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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
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2020 yılında Türk İşaret Dili (TİD) 
aracılığı ile yaratılan diyalog alanları ve 
detayları aşağıdaki gibidir. 

TİD Eğitimleri (bukalemun.co)
Açık kaynak, ücretsiz ve dijital bir Türk İşaret Dili eğitim platformu olarak tasarlanan 
bukalemun.co’nun 2019’da başlayan alt yapı çalışmaları Ocak - Nisan 2020’de 
tamamlandı. 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde hazırlanan 20 TİD eğitim içeriği çekildi. 13 
Nisan 2020’da ise platform herkesin erişimine 4 eğitim videosu ile açıldı. 

Kullanıcıların kendini test edebilmeleri için test alt yapı çalışmaları yapıldı ve içerikleri 
hazırlandı. Temmuz 2020’de eğitim videoları ile birlikte test özelliği de kullanıcılara açıldı.

Ekim 2020’de hazırlanan 32 TİD eğitim içeriği daha çekildi ve yıl sonuna kadar 
platformda kullanıcılara toplam 24 eğitim içeriği ve 30 test sunuldu. 2020 yılında 
bukalemun’a 60 farklı şehirden, 955 kişi kaydoldu. Bu her gün yaklaşık 4 kişinin 
platforma katılması demek.  Kayıtlı kişiler ile ilgili bazı diğer veriler ise aşağıdaki gibi: 

• Kullanıcıların %59’u en az bir video izlemiş. 
• Kullanıcıların %53’ü 18-24 yaş aralığında.
• Kullanıcıların %38’i daha önce hiç sağır bir birey ile karşılaşmamış. 
• Kullanıcılarından TİD hiç bilmediğini ifade edenlerin oranı %95. 
• Kullanıcıların %43’ü platforma birden fazla kez girmiş.
• Kullanıcıların %30’u test özelliğini kullanmış. 
• Test özelliğini kullanan kullanıcıların test skor ortalaması %88.1.  

2020 yılı boyunca bukalemun için gönüllü ve profesyonellerden oluşan 21 kişilik bir 
ekip çalıştı.  

Diyalog 
Alanları 
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TİD Topluluk Buluşmaları
(bukalemun.co)

• 23 Nisan 2020’de bukalemun kullanıcılarından Türk İşaret Dili’ni geliştirmek 
isteyenler için 1'i sağır kolaylaştırı ve 1'i işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 4 
kişilik bir ekip ile iki oturumda gerçekleştirdiğimiz 1. Topluluk Buluşmaları 12 
katılımcıyla düzenlendi.

• 7 Mayıs 2020’de bukalemun kullanıcılarından Türk İşaret Dili’ni geliştirmek isteyenler 
için 1'i sağır kolaylaştırı ve 1'i işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 4 kişilik bir ekip 
ile iki oturumda gerçekleştirdiğimiz 2. Topluluk Buluşmaları 20 katılımcıyla 
düzenlendi.

• 21 Mayıs 2020’de bukalemun kullanıcılarından Türk İşaret Dili’ni geliştirmek 
isteyenler için 1'i sağır kolaylaştırı ve 1'i işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 4 
kişilik bir ekip ile iki oturumda gerçekleştirdiğimiz 3. Topluluk Buluşmaları 19 
katılımcıyla düzenlendi.

• 4 Haziran 2020’de bukalemun kullanıcılarından Türk İşaret Dili’ni geliştirmek 
isteyenler için 1'i sağır kolaylaştırı ve 1'i işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 4 
kişilik bir ekip ile iki oturumda gerçekleştirdiğimiz 4. Topluluk Buluşmaları 17 
katılımcıyla düzenlendi.

• 18 Haziran 2020’de bukalemun kullanıcılarından Türk İşaret Dili’ni geliştirmek 
isteyenler için 1'i sağır kolaylaştırı ve 1'i işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 4 
kişilik bir ekip ile iki oturumda gerçekleştirdiğimiz 5. Topluluk Buluşmaları 17 
katılımcıyla düzenlendi.

• 9 Temmuz 2020’de bukalemun kullanıcılarından Türk İşaret Dili’ni geliştirmek 
isteyenler için 1'i sağır kolaylaştırı ve 1'i işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 4 
kişilik bir ekip ile iki oturumda gerçekleştirdiğimiz 6. Topluluk Buluşmaları 10 
katılımcıyla düzenlendi.
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TİD Pratik Kampları 
• Türk İşaret Dili’ni geliştirmek isteyenler için 2 sağır ve işitme engelli eğitmen olmak 
üzere toplam 4 kişilik bir ekip ile gerçekleştirdiğimiz 5. TİD Pratik Kampı Anadolu 
Feneri 7 katılımcıyla düzenlendi.
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Sağırlık, işitme engellilik ve Türk İşaret Dili ile ilgili 
#bugündemzamanı farkındalık konferansımızı 70 öğrencinin 
katılımı ile Üsküdar Amerikan Lisesi'nde gerçekleştirdik.

12 Ekim 2019 tarihinde 137 gönüllü ile birlikte hazırlanan ve 
sonrasında derlenen 10 farklı sağırlık, işitme engellilik ve Türk 
İşaret Dili hikayesinin Akbank Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 
bir günlük sergisidir.

12 Ekim 2019 tarihinde 137 gönüllü ile birlikte hazırlanan ve 
sonrasında derlenen 10 farklı sağırlık, işitme engellilik ve Türk 
İşaret Dili hikayesinin Akbank ABM'de gerçekleştirilen bir günlük 
sergisidir.

Sağırlık, işitme engellilik ve Türk İşaret Dili ile ilgili 
#bugündemzamanı farkındalık konferansımızı 32 öğrencinin 
katılımı ile Yeni Okul'da gerçekleştirdik.
 
Sağırlık, işitme engellilik ve Türk İşaret Dili ile ilgili 
#bugündemzamanı farkındalık konferansımızı 159 öğrencinin 
katılımı ile Uğur Koleji'nde gerçekleştirdik.

10 Ocak 2020

20 Ocak 2020

22 Ocak 2020

24 Şubat 2020

25 Şubat 2020

2020 yılında işbirlikleri aracılığı ile yaratılan diyalog alanları ve 
detayları aşağıdaki gibidir: 

İşbirlikleri

Diyalog 
Alanları 
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Sağırlık, işitme engellilik ve Türk İşaret Dili ile ilgili 
#bugündemzamanı farkındalık konferansımızı 60 öğrencinin 
katılımı ile Balkaya Okulları'nda gerçekleştirdik.

Zorlu Holding Kıvılcımlar Hareketi Buluşması'nda gönüllülük 
üzerine bir panele konuşmacı olarak katıldık.

Türk İşaret Dili farkındalığı için Expedia firması çalışanları ile 
alandaki İngilizce kaynakların Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe 
kaynakların seslendirilmesi konusunda gerçekleştirilmiş bir 
gönüllülük çalışmasıdır. Etkinliğe 29 kişi katıldı.

Akbank Şehrin İyi Hali işbirliğinde 27-28 Ekim 2020 tarihinde 157 
üniversite öğrencisi ile 6 farklı oturumda işitme engellilik, sağırlık 
ve Türk İşaret Dili üzerine farkındalık atölyesi düzenledik.

Türk İşaret Dili farkındalığı için Air Liquide firması çalışanları ile 1’i 
sağır 1'i işaret dili tercümanı olmak üzere 4 kişi olarak 
gerçekleştirilen atölye çalışmasıdır.

Türk İşaret Dili farkındalığı için PMI firması çalışanları ile 1’i sağır 1'i 
işaret dili tercümanı olmak üzere 4 kişi olarak gerçekleştirilen 
atölye çalışmasıdır.

Türk İşaret Dili farkındalığı için Esin Avukatlık firması çalışanları ile 
1’i sağır 1'i işaret dili tercümanı olmak üzere 4 kişi olarak 
gerçekleştirilen atölye çalışmasıdır.

Türk İşaret Dili farkındalığı için Unilever firması çalışanları ile 1’i 
sağır 1'i işaret dili tercümanı olmak üzere 4 kişi olarak 
gerçekleştirilen atölye çalışmasıdır.

Türk İşaret Dili farkındalığı için PMI firması çalışanları ile 1’i sağır 1'i 
işaret dili tercümanı olmak üzere 4 kişi olarak gerçekleştirilen 
atölye çalışmasıdır.

Beykent Üniversitesi öğrencileri ile çevrimiçi olarak bir araya 
geldik. İşitme engellilik, sağırlık ve işaret dili konuştuğumuz 
buluşmamıza 92 kişi katıldı.

Hacettepe Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu (HSBKY) ile 
çevrimiçi olarak bir araya geldik. İşitme engellilik, sağırlık ve işaret 
dili konuştuğumuz buluşmamıza 29 kişi katıldı.

27 Şubat 2020

27 Şubat 2020

23 Eylül 2020

27 - 28 Ekim 2020

19 Kasım 2020

2 Aralık 2020

2 Aralık 2020

3 Aralık 2020

11 Aralık 2020

14 Aralık 2020

18 Aralık 2020
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İDA'yla birlikte kahve aracılığı ile Türk İşaret Dili farkındalığı 
yarattığımız 1'i sağır ve işitme engelli eğitmen olmak üzere 4 
kişinin çalıştığı etkinliğimizde 100 kez işaret dili ile kahve sipariş 
edildi.

Akbank işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikte 261 bardak 
kahve farkındalık için servis edildi.

15 Ocak 2020

20 - 22 Ocak 2020

2020 yılında demgoodco�ee aracılığı ile yaratılan diyalog alanları 
ve detayları aşağıdaki gibidir:

Diyalog 
Alanları 

Demgoodco�ee
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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: 

2020 yılı sonu itibariyle 350 video eğitim içeriğinin olduğu platform 2020 yılında 
43.584 kez tıklandı, bunların 34.660’ı ise yeni kullanıcı. Platformda her gün yaklaşık 5 
kişi ise 5 dakika üzerinde vakit geçiriyor, bu en az bir eğitim içeriğini tükettiğini 
gösteriyor.    

Üretilen Eğitim
İçeriği Sayısı

2018

2019

2020

220

130

400

0

220

130

0

220

350

Eğitim Videosu
Sayısı

Toplam Eğitim
Videosu Sayısı

Sürdürülebilir
Çözümler #1

İyiye İşaret
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Ayrıca, platformu yaygınlaştırmak ve nitelikli kullanımını arttırmak için 2019’da 
başlattığımız İyiye İşaret Sahada projesindeki 7 gönüllü eğitmen eşleştirildikleri yazılı 
Türkçesini geliştirmek isteyen ve Derneğin açık çağrısına başvuru yapmış bir işitme 
engelli ve sağır bireyler ile çalışmaya devam etti. 10 çalışmadan oluşan ve 7 birey ile 
birebir uygulanan eğitimin detayları aşağıdaki tablodaki gibidir:

2018

2019
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10/10

4/10

4/10

10+/10

6/10

9/10

8/10

İsteksizlik nedeniyle sonlandırılmıştır. 

İsteksizlik nedeniyle sonlandırılmıştır. 

Sürekli olarak bizden bağımsız devam etmektedir.
Destek talep edildiğinde verilmektedir.

İsteksizlik nedeniyle sonlandırılmıştır. 

Koronavirüs sebebiyle sonlandırılmıştır. 

Koronavirüs sebebiyle sonlandırılmıştır. 

Gerçekleştirilen Buluşma Sayısı Notlar 

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 5

Grup 6

Grup 7



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. 

2019 yılında 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 hazırlanan taslak önerge son haline getirilmiştir. CİMER’e 
başvurulmuş, Ocak 2020’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşme 
sağlanmıştır. 20 Temmuz 2020’de change.org üzerinden bir kampanya başlatılmış, 
1050 imza almıştır.  
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Sürdürülebilir
Çözümler #3

Anlamamız Lazım

Mesele: COVID-19 pandemisi döneminde işitme engelli ve sağır bireylerin işitme 
kaybına sahip olmaktan ötürü farklı ve farkedilmeyen erişilebilirlik problemleri var. 

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteği ile Türkiye’de yaşayan işitme engelli ve 
sağır bireylerin pandemi sürecinde yaşadıkları sorunları keşfetmek üzere 8 Eylül 2020 
ve 24 Eylül 2020 tarihleri arasında altı buluşmadan oluşan bir çalıştay serisi 
gerçekleştirdik. Çalıştay serisinin detayları aşağıdaki gibidir:

Çalıştaylar sonucunda ise üç çıktıyı kamuyla paylaştık:

• Çalıştaylarda erişilebilirlik için ortaya çıkan ihtiyaçlardan biri olan alt yazı ihtiyacına 
dikkat çeken bir animasyon film hazırladık, derneğin sosyal medya kanalları aracılığı 
ile paylaştık. Animasyon toplam 59.586 kez görüntülendi. 
• Erişilebilir bir sonuç raporu hazırladık ve paylaştık. 
• 15 hikayenin yer aldığı erişilebilir bir vaka kitapçığı hazırladık ve paylaştık.
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Avrupa Birliği Sivil Düşün desteği ile pandemi sürecinden işitme 
engelli ve sağır bireylerin yaşadıkları sorunları keşfetmek için 
sağlık çalışanları ile 2 saatlik açık çağrılı bir çalıştay toplantısı 
düzenlenmiştir. Çalıştaya 6 kişi katıldı.

Avrupa Birliği Sivil Düşün desteği ile pandemi sürecinden işitme 
engelli ve sağır bireylerin yaşadıkları sorunları keşfetmek için 
alanda çalışan sivil toplum örgütü temsilcileri ile 2 saatlik açık 
çağrılı bir çalıştay toplantısı düzenlenmiştir. Çalıştaya 12 kişi katıldı.

Avrupa Birliği Sivil Düşün desteği ile pandemi sürecinden işitme 
engelli ve sağır bireylerin yaşadıkları sorunları keşfetmek için 
bireylerin yakınları ve çocukları ile 2 saatlik açık çağrılı bir çalıştay 
toplantısı düzenlenmiştir. Çalıştaya 12 kişi katıldı.

Avrupa Birliği Sivil Düşün desteği ile pandemi sürecinden işitme 
engelli ve sağır bireylerin yaşadıkları sorunları keşfetmek için 
üniversite öğrencileri ile 2 saatlik açık çağrılı bir çalıştay toplantısı 
düzenlenmiştir. Çalıştaya 15 kişi katıldı.

Avrupa Birliği Sivil Düşün desteği ile pandemi sürecinden işitme 
engelli ve sağır bireylerin yaşadıkları sorunları keşfetmek için 
bireyler ile 2 saatlik açık çağrılı bir çalıştay toplantısı 
düzenlenmiştir. Çalıştaya 12 kişi katıldı.

Avrupa Birliği Sivil Düşün desteği ile pandemi sürecinden işitme 
engelli ve sağır bireylerin yaşadıkları sorunları keşfetmek için 
alanda çalışan eğitimciler ile 2 saatlik açık çağrılı bir çalıştay 
toplantısı düzenlenmiştir. Çalıştaya 9 kişi katıldı.

8 Eylül 2020

10 Eylül 2020

15 Eylül 2020

17 Eylül 2020

22 Eylül 2020

24 Eylül 2020



Diğer
Çalışmalar

2020 yılında Dem Derneği’nin aktif dört 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. Ayrıca bu yıl İtalya’da Academia di belle di arti 
Carrara’da heykel alanında yüksek lisans yapan sağır bir birey daha desteklenmeye 
başlamıştır. 

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, yardım toplama izni kapsamında Adım Adım aracılığı ile 
gerçekleştirilen kitlesel fonlama kampanyası sonucunda tek seferlik olarak sivil 
toplumda aktif çalışma istekliliği gösteren ve ihtiyacı olan sağır ve işitme engelli ön 
lisans ve lisans seviyesindeki öğrencilere verilmiştir.    
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İletişim Çalışmaları

Ayrıca, bireysel olarak başvuran bursiyerlerimize destek talep ettikleri 
konular hakkında (laptop ihtiyacı, özgeçmiş düzenleme vb.) destek 
verilmiştir. 2020 yılında bursiyer ödemesi yapılan bursiyer sayıları ve 
miktarları aşağıdaki gibidir:  

2020 yılında yapılan iletişim çalışmaları ve detayları aşağıdaki 
tablodaki gibidir: 

Çalışma Tarihi

Kamu 

Kamu 

Kamu

Hedef Kitle Çalışma Detayı

1 Ocak - 31 Aralık 2020

 

1 Ocak - 31 Aralık 2020

10 - 16 Mayıs 2020

Türkiye'de kutlanan veya Birleşmiş Milletler 
tarafından belirlenen günlerden 19 tanesinde 
derneğin sosyal medya kanallarından görsel 
aracılığı ile iletişim çalışması yapılmıştır. 

Derneğin sahip olduğu insan kaynağını 
geliştirebilmek için dernek ile farklı şekillerde 
bağı bulunan 3 kişi ile röportaj yapıldı ve 
derneğin sosyal medya kanallarından görsel 
aracılığı ile yayımlandı. 

10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası sebebi ile 
Akbank Şehrin İyi Hali işbirliğinde 
hazırladığımız Duyduğun Gibi Değil 
kitapçığından yer alan 10 işitme engellilik, 
sağırlık ve Türk İşaret Dili hikayesi seslendi-
rildi, işaret diline çevrildi ve videolara alt yazı 
ekledi. Erişilebilir hale getirilen videolar 
derneğin sosyal medya kanalları aracılığı ile 
paylaşıldı.  

Burs Kategorisi

2

2

2

75 

20.840,85 TL

11.137,50 TL

8.325,00 TL

75.000,00 TL

Burs Alan Kişi Sayısı Toplam Burs Miktarı

Yurt Dışı Eğitim Bursu

Eğitim Destek Bursu

Bireysel Bağışçı Bursu

Eğitim Teşvik Bursu 

2020 FAALİYET RAPORU | 13



İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri Başvurusu:  bukalemun.co ile başvurduk, 
değerlendirme sonucu olumsuz olarak dönüş yapıldı.   

Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Desteği Başvurusu: Bir Avrupa Birliği fonu olan Sivil 
Düşün’e pandemi sürecine özel olarak açtıkları Bizi Bağlayan Şeyler Desteği 
kapsamında sağır ve işitme engelli bireylerin yaşadıkları sorunları keşfetmek için 
başvurduk. Değerlendirme sonucu olumlu olarak dönüş yapıldı ve Anlamamız Lazım 
sürdürülebilir çözümünü hayata geçirdik.   

Project Zero Başvurusu: bukalemun.co ile Sabancı Vakfı’nın teşvik etmesi ve 
yönlendirmesi ile Değerlendirme sonucunda ön elemeyi geçerek son listeye kaldık 
ancak finalist olamadık. 

Kurumsal Destek Fonu Başvurusu: Proje üretme kapasitemizi geliştirmek için 
başvurduğumuz Sivil Toplum Destek Vakfı’nın Kurumsal Destek Fonu’na başvurduk 
ve 77.000,00 TL’lik fon için olumlu geri dönüş aldık. Fon kapsamında yeni ofimizi ve 
altyapı yatırımlarını proje hazırlama ve üretme kapasitemizi geliştiriyoruz.

 
Erişilebilirlik Ödülleri Başvurusu: İşitme engelli ve sağır bireylerin alt yazı ihtiyacına 
dikkat çeken ‘‘Anlamamız Lazım’’ animasyonu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’nın Erişilebilirlik Ödülleri’ne Sosyal Sorumluluk kategorisinde başvurduk. 
Herhangi bir ödül kazanamadık.  

Kapasite Geliştirme 
Çalışmaları 
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Erişilebilir ‘‘Anlamamız Lazım’’ Sonuç Raporu: 
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteği ile 
Türkiye’de yaşayan işitme engelli ve sağır 
bireylerin pandemi sürecinde yaşadıkları 
sorunları keşfetmek üzere 8 Eylül 2020 ve 24 
Eylül 2020 tarihleri arasında altı buluşmadan 
oluşan bir çalıştay serisi gerçekleştirdik. 
Öğrenimlerimizi bir sonuç raporunda derleyip 
kamu ile paylaştık. Rapora internet sitemizden 
ulaşılabilir. 

Erişilebilir ‘‘Anlamamız Lazım’’ Vaka Kitapçığı: 
vrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteği ile 
Türkiye’de yaşayan işitme engelli ve sağır 
bireylerin pandemi sürecinde yaşadıkları 
sorunları keşfetmek üzere 8 Eylül 2020 ve 24 
Eylül 2020 tarihleri arasında altı buluşmadan 
oluşan bir çalıştay serisi gerçekleştirdik. 
Yaşanmış 15 hikayeyi bir vaka kitapçığında 
derleyip kamu ile paylaştık. Kitapçığa internet 
sitemizden ulaşılabilir. 

Yayınlar
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Çalıştay Serisi Sonuç Raporu
ANLAMAMIZ LAZIM

Evdeyken iletişim bir mesele çünkü:

• Pandemi sürecinde çalışan ve eve gelen sağlık personelinin (filyasyon ekibi vb.) işitme kaybı ve farklı iletişim yolları ile 
ilgili bir farkındalığı yok,

• Engelsiz 1122 ’ye erişim ve hizmet alımı problem olabiliyor,

• ESİM3 uygulaması yeterince bilinmiyor,

• Aile desteğinin olmadığı veya aile ile iletişim sağlanamadığı durumlarda çocukların eğitimi aksayabiliyor,

• Eğitimciler özellikle üniversitelerde işitme engelli ve sağır öğrencileri ile erişebilecekleri bir iletişim kurmuyor, 
öğrencilerin eğitime eşit erişim için olan taleplerine ivedilikle cevap vermiyor veya hiç geri dönüş yapmıyorlar,

• İşitme kaybının öğrenciye ve onun eğitim sürecine olan etkisi bilinmiyor, anlamak için çaba sarf edilmiyor,

• Ailesi sağır olan işiten çocukların Türkçe konuşma ile iletişime ihtiyacı olabilir,

• Çevrimiçi sosyalleşme imkanları ve programları özellikle cihaz veya koklear implant kullanan bireyler için bilgisayardan 
vb. elektronik cihazlardan gelen seslere alışmaları zaman alabildiği için zor olabiliyor.

Çalıştaya katılan sağır ve işitme engelli üniversite öğrencilerinin 
%31’i pandemi sürecinde sosyalleşemediklerini söylüyor.

Çalıştay Serisi
Vaka Kitapçığı








