
Otizm Eylem Planı 
Nisan 2013 ve Şubat 2016 arası farklar değerlendirmesi 

 
16 Ocak 2016 günü Otizm Federasyonu, Otizm Dernekleri Federasyonu ve Anadolu Otizm Federasyonu 
temsilcileri ile yapılan toplantı sırasında alınan karar gereğince Otizm Eylem Planı hakkında detaylı bir 
inceleme yapılmıştır. 

2 Nisan 2013 günü dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin tarafından ilan edilen 
“Ulusal Otizme Eylem Planı Taslağı” (bundan sonra OEP2013 olarak ifade edilecektir) ile halen ASPB 
web sitesinde geçmiş dönem bakanı Sayın Prof.Dr. Ayşegül İslam imzası ile yer alan “Otizm Eylem Planı 
Taslağı” (bundan sonra OEP2016 olarak ifade edilecektir) ekli tabloda madde madde karşılaştırılmıştır.  

Bunun sonucunda tespit edilen farklar konu başlıklarına göre şöyledir ; 
 

1. FARKINDALIK ÇALIŞMALARI VE KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ :  OEP2013 faaliyet sayısı 12 
iken OEP2016’da bu alana yeni eklemeler yapılmış ve faaliyet sayısı 17’ye çıkarılmıştır, içerikleri 
yararlı “6-8-17” numaralı faaliyetler yeni eklenmiş diğer 3 madde farklı başlıklar altındaki farkındalık 
faaliyetleri olduğu için bu başlığa taşınmıştır. OEP2013’de yer alan “12” numaralı faaliyet ”ASPB de 
Bilimsel Danışma Kurulu”  oluşturulması faaliyeti çıkarılmıştır. 
 

2. ERKEN TANI, TANI, TEDAVİ VE MÜDAHALE ZİNCİRİNİN KURULMASI : OEP2013 faaliyet 
sayısı 5 iken OEP2016’da bu alana eklemeler yapılmış ve faaliyet sayısı 8’e çıkarılmıştır, mevcut 
faaliyetler anlam değişikliği olmaksızın düzenlenmiş, içerikleri yararlı “1-7-8” numaralı faaliyetler yeni 
eklenmiş, OEP2013’de yer alan “5” numaralı faaliyet “0-3 yaş erken müdahale programı” faaliyeti 
çıkarılmıştır. 

 

3. AİLELERE YÖNELİK HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ: OEP2013 faaliyet sayısı 6 iken 
OEP2016’da bu alandaki madde sayısı 5 olmuştur. OEP2013 “3-4” faaliyetleri birleştirilerek 
OEP2016’da “3” numaralı faaliyette yer almış, OEP2013 “5-6” faaliyetleri birleştirilerek OEP2016 da  
“4” numaralı faaliyette yer verilmiştir.  İçeriği yararlı bir madde eklenerek OEP2016 “5” numaralı 
faaliyet oluşturulmuştur. 

 

4. EĞİTSEL DEĞERLENDİRME, ÖZEL EĞİTİM, DESTEK EĞİTİM VE REHABİLİTASYON 
HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: OEP2013 faaliyet sayısı 20 iken OEP2016’da bu alana yeni 
eklemeler ve bazı eksiltmeler yapılarak faaliyet sayısı 16 olmuştur. İçerikleri yararlı “15-16” numaralı 
faaliyetler yeni eklenmiş, OEP2013 “4-7” faaliyetler birleştirilerek OEP2016 “3” numaralı faaliyet, 
OEP2013 “8-9” faaliyetler birleştirilerek OEP2016 “5” numaralı faaliyet, OEP2013 “3-12” faaliyetler 
birleştirilerek OEP2016 “8” numaralı faaliyet oluşturulmuştur. OEP2013’de yer alan “18” numaralı 
“Merkezi sınavlardaki düzenlemeler” faaliyeti çıkarılmıştır. 

 

5. İSTİHDAM SÜREÇLERİ VE ÇALIŞMA HAYATI: OEP2013 faaliyet sayısı 5 iken OEP2016’da bu 
alana yeni eklemeler ve bazı yer değişiklikleri yapılarak faaliyet sayısı 3 olmuştur. İçeriği yararlı “2” 
numaralı faaliyet yeni eklenmiş, OEP2013 “1-4” faaliyetler OEP2016’da 1.konu başlığına taşınmıştır. 

 

6. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKSEL ÇEVRE DÜZENLEMELERİ: OEP2013 faaliyet sayısı 9 iken 
OEP2016’da bu alanda eksiltme yapılmış ve faaliyet sayısı 7’ye düşürülmüştür.  OEP2013 “1-5” 
numaralı faaliyetler anlam açısından daralarak OEP2016’da “”1-3” numaralı faaliyetlerde yer almış, 
OEP2013’de yer alan “3-4” numaralı ”Özel eğitim öğretmenlerinin kurslarla-sertifikalarla atanmaması 
ve norma kadro ile ilgili” faaliyetler çıkarılmıştır. 

 

7. SOSYAL HİZMET, SOSYAL YARDIM VE TOPLUMSAL YAŞAMA KATILIM: OEP2013 faaliyet 
sayısı 11 iken OEP2016’da bu alanda eksiltme yapılmış ve faaliyet sayısı 9’a düşürülmüştür.  
OEP2013’de yer alan “3” numaralı ”Süreli bakım” ve “11” numaralı “İleri düzey sporcu yetiştirmek” 
faaliyetler çıkarılmıştır. 

SONUÇ: OEP2013 ile OEP2016 arasındaki ekleme, çıkarma veya düzenlemeler ile oluşan 
farklılıklar Otizm Eylem Planı’nın tamamını etkileyen anlam bozulmasına neden olmamaktadır.   


