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İSTANBUL ZİHİNSEL ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI İZEV HAKKINDA

• İZEV; özel eğitim, özel gereksinimli bireylere yönelik mesleki eğitim, istihdam, hak savunuculuğu ve özsavunuculuk, sosyalizasyon, aile destek programları, 
 araştırma ve raporlama, gönüllülük çalışmaları, farkındalık çalışmaları gibi pek çok alanda faaliyet göstermektedir.

• İZEV Türkiye’nin ilk özel eğitim programını hazırlayarak MEB onayıyla müfredat çerçevesinde eğitim çalışmalarının başlamasını sağlamıştır. İlk özel eğitim veren   
 ilköğretim okulunun hayata geçirilerek kamuya hibe edilmesinin ardından ilave binalar inşa ettirerek anaokulu ve meslek okulu programlarını da hayata geçirmiş;   
 “Saadet İlköğretim Okulu, Anaokulu, İş ve Meslek Okulu” ismiyle uzun yıllar yüzlerce kişiye eğitim ve istihdam 
 hizmeti gerçekleştirmiştir. 

• İZEV Türkiye’nin ilk bağımsız yaşam modeli ve programını başlatmış, çok sayıda özel gereksinimli bireyin sosyalleşerek bağımsız bir şekilde hayata 
 dâhil olmasını sağlamıştır. 

• İZEV Türkiye’nin alanında ilk mesleki eğitim hizmetlerini üretmiş ve ilk istihdamlara aracılık etmiştir.

• İZEV Türkiye’nin özel gereksinimli gençlerden oluşan ilk model bireylerini topluma kazandırmıştır. (İlk tiyatro oyuncusu, ilk sanat rehberi, 
 ilk halkla ilişkiler sorumlusu vb.)

• İZEV Türkiye’nin en uzun süre sergilenen ve en çok ziyaretçi alan sosyal sorumluluk sergilerini gerçekleştirmiştir. (Sanat ve Biz ve Hayvanlar ve 
 Biz Proje sergileri aracılığıyla 10.000.000 kişi ağırlanmıştır.)

• İZEV Türkiye’nin en çok ödül alan sosyal farkındalık projesini gerçekleştirmiştir. (Yaşam Hakkı-Duvar Farkındalık videosu ile 16 ulusal ve 
 uluslararası ödül) ve İZEV yine ilkleri gerçekleştirerek hem karar vericilere hem topluma hem de sivil topluma yenilikçi bir bakış açısıyla 
 sivil toplum faaliyetlerini sürdürmeleri adına örnek teşkil etmeye, milyonlarca özel gereksinimli birey ve ailesine ilham kaynağı olmaya 
 devam etmektedir. 

İZEV, 1989 yılında özel gereksinimli çocuk sahibi olan ebeveynler tarafından 
dernek olarak kurulmuş; 1997 yılında vakıf tüzel kişiliğine bürünmüştür. 1997’den beri
kesintisiz olarak faaliyet gösteren vakıf, Türkiye’de alanında birçok ilki gerçekleştirmiştir.



İZEV ONLİNE, İZEV bünyesinde yürütülen Bağımsız Yaşam Programının pandemi sebebiyle 
durdurulmasının ardından 2020 yılı Mart ayı itibariyle Down Sendromlu, otizmli ve zihin-
sel özel gereksinimi bulunan gençlerin eğitim, sosyalizasyon ve rehabilitasyon faali-
yetlerinin devam etmesi adına oluşturulan çevrim içi acil destek programıdır. İZEV 
öncülüğünde başlatılan, Türkiye ve Avrupa’da eşi ve benzeri olmayan İZEV Online, alanında 
uzman eğitmenler ve nitelikli eğitim içerikleriyle başladığı günden bu yana model proje 
olarak durmadan fayda sağlamaya ve gün geçtikçe gelişmeye devam etmektedir.

İZEV ONLİNE, Covid-19 ile ulusal düzeyde evde kalmanın zorunlu olduğu dönemde, özel 
gereksinimli bireylerin yaşamlarının sekteye uğramaması, içinde bulunulan koşullara bağlı 
olarak gençlerin olumsuz duygu duruma sahip olmalarının önüne geçilmesi, belirsizlik ve 
doğacak sıkıntıların ortadan kaldırılması, akademik desteğin sürdürülmesi, yeni gelişen 
gündem hakkında bilinçlendirme sağlanması, “evde kal, yaşamdan geri kalma” motto-
suyla hareket ederek sosyalizasyon faaliyetlerinin devam edebilmesi ve eğitimin yüz yüze 
yapılamadığı bu dönemde herhangi bir kayıp yaşamaması amacıyla oluşturulmuştur.

MODEL BİR PROJE “İZEV ONLİNE”



Program sayesinde, gençlerin teknoloji kullanım becerileri artmış, 
bireyselleşme yönünde büyük bir adım atılmıştır. Kullanma 

becerilerini edinmeleriyle, ebeveynlerine de dâhil oldukları çevrim 
içi platformu öğrettikleri ve işlevselleştirdikleri gözlemlenmiştir.

Mart 2020’de Acil Destek Dönemi ile 
başlayan program, 4 dönemde
18 ay süreyle devam etmiştir. 
Güz Dönemi ve Yaz Dönemi olarak 
oluşturulan programın önümüzdeki 
eğitim döneminde yeni içerikleriyle 
devam etmesi planlanmaktadır.

İZEV ONLİNE HAKKINDA

özel gereksinimli 
genç programa 

aktif dâhil olmuştur.

55
340 iş günü

1352 saat

6 1 2 0 0 dakikadır 

eğitimler devam etmektedir.

PROGRAMDA

online olarak zihin farklı bireylere
yönelik eğitim verdiği ilk ve tek

nitelikli programdır.

Alanında uzman ve profesyonel

31 EĞİTMENİN
FARKLI İÇERİKLE 

Programda 
gerçekleştirilen eğitimler, 
sosyal medya platformları 
vasıtasıyla sayısız gence 

fayda sağlaması amacıyla 
dijital hale getirilip 

kamuoyuna sunulmuştur.



HAKKINDA

Programda alınan eğitimler ve sunulan içeriklerle birlikte gençlerin akademik eğitimleri 
aktif tutulmuş, kültür ve sanata yönelimleri artmış, kişisel gelişimlerinin üst düzeye 
taşınmasına olanak sağlanmıştır.

Programda iş dünyasının önce gelen liderlerinden, ünlülere, sanat ve sinema dünyasının 
önemli isimlerinden ülkenin en büyük şirketlerine kadar geniş bir yelpazede 100’den fazla 
konuk ağırlanmıştır. Gençlerle sohbet ederek ve paylaşımda bulunarak bu alanda büyük bir 
farkındalığa imza atmışlardır.

Gençlerin, sağlık, beslenme, mental ve fiziksel egzersizleri kapsayan eğitimlerle,
hem bedensel hem ruhsal sağlıklarının iyileştirilmeleri ve zinde bir hayat sürmel-
eri için gerekli bilgilere erişmeleri kolaylaştırılmıştır.

Program, pek çok meslekten insanın bir araya gelmesine vesile olarak
büyük çapta karşılıklı bilgi aktarımını gerçekleştirmiştir.

Ana dil haricinde, 2 yabancı dil eğitimini İngilizce ve Fransızca aynı anda alarak,
bir ilki gerçekleştirilmiştir.



Programda, Türkiye’nin önde 
gelen üniversitelerinden gönül-
lü öğrencilerin katılımı, projele-
ri ve gençlerle gerçekleştirdik-
leri içerikler yer almıştır. Üni-

versite öğrencilerinin gençlerle 
buluşmaları ve sosyal ilişkileri-
nin gelişmesi hedeflenmiştir. 
Kurulan ilişkiler ve karşılıklı 

paylaşımlarla birlik ve beraber-
lik kurulmuştur.

Toplumsal Afet Platformu tara-
fından sunulan eğitimlerle, 

gençlerde afet bilinci oluşması 
amaçlanmış, her gencin afet 

çantası hazırlığı büyük başarıy-
la sonuçlanmıştır. Bu sayede 

afetlere karşı endişe ve korku, 
yerini güven ve sağduyuya bı-

rakmıştır.

Sadece gençler, eğitmenler ve 
gönüllüler değil; ebeveynler 

için de bir destek modeli geliş-
tirilmiştir. Pandemiyle birlikte 

ebeveynlerin yeni normale 
alışma sürecini kolaylaştırmak 
adına meditasyon seansları dü-
zenlenmiş; bireysel ve birlikte 
psikolojik destek hizmetleri 

sağlanmıştır.

Üniversitelerde eğitim gören 
birçok öğrenciye staj imkânı 

sunmuştur.

İZEV ONLİNE HAKKINDA



Programda yer alan içerikler, 
uzmanlar tarafından güncel 
tutulmuş, ülkede ve dünyada-
ki son gelişmeler ve çalışma-
lar sonucu içerikler devamlı 
olarak geliştirilmiş; üst düzey 
verime ulaştırılmıştır.

Bir yılı aşkın süredir eğitmen-
ler, gençler gönüllüler ve tüm 
misafirlerle bir arada bulu-
narak eşsiz bir başarıya imza 
atılmış, İZEV alanda büyük 
bir fark yaratıp imkânsı-
zlıklardan yeni umutlar edin-
meyi, zihnin ufkunu açarak 
sevgiyle yeni tohumlar 
yeşertmeyi başarmıştır. Bu 
bağlamda bir rol model 
olarak çalışmalarına devam 
etmekte ve yeni nesile ve tüm 
dünyaya örnek olmaktadır.

İZEV Online, hali hazırda 
eğitime devam etmektedir. 
Başladığı günden bu yana 
pek çok alanda gençlere, ni-
telikli eğitimler verilmekte 
ve günden güne içeriklerin 
çeşitlendirilmesiyle Türki-
ye’nin özel bireylere yönelik 
en kapsamlı çevrimdışı 
eğitim sistemi olma rolünü 
üstlenmektedir. 

Program; zihin farklı birey-
leri ve ebeveynlerini, lise 
ve üniversite düzeyindeki 
olağan öğrencileri, birçok 
sektörden temsilci ve 
uzmanı çok yönlü olarak
yetkinleştirmiştir.

İZEV ONLİNE HAKKINDA



PROGRAMIN 2022 YILI HEDEFLERİ

Zihin farklı birey ve 
ailelerine destek 
sağlanması

2 4

Programın geliştirilip yeni 
içeriklerin eklenmesi ve
zenginleştirilmesi 

Program içeriklerinin
yaygınlaştırılması ve ülke
genelinde fayda sağlayacak
kişilere ulaştırılması 

1

İçeriklerin ve bu bağlamda 
yapılacak olan çalışmaları
literatüre girmesi ve uluslararası 
literatürde yerini alması

3

Yeni eğitim döneminde daha fazla 
zihin farklı bireyin, ebeveynlerin, 
olağan bireylerin ve alanında 
uzman kişilerin programa dâhil 
edilmesi

5



 Aile Danışmanlığı
 Akıl Oyunları
 Astroloji ve Burçlar
 Dans Atölyesi 
 Drama
 Dünyayı Geziyorum 
 Esneklik ve Fiziksel Egzersiz
 EMDR Uygulamaları
 Fransızca
 Grup Terapisi
 Gündelik Yaşamı Kolaylaştırıcı Bilgiler
 Hikâye Anlatıcılığı
 İngilizce
 İnovasyon ve Girişimcilik Hareketleri
 Kişisel Bakım ve Hijyen
 Korona Farkındalığı
 Nefes Terapisi ve Aikido

 Meditasyon
 Müzik
 Oyun Terapisi Uygulamaları
 Özel ve Mesleki Eğitim İçerikleri
 Psikolojik Destek
 Ritim Çalışmaları
 Sağlık ve Beslenme
 Sanat Atölyesi
 Sektör Öncüleri Gençlerle Buluşuyor
 Sosyal Medya ve Doğru Kullanımı
 Teknoloji ve İnternet Kullanımı 
 Temel Afet Eğitimi
 Temel Spor Eğitimi
 Uygulamalı Sanat Terapisi Çalışmaları
 Üniversite Öğrencileri Gençlerle Buluşuyor
 Ünlüler Gençlerle Buluşuyor
  Yoga ve Pilates

2020 Mart ayıyla birlikte, 
alanında uzman 
eğitmenler ve kurumsal 
partnerlerin katılımıyla
İZEV koordinatörlüğünde 
gerçekleştirilen
İZEV Online içerikleri 
şunlardır: 

EĞİTİM ve
DESTEK İÇERİKLERİ



Aleyna ERSEN / Yaratıcılık Uzmanı 

Arzu ORAL / Matematik Öğretmeni

Ayşegül BOZKURT / Ritim ve Drama Eğitmeni

Bora CAN / Aikido Eğitmeni

Burcu AĞSU / Astronomi Uzmanı

Burcu GÖKÇEK / Fizyoterapist

Burcu KOÇYİĞİT / Dans Eğitmeni

Burcu KÜÇÜK / Yoga Eğitmeni

Bülent KAVAKLI / Mucit 

Ceren ATMACA / Psikolog-Sanat Psikoterapisti

Ebru DEMİRTAŞ / Psikolog 

Ekrem KARATAŞ / Teknoloji Uzmanı

Elif ÇEKİN / Eğitmen

Elif ÇOŞKUN / Psikolog

Emre AKAN / Fransızca Eğitmeni

Fatma KÖSE / Sanat Eğitmeni

Davut GÜNGÖR / Antrenör

Deniz Duru İBRAHİMOĞLU / Diyetisyen

Diğdem KURAL KESKİN / Psikolog-Aile Terapisti

Gökçe KILIÇ KARİP / Güzel Sanatlar Uzmanı 

Hüseyin KARATEPE / Teknoloji Uzmanı

İlkay CAN / İngilizce Eğitmeni

ÖZGEN / Dans Eğitmeni

Sina Can KURAL / Uzman Psikolog

Şebnem ERTEKİN KILIÇ / Dans Eğitmeni

Rezzak ELAZAT / Afet Uzmanı

Merve KESİKBAŞOĞLU / Eğitmen

Merve KILIÇ / Sivil Toplum Uzmanı

Nurgül COŞKUN / Özel Eğitim Uzmanı

Yeliz KARAYAĞIZ ISIKHUANELE / Özel Eğitim Uzmanı

Zeynep KÖKTEN / Piyanist 

İZEV ONLINE EĞİTMENLERİ



“Evde Kal Ama Yaşamdan Geri Kalma”
mottosuyla yola çıktığımız sosyalizasyon ve

destek programımız İZEV ONLİNE’a
gönülden destek veren gençlerimize ve 

ebeveynlerine, eğitmenlerimize, 
Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilere 

ve konuklarımıza İZEV Ailesi olarak 
yürekten teşekkür ederiz. 

Tesekkürler



PARTNERLERİ


