
2019’DA NELER YAPTIK?



  
TİD ile diyalog alanları yaratıyoruz! TİD ile tanışma eğitimleri, #tidpratik buluşmaları ve 

#tidpratikkampı ile sağır ve işitme engelli bireyleri işiten bireyler ile buluşturduğumuz diyalog 
alanlarımız için 2019 yılında toplam 327 başvuru aldık. 9 sağır ve işitme engelli bireyin 

öğretici olarak istihdam edildiği bu alanlardan 97 başvuran faydalandı. Toplamda iki 
topluluk arasında yaratılan yeni etkileşim sayısı ise 197. TİD diyalog alanlarımızı 

dijitalleştirmeye başladığımız 2019 yılında, dijitalleşme sürecinde 3 profesyonel ve 9 
gönüllüden oluşan 12 kişilik bir ekip çalıştı. Dijital TİD öğrenme ve öğretme platformumuz 

BUKALEMUN Mart ayında birinci aşamasıyla yayında olacak.  
  

Etkininlikler ve DEMGODOCOFFEE ile sağırları, işitme engellileri ve işiten toplumu bir 
araya getiriyoruz! 16 paydaş ile 24 etkinlik gerçekleştirdik. 2415 bireye ulaştığımız 
etkinliklerimizde iki topluluk arasında yaratılan toplam etkileşim sayısı 2796. 7 farklı 

paydaşın desteği ile açtığımız 12 POP-UP demgoodcoffee'de ve dükkanımızda toplam 3791 
bardak kahve servis ettik. Yani, 3791 kişi derneğimizin bardaklar üzerinde yer alan projeleri 

için kahve aracılığı ile destekçi oldu. 1908 kişi işe işaret dili ile kahve siparişi verdi, sağır bir 
birey ile karşılaştı. 

  
İşitme engelli ve sağırların yazılı Türkçelerine geliştirmelerine destek oluyoruz! FIAT 
Engelsiz Hareket işbirliğinde sağır ve işitme engelli bireylerin yazılı Türkçesini, okuma ve 

anlamasını geliştirmeye yönelik İyiye İşaret dijital eğitim platformunu 
açtık. Platformda 220 konu anlatımı videosu yayımlandı. Yeni 130 içerik 2020 yılında 

eklenmek üzere hazırlandı. Platformu günde ortalama 638 kişi kullanıyor. 
  

82 sağır ve işitme engelli öğrenciye burs veriyoruz! Dünyadaki tek sağır üniversitesi olan 
Gallaudet'te okuyan bursiyerimiz için ayırdığımız ve koordinasyonunu sağladığımız fon 2019 

yılında 328.163,00 TL'ye ulaştı. İlk defa 2019 yılının Kasım ayında #adımadım ile birlikte 
gerçekleştirdiğimiz yardımseverlik koşusunda 64 koşucumuz ile 75 sağır ve işitme engelli 

üniversite öğrencisi için 90.505,00TL'lik #eğitimeteşvik fonunu yarattık. 75 üniversite 
öğrencisinin dışında sağır ve işitme engelli öğrenciler için ayırdığımız eğitime destek fonu ile 

1 yüksek lisans, 1 üniversite, 3 ortaokul ve 1 ilkokul öğrencisini destekliyoruz. 
  

Diyalog alanlarımızda örgütleniyor, sürdürülebilir çözümler üretiyoruz! İyiye İşaret 
gibi demgoodcoffee diyalog alanı bir örgütlenmesi olan, hedef kitlesini koruma altındaki 

işitme engelli ve sağır çocuklar olarak belirleyen 3 profesyonel ve 4 gönüllüden oluşan 
sürdürülebilir çözüm ekibimiz Ocak 2018 yılında başladığı pilot çalışmasını Eylül 2019'da 

bitirdi. Pilot çalışma sırasında pilot çalışma uygulanan konuruma altındaki sağır çocuğun dil 
gelişimi önceliklendirildi. Beden dili ile iletişim kuran ve 1.5-2 yaş seviyesinde dil gelişimi 

gösteren 10 yaşındaki bireye yaklaşık 15 ay boyunca uygulanan 252 saatlik özel eğitim 
sonrasında dil gelişimi sağlandı. Eğitim sonrasında yapılan değerlendirmede 6 yaş 

seviyesinde iletişim kurduğu gözlemlendi. Yaklaşık 10 sözcüğe sahip olduğu kelime 
dağarcığı 648 kelimeye çıkartıldı. Tüm koruma altındaki işitme engelli ve sağır tüm 

çocukların gelişimlerini destekleyecek önerge hazırlandı ve ilgili savunuculuk faaliyetleri 
başladı. 

  
2020 de birlikte olsun!  


