaynaştırma Öğrencileri İçin Neler Yapılabilir? (22 KASIM 2019) 

Tüm özel çocuklarımız için İstanbul Ortaokulu’ndaki öğretmenlere yönelik “Sınıflarda Kaynaştırma 

Öğrencileri için Neler Yapılabilir?” seminerimizi Algı Özel Eğitim Kurumları işbirliği ile gerçekleştirdik. 

Eğitimci Evrim Duysen Aksu’nun sunumuyla gerçekleşen seminere katılım gösteren İstanbul 

Ortaokulu müdürüne, öğretmenlerine ve velilerine teşekkür ederiz.  

OSB’de Disiplinlerarası Çalışma ve İşbirliği (27 ARALIK 2019) 

Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği öğrencileri OSB’de Disiplinlerarası Çalışma ve İşbirliği 

dersi kapsamında eğitimcileri Özgül Gürel ile 25 Aralık’ta ziyaretimize geldi. 

 

Özel çocuk annesi, Algı Özel Eğitim yöneticisi ve ÖÇED Başkanı Parin Yakupyan üç kimlikle genç 

öğretmen adaylarına otizmli çocuk annesi olarak yaşadıklarını ve özel eğitimin hayatındaki karşılığını 

aktardığı bir sunum yaptı. 
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“Aileler ile konuşurken kelimelerin gücüne dikkat edin,” diyen Parin Yakupyan özel eğitimci nasıl 

olmalı konusunda “işini sevmeli, aileyi merkeze almalı, benimsemeli, gözlemlemeli, dinlemeli, güven 

vermeli, empati kurmalı, gelişime açık olmalı, not almalı ve yazılı dönüt vermeli,” diyerek tavsiyelerde 

bulundu. 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetleri Bağlamında Paydaşlar (03 ARALIK 2019) 

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nün, Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu 

işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetleri Bağlamında Paydaş Görüşleri” 

paneline katıldık. Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin önemine dikkat çekilen etkinliğin 

moderatörlüğünü Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken ve Prof. Dr. Hasan 

Gür’ün yaparken ÖÇED Başkanı Parin Yakupyan konuşmacı olarak deneyimlerini aktardı.  

 

Özel Öğrencileri Fark Et (13 ARALIK 2019) 

İstanbul Kültür Üniversitesi PDR Bölümü’nün 13 Aralık’ta düzenlemiş olduğu “Özel Öğrencileri Fark 

Et” etkinlikte konuşmacı olan ÖÇED Başkanı Parin Yakupyan, “otizmle geçen 17 yılı” ve yaşamış 

olduğu tüm tecrübelerini anne gözünden tüm öğrencilerine anlattı. 
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ETKİNLİKLERİMİZ 
Çocuklarımızın ve annelerimizin en önemli 
ihtiyaçlarından biri sosyalleşmek, toplumsal 
hayatın bir parçası olmak. Bu nedenle 
faaliyetlerimiz arasında annelerimizle ve 
çocuklarımızla beraber gerçekleştirdiğimiz 
etkinliklerimize önem veriyoruz. 
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2019 Yılında Gerçekleşen Etkinliklerimiz 

 

ÖÇED ve İBB ile Eğlenceli Tarih Turu (20 Şubat 2019) 

Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED), özel gereksinimli çocuklar ve aileleri için İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile işbirliği içerisinde bir gezi düzenledi. Gezinin ilk durakları Panorama 

1453 ve ardından Yerebatan Sarnıcı oldu. Büyük bir merakla tarihi mekanları gezen katılımcılar, hem 

sosyalleşme fırsatı buldu hem de tarih bilgilerini tazeledi. Gezi sonrası Beltur tesislerinde yemek 

molası veren aile ve çocuklar, Eyüp Sultan Camii'yi ziyaret ederek geziyi sonlandırdılar. 

Sanat Atölyesi (10 MAYIS 2019) 

10 Mayıs Cuma günü Engelliler Haftası’nın ilk gününde ÖÇED ve Airties işbirliğinde bir sanat atölyesi 

düzenlendi. Özel gereksinimli çocuklara ailelerinin eşlik ettiği atölyede, resim, cam boyama ve 

yapıştırma çalışmaları yapıldı. Ardından katılan çocuklarımıza teşekkür belgesi verildi. 

Gezdik, Gördük, Eğlendik (26 Temmuz2019) 

Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri için İstanbul Büyük 

Şehir Belediyesi  ile işbirliği içerisinde bir gezi düzenledi. Panorama 1453, Yerebatan Sarnıcı ve Eyüp 

Sultan Camii’yi gezen aileler, hem sosyalleşme fırsatı buldu hem de tarihimize tanıklık etti.  
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Evde Eğitim Zirvesi’ne Katıldık (7 EKİM 2019) 

Ev Okulu Derneği’nin düzenlediği Evde Eğitim Zirvesi yoğun katılım ile gerçekleşti. ÖÇED olarak yer 

aldığımız zirvede, eğitim süreçlerinin ev ve aile ortamında desteklenmesi, ailelerin öğrenme 

süreçlerine katılması ve okul-ev uyumunun sağlanması konuları ele alınırken Prof. Dr. Üstün Dökmen, 

Prof. Dr. Belma Tuğrul, Prof. Dr. Yankı Yazgan gibi alanın uzmanları ve duayenleri ile bir araya gelme 

şansı bulduk. 

  

Çok Farklı Değiliz, Çok Sesliyiz (04 ARALIK 2019) 

Özel çocuklarımız ve akranları bu toprakların en sevilen şarkılarını birlikte söyledi. Özel Çocuklar 

Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED) olarak 30 Kasım’da düzenlediğimiz konserde, müzik öğretmeni 

Nilüfer Çakmak yönetimindeki orkestramıza AHBAP platformu gönüllüleri eşlik etti. 

Otizmli ve diğer farklı gelişimsel özellikteki çocuklarımızın haftalarca hazırlandıkları bu konserde 

konuşan ÖÇED Yönetim Kurulu başkanı Parin Yakupyan “Bu birliktelik bizim için çok kıymetli. Bugün 

burada kötü örnekleri paylaşmak istemiyoruz ama hepimiz biliyoruz ki, çocuklarımız okullarda, 

avmlerde, oyun alanlarında, sinemalarda, restoranlarda ve daha pek çok yerde istenmiyorlar,” dedi. 

Sözlerine “Bunlarla ilgili çok ciddi problemler yaşıyoruz,” diyerek devam eden Yakupyan “Bu 

ayrımcılıklar yapılırken biz burada birlikte çok güzel şeyler yapabildiğimizi göstermek istedik. Koromuz 
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sadece özel çocuklardan oluşmuyor. İçlerinde tipik gelişen çocuklarımız da var. Hepsine destekleri için 

çok teşekkür ediyoruz. Aslında hepimiz diğerimizden farklıyız. Hiçbirimiz bir başkasına benzemiyoruz. 

Önemli olan burada farklılıklarımız ile bir şeyler başarabilmek. Biz bugün burada bunu yapıyoruz ve 

bunu yapmaya da devam edeceğiz,” dedi. 

Trump Alışveriş Merkezi B 3 katındaki sahnede “Hayat Bayram Olsa” ve “Sev Kardeşim” gibi sevilen 

şarkıları söyleyen çocuklar yoğun ilgi ile karşılaştı. 

 

Anneler Buluşuyor (21 ARALIK 2019) 

Geleneksel ÖÇED “Anneler Buluşuyor” yılbaşı özel toplantımızı 21 Aralık’ta bir kez daha 

gerçekleştirdik. Uzun yıllardır beraber olduğumuz annelerin yanı sıra bu yıl aramızda yeni anne 

adaylarını görmenin de mutluluğunu yaşadık. 
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Ortak sorunlarımızı, neşemizi, sevincimizi ve hüznümüzü paylaştığımız buluşmamızda birlikte daha 

güçlü olduğumuzu tekrar hissettik.  

 

Hoş Geldin 2020 (28 ARALIK 2019) 

Yeni yıl coşkusunu çocuklarımızla yaşadık. Çocuklarımız, anne-babaları ve Algı Özel Eğitim’den bize 

destek veren öğretmenlerle 2020’ye “merhaba” dedik.  Danslarımız, noel babamızın hediyeleri ve 

oyunlarımızla yeni yıla güzel bir selamla yaptık.  
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İŞBİRLİKLERİMİZ  

 

Masumiyetin Umudu (4 Nisan 2019) 

Otizm Güçlü Aile Derneği (OGAD) tarafından Trump Art Gallery’de açılan “Masumiyetin Umudu” 

sergisini ÖÇED öğretmenleri ve öğrencileri ziyaret etti. 

Otizmli ve olağan gelişim gösteren çocukların çalışmalarından oluşan ‘Masumiyetin Umudu’ sergisinin 

açılışı, OGAD Yönetim Kurulu Üyeleri Çimen Polat Akkuş, Tülay Gülaçtı ev sahipliğinde ve projeye 

destek veren başarılı oyuncu Furkan Palalı’nın katılımıyla 2 Nisan Salı günü gerçekleşti. 

Periyodik İnceleme (EPİ) Toplantısı (27 NİSAN 2019) 

Periyodik İnceleme (EPİ) hakkında Ankara Midi Otel’de bir toplantı gerçekleşti. 22 Nisan Pazartesi 

günü Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı çatısında gerçekleştirilen toplantıya ÖÇED adına 

Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Eşki katıldı. 
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Şişli Belediyesi Ziyaretimiz (26 NİSAN 2019) 

25 Nisan Perşembe günü Şişli’de bulunan derneklerin temsilcileri Şişli Belediyesi Başkanı Muammer 

Keskin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

ÖÇED’i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Eski’nin bulunduğu ziyarette, “Benim için engelliler, 

şehit ve gazilerin ayrı bir önemi ve ayrıcalığı olacak” diyen belediye başkanı, önümüzdeki süreçte 

‘Engelsiz bir Şişli’ yaratmak için birlikte çalışmalar yapma sözü verdi.  

Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) Olağan Toplantısı (4 MAYIS 2019) 

Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) olağan toplantısı Bafra Oyader Derneği’nde gerçekleşti. ÖÇED 

Yönetim Kurulu Başkanımız Parin Yakupyan, Yönetim Kurulu üyesi olarak Bafra'ya gitti. İki günlük 

ziyaretin birinci gününde yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilirken, ikinci gün düzenlenen 

kahvaltıda yöneticiler, özel eğitimciler, basın mensupları, aileler ve sivil toplum kuruluşları bir araya 

geldi. Aileler ve federasyon üyeleri arasında güzel bir sinerjinin oluştuğu toplantıda birlik, beraberlik 

ve dayanışma ruhu yaşandı.  

İftar Yemeğinde Buluştuk (9 MAYIS 2019) 

0-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Engelliler ve Aileleri ile Doğru İletişim Danışmanı/Eğitmen 

Adem Kuyumcu  tarafından düzenlenen iftar yemeğine ailelerimizle birlikte katıldık. 
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 Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı 

Bülent Kerimoğlu ve Türkiye’nin tek Engelli Başkanı Avcılar Belediye Başkanı Avukat Tunran 

Habçerli‘nin bulunduğu iftar davetine, işitme, görme, ortopedik ve farklı zihinsel gelişim gösteren 

bireyler ve aileleri katıldı. 

Sivil Sesler Festivali (20 EYLÜL 2019) 

ÖÇED olarak, Türkiye'de ve dünyada hak temelli çalışan STÖ ve aktivistleri buluşturan Sivil Sesler 

Festivali’ne katıldık. Yerelde ve globalde sesimizi daha güçlü duyurmak için yapabileceklerimiz 

konusunda bilgilendik. 

 

Birlikte Daha Güçlüyüz (3 EKİM 2019) 

Sivil Düşün desteği ile otizm ağını güçlendirmek için üye derneklerini yerinde ziyaretlerine devam 

eden Otizm Dernekleri Federasyonu’nun 31 Ekim’deki durağı ÖÇED idi.  

Derneğimizde, faaliyet alanlarımız hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz toplantıda birlikte ve 

dayanışma ile daha güçlü olduğumuzu bir kez daha hissettik. 
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Türkiye Otizm Meclisi 5. Genel Kurul Toplantısı (18 EKİM 2019) 

Türkiye Otizm Meclisi 5. Genel Kurul Toplantısı 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir Seferihisar’da 

gerçekleştirildi.  

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Meclis üyesi Ahmet Uğur Baran katıldığı toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi destek 

verdi. 

ÖÇED Başkanımız Parin Yakupyan’ın da katıldığı toplantıda TBMM Araştırma Komisyonu’na hazırlanan 

raporla tüm STK’lara bilgi paylaşımı yapıldı. Toplantıda alınan kararlar Meclis web sayfasında 

yayınlandı.  
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Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi “Kapasite Geliştirme Eğitimleri” (22 EKİM 2019) 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı 

Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi kapsamında düzenlenen “Kapasite Geliştirme Eğitimleri”nin 

ilki İstanbul’da gerçekleşti. 

Jülide Işıl Bağatur ‘Hukuk’, Murat Çekiç ‘Savunuculuk ve Lobicilik’, Aysun Kocaner ‘İletişim’ ve Sunay 

Demircan ‘Kaynak Geliştirme’ başlıklarında eğitim verirken Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma 

Derneğimiz adına Gamze Eşki eğitimlere katıldı. 

 

Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (29 Aralık 2019) 

Üyesi bulunduğumuz Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) 3. Olağanüstü Genel Kurul toplantısını 

gerçekleşti. ÖÇED adına Başkanımız Parin Yakupyan'ın katıldığı toplantıda otizm ve özel eğitime dair 

güncel sorunlar ele alındı.  

Toplantıda Federasyon Başkanı Ergin Güngör ODFED'in tarihçesini sunarken, Parin Yakupyan da özel 

eğitim kurumları yönetmeliğinin aileleri ilgilendiren kısımlarını anlattı.  

Yurtdışındaki özel eğitim uygulamaları Dudu Karaman'ın Almanya ve Hollanda'da gezmiş oldukları 

özel gereksinimli bireyler için yatılı merkezler sunumuyla mercek altına alındı. 
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İLETİŞİM FAALİYETLERİMİZ 

 2019 yılı boyunca çeşitli radyo ve televizyon programlarına katılım sağlanarak, yazılı basında haber 

çalışmaları yaparak otizm farkındalığı ve kamuoyu bilgilendirilmesi sağlandı. 

“Çocuk Gelişimi” Programının Konuğu Olduk (19 ŞUBAT 2019) 

Buğse Bilgin’in sunumuyla ekrana gelen “Çocuk Gelişimi” programının konuğu ÖÇED Yönetim Kurulu 

Başkanı Parin Yakupyan otizmle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 

NTV Radyo’ya Konuk Olduk (28 MART 2019) 

ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan, hem kendi hikayesini hem de otizmli bireylerin 

toplumda yaşamış olduğu sıkıntıları NTV Radyo’dan Aynur Altunkaş’a anlattı.  

Hayatın Ritmi’nin Konuğu Olduk (29 MART 2019) 

Aralarında ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan’ın da bulunduğu anneler, Dr. Halit 

Yerebakan’ın sunduğu Hayatın Ritmi programında otizmi konuştu. Moderatörlüğünü Dr. Sanem 

Başgül’ün yaptığı programın yayın tarihi, 2 Nisan Salı günü 11.45’te TRT 1’de yayınlandı. 
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WOMAN TV - ÖZEL ÇOCUKLARA NASIL BİR EĞİTİM VERİLMELİ? (24 EYLÜL 2019) 

ÖÇED Başkanı ve otizmli bir çocuk annesi olan Parin Yakupyan, Woman TV'de yayınlanan Bebeğimi 

Büyütürken programına konuk oldu. Didar Üstün'ün sunduğu programda, "özel çocuklara nasıl bir 

eğitim verilmeli?" konusunu konuştuk.  

https://youtu.be/ujC_V4bsLN8 

 

T24 - OTİZMLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN 10 YANLIŞ (20 AĞUSTOS 2019)  

Okulları açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci sınıfları doldururken, aralarında otizmlilerin de 

bulunduğu farklı gelişim gösteren kaynaştırma öğrencileri ile ailelerinin bir kısmı ise okul bulmakta 

hala sorun yaşıyor. Anayasal zeminde korunan ve özel öğrenciler için genelgeler, yönetmenliklerle de 

desteklenen eğitim hakkına ulaşım konusunda bazen okul yönetimleri, bazen öğretmenler, bazen de 

diğer veliler sorun çıkarıyor. Otizmli ya da farklı gereksinimi olan öğrencilerin aileleri, kağıt üzerinde 

güzel ama uygulamada eksik kalan yasal metinlerin bağlayıcılığının yaptırımlar yoluyla artırılması 

gerektiğini belirtirken; aynı zamanda da konu hakkındaki bilgisizliğin ve bilgi kirliliğinin de yanlış 

anlaşılmalara yol açtığının altını çiziyor. Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED), bu bilgi 

kirliliğinin önüne geçebilmek için otizmle ilgili doğru bilinen 10 yanlışı derledi. (T24) 

https://t24.com.tr/foto-haber/otizmle-ilgili-dogru-bilinen-10-yanlis,8737 

https://youtu.be/ujC_V4bsLN8
https://t24.com.tr/foto-haber/otizmle-ilgili-dogru-bilinen-10-yanlis,8737
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OTİZMLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN 10 YANLIŞ (1 EYLÜL 2019) 

Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED) Başkanı Parin Yakupyan, otizmle ilgili 

değerlendirmelerde bulundu. 

https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/3004382/otizmle-ilgili-dogru-bilinen-10-yanlis 

CUMHURİYET - 'OTİZMLİ ÇOCUKLARIN TOPLUMDAN İZOLE EDİLMEMESİ GEREKİYOR' (7 KASIM 

2019) 

Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED) Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan, otizmli 

çocukların Mehmetçik İlköğretim Okulu’nda olduğu gibi diğer öğrencilerden ayrılması ve izole 

edilmesinin çeşitli sıkıntıları da beraberinde getireceğini ifade ediyor. 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/1700704/aksaraydaki-otizmli-cocuklarin-aileleri-

konustu-mehmetcik-ilkogretim.html 

 

DEUTSCHE WELLE TÜRKÇE – “KAPSAYICI EĞİTİME İHTİYAÇ VAR” (7 Kasım 2019) 

Aksaray’da Mehmetçik İlkokulu’nda bazı velilerin, otizmli bireylerin başka okullara gönderilmesi için 

yaptıkları boykot tepki çekti. Olay, özel gereksinimli çocukların eğitim sorunlarını bir kez daha gözler 

önüne serdi. 

https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/3004382/otizmle-ilgili-dogru-bilinen-10-yanlis
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/1700704/aksaraydaki-otizmli-cocuklarin-aileleri-konustu-mehmetcik-ilkogretim.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/1700704/aksaraydaki-otizmli-cocuklarin-aileleri-konustu-mehmetcik-ilkogretim.html
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https://www.dw.com/tr/tecride-de%C4%9Fil-kapsay%C4%B1c%C4%B1-e%C4%9Fitime-

ihtiya%C3%A7-var/a-51155145 

LAST MİNUTE NEWS -“OUR CHİLDREN AND OUT THE BACK DOOR” (7 Kasım 2019) 

A group of parents at Aksaray Mehmetçik Elementary School has been organizing action since the 

beginning of the week to close the special education class in the school.Children with autism may 

“that it affects your psychology badly” some parents on the application of the school administration 

and the Aksaray Governor’s Office were also claimed to act. 

https://lastminute-news.com/news/parents-sitting-in-the-incident-spoke-on-turkey-039-s-agenda-

8230-our-children-and-out-the-back-door-last-minute-news-3784 

BBC TÜRKÇE – ÇOCUKLARIMIZ OKULA ARKA KAPIDAN SOKULUYOR (7 Kasım 2019) 

Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED) Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan, otizmli 

çocukların Mehmetçik İlköğretim Okulu’nda olduğu gibi diğer öğrencilerden ayrılması ve izole 

edilmesinin çeşitli sıkıntıları da beraberinde getireceğini ifade ediyor. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50322801 

 

https://www.dw.com/tr/tecride-de%C4%9Fil-kapsay%C4%B1c%C4%B1-e%C4%9Fitime-ihtiya%C3%A7-var/a-51155145
https://www.dw.com/tr/tecride-de%C4%9Fil-kapsay%C4%B1c%C4%B1-e%C4%9Fitime-ihtiya%C3%A7-var/a-51155145
https://lastminute-news.com/news/parents-sitting-in-the-incident-spoke-on-turkey-039-s-agenda-8230-our-children-and-out-the-back-door-last-minute-news-3784
https://lastminute-news.com/news/parents-sitting-in-the-incident-spoke-on-turkey-039-s-agenda-8230-our-children-and-out-the-back-door-last-minute-news-3784
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MİLLİYET-ENGELİ TOPLUM YARATIYOR   (7 Kasım 2019) 

Otizmli çocukların aileleri yasal olarak çocuklarına tanınan eğitim hakkının bazı okul yöneticileri 

tarafından yok sayılmasından yana dertli. O aileler yaşadıkları sıkıntıları Milliyet’e anlattı. 

http://www.milliyet.com.tr/gundem/aileler-engeli-toplum-yaratiyor-6075164 

 

NTV RADYO – AKSARAY’DA YAŞANANLAR  (7 Kasım 2019) 

Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED) Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan, otizmli 

çocukların Mehmetçik İlköğretim Okulu’nda yaşadıklarını ve otizmli öğrencilerin sorunlarını NTV 

Radyo’da değerlendirdi. 

https://youtu.be/Frjn_5L-qkg 

T1 - YUHALANMA SONRASI TEPKİ (7 KASIM 2019)  

‘Otizmli çocukların toplumdan izole edilmemesi gerekiyor’ diyen Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma 

Derneği (ÖÇED) Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan,  Mehmetçik İlköğretim Okulu’nda 

yaşananları değerlendirdi. https://tele1.com.tr/otizmli-cocuklarin-yuhalanmasi-sonrasi-tepki-

toplayan-muhtar-hafif-otistige-karsi-degiliz-99055/ 

http://www.milliyet.com.tr/gundem/aileler-engeli-toplum-yaratiyor-6075164
https://youtu.be/Frjn_5L-qkg
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TV 360 – ÖZEL ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖTEKİLEŞTİRME (9 KASIM 2019) 

Özel çocuklara yönelik dışlanmaya, ötekileştirmeye ve stigmaya değindiğimiz TV 360’daki Akla 

Takılanlar programında ÖÇED Başkanımız Parin Yakupyan, Uzman Psikolog Tuğba Yağan, Müzik 

Terapisti &Neyzen Kerem Tufan , Tomurcuk Kooperatifi Özel Eğitim Merkezi Müdürü Yasemin Güler 

Arınel ve Dilek Mermer ile Açelya Akkoyun’un konuğu olduk. 

https://youtu.be/3lp6ICF0K0c 

 

ANNE BEBEK KULÜBÜ (3 Aralık 2019) 

Aksaray’da Otizmli çocukların yuhalanmasıyla birlikte toplumumuzun otizme bakış açısını ve otizmli 

ailelerin yaşadıkları sorunları apaçık bir şekilde gördük. Peki Otizmli çocukların anneleri bu konuda ne 

düşünüyor, hangi zorlukları yaşıyor, hangi konularda desteğe ihtiyaç duyuyorlar? ÖÇED Başkanı Parin 

Yakupyan Anne Bebek Kulübü’ne anlattı.  

https://annebebekkulubu.com/cocuk/roportaj-otizmli-bir-cocugun-annesi-olmak/ 

YAYINLARIMIZ 

Yıl boyunca otizm farkındalığını arttırmak için otizmli birey aileleriyle ve alandaki uzman isimlerle 

yapılan röportajlar, uzman makaleleri e-dergimizde ve www.oced.org.tr sitesinde yer aldı. 

https://youtu.be/3lp6ICF0K0c
https://annebebekkulubu.com/cocuk/roportaj-otizmli-bir-cocugun-annesi-olmak/
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DERGİMİZ (2019) 

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

ailelerin yalnız olmadığını bilerek dayanışma sağlamasını hedefleyen Türkiye’nin İlk ve Tek Özel Eğitim 

Konulu E-Dergimiz alanının uzman isimlerinin hazırladığı makaleler ve çok özel röportajlarla yayınına 

devam ediyor.  

RÖPORTAJLAR 
 

 

Asla Pes Etme'yen Adam: Serhat Erönal 
https://www.oced.org.tr/asla-pes-etmeyen-adam-serhat-eronal/ 
 
Otizmin hafif formları daha çok arttı. 
https://www.oced.org.tr/otizmin-hafif-formlari-daha-cok-artti/ 
 
Yüzmede Türkiye ve Avrupa dereceleri bulunan, İstanbul Boğazı’nı 
yüzerek geçen ve Iron Man yarışmasını bitiren otizmli sporcu Can 
Demirci’nin hikâyesini, annesi Sevim Demirci ve antrenörü Duran 
Arslan’ın ağzından dinledik. 
https://www.oced.org.tr/gozunu-mans-denizine-dikti/ 
 

NTV Radyo’nun “Engelsiz” programında başarılı engelli sporcuların hikâyelerine yer veren program 
yapımcısı Ayhan Aktaş ile buluştuk.   Sizce sporun engelli bireyler için önemi nedir? 
https://www.oced.org.tr/spor-engellilikte-calinacak-ilk-kapi/ 
 
15 yaşında atipik otizmli Bora Çetin’in öğretmen annesi Aylin Çetin ile annelik yolculuğunu konuştuk. 
https://www.oced.org.tr/otizm-ve-bora-beni-cok-torpuledi/ 

https://www.oced.org.tr/asla-pes-etmeyen-adam-serhat-eronal/
https://www.oced.org.tr/otizmin-hafif-formlari-daha-cok-artti/
https://www.oced.org.tr/gozunu-mans-denizine-dikti/
https://www.oced.org.tr/spor-engellilikte-calinacak-ilk-kapi/
https://www.oced.org.tr/otizm-ve-bora-beni-cok-torpuledi/
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Otizmi “gizemli bir belirtiler örüntüsü” olarak tanımlayan Çocuk ve 
Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr. Işılay Altıntaş, tanısal belirtiler kısmen 
sabit olsa da, her çocuğun otizminin kendine has olduğunun altını 
çiziyor. 
 
https://www.oced.org.tr/her-cocuk-gibi-otizmli-bireyler-de-kendine-
has/ 
 
Dünyada ilgiyle izlenen ve 16 yaşındaki Aspergerli Christopher 
Boone’un hikayesini anlatan tiyatro oyunu “Süper İyi Günler”i 
Türkçeye uyarlayan yönetmen Nedim Saban ile buluştuk. 
 
https://www.oced.org.tr/otizm-bana-bir-sanatci-olarak-cok-sey-
ogretti/ 

 
Altın Adımlar Psikolojik Danışmanlık ve Aktif Yaşam Merkezi’nden Refleksolog Aslı Karadeniz ile 
refleksoloji-otizm ilişkisini konuştuk. 
 
https://www.oced.org.tr/otizmde-refleksoloji-tedavisi/ 
 
Çocuk ve Genç Psikiyatristi, Psikoterapist Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya, psikologların otizmin 
tanısında değerlendirme yapmalarının uygun olmadığını söyledi. 
https://www.oced.org.tr/otizm-tanisini-psikologlarin-koymasi-dogru-degil/ 
 
Asperger Sendromlu Aslı Över, 31 yaşında ve kurumsal bir şirketin insan kaynakları bölümünde 
çalışıyor. Ailesinin desteğiyle bağımsız yaşayabilecek hale gelen Aslı Över ile Yönetim Kurulu 
Başkanımız Parin Yakupyan konuştu.  
https://www.oced.org.tr/zamanla-kendimi-frenlemeyi-ogrendim/ 
 
CP’li, otizmli ve üstün zekalı, çocuklarının üçü de farklı. 
https://www.oced.org.tr/cpli-otizmli-ve-ustun-zekali-cocuklarinin-ucu-de-farkli/ 
 

https://www.oced.org.tr/her-cocuk-gibi-otizmli-bireyler-de-kendine-has/
https://www.oced.org.tr/her-cocuk-gibi-otizmli-bireyler-de-kendine-has/
https://www.oced.org.tr/otizm-bana-bir-sanatci-olarak-cok-sey-ogretti/
https://www.oced.org.tr/otizm-bana-bir-sanatci-olarak-cok-sey-ogretti/
https://www.oced.org.tr/otizmde-refleksoloji-tedavisi/
https://www.oced.org.tr/otizm-tanisini-psikologlarin-koymasi-dogru-degil/
https://www.oced.org.tr/zamanla-kendimi-frenlemeyi-ogrendim/
https://www.oced.org.tr/cpli-otizmli-ve-ustun-zekali-cocuklarinin-ucu-de-farkli/
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En son “Sıfır: Etkisiz Eleman” filmiyle sinemaseverleri güldüren 
başrol oyuncusu Orçun Kaptan ile buluştuk. Filmde “pasif agresif” 
Vecdi isimli bir avukatı canlandıran Kaptan, otizmli bireylere 
toplumdan ayrılarmış gibi davranmamak… 
 
https://www.oced.org.tr/otizmliler-toplumdan-ayristirilmamali/ 
 
Bafra Otizmle Yaşayan Aileler Derneği Başkanı Mahmut Özkök, 
Samsun Bafra’daki otizmli aileleri aynı çatı altında buluşturarak, 
seslerinin daha gür çıkmalarını sağlıyor. 
https://www.oced.org.tr/bafradaki-otizmli-ailelerin-sesi-oyader/ 

 
Türkiye’de Fen Lisesi’ni kazanan otizmli 2. öğrenci unvanına sahip 15 yaşındaki Mert Ünsal, annesi 
Jülide Güzel’in deyimiyle sınava girip hakkıyla kazandığı liseden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. 
https://www.oced.org.tr/oglum-otizmli-diye-okudugu-fen-lisesinde-istenmiyor/ 
 
Özel eğitim öğretmeni ve Gaziantep Otizm’in kurucusu Mehmet Sıddık Yıldız ile, genetik bir farklılık 
olan Frajil X tanısı alan oğlunu ve babalık serüvenini konuştuk. 
https://www.oced.org.tr/ozel-egitim-ogretmeniyken-ozel-gereksinimli-cocuk-sahibi-oldu/ 
 
2013 yılında ilan edilen “Otizm Ulusal Eylem Planı” taslağının bir an önce hayata geçmesi amacıyla, 
Türkiye’deki tüm STK’ları birleştirerek etkin bir hareket başlatan, ÖÇED’in de üyesi bulunduğu 
Türkiye Otizm Meclisi’nin yürütücü genel sekreteri Nüvit Uyar ile konuştuk. 
https://www.oced.org.tr/birlikten-dogan-kuvvet-turkiye-otizm-meclisi/ 
 

https://www.oced.org.tr/otizmliler-toplumdan-ayristirilmamali/
https://www.oced.org.tr/bafradaki-otizmli-ailelerin-sesi-oyader/
https://www.oced.org.tr/oglum-otizmli-diye-okudugu-fen-lisesinde-istenmiyor/
https://www.oced.org.tr/ozel-egitim-ogretmeniyken-ozel-gereksinimli-cocuk-sahibi-oldu/
https://www.oced.org.tr/birlikten-dogan-kuvvet-turkiye-otizm-meclisi/
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Oyuncu ve yazar Ayşe Erbulak ile karikatürsit Rıza Külegeç’in oğlu 
olan Dağhan Külegeç, sanatçı bir aileden geliyor. Türk tiyatrosunda iz 
bırakan iki büyük ustanın, Altan Erbulak ve Füsun Erbulak’ın da 
torunu olan Dağhan Külegeç, çocukluğunda oyunculuğa hiç heves 
etmemiş. Ailesindeki yetenekli ve ünlü isimlere rağmen geniş kitleler 
tarafından tanınması da tesadüfen gerçekleşmiş. Kameralar önünde 
farklı rolleri canlandıran ama gerçek hayatta hiç rol yapmadan 
sadece kendisi olan Dağhan Külegeç ile samimi bir röportaj 
gerçekleştirdik. 
 
https://www.oced.org.tr/alisilmadik-turden-bir-televizyon-yildizi-
daghan-kulegec/ 
 

Otizmli oğlu okul öncesi eğitim çağına geldiğinde, okul kaydında sıkıntılar yaşayan ve aynı sorunlarla 
mücadele eden ailelerle tanışan Berna Şengün, Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma 
Spor Kulübü Derneği’ni nasıl kurduklarını anlattı. 
https://www.oced.org.tr/birlikte-mucadele-ediyoruz/ 
 
Sizi Mehmet Furkan Akgün ile tanıştırmak istiyoruz. Furkan devlet memuru olarak çalışıyor ve 
ailesiyle yaşıyor. Görünürde sıradan bir hayatı var. Ama aslında o çok özel bir genç. Otizmli birey olan 
Furkan hayatını, yaşadıklarını anlattı.  
https://www.oced.org.tr/ozel-bir-genc-ile-tanismaya-hazir-misiniz/ 
 
Otizmli çocuklar gerçekten de çok güzeldir. Anneleri pek çok kez çocuklarının bakmaya 
doyulamayacak kadar güzel olduğunu işitmiştir. Bunu tez konusu olarak işleyen Kutup Kucur ile özel 
bir röportaj gerçekleştirdik.   
https://www.oced.org.tr/otizmli-cocuklar-neden-cok-guzeller/ 
 
Sosyal medya paylaşımlarında İnci’ye rastladınız mı hiç? Annesinin onun için açtığı hesaplar 
sayesinde İnci’nin hikayesi özel çocuklar hakkında bilgisi olmayanlara da ulaştı. İnci’nin bu kadar 
tanınmasını ve sevilmesini mümkün kılan olayları anne Süreyya Ülkü Güler’den dinledik. 
oced.org.tr/cennetin-birinci-gunu/ 

https://www.oced.org.tr/alisilmadik-turden-bir-televizyon-yildizi-daghan-kulegec/
https://www.oced.org.tr/alisilmadik-turden-bir-televizyon-yildizi-daghan-kulegec/
https://www.oced.org.tr/birlikte-mucadele-ediyoruz/
https://www.oced.org.tr/ozel-bir-genc-ile-tanismaya-hazir-misiniz/
https://www.oced.org.tr/otizmli-cocuklar-neden-cok-guzeller/
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SOSYAL MEDYA ÇALIŞMLARIMIZ 

Farkındalık ve hak savunuculuğu faaliyetlerimizi yıl boyunca sosyal medya hesaplarımızdan da 
sürdürmeye devam ettik.  

2019 Sosyal Medya Takipçi Sayılarımız: 

Instagram: 11.868 

Twitter: 3.946 

Facebook: 5.863 

LinkedIn: 374 

Takipçi Profilimiz                                            En çok etkileşim alan paylaşımlarımız 

  



      
 

31 
 

   

 

    

 

11 bin takipçimiz ile otizme dair merak edilenleri konuştuk ve özel haberlerimizi paylaştık.  
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Sosyal Medya Üzerinden İzleme, Değerlendirme ve Araştırma Çalışmalarımız 
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