
BASIN BÜLTENİ   
 

Otizm Güçlü Aile Derneği için, 20 sanatçının eserleri aynı sergide buluştu. 

YASTIK 
Istanbul Concept Gallery’nin, Otizm Güçlü Aile Derneği yararına gerçekleştirdiği 

“Yastık”, 23 Kasım Perşembe akşamı sanatseverlerle buluşturuyor. “Başını yastığa 

koyduğunda rahat uyuyor musun?” sorusunu soran sergi, otizmli bireylerin 

ailelerinin yaşadıkları endişeler kadar dünyaya bakışında hassaslık barındıran 

herkesin endişelerinin sözcüsü olmayı hedefliyor. 

Küratörlüğünü Işık Gençoğlu’nun yaptığı ve meslekte 20 yılını geride bırakmış 

Navitas sponsorluğunda gerçekleşecek sergide, 20 sanatçının eserleri yer alıyor.  

Istanbul Concept Gallery, Otizm Güçlü Aile Derneği (OGAD) yararına düzenlediği “YASTIK” Sergisi 
Navitas’ın desteği ile yapıyor. 20 sanatçının katılımıyla gerçekleşen sergide, sanatçılar görüp 
varlığına anlam veremedikleri ya da derinden etkilendikleri konuları eserleri aracılığı ile gündeme 
taşıyor. Bu kez, hikâyeci sergiler serisini “olmamasını diledikleri” konulardan seçen küratör Işık 
Gençoğlu, hepimizin çevremizde görüp, televizyonda izleyip, sanki bizim başımıza gelme ihtimali 
yokmuş gibi uzak davrandığımız, artık neredeyse “normal” kabul edilerek medya tarafından 
rahatlıkla servis edilen, insanı şaşırtan, sorgulayan, anlamakta zorlanılan konuları galerinin 
duvarlarından izleyicilere aktarıyor.   
 
Grafik tasarımı Recep Yılmaz tarafından yapılan sergide; Ahmet Özparlak, Ahu Akgün, Aslı Özok, 
Barış Sarıbaş, Berna Karaçalı, Beyza Boynudelik, Ebru Yolver, Elena Papadimitriou, Enis Malik 
Duran, Evren Erol, Fulden Adatürk, Işıl Gönen, İpek Yeğinsü, Gabrielle Reeves, Gülen Eren, Meliha 
Sözeri, Murat Germen, Özcan Uzkur, Serkan Yüksel ve Yılmaz Zenger’in çalışmaları yer alıyor. 
 
Istanbul Concept Gallery’nin direktörü ve serginin küratörlüğünü yapan Işık Gençoğlu, 20 
sanatçının eserleri aracılığıyla bu günü tarihe kaydetmeye devam ettiklerini belirtti. Gençoğlu 
“Sizleri evrensel dil sanat eşliğinde kayda geçirdiğimiz “uyutmayan” konulara “neden” diye 
sormaya çağırıyoruz. Sadece kendini sanatsever olarak tanımlayanları değil, yaşama dair ilgisi ve 
merakı olan herkesi sergimize davet ediyoruz.” dedi. 
 
AÇILIŞ & KOKTEYL: 23 Kasım 2017 Perşembe saat 19.00-21.00 

Not: 
İzleyenler, sergi hakkındaki paylaşımlarını #masumdunya #uyutmayanyastık #otizmicinumut 
#otizmvesanat etiketleri ile yapabilir.  
 

OGAD Hakkında  

OGAD otizm spektrum bozukluğundan etkilenmiş çocukları ve ailelerini eğiterek ve koçluk yaparak 

desteklemeyi, otizmle baş edebilmek için güçlendirmeyi ve toplumu otizm konusunda bilinçlendirmeyi 

hedefleyen bir dernektir. En büyük hayali ise otizmli çocuklar için, olağan gelişim gösteren akranlarıyla 

birlikte eğitim görebilecekleri bir okul açmak; ileride de bunu bir yaşam köyüne dönüştürmektir. 



BASIN BÜLTENİ   
 

Türkiye’de, 18 yaşın altında 352 bin otizmli çocuk ve genç olmasına rağmen bunların sadece 21 bini eğitim 

alabiliyor. Bu alandaki boşluğu bir parça doldurmak amacıyla OGAD bir Aile Danışma ve Eğitim Merkezi 

kurmaya karar verdi. Bu merkezde hem aileler çocuklarının gelişimi için uzmanlardan öneriler ve eğitimler 

alabilecek hem de otizmli çocuklar ve doğal gelişim gösteren kardeşlerinin ve akranlarının kaynaştırma 

yöntemiyle bir arada çeşitli atölyelere katılarak gelişim sağlayacakları bir ortam yaratılacak. 

Web Sitesi: http://www.ogad.org 

Facebook: https://www.facebook.com/OGADOtizmDernegi  

Twitter: https://twitter.com/OGADOtizm 

Instagram:  https://instagram.com/ogad_otizmgucluailedernegi 

Istanbul Concept Gallery ve Küratör Işık Gençoğlu Hakkında 

Istanbul Concept Gallery, sosyal mesaj içerikli sergiler düzenleyen, sanatın herkes tarafından erişilebilir ve 

anlaşılabilir olması konusunda çalışmalar yapan küratör Işık Gençoğlu’nun direktörlüğünde kuruldu. Galeri, 

daimi ve gönüllü yaratıcı ekibi ile birlikte yaratıcı endüstrileri bir araya getiren projeleri hayata geçirmeyi 

ve yakaladığı sürdürülebilir başarıyı 10 yıldır devam ettiren Istanbul Concept’in bilgi birikiminden destek 

almayı amaçlıyor. 

Aynı zamanda sergi alanını özel etkinliklere açacak, kiralayacak ya da kurumsal firmalarla paylaşacak alt 

yapıyı da sunan Istanbul Concept Gallery, haftanın altı 6 günü, günde 10 saat kapılarını izleyenlere 

açabilecek bir randevu sistemi ile çalışacak şekilde yapılandı. Galeri, gündüz ve akşam saatleri için ayrı 

programlanmış etkinlik takvimi, farklı disiplinlerden alanının yetkin temsilcilerinin katkıları ile hazırlanacak 

atölye ve seminer programları, sürekli artacak ürün gamını barındıran mağazası, süreli sergileri ve özel 

projeleri ile yerli ve yabancı misafirlerine hizmet verecek. Istanbul Concept Gallery hayata geçireceği tüm 

çalışmalar ile uzun vadede sanat tarihine nitelikli bir arşiv oluşturmayı hedefliyor. 

Navitas Hakkında 

1997 yılında kurulmuş olan Navitas, sürekli gelişimi hedefleyen kişi ve kuruluşlara yönelik çözümler sunan 

Türkiye’nin ilk koçluk eğitim merkezidir. 

Sunduğu hizmetlerle,  hızla değişen ve rekabetin arttığı bir dünyada, müşterilerinin çalışanlarını 

geliştirerek iş sonuçlarını sürekli olarak iyileştirmelerini ve kaydettikleri gelişimlerini kalıcı kılmalarını 

hedefleyen Navitas, müşterilerinin hedeflerine ulaşmaları için gerekli yetkinlikleri geliştirecek hizmetleri 

sunmaktadır.  

"Navitas" Latince bir kelime olup "enerji veren, harekete geçiren" anlamını taşımakta ve kuruluşun hizmet 

felsefesini özetlemektedir. 

Web Sitesi: http://www.navitas-tr.com 

Facebook: https://www.facebook.com/NavitasTraining   

Twitter: https://twitter.com/NAVITASedu   

Instagram: https://instagram.com/navitasturkey 

https://www.facebook.com/NavitasTraining
https://twitter.com/NAVITASedu
https://instagram.com/navitasturkey

