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Pandemi Döneminde Çocuk Eğitim Derneği (ÇED) Faaliyetleri
TC. Millî Eğitim Bakanlığı, 16.03.2020 tarihi itibariyle diğer eğitim merkezleri ile birlikte eğitim 
merkezimizin eğitimlerini durdurmuştur.  Süreç şu şekilde ilerlemiştir:

Dernek ve eğitim binamız steril edilerek, kapatıldı.

Sosyal medya ve www.sesgetirenler.com adresimizden 
işaret dili ve sözlü anlatımla Covid-19 ile ilgili ailelerimizi 
bilgilendiren videolar yayınlandı. 

Dernek eğitim merkezinde eğitim alan işitme engelli 
çocukların aileleri ile ilgili ders etkinlikleri, öğretmenleri 
tarafından takip edildi. 

Uzmanlarımız, 2017 yılından itibaren Samsung Elektronics 
Türkiye ile birlikte yürütülen “Ses Getirenler Uzaktan Eğitim” 
projesi kapsamında, www.sesgetirenler.com adresinden 0-6 
yaş işitme engelli çocuğu olan ailelere hizmet vermeye devam 
ettiler.

Pandemi öncesindeki burs yardımlarımız, pandemi döneminde 
de düzenli olarak verilmeye devam etti.

Pandemi sürecinde işsiz kalan velilerimize gıda desteği verildi.

23 Nisan Ulusal Egemen Çocuk Bayramı’nda Takeda İlaç Sanayi 
tarafından 18 ay-3 yaş arası işitme engelli çocuklarımızın 
evlerine boyama kalemleri ve oyun hamurlarından oluşan 
hediye setleri teslim edildi.

Özlem Abacı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 100. Yıl’ı anısına bestelediği Rüya adlı parça, 
derneğimizin öğrencileri ile düzenlenen “Gücümüz Sesimizde 
Değil Yüreğimizde” projesi sosyal medya hesaplarımızdan 
duyuruldu ve ulusal televizyon kanallarında haberi yapıldı. Bu 
projeye odyologumuz ve işaret dili tercümanımız Tuğçe Etkin 
destek verdi. 

AKENERJİ, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda, 
“Enerjinle Fark Yarat” projesi kapsamında 13-16 yaş 
arası öğrencilerimizin evlerine Mandala boyama 
kitabı ve kalemleri gönderdi. Öğrencilerimiz, işaret dili 
ile bir video çekerek bu güzel hediyelere teşekkür etti. 
Bu video, AKENERJİ ve derneğimizin sosyal medya 
hesaplarında yayınlandı. Projeye odyologumuz ve 
işaret dili tercümanımız Tuğçe Etkin destek verdi.

Türkiye Motosiklet Platformu vesilesiyle 
Mahdi Musameh tarafından işitme engelli 
bir öğrencimizin iki kulağı için işitme cihazı 
bağışlandı.
 
Op. Dr. Celal Kadı tarafından işitme engelli 
öğrencilerimize ve kardeşlerine terlik, eşofman 
takımı, iç çamaşırı, maske ve sabun bağışı yapıldı.

Telabyat’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev alan 
Binbaşı Nevzat Durmaz tarafından Türkiye’ye 
getirilerek ön tetkikleri yapılan 9 yaşındaki Suriyeli 
kız çocuğu Maram Munahir, İstanbul’da bulunan 
Anatomica Tıp Merkezi’nde başkanımız Dr. Ömer 
Cenker Ilıcalı tarafından muayene edilip, gerekli 
tetkikleri yapıldı. Odyolife İşitme Cihazları’nın da 
desteği ile Op. Dr. Celal Kadı, kız çocuğunun iki 
kulağına işitme cihazı bağışlandı.

Maram Munahir’in işitme engelli olan kız 
kardeşi de İstanbul’a getirilerek, gerekli tetkikler 
yapıldıktan sonra cihazlandırılacak ve iki kardeş, 
İstanbul’da bulunan derneğimizin eğitim 
merkezinde bir yıl süreyle eğitim alacaktır.

2020 Yaz Dönemi Eğitim Programımız 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15.06.2020 tarihi itibariyle Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’ne açılış izni 
vermiştir. Derneğimiz yaz dönemi eğitim çalışmalarına 07.07.2020’de başlamıştır. 

Bu süreçte yeniden tüm dezenfekte işlemleri tamamlanan eğitim kurumumuza ve dernek binamıza Ziebart Türkiye 
tarafından dezenfekte sıvıları bağışlanmıştır. Ayrıca personelimiz ve öğrencilerimizin siperlikleri de Kare Tasarım 
tarafından bağışlanmıştır. Ailelerimizin dış mekan eğitimleri ve bekleme noktaları için de Blue Chip Creative Events 
tarafından 30 kişilik bahçe koltuğu bağışlanmıştır.

Pandemi günlerinde okul bahçemizdeki can dostumuz Lili’yi ve yavru kedileri yalnız bırakmamak ve mamalarını vermek 
için bahçemizi ziyaret ettik. Ayrıca bahçemizdeki yavru kedileri ve Lili’yi sabah, akşam yalnız bırakmayan, Ataşehir’de 
yaşayan hayvan severlere de gönülden teşekkür ediyoruz. 
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Sessizliğime Kulak Ver Projesi Hızını Kesmeden Devam Ediyor
“Sessizliğime Kulak Ver” projesi kapsamında 0-6 yaş arası işitme engelli çocuklara uygulanan 
eğitim programında; yaş gruplarına göre eğitime alınan işitme engelli çocuklara eğitim 
verilmektedir. İşitme engelli çocukların eğitimleri; işitme engelliler ve 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. 

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 verilmekte, çocukların aileleri evlerinde ziyaret 
edilmektedir.

2019-2020 yılında öğretmen ve aile eğitimlerimiz, Bilim Kurulu Başkanımız Medipol Üniversitesi 
Odyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu ve bilim kurulu üyemiz Hacettepe 
Üniversitesi Odyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Esra Yücel tarafından verilmiştir.
 
Proje kapsamında, 2011 yılından itibaren okul öncesi bölümden mezun edilen 7 yaş sonrası 
işitme engelli çocuklara da ilkokul ve ortaokul eğitimleri süresince, hafta sonları etüt saatlerinde 
eğitim ve sosyal etkinliklerle destek verilmektedir. 
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Ses Getirenler Projesi Üçüncü Yılında
Samsung Electronics Türkiye ve ÇED’in birlikte yürüttükleri “Ses Getirenler” projesi, 
www.sesgetirenler.com adresinden düzenli olarak hizmet vermeye devam etmektedir. 

Pandemi sürecinde işitme engelli çocukları ile evlerde kalan ailelere destek sağlayan 

projenin üçüncü etabı için çalışmalar başlatılmıştır. Üçüncü etapta 0-6 yaş arası 

işitme engelli çocuğu olan ve web sayfasını düzenli olarak 

takip eden, danışman ve uzmanlarla iletişim halinde olan 

aileler, İstanbul’da misafir edileceklerdir. Bir hafta sürmesi 

planlanan programda konusunda uzman akademisyenler 

tarafından seminerler verilecek, çocukların KBB ve Odyoloji 

kontrolleri yaptırılacak ve kültürel tur düzenlenecektir.

7-14 yaş işitme engelli çocuklar 
için açılan kursumuz, Ataşehir 
Belediyesi’nin desteği ile duyurulmuş 
ve Ataşehir’deki çocuklar eğitim için 
yönlendirilmiştir. Pademi nedeniyle 
Mayıs ayında planlanan sahne 
performansı gerçekleştirilememiştir. 

Yıl içinde Ataşehir’de ikamet eden ve 
engelli çocuğu olan ailelere psikolojik 
destek verilmiştir. 

Ataşehir Belediyesi’ndeki 
müdürlüklere işaret dili eğitimleri 
düzenlenmiştir. 

Elazığ Depreminde Depremzedelere Yardım 
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremde ihtiyacı 
olan ailelere ulaştırılmak üzere 0-14 yaş arası çocuklar için derneğimiz tarafından kıyafet 
yardımı yapıldı. Kıyafetler, deprem bölgesine Ataşehir Belediyesi’nin yardım tırları ile 
ulaştırıldı.

Ataşehir Belediyesi ile Birlikte Yürütülen Çalışmalar
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Şiirler ve Şarkılar İşitme Engelli  Çocuklar için Buluştu
ÇED adına ev sahipliğini Tezmaksan A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu’nun 
üstlendiği “Şiirler ve Şarkılar Çocuklar 
İçin Buluşuyor/Semiha Can & Cengizhan 
Sönmez Konseri”, işitme engelli çocuklar için 
Saadet Özsırkıntı’nın sunumuyla, 04.10.2019 
tarihinde İş Sanat Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. İş insanı Semiha Can, sanatsal 
yönü de olan iş insanlarının bu özelliklerini 
toplumsal faydaya dönüştürmesi için gecede 
sahne aldı. Can, işitme engelli çocukların 
eğitim ve sağlık alanında desteklenmesi için 
bilet satışlarının gerçekleştirilmesini ve tüm 
gecenin sahne organizasyonunu yürüttü. 
Can’a, dernek başkanımız Dr. Ömer Cenker 
Ilıcalı tarafından, geceye katkılarından dolayı 
plaket sunuldu.
İşitme engelli çocuklar yararına düzenlenen 
gecede Can’a TRT İstanbul Radyosu 

ses sanatçısı Cengizhan Sönmez de 
eşlik etti. Gecenin gerçekleşmesine 
verdikleri destek için TRT sanatçısı 
Cengizhan Sönmez’e, Huhtamaki 
TURKEY adına Genel Müdür Özhan 
Can’a, Fatih Kıral Mobilya adına 
Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kıral’a, 
Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye, TV8-Acun 
Medya Grubu adına İK Direktörü 
Emir Özkan’a, TGL Gümrük 
Müşavirliği Ltd. Şti. adına Yönetim 
Kurulu Üyesi Turhan Gündüz’e, ONS 
Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. adına 
Ümit Evbaşı’na, Göncay Plastik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına İbrahim 
Göncay’a, KOÇ Gıda adına Ertuğrul 
Koç’a, CEM Ofset Matbaacılık San. 
A.Ş. den Emre Duran’a teşekkür 
plaketleri verildi.
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ipk.adimadim.org ile “İyilik Peşinde Koştuk”
ÇED, 41. İstanbul Maratonu’nda işitme engelli çocukların erken ve okul öncesi 
dönemde eğitim almalarını sağlamak için “Sessizliğime Kulak Ver” projesi kapsamında 
03.11.2019 Pazar günü 15 K maratonuna katıldı. ÇED, ipk.adimadim.org sayfasında 
başlattığı kampanyada, Yıldız Takımı’nda birinciliği üstlendi. Tv8- Acun Medya, Fark 
Holding, YünSA, Total, Benjamin Button Kadınları Grubu, Özüm 10.000 Girişimci Kadın 
Platformu koşu takımları ve bireysel katılanlardan oluşan 113 kişi, işitme engelli 
çocuklar için iyilik peşinde koştular.

Mezunlarımız Saros’ta  
ÇED’de bebeklik dönemlerinden itibaren eğitim alan ve akademik eğitim bölümünden mezun 
olan işitme engelli öğrencilerimiz, 2019 yazında Saros Göktepe Tabiat Parkı’nda 4 günlük bir tatil 
yaptılar.
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Kabataş Erkek Lisesi

Kadıköy Anadolu Lisesi

Kabataş Erkek Lisesi ile beraber yürüttüğümüz ‘’Sessizliğime Kulak Ver” projesi, 12. 
yılını geride bıraktı. Proje kapsamında Kabataş Erkek Lisesi 9.sınıf öğrencilerine, iki 
dönem boyunca derneğimizin işitme engelli işaret dili eğitmeni tarafından ders 
verildi. Bu yıl pandemi nedeniyle öğrencilerin yılsonu etkinliği gerçekleştirilemedi. 

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri ile işaret dili eğitimleri gerçekleştirildi. Pandemi 
sebebiyle yıl sonu etkinliği gerçekleştirilemedi. 

Eğitim Kurumları

Diş Hekimi Cihan Karalök - Diş Taraması   
Diş Hekimi Cihan Karalök, 18-36 ve 36-72 aylık 
çocuklarımızın rutin diş muayenelerini yaptı ve 
çocukların annelerine diş bakımı üzerine iki günlük 
bir seminer verdi. 

Göz Nurunu Koruma Vakfı - Göz Taraması
Göz Nurunu Koruma Vakfı, bu yıl da 18-72 aylık işitme engelli 
çocuklarımızın rutin göz muayenelerini yaptı. Gözlüğe ihtiyacı 
olan işitme engelli öğrencilerimiz, vakfın Bayrampaşa ve 
Maltepe’de hizmet veren hastanelerine yönlendirildi.

Kadın Sesleri İşitme Engelli Çocuklar için Söyledi
Ecz. Gaye Kurt ve Benjamin Button Kadınları’ndan oluşan Kadın Sesleri, 
işitme engelli çocuklar için Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen gecede sahne aldı

“İlk Adımı At Gönüllü Ol” projemiz kapsamında, 211 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.

GÖ NÜLL Ü

Staj
2019-2020 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, 
Medipol Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, 
Bezmialem Üniversitesi, öğrencileri ile staj programları dâhilinde 
çalışmalar yapıldı. 

Gönüllü Faaliyetleri
 
İlk Adımı At Gönüllü Ol 
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KOÇ ELC For Kids
Koç Üniversitesi ELC for Kids programının 2019 yaz dönemi 9-13 yaş arası 
katılımcılarına, derneğimizin işaret dili eğitmeni Funda Döğer tarafından işaret 
dili eğitimleri verildi.

İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü öğrencileri, ÇED ile 
birlikte gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, işaret dili 
ile hazırlanan “Moni ile Bobo” isimli hikaye kitabı için bir araya geldiler.

Kitap, İKÜ İletişim Sanatları öğrencilerinin üç ay süren çalışmaları sonucunda, 2 yaş üstü 
işitme engelli çocuklar ve aynı gelişim düzeyindeki yaşıtlarına yönelik, görsel ağırlıklı ve 
çocukların bilişsel süreçlerini geliştirme adına soru-cevap yapmalarını sağlayacak şekilde 
hazırlandı. İçerik oluşturulurken; işaret dili eğitmeni, işitme engelliler öğretmeni, uzman 
odyolog ve uzman psikolojik danışmandan destek alındı.

Kitabın en önemli özelliği, tüm sayfaların QR kod (karekod) ile desteklenmesidir. QR kod 
okutulduğunda hikâye işaret diliyle aktarılmaktadır.

 “Moni ve Bobo” hikâye kitabına ulaşan işitme engelli ebeveynler, bu hikâyeyi işitme 
engeli olan ya da olmayan çocuklarına, işaret dili ile anlatabileceklerdir. Ayrıca işitme 
engelli çocuğu olan aileler, işaret dili kullanımı ile çocuklarının dil-işitsel edinimlerine, 
bilişsel ve kişisel gelişim süreçlerine destek olacaklardır.

Rutin alışkanlıkları içinde çocukları ile birlikte kitap okumak olan ailelerimiz de QR  kod 
özelliği ile çocuklarının işaret dili ile tanışmalarını sağlayacaklar. Bilimsel araştırmalar 
gösteriyor ki çok dilli ortamda 
bulunan çocukların dil yetenekleri, 
tek dilli ortamdaki çocuklara göre 
daha gelişmiş durumdadır. 

İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim 
Sanatı Bölümü öğrencileri ve ÇED’in 
birlikte çalışarak hayata geçirdiği 
bu sosyal sorumluluk projesinin 
gelecekte başka kitaplara ve 
çalışmalara örnek olmasını diliyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi ile Moni ve Bobo Hikâye Kitabı Projesi

İstanbul Okan Üniversitesi 
Eğitim merkezimizin oyun parkı ve ahşap oyuncakları, İstanbul Okan 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından zımparalandı ve boyandı. 

İLK ADIMI AT
GÖNÜLLÜ OL



10 | Faaliyet Raporu  2019 - 2020 Temmuz

www.cocukegitimdernegi.org.tr

Kurumlar

2019 yılında 31.incisi düzenlenen “Samsung Boğaziçi Kıtalararası 
Yüzme Yarışı” aktivitesine 0-6 yaş arası işitme engelli çocuklar ve 
ailelerine destek olma amacıyla katılan çalışan gönüllüler, iki kıta 
arasında kulaç atarak, destekçilerinden “Ses Getirenler” projesinin 
duyurulması için destek istediler. 

2019-2020 eğitim - öğretim yılında, işitme engelli çocukların 
eğitimlerini desteklemek ve farkındalık yaratmak adına Akenerji 
insan kaynakları departmanı ile bir araya geldik ve işaret dili atölyesi 
gerçekleştirdik. Pandemi sürecinde de bizleri destekleyen Akenerji’nin 
“çalışan gönüllüleri”, yeni yıl döneminde de 3-6 yaş aralığındaki tüm 
işitme engelli öğrencilerimize yeni yıl hediyeleri aldılar. Akenerji, ayrıca 
kaynak geliştirme çalışmalarımıza da destek olmak adına internet 
mağazamızdan satın aldığı ürünleri, özel günlerde personeline hediye 
etmektedir.

YünSA, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında mutfağımızı gıda ve 
kırtasiye bağışı ile destekledi. Ayrıca 41. İstanbul Maratonu’nda çalışan 
gönüllüleri ile işitme engelli çocuklarımıza burs desteği sağladılar.

Zorlu Holding çalışanları, Özel Sektör Derneği’nin yürüttüğü “Çalışan 
Gönüllü Haftası” projesi kapsamında derneğimizdeki okul öncesi 
dönem işitme engelli çocuklarla etkinlikler düzenledi. Gönüllüler, işaret 
dili atölyesine katıldılar. 

Caixa Bank İspanya ve Türkiye çalışanları, aralarında başlattıkları “Her Yıl 
Bir STK’ya Yardım” kampanyası kapsamında 2019 yılında da bağışlarıyla 
işitme engelli öğrencilerimizin eğitimlerine destek verdiler.

Teb Cetelem çalışanları, Özel Sektör Derneği’nin yürüttüğü “Çalışan 
Gönüllü Haftası” projesi kapsamında derneğimizdeki okul öncesi 
dönem işitme engelli çocuklarla etkinlikler düzenledi. Gönüllüler, işaret 
dili atölyesine katıldılar. 
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2019-2020 Eğitim ve Öğretim Dönemi

07 Temmuz 2020’de Eğitim Yeniden Başladı
16.03.2020 tarihinde pandemi nedeniyle ara verilen eğitimimiz, 07.07.2020 itibariyle 
yeninden başlamıştır. Yeni dönemle birlikte hepimizin sağlığı için gerekli tedbirler 
alınmış olup, ailelerimiz ve personelimiz tüm kurallara hassasiyetle uymaktadır. 
Eğitim binamıza girişlerde personel ve öğrencilerimiz sınıflara ateş ölçümleri yapılıp, 
iç mekân ayakkabılarını giydikten sonra alınmaktadır. Mutfağımız kapalı olduğundan, 
toplu yemek dağıtımı geçici bir süre durdurulmuştur ve yemek ihtiyaçları bireysel 
olarak giderilmektedir. Yaz mevsimi nedeniyle bahçemizdeki çınar 
ağacımızın gölgesinde maksimum 4 kişiden oluşan geniş oturma 
alanları oluşturulmuştur. Çocukların okula transferini sağlayan servis 
araçlarımızda da aynı koşullarda ciddi tedbirler alınmıştır. 
Grup eğitimleri, tedbir amaçlı olarak Eylül ayına kadar durdurulmuş 
olup, birebir eğitimler verilmeye devam etmektedir. Tüm 
eğitimlerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmekte; 
çocuklarımız ve ailelerimiz bu konuda bilinçlendirilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme
İşitme engelli öğrencilerimize yaş aralıklarına göre; altı ayda bir; gelişim, dil ve 
konuşma gelişimi ve işaret dili değerlendirmeleri yapılmaktadır. Yılda bir Tedil, Tifaldi 
ve Metropolitan testleri, ev ve okul ziyaretleri ile gelişim gözlem değerlendirmeleri 
yapılmakta ve göz, diş taramaları gerçekleştirilmektedir. 

2019 Haziran faaliyet raporumuzun ardından oluşturulan 12 aylık planlanan eğitim programımız, 
16.03.2020’de pandemi nedeniyle ara verildi. Bu süreçte, 0-14 yaş arası 115 işitme engelli 
öğrencimiz, 9.5 aylık süreçte, haftalık olarak 12 saat birebir eğitim aldılar.

Öğrencilerimiz, 16.03.2020 -07.07.2020 tarihleri arasında uzaktan 
eğitim desteği ile evlerden takip edildiler.

Psikolojik desteklerimiz, telefondan ve görüntülü olarak yürütüldü.
9.5 aylık süreçte, 211 gönüllü ile bireysel olarak minimum 40, 
maksimum 80 saat gönüllü çalışmaları yapıldı. Pandemi sürecinde 
toplu çalışmalara ara verildiği için yeni gönüllülerimizle internet 
ortamında bir araya gelinmektedir.
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Anne Okulu
Anne Okulu eğitim programımız, pandemi nedeniyle 16.03-07.07.2020 tarihleri arasında 
yapılamadı.

Ailelerimiz bu süreçte gerek öğretmenlerimizle, gerek aile eğitim koordinatörümüz ve 
psikolojik danışmanımız ile iletişim halinde oldular.

07.07.2020 itibariyle, yeni eğitim dönemimizde 4-5 kişilik anne gruplarına bahçemizde 
hazırlanan alanda eğitimler verilmektedir.

Konferans - Panel

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü Konferansı
İstanbul Medipol Üniversitesi Profesyonel Gelişim Kulübü ve İşitme Denge Topluluğu tarafından düzenlenen “3 Mart Dünya 
Kulak ve İşitme Günü Konferansı”, uzmanların sunumlarıyla gerçekleştirildi. Konferansta Medipol Üniversitesi Odyoloji 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu, “İşitme Engelli ve Odyoloji” başlıklı bir sunum yaptı. Ercüment Tanrıverdi, Erol 
Belgin, Sinan Bilgiç ve Pelin Atik de günün anlam ve önemine ilişkin değerli bilgilerle katkıda bulundular. ÇED Başkanı Dr. 
Ömer Cenker Ilıcalı konferansta “Erken Dil Kazanımının Önemi” adlı bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlik, işitme engelli balerin 
Eda Tavacı’nın bale gösterisi ile son buldu. 

5. Ulusal Disiplinler Arası Erken Çocuklukta 
Müdahale Kongresi
UDEMKO2020’nin ana teması “Bilimsel Bilgiyi Uygulamaya 

Yansıtma” olan kongresi, 27-29 Haziran 2020 tarihinde, ZOOM 
Uygulaması ile çevrimiçi (Online) olarak gerçekleştirildi. 
Kongreye, Türkiye’nin dört bir tarafından erken çocuklukta 
müdahale uzmanları, araştırmacılar, uygulamacılar, aileler, 
öğrenciler katıldı.  “Erken Müdahale Süreçlerinde İşaret Dilinin 
Yeri” panelinde Dr. Ody. Şenay Altınyay, Uzm. Ody. Oya Tanyeri 
ile dernek genel müdürümüz. Melike Argiş konuşmacı oldular. 
Dernek genel müdürümüz 0-6 yaş aralığındaki işitme engelli 
çocuk ve aile eğitiminde işaret dili programımızı tanıttı.

Ne Çocuk Ne Ergen
1.12.2019 tarihinde Ataşehir Belediyesi’nin destekleri 
ile ÇED’de eğitim alan işitme engelli çocuk 
ebeveynleri ve Ataşehir’de ikamet eden annelerin 
katıldığı Ne Çocuk Ne Ergen paneli gerçekleştirdi. 
Panelin moderatörlüğünü Fenerbahçe Üniversitesi 
Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Güzel 
yaparken, ÇED Aile Eğitimi Koordinatörü Psk. 
Dan. Şebnem Tezcanlı, Tezmaksan Makine Sanayi 
Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Oyuncu 
Ayşe Tolga ve Doç. Dr. Yavuz Dizdar da panele 
konuşmacı olarak katıldı.

Baba ve Gönüllü Toplantılarımız
Baba ve gönüllü toplantılarımız, pandemi nedeniyle gerçekleştirilemedi. Görüşmeler 
uzaktan telefon bağlantısı ile gerçekleştirilmektedir.
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