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Dem Derneği 
o l a r a k 
d i y a l o ğ u n 
ç ö z ü m 
getirdiği bir 
dünya vizyonu 
k a p s a m ı n d a 
a m a c ı m ı z , 
t o p l u m s a l 
z ı t l ı k l a r 
a r a s ı n d a 
diyalog alanları 
yaratarak bu 
a l a n l a r d a 
d e n e y i m l e 
keşfett iğimiz 
m e s e l e l e r e 
sürdürülebilir 
ç ö z ü m l e r 
ü r e t m e k . 
Mevcut faaliyet 
alanımız ise; 
işiten toplum 
ile sağır toplum 
ve işitme 
e n g e l l i l e r 
a r a s ı n d a 
diyalog alanları 
yaratmak ve bu 
a l a n d a 
keşfett iğimiz 
m e s e l e l e r e 
sürdürülebilir 
ç ö z ü m l e r 
üretmek. 

Dem 
Derneği

2019 FAALİYET RAPORU | 1



2019 yılında Türk İşaret Dili (TİD) 
aracılığı ile yaratılan diyalog alanları ve 
detayları aşağıdaki gibidir. 

TİD Eğitimleri 
25 Şubat - 4 Mayıs 2019 tarihlerinde biri işitme engelli olmak üzere iki yazılımcı 
tarafından gönüllü olarak hazırlanan www.enkeyiflitid.com internet sitesi aracılığı ile 
ücretsiz TİD ile tanışma eğitimi için başvurular alındı ve eğitimler düzenlendi. 
Toplamda 103 başvuru 2 farklı eğitim grubu için alındı. Eğitimler işitme engelli 
eğitimci tarafından verildi. Toplamda 26 kişi kabul edildi, 23 katılımcı en az 1 derse 
katıldı. En az bir derse katılanların genel eğitime katılım oranı ise %65.

5 Eylül - 7 Aralık 2019 tarihlerinde biri işitme engelli olmak üzere iki yazılımcı 
tarafından gönüllü olarak hazırlanan www.enkeyiflitid.com internet sitesi aracılığı ile 
ücretsiz TİD ile tanışma eğitimi için başvurular alındı ve eğitimler düzenlendi. 
Toplamda 105 başvuru 2 farklı eğitim grubu için alındı. Eğitimler işitme engelli 
eğitimci tarafından verildi. Toplamda 25 kişi kabul edildi, 20 katılımcı en az 1 derse 
katıldı. En az bir derse katılanların genel eğitime katılım oranı ise %58.

TİD eğitimlerinin zamandan ve mekandan bağımsız olarak erişilebilir olması için 
bukalemun.co markası yaratıldı ve alt yapı çalışmalarına başlandı. 

Diyalog 
Alanları 
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TİD Pratik Buluşmaları 
15 Nisan - 1 Haziran 2019 tarihlerinde Türk 
İşaret Dili’ni geliştirmek isteyenler için 
hazırladığımız ve uyguladığımız TİD Pratik 
Buluşmaları için 19 başvuru aldık, 11 kişi katıldı. 
3’er saatten 4 günde gerçekleştirilen 
eğitimlerde 4 farklı sağır ve işitme engelli birey 
ile çalışıldı. Eğitime katılım oranı ise %75.

13 Kasım - 22 Aralık 2019 tarihlerinde biri işitme 
engelli olmak üzere iki yazılımcı tarafından 
gönüllü olarak hazırlanan www.enkeyiflitid.com 
internet sitesi aracılığı ile Türk İşaret Dili’ni 
geliştirmek isteyenler için hazırladığımız ve 
uyguladığımız TİD Pratik Buluşmaları için 43 
başvuru aldık. 13 kişi katıldı. 3’er saatten 4 günde 
gerçekleştirilen eğitimlerde 4 farklı sağır ve 
işitme engelli birey ile çalışıldı. Eğitime katılım 
oranı ise %46.
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TİD Pratik Kampları 
9 - 27 Ocak 2019 tarihlerinde Türk İşaret Dili’ni geliştirmek isteyenler için 2 sağır ve 
işitme engelli eğitmen olmak üzere toplam 4 kişilik bir ekip ile gerçekleştirdiğimiz 2 
günlük 3. TİD Pratik Kampı Eskişehir’de 14 katılımcıyla düzenlendi.

10 Haziran - 22 Temmuz 2019 tarihlerinde Türk İşaret Dili’ni geliştirmek isteyenler için 
3 sağır ve işitme engelli eğitmen olmak üzere toplam 6 kişilik bir ekip ile 
gerçekleştirdiğimiz 3 günlük 4. TİD Pratik Kampı İznik’te 10 katılımcıyla düzenlendi.
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Modacı Özlem Süer ve Taypa işbirliğinde tasarım kot ceketler Dem 
Derneği yararına sergilendi. Etkinliğe 50 kişi katıldı.

Türk İşaret Dili farkındalığı için Unilever firması çalışanları ile 1’i 
sağır 3 kişi olarak gerçekleştirilen atölye çalışmasıdır. Etkinliğe 70 
kişi katıldı.

6 Mart 2019 tarihinde Arter Çağdaş Sanat Müzesi ile işitme engelli 
ve sağır bireylerin sanata bakış açısını keşfettiğimiz odak grup 
çalışmasına 5 sağır ve işitme engelli birey katıldı, çalışma 
sonrasında rapor hazırlandı.

İyiye İşaret platformunun tanıtımı açık çağrı ile gerçekleştirilen 
paylaşım toplantısında yapıldı. Etkinliğe 64 kişi katıldı.
 
Türk İşaret Dili farkındalığı için Levis firması çalışanları ile 1’i sağır 3 
kişi olarak gerçekleştirilen atölye çalışmalarıdır. Etkinliğe 30 kişi 
katıldı.

6 Şubat 2019

1 Mart 2019

27 Şubat -
26 Mart 2019

4 Mayıs 2019

7 Mayıs 2019

2019 yılında işbirlikleri aracılığı ile 
yaratılan diyalog alanları ve 
detayları aşağıdaki gibidir: 

İşbirlikleri

Diyalog 
Alanları 
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Akbank Şehrin İyi Hali işbirliğinde 12 Ekim 2019 tarihinde 127 
üniversite öğrencisi işitme engellilik, sağırlık ve Türk İşaret Dili 
alanından 10 farklı kişi ile buluştu, onların hikayelerini dinledi, 
kaleme aldı ve hikayenin çarşımı ile serbest sanat çalışması yaptı.

Türk İşaret Dili farkındalığı için Air Liquide firması çalışanları ile 1’i 
sağır 3 kişi olarak gerçekleştirilen atölye çalışmasıdır. Etkinliğe 20 
kişi katıldı.

Sağırlık, işitme engellilik ve Türk İşaret Dili ile ilgili 
#bugündemzamanı farkındalık konferansımızı 120 öğrencinin 
katılımı ile Ayazağa Anadolu İmamhatip Lisesi’nde gerçekleştirdik.

Türk İşaret Dili farkındalığı için DOW Türkiye firması çalışanları ile 
1’i sağır 2 kişi olarak gerçekleştirilen atölye çalışmasıdır. Etkinliğe 
25 kişi katıldı.

Türk İşaret Dili farkındalığı için Expedia firması çalışanları ile 1’i 
sağır 2 kişi olarak gerçekleştirilen atölye çalışmasıdır. Etkinliğe 25 
kişi katıldı.

12 Ekim 2019 tarihinde 137 gönüllü ile birlikte hazırlanan ve 
sonrasında derlenen 10 farklı sağırlık, işitme engellilik ve Türk 
İşaret Dili hikayesinin bir günlük sergisidir. 30 kişi ziyaret etmiştir.

Türk İşaret Dili farkındalığı için Unilever firması çalışanları ile 1’i 
sağır 2 kişi olarak gerçekleştirilen atölye çalışmasıdır. Etkinliğe 15 
kişi katıldı.

Sağırlık, işitme engellilik ve Türk İşaret Dili ile ilgili 
#bugündemzamanı farkındalık konferansımızı 250 öğrencinin 
katılımı ile Tarhan Koleji’nde gerçekleştirdik.

12 Ekim 2019

22 Kasım 2019

27 Kasım 2019

3 Aralık 2019

5 Aralık 2019

8 Aralık 2019

13 Aralık 2019

27 Aralık 2019
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Taypa'yla birlikte kahve aracılığı ile Türk İşaret Dili farkındalığı 
yarattığımız 2'si sağır ve işitme engelli eğitmen olmak üzere 6 
kişinin çalıştığı etkinliğimizde 225 kez işaret dili ile kahve sipariş 
edildi.

Kahve aracılığı ile Türk İşaret Dili farkındalığı yarattığımız 1’i sağır 
ve işitme engelli eğitmen olmak üzere 4 kişinin çalıştığı 
etkinliğimizde 80 kez işaret dili ile kahve sipariş edildi, katılımcılar 
için amaca yönelik farklı atölyeler düzenlendi.

Töksöz Grup ile birlikte kahve aracılığıyla Türk İşaret Dili 
farkındalığı yarattığımız 1’i sağır ve işitme engelli eğitmen olmak 
üzere 3 kişinin çalıştığı etkinliğimizde 83 kez işaret dili ile kahve 
sipariş edildi.

Akbank Şehrin İyi Hali işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikte 
210 bardak kahve farkındalık için servis edildi.

Sabancı Vakfı ile birlikte kahve aracılığıyla Türk İşaret Dili 
farkındalığı yarattığımız 1’i sağır ve işitme engelli eğitmen olmak 
üzere 3 kişinin çalıştığı etkinliğimizde 300 kez işaret dili ile kahve 
sipariş edildi.

14 Şubat 2019

21 Eylül -
22 Eylül 2019

23 Eylül 2019

12 Ekim 2019

16 Ekim 2019

2019 yılında demgoodco�ee 
aracılığı ile yaratılan diyalog alanları 
ve detayları aşağıdaki gibidir:

Diyalog 
Alanları 

Demgoodco�ee
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Pfizer ile birlikte kahve aracılığıyla Türk İşaret Dili farkındalığı 
yarattığımız 1’i sağır ve işitme engelli eğitmen olmak üzere 3 
kişinin çalıştığı etkinliğimizde 50 kez işaret dili ile kahve sipariş 
edildi.

Pfizer ile birlikte kahve aracılığıyla Türk İşaret Dili farkındalığı 
yarattığımız 1’i sağır ve işitme engelli eğitmen olmak üzere 3 
kişinin çalıştığı etkinliğimizde 60 kez işaret dili ile kahve sipariş 
edildi.

Sağır ve işitme engellilerin gerçekleştirdiği doğa kampında 55 
bardak kahve dağıtımı yaptık. Derneğimizin ve sosyal girişimimiz 
demgoodco�ee’nin tanıtımını gerçekleştirdik.

Sabancı Vakfı ile birlikte kahve aracılığıyla Türk İşaret Dili 
farkındalığı yarattığımız 1’i sağır ve işitme engelli eğitmen olmak 
üzere 4 kişinin çalıştığı etkinliğimizde 500 kez işaret dili ile kahve 
sipariş edildi.

DOW Türkiye ile birlikte kahve aracılığıyla Türk İşaret Dili 
farkındalığı yarattığımız 1’i sağır ve işitme engelli eğitmen olmak 
üzere 3 kişinin çalıştığı etkinliğimizde 100 kez işaret dili ile kahve 
sipariş edildi.

Pfizer ile birlikte kahve aracılığıyla Türk İşaret Dili farkındalığı 
yarattığımız 1’i sağır ve işitme engelli eğitmen olmak üzere 2 
kişinin çalıştığı etkinliğimizde 100 kez işaret dili ile kahve sipariş 
edildi.

17 bardak kahve farkındalık için servis edildi.

11 Kasım 2019

19 Kasım 2019

30 Kasım 2019

2 Aralık 2019

3 Aralık 2019

3 Aralık 2019

8 Aralık 2019
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Mesele: Sağır ve işitme engelli bireyler yazılı Türkçe ile etkin bir şekilde iletişim 
kuramıyor, ortalama lise mezunu sağır bir birey sadece 4. sınıf seviyesinde okuyup 
yazabiliyor.

İyiye İşaret, FIAT Engelsiz Hareket ve Dem Derneği işbirliğinde sağır ve işitme engelli 
bireylerin kendilerini etkin yazılı Türkçe ile ifade edebilmeleri için hazırlanmış ve 
geliştirilen açık kaynak dijital bir eğitim platformudur. 

İşitme Engelliler Türkçe Öğretmeni Nilgün Atıcı, CODA Tercüman Cansu Akdağ ve 
Dem Derneği Koordinatörü Ayşe Damla İşeri Sunman’ın oluşturduğu bir ekip, TOFAŞ 
Türk Otomobil Fabrikası’nda çalışan 10 sağır ve işitme engelli birey ile 27 Şubat - 26 
Eylül 2018 tarihleri arasında deneyimsel olarak kurguladığı eğitim süreci yürüttü ve 
ortaya çıkan veriler ile www.iyiyeisaret.com için Türkçe eğitim içeriği üretmeye 
başladı. Yıllara göre üretilen ve platforma yüklenen video içerik tablosu aşağıdaki 
gibidir: 

2019 yılı sonu itibariyle 220 video eğitim içeriğinin olduğu platform, 2019 yılında 76.582 
kez tıklandı. Platformda her gün yaklaşık 7 kişi ise 5 dakika üzerinde vakit geçirdi, bu en 
az bir eğitim içeriğini tükettiğini gösteriyor.

Üretilen Eğitim
İçeriği Sayısı

2018

2019

220

130

0

220

0

220

Eğitim Videosu
Sayısı

Toplam Eğitim
Videosu Sayısı

Sürdürülebilir
Çözümler

#1 İyiye İşaret
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Ayrıca, platformu yaygınlaştırmak ve nitelikli kullanımını 
arttırmak için İyiye İşaret Sahada projesini başlattık. 7 kişi ile 
Eylül 2019’da gönüllü eğitmen eğitimi gerçekleştirdik. 
Sonrasında her bir gönüllü Kasım 2019’da yazılı Türkçesini 
geliştirmek isteyen ve Derneğin açık çağrısına başvuru yapmış 
bir işitme engelli ve sağır bireyler ile eşleştirildi. 10 çalışmadan 
oluşan eğitim programını birebir uygulanmaya başladı. 
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Sürdürülebilir
Çözümler

#2 +1

Mesele: Devlet koruması altında olan veya koruma kararı çıkarılması muhtemel işitme 
kaybı tanısı bulunan çocukların ilk birincil yaşam alanı olan kuruluşlar, işitme kaybı 
olan çocukların özel ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlenmemiştir. 

Devlet koruması altında olan 10 yaşında işitme kayıplı birey ile 10 Ocak 2018'de pilot 
olarak çalışmaya başladık. Nisan 2019’a kadar toplam 252 saatlik dil gelişimi odaklı 
bireysel eğitim verildi. Ağustos 2019’da yapılan değerlendirme ve hazırlanan rapora 
göre eğitim öncesi beden dili öncelikli olmak üzere 8-15 işaret dilinde kelime ile 
iletişim kuran birey, eğitim sonucunda işaret dilinde 648 kelimelik bir dağarcığa sahip 
olmuştur. Bu kelimelerin 495 tanesini hem anlayacak hem de ifade edecek düzeye 
gelmiştir. Başka bir deyişle, bireyin 1.5 yaş seviyesindeki dil gelişimi 6 yaş seviyesine 
ilerlemiştir. 

Pilot uygulama ışığında devlet koruması altında olan veya koruma kararı çıkarılması 
muhtemel tüm işitme kaybı tanısı bulunan çocukların ilk birincil yaşam alanı olan 
kuruluşların, işitme kaybı olan çocukların özel ihtiyaçlarına yönelik olarak 
düzenlenmesi için taslak önerge hazırlanmıştır.
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Diğer
Çalışmalar

2019 yılında Dem Derneği’nin aktif 
üç burs başlığı ve 2020’de açılacak 
bir burs başlığı vardır: 

Burs

Yurt dışı eğitim bursu, ilk açtığımız burs başlığı olup dünyadaki ilk ve tek sağır ve 
işitme engellilere uygun olarak tasarlanmış üniversite olan Gallaudet Üniversitesi 
içindir ve 2017 yılından bu yana devam etmektedir. Harçlık, ulaşım vb. giderler 
tarafımızdan karşılanmaktadır. Okul masrafları ve iletişim tarafımızdan koordine edilip 
Enka Vakfı tarafından ödenmektedir. 

Eğitim destek bursu, derneğe e-bursum aracılığı ile başvuru yapan öğrencilerin 
başvurularının değerlendirilmesi sonucu ihtiyaca yönelik ilkokul, ortaokul, lise veya 
üniversite öğrencilerine verilmektedir.  

Bireysel bağışçı bursu, derneğin e-bursum aracılığı ile oluşturduğu veri tabanında 
bulunan ve ihtiyacı olduğu tespit edilen bir öğrencinin bir yıl için belirlenen tutardaki 
tüm bursunun tek kişi tarafından sağlandığı burs türüdür. 

Eğitime teşvik bursu, 2020’de verilmesi planlanan sivil toplumda aktif çalışma 
istekliliği gösteren ve ihtiyacı olan sağır ve işitme engelli ön lisans ve lisans 
seviyesindeki öğrencilere yardım toplama izni kapsamında Adım Adım aracılığı ile 
gerçekleştirilen kitlesel fonlama kampanyası sonucunda verilecek burstur.    
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İletişim Çalışmaları

2019 yılında bursiyer ödemesi yapılan bursiyer sayıları ve miktarları 
aşağıdaki gibidir:  

2019 yılında yapılan iletişim çalışmaları ve detayları aşağıdaki tablodaki 
gibidir: 

Çalışma Tarihi

Kamu 

Kamu 

Dem Derneği üyeleri,
gönüllüleri, bağışçıları,
işbirlikçileri vb

Kamu 

Sadece dahili kullanım

Türkiye'de kutlanan veya Birleşmiş Milletler
tarafından belirlenen günlerden 16 tanesinde
derneğin sosyal medya kanallarından görsel
aracılığı ile iletişim çalışması yapılmıştır. 

Derneğin sahip olduğu insan kaynağını
geliştirebilmek için dernek ile farklı şekillerde
bağı bulunan 9 kişi ile röportaj yapıldı ve
derneğin sosyal medya kanallarından görsel
aracılığı ile yayımlandı. 

Dem Derneği’nde iletişim bilgisi bulunan
herkesin yer aldığı veri tabanı oluşturuldu,
her bir kişi için dernekle olan ilişkileri üzerinden
bir işaret belirlendi. Bu işaret bir QR kod içinde,
teşekkür mesajı ile herkese iletildi.

10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası sebebi ile 7 adet
bilgilendirici farkındalık videosu çekildi ve
derneğin kanallarından kamu ile paylaşıldı.

İşaret dili öğrenen bireylerin işitme engelli ve
sağır bireyler ile etkileşimini anlamak için
derneğin instagram hesabı üzerinden bir anket
gerçekleştirildi, sonuçları analiz edildi.

Ankete 249 kişi katıldı. Ankete göre bir şekilde
işaret dili eğitimi alan bireylerin %46’sı eğitim
sonrasında TİD ile iletişimde yeterince akıcı
olmadığını; %30’u ise, eğitim sonrasında sağır
ve işitme engelli bir bireyle hiç iletişimkurmadığını
söylüyor. Bu sonuçlar bazı fon başvurularında ve
proje çalışmalarında destekleyici olarak kullanıldı. 

Hedef Kitle Çalışma Detayı

1 Ocak - 31 Aralık 2019

 

1 Ocak - 31 Aralık 2019

1 - 17 Şubat 2019 

7 - 16 Mayıs 2019

23 - 26 Mayıs 2019 

Burs Kategorisi

1

5

3

28.431,50 TL

14.125,00 TL

4.750,00 TL

Burs Alan Kişi Sayısı Toplam Burs Miktarı

Yurt Dışı Eğitim Bursu

Eğitim Destek Bursu

Bireysel Bağışçı Bursu
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İmece Boot Camp: 3. İmece Destek Programı olan ‘‘Eşitsizliklerin Azaltılması’’ 
kapsamında 160 başvuruda ön elemeyi geçen projemiz ile Boot Camp’e katılmaya 
hak kazanan 20 girişimden biri olduk. Projemizin amacı, ana dili Türk işaret dili olan ve 
istihdamda bulunmayan sağır ve işitme engellilere anadilini bu dili öğrenen bireylere 
(çoğunlukla işiten topluma) öğretebileceği bir platform yaratmaktı. 

3 gönüllü ve bir profesyonel dernek çalışanından oluşan ekibimiz ile Boot Camp 
süresince problem tespiti, fikri ve çözüm önerilerini geliştirme, paydaş yönetimi ve iş 
modeli üzerine birçok çalışma yapıldı. Ancak, girişimimiz ilk 3’e girerek ödül almaya 
hak kazanamadı.  

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri Başvuru:  Ana dili Türk işaret dili olan ve 
istihdamda bulunmayan sağır ve işitme engellilere anadilini bu dili öğrenen bireylere 
(çoğunlukla işiten topluma) öğretebileceği bir platform yaratmak amacıyla 
başvurduk. Değerlendirme sonucu olumsuz olarak dönüş yapıldı.

Açık Açık: Açık açık, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şe�af ve hesap verebilir 
dernek ve vakıflar ile bir araya getirmek amacı ile kurulmuş bir platform. Adım Adım 
ile kitlesel fonlama kampanyası düzenlemenin de ön şartı. 2019 itibariyle biz de açık 
açık platformunun şe�af bir dernek olmanın koşulu olarak belirlediği kayıtlarını kamu 
ile paylaşan ve platforma kayıtlı bir sivil toplum örgütüyüz.

 
Yardım Toplama İzni: Adım Adım ile 2019 İstanbul Maratonu’nda kitlesel fonlama 
kampanyası düzenleyebilmemiz için  Temmuz 2019’da başvuruldu ve izni Ekim 
2019’da 1 yıllığına aldık. 

Adım Adım ve 2019 İstanbul Maratonu: Sivil toplum örgütlerinin koşarak kaynak 
geliştirmesine olanak sağlayan Adım Adım platformu ile 2019 İstanbul Maratonu’na 
74 gönüllü koşucu ile katıldık ve 90.532,00 TL kaynak geliştirdik. Elde edilen yardım 
ile 2020 Eğitim Teşvik Burs kategorisi açılacak. 

Kapasite Geliştirme 
Çalışmaları 
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Duyduğun Gibi Değil: Akbank Şehrin İyi Hali 
işbirliğinde 12 Ekim 2019 tarihinde 127 
üniversite öğrencisinin alandaki 10 farklı kişi ile 
buluşmaları ile kolektif olarak ortaya çıkan 10 
işitme engellilik, sağırlık ve Türk İşaret Dili 
hikayesi derlendi, kitapçık haline getirildi ve 
derneğin kanallarından farkındalık amacıyla 
paylaşıldı. Kitapçığa internet sitemizden 
ulaşılabilir. 

Koruma Altına Olan veya Alınması Muhtemel 
İşitme Kayıplı Çocukların Devlet Koruması 
Altında Oldukları Süre Boyunca Gelişimlerini 
Destekleyecek Çözüm Önerisi: +1 sürdürülebilir 
çözümü kapsamında geliştirilen çözüm önerisi 
yazısına internet sitemizden ulaşılabilir.    

Yayınlar
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