
 

2018 Yılına İlişkin 

FAALİYET RAPORU 
DEM DERNEĞİ  

25 Mayıs 2019

Bu rapor Dem Derneği Yönetim Kurulu Kurulu tarafından hazırlanmıştır. 



DEM DERNEĞİ 
Amaç  

Toplumsal zıtlıklar arasında diyalog alanları yaratarak bu alanlarda 
deneyimle keşfettiğimiz meselelere sürdürülebilir çözümler üretmek.  

Vizyon  
Diyaloğun çözüm getirdiği bir dünya. 

Mevcut Faaliyet Alanı 
İşiten toplum ile sağır toplum ve işitme engelliler arasında diyalog 

alanları yaratmak ve bu alanda keşfettiğimiz meselelere sürdürülebilir 
çözümler üretmek.  

Dem Derneği’nin bu alandaki faaliyetlerini 4 diyalog alanı ve 3 
sürdürülebilir çözüm başlığı altında inceleyebiliriz.  

Dem Derneği’nin 4’ü pasif olmak üzere 139 üyesi vardır. 
Dem Derneği 2018 Yılı Gelirler Toplamı: 309.642,18 TL.  
İktisadi İşletme 2018 Yılı Cari Toplamı: 199.269,40 TL.  



 
DEM DERNEĞİ 2018 YILI 

DİYALOG ALANLARI 

TİD 
AŞKINI BAŞKA DİLDE ANLAT 

ETKİNLİKLER  
DEMGOODCOFFEE 



TİD 
Sosyal Etki Alanları:  

Aktif Sağır ve İşitme Engelli İstihdamı  ( 5 farklı sağır birey ile çalışılmıştır. )  
Sağır ve İşitme Engelliler ile Diyalog Geliştirme  

TİD İLE TANIŞMA 

2018: Ne Yaptık? 
11 Eylül 2018 tarihinde sosyal medya aracılığı ile duyurusunu yaparak ilk defa 

ücretsiz olarak düzenlediğimiz ( Kasım 2014 Dem Derneği Beşiktaş Merkez Eğitimleri ve 
Şubat 2015 Dem Derneği TAK Eğitimleri hariç ) Türk İşaret Dili ile Tanışma Eğitimleri’ne 

100 kişi Google Forms aracılığı ile başvuru yaptı. 6 Ekim - 1 Aralık 2018 tarihlerinde 
düzenlenen eğitim gruplarına 25 kişiyi kabul ettik; seçilenlerden 21’i aktif olarak katılım 

gösterdi.    

Not: Dernek merkezinde açılan eğitimler dışında sadece Üsküdar Amerikan öğrencilerine 
eğitim verilmiştir.   

2019: Dijitalleşme 
Mart 2019’da başlayan Türk İşaret Dili ile Tanışma Eğitimleri başvurularını 

www.enkeyiflitid.com üzerinden aldık. Bu platform farklı bir isimle Dem Derneği’ne ait 
ve geliştirilen TİD Diyalog Alanlarının dijitaldeki alanı olarak faaliyete geçmek üzere 

hazırlanıyor.. İlk aşamasını Eylül 2019’a yetiştirmek üzere çalışıyoruz. Süreci Dem 
Derneği’nin koordinasyon ekibine Şubat 2019 tarihi itibariyle katılan Diclehan 

Sönmezoğlu gönüllü yazılımcılardan oluşan bir ekiple yürütüyor.  
  



TİD PRATİK  

2018: Ne Yaptık?  
17 Kasım 2018 tarihinde sosyal medya aracılığı ile duyurusu yapılan, 8 Aralık - 29 
Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen ve  250,00 TL ücreti olan TİD Pratik’e 7 kişi 

kaydoldu. Eğitim sürecinde katılımcılar TİD Eğitmenimiz ve Danışmanımız Neveda Öner 
dışında 4 farklı sağır kolaylaştırıcı ile TİD pratiği yapma imkanı buldu.  

2019: Dijitalleşme 
Mayıs 2019’da kişi başı ücreti 250,00 TL olan bir TİD Pratik grubu daha açtık. Bu 

gruba 11 kişi kayıt yaptırmıştır. Yüz yüze eğitimler 2019 yılında da devam edecek olup, 
ana dili Türk İşaret Dili olan bireylerle birebir uzaktan eğitim imkanı tasarlanan 

platforma bir özelliklik olarak eklenecektir. Ayrıca, bu özelliğin geliştirilmesinin hız 
kazanması için İmece Platformu’nun Destek Programı’na başvuru yapıyoruz. Süreci Dem 

Derneği’nin koordinasyon ekibinden Diclehan Sönmezoğlu yürütüyor.  

TİD PRATİK KAMPI  

2018: Ne Yapıldı?  
İlkini 6 katılımcı ile 2017 yılında düzenlediğimiz TİD Pratik Kampı’nın ikincisini 21 - 
23 Temmuz tarihlerinde 10 katılımcı ile Kumcağız, İzmit’te gerçekleştirdik. Katılım 

bedelinin 649,00 TL olduğu kampın içeriğini Eğitmen Panda gönüllü olarak kurgulamış; 
2 sağır / işitme engelli kolaylaştırıcı görev almıştır.  

2019: Bir sosyal girişim olarak TİD Pratik Kampı  
Üçüncü kampı Ocak 2019’da Eskişehir’de 2 günlük olarak 14 katılımcı ile düzenledik. 

Temmuz 2019’da yapılacak kamp ile ilgili hazırlıklara başladık. Düzenlenen 3 TİD Pratik 
Kampı’na toplamda katılan kişi sayısı 19 olup, 2 veya daha fazla kampa katılım 

sağlayanlar bu grubun %42’sini oluşturmaktadır. 2019 yılında TİD Pratik Kamplarının 
farklı formatları kurgulanarak kendi içerisinde bir sosyal girişime evrilmesi için 

çalışılacaktır.  



AŞKINI BAŞKA DİLDE ANLAT  
Sosyal Etki Alanları:  

Acıma Duygusundan Uzak Farkındalık 
Sağır ve İşitme Engelliler ile Diyalog Başlatma  

2018: Ne Yaptık?  
Yıl içerisinde Aşkını Başka Dilde Anlat olarak adlandırdığımız ancak ilk düzenlenen ve 
kurguladığımız formattan farklılık gösteren farklı işbirliktelikleriyle 3 farklı etkinlik 

düzenlendik.  

Eğitimlerine 2017 yılında başladığımız Üsküdar Amerikan Lisesi Türk İşaret Dili 
öğrencileri okulda işaret dili farkındalığı yaratmak için 8 Mart 2018 tarihinde diğer 

öğrencilere kadın haklarını savunan söylemleri TİD ile ifade etmeyi öğrettiler.  

Borusan Grubu’nun Okyanus Gönüllüleri ekibiyle birlikte 8 Ağustos 2018 tarihinde 
kurgulanan günübirlik farkındalık etkinliği kapsamında şirketi ilgilendiren farklı 

sloganlar kamera karşısında TİD ile ifade edildi.  

Akbank’ın Şehrin İyi Hali gönüllülük programı kapsamında sağırların ve işitme 
engellilerin haklarını günlük bir dil ile anlatan ve bizlerin hazırladığı metin 20 Ekim 
2018 tarihinde gönüllüler tarafından TİD ile kamera karşısında ifade edildi ve sosyal 

medya kanallarımızdan paylaşıldı.  

2019: Gönüllülük Programının Yeni Adı  
Aşkını Başka Dilde Anlat 2015 yılında acıma duygusundan uzak farkındalık ve diyalog 

başlatmak amacının yanı sıra, Dem Derneği’ ne gelir getirmek amacıyla kurguladık. 2015 
- 2017 yıllarında bir çok kez gönüllüler veya günübirlik çalışanlarla farklı işbirliktelikleri 
ile hayata geçirdik. Aşkını Başka Dilde Anlat’ı ilk kurgusunu koruyarak daha çok kişiye 
ulaşabilmek ve eş zamanlı olarak Dem Derneği’ne gelen gönüllü taleplerini belirli bir 

alana kanalize edebilmek adına başlangıç ve bitiş tarihleri belirli bir gönüllülük 
programına dönüştürülmesi planlanmaktadır.  



ETKİNLİKLER 
Sosyal Etki Alanları:  

Acıma Duygusundan Uzak Farkındalık 
Sağır ve İşitme Engelliler ile Diyalog Başlatma 

2018: Ne Yaptık? 
Yıl içerisinde farklı hedeflerle etkinlikler aracılığıyla diyalog alanları yaratılmıştır.  

Çözümlerimizden Gallaudet Hikayeleri kapsamında bursiyerimiz Cem Barutçu 6 Ocak 
2018 ve 7 Ocak 2018 tarihlerinde sırayla Ankara ve Eskişehir’de öncelikli sağır 

katılımcılar için olmak üzere Gallaudet’i merak edenler ile buluştu ve bir sunum yaptı.  

Dem Derneği’nin 4. Yıl kutlamasını paydaşlar, üyeler ve gönüllüler ile birlikte 17 
Şubat 2018 tarihinde Impact Hub İstanbul’da gerçekleştirdik. 

2017 yılında dahil olduğumuz Renkli Kampüs Gönüllülük Programı kapsamında farklı 
üniversiteden oluşan bir gönüllü grubu ile 31 Mart 2018 tarihinde sağır bir kız 

çocuğunun işiten bir ailedeki yaşamını eğitimi de dahil ederek anlatan Oscar ödüllü kısa 
film The Silent Child’ın gösterimini altyazılı ve Türk İşaret Dili çevirisiyle 

gerçekleştirdik.  
Altyazı ve işaret dili tercümesi olan görsel medya için örneklemeli savunuculuk yapık. 

Etkinliğe katılan sağırlar ve işitme engellilere bir ihtiyaç anketi uyguladık ve sonuçları 
sosyal medyadan paylaştık.  

Türk İşaret Dili’yle tanışmak isteyenler için 16 Mayıs 2018 tarihinde bir atölye 
çalışması ve buluşma düzenlendi. 

2019: Odak TİD Öğrecileri ve İyiye İşaret  
Özellikle mevcut ve geçmişteki Türk İşaret Dili öğrencilerimize sunabileceğimiz 

buluşmalara ve Konuş Göster İşaret çözümü dahilinde geliştirilen İyiye İşaret projesinin 
yaygınlaştırılmasına yönelik etkinliklere odaklanmayı planlıyoruz.  



DEMGOODCOFFEE 
Sosyal Etki Alanları:  

Acıma Duygusundan Uzak Farkındalık 
Sivil Toplumda Etkinleştirme  

2018: Ne Yaptık?  
Şubat 2018 sonunda demgoodcoffee Beşiktaş’ı kapadık.  

demgoodcoffee’yi sağır ve işitme engelliler için aktif istihdam yaratan bir mekan olma 
söyleminden ve de alanda birebir sağır ve işitme engelliler ile diyalog kurabilme 

kurgusundan uzaklaştırdık.  
demgoodcoffee için yeni bardaklar tasarlattık ve yaptırdık. Üzerlerinde Dem 

Derneği’nin belirlenen projelerinin ve/veya söylemlerinin yer aldığı bardaklar aracılığı 
ile işiten müşterileri birer kolay destekleyici haline getirecek bir formata dönüştürdük. 
Müşterileri kahve aracılığı ile gerçekleştirdikleri destekleri sonrasında sivil toplumda 

etkinleştirilmeyi hedef alan bir internet sitesi ve iletişim anlayışı geliştirdik. 
Pop-up stantlar aracılığı ile çalışılmayı öngörerek hazırlandık.  

Bu format geçişi Ekim 2018’de yaptık ve de 3 farklı pop-up standımızı Aralık 
2018’te açtık.  

Euler Hermes  
Unilever  

Sabancı Vakfı  

2019: Daha Çok demgoodcoffee 
Daha çok pop-up stant açmayı, demgoodcoffee müşterileriyle iletişimi sürdürebilmeyi, 

sivil toplumda aktifleşmelerini gözlemlemeyebilmeyi, ölçebilmeyi ve  internet sitemiz 
aracılığı ile şeffaflığımızı daha iyi yansıtmayı hedefliyoruz.  

www.demgoodcoffee.net  

http://www.demgoodcoffee.net


 
DEM DERNEĞİ 2018 YILI 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER 

+1 
KONUŞ GÖSTER İŞARET  

İYİYE İŞARET  
GALLAUDET HİKAYELERİ 



+1 
Mesele: Odak  

Diyalog Alanı: demgoodcoffee, Aşkını Başka Dilde Anlat, TİD Pratik Kampı 

2018: Ne Yaptık?  

İşitme engellilik ve sağırlığın yanında bir dezavantajı daha olan bireyler için ihtiyaç 
analizini doğru yapabilmek adına oluşturduğumuz bir çözüm ekibidir.  

İlk olarak devlet koruması altındaki sağır ve işitme engelli çocukları ve gençleri 
hedef kitle olarak belirledik. Pilot uygulamasını bir çocuk ile dil gelişimi konusunda 10 

Ocak 2018'de başladık.  

Tüm yıl boyunca haftada 4 saat TİD destekli özel eğitim desteği verildi ve özel 
müfredat çalışması yapıldı. 2018 yılında gerçekleştirilen pilot uygulama sırasında 

Toplam 561 kelimenin Türk İşaret Dili destekli öğretimi yapılmış; birey bu kelimelerin 
285’ini ( %50.80 ) tam bağımsız olarak sözcük dağarcığına eklemeyi başarmıştır. 

Kasım 2018’de uygulanan eğitimin herkes tarafından uygulanabilir ve daha çok 
çocuğa erişebilmesi için yaygınlaştırma çalışmalarını başlattık. Aile Bakanlığı dahil 

olmak üzere işbirliği görüşmeleri başladı.  

2019: Daha Çok Çocuk  

Kesin çocuk sayısına ulaşabilmek amaçlıyoruz. 0 - 14 yaş müfredatı tamamlandı. 
Müfredatın istenilen formatta getirilmesi ve uygulama materyallerinin yer alacağı kitin 
uygulanabilir bir bölümünün tasarımının yapılması ve kullanılması hedeflenmektedir.  



KONUŞ GÖSTER İŞARET &    
İYİYE İŞARET 

Mesele: Yöntem  
Diyalog Alanı: demgoodcoffee 

2018: Ne Yaptık? 
İmece Platformu’nun 2017 yılında açtığı ilk destek programına sağır ve işitme engelli 

çocuğu olan işiten ailelerin çocuklarıyla iki dilli bir iletişim kurabilmelerini desteklemek 
amacıyla dil edinim sürecini destekleyici ve yol gösterici bir dijital platformu hazırlamak 
amacıyla başvurduk. Projenin nasıl ölçekleneceğine dair çalışma yaparken ‘‘konuş, göster, 

işaret’’ söylemi sadece dil edinimi sürecini destekleyici bir materyalin tasarım sürecini 
yönlendirici bir slogan olmaktan çıktı ve, sağırlar ve işitme engelliler ile kapsayıcı bir 

iletişimin yol haritasını belirleyen bir bilgi alışverişi yaklaşımı oldu. 

Finalde elendiğimiz İmece Destek Programı sonrasında yolumuz FIAT Engelsiz 
Hareket ile kesişti.  

Toplantılar sonucunda sağırların ve işitme engellilerin yazılı Türkçe konusundaki 
sıkıntılarına yönelik proje geliştirilmesine karar verildi. 

‘’konuş, göster, işaret’’ anlayışı sağırların ve işitme engellilerin daha etkin yazılı Türkçe 
ile iletişimlerinin desteklemek için dijital bir platform kurgulanmaya başladı.  

İyiye İşaret ismiyle hayat bulan bu platformun içerikleri deneyim üzerine hazırladı. 
İyiye İşaret adıyla ortaya çıkmasına karar verilen dijital eğitim platformunun içerikleri 
Dem Derneği ekibinin TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası’nda çalışan 10 sağır ve işitme 

engelli birey ile 27 Şubat - 26 Eylül 2018 tarihleri arasında deneyimsel olarak 
kurguladığı eğitim sürecinde ortaya çıktı ve derlendi.  

Sonrasında dijital platform için tasarım, çekim ve montaj süreciyle ekranda yer alacak 
parçalar ortaya çıkmaya başladı.  



2019: Daha Çok Sağır ve İşitme Engelli ile Sosyal Etki Ölçümü  
İyiye İşaret dijital eğitim platformu Mart 2019’da açıldı.  

TOFAŞ tarafından yayımlanan reklam filmi 1 milyon 300 binden fazla kişi tarafından 
izlendi.  

2019 yılında platformdaki içerik sayısının 220’den 350’ye çıkması hedeflenmektedir. 
Mümkünse TOFAŞ desteğiyle İyiye İşaret platformunun Türkiye genelinde özellikle özel 
eğitimciler ve sağır okullarında kullanılmasını teşvik etmeyi ve teşvik edilen yerlerdeki 

geri dönüşlerini raporlamasını amaçlıyoruz.  

Ayrıca, Dem Derneği’nin oluşturacağı gönüllü ağıyla sınıf içi birebir uygulamalar ile 
İyiye İşaret’in sağırlar ve işitme engellilerin yazılı Türkçesi için yarattığı sosyal etkiyi 

gözlemleyip raporlamak da hedeflerimiz arasında.   



GALLAUDET HİKAYELERİ 
Mesele: Eşitlik  

Diyalog Alanı: demgoodcoffee 

2018: Ne Yaptık? 
Gallaudet Hikayeleri dünyada sağırlar ve işitme engelliler için iki dilli eğitim veren ilk 
ve tek üniversite olan Gallaudet Üniversitesi'ne Türkiye'den öğrenci göndermek için 

başlattığımız bir destek programıdır.   

2017 yılında başlattığımız destek programı kapsamında ilk öğrencimiz Cem Barutçu 
Eylül 2017 yılında Gallaudet Üniversitesi İngilizce Dil Okulu'na gitmiş, ilk yılını başarıyla 
tamamlamış ve toplamda 3 dönem sonunda ( Bizim öngördüğümüz ortlama 4 dönemdi. ) 
2018 yılı sonu itibariyle üniversiteye geçmeyi başaran Türkiye’den ilk ve tek öğrenci 

olmuştur.  

2019: Daha Çok Kişi ve Bağış  
Daha fazla işitme engelli, sağır ve koda öğrenciyi üniversite bünyesindeki farklı 
programlara gönderebilmek için üniversite ile kurumsal ilişkileri geliştirmeyi 

hedefliyoruz. Farklı programlara öğrenci gönderimi için bağış modelinin 
çeşitlendirilmesini planlıyoruz.  

  


