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ANLATAN ELLER, sağırların kendi hikâyelerini 
 

GÜÇLENDİRME
Sağırların eğitim ve istihdam olanaklarını arttırmak için sağırlara ve
işitenlere yönelik kapasite gelişimini destekliyor; kişisel ve kurumsal
düzeyde eğitimler düzenleyip ve yeni yöntemler geliştiriyoruz. 
Sağırlar için eşit iletişime dayalı alternatif eğitim alanları oluşturuyoruz.
Sağırların hayata tam katılımını desteklemek için kamu, özel sektör ve
sivil toplum arasında köprüler inşa ediyoruz. 
Erişilebilirliği arttırmak için kamu ve özel sektörle birlikte çözümler
geliştiriyoruz.
 

0 2

bağımsızca anlatabildikleri, kendi istedikleri hayatı
yaşayabildikleri bir dünya hayal ediyor. 
 
Bunun için;

İLETİŞİM VE BULUŞMA
Sağırlar ve işitenler arasında iletişimi ve karşılıklı etkileşimi arttırmak için
zemin oluşturuyoruz.. 
Buluşmayı ve paylaşmayı destekleyen yenilikçi iletişim yolları
tasarlıyoruz. 
Kendisi ya da aile üyeleri sağır olan çocukların farklılıklarını kucaklaması
için onlara destek oluyoruz.
 
ETKİLEME VE FARKINDALIK
Sağırların sahip oldukları potansiyelleri gerçekleştirmelerinin önündeki
engelleri kaldırmak için toplumsal dönüşümü destekliyor, bunun için
sağırlara dair farkındalığı arttırıyor ve sağırların kendilerini
anlatmalarına destek oluyoruz.
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SABANCI VAKFI FARK YARATANLAR

1. Bilinirliği ve görünürlüğünü arttırdı,
 
2. ÖSYM Başkanlığı tarafından görüşmeye çağırılarak
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis AYGÜN  ile bire bir görüşme
organize edildi. Bu görüşmede sağır bireylerin eğitimde
yaşadıkları fırsat eşitsizlikleri aktarılarak, üniversite giriş
sınavlarının sağır bireyler için uygunluğu ve sınavların
işaret dili ile yapılması üzerine konuşuldu.
 
3. Zero Project 2020 başvurusunda Anlatan Eller, yarı
finale kaldı.
 
4. Sabancı Altın Yaka Ödülleri sonrasında ödül alan Altın
Yaka Ekibi Anlatan Eller'in fikirlerini hayata
geçirebilmesi için 25.000 TL bağışta bulundu. 
 
5. 24 Aralık 2019 tarihinde Sabancı Vakfı ev sahipliği ile
Sabancı Center'da Anlatan Eller'in üçüncü yaş günü
programı gerçekleştirildi. 

2019 yılının açılışını Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar
Programı'nın 10.Sezonu'na seçilerek yapan Anlatan Eller, 
Fark Yaratanlar Programı sayesinde;
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AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL DÜŞÜN PROGRAMI

1. Aralık 2018-Aralık 2019 arası ofis giderleri için
36.784,75 TL 'lik nakdî karşılık aldı. 
 
2. Anlatan Eller Dijital Okulu'nun eğitim videoları için
gerekli olan çekim alanı oluşturuldu.
 
3. Mart, Nisan ve Kasım aylarında Anlatan Eller ofisinde
Çubuk Kraker'in Yolculuğu günübirlik etkinlikleri
gerçekleştirildi.
 
4. Anlatan Eller ofisinde Türk İşaret Dili Pratik Eğitim ve
Atölyeleri gerçekleştirildi. 
 
5. Örgütlenme Desteği'nin 5 aylık karşılığı ile Çubuk
Kraker'in Yolculuğu'nda çocukların çizdiği resimler
kişisel hediyelik ürünlere dönüştürüldü. 

2019 yılının başında Avrupa Birliği Sivil Düşün
Programı'ndan Örgütlenme Desteği alan Anlatan Eller, 
bu destek sayesinde;
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TÜRK İŞARET DİLİ DESTEKLİ EĞİTİM

Çift yıllarda düzenlenen Engelli KPSS'ye hazırlık dersleri
veren Anlatan Eller, Türkiye'nin sağırlara yönelik ilk dijital 
okulunu açtı.
 
Engelli raporu ve/veya engelli kartına sahip olan her
bireyin ücretsiz bir şekilde üye olabileceği 
Anlatan Eller Dijital Okulu, Engelli KPSS'ye hazırlık olarak
ilk aşamada matematik derslerini sisteme yükledi. 
 
Sağır bireylerin kolaylıkla erişebileceği bu sisteme sınav
zamanına yakın, sınava yönelik diğer alanlarda da
eğitimler yüklenecektir. 
 
Nisan 2020'ye kadar en az 1000 öğrencinin ücretsiz eğitim
almasını hedefleyen Anlatan Eller Dijital Okulu, sağır
bireylerin EKPSS'de başarısını %70 arttırmayı hedefliyor. 
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TÜRK İŞARET DİLİ EĞİTİMİ

Sağır ve işiten toplum arasında iletişim köprüsü görevi
gören Anlatan Eller, Türk İşaret Dili temel eğitimleri,
pratik eğitimleri ve atölyeleri ile 2019 yılı içerisinde 
3 kurumsal eğitim, 9 pratik eğitimi & atölyesi
düzenleyerek 151 işiten bireyi sağır eğitmenlere
buluşturdu. 
 
3 kadın, 1 erkek sağır eğitmenin eğitim bazlı istihdamını
sağladı. 
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ÇUBUK KRAKER'İN YOLCULUĞU

Kendisi veya aile bireyleri sağır çocuklarla işiten
çocukların bir araya gelerek, yetkinliklerini fark ettikleri,
hayallerini keşfettikleri ve farklılıklarını kucakladıkları
alanlar yaratan Çubuk Kraker'in Yolculuğu 2019 yılı
içerisinde 3 küçük etkinlik düzenledi. 
 
Anlatan Eller, Türkiye'nin ilk sağır, Coda ve işiten çocuk
odaklı festivalini 15 Eylül 2019 tarihinde Kadıköy Belediyesi
işbirliği ile Kadıköy Anadolu Lisesi'nde bireysel ve
kurumsal bağışlarla gerçekleştirerek 650 kişiyi festival
alanında ağırladı. 
 
Çubuk Kraker'in Yolculuğu Günübirlik Festival için 
13.236 TL bireysel bağış toplayan Anlatan Eller, 
hazırlık aşamasında 7.980,55 TL harcadı. 
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BÜTÇELERLE 2019

2019 yılında eğitimler, tercümanlık & danışmanlık hizmetleri,
bağışlarla elde edilen gelir: 69.891,17 TL
 
2019 yılında online eğitim materyalleri, etkinlik malzeme
alışverişleri, eğitim içerikleri hazırlanması, ofis içi
harcamalar, hediyelik eşya üretimleri için gider: 46.444,91 TL
 
Bir sonraki seneye aktarılan miktar: 23.496,26 TL
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İŞBİRLİKLERİ VE DESTEKÇİLERİMİZ
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Tüm destekçilerimize
teşekkür ederiz. . .
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