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ÇOCUK EĞİTİM 
DERNEĞİ

FAALİYET
RAPORU

2017 - 2018 Haziran

Çocuk Eğitim Derneği, işitme engelli bireylerin kaliteli eğitim almalarını sağlamak 
amacı ile kurulmuş uluslararası vizyon ve standartlarda, toplumsal yaşamın tüm 
alanlarında yenilikçi ve sürdürülebilir projeler üreten ve uygulayan bir dernek olarak 
faaliyet göstermektedir.
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SES GETİRENLER

PROJESİ

GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİ

www.sesgetirenler.com

ÇED’E GÖNÜL VERENLER

Samsung Electronics Türkiye ve Çocuk Eğitim 

Derneği’ nin birlikte yürüttükleri Ses Getirenler 

Projesi 04.10.2017 tarihinde düzenlenen 

bilgilendirme toplantısında kamuoyuna tanıtıldı.

Türkiye genelinde 0-6 yaş işitme engelli çocuğu olan aileler için hazırlanan 

www.sesgetirenler.com adresinde uzman, aile,

destekleme videoları ve danışma hattı bulunmaktır.

Erken çocukluk ve okul öncesi dönemde yaşıtlarıyla paralel gelişim gösteren işitme engelli 

çocukların, okula hazırlanmaları ve topluma daha kolay uyum sağlamaları hedeflenen proje 

01.05.2018 tarihinde hizmete girmiştir.

Spor Faaliyetlerimiz / Koşu

39. İstanbul Maratonu’nda derneğimiz adına koşan gönüllülerimiz 

ve onlar adına bağış yapan 278 bağışçı sayesinde derneğimizin 

adını ulusal yayınlarda duyurmuş olduk.



www.cocukegitimdernegi.org.trwww.cocukegitimdernegi.org.tr

Spor Faaliyetlerimiz / Bisiklet

Spor Faaliyetlerimiz / Yüzme

“İlk Adımı At Gönüllü Ol”
Lise ve Ünitersite ile Gönüllü Çalışmalarımız

Yeni nesil gönüllülerimiz 500 km boyunca Tuna Nehri kıyısında 

pedal çevirerek derneğimizin bilinirliliğine katkı sağladılar. Yaptıkları 

tur, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı ve ulusal haberlerde yer 

buldu. Kurumumuzda eğitim alan çocuklarımız tarafından

Sabiha Gökçen Havalimanı’ nda karşılanan gönüllülerimiz şimdiden 

yeni dönem için gerekli motivasyonu aldılar. 

Teşekkürler Ulaş Yılmaz, Elyaf Enişte ve Kukla Süreyya  

Kulaçlarını bizim için atan gönüllülerimiz 29. Samsung Boğaziçi 

Kıtalararası Yüzme Yarışması, Amasra Yüzme Yarışması, 

Maltepe Su Sporları Yüzme Yarışması ve 31. Çanakkale Boğazı 

Yüzme Yarışması’ nda elde ettikleri başarı sayesinde kazandıkları 

madalyaları derneğimizde eğitim alan işitme engelli çocuklara 

armağan ettiler.    Teşekkürler Bülent Çakırer

Farklı lise ve üniversitelerde ‘’İlk Adımı At Gönüllü Ol’’ farkındalık seminerleri düzenlenerek yeni 
gönüllüleri derneğimize kazandırdık ve okulların staj programlarında yer aldık. 2017-2018 yılında 
İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, 
Üsküdar Üniversitesi, Bezmialem Üniversitesi, MEF Üniversitesi, 18 Mart Üniversitesi ve 
Yeditepe Üniversitesi öğrencileri  ile çalışmalar yapıldı.

Kabataş Erkek Lisesi ile beraber yürüttüğümüz  ‘’Sessizliğime Kulak Ver 
Projesi’’ 10. yılını geride bıraktı. Proje kapsamında Kabataş Erkek Lisesi 
9.sınıf öğrencilerine iki dönem boyunca derneğimizin işitme engelli işaret 
dili eğitmeni tarafından ders verildi. 10.yıl etkinliğimizde bizleri yalnız 
bırakmayan gönüllümüz Betül Demir canlı sahne performansı ile hem 
öğrencilerimize hem geceye katılan gönüllülerimize unutulmaz bir gece 
yaşattı.

St. Michel Fransız Lisesi ve Maslak Rotary Kulübü derneğimiz için bir araya geldi.
2017 ve 2018 Eğitim ve Öğretim yılı sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında, bu sene ilk kez işaret dili derslerine başlayan St. Michel Fransız Lisesi 
öğrencilerinin ev sahipliğinde ‘’Farkındalık Yaratma ve Müzik Dinletisi Etkinliği’’
tarihi lisesinin Jeanne d’Arc Sergi & Konser Salonunda gerçekleşti.
Etkinlikte okul öncesi eğitimini Çocuk Eğitim Derneği’ nde alan işitme
engelli ortaokul öğrencisi gitar sanatçısı Ayça Kayalı solo gitar
performansıyla, işitme engelli piyano sanatçısı
Esra Ceren Karayaka ise piyano dinletisiyle sahnedeydi.
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Bayrampaşa İTO Meslek Lisesi

Robot Takımı:

Samsung Akademi’nin desteklediği First in Spires Robot 

Yarışması’ na katılacak gençlerimizi ortak bir çalışma için 

misafir ettik. Derneğimiz için düzenlenen yarışmada robotlarını 

yarıştıran Bayrampaşa İTO Meslek Lisesi öğrencileri dereceye 

girerek derneğimizin bilinirliliğinin arttırdılar. 

College Coachint’in Çevre Koleji, Bostancı Doğa  Koleji,

Üsküdar Amerikan Lisesi, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi,

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Eyüboğlu Koleji, Robert Koleji

ve Saint Joseph Fransız Lisesi’nin gönüllü öğrencileri, 2017-2018 yılı ÇED Gönüllü Programı 

kapsamında farkında olma, farkındalık yaratma ve topluma yararlı bireyler olma yolunda ilk adımı 

attılar. 

İşaret Dili Atölyeleri:

Derneğin işaret dili atölyesinde hafta sonu açılan işaret 

dili kursunda farklı okullardan gelen lise öğrencileri 3 aylık 

dönemlerde işitme engelli olan eğitmenimizden ders 

alarak ve yeni bir dil öğrenmenin heyecanını yaşayarak sağır 

kültürünü tanıma adına ilk adımı attılar.

2018-19 dönemi için başvuruda bulunan gönüllülerimiz için 

derneğimizin gönüllü ofisinde 09.06.18 tarihinde gönüllü 

buluşması gerçekleştirildi. 

“İlk Adımı At Gönüllü Ol”
Kurumsal Gönüllü Çalışmalarımız

Samsung Türkiye 
çalışanları “Samsung 

Gönüllük Haftası” 
etkinlikleri kapsamında 

derneğimizi ziyaret 
ederek ÇED farkındalık 
toplantımıza katıldılar. 

Bayer IT gönüllü 
ekibi derneğimizde 

yetersiz olan IT 
sistemini güçlendirme 
çalışmasında bulundu. 
Verdikleri teknik destek 

sayesinde kurulan 
altyapıda verilerimizi 

daha güvenli saklıyoruz.

Caixa Bank Türkiye 
ve İspanya merkezi 

çalışanları aralarında 
başlattıkları her yıl 
bir STK’ ya yardım 
kampanyasın da 

derneğimize destek 
verdiler. “Caixa Bank 

Gönüllük Haftası” 
etkinliklerinde bir araya 

gelindi.

Çelebi Holding 
çalışanları 39. İstanbul 

Maratonu’ nda 
  adımlarını derneğimizde   

 eğitim alan işitme 
engelli çocuklar için 

attılar.
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Farklı sektörlerde 
yönetici olan iş 

insanları tarafından 
kurulan C MAJÖR 

İŞ’ten Sesler Korosu
O Ses Türkiye 

programına katılarak 
işitme engelli 

çocuklar için şarkılar 
söylediler.

Tuna Nehri’nin 
kıyısında 500 km 
bisikletleri ile yol 

alan gönüllülerimizin 
yaptığı çalışmadan 

haberdar olan 
Çiftehavuzlar Lions 
Kulübü 4-6 yaş arası 
kurumumuzda eğitim 

alan işitme engelli 
çocuklara bisiklet 

bağışladılar. 

Sensin O 
programında 

düzenlenen açık 
arttırmaya katılan 
gönüllümüz kendi 

yapmış olduğu 
besteyi O Ses 

Türkiye programında 
seslendirdi ve diğer 

açık arttırmaya katılan 
gönüllümüz bir 

arkadaşı ile birlikte 
Survivor programının 
çekimlerini izlemek 

üzere Dominik 
Cumhuriyeti’ ne 

gönderildi. 

2017 Survivor 
şampiyonu 

gönüllümüz Ogeday 
Girişken derneğimiz 

için 39. İstanbul 
Maratonu’nda koştu 

ve okulumuzu 
ziyaret ederek 

öğrencilerimizle bir 
araya geldi.

EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ

2008 yılından itibaren 0-14 yaş işitme engelli çocuk 
ve ailelerine eğitim veren kurumumuzdaki eğitim 
çalışmalarımız;

Öğretmen Eğitimlerimiz;
     2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında öğretmenlerimiz özel eğitim, dil ve konuşma terapisi, 

çocuk gelişimi, odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında uzman akademisyenlerden   

eğitimler aldı.

      Derneğimiz bilim danışma kurulu üyesi Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölümü’nden

Prof. Dr. Esra Yücel projelerimize ve eğitim kadromuzun bilgi ve becerilerine destek vermek üzere 

eğitimler verdi.

       Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi  ziyaret 

edilip bilgi paylaşımında bulunuldu. 

Ailelerimize uzman psikolog ve farklı branşlardan hocalarımız tarafından aile eğitimleri verildi.

Yeni Gönüllü
134
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Okul Gezilerimiz ve Etkinlerimiz; 
 Oyuncak Müzesine, belediyelerin kültür sanat müzelerine, Şişli Atatürk Müzesi’ne,

yaşlı bakım ve huzurevlerine ziyaretler yapıldı.

 İstanbul Modern Sanat proje departmanı çalışanları, öğretmenlerimizle birlikte 

çocuklarımıza sanatsal etkinlikler yaptırdı. 

 Kidzania oyun merkezine geziler düzenlendi.

  Ataşehir Tenis Kulübü dönemsel olarak destek vererek işitme engelli çocuklarımıza tenis 

dersleri verdi.

 

 Kabataş Erkek Lisesi ve derneğimizin öğrencileri

sekiz aylık süreçte birlikte sanatsal etkinlikler yaptılar

ve mayıs ayında sahneye konulacak performanslara

çalıştılar. Mayıs ayında gerçekleştirilen gecede

el becerilerini ve sahne performanslarını

sergilediler. 

 

 “Duyguların Harmonisi Karma Resim Sergisi’’

Lions Anadolu Yakası Federasyonu, Heybeliada

ve Salacak Lions Kulüpleri’nin sponsorlukları, desteği ile TriArtİst Sanat Atölyesi eğitmenleri

derneğimizde eğitim alan 4-11 yaş işitme engelli çocuklara resim ve elişi becerilerini arttırmak 

için çalışmalar yaptılar.

 Kriton Curi Parkı Gönüllüleri’nin her yıl düzenlediği ‘ENGELSİZLER ŞENLİĞİNE’ 

06.05.2018 tarihinde konuk STK olarak katılım gösterdik. Düzenlenen etkinlikte Çocuk Eğitim 

Derneği Korosu sahne aldı. 

 Common Purpose Türkiye Meridyen 11 katılımcıları “Tutkunu Bul ve Yansıt” temasıyla 

derneğimizin çalışmalarını yakından izlediler.

Sağlık Çalışmaları;
İşitme engelli çocukların ve ailelerinin; Göz Nurunu Koruma Vakfı’nın 

destekleriyle göz muayeneleri yapıldı. Anatomica Kulak Burun Boğaz 

Merkezi’nde düzenli dil ve konuşma terapileri, odyolojik muayeneleri 

yapıldı. İhtiyacı olan işitme engelli çocukların koklear implant 

cihazlarının dış işlemcileri yenilendi. 
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KONGRELER

SEMPOZYUMLAR - FUARLAR

FUARLAR VE KONGRELER

“Çiçeği Burnunda Anneler Buluşuyor Fuarı” na katılarak dernek tanıtımı ve işaret dili 

eğitmenimiz tarafından işaret dili atölyeleri düzenledik.

Çocuk ve Aile Fuarı’na derneğimizde eğitim alan çocuk ve anneleri ile birlikte katıldık. 

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü’nde İşitme Engelinde Eğitsel ve Yönetsel Yaklaşımı 

Sempozyumunu Medipol Üniversitesi ve Meders cihaz firması iş birliğinde düzenledik.

Koç Üniversitesi’nde üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası İşaret Dili Edinimi Konferansı’na 

(ICSLA) odyologlarımız katılarak alana yönelik yeni bilgiler edindiler. Ayrıca kongrede kahve 

aralarında, derneğimizin mutfağından çıkan tatlı ve tuzlu kurabiyeleri ikram ettik.

Çed Cep Konferansları;
25.06.18 tarihinde 2018-19 döneminde düzenli olarak 

uygulanacak ÇED Cep Konferansları’nın ilki düzenlendi. 

Connecticut Üniversitesi’nden Prof. Dr. Marie Coppola 

ve Colombia Üniversitesi’nden Prof.Dr. Annie Senghas 

deneyimlerini bizlerle paylaştılar. Düzenlenecek olan diğer 

cep konferanslarımız için ÇED sosyal medya hesaplarını takip 

edebilirsiniz.

Çocuk Eğitim Derneği

info@cocukegitimdernegi.org.tr

BARBAROS MH. FESLEĞEN SK. NO:10
BATI ATAŞEHİR / İSTANBUL

TEL:+90216 688 58 45  FAKS:+90216 688 58 46

facebook.com/cedernegi twitter.com/cedernegi @cocukegitimdernegi

youtube.com/cedernegi

Bültende yer alan etkinliklerimizi sosyal medya 
hesaplarımızdan daha detaylı takip edebilirsiniz.


