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FARKINDALIĞIN 
BIR PARÇASI 
OLABILIRSINIZ   
YOU CAN 
HELP MAKE A 
DIFFERENCE

“Çocuğum büyüyünce bana ‘anne’ diyebilsin yeter...” 
Otizmli çocuk annesi Deniz Bilgiç’in, dünyadaki 
milyonlarca annenin ortak umudunu dile getirdiği bu 
sözleri, Tohum Otizm Vakfı’nın da sesi olmuş. Son 
yıllarda, hızlı bir artış gösteren otizm ile ilgili bilmemiz 
gerekenleri ve son gelişmeleri Tohum Otizm Vakfı Kurucu 
Başkanı Mine Narin’den dinliyoruz.

“If my child grows up being able to call me “mom” that will 
be enough...” These words from Deniz Bilgiç, the mother of 
a child with autism, give voice to the shared hope of 
millions of mothers in this world. They are also the words of 
the “Tohum (Seed)” Autism Foundation. Its founder, Mine 
Narin, talked to us about some of the important facts and 
new developments relating to autism, a condition that has 
grown rapidly in recent years.

Yaşam ve Stil ••• lifestyle

Otizm nedir? Belirtileri nelerdir?
Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında 
fark edilen karmaşık bir gelişimsel bozukluk. Otizmin, 
beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi 
sorunlarından kaynaklandığı düşünülüyor. Çocuğun 
çevresi ile yeterli sosyal ilişki kuramaması, dil-iletişim 
alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı 
davranış biçimlerine sahip olması ile tanımlanıyor. Otizmli 
çocukların fiziksel gelişimleri ve dış görünüşleri diğer 
çocuklardan farklı değildir. Belirtiler, davranışlarındaki 
farklılıklar ile yaşamın ilk yıllarında fark edilebilir.

Otizm dünyada son yıllarda hızla artıyor. 
Bununla ilgili rakamları paylaşabilir misiniz? 
Bugün doğan her 68 çocuktan biri otizm riski ile dünyaya 
geliyor. Dünyada her 20 dakikada bir, çocuklardan 
birine otizm tanısı koyuluyor. Türkiye için yaptığımız 
projeksiyona göre, ülkemizde 0-18 yaş arasında, yaklaşık 
352 bin otizmli çocuk ve gencimizin eğitim, sağlık ve 
sosyal hizmetlerden faydalanmak için beklediğini 
söyleyebiliriz.

Peki, eğitim için bir tedavi yöntemi 
diyebilir miyiz?
Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, tek ilacı; 
erken tanıyı takip eden sürekli ve yoğun özel eğitimdir. 
Vakfımızın kuruluş amacı da bu zaten; erken tanı ve 
eğitimle çocukları topluma, eğitim, iş ve sosyal hayata 
kazandırmak, ailelerine ve topluma yük olmaktan çıkıp 
katkıda bulunacak bağımsız bireyler hâline getirebilmek.

What is autism? What are its signs and symptoms?
Autism is a complicated developmental disorder that is present at 
birth and usually becomes apparent within the first three years of 
life. It’s thought that autism stems from certain problems in the 
nervous system that affect brain structure or activity. It is diagnosed 
based on a child’s inability to form sufficient social relationships, 
obvious developmental difficulties in the area of verbal 
communication and obsessive forms of behaviour. The physical 
development and outward appearance of children with autism 
are no different from those of other children. Signs of behavioural 
differences can be observed during the first years of life.

Autism has shown exponential growth all over the 
world in recent years. Could you give us some of the 
related figures? 
One out of every 68 children born in the world today is at risk of 
developing  autism. Every 20 minutes somewhere in the world 
a child is diagnosed with autism. Our projections indicate that 
there are around 352,000 children and young people between 
0-18 years of age with autism in Turkey  who are waiting to 
receive educational, health and social services.

Can we refer to education as a form of treatment? 
The only treatment for autism, the only “medication” available 
today, is early diagnosis followed by ongoing and intensive special 
education. In fact, our foundation was established with the aim of 
ensuring children benefit from early diagnosis and treatment so 
they can participate in education, work and social life to become 
independent individuals who don’t present a burden to their 
families or society. 

Röportaj / Interview Z E Y N E P  İ Y İ G Ü N 
Fotoğraf / Photography T O H U M  O T İ Z M  V A K F I  A R Ş İ V İ



Tohum Otizm Vakfı’nın geleneksel 
yılbaşı alışveriş şenliği için de geri 
sayım başladı…
Türkiye’deki vakıf ve derneklerin en önemli 
sorunu çalışmalarının devamlılığını, 
sürdürülebilirliğini sağlamak ve 
genişletebilmek için kaynağa ihtiyaç 
duymaları. Biz de gelirlerimizin 
önemli bir kısmını bu etkinlikten 
kaynak sağlayarak yaratıyoruz. 
10’uncu Yılbaşı Alışveriş Şenliği,  
22 ve 23 Kasım’da, İstanbul’da, Four 
Seasons Hotel at the Bosphorus’ta 
gerçekleşiyor. Etkinlikten sağlanan 
gelir, Tohum Otizm Vakfı’nın 
projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç 
duyan otizmli çocuklara aktarılıyor.

Otizm hakkında farkındalık 
yaratmak ve bu farkındalığı canlı 
tutmak da çok önemli sanıyoruz... 
Kesinlikle! Tohum Otizm Vakfı olarak, son 
dönemde attığımız güçlü adımlardan biri 
de Kiehl’s ve Akademi ödüllü ABD’li oyuncu 
Matthew McConaughey ile yaptığımız 
işbirliği oldu. Güçlerimizi birleştirerek 
yürüteceğimiz #ParçasıOl kampanyası ile 
ülkemizde de otizm konusunda farkındalığı 
artırmayı amaçlıyoruz. 
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Sosyal sorumluluk konusundaki duyarlılığı ile bilinen 
ve gençlere sağlık ve iyi yaşam desteği vermek 
amacıyla kurduğu “Just Keep Livin” (Yalnızca Yaşama 
Tutun) Vakfı’yla, ilham veren çalışmalara imza atan 
ABD’li ünlü oyuncu Matthew McConaughey, otizm 
konusunda farkındalığı artırmak için bir Kiehl’s 
kremine ait ürün kabını özgün bir tasarımla yenilemiş. 
McConaughey, otizm konusundaki farkındalığı 
yükseltmek için verdiği destekle ilgili şunları söylüyor: 
“Dünya nüfusunun yüzde 1’inin otizmli olması, bu 
konuya ilgi göstermemizi 
gerektiriyor. Kiehl’s ve 
Autism Speaks Vakfı 
ile bu konuda iş birliği 
yapmaya da bu nedenle 
karar verdim. Amacım, 
otizmden etkilenen çocuklar 
ve aileleri için farkındalık 
yaratmak ve onların daha iyi 
anlaşılmalarını sağlamak.”

The American actor Matthew 
McConaughey is known for his interest 
in social issues. He has been involved 
in inspirational projects through his 
Just Keep Livin Foundation, which was 
started to support the health and well 
being of young people. In order to raise 
awareness about autism, McConaughey 
designed the packging for one of Kiehl’s 
products.The actor had this to say about 

his support to raise awareness 
about autism: “With 1% of the 
world’s population affected by 
the condition, it’s a cause that 
demands our attention. That is 
why I decided to collaborate 
with Kiehl’s and Autism Speaks 
to raise awareness and increase 
understanding for the children 
and families affected by autism.”

MATTHEW MCCONAUGHEY’DEN OTİZMLİ ÇOCUKLARA DESTEK
SUPPORT FOR CHILDREN WITH AUTISM FROM MATTHEW MCCONAUGHEY

We’ve reached that time where we’re counting down 
to the Tohum Autism Foundation’s traditional New 
Year’s shopping fest...
The greatest challenge faced by the foundations and associations 
in Turkey is sustainability. To maintain and expand their 

activities, securing and broadening their 
financial resources are a necessity. Our 
foundation is able to secure a significant 
amount of financing through the New Year’s 
Shopping Fest, which is now in its tenth year.  
It will take place in İstanbul on November  
22-23 at the Four Seasons Hotel on the 
Bosporus. The Tohum Autism Foundation 
uses the income obtained through the fair 
to conduct projects and provide educational 
scholarships to children with autism.

We suppose that developing and 
maintaining awareness 

about autism is also rather 
important....
Absolutely! One of the important steps 
the Tohum Autism Foundation has 
taken recently is partnering with Kiehl’s 
and Academy-Award winning actor 
Matthew McConaughey. We’re joining 
forces and running our #ParçasıOl 
campaign in order to raise awareness 
about autism in Turkey. 

“#ParçasıOl 
kampanyası ile 
otizm konusunda 
farkındalığı 
artırmayı 
amaçlıyoruz.”
“We aim to raise 
awareness about 
autism with #ParçasıOl 
campaign.”
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