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AMAÇ

•Toplumda otizme karșı farkındalığı artırmak, daha 
fazla sayıda insana ulașmak.
• İnsanların ‘’Otizm’’ hakkında doğru kaynaklardan 
doğru ve anlașılabilir bilgilere sahip olabilmesini 
sağlamak.
•Anne ve anne adaylarına erken teșhisin önemini 
vurgulamak.



YÖNTEM
• Projemizin konusunu diğer proje adayları arasından grup üyelerinin 

oy çokluğuyla  belirledik. 

• Projemizin yaygın etkisini artırmak adına, ilimizde projemize destek 
sağlaması muhtemel kurumları belirleyerek, bu kurumlardaki 
yetkililerle görüșmek üzere 3 alt grup olușturduk.

• Alt gruplar;
– Toplum Halk Sağlığı Merkezi

– KOÇDER (Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği)

– Kocaeli Büyükșehir Belediyesi



TOPLUM HALK SAĞLIĞI MERKEZİ GÖRÜŞMESİ

• İzmit İlçe Toplum Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne 
gittik. Kurum yetkilisi Psikolog Ebru Kalkan ile 
görüștük. 

• Otizm ile ilgili projemizde yapmak 
istediklerimizi anlattık. Kendisinin bizim proje 
dönemimizde otizmle ilgili bir çalıșması
olmadığını fakat bize her konuda destek 
olabileceğini söyledi ve bize alternatif proje 
fikirleri önerdi.



KOÇDER(KOCAELİ OTİZMLİ ÇOCUKLAR DERNEĞİ) GÖRÜŞMESİ

• Grubumuz KOÇDER yetkilileri 
ile iletișime geçerek onlarla bazı
görüșmelerde bulundu. 

• Dernek vasıtasıyla otizmli 
çocuklarımıza ulașıp onları da 
yürüyüșümüze katmak, onlarla 
birlikte vakit geçirmek için 
dernekle anlașma sağlamaya 
çalıștı. 

• Fakat görüșmeler sırasında bazı
iletișim problemlerinden dolayı
planladığımız etkinliği erteledik.



KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜŞMESİ

• Son grubumuz ise Büyükșehir Belediyesi ile görüșmeye gitti.  Belediye ile 
yapılan görüșmede farkındalığı artırmaya yönelik yürüyüș düzenlemeyi, 
bilgilendirici sunum yapmayı ve hazırladığımız broșürleri dağıtmak 
istediğimizi, bu konuda kendilerinden destek talep ettiğimizi ilettik.



KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜŞMESİ

• Belediye yetkilileri Otizm hakkında farkındalığı artırıcı bir 
sunum, yürüyüș ve broșür hazırlayıp dağıtma 
fikirlerimize olumlu yaklaștılar, destek olmak istediklerini ifade 
ettiler. 
• Otizm konusunda daha çok bireyin farkındalığını artırmak için 

Kocaeli Büyükșehir Belediyesi’nin katkılarıyla projemize yön 
vermeye karar verdik.
• Öncelikle bu konuda halkı doğru bilinçlendirmek adına bilimsel 

kaynakları tarayarak broșürümüzü hazırlamaya karar verdik.



KAYNAK TARAMA VE BROŞÜR HAZIRLAMA

• Broșür için bilimsel kaynaklardan tarama yaparak bilgileri topladık. 
Belediye ile son bir görüșme daha yapıp topladığımız bilgileri teslim 
ettik.



BROŞÜRDEN ÖRNEK CÜMLE
• «OSB (Otizm spektrum bozukluğu), bebeklikten itibaren 

karșısındakinin gözüne bakmada, ortak dikkat ve ișaret etme 
davranıșlarındaki yetersizlikle ve isteksizlikle kendini belli eden yașamın 
ilk 3 yılında ya da daha öncesinde ortaya çıkan ve ciddi sosyal etkileșim 
ve iletișim bozukluğunun yanında sosyal davranıș, dil, algısal 
fonksiyonlarda tekrarlayan davranıșlar ve ilgilerle kendini gösteren 
yașam boyu süren yașla ve olgunlașma ile belirtilerin görünümünde ve 
șiddetinde bireyden bireye farklılık gösterebilen hafiften ağıra kadar 
değișen çeșitli özellikleri olan gelișimsel nörobiyolojik bir 
bozukluktur.»



BROŞÜRÜMÜZDEN KESİTLER





AFİŞ ÇALIŞMAMIZ

• Bunun yanında bir de afiș hazırlayıp okulumuzdaki panolara astık.



• Broșürlerimiz,tișörtlerimiz ve pankartlarımız basıldıktan sonra 
Kocaeli Büyükșehir Belediyesi’nin bilgilendirmesiyle  24 Aralık 2018 
tarihinde Karamürsel sahilde yapılacak olan yürüyüșe davet edildik.



Katıldığımız  Yürüyüșten Kareler





•Yürüyüște 
bastırdığımız 
farkındalık 
tișörtlerimizi de 
giydik.





• Yürüyüșten sonra katılımcılara grup bașkanımız Ayșegül , 
projeyi tanıtıcı ve bilgilendirici konușma yaptı.



• Yürüyüșe katılanlara izlettiğimiz kısa filmle ve Psikolog Gamze 
Koç’un yaptığı sunumla da bu konuya daha çok farkındalık 
yaratabildik.





SONUÇ
• Katıldığımız yürüyüște, otizme farkındalık yaratma amacımız 

doğrultusunda bu yürüyüșe yoğun ilgi olması, projemizin etkilerinin  
yaygın olmasını sağladı.
• Dağıttığımız broșürlerle katılımcıların otizmli bireylere nasıl 

davranmaları gerektiği konusunda bilinç düzeylerini artırdık.
• Psikolog eșliğinde verilen eğitimin de katılımcıların erken tanının 

önemine dikkatini çekmek konusunda önemli bir katkısı oldu.  
• Pankart çalıșmamız hem yürüyüșe katılanların hem de yürüyüșün 

yapıldığı çevre halkının dikkatini otizm farkındalığına çekti.
• Projemizden elde ettiğimiz çıktılar, amacımıza büyük oranda  

ulaștığımızı destekler niteliktedir.



BİZ KİMİZ?
• Danıșman Öğretim Üyesi:
• Doç. Dr. Semil Selcen GÖÇMEZ
• Mustafa BOZ
• Çağrı YILMAZ
• Simge ÇEVİK
• Lokman DAYAN
• Havva Nur ÖZ
• Batuhan ERKAN
• Delfin ÖZKUL
• Oğuz TAȘ
• Helin KARAKAYA
• Ayșegül ULUTAȘ
• Mertcan ÖNEN
• Kevser Sena MARSAK
• Pınar ARSLAN
• Elif Nur AKGÜL


