


 
Sağırların kendi hikâyelerini 

bağımsızca anlatabildikleri ve kendi 
istedikleri hayatı yaşayabildikleri bir 

dünya hayal ediyoruz.

 

 



Sağırlar için eşit iletişime 
dayalı alternatif eğitim 
alanları oluşturuyoruz.



Sağırlar ve işitenler 
arasında iletişimi ve 
karşılıklı etkileşimi 

arttırmak için zemin 
oluşturuyoruz.



Kendisi ya da aile üyeleri 
sağır olan çocukların 

farklılıklarını 
kucaklaması için onlara 

destek oluyoruz.



ÇUBUK KRAKER'İN 
YOLCULUĞU

Çubuk Kraker'in Yolculuğu, kendisi ya da aile üyeleri 
sağır olan ve işiten çocukların farklılıklarını 

kucaklaması, yetkinliklerini fark etmesi ve kendilerini 
keşfetmesi için Anlatan Eller gönüllü ekibi tarafından 

hayata geçirilen günübirlik etkinlik serisidir.
 



CODA'lar, küçük yaştan yetişkinliğe dek uzanan hayat 
serüveninde pek çok ağır sorumluluğu üstlenirler. İşiten 

birey olarak dünyaya gelmelerine rağmen ev içinde 
öğrendikleri ilk dil işaret dili olmakta, sesli dünyalarının 

dilini ve kültürünü işiten bir aile büyüğü veya okul hayatı 
ile sonradan öğrenmektedirler.

 
Birçok CODA, küçük yaştan itibaren ebeveynleri için 

tercüman olarak hareket eder ve bu genellikle yetişkinler 
için ayrılan sorumlulukları üstlenmek anlamına 

gelmektedir.
 

Children Of Deaf Adults
C O D A*

 
* Ebeveynleri sağır olan fakat kendisi işiten; iki dil ve kültür ile yaşayan 

çocuklar. Sağır ebeveynlerin işiten çocukları.



22 Nisan 2018 tarihinde Walter's Coffee Roastery ev 
sahipliğinde 33 çocuk, 25 ebeveyne ulaşarak, alanında 

uzman gönüllü ekip liderlerimiz eşliğinde Çubuk 
Kraker'in Yolculuğu hayata geçmiş oldu. 

Tanışma oyunu ile başlayan günümüz, çocuklarımızın 
hayal gücünü ve yaratıcılıklarını destekleyici atölyeler 

ile devam ederek gün sonunda işiten ve sağır kültürünü 
birleştirici çocuk liderliğinde çocuk-ebeveyn çizim 

çalışması ile son buldu.



24 Mart 2019 tarihinde Anlatan Eller'de 39 çocuk, 30 
ebeveyne ulaşarak Çubuk Kraker'in Yolculuğu sene 

açılışını yaptı.
Tanışma oyunu ile başlayan günümüz, çocuklarımızın 
ekip çalışması, uyum ve koordinasyonunu destekleyici 

atölyeler ile devam ederek gün sonunda eğlenceli 
aktivite ile son buldu.



Bugüne kadar iki etkinlikle;
 

 Kendisi ya da aile üyeleri sağır ve 
işiten 72 çocuğa ulaştık.

 
Sağır ve işiten olan 55 ebeveyne 

ulaştık.



2019  
ETKİNLİKLERİMİZ

MART NİSAN HAZİRAN

28 Nisan 2019
Mother Father Deaf Day

16 Haziran 2019
Çubuk Kraker'in Yolculuğu

Günübirlik Festival
 

Sene açılışı
24 Mart 2019

Çubuk Kraker'in Yolculuğu II

 
Haziran sonrası etkinlik planlamalarımız devam etmektedir.

 



İŞ BİRLİKLERİ 
REFERANSLAR
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