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Bebeğinizin farklı gelişmesi anne olarak sizi kaygılandırıyor. Alanında uzman hekime ulaşmaya 

çalışıyorsunuz ve tanınız konuyor. Çocuk psikyatrisi tek çarenin özel eğitim ve akran eğitimi olduğunu

söylüyor. Otizm nedir diye sorduğunuz da kısaca sosyalleşme becerilerinde yetersizlik diyor. İnternetten

araştırıyorsunuz ve kafanız daha çok karışıyor. Birçok bilgi kirliliği içinde kalıyorsunuz. Sizin

Fatma TABANLI

OBİDER Yönetim Kurulu Başkanı

İÇİNDEKİLER

KURULUŞ HİKAYEMİZ

yaşadıklarınızı yaşayan ve başarı hikayeleri var mı araştırmaya başlıyorsunuz. Çocuğunuz büyürken hangi güçlüklerle

karşılaşacaksınız bilemiyorsunuz. Doğru bilgi alabileceğiniz birilerine ulaşmak istiyorsunuz. Çocuğu OSB tanısı alan ailelerin

yaşadığı duygular kaygı, endişe ve geç kalmışlık duygusu ile birlikte suçluluk duygusu. Tüm bunlar 1993 yılında kızım Merve'nin

OSB tanısı konduktan sonra yaşadığım duygular. Tanı aldığımız dönemde bilgiye ulaşmak çok zordu. Karanlığın içerisinde el yordamıyla

doğru kişilere ulaşmaya çalıştık. Gün geçtikçe sayısı hızla artan OSB'li bireylerin ailelerine kabullenme süreçlerinde ve eğitim yol

haritasını çizmede destek olmak amacıyla ailelerimiz, bu alanda çalışan uzmanlar ve gönüllülerimiz ile 2011 yılında Otizmli Bireyleri

Destekleme Derneğini kurduk. Bugüne kadar yürüttüğümüz birçok projede çocuklarımızın, ailelerimizin eğitimlerini ve aldıkları

eğitimler sonrası sosyalleşmelerini amaçladık. 2011 yılında ailelerimizi desteklemek için çıktığımız bu yolda eğitim alanında destek

olmak amacıyla 2016 yılında Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı'nı kurduk. OSB farkındalığı yaratmak, OSB'li bireylerin de sahnede bir

oyunda rol alabileceği mesajını topluma vermek istedik. “Bu Sahnede Bizde Varız” adlı projemiz T.C İç İşleri Bakanlığı İl Sivil Toplumla

İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Derneğimiz tarafından yürütülen üçüncü projedir. Projemiz sayesinde OSB'li bireylerin

iyi bir özel eğitim ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler aldıkların da bir tiyatro oyununda ne kadar başarılı rol

alabileceklerini göstermiş olduk.  Bu fırsatı bize veren T.C İç İşleri Bakanlığı Balıkesir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne, Balıkesir

Büyükşehir Belediyesi'ne, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne, OBİDEV'e ve OBİDEV kuruluşu OBİ dükkan Gönüllüleri'ne projeye

katkılarından dolayı teşekkür ederiz.Tiyatro oyunumuzda rol alan Sevgili Çocuklarımıza ve fedakar annelere, babalara, tiyatromuzun

yönetmeni Gözde-Ömer Özkan çiftine, bizimle aynı sahnede yer alan Albay Tayyar Nuran Oğuz İlköğretim okulu'na ve T.C Ziraat Bankası

Güzel Sanatlar Lisesine, Yönetmenlerimiz Gözde -Ömer ÖZKAN çiftine , resim öğretmenimiz

Özlem Ünver’e teşekkürlerimi sunarım.
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Otizm spektrum bozukluğu (OSB) sosyal iletişim ve etkileşimde yetersizlikler, sınırlı tekrarlayan işlevsel olmayan davranışlar,
ilgi ve etkinliklerin eşlik etmesiyle ortaya çıkan, belirtileri erken çocukluk döneminde başlayıp yaşam boyu devam eden
karmaşık bir nöro gelişimsel farklılıktır (American Psychiatric Association, [APA], 2013). OSB tanısı almış bir birey aynı tanıyı
alan akranlarından önemli farklılıklar gösterebildiği için otizm bir “spektrum bozukluğu” olarak ele alınmaktadır. Amerika
Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Centers for Disease Control and Prevention, [CDC], 2014)
OSB ve gelişimsel yetersizlik izleme ağı tarafından yapılan yeni tahminlere göre günümüzde OSB'nin 59 çocukta 1 görüldüğü
kabul edilmektedir. 
OSB'nin yaygınlığındaki artış ülkelerin eğitim, sağlık ve sosyal politikaları 
üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Bu amaçla OSB tanısı almış bireylere 
sunulacak eğitim, tedavi ve bakım hizmetleri konusunda etkili uygulamaları 
(bilimsel dayanakları güçlü olan uygulamaları) belirlemek üzere gelişmiş
ülkelerin öncülüğünde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Örneğin
ABD'deki Ulusal Otizm Merkezi (National Austim Center, [NAC]), Otizm 
Spektrum Bozukluğu Ulusal Mesleki Gelişim Merkezi
(National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder, 
[NPDC on Autism Spectrum Disorder]) gibi çeşitli kurumlar ile Özel
Gereksinimli Çocuklar Konseyi (Council for Exceptional Children, 
[CEC]) gibi meslek örgütleri bir uygulamanın bilimsel dayanaklı olup
olmadığını belirlemek üzere farklı araştırma metodolojileri için
(örn., grup deneysel araştırmalar, tek-denekli araştırmalar)
çeşitli yönergeler ya da değerlendirme sistemleri geliştirmişlerdir. 
Bu çalışmaların amacı, (a) OSB alanına ilişkin araştırma alan yazınında elde edilen uygulamaların bilimsel niteliğini
irdeleyerek bilimsel dayanaklı uygulamaları belirlemek, (b) OSB olan çocuklara ve yetişkinlere daha nitelikli bir öğretim,
okul ve toplum yaşantısı sunmak üzere kullanılacak bilimsel dayanaklı uygulamaları ortaya koymak, (c) aile, eğitimci, uzman,
diğer hizmet sunan kişi ve kurumların ve karar vericilerin alacakları ya da sunacakları hizmetlere karar verirken bilimsel
dayanaklı uygulamalara ilişkin elde edilen bilgileri kullanmalarına olanak sağlamak ve (d) halihazırda araştırma alan
yazınının sınırlılıklarını (örn., belirli bir yaş grubu ya da belirli bir gelişim alanına ilişkin görülen araştırma gereksinimini
ya da etkili olan bir uygulamanın yalnızca okul öncesi dönem çocuklarıyla sınanmış olması vb.) ortaya koymaktır.
OSB olan bireylerin tanılanmasında kullanılan Ruhsal Bozuklukların Tanımsal ve Sayısal El Kitabı'na,(Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders-DSM-5) göre OSB olan bireylerin sosyal etkileşim alanında yaşadıkları sorunlar genel olarak sözel olmayan
davranışlarda yetersizlik, akranlarla etkileşim kuramama, başkalarıyla ilgi, başarı paylaşımında sınırlılık gösterme ve sosyal-duygusal
davranışlarda sınırlılık; iletişim alanında yaşadıkları sorunlar dil gelişiminde gecikme, sıra dışı ve yineleyici konuşma, karşılıklı konuşmada zorluk
gösterme ve gelişimsel düzeyine uygun olmayan şekilde oyun davranışları sergileme; sınırlı-yineleyici ilgi ve davranış alanındaki sorunlar ise
aynılıkta ısrarcılık, değişikliklere tepkili olma, kendini uyarıcı davranışlarda bulunma, nesne takıntısına ve yoğun sıra dışı ilgilere sahip olma
olarak kendini göstermektedir (APA, 2013, s. 50-58). Bilimsel dayanaklı uygulamalara ilişkin yürütülen bu çalışmalar sayesinde OSB olan bireylere
                                        ev, okul ya da diğer toplumsal ortamlarda sosyal çevrelerine anlamlı biçimde katılımlarını sağlayacak becerilerin kazandırılması
                                                                     söz konusu olacaktır. 
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OSB olan bireylerin tanı ölçütlerinde yer alan sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinin kazandırılmasında
bilimsel dayanaklı uygulamalar arasında yer alan akran eğitimi paketlerinden, sosyal beceri öğretim
paketlerinden, kendini yönetme stratejilerinden, öykü temelli uygulamalardan yararlanılabilir (NAC, 2015).
Sosyal etkileşim becerileri etkileşim başlatma, sürdürme ve sonlandırmayı içeren bir dizi beceriden oluşur.
OSB olan çocukların ve yetişkinliklerin ortak dikkat kurma, oyun oynama, sosyal karşılıklılığı koruma,
etkileşim başlatma ve sürdürmede yaşadıkları zorluklar arkadaşlık kurmalarını da olumsuz yönde
etkilemektedir (Demir, 2018). Oysa akranlar sosyal etkileşimin ve sosyal becerilerin gelişiminde önemli bir
etkiye sahiptirler. Akranlar OSB olan bireyler de dâhil olmak üzere özel gereksinimli bireylerin bilişsel, dil
ve iletişim, sosyal ve duygusal gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlarlar. Akranlar arasındaki ilişkiler OSB
olan bireyin kişiliğinin gelişmesine, kendisi hakkında geri bildirim almasına, empati becerilerini
geliştirmesine, iş birliği ve rekabet içeren etkinliklere katılmasına yardımcı olur. OSB olan bireyin öğrendiği
bu beceriler çevresindeki diğer bireylerle uyum içinde yaşamasına katkı sağlar (Çolak, 2019; Erten, 2012).
Akran ilişkileri çocukların sosyal gelişimlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Çocuklar akran ilişkileri yoluyla
sıra alma, paylaşma, yardımlaşma gibi sosyal becerileri öğrenme fırsatı bulurlar. Akranlar stresli ve zor
durumlarda birbirlerine destek olarak duygusal açıdan birbirlerini rahatlatırlar. Bu destek sayesinde
çocuklar stresli durumlarla baş etmeyi, zorbalık ya da şiddete maruz kalmaktan korunmayı öğrenebilirler.
Akranlar aynı zamanda birbirleri için bilgi kaynağı, model, rehber ve destektirler. Bu işlevler sayesinde
akranlar birbirlerine model olarak bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklerler (Çolak, 2019; Gülay, 2009);
aynı zamanda model alma, liderlik fırsatı bulma, kabul görme, arkadaşlık kurma gibi temel gereksinimlerini
karşılayabildikleri için olumlu kazanımlar elde ederler (Batu ve Kırcaali İftar, 2005; Çolak, 2014; 2019; Friend ve Bursuck, 2006). Özel gereksinimli
çocukların tipik gelişen akranları tarafından kabul edilmeleri onların okula uyumlarını da kolaylaştırır. Sosyal kabul, bireylerin birlikte
görev/sorumluluk almasında ya da olumlu şekilde etkileşmesinde önemlidir. Alanyazında özel gereksinimli bireylerin sosyal etkileşim ve iletişim
becerilerinin gelişmesinin akranları tarafından kabul edildiklerinde daha da arttığı ifade edilmektedir. Akran kabulü ya da sosyal kabul aynı zamanda
özel gereksinimli bireylerin sosyal becerilerindeki yeterliğin artmasını da sağlar (Çolak, 2019; Gülay, 2009; Rossetti ve Keenan, 2018). Bu nedenle özel
gereksinimli çocukların bulundukları ev, okul ve toplumsal yaşam gibi tüm ortamlarda doğal bağlamda ve zamanlarda sosyal etkileşimi ve iletişimi
oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik fırsatlar yaratılması son derece önemlidir. 
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Otizmli Çocuklar

İletişim kurma şekilleri bize göre farklıdır. Onlarla iletişim kurmak da zorlanmamızın sebebi budur. Otizmli çocuklarla doğru

iletişimi kuramadığımız için ya yalnız kalıyor ya da yalnızlığı seçerek kendilerine bir dünya kuruyorlar. Bir de bu iletişim kurma

şekillerinin yanına sınırlı ilgi alanı eklenince akranlarıyla arkadaşlık kurmak da zorlanıyorlar. Onların toplumsal yaşama

uyum sağlayabilmeleri için akranlarıyla bir arada bulunmaları oldukça önemlidir. Otizmli bireyleri kendi dünyalarından çıkarıp

sosyal yaşama katabilmek için en iyi yol doğal gelişim gösteren akranlarıyla bir arada bulunmalarıdır. 

Otizmli çocuklar karşılarındaki kişilerin onlara ne niyetle yaklaştığını anlamıyor, söylenenlerin altta yatan gerçek sebeplerini

yorumlamak da zorluk çekebiliyorlar. Bu yüzden onları anlayacak, dünyaya nasıl baktıklarını anlamak isteyen doğal gelişim

gösteren akranlarıyla bir araya getirmenin onları tehlikelere karşı koruyup aynı zaman da bu tehlikeleri fark etmelerini

sağlamanın en güvenli yolu sanattır. Sanatın aslında iletişime en çok ihtiyaç duyulan alt dallarından biri tiyatrodur. Bu

projemizde otizmli bireyler ile doğal gelişim gösteren bireylerin bir arada sahne aldığı bir tiyatro oyunu hazırlayıp

gösterimlerini gerçekleştirdik. Tiyatronun ortaya çıkışından başlayıp çalışmalara ve farklı illerde gerçekleştirilen

gösterimlere kadar geçen süre oldukça zorluydu. Buna rağmen ne aileler ne de çocuklar pes ettiler. Hem otizmli çocuklar

hem de doğal gelişim gösteren çocuklar birlikte çalışma sayesinde birçok yeni beceriler elde ettiler. Doğal gelişim gösteren

çocuklar model olmayı, sabırlı olmayı, hoşgörüyü öğrendiler. Kendi yetersizliklerini görüp bunlar üzerine yeni fikirler

geliştirebildiler. Kıskançlık, saldırganlık gibi olumsuz duygularında azalmalar oldu. Otizmli çocuklar ise soyut düşünmeyi

öğrendiler. Takdir, bekleme, sorumluluk gibi sosyal becerileri kazandılar. Bütün çocukların hem birlikte çalışma hem de tiyatro

sayesinde dikkat süreleri artarak olumsuz davranışlarında azalmalar meydana geldi.

Otizmli bireyler ile gerçekleştirilen yoğun eğitimin önemini burada da bir kez daha görmüş olduk. Yoğun ve sürekli eğitim

sayesinde kazandıkları becerileri tiyatro sayesinde sahnede günlük yaşama nasıl uyarlayabildiklerini hem biz hem de

izleyenler görmüş oldular.. 

Psk. Özden TEMEL

3



 

kolay değildi. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan araştırma neticesinde her 59 bireyden 1 inde otizm spektrumu tanısı

vardı ve yakın gelecekte bu sayı her 4 bireyden 1 inde görülmeye başlayacaktı. Bu şu demek oluyordu yakın bir tarihte otizm

spektrumlu bireylerle aynı iş yerinde çalışacak ve hayatı paylaşacağız. İşte tamda bu noktada farkındalık yaratma adına

ve birlikten kuvvet doğar düşüncesi ile otizm spektrum tanısı konmuş bireyler kardeşleri ve normal gelişim gösteren

bireyleri İşbir içinde hayatta ne kadar başarılı olabileceklerini gösterme adına bir ilk adım olarak bu projeye başladık. İyiki

de başlamışız. Fakat projemize bir isim lazımdı çok düşündük, düşündük, düşündük zor bir iştir isim bulmak yeni doğan bir

bebeğe isim bulmak gibidir bu projede bizim bebeğimiz olacaktı ve sonunda amaca uygun aranan o isim bulundu

BU SAHNEDE BİZDE VARIZ. Evet bu sahnede ( sahneyi  yaşadığımız dünya olarak düşünelim) otizm spektrumlu bireylerde

vardı. Otizm spektrumu tanısı almış bireyler kardeşleri ve normal gelişim gösteren çocuklarla ilk buluşma günümüz

gelmiş çatmıştı. O güne kadar bende boş durmadım ve otizm spektrumu tanısı konmuş bireylerle nasıl iletişime geçmem

gerektiği konusunda biraz bilgi sahibi olmuştum. Ve işte O AN bütün oyuncularımı karşımda gördüğüm an, profesyonel

 olmama rağmen bir an nutkum durdu çünkü hepsi pırıl pırıl gözlerle benim ne diyeceğime ve ne yapacağıma bakıyordu

hayatımda nadir zamanlarda kendimle gurur duyarım O AN'ı hayatım boyunca hiç unutmayacağım. O AN için bütün

oyuncularıma içten teşekkür ederim ve çalışmalarımız başladı, anlayacağınız üzere hiçte kolay olmadı. Ama biz bu projeyi

BAŞARDIK.  Anlatacak çok anı var fakat fazla uzatmamak lazım.  Sevgili oyuncularım ; Mert, Batuhan,Yusuf,Efe Kayra,

Yunus Emre hele hele sevgili Öykü (enerji kaynağımız) asistanım Orhun, Kayra, Yiğit Emir ,Esila,Yağmur,Hande,Elvin,Burcu

Sude,Alanur,İkbal,Ece,Semih,Gökçen,Zümra,Şaban Eymen,Berat ve Dilan. Bu başarı sizin çocuklar bizlere çok konuda yol

gösterdiniz. Bana da bu başarınızdan dolayı önünüze saygı ile eğilmekten başka bir şey düşmez iyi ki varsınız gönül

elçilerimiz. ( yağmurda yağmur ama yüzüm neden ıslandı?). 

      Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen kaygılarımızı ve dertlerimizi dinleyip her zaman ki vakur duşu ile

bütün kapıları bize açan başta dernek başkanımız Fatma TABANLI olmak üzere tüm OBİDER çalışanlarına ve her

koşulda çocuklarının yanlarında dimdik durup onları destekleyen ve başarılı bireyler olmalarını sağlayan değerli ailelerine

sevgi ve saygılarımı sunarım. BU SAHNEDE BİZDE VARIZ. Bu sahne (dünya) hepimizin…..

          

GÖZDE - ÖMER ÖZKAN
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Bu projeyi kabul ettikten sonra ilk görüşmemizi Otizmli Bireyleri 

Destekleme Derneğinde gerçekleştirdik. Biraz araştırma ile 

yapacağımız projenin Türkiye de bir örneği olmadığını gördük ama

toplantıdaki bütün herkesin gözündeki ışıktan bizim bu projeyi

başaracağımız anlaşılıyordu. Projenin temelinde otizm spektrumu

tanısı konmuş bireylerle normal gelişim gösteren

bireylerin bir arada, iş birliği içinde, doğru yöntem ve

yönlendirmelerle neler başarabileceklerini göstermekti.İşimiz hiç de



PROJE AMACI
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Bireyler, Ebeveynleri Ve Kardeşleri İle Doğal Gelişim Gösteren Bireylerin Sanat Yolu İle

Kaynaştırıp Otizm Farkındalığını Artırmak Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Bireylerin Topluma Tiyatro İle İş Birliğini

Sağlamak Ve Toplumsal Sürecin İçerisine Dahil Etmek Amaçlanmıştır

DURSUNBEY
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PROJE HEDEFLERİ
Toplumda Otizm Bilinci Uyandırmak  - Müzik Ve Tiyatro Eğitimi Veren Uzmanların Osb Konusunda Bilgilerini

Arttırarak, Otizm Farkındalığını Arttırmak - Doğal Gelişim Gösteren Bireylerin Osb, Müzik Ve Tiyatro Alanında

Bilgi Ve Becerileri Arttırmak - Osb Tanısı Almış Bireylerin Sanat Yolu İle Toplumsal Süreç İçerisinde

Yer Almasına Yardımcı Olmak 

BANDIRMA
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PROJE HEDEFLERİ
OSB'li bireylerin müzik ve tiyatro alanında bilgi ve becerileri arttırmak  - OSB tanısı almış bireylerin doğal gelişim gösteren bireylerle

kaynaşmasını sağlamak - Toplumdaki bireylerin OSB'li  bireylere karşı bakış açılarının değişmesini sağlayarak,

OSB'li  bireylerin yapabileceklerini ve yeteneklerini göstermek 

AVLU / BALIKESİR
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ESKİŞEHİR

PROJE HEDEFLERİ
OSB'li bireylerin dramatisazyon yoluyla duygularını ifade edebilme becerilerini geliştirilmesini sağlamak 

OSB'li bireylerin sese ve ışığa karşı duyarlılıklarının azalmasına yardımcı olarak sosyalleşme süreçlerine destek olmak

OSB'li bireylerin sözel ve bedensel yolla kendilerini ifade etme becerileri kazandırmak.
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    Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı “Otizm spektrum bozukluğu” olan bireylere ve ailelerine destek olmak amacıyla 

20 Haziran 2016 tarihinde Balıkesir'de kurulmuş olup; Otizm farkındalığı yaratmak, otizmli bireylerin kaliteli ve nitelikli

özel eğitim alarak hayata hazırlanmalarına destek olmak, aileleri sahip oldukları haklarıyla ilgili bilgilendirmek amacıyla

47 vakıf kurucu üyemizle kurulmuştur. Otizm Spektrum Bozukluğu(OSB) olan bireylerin erken çocukluk döneminde bilimsel

dayanaklı, haftada en az 20-25 saat yoğun eğitim almaları gerekmektedir. Bu eğitime ailenin de bilgilendirilip destek

vermesiyle otizmli bireyler örgün eğitimde akranlarıyla kaynaştırma eğitimine kazandırılabilmektedir. Otizmli çocuklarda

bu başarıyı gerçekleştirebilmek için Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla ve vakıf kurucularının desteğiyle Rehabilitasyon

merkezimiz 1 Aralık 2016 tarihinde açılmıştır. 

1-    Özel Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi :

 

   Vakfımızın bünyesinde 1 Aralık 2016 tarihinde faaliyete geçen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz,

başlangıçta 16 öğrenci ve 10 personel ile eğitimlere başlamıştır. Bilimsel dayanaklı eğitim modellerinin uygulandığı

merkezimizde şu an 77 öğrenci ve 25 personel ile hizmet verilmektedir. Başlıca uyguladığımız eğitim modellerimiz;

Uygulamalı Davranış Analizi, Eteçom, Oçidep, Küçük Adımlar, Aba Eğitimi'dir. Merkezimizde Bireysel Eğitim, Grup Eğitimi,

Resim Eğitimi, Müzik Eğitimi, Spor Eğitimi ve Orff Eğitimleri verilmektedir. Ailelerin yaşadıkları durumlar ile başa

çıkabilmeleri için kurum psikoloğumuz tarafından psikolojik destek verilmektedir. Sosyal becerilerde akranlarından

geride kalan Otizmli bireylerimiz için de sosyalleşme çalışmaları yapılmaktadır. Milli Eğitim Özel Eğitim Yönetmeliği'ne

tabi olan kurumumuzda eğitim alan öğrencilerimizin aylık eğitim seanslarının 12 saati devlet tarafından karşılanmakta

olup, geri kalan seansları ailenin ekonomik düzeylerine göre kendileri veya verilen burslarla vakıf tarafından karşılanmaktadır.

2-  Obi Dükkan

 Vakfımızın Kurucu Başkanı Fatma TABANLI'nın başkanlığında 2011 yılında Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği

Balıkesir ilinde kurulmuştur. OSB'li çocuk ve aileleri desteklemek amacıyla kurulan dernek farkındalık ve yasal haklar

ile ilgili birçok faaliyetlerde bulunmuştur. Kız Meslek Lisesinde Giyim

Öğretmeni olarak görev yapan Fatma TABANLI'nın girişimleri ile annelere ve dernek üyelerine yönelik dernek binasında

Halk Eğitimden çeşitli el sanatları kursları açtırılmıştır. Bu kursların açılmasındaki en önemli amaç doğal gelişimli birey

anneleriyle OSB'li birey annelerinin aynı ortamda buluşturarak paylaşımlar sağlamak ve boş zaman etkinlikleri için

ailelerin becerilerini geliştirmektir. Kurslar sonrasında açılan sergi ve kermesler ile gönüllü çalışmak isteyen kadınların

buluştuğu bir merkez haline gelen OBİDER güzel ve beğeni kazanan ürünlerin sürekli üretimi sağlanmıştır. Yapılan satışlar

sonrası elde edilen gelirler OBİDER tarafından yürütülen projelerin ve dernek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katkı

sağlamıştır. OBİDEV'in kuruluşunda maddi katkı sağlayan OBİDER Gönüllü Atölyesi vakfın kuruluşu ile vakıf bünyesinde

faaliyet gösteren “OBİ Dükkan” ticari işletmesi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Vakıftan burs alan öğrencilerin

burslarını desteklemek ve Otizmi ağır yaşayan yetişkin öğrencilerimizi meslek sahibi yapacak bir Meslek Lisesi

oluşturmak için iki profesyonel personel ve 15-20 Gönüllü Kadın ile faaliyetlerini sürdürmektedir. OBİ dükkan atölyesinde

üretim müdürü olarak görev yapan Hazır Giyim Öğretmeni Seda KOYUNCU ürünlerin tasarlanmasında ve üretilmesi önemli

bir rolü vardır. Yine üretilen ürünlerin ortaya çıkmasında gönüllü grubun ortak bir emeği söz konusudur Şu an ürün

tanıtımları @dukkanobi instagram adresinden ve https://www.obidevdukkan.com/ adresinden alıcılarının beğenisine

sunulmaktadır. Ayrıca Otizm Dostu olan işletmelerimiz de ürünlerimizin satışını kendi işletmelerinde satışa sunmaktadır.

OTİZMLİ BİREYLERİ DESTEKLEME VAKFI (OBİDEV)

VAKFIMIZA AİT KURULUŞLAR
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Otizmli Bir çocuğum 3 yaşında
Daha yolun başında

Annemi sorarsanız henüz 25 yaşında
Aslında o bir terslik olduğunun farkında
Babam farkında değil, o hayat telaşında

Beni 9 ay 10 gün beklediler
Doğduğum gün, onlara dünyaları verdiler

Gülmem, oynamam, konuşmam için
Tam üç yıl beklediler.

BEN KİMİM?

Sonra ne oldu biliyor musunuz?
Farklı olduğum gerçeğini öğrendiler.

Hayır, imkansız, olamaz dediler,
Günlerce aylarca her yolu denediler

Ve olsun o bizim bir tanemiz deyip kabul ettiler.
Beni her gün gözlemlediler

Neyi neden yaptığımı öğrendiler
Yapamadıklarıma üzülmeyip yaptıklarımla övündüler

Konuştuklarınızı duyuyorum
Sizin başınıza gelse ne yapardınız? Bilmiyorum…

Üzülmek istemiyorum artık
Annemi, Babamı anlayın, ben bunu biliyorum

Asuman DEMİR
OBİDEV Eğitim Koordinatörü
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Onların Farkında Mısınız?
Yağmur Adam,

Bir ithal araba satıcısı olan Charlie, başkalarının düşüncelerine saygı duymayan bencil ve bıçkın bir şehir çocuğudur. Babasının öldüğünü haber alan

Charlie, babasının tüm mirasını bir vakıfa bıraktığını öğrenir. Kendi hakkı olduğunu düşündüğü bu paradan pay alabilmek için vakfı ziyaret eden Charlie,

buranın özürlülerle ilgilenen bir kurum ve bir otistik kardeşinin olduğunu öğrenir. Tom Cruise, Dustin Hoffman, Yağmur Adam filmiyle öğrendik belkide OTİZMİ…

Otizm, doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan karmaşık bir gelişim bozukluğudur. Bizim yaşadıklarımız bir film değildi. Her zaman anne

olmayı hayal ettim. Özellikle nedendir bilmiyorum ama bir oğlum olsun çok istedim. Ama otizmli bir çocuğa sahip olabileceğim hiç aklıma gelmemişti.

Otizmle; oğlum 2,5 yaşındayken tanıştım. Çocuğunuzun otizmli olduğunu öğrenmek ve bunu kabullenmek çok zor oldu.

İçimden dağa çıkıp deli gibi bağırmak, her şeyi yıkıp dökmek geliyordu. Şimdi ne olacak? Ne yapacağız? Beynimde bitmek bilmeyen bir yığın sorular…

Biz anneler çocuklarımızı nasıl büyüteceğimizi, nasıl yetiştireceğimizi, nasıl bir gelecek sunacağımızı düşünürüz. Ama tam tersi oldu. Otizmli bir çocuğun

annesi olmak korkunç bir şey değil! Dünyaya onların gözünden bakıp keşfetmek gerekiyor. Oğlumla birlikte nasıl ilerlememiz gerektiğini araştırdım. İyi bir

anne olmak ve senin için tüm olanakları sağlamak için çok çalıştım. Aslında oğlum öğretti bana her şeyi. Hayatta her şeyin benim istediğim gibi olmayacağını!

Otizmi kabullenmeyi ama asla vazgeçmemeyi sen öğrettin bana!

Otizmli çocuklar anne ve babaları geliştiriyor ve özgürleştiriyor. Basit paylaşımların verdiği büyük mutlulukları hatırlatıyor bize. Kişiye özel yöntemlerle

iletişim kurmak gerektiğini fark ettiriyor.

Anlatmak için önce anlamak gerekiyor. Sezen Aksu'nun şarkısındaki gibi 'öteki olabilmeyi, yerine koyabilmeyi, geride durabilmeyi' öğretiyor onlar insana.

Çok uzun bir yoldu bizimki…

Sonu nerede biteceğini bilmediğimiz. Orhun 18 yaşında. Bu uzun ve yorucu yolda birbirimizin elini hiç bırakmadan yürümeye devam edeceğiz. Orhun liseyi

bitirdi. Üniversite sınavına girdi, bu yıl olmadı ama mücadeleye devam edecek. Çünkü yapmak istedikleri ve hayalleri var gerçekleştirmek istediği…

'Kız Kulesi Efsanesi' tiyatro oyununda Orhun önce yönetmen asistanı olarak görev aldı. Her hafta sonu büyük bir zevkle çalışmalara gitti. Oyunun

sergilenmesine kısa bir süre kala Fatma Hanım ve Ömer Bey, Orhun'un tiyatronun sunuculuğunu yapmasını istediler. Önce çok şaşırdım, yapabilir mi

diye de düşünmedim desem yalan olur. Orhun ile bunu paylaştığımda çok sevindi. Ömer Bey bana video attı, Orhun'la her gün 3-4 saat aralıksız çalıştık.

Önceleri çok komikti, tüm çalışmalarımızı videoya çektim. Her çalışmamızda biraz daha ilerleme göstermeye başladı. Provalarda kendini göstermek ve

hocasından iyi şeyler duyabilmek için çok çaba gösterdi. Üniversite sınavı öncesi böyle bir projenin içinde olmak iyi gelmişti, stresi ve heyecanı azalmıştı.

İlk oyunu Dursunbey, Balıkesir, Bandırma ve Eskişehir de oynadılar. İnsanların oyuna ilgisi çok güzeldi. Tüm çocuklar, aileler güzel kaynaştılar. Bu güzel

yolculukta yeni hikayeler öğrendik ve öğrettiğimizi düşünüyorum. 

Bu proje toplumda otizm farkındalığını arttırmak ve otizmli çocuklarımızın tiyatro gibi önemli sanat dalıyla topluma kazandırmaktır. Bu proje otizmli

çocuklarımızın kendilerine güvenmelerini ve bizde normal gelişim gösteren kardeşlerimiz gibi 'Bu sahnede bizde varız' demelerini sağladı.

Sevgili doğal gelişim gösteren çocuklarımızın aileleri, çocuklarınıza özel gereksinimli çocukların sadece farklı olduklarını, bununda normal olduğunu

öğrettiniz. Çocuklarınıza otizmli arkadaşlarıyla eğitim görmekten korkmamalarını öğretiniz. Birbirleriyle arkadaş olmalarını sağlanıyınız.

Bu projenin mimarları Fatma Tabanlı'ya yönetmenimiz Ömer Özkan hocaya, öğretmenlerimize, ailelerimize, kostümlerimizi diken obidükkan

gönüllülerimize, çocuklarımıza ve bize inanan ve yalnız bırakmayan tüm gönüllülerimize, yüreğiyle bize dokunan herkese sonsuz teşekkürler…

Geçmişi düşündüğümde o zamanlar o kadar büyük yaşadığım acımı hayatımın en kötü günleri zannediyordum, aslında değilmiş. Hayat bana çok güzel

hediyeler ve mucizeler vermiş. Allah’ ım benden aldığın ve verdiğin her şey için sana minnettarım !...

Şaziye ÖZTÜZÜN
OBİDER Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcısı
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AİLE GÖRÜŞLERİ

Bir değil Biz olduğumuz için

mutluyuz.

(Zübeyde Uzan)

Sevgi ile Her Şeyi Başarabiliriz

Bu proje bana ilk anlatıldığında çok tereddütlerim oldu. Nasıl olur ? Başarabilir miyiz ? diye… Mert ilk provalara endişe

ile giderken sonraları bugün tiyatro var mı ? diye sorup koşarak gitti. Normal gelişim gösteren çocuklar ve aileleri bizi

öyle sahiplendi, sevgi gösterdi ki bu da bize güç verdi. Bize sevgi ve ilgi ile her şeyi başarabileceğimizi gösterdiler.

Mert şuan oyunlarında tiyatro ve kız kulesinden de söz ediyorsa bu onların başarısı…

Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. (Canan Yılmaz)

Otizm bana daha yaşamam gerektiğini

hatırlattı. OBİDEVinde çok güzel bir kurum

olduğunun farkına varmamı sağladı.

Çok teşekkür ederim herkese iyiki varsınız.

(Nevin Özdemir)

Bu sahnede bizde varız projesinde olmakta bir an bile tereddüt etmedik sadece bizlere

değil gittiğimiz yerlerde de neler yapabileceklerini herkese gösterdiler biz çocuklarımıza

değil çocuklarımız bize sevgiyle her şeyi başarabildiklerini

öğrettiler çocuklarımızla ve OBİDEV ailesiyle olmaktan büyük mutluluk ve

gurur duyuyoruz iyi ki varsınız. 

(Mehtap Demirelçe)

Empati ve ötekileştirme aynı apartmanda oturur.

Aralarındaki tek fark duyguya dokunuş

şekilleridir. Bu proje sayesinde

aaa benim başıma gelmez demeyi değil seni

anlıyorum demeyi öğrendik teşekkürler

Obidev.

( Tuba Kalan)

Otizm hayatımızın içinde olmasına rağmen

birçoğumuzun görmezden geldiği bir olgu iken

bu proje sayesinde otizmli bireylerin doğru

eğitimle hayata nasıl güzel dokunuşlar

yapabildiklerini ve normal bireylerle gayet

güzel bir iletişim kurabildiklerini görmüş

ve topluma da göstermiş olduk. Bize bu

güzel olguyu yaşama şansı verdiği için

OBİDER'e de

emekleri için ayrıca teşekkürler.

(Özge ÖZKAN)



OTİZM DOSTU
OTİZMİ ANLATIYOR

MAVİCAN

1. Sizinle göz teması kuramayabilir.

2. İsmini söylediğinizde bakmayabilir.

3. Parmağıyla istediklerini gösteremeyebilir.

4. Oyuncaklarla nasıl oynayacağını bilemeyebilir.

5. Oyunlarınıza nasıl katılacağını bilemeyebilir. 

6. Konuşmada sizden geride kalabilir.

7. Bazı derslerde sizlerden iyiyken bazılarında sizden geride kalabilir.

8. Bazen sallanmak, bağırmak, el çırpmak gibi hareketler yapabilir.

9. Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi hareketler yapabilir.

10. Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki verebilir.
Otizmi Tanıyın Mavican’a Ulaşın
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