
Depremden Etkilenen Otizmli Çocuklara
Eğitim & Teknoloji Desteği Projesi

Tohum Otizm Vakfı otizm spektrum bozukluğu olan 
çocuklara erken tanı konulması, özel eğitim ile 
topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve 

bunun ülke çapında yaygınlaştırılması amacıyla 
2003 yılından bu yana  çalışmalar yürüten kamu 

yararı statüsünde bir  sivil toplum kuruluşudur.

Depremden 114 bin otizmli çocuğun etkilendiği 
tahmin edilmektedir. Her otizmli çocuğun ortalama 
4 kişilik  bir ailenin üyesi olduğunu düşündüğümüzde 
deprem bölgesinde otizmden etkilenen toplam kişi 

sayısı 450 bin’dir

Bölgedeki otizmli çocukların afet dolayısı ile artan 
problem davranışlarının, takıntılarının ve otizm 

belirtilerinin kontrol altına alınabilmesi için eğitim 
materyallerine, eğitici oyuncaklara ve bazı teknolojik 

cihazlara ihtiyaçları vardır.

Otizmli çocukların gelişimlerinde ve iletişim 
kurmalarında teknolojik cihazlar eğitimin önemli bir 

parçasıdır. Problem davranışları azaltmaya yardımcı 
olacak tablet ve kulaklık gibi teknolojik cihazları 

deprem bölgesindeki çocuklara ivedilikle
 ulaştırmamız gerekmektedir.

Otizmli çocuklar günlük yaşamlarındaki rutinlerine ve 
kendi eşyalarına sıkı sıkıya bağlıdırlar. Afet ve acil 

durum sırasında oluşan kaos ve değişiklikler onları 
diğer çocuklara oranla 3-4 kat daha fazla etkiler. 
Bu da onların problem davranışlarının artmasına 

sebep olur.

Otizmli çocuklar için günümüzde otizmin tek 
çaresi erken ve yoğun özel eğitimdir. 

Her 44 çocuktan 1’i otizmli olma ihtimali ile
 dünyaya gelmektedir.

Problem davranışlarının azalması ailelerin 
sorunlarının azalmasına, çadır ve konteyner 
kentlerde diğer depremzedeler tarafından 

kabul edilmelerine katkı sağlayacaktır.

Aileler temel ihtiyaçlarını temin etme
güçlükleri ile uğraşırken bir yandan da

otizmli çocuklarının artan problem
davranışları ile kendi başlarına mücadele

etmek zorunda kalmaktadırlar. 



Kurumsal ve Bireysel bağışlarınız için banka hesap numaralarımız:

Proje kapsamında depremden etkilenen otizmli çocuklar ve ailelerinin ihtiyaçları olan 
eğitim materyalleri, eğitici oyuncaklar ve teknolojik cihazlar 2700 çocuğa 
ulaştırılacaktır.

Projemiz aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

• Eğitim materyalleri ve eğitici oyuncaklar 0-3 yaş, 3-6 yaş, 6-12 yaş ve 12-18 yaş 
gruplarına göre sınıflandırılmıştır.
• Tablet, powerbank, ve kulaklık olmak üzere gereksinim duyulabilecek teknolojik 
cihazlar belirlenmiştir.
•Eğitici Oyuncak Kiti ve Teknolojik Eğitim Kiti oluşturulmuştur. Depremden etkilenen 
otizmli çocuklar; ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel Sivil Toplum 
Kuruluşları işbirlikleri ile tespit edilerek yaş gruplarına göre oluşturulan kitler 
ulaştırılacaktır.

Hesap Adı: TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI

Banka / Şube: AKBANK AYAZPAŞA/İST.

TL Hesap No: 0277 - 0190714  

IBAN: TR460004600277888000190714

USD Hesap No: 0277 – 0190857 SWIFT Kodu: AKBKTRIS

IBAN: TR160004600277001000190857

EURO Hesap No: 0277 – 0190858 SWIFT Kodu: AKBKTRIS

IBAN: TR630004600277036000190858
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Projemizin kampanyasına ulaşmak ve kit bağışı yapmak için tıklayın.
Kitlerimizin içeriklerini incelemek için tıklayın

https://fonzip.com/tohum/egitim-teknoloji-kit-destek
https://tohumotizm.org.tr/wp-content/uploads/2023/03/kit_son.pdf

