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Düzenli Bağışçı Kimdir?
Düzenli bağışçı, Çocuk 
Eğitim Derneği’nin 
ihtiyaçları ve çalışmaları 
doğrultusunda, derneğe 
düzenli olarak destekte 
bulunan gönüllüdür. 

Bağış Tutarı: Bir 
öğrencinin aylık burs 
bedeli 150 TL’dir. İsteğe 
bağlı olarak 50 TL ya da 
100 TL de 
bağışlayabilirsiniz.

Aynı anda birden fazla öğrencinin bursunu da 
karşılayabilirsiniz.

Düzenli
Bağışlarınızla
İşitme Engelli
Bir Çocuğun 
Eğitimine 
Destek Verin

Bağış Yapma Yöntemleri:

1. https://fonzip.com/ced/bagis 
üzerinden kredi kartı ile 

2. Otomatik ödeme talimatı vererek 
EFT/havale yöntemiyle 

QNB FİNANSBANK ATAŞEHİR ŞUBESİ
ÇOCUK EĞİTİM DERNEĞİ
TR38 0011 1000 0000 0057 9686 73

Bağışçı, bursiyeri hakkında güncel bilgileri nasıl öğrenebilir?
İşitme engelli çocuğun devamlılık durumu, gelişim raporları, öğretmen ve öğrencinin ders ortamında çekilmiş fotoğrafı 
(aileden izin alınması koşuluyla), e-posta yoluyla bağışçı ile paylaşılır.  

Bağışçı, bursiyeri ve bursiyerin ailesi ve öğretmenleri ile, dönem sonlarında düzenlenen ortak etkinliklerde bir araya gelir.

Çocuk Eğitim Derneği (ÇED): İşitme engelli çocukların eğitim fırsatından yararlanmasını, ayrıcalıkların ortadan 
kaldırılmasını, toplumdaki engellilere karşı önyargıları yıkmayı ve işitme engellileri topluma bir birey olarak kazandırmayı 
amaçlayan ÇED, 2008’den bu yana İstanbul Ataşehir’de 0-14 yaş arası işitme engelli çocuklar ve ailelerine eğitim ve 
sağlık alanında hizmet vermektedir. 

Umarız desteğiniz bizimle birlikte olur.
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TAKİP EDİN!
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Dr. Ömer Cenker ILICALI

Kulak Burun Boğaz Uzmanı 
ÇED Yönetim Kurulu Başkanı

Eğitim; çocukların yetenek, tutum ve 
davranışlarını belirleyip, geliştirmede 
en önemli süreçtir. Özellikle son 
yıllarda, tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de eğitimin okul öncesi 
dönemde başlamasının, çocuğun 
yaşamına olumlu katkıları üzerinde 
yayınlar yapılıyor ve kampanyalar 
düzenleniyor. Sağlıklı çocuklar için 
çok önemli olan eğitim, işitme engelli 
bir çocuk içinse vazgeçilmezdir.

Yapılan tüm araştırmalar, özellikle 
yaşamının ilk 6 yılını eğitim almadan 
geçiren bir işitme engellinin, 
sonradan verilecek eğitimle asla 
telafi  edilemeyen kayıplar yaşadığını 
gösteriyor. Peki, okul öncesi eğitimi 
işiten çocuk için “önemli”, işitme 
engelli için ise “yaşamsal” yapan fark 
nedir? Fark, işiten çocuğun, okul 
öncesi eğitim almasa da çevresel 
uyaranlardan kaynaklanan bir eğitim 
süreci içinde olmasıdır. İşitme engelli 
çocuk ise, öğrenmeyi belirleyen 
en önemli duyu olan işitmeden 
yeteri derecede yararlanamadığı 
için öğrenmede ciddi problemler 
yaşar. Bu eksiklik sadece sözel ve 
matematik becerilerle de sınırlı 
kalmaz. Dil gelişiminin olmaması 
veya geri kalmasına paralel olarak 
kişilik, zekâ ve soyut düşünce 
gelişimi de ciddi hasar görür. Bilişsel 
ve sosyal gelişimleri de bu süreçten 
olumsuz etkilenir. 

Kısacası, yaşamına sadece bir duyu 
eksikliğiyle başlayan bir bebek, 
eğitimsizlik nedeniyle sosyalleşmesi 
problemli olan bir insana dönüşür. 
Öyle ki, meslek sahibi olamama 
gibi, yaşamın birçok alanında 
karşılaşacağı sorunlar bile ikinci 
planda kalır.
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Ülkemizde son yıllarda yeni doğan 
ünitesinde yapılan işitme testleriyle, 
tetkik konusunda hızlı adımlar 
atılmaktadır. Ancak bazı durumlarda 
birçok işitme engelli bebeğin tanısı, yanlış 
yönlendirmeler ve ailelerin dikkatsizlikleri 
veya ihmalleri nedeniyle birkaç yılı 
bulabilmektedir. İşitme engelli çocuğunuz, 
teşhis probleminin çözülmesi için, şansı 
varsa doğumda, genellikle 1 yaşından 
önce bir odyoloji 
merkezine ulaşır. 
Ne var ki ülkemizde 
ortalama teşhis 
dönemi 3,5 yaş 
civarındadır. Bu 
yüzden, cihaz ve 
eğitimin en anlamlı 
olduğu dönem 
“kaybedilmiş” olur. 

Bu süreçte ailelerin 
yaşadığı önemli bir 
dramı da göz ardı 
etmemeliyiz. Teşhis 
aşamasından 
sonra çocuğun 
hızlı bir biçimde 
cihazlanarak, özel bir eğitime başlaması 
gerekir. Ancak çok basit bir neden-sonuç 
ilişkisi gibi gözüken bu durum, pratikte 
hiç de kolay olmayan bir mücadelenin 
başlangıcıdır. Öncelikle çocuğun engelli 
olduğu haberi, hemen her zaman anne-
babada ağır bir travma meydana getirir. 
Çeşitli çalışmalarla, bu travmanın 
ailelerin akılcı karar almasını engellediği 
de kanıtlanmıştır. Dolayısıyla böyle 
bir sürecin ailelere psikolojik destek 
sağlanarak yürütülmesi şarttır. Bebeğe 
verilecek eğitimin en önemli bölümünü aile 
eğitimi oluşturmaktadır. 

İşitme engeli tanısı alan çocuk, 
cihazlandıktan sonra erken çocukluk ve 
okul öncesi dönemde uzmanlaşmış eğitim 
kadrosunun bulunduğu bir merkezde 
eğitim almalıdır. Çocuğun eğitimi, mutlaka 
aileyle birlikte, işitme engelliler, anaokulu 
öğretmenleri, psikologlar, psikolojik 
danışmanlar, çocuk gelişim uzmanları, 
odyologlar, dil konuşma terapistleri ve 
kulak burun boğaz hekimleri ile birlikte 

takip edilmelidir. 

2008 yılından bu 
yana yürütülen 
Sessizliğime Kulak 
Ver projemizde, 
0- 6 yaş işitme 
engelli çocuk ve 
ailelerine erken 
dönem, okul 
öncesi dönem ve 
ardından ilkokul ve 
ortaokul dönemleri 
için kişiye özel 
eğitim modelleri 
oluşturulmuştur. 
Bu eğitim modelleri 
oluşturulurken, 

ulusal ve uluslararası alanda akademik 
çalışmalar yürüten uzmanlarımızın desteği 
yadsınamaz.

İşitme engelli çocuklarımızın işiten 
bireyler kadar kaliteli bir yaşam sürmesi 
için uzmanlarımız, eğitmenlerimiz, 
akademisyenlerimiz ve ailelerimizle 
birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Saygılarımla
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Melike ARGİŞ
ÇED Genel Müdürü

2008 yılı itibariyle başlayan 0-6 yaş 
işitme engelli çocuk ve aile eğitimi 
destekleme projemiz “Sessizliğime 
Kulak Ver”, 2021 yılında da aynı 
heyecanla yoluna devam ediyor. 
Projenin başlangıcından bu yana 
yenilikçi adımlarımız, başarılarımız, 
beklentilerimiz, hüzünlerimiz ve 
mutluluklarımız oldu. Ancak hiçbir 
zaman, 2020 başından itibaren 
bizlerin ve tüm insanların başına 
gelen pandemi süreci gibi bir 
dönem yaşamadık. Önce, herkes 
gibi sağlığımız için endişelendik. 
Ardından çocuklarımızdan 
ayrılığımızın uzun sürmemesi için 
temennilerde bulunduk, bulunmaya 
da devam ediyoruz.

Geçen sürede çocuklarımız 
için en iyisini yapmaya çalıştık. 
Gerek birebir eğitimler, gerekse 
uzaktan bağlantılar ile ailelerimize 
ve çocuklarımıza destek olduk. 
Eylül 2021 itibariyle yeni dönem 
çalışma planımızla, öğrencilerimiz 
ve ailelerimizle yol almaya devam 
edeceğiz. Bu çalışmalarda her zaman 
çocuklarımızın ve bizlerin yanında 
olan değerli ailelerimize, her zaman 
yanımızda olan akademisyenlerimize, 
eğitim kadromuza, dernek 
çalışanlarımıza ve yönetim 
kurulumuza teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Saygılarımla
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Biz, iyi olmalıyız. Motivasyonu 
yüksek, ümitli ve keyifl i olmalıyız. 
Duygular bulaşıcıdır. Kaygı bulaşıcıdır. 
Çocuklar, iyi duygu alır, somut olarak 
görür ve sorar. Bizlerin, özellikle bu 
dönemde küçük çocuklarımızdan 
gelecek sorulara, olumlu 
düşünmelerini ve geleceği olumlu 
yorumlamalarını sağlayacak şekilde 
cevaplar vermemiz önemlidir. 

Tarihte hiçbir salgın günümüze 
kadar devam etmemiştir, mutlaka 
bitecektir. Bu süreçte ÇED olarak 
bizler, verilen izinler doğrultusunda, 
çocuklarımıza birebir eğitim vermeye 
devam ettik. Ailelerimizle bireysel 
görüşmelerimizi, online ve yüz yüze 
sürdürdük. Onların duygu durumlarını, 
çocukları ile ilişkilerini daha yakından 
anlamak; yaşamlarındaki belirsizlikler, 
kayıplar üzerine paylaşım yapmalarını 
sağlamak ve desteklemek amacıyla 
online seminerler düzenledik.

Yapılan aşılar ve alınan önlemler 
itibarıyla bugün geldiğimiz nokta, 
daha sağlıklı bir birlikteliğe adım 
atacağımıza ve eğitim sürecimize 
kaldığımız yerden devam 
edebileceğimize işaret ediyor. En 
kısa zamanda, sağlıklı bir şekilde, 
tüm aile ve öğrencilerimizle ara 
vermemek üzere, grup ve bireysel 
eğitimlerimizin, psikolojik danışmanlık 
desteklerimizin, ev ve okul 
ziyaretlerimizin birlikte işleyeceği 
bir eğitim dönemine geçebilmenin 
heyecanı ve özlemi içindeyiz.

Saygılarımla

Pandemi döneminde toplum olarak 
duygusal, sosyal, ekonomik, ilişkisel 
ve iş-eğitim hayatı açısından birçok 
konuda farklı ve çok yönlü bir 
şekilde etkilendik. Etkilenmeye de 
devam ediyoruz. Belli olmayan her 
şey, bizim için korku, kaygı, endişe, 
stres, panik, üzüntü, umutsuzluk, 
belirsizlik, suçluluk, pişmanlık, 
çaresizlik ve kargaşa yarattı ve halen 
de yaratmaya devam ediyor. Süreçte, 
“Bugün açık, yarın kapalı.”, “gidilebilir”, 
“gidilemez”, “şu saatler arası”, “bu 
kadar kişi” vb. belirsizlikler yaşadık.

Bu durumdan sadece biz yetişkinler 
mi etkilendik? Tabii ki hayır. Tüm 
çocuklar da bu süreçten, sünger gibi 
her şeyi içlerine çekerek ve anlamaya 
çalışarak etkilendiler ve etkileniyorlar. 
Bizlerin, kendimizin nasıl bir etki 
altında olduğumuzu fark etmemiz, 
çocuklarımızı anlayabilmemiz için 
çok önemli. Yetişkin olarak bizlerin, 
“Pandemi sürecinde duygu ve 
düşünceme ne oldu? Kendimi nasıl 
hissediyorum?” sorularına cevap 
bulabilmesi değerli. Kendimizden 
başlamalıyız. 

Psk. Dan. Saba Şebnem TEZCANLI
ÇED Aile Eğitimi Koordinatörü
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Serpil ÖZTÜRK 
Okul Öncesi Öğretmeni
ÇED Eğitim Koordinatörü

birisidir. İşiten çocuklara, işitme 
engelli öğrencinin sesleri algılamada 
yetersiz olduğu fakat bunun 
yanı sıra birçok etkinliği birlikte 
yapabilecekleri, işitme cihazı 
ve cihazın işlevi, işitme engelli 
arkadaşlarına nasıl yardımcı 
olabilecekleri ve toplumda 
arkadaşları gibi işitme engelli birçok 
kişinin bulunduğu gibi konularda 
detaylı bilgiler verilmelidir.

Kaynaştırma eğitimi süresince 
ailelerin hazırlanması ve onlara 
kaynaştırma uygulaması hakkında 
bilgi verilmesi gerekir. İşiten 
çocukların ailelerinin kaygıları 
olabildiğince azaltılmaya çalışılmalı; 
ailelere işitme engelli bir çocuğun 
varlığıyla kendi çocuklarını olumsuz 
yönde etkilenebileceği, sınıf 
düzeninin bozulabileceği, öğretimin 
aksayabileceği ve öğretmenin sadece 
kaynaştırma öğrencisi ile ilgilenerek, 
diğerlerini ihmal edebileceği 
gibi endişelerin yersiz olduğu 
anlatılmalıdır. Düzenli aralıklarla, 
işiten ve işitme engeli olan çocukların 
aileleri eğitim kurumuna davet 
edilerek, çocukların gelişimi hakkında 
bilgilendirmeli ve bu vesileyle 
ailelerin bir araya gelip, etkileşimde 
bulunmaları sağlanmalıdır.

Derneğimiz, kaynaştırma eğitimini 
kendi bünyesinde daha kapsamlı bir 
şekilde yürütmek için çalışmalarına 
devam etmektedir. Bu çalışmalar 
doğrultusunda, işitme engelli bireyin 
var olan performansının en üst 
düzeye çıkarılması hedefl enmektedir.

Saygılarımla

Kaynaştırma uygulamasıyla, işitme 
engelli çocuğun var olan performansının 
en üst düzeye çıkartılması 
mümkündür. Ancak, kaynaştırma 
(karma) eğitiminin işitme engelli 
bir çocuğun performansına fayda 
sağlayabilmesi için eğitim ortamında 
birtakım düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir. Öncelikle, kaynaştırma 
eğitiminin engelli öğrencilerin hakkı 
olduğuna inanılmalı, gerekli planlamalar 
ve düzenlemeler yapıldığında bu 
öğrencilerin başarıya ulaşabileceği 
unutulmamalıdır. Okul personelinin ve 
ailenin kaynaştırma eğitimine yönelik 
olumlu ve destekleyici bir tutum 
içinde olması, uygulamaların başarıya 
ulaşmasında önemli bir etkendir. Bu 
kapsamda, uygulamaya başlamadan 
önce işitme engelli ve işiten öğrenciler, 
öğretmenler ve aileler uygulama 
hakkında bilgilendirilmelidir.

Kaynaştırma sınıfı nda görev alacak 
öğretmenlerin, işiten çocuklara, sınıfa 
yeni katılacak olan işitme engelli 
öğrenci hakkında bilgi vermeleri bu 
uygulamadaki en önemli adımlardan 
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Hakan UÇAR
İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni 

İşitme engelli çocuklarımızın erken 
takip süreçleri ve eğitime erken 
başlamaları, gelişim açısından 
kaybı en aza indirmektedir. 
Erken teşhis, erken tanı ve erken 
müdahale ile çocuklarımız, zaman 
kaybetmeden sözlü iletişimi 
edinebilmektedir. Yenidoğan 
tarama testi ve odyolojik takip 
ile, eğitim sürecine bir yaşı 
doldurmadan başlanmakta ve 
bebekler için kritik olan 0-2 
yaş işitsel gelişim kaybı en aza 
inmektedir. Erken eğitime başlayan 
bebekler, yaşıtlarını yakalamakta 
ve potansiyellerine daha erken 
ulaşmaktadır. İşitme engelli 
eğitiminde en önemli unsur olan 
erken yaş eğitimi, çocukların 
gelecekteki performanslarını 
doğrudan etkilemektedir.

Bu sebeple Çocuk Eğitim 
Derneği olarak, işitme engelli 
bebek eğitimine önem veriyoruz. 
Eğitimlerimizi, aile-bebek-
eğitmen etkileşiminde vererek, 
çocuklarımıza daha iyi bir gelecek 
sunmayı hedefliyoruz. 

Saygılarımla

İnsan, hayatı boyunca 
öğrenerek ve edinerek 
büyüyen bir varlıktır. Yaşantı 
yoluyla, formal ve informal 
olarak sürekli bilgi edinerek 
ilerleriz. Bu bilgi birikimleri; 
bizim kişiliğimizi, kültürümüzü 
ve sosyal yaşantımızı farklı 
yönlerden etkiler. Bilgi 
birikimlerimiz ve kişisel 
gelişimimiz, bebeklikten 
itibaren oluşmaya başlar. 
Toplum için daha aktif ve 
katılımcı bir birey olmamız için 
bebeklikten itibaren gelişen 
kişisel gelişimimize ulaşmamızı 
sağlayacak en önemli konu 
iletişimdir. Bireyler ve çevre 
ile iletişime geçemezsek, 
sağlıklı bir kişisel gelişim 
sağlayamayabiliriz. Bu iletişimi 
kurmak için öğrencilerimiz 
(çocuklarımız) ile ne kadar 
erken bağ kurabilirsek, onların 
gelişimlerine o kadar çok katkı 
sağlayabiliriz.
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Eğitim Faaliyetlerimiz
2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde işitme engelli öğrencilerimizle bireysel eğitimler, 
dil konuşma terapileri, bireysel çocuk ve aile psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmiştir. 
Covid 19 nedeniyle grup çalışmaları yapılamamıştır. Aile grup çalışmaları, seminerleri
uzaktan bağlantı kurularak gerçekleştirilmiştir. 

Yaz dönemi eğitim çalışmalarımız, Haziran - Eylül ayları arasında devam etmektedir.

0-3 yaş erken çocukluk dönemi 
18 işitme engelli çocuk ve
ailesi

7-14 yaş okul dönemi
32 işitme engelli 
çocuk ve ailesi 19 mezun 

işitme engelli çocuk
ve ailesi

3- 6 yaş 
okul öncesi dönemi
30 işitme engelli çocuk 
ve ailesi
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İşitme Engelli Çocuklara Robotik Kodlama Eğitimi

Türkiye’nin ilk bağımsız ve tamamen online FRC takımı Cymurghs ile ÇED öğrencileri, 
robotik kodlama projesi için bir araya geldiler. Mersin, İstanbul, İzmir, Zonguldak gibi birçok 
şehrinden 24 kişinin katılımı ile oluşturulan takımda, Vefa 
Lisesi, Tarsus Amerikan Koleji, Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu 
Lisesi, Mersin Bahçeşehir Koleji gibi çeşitli okullardan 
gelen öğrenciler yer alıyor.

Sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye’nin birçok farklı 
şehrinden çocukların STEM ve robotikle tanışmaları için 
fı rsat sağlamayı amaç edinen Cymurghs Takımı, altı haftalık 
programda, işitme engelli öğrencilere scratch ile yazılım 
eğitimi ve FLL donanım dersleri verdi. Yazılım eğitimini Vefa 
Lisesi’nden Sude ELBAŞ ve Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu 
Lisesi’nden Semih SALİMOĞLU, donanım eğitimini ise 
Tarsus Amerikan Koleji’nden Mert DOĞULU verdi.

Çocuk Eğitim Derneği Staj Programı

Staj programımız, pandemi nedeniyle yüz yüze devam edemedi. Bu süreçte, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü öğrencileri, 2020-2021 dönemi 
staj programları dâhilinde işitme engelli çocuklar için Help Steps uygulaması üzerinden 
toplam 7.001.500 adım attılar.  

Çocuk Eğitim Derneği Staj Programı

Gönüllü Faaliyetleri
İlk Adımı At Gönüllü Ol 
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İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye Dış Ticaret Derneği (TURKTRADE) ve vped 
Kadın Liderliği Gelişim Komitesi’nin 9 Mart 2021 tarihinde düzenlemiş olduğu 
“Topluma ve Ekonomiye Fayda Yaratan Kadınlar” sempozyumunda genel müdürümüz 
Melike ARGİŞ, derneğimizin kuruluş amacı, işitme engelli çocuklarla yapmış olduğumuz 
çalışmalar ve günün anlam ve önemine dair bir sunum gerçekleştirdi.

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu 
Odyometri Bölümü öğrencilerinin düzenlediği Kariyer Günleri’nde, derneğimiz genel 
müdürü Melike ARGİŞ, işitme engellilere yönelik eğitim kurumları, dernek çalışmaları 
ve rehabilitasyon merkezlerinde görev alan personel, öğretmen ve uzman kadrosu 
konularında konuşma yaptı. 
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Ataşehir Belediyesi ile Pandemi Semineri

Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Müdürü Şehnaz YABAR ve ÇED Genel Müdürü 
Melike ARGİŞ’in konuşmaları ile başlayan seminerde, ÇED Aile Eğitimi Koordinatörü-
Psikolojik Danışman Şebnem TEZCANLI, katılımcı ailelere pandemi süreci ile ilgili 
bilgilendirmede bulundu.

Tezcanlı, pandemi süreci ile birlikte ortak hislerimiz, yaşadığımız korku, kaygı, stres, panik, 
üzüntü, umutsuzluk, endişe, belirsizlik, şaşkınlık, suçluluk, pişmanlık, çaresizlik, kargaşa, 
fi ziksel ihtiyaç yoksunluğu, birincil ihtiyaçlar sıkıntısı, çocuklarımızın nasıl etkilendiği, doğru 
bilgilendirme, kayıp ve yas süreci, kayıp yaşamış çocuğa yaklaşım vb. konularda ailelere 
detaylı bilgiler verdi.

Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Çalışmaları

Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Ataşehir ilçe sınırları içerisinde 
yaşayan kadın, çocuk ve engellilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi, engelli bireylerin 
eğitim programlarına ulaşabilmesi, toplumsal cinsiyete duyarlı projelerin yürütülmesi, 
yerel ve sosyal politikalar üretme, tüm dezavantajlı grupların her konuda fı rsat eşitliğinden 
faydalanabilmelerini sağlama, kadın konuk evlerinde şiddete maruz kalan kadınlara barınma 
sağlama, ilkokul seviyesindeki çocukların Türkçe-İngilizce, Matematik, Fen bilgisi gibi temel 
derslerde etüt programlarına dahil olmalarını sağlama, yetişkinler için ahşap boyama, el 
sanatları, biçki dikiş, makina nakışı, deri işlemeciliği, iğne oyası vb. kurslar düzenleme, 
kuaförlük, aşçılık, bilgisayar kullanımı gibi halk eğitim merkezi sertifi kalı kurslarla meslek 
edinme fı rsatı sunma, sosyal hizmet merkezlerinde anne-çocuk, aile, evlilik öncesi ve 
sonrası, hijyen, kadın sağlığı gibi konularda bilgilendirici seminerler düzenleme, Ataevi 
Sosyal Hizmet Merkezleri’nde talep eden herkese psikolojik ve pedagojik danışmanlık 
hizmeti verme gibi konularda çalışmalar yürütmektedir.

Ses Getirenler Projesi Dördüncü Yılında
Samsung Electronics Türkiye ve ÇED’in birlikte yürüttükleri “Ses Getirenler” projesi, 
2017 yılından bu yana www.sesgetirenler.com adresinde, 0-6 yaş işitme engelli çocuğu 
olan ailelere hizmet vermeye devam etmektedir. 
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RAFFLES İstanbul Otel’den Dünya Engelliler Günü Desteği

Raffl es İstanbul Otel çalışanları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için düzenlenen sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında derneğimizde eğitim alan işitme engelli çocukların dört 
aylık eğitimlerine destek oldular. 

 
 

PARKIMIZ ÇOK GÜZEL OLDU.
TEŞEKKÜRLER

OYUN  PARKIMIZ  

 

AKENERJİ ile “Enerjinle Fark Yarat” Projesi İkinci Yılında

AKENERJİ ile 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde de kurumsal sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında, işitme engelli çocukların eğitimlerini desteklemek ve 
farkındalık yaratmak için çalışmalar gerçekleştirdik. Bu yıl eğitim merkezimizin oyun 
parkı yenilendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ve 10-16 Mayıs 
Engelliler Haftası’nda, ilkokul dönemindeki işitme engelli öğrencilerimize ve AKENERJİ 
çalışanlarının çocuklarına hediye edilen kuş yuvaları online uzaktan aktivite ile birlikte 
monte edildi ve boyandı. Kaynak geliştirme çalışmalarımıza her daim destek olan 
AKENERJİ, bu yıl da çalışanlarının doğum günlerini internet mağazamızdan satın aldığı 
hediyelik eşyalar ile kutladı.
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Caixa Bank Türkiye ile Üçüncü Yılımız

Caixa Bank İspanya ve Türkiye çalışanları, başlattıkları “Her Yıl Bir STK’ya Yardım” 
kampanyası kapsamında, 2020 yılında da bağışlarıyla işitme engelli öğrencilerimizin 
eğitimlerine destek oldular.

Ziebart Türkiye’den Hijyen Uygulamalarımıza Destek

2020-2021 yılı eğitim ve öğretim döneminde gerçekleştirdiğimiz dezenfeksiyon 
çalışmalarında eğitim kurumumuzun ve dernek binamızın dezenfekte sıvıları Ziebart 
Türkiye tarafı ndan karşılandı.

Derneğimiz de artık Trendyol’da

Sivil toplum kuruluşlarına kaynak geliştirmek için Sepette İyilik Hareketi’ni hayata 
geçiren Trendyol, gerçekleşen satışların tüm gelirini komisyon almadan sivil toplum 
kuruluşlarına aktarıyor. Böylece yaratılan ek gelir ile kuruluşların ürettikleri toplumsal 
faydayı artırmalarına katkı sağlanıyor Çocuk Eğitim Derneği de Temmuz 2020’den 
itibaren Trendyol Sepette İyilik Hareketi’nde yer almaya başladı.
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ÇED Help Steps Uygulamasında

Derneğimiz, Temmuz 2020 tarihinden 
itibaren iOS ve Android işletim sistemine 
sahip cihazlara ücretsiz olarak yüklenen 
ve adımları bağışa çeviren Help Steps 
uygulamasında yer almaya başladı. Bu 
uygulamada günlük atılan adımları puana 
dönüştürerek, istediğiniz sivil toplum 
kuruluşuna bağış yapabiliyorsunuz.

YÖRET Vakfı  & Rotary 2420 Bölge Beyoğlu Rotary Kulübü ile Şiddetsiz 
İletişim Atölyeleri

ÇED’de eğitim alan işitme engelli çocukların aileler için dernek aile eğitim koordinatörlüğü 
ve Rotary 2420 bölgesi inisiyatifi  ve Beyoğlu Rotary Kulübü’nün destekleriyle YÖRET 
Vakfı  uzmanları tarafı ndan “Şiddetsiz İletişim Atölyeleri” düzenlendi. Atölyede; iletişim ve 
kabul, empati ve etkili dinleme, aile tutumları ve sınırlar, öfke kontrolü ve çatışma çözme 
becerileri gibi barışçıl iletişimi kuvvetlendirmeye yönelik konular işlendi.
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İşitme Engelli Maratoncu Kadir ÇELİK “Sessizliğime Kulak Ver” 
Projesi için Koştu

İşitme engelli maratoncu Kadir ÇELİK ve maratoncu arkadaşları Sedat KOYUN, Duran 
ALTUNBAŞ ve Çiğdem TOPATAN, işitme engelli çocukların erken dönem eğitimlerine ve 
“Sessizliğime Kulak Ver” projesine dikkat çekmek için 2020 yılı içerisinde 20 Eylül’de 
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda 21K, 08 Kasım’da N Kolay İstanbul Maratonu’nda 
42K, 22 Kasım’da Geyik Koşuları’nda 14K ve 2021 yılı içerisinde 13 Mart’ta Efes Antik 
Kenti Ultra’da 120K, 4 Nisan’da N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda 21K, 13 Haziran’da 
Sapanca Ultra’da 60K, 19 Haziran’da İstanbul Ultra Trail’de 15K ve Dağ Yenice’de 59K 
koştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, OdyoDuyu İşitme 
Cihazları ve Uzm. Odyolog Özlem RUHİOĞLU ÇINAR, derneğimizde eğitim alan ilk ve 
ortaokul öğrencilerine rutin olarak uyguladığımız artikülasyon testini gerçekleştirdi ve 
çocuklarımıza, okumak istedikleri kitapları hediye etti. 
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Çocuk Kanseri Farkındalık Projesi

“Bitmeden Fark Et” sloganı ile harekete geçen 118-Y Anadolu Yakası Lions Dernekleri, 
çocuk kanserleri konusunda farkındalığı arttırmak ve erken tanının önemine dikkat 
çekmek için bir fi lm projesi hazırladı. ÇED ve TOÇEV tarafı ndan desteklenen projenin 
liderliğini Dr. Nur TOPÇU, sanat danışmanlığını ise Zibzi Art üstlendi. Filmin senaryosu 
ve fi lmde yer alan parçanın söz ve müziği, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı 
Özlem ABACI’ya ait. Hazırlanan fi lm; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin illerinde 
gösterime girdi. 

2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde öğrenci ve ailelerimizin okula ulaşım servis 
hizmeti, KARTUR tarafı ndan sağlandı.

“Yeni Yılda En Güzel Hediye Kitap” Dedik 
Sena Ofset, yeni yıl hediyesi olarak öğrencilerimiz ve aileleri için dernek kütüphanemize
kitap bağışladı.
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 2008’de başlayan “Sessizliğime Kulak Ver” Projesi 
Hız Kesmeden Devam Ediyor

“Sessizliğime Kulak Ver” projesi kapsamında 0-6 yaş arası işitme engelli çocuklara 
uygulanan eğitim programında, işitme engelli çocuklara işitme yaşlarına  göre eğitim 
verilmektedir. Eğitimler, 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. Projede, 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.

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.

Çocuk Eğitim Derneği

Çocuk Eğitim Derneği (ÇED), 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.



Alışveriş
Saati

Alışveriş sayfasında satışı yapılan ürünler: 

• Kişiye özel tasarım ürünler (nikah, doğum günü, sünnet, yeni doğan v.b.) 
• Kendi tasarımınızı ve fotoğrafınızı yüklediğiniz baskılı ürünler
• Tekstil ürünleri
• Oyuncaklar
• Outdoor malzemeleri
• Kozmetik ürünler
• Özel günler için tasarlanmış kutlama sertifikaları

Keyifli alışverişler...

/cedernegi /cedernegi/cocukegitimdernegi /cedernegi

Çocuk Eğitim Derneği, işitme engelli çocukların sağlık ve 
eğitim alanındaki ihtiyaçlarının desteklenmesi için 
magaza.cocukegitimdernegi.org.tr adresinden satış 
yapmaya başlamıştır. 

mağaza

mağaza
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İşitme Engelli Çocuk ve Aile Eğitim Merkezi
www.cocukegitimdernegi.org.tr

Barbaros Mh. Fesleğen Sk. No:10 Batı Ataşehir İstanbul
Tel: +90 216 688 58 45  Faks:+90 216 688 58 46

www.cocukegitimdernegi.org.tr | info@cocukegitimdernegi.org.tr

Derneğimiz, bir AÇIK AÇIK üyesi olup, şeffalık ve hesap verilebilirlik 
kriterlerini yerine getiren bir sivil toplum kuruluşudur. Yıllık mali 
raporlarımızı www.acikacik.org ve www.cocukegitimdernegi.org.tr
sayfalarından takip edebilirsiniz.


