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2008 yılında erken dönem çocukluk eğitimi 
ile “Sessizliğime Kulak Ver” projesine 
katılan 18 öğrencimizi 2018 yılının Kasım 
ayında mezun ettik. 

“Sessizliğime Kulak Ver” projesi, 0-6 
yaş işitme engelli çocuk ve aile eğitimi 
projesi işitme engelli eğitiminde, okul 
öncesi ve erken çocukluk dönemine 
ilişkin farkındalığın artırılması, bu alanda 
yeni eğitim metotlarının öneminin 
vurgulanması, işitme engelli bireylerin her 
yaşta, dezavantajlı olmayan yaşıtları ile 
aynı koşullarda yaşamasının sağlanması 
amacıyla 2008 yılında başlamıştır. 

0-6 yaş arası işitme engelli çocuklara 
uygulanan eğitim programında; yaş 
gruplarına göre eğitime alınan işitme 
engelli çocuklara haftada 12, ayda 48 
saat eğitim verilmektedir.

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

Çocuk Eğitim Derneği İlk Mezunlarını Verdi
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İşitme engelli çocukların eğitimleri işitme 
engelliler, okul öncesi öğretmenleri, odyologlar, 
dil ve konuşma terapistleri, psikologlar, rehber ve 
psikolojik danışmanlar tarafından verilmektedir. 
Eğitim saatlerinin fazlalığı, çocuklara hem eğitim-
öğretim, hem sosyal gelişim, hem de dil gelişimi 
açısından olumlu gelişmeler sağlamaktadır. 

Ülkemizdeki T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
rehabilitasyon merkezlerinde ayda 8 ders saati 
bireysel, 4 ders saati grup eğitimi verilmektedir. 
Kısıtlı sürelerde verilen eğitim işitme engelli 
çocukların psiko-motor gelişimi, bilişsel düzey 
gelişimi, sosyal gelişim, dil- konuşma- dinleme 
eğitimi, gelişimi ve öz bakım becerileri gelişimi 
için ihtiyaç duyduğu eğitimleri yeterli derece 
verememektedir. Projemizde yukarıdaki bilgiler 
dikkate alınarak, yeni eğitim programının  süresi 
uzun tutulmuştur.

Ayrıca proje kapsamında, aile eğitimine daha 
fazla zaman ayrılmıştır. Ailenin bilgilendirilmesi, 
psikolojik destek, cihaz kullanımı hakkında doğru 

bilgilerin aktarılması ve çocuğun eğitim alması gerekliliğinin aileye benimsetilerek, eğitimlere 
katılımların artırılması gibi konulara çözüm üretilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, işitme 
engelli çocuklarımıza verilen eğitimlerin yanı sıra, ailelere de bir dizi eğitim ve danışmanlık 
hizmeti de verilmekte, çocukların aileleri evlerinde ziyaret edilmektedir. Böylece, işitme engeli 
ile ilgili sağlık, eğitim ve sosyal alanda bilgi sahibi olan aile, çocuğuna eğitim hayatı boyunca 
engel olmayacaktır. Kazanılan bir aile, kazanılan bir çocuk demektir.

Çocuk Eğitim Derneği İlk Mezunlarını Verdi

Sessizliğime Kulak Ver Projesi’nde eğitmen eğitimleri 
önemli yer tutmaktadır. Stichting Kentalis International 
Foundation (Viataal) eğitmenleri tarafından projede 
çalışan işitme engelliler, okul öncesi öğretmenleri, 
odyologlar, dil ve konuşma terapistleri, psikologlar, 
rehber ve psikolojik danışmanlar belirli sürelerde 
eğitimler almaktadırlar. Ayrıca derneğimizin bilim 
kurulu üyeleri tarafından eğitmenlerimize güncel 
konularda eğitimler verilmektedir.

Proje 2011 yılından itibaren okul öncesi bölümden mezun ettiği 7 yaş sonrası işitme engelli 
çocuklara da ilkokul ve ortaokul eğitimleri süresince hafta sonları etüt saatlerinde eğitim ve 
sosyal etkinliklerle destek vermektedir. Devam eden projede İstanbul Ataşehir‘de 0-14 yaş 
aralığı işitme engelli çocuk ve ailelerine eğitim verilmektedir.
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2018-2019 eğitim öğretim yılında mezunlarımız; İstanbul Modern Sanat 
Müzesi’nin yürütmüş olduğu “Sanatın Sözleri” projesi kapsamında sanatsal etkinlikler ve 
YünSA gönüllüleri ile birlikte Maslak Master Piece’da yağlı boya tablo yaptılar.

TV8’ de yayınlanan “O Ses Türkiye” yarışma programına aileleri ile birlikte izleyici olarak 
katılıp, keyifli bir gün geçirdiler. Madame Tussauds Müze gezisi yaptılar. Yaratıcı Çocuk 
Festivali’nde pandomim, jonglör ve sihirbazlık gösterileri izleyip, çocuk korolarının 
konserlerini dinleyip, danslarıyla eşlik ettiler. Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim 
Vakfı’nın on birincisini düzenlediği pikniğe katıldılar. 

Universal Honor Society öğrencileri ile öğrencilerimiz 
Şükrü Şaraçoğlu Stadyumu ve müzesini gezdiler.

Mezunlarımızla yapılan tüm çalışmalara, derneğimizde 
eğitim alan diğer yaş aralıklarındaki işitme engelli 
öğrencilerimiz de katılmıştır.

Mezunlarımızla Devam...



 Çocuk Eğitim Derneği | Faaliyet Raporu | 2018 - 2019 Haziran | 5

www.cocukegitimdernegi.org.tr

Mezunlarımızla Devam...
Samsung Electronics Türkiye ve Çocuk Eğitim 
Derneği’nin birlikte yürüttükleri Ses Getirenler 
projesinin ikinci etabında; www.sesgetirenler.com 
adresinden düzenli olarak eğitim videolarını izleyen 
ve uzmanlarımızla iletişimde olan anneler çocukları 
ile birlikte İstanbul’da misafir edildiler. 15- 19 Haziran 
2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen programda; 
ÇED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Cenker Ilıcalı 
ve Samsung Türkiye Dış İlişkiler Sorumlusu Cüneyt 
Bilgiç, ailelerle ve çocuklarla bir araya geldi.

Ses Getirenler Projesi Anneleri ve Çocukları İstanbul’da 

Anneler Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Esra Yücel “İşitme 
Yolculuğunda Çocuğunuz ve Siz”, Medipol Üniversitesi Odyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. 
Bülent Şerbetçioğlu “İşitme Engelli Çocukların Odyolojik Sorunları ve Çözüm Önerileri”, 
ÇED PDR Uzmanı Şebnem Tezcanlı “Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Dönemde Aile ve 
Çocuk” başlıklı sunumları gerçekleştirdi. Anatomica Tıp Merkezi’nde, işitme engelli 
çocuklarımızın KBB ve Odyoloji kontrolleri yapıldı. İstanbul ve Anadolu’dan gelen işitme 
engelli çocuğu olan annelere İstanbul Boğazı’nda boğaz ve tarihi yarımadada Topkapı 
Sarayı, Ayasofya ve Sultan Ahmet Camii gezisi yaptırıldı. 



İlk Adımı At Gönüllü Ol

Okullarla Gönüllü Çalışmalarımız
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“İlk Adımı At Gönüllü Ol” projemiz kapsamında, 152 
gönüllümüzle birlikte sosyal sorumluluk çalışmaları 
gerçekleştirildi. Özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarında 
çalışan bireysel gönüllüler ve lise, üniversite öğrencileri ile bir 
araya gelen derneğimiz, farkındalık seminerleri ve işaret dili 
eğitim çalışmaları yaptı.

2018-2019 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, 
Üsküdar Üniversitesi, Bezmialem Üniversitesi öğrencileri 
ile gönüllü ve staj programları dahilinde çalışmalar yapıldı.

Kabataş Erkek Lisesi ile beraber yürüttüğümüz ‘’Sessizliğime Kulak Ver Projesi’’, 
11. yılını geride bıraktı. Proje kapsamında Kabataş Erkek Lisesi 9.sınıf  öğrencilerine, 
iki dönem boyunca derneğimizin işitme engelli işaret dili eğitmeni tarafından 
ders verildi. Çocuk Eğitim Derneği ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, yıl sonu 
etkinliğinde misafirlerimize unutulmaz bir gece yaşattı.

L. Frank Baum’un unutulmaz çocuk klasiği 
Sihirbaz Oz, işitme engelli çocukların 
eğitimlerine destek olmak için , Samsung 
çalışanları tarafından sahnelendi. BKM’de 
28 Nisan Pazar günü saat 16:00 ve 
19:00’da sahnelenen Sihirbaz Oz tiyatro 
oyununun tüm gelirleri, Çocuk Eğitim 
Derneği’ne bağışlandı. İstanbul Devlet 
Operası ve Dublaj Sanatçısı Özlem Abacı 
ve İstanbul Devlet Operası Rejisörü 
Esra Tütüncüoğlu tarafından uyarlanan 
oyuna işitme engelli öğrencilerimiz de 
danslarıyla eşlik ettiler.

Sihirbaz Oz İşitme Engelli Öğrencilerimiz için Sahnelendi 

Gönüllü Faaliyetlerimiz



Kurumsal Gönüllü Çalışmalarımız
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Sihirbaz Oz İşitme Engelli Öğrencilerimiz için Sahnelendi 

Gönüllü Faaliyetlerimiz

Sessizliğime Kulak Ver Projesi 11. Etkinlikleri

Saint Michel Fransız Lisesi 
öğrencilerine bu yıl da sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında 
işaret dili eğitimleri verildi.

Bahçeşehir Mef Okulları ilk 
ve orta sınıf öğrencileriyle “İlk 
Adımı At Gönüllü Ol Semineri” ve 
“İşaret Dili Atölyesi” yapıldı.

Şişli Terakki Lisesi Levent Yerleşkesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında, derneğimizin okul öncesi dönem bölümünde eğitim alan öğrencilerimiz 
için bağış kampanyası düzenledi. Öğrenciler, okulumuza kırtasiye bağışında 
bulunup, işitme engelli çocuklarımızla güzel bir gün geçirdiler.

MTU Motor, 2018- 2019 yılında derneğimizde yapılan eğitimi desteklemek 
için bölgelerden gelen personel eğitimlerini Çocuk Eğitim Derneği toplantı 
odasında gerçekleştirdi. 3 Aralık Engelliler Günü seminerimizi Hadımköy MTU 
Motor yerleşkesinde Çocuk Eğitim Derneği yöneticileri ve işaret dili eğitmeni 
ile birlikte gerçekleştirdik.

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri 
ile işaret dili öğretmenimiz ilk 
defa bir araya geldi ve işaret dili 
eğitimleri gerçekleştirildi.

Koç Üniversitesi ELC for Kids 
programı yaz dönemi 9-13 
yaş arası katılımcılarına, Çocuk 
Eğitim Derneği işaret dili eğitmeni 
Funda Döğer tarafından işaret dili 
eğitimleri verildi.
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Ford Otosan İnsan kaynakları departmanı, Common Purpose- Ortak İdealler 
Derneği çalışmaları kapsamında derneğimizden “İlk Adımı At Gönüllü Ol” eğitimi 
alıp, işitme engelli çocuklarımızla birlikte etkinlik yaptı.

Onka Grup, BDP International’ın kutlama gecesinde yapılması planlanan hediyelik 
eşya harcamasını işitme engelli çocukların eğitimi için bağışladı.

Özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları çalışanlarından oluşan 
Meridyen 12 grubuyla, derneğimizde “Gücümüzü Nereden Alırız” 
modülü gerçekleştirildi. Common Purpose’n 17 Mart Yaşlılar 
Haftası nedeniyle düzenlediği etkinlikte 4-6 yaş öğrencilerimiz, 
Darülaceze sakinlerine dansları ile eşlik ettiler. 

Özel Sektör Derneği’nin yürüttüğü “Çalışan Gönüllü Haftası” projesi kapsamında 
Zorlu Holding çalışanları, derneğimizdeki 4-6 yaş işitme engelli çocuklarla 
etkinlikler düzenledi..

YünSa, 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılında eğitim programımızı gıda 
ve kırtasiye bağışı ile destekledi. İnsan kaynakları departmanı, 4-14 yaş 

arası işitme engelli öğrencilerimize yağlı boya çalışması yaptırdı.

İspanya ve Türkiye çalışanları, aralarında başlattıkları her yıl bir STK’ya yardım 
kampanyasında derneğimize bağış yaptılar.

ARC Eğitim Danışmanlık Hizmetleri 2018-2019 yılında, kurumundan eğitim 
alan tüm katılımcılarının adına derneğimize bağış yaparak, katılımcılara dijital 

sertifika göndermektedir. Bu uygulamayla işitme engelli çocukların eğitimi için 
farkındalık çalışması gerçekleştirmektedir.

Remax Lotus Gayrimenkul Danışmanı Ahmet Burak Elçi, portföyünden 
hizmet alan kişilerin adına, derneğimizdeki işitme engelli çocukların 

eğitimine destek sağlamak için bağış yapmaktadır. 



2018- 2019 Haziran döneminde 

152 gönüllü ile bireysel olarak 
minimum 40 saat,

 maksimum 80 saat gönüllü 

Sosyal sorumluluk projelerinde 
grup olarak 150 saat 

460 aile üyesine 

hizmeti verildi.

 Çocuk Eğitim Derneği | Faaliyet Raporu | 2018 - 2019 Haziran | 9

www.cocukegitimdernegi.org.tr

Benjamin Button Kadınları 
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş, Ünsped Kadın Liderliği 
Gelişim Komitesi olarak kurulan grup, 2019 yılında düzenleyecekleri etkinliklerde 
işitme engelli çocukların eğitimine destek vermek için çalışmalar yapmaktadır. 
BPW Maiden’s Tower İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği tarafından 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde 
konuşmacılara verilecek sertifikalar derneğimiz tarafından düzenlenmiştir. Sertifikalar için 
Benjamin Button Kadınları tarafından derneğimize bağış yapılmıştır. Ayrıca etkinlikte işitme 
engelli çocuklarımızın eğitimi ve çalışmalarımız hakkında katılımcılara bilgilendirme yapılmıştır. 
Benjamin Button Kadınları tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda BİLTES 
Koleji Kemerburgaz Kampüsü’nde düzenlenen kermesin geliri, derneğimize bağışlandı.

“Anne Okulu” 
Annelerimize; anne, eş, aile ferdi, çalışan ve arkadaş gibi kişisel ve toplumsal rollerimizde 
gerekli olan, yaşama ait olan tüm bilgileri eğlendirerek vermeyi hedefleyen Anne Okulu 
programımız başlamıştır. Eğitim- öğretim saatlerinin haricinde annelerimiz; Sessizlikte 
Diyalog Müzesi, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, Sultan Ahmet Camii ve İstanbul Boğaz 
turu etkinliklerine katılmışlardır. İkinci dönem eğitimlerimiz, 2019 Ekim ayında başlayacaktır. 

2018 Eylül ayının ikinci haftası 
başlayan 2018- 2019 eğitim ve 
öğretim programımız 2019 yılı 
Haziran ayında tamamlanmıştır. 

Yaz dönemi eğitim programımız, 
Haziran - Eylül ayları arasında 
yapılmaya devam edilmektedir.

Eğitim Çalışmalarımız 



“Baba Toplantılarımız”

“Gönüllü Toplantımız” 
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Kongreler- Sempozyumlar-Fuarlar
Derneğimiz; 9. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde ve kongre 
etkinliklerinin duyuru ve tanıtım çalışmalarında görev aldı. Derneğimizin eğitimcileri, aynı 
zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi Odyoloji Bölümü’nün düzenlemiş olduğu “İşitsel 
Terapide Aile Eğitimi” başlıklı kongrede düzenlenen panelde konuşmacı olarak yer aldı. 
Medipol Üniversitesi Odyoloji Bölümü’nün düzenlemiş olduğu kariyer günlerinde sunum 
yapıldı, çalışmalarımız tanıtıldı ve yeni odyolog adayları ile tanışıldı. 

3 Aralık Engelliler Günü’nde,  dernek yönetim kurulu başkanımız Dr. Ömer Cenker Ilıcalı, 
Maltepe Belediyesi ve Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu’ndan erken çocukluk ve okul 
öncesi dönemde eğitim alanında yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ödül aldı. 

Dernek yönetim kurulu başkanımız Dr. Ömer Cenker 
Ilıcalı, kurumumuzda eğitim alan 0-6 yaş arası işitme 
engelli çocuğu olan babalara “Erken dönem ve okul 
öncesi dönemde işitme engelli çocuklarımız için neden 
dil?” başlıklı, sağlık ve eğitim alanında önemli noktalara 
değindiği bir baba eğitim toplantısı düzenledi. 

2018-2019 yılı gönüllü toplantımız, dernek yönetim kurulu başkanımız 
Dr. Ömer Cenker Ilıcalı, dernek genel müdürümüz Melike Argiş ve 
Acıbadem Üniversitesi PDR Bölümünden yeni mezun olan Sena Özkan 
tarafından gerçekleştirildi. 

Erken 
dönem ve okul 
öncesi dönemde 
isitme 
engelli 
çocuklarimiz 
için neden dil?

,

Çocuk E

info@cocukegitimdernegi.org.tr

BARBAROS MH. FESLE
BATI ATA STANBUL

+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 
zdan daha deta


