Logo ve Renk
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Logo ve Sekil
• Logomuz yumurtalı ya da yumurtasız olarak kullanılabilir.
• Dem logosu; birincil olarak turuncu, siyah veya beyaz olarak kullanılır.
• Özel durumlarda belirtilen yardımcı renklerde de kullanılabilir.

Logo ve Zemin
• Yumurta zeminin rengi değiştirilemez.
• Yumurtasız kullanımlarda zemin herhangi bir renk olabilir.
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Logo ve Alan
• Yumurtalı logonun etrafında şema 1’deki gibi “x” birim boşluk bırakılmalıdır.
• Yumurtasız logonun etrafında ise şema 2’deki gibi “2x” birim boşluk bırakılmalıdır.
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DinBek Light
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• Kartvizit

58,7 mm

58,7 mm

68,4 mm

68,4 mm

• Broşür / Dergi

demgoodcoffee Beşiktaş’ta
örgütlendik ve destek programına
başvuru yaptık.
Destek programına başvuru için
demgoodcoffee’de tanıştığımız,sağırlar
ve işitme engelliler için eğitimde Türk
İşaret Dili’ni savunan ve Türkiye’deki ilk
işitme engelli ve sağırlar anaokulu
öğretmeninden biri olan özel eğitim
öğretmeni Hülya Aykutlu ile birlikte bir
ekip oluşturduk.

BÖLÜM 2
iyiye işaret
İyiye İşaret
nasıl ortaya çıktı?
Dijital Eğitim Platformu
Kullanım Kılavuzu 2016
2017
Diyalogda problem var.
Dem Derneği’nin kurguladığı demgoodcoffee
Beşiktaş diyalog alanında sağırlar ve işitme
engelliler ile kapsayıcı ekiplerle çalışmaya ve
yeni projeler üretmeye çalışırken bilgi aktarımı
ve paylaşımında zorlandık.
Farklı işitme engelli ve sağır bireyler ile farklı
yollara başvurarak iletişim kurduğumuzu
deneyimledik ve farkettik.

İmece destek programı başvurusu ile çözüm
arayışı ciddileşti.
İşitenler için iyi Türk İşaret Dili ve çeşitli yollar
ile iletişim olabileceğinin farkındalığı gerektiği
kadar, sağırlar ve işitme engelliler için iyi yazılı
Türkçe de gerekliydi. Yazılı Türkçe’nin okuma
ve anlama için gerekliliğini anladık.
Herhangi bir konuda bilgi aktarımı ve
diyalogların daha akıcı ilerlemesi için yeni bir
yol ararken nitelikli eğitim alanında İmece
destek programı başvurusu açıldı. Dem
Derneği’nin çözüm arayışı ciddileşti.

Destek programına sağır ve işitme
engelli çocuk sahibi olan işiten ailelerin
çocuklarıyla iki dilli bir iletişim
kurabilmelerini desteklemek amacıyla
dil edinim sürecini destekleyici ve yol
gösterici
bir
dijital
platformu
hazırlamak amacıyla başvurduk.

Sağır ve işitme engelli
bireyler ile iletişimdeki
çeşitliliğin de
gerçekliğini projemize
ekledik ve ‘‘konuş,
göster ve işaret’’ dedik.
İmece destek programı kapsamındaki kuluçka
sürecinde ürünümüzün işitme engelli ve sağırlara
yönelik farklı eğitim yaklaşımlarına da hitap etmesini
istedik. Bu şekilde dil edinim ve gelişim sürecini
destekleyebilecek çok yönlü bir materyal olması
üzerine çalışmaya başladık.
Ortaya dil edinim sürecinde gerektiği düşünülen
kelimelerin hem görselinin, hem işaretinin hem de
sesinin yer aldığı bir tasarım kurgulamaya başladık.
Her kelime ile de bağdaştırdığımız, çocuğun dil edinimi
be gelişimine katkı sağlayacak ailelere yönelik bilgi ve
oyunlar yer alacaktı.

Ölçeklenmek üzerine düşünürken tüm bilgi
aktarımları için ‘‘konuş, göster ve işaret’’ dedik.
Destek programı kapsamında projenin nasıl
ölçeklenebileceği sorusuna yanıt ararken sağırlar ve
işitme engelliler için herhangi bir bilgi aktarımı
sırasında kullanabileceğimizi düşündük. Bu işe giriş
eğitimi de olabilirdi, fotoğrafçılık eğitimi de. Veya, bir
tarih eğitimi de olabilirdi; Türkçe eğitimi de.
‘‘Konuş, göster ve işaret’’ sadece dil edinimi sürecini
destekleyici
bir
materyalin
tasarım
sürecini
yönlendirici bir söylem olmaktan, sağırlar ve işitme
engelliler ile kapsayıcı bir iletişimin yol haritası söylemi
oldu.

İmece destek programı
finalinde elendik.
İmece destek
programından fon
alamadık ama dijitalde
var olabilecek ve her
alana uyarlanabilecek
bir proje tasarladık.

Yolumuz FIAT Engelsiz Hareket ile kesişti.
FIAT Engelsiz Hareket ile işitme engelli ve sağırların sorunlarına yönelik kurumsal sosyal sorumluluk
anlayışı ile bir çözüm arayışı içerisindeyken yollarımız kesişti. Toplantılar sonucunda sağırların ve işitme
engellilerin yazılı Türkçe konusundaki sıkıntılarına yönelik proje geliştirilmeye karar verildi.
‘‘Konuş, göster ve işaret’’ anlayışının sağırlara ve işitme engellilere daha iyi bir yazılı Türkçe
öğretebilmek için kurgulanmaya başladı.

Bu kitapçık Dem Derneği tarafından hazırlanmıştır.

Tesekkürler!

