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2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde
Ailelerin Gündemi:
Otizm Eylem Planı
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, otizmli çocuğa sahip aileler 3 Aralık
2016 tarihinde yürürlüğe giren Otizm Eylem Planı’nın biran önce uygulanmasını
bekliyor. Eylem planı kapsamında; Otizmli bireylerin hizmetlerden eşit olarak
yararlanmasını sağlamak ve bağımsız biçimde toplumsal yaşamın her alanına
katılımlarını kolaylaştırmak amaçlanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
koordinatörlüğünde, ilgili kurum ve kuruşlarının katkılarıyla hazırlanan ve aileler
için büyük umut olan Otizm Eylem Planı’nın kabulünün üstünden ise tam 485 gün
geçti!
Birleşmiş Milletler tarafından otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini
çekmek için deklare edilen 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde, otizm alanında
faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ülke genelinde eğitimlere, kampanyalara ve
etkinliklere imza atıyor olacak.
3 Aralık 2016 tarihinde 29907 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
“Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı’nın” Sivil
Toplum Kuruluşları tarafından takip edilmesini ve yurt genelinde etkin bir şekilde
uygulanabilirliğini sağlamak için kurulan Türkiye Otizm Meclisi, Otizm alanında
faaliyet gösteren 100’e yakın dernek, vakıf ve federasyondan oluşuyor. Ülkemizde
4.5 milyon aile ferdini etkilediği düşünülen otizm ile ilgili ailelerin beklentilere ve
sesine kulak veren Türkiye Otizm Meclisi, 2 Nisan’da kamuoyunun dikkatini “Otizm
Eylem Planı”na çekiyor.
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2 Nisan’da Ailelerin Sesine Kulak Verin!
2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde, otizm tanısı konulmuş bireyler ve aileler, biran
önce ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam kalitelerinin artırılması için taleplerini
yetkililere duyurmak istiyor ve yetkililere sesleniyor;



















Toplumun tüm kesimlerinin otizm konusunda farkındalık düzeyi arttırılsın ve
kurumlar arası işbirliği geliştirilsin,
Otizmli çocuklarımıza yönelik erken yaşta tıbbi tanılamalar yapılsın ve izleme
programları geliştirilsin,
Sağlanacak hizmetlerin sağlıklı bir şekilde planlanması ve sunulması için
otizmli bireylere yönelik istatistik çalışmalarına öncelik verilsin,
Otizm tanısı almış çocuğu olan ailelerin otizm konusunda bilgilendirilmesi,
bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli sosyal destekler
sağlansın, ailelere yönelik hizmetler biran önce geliştirilsin ve aile destek
birimleri kurulsun,
Her ilde bulunan Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, kurumsal kapasite
açısından güçlendirilsin, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde eğitsel
rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulsun,
Otizmli çocuklarımıza yönelik nitelikli erken müdahale hizmetlerine erişim
etkin bir şekilde sağlansın, otizmli çocuklarımız eğitime mümkün olduğunca
erken başlasın ve bu eğitim bireysel özelliklerine ve gereksinimlere uygun
olsun,
Otizmli bireylerin eğitim saatleri artırılsın, eğitimde bilimsel dayanaklı
tekniklerle yer verilsin ve eğitim otizmli bireyin bireysel özelliklerine ve
gereksinimlere uygun olsun,
Otizmli bireyler için kaynaştırma destek hizmetleri tüm okullarda yaşama
geçirilsin ve uygun eğitim ortamlarının sağlanması konusunda düzenlemeler
yapılsın,
Otizmli bireylerin eğitimsel değerlendirilmeleri, sınav düzenlemeleri ile eğitim
ihtiyaçları karşılansın,
Otizmli bireylerin istihdamları sağlansın ve çalışma hayatları ile ilgili
düzenlemeler yapılsın,
Otizmli bireylerin, uluslararası standartlarda bakım hizmetine kavuşmaları için
bir an evvel gerekli tedbirler alınsın, bakımevlerinin niteliği ve niceliği
iyileştirilsin,
Otizmli bireylerin ve ailelerinin; sosyal güvenlik, sosyal yardım ve sosyal
hizmet ile toplumsal yaşama tam katılımları sağlansın.

Otizmli bireyler ve aileleri için umut dolu bir geleceği hayal eden Türkiye Otizm
Meclisi, Otizm Eylem Planı’nın destekçisi ve takipçisi olmaya, otizmli bireylerin ve
ailelerin sesini yetkililere duyurmaya devam edecek.
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Otizm Eylem Planı Hakkında:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önderliğinde sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile
hazırlanan Otizm Eylem Planı, otizm tanısı konulmuş bireyler ve ailelerinin ihtiyaçlarını
karşılamak, yaşam kalitelerini arttırmak ve destek vermek amacıyla 6 bölüm ve toplam 26
karardan oluşuyor. Plan kapsamında farkındalık çalışmaları ve kurumlar arası
işbirliğinden, Otizmli çocuklar için erken tanı, tedavi ve müdahale zinciri kurulmasına,
ailelere yönelik hizmetlerin geliştirilmesinden, otizmli bireylere yönelik eğitsel
değerlendirme, özel eğitim, destek eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesine,
istihdam süreçleri ve çalışma hayatına katılımlarından, sosyal hizmet, sosyal yardım ve
toplumsal yaşama katılımları konusunda birçok alanda çok önemli adımlar atılacak.
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