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BOŞ

TÜRKİYE GENÇLİK FEDERASYONU 
Proje Uygulayıcı Kurum 

Türkiye Gençlik Federasyonu 2004 yılında Dernekler Mevzuatı'na uygun olarak kurulmuş, 2006 yılından itibaren 

“Türkiye” kelimesini kullanmaya Bakanlar Kurulu kararıyla hak kazanmıştır. Merkezi Ankara'da bulunan Türkiye 

Gençlik Federasyonu Türkiye'nin hemen her coğrafi bölgesinde bulunan farklı şehirlerden gençlik alanında 

çalışan 25 derneğin bir araya geldiği, üye derneklerin iletişim ve eşgüdümünü sağlamayı, kapasitelerini 

geliştirmeye destek olmayı hedefleyen ve bu doğrultuda gençlik alanında, gençlerle gençler için gönüllü 

çalışmalar yürüten bir üst kuruluştur. Federasyona üye dernekler arasında bir de İşitme Engelliler Gençlik ve Spor 

Kulübü Derneği bulunmaktadır. Dernek genel başkanı aynı zamanda federasyon yönetim kurulunda da yer 

almaktadır. Çalışmalarında özellikle imkanı kısıtlı ve dezavantajlı konumda bulunan çocuk ve gençleri dahil etmeyi 

amaçlayan, çocuk ve gençlerin aktif katılımını önemseyen federasyon, üye derneklerindeki farkındalık sayesinde 

2007 yılından itibaren toplum tarafından engellilik ve genç engellilerin toplumsal katılımını artırma konularında 

çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

Türkiye Gençlik Federasyonu

19 Mayıs Gençlik ve Spor Sitesi

Ankara Gençlik Merkezi

Ulus/ANKARA

Tel: 0312 418 02 76

Faks: 0312 312 38 20

Web: www.turkiyegencfed.org.tr

E-posta: info@turkiyegencfed.org.tr
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TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER MİLLİ FEDERASYONU 
Proje Ortağı 

Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu; işitme engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve politik yaşamın her 

alanında yaşam standardını yükseltmek, duyan ve işitme engelli insanlar arasında eşitliği, adaleti ve sağlıklı 

iletişimi teşvik etmek, işitme engellilerin bağımsızlığını sağlamak ve genelde tüm engellilere özelde ise işitme 

engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadele etmek için kurulmuştur. 1960 yılında kurulan Türkiye İşitme Engelliler 

Milli Federasyonu, dünyadaki işitme engellilerin sorunlarına yönelmeyi amaçlayan ilk organizasyonlardan 

birisidir.

Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu 1964 yılında, “kamuya yararlı” kurum statüsüne kavuşmuştur. Bu 

statüye sahip olmasıyla, Türkiye'de işitme engellileri temsil eden en önemli organizasyonlardan biri haline 

gelmiştir. 2011 itibariyle Federasyona üye 46 işitme engelliler derneği bulunmaktadır.

Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2005 yılında kabul edilen 5378 

sayılı Özürlüler Kanununun oluşumunda ve kabul edilmesinde önemli bir rol oynamıştır. 

Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu

Haseki Caddesi 

Açıkgöz Sokak No: 31/3

Haseki-Fatih/ İSTANBUL

Tel: 0212 588 72 23

Fax: 0212 588 72 41

Web: www.tiemf.org

E-posta: info@tiemf.org
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GENÇLİK SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Proje İştirakçi Kurumu 

Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (3 Haziran 2011 itibariyle Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmuştur), 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 

etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla faaliyetlerin yürütüldüğü birimdir. 81 ilde Gençlik Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığı'na bağlı ve bu amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren gençlik merkezleri bulunmaktadır.

Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın görevleri arasında gençlere yönelik istismarın ve şiddetin engellenmesi 

ile gençler arasında her türlü ayrımcılığın giderilmesi için gerekli tedbirleri almak, sosyal hayatın her alanına 

gençliğin etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek, gençliğe ilişkin istatistiki verilerin ve araştırma 

sonuçlarının yer alacağı gençlik veritabanı ile gençlik bilgilendirmesi sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin iş 

ve işlemleri yürütmek bulunmaktadır.

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Süleyman Sırrı Sokak. No: 3 Kat:5

Yenişehir/ANKARA

Tel: 0312 430 33 78

Faks: 0312 430 33 79

Web: www.ghdb.org.tr

E-posta: bilgi@ghdb.gov.tr
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BAŞLARKEN…

Katılımda Engel Yok Projesi aslında iç içe geçmesi ve birbirinden ayrı düşünülmemesi gereken ancak Türkiye'de 

çeşitli sebeplerden ötürü iki farklı alan olarak anılan gençlik ve engelli alanlarında tecrübe sahibi Türkiye Gençlik 

Federasyonu ve Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu'nun ortak bir amaca hizmet etmek için bilgi, deneyim 

ve insan kaynaklarının karşılıklı değişimi üzerine kurgulanmıştır.

Bu kitapçık ile sürecin planlamasından uygulamasına her aşamasını ve her bir aşamanın sonuç ve çıktılarını 

paylaşacağımız Katılımda Engel Yok Projesi, adım adım ilerledikçe birçok bilgiyi yeniden ve bambaşka şekilde 

öğrendiğimiz, zaman zaman ezber bozduğumuz, içine girdikçe ve işitme engelliler alanını tanıdıkça eksiklikleri 

daha çok fark ettiğimiz, eksiklikleri fark ettikçe de daha fazla neler yapabiliriz sorusunu sorduğumuz ve 

sorumluluğunu hissettiğimiz bir çalışma oldu.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de işitme engellilik tıbbi boyutuyla kayda değer ölçüde ele alınıyor. Küçük 

yaşlardan itibaren yapılması gereken testler, taramalar, tedavi ve müdahaleler, cihaz uygulamaları ve bu alanda 

elde edilen başarılar teknoloji ile aynı hızda gelişiyor. Biz ise bu proje ile işitme engelliler dünyasını başka bir bakış 

açısıyla, sosyal ve toplumsal boyutuyla ele almak istedik. Başlarken zihnimizde onlarca soru vardı. Toplumsal 

katılım boyutuyla işitme engelli kimdir? İşitme engellilik kültürü nedir? “Sağır” ve “işitme engelli” kavramlarından 

hangisini kullanmak doğrudur? İşitme engelliler hangi okullara gider? İletişim kurmak gerçekten çok zor mudur? 

Alanda çalışan uzmanlara, akademisyenlere ve ilgili pek çok kişiye danıştık, yüzlerce sayfa literatür taraması 

yaptık. Ama aslında tüm sorularımızın cevabının işitme engelli gençlerde bulunduğunu fark etmekte geç 

kalmadık. Sürecin başından itibaren hedeflerimizi açık yüreklilikle paylaştığımız ve desteklerini bizden hiç 

esirgemeyen işitme engelli dostlarımız projemize en az bizim kadar inandılar,  bizimle birlikte çalıştılar. Beraber 

ürettik, beraber keşfettik ve çok şey öğrendik birbirimizden. 

Bu yüzden çalışmalarımıza ilk planlanma sürecinden itibaren dahil olan başta işitme engelli arkadaşlarımıza, proje 

ortağımız Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu'na, proje iştirakçimiz Gençlik Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı'na, Gençlik Merkezleri yöneticileri ve gençlik çalışanlarına, Çankaya İşitme Engelliler Gençlik Spor 

Kulübü Derneği'ne, danışmanlarımıza, proje kapsamında eğitici hazırlık programına katılmış gençlik çalışanlarına, 

proje kapsamında işitme engelli gençlere eğitim vermiş Katılımda Engel Yok Projesi eğitmenlerine, eğitici 

eğitimlerimizde yer alan, alanında uzman eğitmen ve konuşmacılarımıza, Türk İşaret Dili eğitmenlerimize ve 

tercümanlarımıza, desteklerini bizden esirgemeyen sivil toplum, kamu ve özel kuruluşlara, yerel yönetimlere, 

projenin kamuoyu nezdindeki görünürlüğüne katkıda bulunan medya ve basın kuruluşlarına, sosyal medya 

aracılığıyla projeyi takip eden ve yaygınlaştırılmasına destek olanlara, Federasyonumuz bünyesindeki 

derneklerimize ve gönüllülerimize, on beş ay süresince ulaştığımız ve Katılımda Engel Yok projesiyle bir şekilde 

yaşamlarına dokunduğumuz, bizim de algılarımızı ve bakış açımızı sonsuza kadar değiştiren yüzlerce işitme 

engelli gence ve yakınlarına yürekten teşekkür ediyoruz.

Katılımda Engel Yok 

Proje Koordinasyon Ekibi
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KISACA “KATILIMDA ENGEL YOK”…

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı 2010 kapsamında desteklenen ve Türkiye Gençlik Federasyonu 

tarafından yürütülen Katılımda Engel Yok projesi, duyan gençlerle duymayanları bir araya getirerek işitme engelli 

gençleri sivil inisiyatife kazandırmayı, proje kapsamında düzenlenen eğitimler ile işitme engelli gençlerin yaparak-

yaşayarak öğrenmelerini, kendi sorunlarına yönelik projeler üretebilme becerisi kazanmalarını ve toplumsal 

hayata katılımını desteklemeyi hedeflemektedir.

 “Katılımda Engel Yok Projesi”nin amaçları :

· Farklı mesleklerden gençlik çalışanlarına işitme engelli gençlerle çalışma bilinci ve becerisi 

kazandırılması, gençlik çalışanlarının bu projede edindikleri tecrübeyi çalıştıkları kurumlara aktararak 

çarpan etki yaratması,

· Türkiye genelinde 13 ilden toplamda 400'e yakın işitme engelli gencin, gençlik çalışanlarının tecrübe ve 

bilgi birikiminden faydalanarak haklarını arama ve kendi sorunlarına çözüm üretme konusunda 

bilinçlenmesi,

· İşitme engelli gençler ile duyan gençlerin hayatın her alanında beraber üretebilmesini sağlamaktır.

“Katılımda Engel Yok” projesi beş temel aşamadan oluşmaktadır :

1. Gençlik Çalışanlarına Yönelik Eğitici Hazırlık Programı

1.1. İki  Aşamalı Eğitici Eğitimi

1.2. İşaret Dili Kursu

2. 13 İlde İşitme Engelli Gençlere Yönelik Eğitimler

3. İşitme Engelli Gençlerin Proje Fikirleri Yarışması 

4. İşitme Engelli Gençlere Yönelik Eğitici (Aktarıcı) Eğitimi

5. İşitme Engelliden İşitme Engelliye Akran Eğitimi

Uygulama İlleri: Eskişehir (Pilot İl), Kayseri, Diyarbakır, Adana, Bursa, Sivas, Trabzon, Antalya, Samsun, İzmir, 

Gaziantep, İstanbul, Ankara

Hibe Tutarı: 237.000 TL

Proje Başlangıcı: 15 Nisan 2010

Proje Bitişi: 15 Eylül 2011
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Proje Koordinasyon Ekibi
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KISACA “KATILIMDA ENGEL YOK”…

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı 2010 kapsamında desteklenen ve Türkiye Gençlik Federasyonu 

tarafından yürütülen Katılımda Engel Yok projesi, duyan gençlerle duymayanları bir araya getirerek işitme engelli 

gençleri sivil inisiyatife kazandırmayı, proje kapsamında düzenlenen eğitimler ile işitme engelli gençlerin yaparak-

yaşayarak öğrenmelerini, kendi sorunlarına yönelik projeler üretebilme becerisi kazanmalarını ve toplumsal 

hayata katılımını desteklemeyi hedeflemektedir.

 “Katılımda Engel Yok Projesi”nin amaçları :

· Farklı mesleklerden gençlik çalışanlarına işitme engelli gençlerle çalışma bilinci ve becerisi 

kazandırılması, gençlik çalışanlarının bu projede edindikleri tecrübeyi çalıştıkları kurumlara aktararak 

çarpan etki yaratması,

· Türkiye genelinde 13 ilden toplamda 400'e yakın işitme engelli gencin, gençlik çalışanlarının tecrübe ve 

bilgi birikiminden faydalanarak haklarını arama ve kendi sorunlarına çözüm üretme konusunda 

bilinçlenmesi,

· İşitme engelli gençler ile duyan gençlerin hayatın her alanında beraber üretebilmesini sağlamaktır.

“Katılımda Engel Yok” projesi beş temel aşamadan oluşmaktadır :

1. Gençlik Çalışanlarına Yönelik Eğitici Hazırlık Programı

1.1. İki  Aşamalı Eğitici Eğitimi

1.2. İşaret Dili Kursu

2. 13 İlde İşitme Engelli Gençlere Yönelik Eğitimler

3. İşitme Engelli Gençlerin Proje Fikirleri Yarışması 

4. İşitme Engelli Gençlere Yönelik Eğitici (Aktarıcı) Eğitimi

5. İşitme Engelliden İşitme Engelliye Akran Eğitimi

Uygulama İlleri: Eskişehir (Pilot İl), Kayseri, Diyarbakır, Adana, Bursa, Sivas, Trabzon, Antalya, Samsun, İzmir, 

Gaziantep, İstanbul, Ankara

Hibe Tutarı: 237.000 TL

Proje Başlangıcı: 15 Nisan 2010

Proje Bitişi: 15 Eylül 2011
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PROJENİN 2 HEDEF ALANINA GENEL BAKIŞ:

Katılımda Engel Yok Projesi'nin uygulama sürecinde iki farklı alanda iki hedef grup ile doğrudan çalışılmıştır. 

Bunlardan ilki gençlik alanı ve gençlik çalışanlarıdır. “Gençlik alanı”ndan kasıt örgün eğitim dışında kalan ve 

gençlere ağırlıklı olarak sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan hizmetler bütünüdür. Gençlerle ya da gençler 

için çalışan sivil toplum kuruluşlarının genç nüfusun oldukça fazla olduğu ülkemizde bulunan tüm sivil toplum 

kuruluşlarına oranı oldukça az. Başarılı ve sağlıklı örgütlenmenin ve en önemlisi sürdürülebilirliğin önündeki 

engeller ne yazık ki gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşları için de geçerli. Özellikle sosyal ve ekonomik 

koşullar, örgütlenme ve gönüllülük bilincinin tam olarak yerleşmemiş olması alana zarar veren unsurların başında 

geliyor. Ancak diğer taraftan gençlik alanında kayda değer pek çok gönüllü çalışma da yürütülüyor. Gençlik 

alanındaki çalışmalara genellikle önce katılımcı olarak başlayan gençler alanda çalışma motivasyonlarına göre 

projelerde kolaylaştırıcılık ve eğitmenlik yapabiliyor. 

Proje öncesinde gençlik çalışanı olarak bizlerin hissettiği en önemli ihtiyaç farklı dezavantajlı gruplardan gençlerle 

çalışma becerimizi artırmaktı. Kendini birlikte çalışılan gruplar anlamında tekrarlayan çalışmalar yapmak yerine, 

yine somut çıktılar üretebileceğimiz yeni bir alanda gençlik alanındaki insan kaynağının donanımını arttırmayı 

hedefledik. Bu hedef doğrultusunda 2007 yılından beri üzerine kafa yorduğumuz ve ihtiyaçlarını diğer engelli 

gruplara oranla daha iyi gözlemlediğimiz işitme engelliler ile çalışmayı seçtik. Bu seçimde işitme engelli gençlerin 

katılımını sanat aracılığıyla artırmayı hedefleyen uluslararası bir proje yürütmüş olmamızın ve bu proje sırasında 

geliştirmeye başladığımız farkındalığın katkısı büyüktür.

•  İğneyi kendimize…: "Gençlik alanındaki kara delik: Eksik engelli perspektifi"

· Gençlik örgütlerinde engelli gençlerle beraber çalışma becerisini geliştirici çalışma yok denecek kadar az. 

Mevcut çalışmalar da engelli gruplar içinde göreceli olarak nispeten “kolay” çalışmaya müsait engelli 

gruplarına odaklanmış durumda veya sadece “engelsiz” gençlerin engelli gençler için çalışmalar 

yürütmesi şeklinde.

· Gençlik örgütlerinin büyük çoğunluğunun ofisleri engellilerin fiziksel olarak erişimlerine uygun değil.

· Ofisleri engellilerin fiziksel olarak erişimlerine uygun az sayıda gençlik örgütünde de engelli gençler için 

geliştirilmiş uygun materyal, araç ve program yok.

· İşaret dili bilen gençlik çalışanı yok denecek kadar az.

· Gençlik alanında yayınlanmış kaynakların yok denecek kadar azı görme engellilerin kullandığı Braille ya 

da körler alfabesi ve yazı sistemi de kullanılarak yayınlanmış.

· Gençlik örgütlerinin web siteleri çeşitli engel gruplarından gençlerin erişimine uygun olarak 

tasarlanmamış.

· Gençlik örgütlerinin yaptıkları çalışmalarda engelli duyarlılığı eksik, engelli duyarlılığı olanlarda ise daha 

çok acıma duygusu kaynaklı koruma, kollama ve yardım anlayışı hakim.

· Gençlik örgütlerinin yok denecek kadar azında engelli gençlerin aktif katılımından ve üretiminden söz 

etmek mümkün, bu örgütlerin yönetim kademesinde bulunan engelli genç sayısı çok az.
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•  Aynı toplumda birbirimiz için ötekiyiz…Tıpkı aynı bardak içindeki su ve yağ gibi!

·

konuda çeşitli raporlar değişik rakamlar vermekte. Milli Eğitim Bakanlığı 1998 Bütçe Raporu'na göre 

ülkemizde sadece 400.000 işitme engelli bulunmakta. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nüfus, Konut ve 

Demografi 2000 Verilerine göre Türkiye'de 89.043 kişi (53.543 erkek – 35.500 kadın) işitme engelli, ve 

55.480 kişi de (34.672 erkek – 20.808 kadın) konuşma engelli. Türkiye Özürlüler Araştırması (TÖA)'nın 

verilerine göre ise ülkemizde 2002 yılı itibariyle yaklaşık 253.000 “işitme özürlü” vatandaşımız var. Bu 

araştırmada “işitme özrü” olarak nitelendirdikleri durumu nasıl tanımladıkları belirtilmemiş. Beyana 

bağlı olarak sorgulanan bu “özür” için verilen sayıların güvenirliliği bu anlamda tartışmaya açık.

· Günlük hayatta engelinin en az farkına varılan gruplar zihinsel engelliler ve işitme engelliler. İşitme engelli 

bireyin bir başka işitme engelliyle işaretleşmediği sürece engelini fark etmek çok zor.

· İşaret dili işitme engellilerin pek çoğu için (özellikle doğuştan işitme engelli ya da çok küçük yaşta işitme 

kaybı yaşayanlar) Türkçeden de önce öğrendikleri doğal dil.

· İşitme engellilerin büyük çoğunluğu duyan-konuşan ailelere doğuyor, bu sebeple işaret dilini ancak 

okulda arkadaşlarından ya da daha ileri yaşlarda işitme engelliler derneklerinde öğrenebiliyor veya 

geliştirebiliyorlar.

· İşaret diline en hakim işitme engelli grup ailesinde kendisi gibi işitme engelli olanlar.

· Ülkemizdeki ilk işitme engelliler okulu Osmanlı döneminde II. Abdülhamit tarafından kurulan (1902) 

Yıldız Sağırlar Okulu'dur. Bu okulda, günümüz Türk İşaret Dili'nin muhtemel alt yapısını oluşturan Osmanlı 

İşaret Dili, öğretmenler tarafından okullarda sözel dille beraber kullanılmaktaydı. Ancak 1953'te çıkarılan 

bir kanunla bu okulda işaret dili kullanılması yasaklandı. Bunun nedeni kanaatimizce işitme engellilerin 

eğitiminde sözel eğitimin gerekli olduğuna inanılması ve işaret dilinin çocukların konuşmasını 

engelleyeceği düşüncesidir. 1953'ten bu yana işitme engelliler okullarında işaret dili kullanılmıyor.

· Ülkemiz işaret dili eğitimi alanında pek çok ülkeden oldukça geride. Ülkemizde işitme engelliler için özel 

eğitim veren okullar var. Ancak bu okullarda öğretmenler yüksek sesle konuşma, kelimeleri daha belirgin 

söyleme ve söylediklerini yazma yöntemlerini kullanıyor ve işaret dili öğretilmiyor. Türkiye'de yalnızca üç 

üniversitede bulunan işitme engelliler öğretmenliği bölümlerinde de işaret dili öğretilmiyor.

· Türk İşaret Dili ile ilgili piyasada bazı yayınlar mevcut. Üniversitelerde de Türk İşaret Dilinin gelişimi ve dil 

yapısı ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Ancak bu konuda devletin sorumluluğu dahilinde 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1995'te yayınladığı görsel bir kılavuz dışında henüz  yazılı bir materyal, arşiv ya 

da sözlük yok. 

Türkiye'de bulunan işitme engelli kişi sayısı ile ilgili net bir bilgi ne yazık ki halihazırda mevcut değil. Bu 
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·

dil bilimi yönünden çözümlemesi ve değerlendirmesini yapmak, yazılı ve görsel eğitim araç- gereçlerini 

hazırlamak, Türk İşaret Dili sistemini oluşturmak, işaret dili tercümanları ile öğreticilerini yetiştirmek ve 

farklı uygulamaları önlemek amaçlarıyla Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması Ve Uygulanmasına 
1

Yönelik Usul Ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik  çıkarıldı. Yönetmeliğe göre Türk Dil 

Kurumu'nun koordinatörlüğünde ilgili kurumların işaret dili ve dil bilimi konusunda yeterli bilgi ve 

donanıma sahip temsilcilerinin yer aldığı Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulu (TİDBO) oluşturuldu. TİDBO 

üyelerinin ilk kez bir araya geldiği günden bugüne geçen zaman zarfında henüz Türk İşaret Dili Sistemi 

oluşturulabilmiş ve eğitim araç - gereçleri hazırlanabilmiş değil.

· “Sağırlık” birçok gelişmiş ülkede engellilik olarak değil başka bir dilde iletişim kurulan farklı bir kültür 

olarak kabul ediliyor.

· Ülkemizde işitme engelliler zihinsel engellilerden sonra eğitim düzeyinin en düşük olduğu ikinci engelli 

grup.

· Tüm Türkiye'de Türk Dil Kurumu tarafından açılan sınav sonucunda tercümanlığı onaylanmış ve çeşitli 

illerde görev yapan sadece 24 tercüman var, yani 81 ilde il başına birer tercüman bile düşmüyor.

· İşitme engellilerin kamu hizmetlerinden işaret dili aracılığıyla yararlanmaları neredeyse imkansız, çünkü 

işaret dili kullanabilen kamu personeli yok denecek kadar az.

· Tercüman zorunluluğu olan durumlarda ailesinden veya yakınlarından birinin tercümanlık yapmasının 

sakıncalı olduğu hallerde dahi “zorunluluktan” kaynaklı tercüme yaptırılabiliyor.

· İşitme engelli gençlerin kendi dernekleri dışında duyan konuşan bireylerin ağırlıklı olarak bulunduğu 

derneklerde yer alması iletişim sorunu nedeniyle neredeyse imkansız.

· İşitme engelliler için kurulan derneklerin çoğu gençlerin ihtiyaç ve isteklerine uygun etkinlikler 

düzenlemiyor, gençler derneklerden haberdar ama derneğe düzenli devam edenler genellikle orta yaş ve 

üzerindeki işitme engelliler.

· İşitme engelliler spor kulüpleri gençler açısından derneklerden daha aktif, ancak işitme engellilerin tam 

anlamıyla toplumsal katılımı için kulüplerdeki spor faaliyetleri yeterli değil.

• İşitme engelli kız çocuklarının toplumsal hayata katılımı erkek çocuklarına kıyasla daha zor. Aileler işitme 

engelli çocuklarını duymamalarından kaynaklı başlarına gelebilecek kazalar ve kötü niyetli kişilerden 

korumak amaçlarıyla sosyal hayata dahil etmekte ve cesaretlendirmekte tereddüt ediyor

--------------------------------------------------------------------------

1
 RG Tarihi: 14.04.2006 RG Sayısı: 26139

İşitme özrü, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin iletişim ihtiyaçlarını desteklemek için işaret dilinin 
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ADIM ADIM KATILIMDA ENGEL YOK…

 Hazırlık Süreci :

15 Temmuz 2010 tarihinde başlayan projenin ilk iki ayı hazırlık aşamasıdır. Hazırlık aşaması; sadece uygulama 

sürecinin hazırlığı olarak değerlendirilmemiş, bu aşamada, “projenin tamamlanması ile öngörülen hedeflerin 

yanı sıra işitme engelliler alanına ve gençlik alanına daha fazla nasıl katkıda bulunulabilir” sorusuna 

odaklanılmıştır. Proje kapsamında; 

1. Danışma kurulu

2. Alandaki uzman kurum ve kuruluş temsilcileriyle yüz yüze görüşmeler

3. Proje hedef grupları ile tematik görüşmeler 

veri toplama araçları olarak belirlenmiştir. 

Proje konusu, amaç ve hedefleri ile ilgili çalışmalar yürüten alanlarında uzman ve donanımlı kişilerden oluşan bir 

danışma kurulu proje kurgusunda yer almıştır. Danışma kurulu hazırlık toplantısına 19 kamu ve sivil toplum 

kuruluşu davet edilmiş, toplantı 13 kuruluştan 20 temsilcinin katılımı ile yapılmıştır. 6 Mayıs 2010 tarihinde 

yapılan toplantıda; projenin genel tanıtımı yapılarak etkinlik takvimi paylaşılmıştır. Alandaki ihtiyaçların, 

gözlemlenen eksikliklerin neler olduğu konusunda işitme engelliler alanında çalışan uzman kuruluşların 

temsilcileri kişisel ve kurumsal olarak kendi perspektiflerinden görüşlerini bildirmişlerdir. Danışma kurulu hazırlık 

toplantısı ile danışma kurulu yapısının ve daimi temsilcilerinin belirlenmesi de hedeflenmiştir. 

Danışma kurulu toplantısı 28 Temmuz 2010 tarihinde Ankara'da yapılmıştır. Katılımcılar ile üretilen proje 

görselleri paylaşılmış, faaliyetlere ilişkin detaylı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Türk Dil Kurumu, Başbakanlık 

Özürlüler İdaresi, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kamu kurumlarının, tercümanlar, öğretmenler ve sivil toplum 

kuruluşlarının katılım gösterdiği iki toplantı, proje kapsamında oluşan bilgi birikimine katkı vermiştir.  

Türk İşaret Dili Bayramı kapsamında proje ortağımız Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu öncülüğünde 

düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Türk İşaret Dili tercümanlarına ve işitme engellilere 

işaret dili tercümesi eşliğinde projemizin sunumu gerçekleştirilmiştir. 

Başta ortak ve iştirakçi kurumlar olmak üzere ilgili birçok kurum ve kuruluş ziyaret edilmiş, bu ziyaretler sırasında 

hem projenin detaylı sunumu yapılmış hem de proje amaçları doğrultusunda nasıl işbirliği yapılabilir 

değerlendirilmiştir. Tüm proje süresince alana dair birçok okuma yapılmış, işitme engellilerle ilgili daha önce 

yapılmış ya da yapılmakta olan projeler incelenmiştir. Ancak bu süreçte en gerçek ve zengin veri kaynağının işitme 

engellilerin bizzat kendileri olduğu fark edilmiştir. Teorik ve tarihçe gibi konularda diğer tüm veri kaynaklarından 

bilgi edinilmesi önem taşımakla beraber bir kültürü tanımanın en etkili yolunun beraber vakit geçirmekten, 

karşılıklı bildiklerimizi-hissettiklerimizi paylaşmaktan geçtiği anlaşılmıştır. Bu sebeple projenin ilk aşamasından 

itibaren işitme engelli derneklerinden gençlerle sıklıkla bir araya gelinmiş, proje ekibinin işaret dili kullanım 

becerilerinin gelişimine paralel olarak her seferinde biraz daha sağlıklı ve keyifli iletişim kurulabilmiştir.   
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Gençlik Çalışanlarına Yönelik Eğitici Hazırlık Programı

•  İki Aşamalı Eğitici Eğitimi

Eğitici eğitiminin hedef grubu duyan-konuşan, ailesinde veya yakın çevresinde işitme engelli olmayan, farklı 

meslek mensubu gençlik çalışanlarıdır. Projenin temel kurgusu Türkiye Gençlik Federasyonu ve Türkiye İşitme 

Engelliler Milli Federasyonu'nun bilgi ve beceri değişimi olduğu için eğitici ekibi oluşturulurken ağırlıklı olarak 

Türkiye Gençlik Federasyonu bünyesindeki gönüllü ve profesyonel gençlik çalışanlarından yararlanılmıştır. Ancak 

projenin hazırlık faaliyetlerinde, sürece engellilik politikasının oluşturulmasına da katkı sağlayacağı düşünüldüğü 

için Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı katılımcı duyurularını kendi iletişim 

ağlarında da yapmayı önermiştir. Bu öneri pilot illerdeki örgütlenme ağları ve yereli dahil etme süreçlerine olumlu 

katkı sağlayacağı düşünülerek kabul edilmiştir. Üye derneklerimizden gelen başvuruların değerlendirilmesi 

neticesinde proje iştirakçimiz olan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 81 ilde bulunan sözleşmeli 

“nokta”lara (gençlik çalışanları) duyuru metni gönderilmiş ve gelen başvurular arasından 7 “nokta” programa 

kabul edilmiştir. Ayrıca federasyonumuzun birçok gençlik çalışmasında ortak çalıştığı bazı gençlik örgütlerine de 

davet yollanmış ve bahsi geçen kuruluşlardan da katılım olmuştur. 

Katılımcı başvuruları proje ekibi tarafından değerlendirilmiş olup, ön değerlendirme aşamasını başarıyla geçen 

başvuru sahipleriyle yüz yüze ve telefonda mülakat yapılmıştır. Mülakatı başarıyla tamamlayanlardan projeye 

katılım, devam ve diğer koşulları içeren taahhütname alınmıştır. Başvuru değerlendirme sonuçları ilan edilerek 

Katılımda Engel Yok Projesi eğitici adayları ile iletişime geçilmiştir.

Türkiye Gençlik Federasyonu bünyesinde yer alan derneklere üye ve gençlik alanında ulusal ve uluslararası birçok 

etkinlikte katılımcı, eğitmen, kolaylaştırıcı veya koordinatör olarak yer almış 18 - 30 yaş arası 30 gençlik çalışanı 

sivil toplum, gönüllülük, haklar, proje hazırlama ve işitme engelli gençlerle iletişim ve çalışma becerileri içerikli iki 

aşamadan oluşan eğitici eğitimlerine katılmışlardır.

Eğitici eğitimlerinde gençlik çalışanlarının engelli duyarlılığı kazanması, işitme engelli gençler özelinde eğiticilik 

becerilerinin geliştirilmesi, işitme engellilerle çalışma yöntem ve araçlarını öğrenmeleri, işitme engellilik kültürü  

hakkında bilgi düzeylerinin artması ve temel iletişim için işaret dili öğrenmeleri hedeflenmiştir. 

Eğitici Eğitimleri için Mevcut Uygulamalar ve Yöntemleri Tarama, Eğitimlerin İçeriğini ve 

Metodolojisini Oluşturma (Modül Oluşturma)

Eğitici eğitimlerinde görev alan eğitmenlerle eğitim öncesinde katılımcıların başvuru formlarından hareketle 

gençlik alanı tecrübesi, geldikleri sosyo-ekonomik çevre, demografik dağılımları, cinsiyet dağılımları, kurumsal 

dağılımları gibi bilgiler doğrultusunda öngörülen risk ve fırsatlar paylaşılmıştır. Ders notları bu bilgiler dikkate 

alınarak eğitmenler tarafından hazırlanmış ve proje ekibine iletilmiştir. Katılımcıların her birinin gençlik alanında 

farklı tecrübelere sahip olması sebebiyle eğitici eğitimlerinin içerik ve yöntemi daha çok işitme engelli gençlere 

aktarılması hedeflenen konularda kavram ve yaklaşım birliği oluşturmak amacıyla kurgulanmıştır. Bildiklerinin 

farkına varma, tazeleme ve henüz hiç çalışmadığı bir engelli grubuna bu bilgileri nasıl aktaracağını öğrenme 

üzerinden ilerleyen eğitim programı bol miktarda uygulamalı etkinlik içermektedir.  
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25 – 27 Haziran 2010 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen ilk eğitici eğitiminde eğitim yöntemleri, oturum 

yönetimi, sunum teknikleri, takım çalışması, gönüllülük, sivil toplum ve örgütlenme konuları işlenmiştir. 

Programın son günü işitme engellilerle iletişim becerileri başlıklı söyleşi gerçekleştirilmiştir. Eğitici eğitiminin 1. 

aşaması; 29 eğitici adayı, 3 eğitmen, Türkiye Gençlik Federasyonu Başkanı, 2 proje koordinatörü, Türkiye İşitme 

Engelliler Milli Federasyonu temsilcisi, 2 işitme engelli genç, 1 coda (anne ve babası işitme engelli olan duyan 

çocuk) tercüman, 1 işitme engelli öğretmen, 1 işitme engelliler okulunda görev yapan öğretmen, 1 işitme engelli 

eşi olan öğretmen, 1 işitme engelli annesi olan çocuk olmak üzere toplam 43 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

16 – 18 Temmuz 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen ikinci eğitimde ise haklar ve engelli hakları, proje mantığı 

ve proje hazırlama ile ilgili oturumlar düzenlenmiştir. Programda ayrıca proje danışmanımız Deniz İlkbaşaran ile 

önceden gerçekleştirdiğimiz işaret dili, işitme engellilerle iletişim ve çalışma becerileri konusunda kendi 

deneyimlerini paylaştığı söyleşimizin videosu gösterilmiş, sonrasında ise işitme engelli gençlerin 

moderatörlüğünde işaret dili atölyesi gerçekleştirilmiştir. Eğitici eğitiminin 2. aşaması 27 eğitici adayı, Türkiye 

Gençlik Federasyonu Başkanı, 2 proje koordinatörü, 1 görme engelli avukat, 6 işitme engelli genç olmak üzere 

toplamda 37 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Eğitici eğitiminde farklı araç ve yöntemleri görme şansı yakalayan eğitici adayları ile proje kurgusunda da sıklıkla 

yer verdiğimiz gibi karşılıklı bilgi ve deneyim değişimi doğrultusunda etkinlikler yapılmıştır. Amacımız işitme 

engelli gençlere bizim öğreteceğimiz şeyler olduğu kadar onlardan da öğreneceğimiz şeyler olduğu fikrini 

desteklemek olmuştur. Bu sebeple işitme engelli gençlerin moderasyonunu üstlendiği iki saatlik temel işaret dili 

atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Altı farklı istasyon şeklinde hazırlanan masalarda bulunan altı işitme engelli 

genç, altı konu başlığında (parmak alfabesi, tanışma sözcükleri, aile fertleri, renkler, proje kelimeleri ve bazı basit 

fiiller) eğitici adaylarımıza işaret dilini öğretmeye başlamışlardır. Bu istasyon çalışması ile birlikte eğitici adayları 

artık o çok merak ettikleri ve uzaktan izledikleri dünyaya giriş yapmış oldular. Temel işaretleri öğrenen gençler aynı 

gün öğle yemeğinde hep birlikte bir empati egzersizi yaptılar. Bir buçuk saat süren yemekte sözlü iletişim hiç 

kullanılmadı ve bu süre zarfında yalnızca işaret dili ile iletişim kuruldu.  Baştan sona ellerin hiç durmadığı ancak 

tam bir sessizlik içinde süren bu egzersiz sonrasında herkes işaret dilinin ne kadar keyifli olduğunu ve işitme 
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Gençlik Çalışanlarına Yönelik Eğitici Hazırlık Programı
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engellilerle kendi dillerinde iletişim kurabilmenin değerini yaşayarak öğrenmiş oldular. O günden itibaren grubun 

birlikte olduğu tüm yemeklerde sessiz uygulama devam etmiştir.

Eğitici eğitimini tamamlayanların profili şu şekildedir;

• İşaret Dili Kursu 

“İşaret Dili Özgürlüktür…”

Gençlik çalışanı eğitici adayları, sahip oldukları bilgi ve deneyimi daha kolay aktarabilme ve işitme engelli 

gençlerle sağlıklı iletişim kurabilme amaçlarıyla işaret dilini öğrenmişlerdir. Eğitici adaylarının ihtiyacı 

doğrultusunda 18 Eylül - 24 Ekim 2011 tarihleri arasında altı hafta sonu olmak üzere planlanan program 

Türkiye'de ilk kez geliştirilmiş ve gençlik alanında uygulanan yaygın eğitim tekniklerinin işaret dili eğitimine 

uyarlanmasıyla oluşturulmuş bir programdır. 

İşaret dili kurslarına eğitici eğitiminin her ikisine de tam zamanlı olarak katılan eğitici adayları kabul edilmiştir. Bir 

haftası telafi haftası olarak kurgulanan program kapsamında altı hafta sonunda toplamda 100 saatlik eğitime 

dahil olan eğitici adayları programın bileşeni olarak planlanan sosyal etkinliklere de katılmışlardır. Sosyal 

etkinliklerin öğrenme sürecini hızlandırdığını ve teorik olarak aktarılan işitme engellilik kültürünü yaşayarak 

öğrenmeleri açısından önemli olduğu gözlemlenmiştir. İşitme engelli gençlerle birlikte gerçekleştirilen ve işitme 

engelli kültürünü farklı boyutlarıyla gözlemlemelerine olanak sağlayan 

sosyal etkinlikler gün boyunca öğrendikleri yeni iletişim dilini pratik anlamda 

desteklemiş, yaşanan deneyimler mevcut algılarının tüm kodlarını 

değiştirmiştir. Davranış değişikliği hedeflenen çalışmalarda eğitim sürecinin, 

algının değişmesi istenilen olay-durum ile deneyimlenmesi süreci 

hızlandırmaktadır. Hedef grupların yapısal özellikleri ve grup dinamikleri 

dikkate alınarak belirli bir aşamadan sonra doğrudan bir araya gelmelerini ve 

21 kişi
Eğitim durumu

Üniversite Yüksek lisans Lise

Cinsiyet dağılımı 13 Kadın 13 Erkek

18 – 25 yaş 25 – 30 yaş +30
Yaş dağılımı

15 kişi 10 kişi 1 kişi

Gençlik çalışmalarında 0 – 3 yıl 4 – 6 yıl 7 – 10 yıl +10 yıl
katılımcı/kolaylaştırıcı/eğitmen/koordinatör 8 kişi 12 kişi 4 kişi 2 kişi
olarak tecrübe

4 kişi 1 kişi

- 16 -

birlikte vakit geçirmelerini  planlamak faydalı olmuştur. 

İşaret dili kurs programı hali hazırda halk eğitim merkezleri 

veya dernekler bünyesinde verilen kurs programından 

oldukça farklı olup Katılımda Engel Yok Projesi eğitici adayı 

gençlik çalışanlarının işitme engellilerle temel iletişim 

kurabilmelerine ve proje kapsamında gerçekleştirilen sivil 

toplum, gönüllülük, haklar ve proje hazırlama konulu 

eğitimlerde kullanılan terminolojiyi öğrenmelerine yönelik 

olarak kurgulanmıştır. Her dil eğitiminde olduğu gibi, dil yapısı, 

kelime bilgisi, cümle kullanımı gibi süreçlerin yanı sıra 

pekiştirici yaygın öğrenme teknikleri kullanılmıştır. Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu'na, Türk İşaret Dili 

Sistemi oluşturulması çalışmaları devam ettiği için Türkiye genelinde işaret dili kurslarını düzenleme ve 

sertifikalandırma yetkisi verilmiştir. Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu'nun hali hazırda kullandığı eğitim 

materyalleri ve farklı ülke kaynakları incelenmiş, dilbilimci danışmanlarla paylaşılmış, eğitici grup olan gençlik 

çalışanlarının ve projenin ihtiyaçları dikkate alınarak materyallerde ne tür değişiklik, yenileme, düzenlemeler 

yapılacağı görüşülmüştür. 

Öncelikle gençlik alanında kullanılan yaygın öğrenme teknikleri işitme engelli gençlerle çalışmaya uygunluk 

yönünden değerlendirilerek taranmış, uygun olanlar arasından uyarlama yapılarak eğitimlerde kullanılmıştır.

İçerik proje ekibi tarafından 13 ilde uygulanacak olan eğitim programı içeriği dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu'nun Ankara temsilcisi ve işaret dili eğitmenleri ile her hafta düzenli 

olarak kurs programından önce bir araya gelinerek ders programı, farklı öğrenme metodları ve programın 

vazgeçilmez bir bileşeni olan sosyal etkinlikler bir önceki haftada eğitici adaylarında gözlemlenen ihtiyaçlar da 

dikkate alınarak revize edilmiştir. 

İşaret dili programı Gazi Üniversitesi tarafından verilen işaret dili eğitmenliği sertifikasına sahip eğitmenler ile 

yürütülmüştür. Eğitmenlerden ikisi coda biri ise işitme engellidir. Eğitmenlerin işitme engelli ve coda olanlardan 

seçilmesinin sebebi dilbilimci danışmanlarımız tarafından işaret dili eğitmeninin “doğal-ana dilinin işaret dili 

olması” gerekliliği uyarısıdır. 
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Eğitici Adaylarının İşaret Dili Öğrenmeye Başladıktan Sonraki Süreçte Paylaştıkları

“Ben İngilizce öğretmeniyim biliyorsunuz, geçen gün dersten izin isteyip çıkan öğrencime geç kalma dedim. 

Çocuğun yüz ifadesi ile fark ettim ki dediğim cümlenin işaretini de yapmaya başlamışım”

“İşitme engelli gençlerin yeni kurulan derneği için eşya almaya itfaiye meydanına gittik, pazarlıklar esnasında inanılmaz sayı pratiği yaptım”

“Odamda telefonla konuşuyordum, annem odama geldi, telefonla konuştuğumu görünce işaret dili ile çay ister misin oğlum dedi, inanılmaz mutlu oldum”

“Yeni tayin olduğum okulda 6 öğrencimiz işitme engelli. Ben önceden fark etmiyor muydum acaba diye düşündüm”

“Asker dönüşü işe girdim, çalıştığım işyerinde bir işitme engelli var, onunla işaret dili ile iletişim kurabiliyor 
olmak yardım etmekten çok öte bir şey”

“Ben gençlik kamplarında liderlik yapıyorum ve bu sene kampçılarımdan biri işitme engelliydi, şaşırdım, 

ama korkmadım”

“Gece saat 01:00'de Alibeyköy'de otobüs bekliyorum, otobüsümüz geldi, şirket görevlileri otobüsün bagajının 

önünde geçişi engelleyecek şekilde duruyorlardı, izin istedim, hanımefendi bekler misiniz bir sorun var, anlamıyor 

dedi bir genci göstererek. Neden anlamıyor diye tam söylenmeye başlamıştım ki duymuyor hanımefendi dedi.

O sırada genç diğer otobüse yöneldi bir şey arıyordu, peşinden gittim. İşaret dili ile problem ne dedim, valizini 

bulamadığını İzmir'e gideceğini söyledi, valizini Ankara otobüsüne koymuşlar, bulduk, çok sevindi. Duyan biri 

olarak işaret dili öğreniyor olmama, şehirlerin işaretini biliyor olmama ise daha çok şaşırdı.” 

“Tatilde rastladığım otopark görevlisi işitme engelli 60 yaşlarında bir amcaydı, işaret dili bilmiyordu. 
O zaman bunun gerçekten ayrı bir kültür ve ayrı bir dil olduğunu idrak ettim.”

“Tatilde hediyelik eşya satan bir dükkana gittim, işitme engelli bir genç çalışıyordu. Onunla işaret dili ile anlaşmak,

sohbet etmek çok keyifliydi”

“Eskişehir'de bir arkadaşımı görmeye gittim, projeden ve işaret dilinden bahsediyordum. Eskişehir'de hiç işitme 

engelli görmediğini söyledi. Ben de tam Eskişehir'de İÇEM olduğunu aslında işitme engellilerin çok olacağını 

anlatıyordum ki önümüzden 9-10 kişilik bir işitme engelli grubu geçti. Arkadaşım şok içindeyken ben bir kez 

daha fark etmemenin algımızla ilgili olduğunu derinden hissettim”

“Halı saha maçında işitme engelli olan takım arkadaşımın arkasından ismini söyleyerek "bana pas at bana pas at" 
diye defalarca bağırdıktan sonra algılarımızın aslında nasıl zor değiştiğini gördüm”

“Çocuğum işitme engelli olursa diye düşündüğümde çok da kötü bir şey gibi gelmiyor artık bana…”
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İşaret dili eğitim programında yer alan tüm tekniklerin açıklamaları, öğretilen kelime 

ve ifadeler uygulama önerileriyle birlikte proje kapsamında bir kitap olarak 

yayınlanmıştır. Projemiz ile gençlik uzmanlarına/çalışanlarına yönelik, projenin 

hedefleri ile örtüşen, ihtiyaçlara yönelik özel bir program hazırlanmış ve 

uygulanmıştır. Geliştirilen ve uygulaması başarıyla sonuçlanan bu program alanda 

bir ilktir. Türkiye'de henüz Türk İşaret Dili Sistemi oluşturulmadığı için kurs 

programının tamamlanmasının ardından eğitim kitinin hazırlanarak katılımcılarla ve 

bu kaynaktan faydalanabilecek kurum ve kuruluşlarla da paylaşılmasına karar 

verilmiştir. 

İşaret Dili Kiti 

İşitme Engelli Gençlere Yönelik Eğitimler

“Katılımda Engel Yok” projesi kapsamında, Ocak ve Mayıs 2011 tarihleri arasında bir tanesi pilot uygulama olmak 

üzere toplam 13 ilde düzenlenen eğitimlerde, işaret dili ile iletişim kurma becerisi kazanan gençlik çalışanları 

tarafından işaret dili tercümanlarının da desteği ile işitme engelli gençlere sivil toplum, gönüllülük, haklar ve proje 

hazırlama konu başlıklarında eğitimler verilmiştir. 

Ön görüşmeler : 

Her uygulama ilinde kamu kurumları ziyaret edilmiş, proje hakkında bilgi verilmiş, il düzeyindeki ihtiyaçların da 

gözlemlenebileceği il uygulamasında kurumun nasıl katkısı olabileceği, beraber nasıl çalışılabileceği konularında 

görüş alışverişi yapılmıştır. Medya kuruluşlarına ise büyük şehirlerde bireysel bağlantılar ile ulaşılması ancak buna 

rağmen güncel haber sayısının da çok olması sebebiyle haberleştirilme oranı daha düşük olmuştur. Küçük 

şehirlerde bu dengenin tam tersine işlediği, yani yerel medyanın projeye ve il uygulamasına ilgisinin yoğun olduğu 

görülmüştür.

Eğitimler öncesinde ilde bulunan işitme engelliler okullarına mutlaka gidilmiş okul idaresi, ilgili öğretmenler ve 

işitme engelli öğrencilerle görüşülmüştür. Eğitim programının iki gün olması ile ilgili işitme engelliler ilköğretim 

okullarında görev yapan öğretmen ve idareciler “Öğrencilerimizi iki gün sabah 9:00'dan akşam 18:00'e kadar 

tutabilmeniz çok zor bizce, cumartesi günü sabahtan biz yollasak da kaçarlar ya da ertesi gün gelmezler” 

yorumunda bulunmuşlardır. Bu risk ilk il uygulamasında bizleri çok tedirgin etmiş ve önlem olarak okuldaki işitme 

engelli öğrenciler tek tek sınıflarında ziyaret edilerek proje amaçları, uygulama süreci ve hedefleri detaylıca 

anlatılarak katılmaya istekli olanlar belirlenmiştir. Ön görüşmeler her il uygulamasından yaklaşık iki hafta öncesi 

yapılmıştır. Aradan geçen iki haftanın eğitime katılımı olumsuz etkilememesi için istekli olduğunu belirten 

katılımcılara kısa mesajla ulaşılmıştır. Yalnızca istekli olan katılımcıların dahil olduğu eğitim programında yatılı 

okuldan gelen öğrenciler için okul yönetimi tarafından bir nöbetçi öğretmen görevlendirilmiş, iki gün boyunca 

nöbetçi öğretmen eğitimleri dışarıdan gözlemleyerek öğrencilere eşlik etmiştir. Programı takip eden nöbetçi 
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öğretmenler ve programın tamamlanmasının ardından ziyaret edilen okul yöneticileri;

“Uyguladığınız yöntemlerin sonuçlarını gözlerimizle gördük, bunları bizler de okullarımızda, derslerde 

kullanalım, dahası Bakanlığa önerelim”

“Çocuklar Cumartesi günü akşamı hep sizden bahsettiler, ödevlerini yapmaya ilk defa bu kadar istekli 

gördüm”

“Bu çocukları yıllardır tanıyorum, daha önce bu kadar mutlu görmemiştim onları”

yorumlarını iletmişlerdir. 

Eğitici adaylarının görevlendirilmesi ve hazırlık süreci : 

Eğitici adaylarından eğitimler başlamadan önce hangi konu başlıklarını aktarmak istediklerini, yeterliliklerini ve 

hangi il uygulamasının tarihlerinin kendileri için uygun olduğunu belirttikleri detaylı formlar alınmıştır. Eğitici 

adaylarının ilettikleri formlar ve eğitici eğitimlerinde kendileriyle ilgili yapılan değerlendirmeler doğrultusunda 

genel projeksiyonları çıkarılmış ve bu projeksiyona göre eğitimlerde görev alabilecek eğitmenler yedekleri ile 

belirlenmiştir. Bu sistem, genç bir grupla çalışmanın getirdiği risk sebebiyle her zaman planlandığı gibi 

işleyememiştir. Eğitici adaylarının kimi sadece tek il için uygun olduğunu söylemiştir. Bu gibi durumlarda eğitici 

adayının tek il için görevlendirmesi yapılmıştır. Ancak sınav dönemi, ailesel sebepler, izin alamama gibi ve diğer 

bireysel sebeplerden kaynaklı olarak yine de eğitime gelemeyen eğitici adayları olmuştur. Katılımda Engel Yok 

Projesi'nin eğitici duyurusunda da belirtildiği üzere, eğitici hazırlık programını tamamlayan eğitici adaylarının 

“eğitmen” olabilmesi için bir ilde görev alması zorunlu tutulmuş ve buna ilişkin taahhütname alınmıştır. Ancak 

belirttiğimiz gibi birden fazla ilde görev alan eğitici adayları olduğu gibi görev alamayan eğitici adayları da 

olmuştur. Uzun dönemli uygulanan bu programdan, katılımcı grubun motivasyonunun uzun süreçte yüksek 

tutulması gerekliliği deneyimlenmiştir. Eğitici adayları ilk eğitimde kendi tercihlerine göre belirledikleri konuları 

aktarmışlardır. Ancak ikinci veya üçüncü kez yer aldıkları eğitimlerde proje koordinasyon ekibinin de geri 

bildirimleri doğrultusunda farklı başlıklardaki konuları aktarmayı denemişler ve oldukça başarılı olmuşlardır. 

Her uygulama ilinde en az iki, en fazla dört eğitmen görev almıştır. Eğitici adayları ile uygulama ilinde eğitimden bir 

gün önce bir araya gelinerek yapılan ve tüm gün süren hazırlık toplantıları eğitimlerin olmazsa olmazı haline 

gelmiştir. Bu toplantılarda ön görüşmeler sırasında toplanan ve derlenen bilgiler eğitmenlere aktarılmış bu 

bilgiler ışığında o ilde bulunan işitme engelli gençlerin farklı özellikleri dikkate alınarak (katılımcıların çoğunun lise 

öğrencisi olması, işaret dili kullanım becerileri, cinsiyet dengesi, bölgesel hassasiyet ve yaklaşımları ve benzeri) 

eğitim modülü hedef grubun ihtiyaçlarına uygun olarak revize edilmiştir. Hazırlık toplantısında ayrıca eğitici 

adaylarının görev ve sorumluluk paylaşımları da gerçekleştirilmiştir. Eğitim modülü farklı özelliklere ve 

deneyimlere sahip eğitici adaylarının hazırlık toplantısında ekip olarak uygun buldukları uygulamaları ve 

yöntemleri seçmelerine olanak sağlayacak şekilde alternatifli olarak hazırlanmıştır. Eğitim modülü eğitmenin 

yalnızca sorumlu olduğu konuyu aktarmasını değil aynı zamanda da diğer eğitmenlerin aktarımları sırasında 

gözlem yapmalarını ve geri bildirimlerle ilgili not tutmalarını da gerektirmektedir. Eğitmenler tanışma 

oyunlarından isteklerin alınmasına, grup çalışmalarından değerlendirme uygulamalarına kadar tüm süreçlerde 

aktif olarak görev almışlardır. Bu aşamaların her birinde proje kapsamında edinmiş oldukları temel işaret dili 

becerileri onlara kolaylık sağlamıştır. 
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Eğitim modülü : 

Katılımda Engel Yok Projesi eğitmenleri Türkiye'nin her coğrafi bölgesinden belirlenen 13 ilde yaşayan 400'e yakın 

işitme engelli gence sivil toplum, gönüllülük, haklar ve proje hazırlama konularında bilgi ve deneyimlerini gençlik 

alanında uygulanan çalışmalarda sıklıkla kullanılan yaygın öğrenme tekniklerini kullanarak aktarmışlardır.  Bu 

teknikler yaşayarak öğrenmeyi destekleyici oyunlar, grup çalışmaları, simülasyonlar gibi çeşitli uygulamalardan 

oluşmaktadır. Eğitimlerde kısmi olarak duyabilen ya da dudak okuyabilen işitme engelli gençler de yer aldığı için 

eğitmenler sesli olarak eğitim vermiş ve tüm eğitim boyunca bir işaret dili tercümanı eğitmene eşlik etmiştir. 

Eğitmenler sahip oldukları temel düzey işaret dili becerilerini gerekli yerlerde özellikle de oyunlar ve grup 

çalışmaları sırasında kullanabilmişlerdir. Eğitimlerde kullanılan yaygın öğrenme teknikleri yaşayarak öğrenmeyi 

destekleyici oyunlar, grup çalışmaları, simülasyonlar gibi çeşitli uygulamalardan oluşmaktadır. Uzun sunumlar, 

karışık cümleler, sürekli oturarak yürütülen oturumların yerine dikkat süreleri hesaplanarak en fazla on dakikalık 

açık ve kısa ifadelerden oluşan görsellerle zenginleştirilmiş sunumlar, hareketlendirici oyunlar ve demokratik 

süreçlerin fark edilmeden ve dayatılmadan deneyimlendiği uygulamalar tercih edilmiştir. Örneğin eğitimin 

başında tüm katılımcıların, eğitmenlerin ve proje ekibinin uyması gerekli kurallar hep birlikte belirlenmiş, 

herkesçe oylanmış ve kabul edilen kurallara uygun olarak eğitim gerçekleştirilmiştir. Yani katılımcıların kendileri 

için düzenlenmiş çalışmanın kurallarını da  kendilerinin belirlemesi istenmiştir. Katılımcılar bu yaklaşımdan 

oldukça memnun olmuş, kuralları kendileri belirledikleri için uymakta hiç zorluk çekmemişlerdir. İl 

uygulamalarında işitme engelli gençlerin kendilerinin belirlediği kuralların yer aldığı grup sözleşmesine örnek 

vermek gerekirse: 
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gelmiştir. Bu toplantılarda ön görüşmeler sırasında toplanan ve derlenen bilgiler eğitmenlere aktarılmış bu 

bilgiler ışığında o ilde bulunan işitme engelli gençlerin farklı özellikleri dikkate alınarak (katılımcıların çoğunun lise 

öğrencisi olması, işaret dili kullanım becerileri, cinsiyet dengesi, bölgesel hassasiyet ve yaklaşımları ve benzeri) 

eğitim modülü hedef grubun ihtiyaçlarına uygun olarak revize edilmiştir. Hazırlık toplantısında ayrıca eğitici 
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Eğitim modülü : 

Katılımda Engel Yok Projesi eğitmenleri Türkiye'nin her coğrafi bölgesinden belirlenen 13 ilde yaşayan 400'e yakın 

işitme engelli gence sivil toplum, gönüllülük, haklar ve proje hazırlama konularında bilgi ve deneyimlerini gençlik 

alanında uygulanan çalışmalarda sıklıkla kullanılan yaygın öğrenme tekniklerini kullanarak aktarmışlardır.  Bu 

teknikler yaşayarak öğrenmeyi destekleyici oyunlar, grup çalışmaları, simülasyonlar gibi çeşitli uygulamalardan 

oluşmaktadır. Eğitimlerde kısmi olarak duyabilen ya da dudak okuyabilen işitme engelli gençler de yer aldığı için 

eğitmenler sesli olarak eğitim vermiş ve tüm eğitim boyunca bir işaret dili tercümanı eğitmene eşlik etmiştir. 

Eğitmenler sahip oldukları temel düzey işaret dili becerilerini gerekli yerlerde özellikle de oyunlar ve grup 

çalışmaları sırasında kullanabilmişlerdir. Eğitimlerde kullanılan yaygın öğrenme teknikleri yaşayarak öğrenmeyi 

destekleyici oyunlar, grup çalışmaları, simülasyonlar gibi çeşitli uygulamalardan oluşmaktadır. Uzun sunumlar, 

karışık cümleler, sürekli oturarak yürütülen oturumların yerine dikkat süreleri hesaplanarak en fazla on dakikalık 

açık ve kısa ifadelerden oluşan görsellerle zenginleştirilmiş sunumlar, hareketlendirici oyunlar ve demokratik 

süreçlerin fark edilmeden ve dayatılmadan deneyimlendiği uygulamalar tercih edilmiştir. Örneğin eğitimin 

başında tüm katılımcıların, eğitmenlerin ve proje ekibinin uyması gerekli kurallar hep birlikte belirlenmiş, 

herkesçe oylanmış ve kabul edilen kurallara uygun olarak eğitim gerçekleştirilmiştir. Yani katılımcıların kendileri 

için düzenlenmiş çalışmanın kurallarını da  kendilerinin belirlemesi istenmiştir. Katılımcılar bu yaklaşımdan 

oldukça memnun olmuş, kuralları kendileri belirledikleri için uymakta hiç zorluk çekmemişlerdir. İl 

uygulamalarında işitme engelli gençlerin kendilerinin belirlediği kuralların yer aldığı grup sözleşmesine örnek 

vermek gerekirse: 



WINDEROS Ülkesi 

1. Engelli memur

2. İşitme engellilerin telefonu görüntülü olacak, faturalar indirimli

3. İşaret diliyle iletişim kurulacak

4. Okulda eğitim bilgisayarla olacak

5. Meydanda insanlara işaret dili öğretilecek

6. Üniversitede işaret dili eğitimi verilecek

7. Eğitime göre iş verilecek

8. Çalışan öğretmenler olacak

9. Yurtdışı eğitim ve iş olacak

10. Meslek liseliyiz ülkenin kaderiyiz!!!

POYRAZİSTAN Ülkesi 

1. Otobüse binerken işitme engellilerin kendilerine taşıt kartları

2. Kızlar kesinlikle okula gitsin

3. Dizilerde işaret dili olsun

4. Çevre temiz tutulacak

5. Eğlence olsun

6. Maçlarda ses yerine ikaz lambası olsun

7. İşitme engelli doktor olsun

8. Polisler işaret dili öğrensin
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Alanında uzman kişilerce Türkiye'de işitme engelli gençler için ilk kez geliştirilmiş olan eğitim modülü ile;

•  Toplum içinde birlikte hoşgörü ve anlayış esasına göre yaşama konusunda duyarlılık geliştirme,

•  Engelsiz gençlerle iletişim ve ortak üretim becerileri geliştirme, 

•  Gönüllü çalışmalara özendirme, 

•  Engelli gençlerin karar alma mekanizmalarında yer almaları gerekliliği konusunda bilinç geliştirme,

•  Sadece insan olmaktan kaynaklı haklarının bilincinde olmalarını sağlama, 

• Yalnızca kendi sorunlarına değil etraflarında ihtiyaç duyan herkes için çözümler üretebilme isteği ve 

becerisi geliştirmelerine destek olma, 

•  Kendilerine olan güvenlerini geliştirme ve kendi sorunlarına yönelik proje fikri üretip geliştirebilmelerine 

destek olma amaçlanmıştır. 

Eğitimlere 13 ilde toplam 140 kadın, 220 erkek işitme engelli katılmıştır. Kadınların yaş ortalaması 20, erkeklerin 

yaş ortalaması 21 olmuştur.

Katılımcıların % 48' ine ilkokul ve liseler, % 41' ine dernekler ve spor kulüpleri aracılığıyla ulaşılmıştır. Geri kalan 

katılımcılara ise üniversiteler, yapılan duyurular, aile bireyleri ve tanıdıklar aracılığıyla ulaşılmıştır.

Proje ile Eskişehir (pilot), Kayseri, Diyarbakır, Adana, Bursa, Sivas, Trabzon, Antalya, Samsun, İzmir, Gaziantep, 

İstanbul ve Ankara'da toplamda 360 işitme engelli gence ulaşılarak eğitimler tamamlanmıştır.

İl uygulamaları:

Pilot il uygulaması-ESKİŞEHİR (18 – 19 Aralık 2010):

Eskişehir pilot uygulamasında eğitici eğitimleri ve 

işaret dili kurs programını içeren eğitici hazırlık 

programına tam katılmış gençlik çalışanlarından iki 

gözlemci ve dört eğitmen yer almıştır. Gözlemci 

eğitmen uygulaması sadece pilot il için öngörülmüş-

tür. Eğitmenler için alternatif uygulamaları da içerir 

eğitmen notu hazırlanmış ve her il uygulamasının 

ardından alınan geri bildirimler doğrultusunda 

güncellenmiştir. Eskişehir il uygulaması eğitmenlerin 

kendilerini ve en önemlisi eğitim modülünü 

denedikleri uygulama olması bakımından önemlidir. 

Pilot deneme olarak Eskişehir ilinin seçilmiş olması ildeki işitme engelli genç sayısının fazla olmasıdır. Eskişehir, 

okul öncesi dönemden üniversiteyi bitirene kadar işitme engelli çocukların eğitim almaya devam ettiği Anadolu 

Üniversitesi bünyesindeki İÇEM (İşitme Engelli Çocuklar Araştırma ve Eğitim Merkezi) ve Anadolu Üniversitesi 

Engelliler Entegre Yüksekokulu’na ev sahipliği yapan bir şehirdir. Ancak ilde işitme engelliler lisesi 

bulunmamaktadır. İşitme engelli gençler için geliştirilen modül hakkında geri bildirimlerin alınması pilot 

denemede oldukça önem taşıdığı için eğitim seviyesinin nispeten yüksek olduğu bir grupla çalışmaya başlamanın 

avantajı dikkate alınmıştır. 
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HAYALİ ÜLKE OYUNU

Modül içinde haklar bölümünde işitme engelli gençlere yöneltilen ve “Yeni bir ülke keşfetseniz ve oradaki 

hakları ve kuralları kendiniz belirleseniz hangi hak ve kuralları isterdiniz?” sorusuyla başlayan ve 

yaşadıkları şehirde-okulda hangi haklara ihtiyaç duyduklarına işaret eden “Hayali Ülke” oyununda 

gençlerin hayallerindeki ülkede olmasını istediklerine örnek vermek gerekirse:
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HAYALİ ÜLKE OYUNU
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Sosyal paylaşım ağlarında eğitimin duyurusunu yapmak üzere işaret diliyle çekilmiş bir video hazırlanmıştır. Yerel 

basınla görüşmeler yapılmış, ulusal basına haber duyurusu eğitimden kısa bir süre önce geçilmiştir.

Eskişehir eğitimine üniversite öğrenimine devam eden 16 erkek 11 kadın işitme engelli genç katılmıştır. Yaş 

ortalaması 22 olan katılımcılardan eğitimin uygulama sürecinde geri bildirim alınmış, gözlemci eğitmenler tüm 

eğitim uygulama süresi boyunca eğitmenleri, katılımcıları ve modülün işleyişini gözlemlemişler, gözlemlerini 

birer rapor olarak sunmuşlardır. Ayrıca eğitimde yer alan eğitmenlere geri bildirim formu iletilmiştir. Pilot 

denemeye dair toplanan tüm veriler proje koordinasyon ekibi tarafından derlenmiş, eğitim modülünde gerekli 

değişiklikler yapılmıştır. Eğitimde yer alan eğitmenlerin, tercüman ile uyumlu çalışmaları beklenen etkiyi 

arttırmıştır. 

 12 il uygulaması:

Eskişehir il uygulamasından sonra sırasıyla Kayseri, Diyarbakır, Adana, Bursa, Sivas, Trabzon, Antalya, Samsun, 

İzmir, Gaziantep, İstanbul, Ankara il uygulamaları yapılmıştır. 

KAYSERİ (7 - 9 Ocak 2011):

Kayseri’de Kocasinan İşitme Engelliler Çok Programlı Lisesi bulunmaktadır. 

Yatılı olarak da hizmet veren ve çoğunluğu erkek öğrencilerin öğrenim 

gördüğü lisede okul yönetimiyle yapılan görüşmeler neticesinde 29 

katılımcı projeye dahil edilmiştir. İlde kendi alanlarında güçlü sivil toplum 

kuruluşları bulunmakla birlikte işitme engelli dernekleri ve spor 

kulüplerinin kapasitesi ildeki işitme engelli gençlerin katılımını sağlamaya 

yeterli olamamaktadır.

Eskişehir’de denenen, eksiklikleri, uygulanmaya uygun bulunan yanları, 

yöntem ve araçlarıyla revize edilen eğitim modülü Kayseri’de gerekli 

düzenlemeler yapılarak uygulanmıştır. Yeni düzenlemelerle daha başarılı 

sonuçlar veren modül bundan sonraki her ilde, o ildeki gençlerin genel 

özellikleri, ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiştir. 

İşitme engelli gençlerin büyük çoğunluğu üniversiteye devam edememektedir. Bunda eğitim ve sınav 

sistemlerinin kendilerine uygun düzenlenmemiş olmasının yanı sıra işitme engelli toplumun büyük kısmına 

sirayet eden önemsenmeme ve dışarıda bırakılma ile geleceğe dair ümitsizlik duygusunun hakim olmasıdır. 

Kayseri’de katılımcı gençler arasında hem liseden hem de üniversiteden gençler bulunmuştur. Liseli gençlerin 

zorluklara rağmen üniversite eğitimi almaya devam eden kendilerinden yaşça büyük diğer gençlerle olan 

iletişimlerine ve ben de yapabilirim inancı geliştirmelerine tanık olunmuştur.

İzlenimler :

32 yıldır öğretmenlik yapan, 15 yılı aşkın süredir de işitme engelliler ile çalışan müdür yardımcısı çocukların 

eğitimden sonraki Cumartesi gecesi sadece projeden bahsettiklerini, çocukların çok mutlu olduğunu, onları 

bunca yıldır hiç bu kadar mutlu görmediğini iletmiştir.
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Çalışmayı iki gün boyunca izleyen iki ebeveyn (anne) “Çocuklarımızı bizden iyi anlıyorsunuz, ne istiyor ne 

hissediyorlar düşünüyorsunuz, onlarla bizden çok ilgileniyorsunuz” demiştir.

Eğitim alan işitme engelli katılımcılardan izlenimler şu şekilde olmuştur: 

“Biz eğitimi çok sevdik, tekrar olsun istiyoruz, derneğimize gelsin gençler, burada bunun eğitimini verdiniz, 

dernekte beraber çalışmak çok önemli, işitme engellilerin bir araya gelmesi önemli, hepimiz kardeşiz”

DİYARBAKIR (22 – 23 Ocak 2011):

Diyarbakır’da işitme engelliler lisesi bulunmamaktadır. İşitme 

engelli gençler ilde bulunan endüstri meslek lisesinde diğer 

öğrenciler ile farklı sınıflarda eğitim görmektedirler. 

Diyarbakır il uygulamasında daha önceki illerden farklı olarak 

bölgesel koşulların etkili olduğu gözlemlenmiştir. Diğer illerde 

uygulanan makine parçaları isimli takım kurma çalışmasında 

buzdolabı, müzik seti, araba gibi makineler yapılırken, 

Diyarbakırlı gençlerin makine olarak canlı bombayı ve bu 

şekilde öldürülen insanları canlandırması, toplumsal şiddet 

olaylarının Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nden gençlerin 

bilinçaltında çok etkili olduğunu göstermektedir. Yine 

Diyarbakır ilinde katılımcıların büyük çoğunluğunun eğitime 

katılımı için ailelerinden bizzat izin almak gerekmiştir. Bazı aileler eğitim programını iki gün boyunca izlemek 

istemiş, ilk günün sonunda “Bu çocuklarla bizlerden daha çok ilgileniyorsunuz” diyerek endişelerinin yersiz 

olduğunu söyleyip teşekkür etmişlerdir.

Diyarbakır Valisi ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Vali Yardımcısı ile yapılan görüşmelerde bu eğitim programının 

daha çok işitme engelli gence ulaşmasını arzu ettiklerini ve bizi diğer işitme engelli gençlere de eğitim vermemiz 

için yeniden Diyarbakır’a davet etmek istediklerini tarafımıza iletmişlerdir. Ayrıca İl Sosyal Hizmetler 

Müdürlüğü'nde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının, sosyologların ve sosyal çalışmacıların da işaret dili eğitimi 

alarak hizmet verdikleri işitme engellilerle iletişim kurabilecek duruma gelmeleri gerektiğini belirtmiş, bu fikri 

Katılımda Engel Yok Projesi'nin verdiğini de eklemişlerdir.

Okul yöneticisinden izlenimler :

“Bizler öğrencilerimiz için çok fazla faaliyet yapamıyoruz ne yazık ki, dışarıdan birilerinin gelip böyle faaliyetler 

yapması çok sevindirici. Başlangıçta acaba verimli geçecek mi diye düşünüyordum. Ancak bugün gelip gördüm ki 

eğitiminizin en can alıcı noktası şu ki çocuklar eğlenirken pek çok şey öğreniyorlar aynı zamanda, bir de proje 

ekibinizin bu işi severek yaptığı çok belli.”
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Sosyal paylaşım ağlarında eğitimin duyurusunu yapmak üzere işaret diliyle çekilmiş bir video hazırlanmıştır. Yerel 

basınla görüşmeler yapılmış, ulusal basına haber duyurusu eğitimden kısa bir süre önce geçilmiştir.

Eskişehir eğitimine üniversite öğrenimine devam eden 16 erkek 11 kadın işitme engelli genç katılmıştır. Yaş 

ortalaması 22 olan katılımcılardan eğitimin uygulama sürecinde geri bildirim alınmış, gözlemci eğitmenler tüm 

eğitim uygulama süresi boyunca eğitmenleri, katılımcıları ve modülün işleyişini gözlemlemişler, gözlemlerini 

birer rapor olarak sunmuşlardır. Ayrıca eğitimde yer alan eğitmenlere geri bildirim formu iletilmiştir. Pilot 

denemeye dair toplanan tüm veriler proje koordinasyon ekibi tarafından derlenmiş, eğitim modülünde gerekli 

değişiklikler yapılmıştır. Eğitimde yer alan eğitmenlerin, tercüman ile uyumlu çalışmaları beklenen etkiyi 

arttırmıştır. 

 12 il uygulaması:

Eskişehir il uygulamasından sonra sırasıyla Kayseri, Diyarbakır, Adana, Bursa, Sivas, Trabzon, Antalya, Samsun, 

İzmir, Gaziantep, İstanbul, Ankara il uygulamaları yapılmıştır. 

KAYSERİ (7 - 9 Ocak 2011):

Kayseri’de Kocasinan İşitme Engelliler Çok Programlı Lisesi bulunmaktadır. 

Yatılı olarak da hizmet veren ve çoğunluğu erkek öğrencilerin öğrenim 

gördüğü lisede okul yönetimiyle yapılan görüşmeler neticesinde 29 

katılımcı projeye dahil edilmiştir. İlde kendi alanlarında güçlü sivil toplum 

kuruluşları bulunmakla birlikte işitme engelli dernekleri ve spor 

kulüplerinin kapasitesi ildeki işitme engelli gençlerin katılımını sağlamaya 

yeterli olamamaktadır.

Eskişehir’de denenen, eksiklikleri, uygulanmaya uygun bulunan yanları, 

yöntem ve araçlarıyla revize edilen eğitim modülü Kayseri’de gerekli 

düzenlemeler yapılarak uygulanmıştır. Yeni düzenlemelerle daha başarılı 

sonuçlar veren modül bundan sonraki her ilde, o ildeki gençlerin genel 

özellikleri, ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiştir. 

İşitme engelli gençlerin büyük çoğunluğu üniversiteye devam edememektedir. Bunda eğitim ve sınav 

sistemlerinin kendilerine uygun düzenlenmemiş olmasının yanı sıra işitme engelli toplumun büyük kısmına 

sirayet eden önemsenmeme ve dışarıda bırakılma ile geleceğe dair ümitsizlik duygusunun hakim olmasıdır. 

Kayseri’de katılımcı gençler arasında hem liseden hem de üniversiteden gençler bulunmuştur. Liseli gençlerin 

zorluklara rağmen üniversite eğitimi almaya devam eden kendilerinden yaşça büyük diğer gençlerle olan 

iletişimlerine ve ben de yapabilirim inancı geliştirmelerine tanık olunmuştur.

İzlenimler :

32 yıldır öğretmenlik yapan, 15 yılı aşkın süredir de işitme engelliler ile çalışan müdür yardımcısı çocukların 

eğitimden sonraki Cumartesi gecesi sadece projeden bahsettiklerini, çocukların çok mutlu olduğunu, onları 

bunca yıldır hiç bu kadar mutlu görmediğini iletmiştir.
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Çalışmayı iki gün boyunca izleyen iki ebeveyn (anne) “Çocuklarımızı bizden iyi anlıyorsunuz, ne istiyor ne 

hissediyorlar düşünüyorsunuz, onlarla bizden çok ilgileniyorsunuz” demiştir.

Eğitim alan işitme engelli katılımcılardan izlenimler şu şekilde olmuştur: 

“Biz eğitimi çok sevdik, tekrar olsun istiyoruz, derneğimize gelsin gençler, burada bunun eğitimini verdiniz, 

dernekte beraber çalışmak çok önemli, işitme engellilerin bir araya gelmesi önemli, hepimiz kardeşiz”

DİYARBAKIR (22 – 23 Ocak 2011):

Diyarbakır’da işitme engelliler lisesi bulunmamaktadır. İşitme 

engelli gençler ilde bulunan endüstri meslek lisesinde diğer 

öğrenciler ile farklı sınıflarda eğitim görmektedirler. 

Diyarbakır il uygulamasında daha önceki illerden farklı olarak 

bölgesel koşulların etkili olduğu gözlemlenmiştir. Diğer illerde 

uygulanan makine parçaları isimli takım kurma çalışmasında 

buzdolabı, müzik seti, araba gibi makineler yapılırken, 

Diyarbakırlı gençlerin makine olarak canlı bombayı ve bu 

şekilde öldürülen insanları canlandırması, toplumsal şiddet 

olaylarının Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nden gençlerin 

bilinçaltında çok etkili olduğunu göstermektedir. Yine 

Diyarbakır ilinde katılımcıların büyük çoğunluğunun eğitime 

katılımı için ailelerinden bizzat izin almak gerekmiştir. Bazı aileler eğitim programını iki gün boyunca izlemek 

istemiş, ilk günün sonunda “Bu çocuklarla bizlerden daha çok ilgileniyorsunuz” diyerek endişelerinin yersiz 

olduğunu söyleyip teşekkür etmişlerdir.

Diyarbakır Valisi ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Vali Yardımcısı ile yapılan görüşmelerde bu eğitim programının 

daha çok işitme engelli gence ulaşmasını arzu ettiklerini ve bizi diğer işitme engelli gençlere de eğitim vermemiz 

için yeniden Diyarbakır’a davet etmek istediklerini tarafımıza iletmişlerdir. Ayrıca İl Sosyal Hizmetler 

Müdürlüğü'nde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının, sosyologların ve sosyal çalışmacıların da işaret dili eğitimi 

alarak hizmet verdikleri işitme engellilerle iletişim kurabilecek duruma gelmeleri gerektiğini belirtmiş, bu fikri 

Katılımda Engel Yok Projesi'nin verdiğini de eklemişlerdir.

Okul yöneticisinden izlenimler :

“Bizler öğrencilerimiz için çok fazla faaliyet yapamıyoruz ne yazık ki, dışarıdan birilerinin gelip böyle faaliyetler 

yapması çok sevindirici. Başlangıçta acaba verimli geçecek mi diye düşünüyordum. Ancak bugün gelip gördüm ki 

eğitiminizin en can alıcı noktası şu ki çocuklar eğlenirken pek çok şey öğreniyorlar aynı zamanda, bir de proje 

ekibinizin bu işi severek yaptığı çok belli.”
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ADANA (5 – 6 Şubat 2011) :

Adana’da işitme engelliler ilköğretim okulu bulunmak-

tadır ancak işitme engelliler için lise bulunmadığı için 

ilköğretimi bitiren gençler öğrenimlerine başka bir ilde 

bulunan işitme engelliler liselerinden birinde yatılı 

olarak devam etmek durumunda kalmaktadırlar. 

Adana ilinde gerçekleştirilen eğitime Kayseri ve 

Diyarbakır’a kıyasla sosyal açıdan daha aktif gençler 

katılmıştır. İçlerinde dans, tiyatro ve sinema konuların-

da çeşitli faaliyetlerde aktif olarak yer alan gençlerin bulunduğu katılımcılar Valilik tarafından kendileri için 

düzenlenen akşam yemeğinde ilgili Vali Yardımcısına yaşadıkları tüm sorunları çekinmeden rahatlıkla iletmiştir. 

Yerel yönetimlerle yapılan görüşmeler doğrultusunda Adana ilinin halihazırda engellilere yönelik pek çok farklı 

projenin üretildiği bir il olduğu kanısına varılmıştır.

Katılımcılardan izlenimler :

“Bu çalışmayı buraya getirdiğiniz için öncelikle çok mutluyum, işitme engellilerin kalkınması, bir yere varabilmesi 

için bu tür eğitimlerden geçmesi lazım, bu çalışmaların Türkiye’nin tüm illerinde olmasını isterim. Hayatı 

öğrenmeleri için lazım.”

“Bu projenin daha önceden Kayseri’deki eğitimine katılmıştım ben sonra da Adana eğitimine geldim çok mutlu 

oldum tekrarlamak istedim bu eğitimi çünkü çok beğendim.”

“İlk defa böyle bir çalışmanın içerisinde yer aldım çok mutlu oldum, sizleri tanımak çok mutlu oldum, çevirilerde 

güzeldi, bize aktardığınız için çok mutlu oldum, güzel bir soru cevap havasında geçti ben orda her şeyi öğrendim 

size verecek cevabım kalmadı, bu şekilde çalışmaya devam ederek başarılı olmak istiyorum.”

BURSA (19 – 20 Şubat 2011) :

Bursa’da eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve orta 

düzey zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilerin 

öğrenim gördüğü Nilüfer İş Okulu’nun salonunda 

gerçekleştirilmiştir. Okulun içinde bulunduğu yer, diğer 

pek çok lisenin de yer aldığı bir kampüs alanıdır ve hem 

fiziksel koşullarının uygunluğu hem de işitme engelli 

gençlerin öğrenim gördüğü Nilüfer İşitme Engelliler 

Meslek Lisesi’ne yakınlığı sebebiyle tercih edilmiştir.

Eğitim programına ağırlıklı olarak sporla, tiyatroyla ve 

diğer sosyal faaliyetlerle aktif olarak uğraşan gençler 

katıldığı gibi sosyal açıdan dışlanmış, güçlükle bulduğu işten de işitme engelli olduğu için çıkarılmış gençler de 

katılmıştır. 
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Katılımcılardan izlenimler :

“Gönüllülüğün para ile olmayacağını öğrendik, sizleri çok sevdik.”

“Ben Katılımda Engel Yok Projesini Facebooktan görünce Eskişehir yakın diye Eskişehir'e gittim eğitime, çok 

memnun oldum. Ama Bursa daha güzel oldu.”

SİVAS (26 – 27 Şubat 2011):

İşitme engelliler lisesi bulunmayan Sivas ilinde Belediye’nin 

Özürlüler Merkezi eğitim salonu olarak kullanılmış, bu sebeple 

ildeki işitme engellilerin bildiği bir mekanda eğitim yapılmış 

olması katılımı artırmıştır. Ancak Sivas ilinde çok uğraşılmasına 

rağmen katılımcılar arasında cinsiyet dengesi kurulamamıştır. 

Yalnızca bir kız katılımcının katılımı sağlanabilmiş, diğer istekli 

katılımcıların ya ailelerinin izin vermediği ya da halihazırda erken 

yaşta evlendiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Yine de katılımcıların 

oldukça istekli olduğu gözlemlenen Sivas ilinde gönüllü 

çalışmaların çoğalması gerektiğine yönelik gözlemlerimiz 

olmuştur.

Katılımcılardan izlenimler :

“İşitme engellilerin eğitim seviyesinin artmasına destek oldunuz” 

“Bizim dernek başkanımız Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu'nun yönetiminde. Biz işitme engelliler için 

çok çalışmalar yapıyoruz, bizim için Sivas’a geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Dernekler neden önemli bunu 

anlattınız çok memnun olduk.”

TRABZON (12-13 Mart 2011):

İlde işitme engellilerin öğrenim gördüğü Çamlık İşitme 

Engelliler Meslek Lisesi bulunmaktadır. Trabzon ilindeki 

eğitimin ilk gün programına Sabancı Vakfı katkılarıyla 

gerçekleştirilen Fark Yaratanlar programı ekibi de katılmış, 

etkinlikler sırasında görüntü almış, röportajlar yapmıştır. Bu 

görüntüler ve röportajlar proje işaret dili eğitmenimiz ve 

danışmanımız Nihat Kihtir’in konuk olduğu Fark Yaratanlar 

programında gösterilmiştir. Trabzon katılımcıları ulusal bir 

kanalda kendi sorunlarının dile getirildiği ve kendileri gibi 

işitme engelli bir gencin örnek olarak gösterildiği programda 

yer almaktan çok mutlu olduklarını, kendilerini diğer 

Katılımda Engel Yok Projesi illerindeki gençlerden biraz daha 

şanslı hissettiklerini paylaşmışlardır.
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ADANA (5 – 6 Şubat 2011) :

Adana’da işitme engelliler ilköğretim okulu bulunmak-

tadır ancak işitme engelliler için lise bulunmadığı için 

ilköğretimi bitiren gençler öğrenimlerine başka bir ilde 

bulunan işitme engelliler liselerinden birinde yatılı 

olarak devam etmek durumunda kalmaktadırlar. 

Adana ilinde gerçekleştirilen eğitime Kayseri ve 

Diyarbakır’a kıyasla sosyal açıdan daha aktif gençler 

katılmıştır. İçlerinde dans, tiyatro ve sinema konuların-

da çeşitli faaliyetlerde aktif olarak yer alan gençlerin bulunduğu katılımcılar Valilik tarafından kendileri için 

düzenlenen akşam yemeğinde ilgili Vali Yardımcısına yaşadıkları tüm sorunları çekinmeden rahatlıkla iletmiştir. 

Yerel yönetimlerle yapılan görüşmeler doğrultusunda Adana ilinin halihazırda engellilere yönelik pek çok farklı 

projenin üretildiği bir il olduğu kanısına varılmıştır.

Katılımcılardan izlenimler :

“Bu çalışmayı buraya getirdiğiniz için öncelikle çok mutluyum, işitme engellilerin kalkınması, bir yere varabilmesi 

için bu tür eğitimlerden geçmesi lazım, bu çalışmaların Türkiye’nin tüm illerinde olmasını isterim. Hayatı 

öğrenmeleri için lazım.”

“Bu projenin daha önceden Kayseri’deki eğitimine katılmıştım ben sonra da Adana eğitimine geldim çok mutlu 

oldum tekrarlamak istedim bu eğitimi çünkü çok beğendim.”

“İlk defa böyle bir çalışmanın içerisinde yer aldım çok mutlu oldum, sizleri tanımak çok mutlu oldum, çevirilerde 

güzeldi, bize aktardığınız için çok mutlu oldum, güzel bir soru cevap havasında geçti ben orda her şeyi öğrendim 

size verecek cevabım kalmadı, bu şekilde çalışmaya devam ederek başarılı olmak istiyorum.”

BURSA (19 – 20 Şubat 2011) :

Bursa’da eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve orta 

düzey zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilerin 

öğrenim gördüğü Nilüfer İş Okulu’nun salonunda 

gerçekleştirilmiştir. Okulun içinde bulunduğu yer, diğer 

pek çok lisenin de yer aldığı bir kampüs alanıdır ve hem 

fiziksel koşullarının uygunluğu hem de işitme engelli 

gençlerin öğrenim gördüğü Nilüfer İşitme Engelliler 

Meslek Lisesi’ne yakınlığı sebebiyle tercih edilmiştir.

Eğitim programına ağırlıklı olarak sporla, tiyatroyla ve 

diğer sosyal faaliyetlerle aktif olarak uğraşan gençler 

katıldığı gibi sosyal açıdan dışlanmış, güçlükle bulduğu işten de işitme engelli olduğu için çıkarılmış gençler de 

katılmıştır. 
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Katılımcılardan izlenimler :

“Gönüllülüğün para ile olmayacağını öğrendik, sizleri çok sevdik.”

“Ben Katılımda Engel Yok Projesini Facebooktan görünce Eskişehir yakın diye Eskişehir'e gittim eğitime, çok 

memnun oldum. Ama Bursa daha güzel oldu.”

SİVAS (26 – 27 Şubat 2011):

İşitme engelliler lisesi bulunmayan Sivas ilinde Belediye’nin 

Özürlüler Merkezi eğitim salonu olarak kullanılmış, bu sebeple 

ildeki işitme engellilerin bildiği bir mekanda eğitim yapılmış 

olması katılımı artırmıştır. Ancak Sivas ilinde çok uğraşılmasına 

rağmen katılımcılar arasında cinsiyet dengesi kurulamamıştır. 

Yalnızca bir kız katılımcının katılımı sağlanabilmiş, diğer istekli 

katılımcıların ya ailelerinin izin vermediği ya da halihazırda erken 

yaşta evlendiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Yine de katılımcıların 

oldukça istekli olduğu gözlemlenen Sivas ilinde gönüllü 

çalışmaların çoğalması gerektiğine yönelik gözlemlerimiz 

olmuştur.

Katılımcılardan izlenimler :

“İşitme engellilerin eğitim seviyesinin artmasına destek oldunuz” 

“Bizim dernek başkanımız Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu'nun yönetiminde. Biz işitme engelliler için 

çok çalışmalar yapıyoruz, bizim için Sivas’a geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Dernekler neden önemli bunu 

anlattınız çok memnun olduk.”

TRABZON (12-13 Mart 2011):

İlde işitme engellilerin öğrenim gördüğü Çamlık İşitme 

Engelliler Meslek Lisesi bulunmaktadır. Trabzon ilindeki 

eğitimin ilk gün programına Sabancı Vakfı katkılarıyla 

gerçekleştirilen Fark Yaratanlar programı ekibi de katılmış, 

etkinlikler sırasında görüntü almış, röportajlar yapmıştır. Bu 

görüntüler ve röportajlar proje işaret dili eğitmenimiz ve 

danışmanımız Nihat Kihtir’in konuk olduğu Fark Yaratanlar 

programında gösterilmiştir. Trabzon katılımcıları ulusal bir 

kanalda kendi sorunlarının dile getirildiği ve kendileri gibi 

işitme engelli bir gencin örnek olarak gösterildiği programda 

yer almaktan çok mutlu olduklarını, kendilerini diğer 

Katılımda Engel Yok Projesi illerindeki gençlerden biraz daha 

şanslı hissettiklerini paylaşmışlardır.
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Trabzon’da yaşayan ve katılımcıların aşina oldukları bir tercümanla çalışmanın avantajları gözlemlenmiştir. 

Gidilen her ilde yapılan tüm görüşmelerde yaptığımız gibi Trabzon ilinde de tüm mülki idari amirlere, yerel 

yöneticilere, dernek başkanlarına işitme engellilerin toplumsal katılımını artırmak için üretilebilecek alternatif 

çözümler iletilmiştir. Gençlik Spor İl Müdürü ile yapılan görüşmede illerdeki gençlik merkezlerinin işitme engelli 

gençlerin de dahil olabileceği etkinlikler üretmesi gerekliliği bir kez daha vurgulanmış, gençlik merkezi 

çalışanlarını hedefleyen ortak başka bir çalışmanın prensip kararı alınmıştır.

ANTALYA (19 – 20 Mart 2011):

Antalya’da işitme engelliler lisesi bulunmamaktadır. Ön 

görüşmeler sırasında ilde bulunan işitme engelliler 

ilköğretim okulu ziyaret edilmiş, katılımcıların büyük bir 

kısmı ilköğretim okulundan sağlanmıştır.

Antalya’da diğer illere oranla katılımcı sayısında gözle 

görülür bir azalma olmuştur. Bunun sebebi eğitimin 

işitme engellilerin oldukça önem verdiği başka bir ildeki 

bir maçla aynı tarihe denk gelmesi ve Antalya’da işitme 

engelli gençlerin çoğunun göçle gelen ailelerin çocukları 

olmasından dolayı sosyalleşmelerinde yaşadıkları 

sıkıntılar olmuştur. Bunların yanı sıra ilde bulunan işitme engelliler derneği ve spor kulübünün işitme engelli 

gençlerin katılımını sağlamakta güçlük çektiği ve kurumsal yapılanmaları ile ilgili sıkıntılar yaşadığı fark edilmiştir. 

Sonuç olarak tüm çabalara rağmen hedeflenen katılımcı sayısına ulaşılamamıştır. Katılımcı sayısı diğer illere 

oranla düşük olmakla birlikte yine de katılımcılar tüm etkinliklerde aktif olarak yer almıştır.

Antalya eğitiminde değerlendirme oturumu katılımcı sayısının az olması ve programın uygun olması sebebiyle 

drama uygulaması olarak yapılmıştır. Proje ekibi, sivil toplum ve haklar oturumlarının değerlendirilmesinin 

alındığı videoları yorumladığında; sivil toplum canlandırmasındaki gençlerin, boş gezmek yerine derneğe bir 

arkadaşları tarafından çağrılması, derneğe üye olmaları ve düzenli gelmeleri gerektiği vurgulanmıştır. Haklar 

canlandırmasında ise; haksız yere şiddet gören gençlerin polis tarafından kurtarılması bilgileri aktarılmıştır. 

SAMSUN (2 – 3 Nisan 2011):

Eğitim Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk Spor Salonu’nda 

gerçekleştirilmiştir.

Samsun’da bulunan 19 Mayıs İşitme Engelliler İlköğretim Okulu ve Samsun 

İlkadım İşitme Engelliler Meslek Lisesi'nin işitme engelli gençlerin katılımını 

sağlamada büyük desteği olmuştur. Aynı şekilde işitme engelliler derneğinin ve 

spor kulübünün de bu anlamda katkıları yadsınamaz. Ancak derneğin orta yaş 

ve üzeri yaşlardaki üyelerinin de eğitime katılmakta ısrar etmesi ufak çapta 

krize yol açmıştır. Proje ile ilgili bazı kuralları anlatmak ve kabul ettirmekte 

başlangıçta güçlük çekilmiştir. Fakat sonunda dernek başkanının da devreye 
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girmesiyle kısa sürede yanlış anlaşılmalar giderilmiş, sorun çözülmüştür. 

Katılımcılardan izlenimler :

“Derneklerde neler yapıldığını öğrendik, ama lisede yatılı okuduğumuz için gitmeye zaman yok.”

“Biz derneğimizde ne yapabiliriz onu öğrendik. Proje yapmak istedik. Teşekkür ederiz geldiğiniz için çok memnun 

olduk, bize bu fırsatı tanıdınız çok teşekkür ederiz.”

“Çok şey yapmak istiyoruz ama nasıl başlayacağımızı bilmiyorduk, kendime güveniyorum artık, yapabilirim 

diyorum.”

İZMİR (16 – 17 Nisan 2011) : 

Eğitim İzmir’e 120 kilometre mesafede bulunan Kınık 

Mert Öztüre İşitme Engelliler Meslek Lisesi’nde 

gerçekleştirilmiştir. Mert Öztüre İşitme Engelliler 

Meslek Lisesi işaret dilinin yaygınlaştırılmasını 

hedefleyen uluslararası bir proje olan “Spread the Sign” 

projesinin de yapıldığı okuldur. Her iki projenin gücünün 

birleşmesinin, deneyimlerden öğrenilenlerin paylaşıl-

masına katkısı olacağı düşünülmüştür. Lise işaret dilinin 

önemini benimsemiş ve bu yönde okulda verilen 

dersleri işaret diliyle desteklemeye başlamış olan az 

sayıdaki okuldan biridir. Bu sebeple okul yönetimi, 

öğretmenler, Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğrenciler çalışmamızı başından itibaren sonuna kadar 

desteklemiş ve eğitimin Kınık’ta yapılmasını özellikle istemişlerdir. Yüksek düzeyde motivasyon sahibi ve 

projemizi internetten uzun süredir takip eden katılımcıların yer aldığı eğitimden hem çok keyif hem de çok verim 

alınmıştır. Lisede ağırlıklı olarak kız öğrenciler öğrenim gördüğü için katılımcılar arasında yalnızca iki erkek öğrenci 

yer alabilmiştir. 

Katılımcılardan izlenimler :

“Eğitimden çok memnun olduk, İzmir’de değil de Kınık’ta yapılmasına çok sevindik”

“Bizimle ilgilendiniz, gönüllülük öğrendik.”

“Yeni ülkeler düşündük, haklarımızı bulduk.”

Okul idarecilerinden izlenimler :

“Biz iki gün boyunca çocukların nasıl sıkılmadan tam katıldığını gördük, diğer çocuklarımızda yararlansın istiyoruz. 

Uyguladığınız teknikler gerçekten çok verimli oldu, bunları bizlerle de paylaşırsanız biz de okulumuzda 

yararlanmak isteriz.” 

- 29 -



Trabzon’da yaşayan ve katılımcıların aşina oldukları bir tercümanla çalışmanın avantajları gözlemlenmiştir. 

Gidilen her ilde yapılan tüm görüşmelerde yaptığımız gibi Trabzon ilinde de tüm mülki idari amirlere, yerel 

yöneticilere, dernek başkanlarına işitme engellilerin toplumsal katılımını artırmak için üretilebilecek alternatif 

çözümler iletilmiştir. Gençlik Spor İl Müdürü ile yapılan görüşmede illerdeki gençlik merkezlerinin işitme engelli 

gençlerin de dahil olabileceği etkinlikler üretmesi gerekliliği bir kez daha vurgulanmış, gençlik merkezi 

çalışanlarını hedefleyen ortak başka bir çalışmanın prensip kararı alınmıştır.

ANTALYA (19 – 20 Mart 2011):

Antalya’da işitme engelliler lisesi bulunmamaktadır. Ön 

görüşmeler sırasında ilde bulunan işitme engelliler 

ilköğretim okulu ziyaret edilmiş, katılımcıların büyük bir 

kısmı ilköğretim okulundan sağlanmıştır.

Antalya’da diğer illere oranla katılımcı sayısında gözle 

görülür bir azalma olmuştur. Bunun sebebi eğitimin 

işitme engellilerin oldukça önem verdiği başka bir ildeki 

bir maçla aynı tarihe denk gelmesi ve Antalya’da işitme 

engelli gençlerin çoğunun göçle gelen ailelerin çocukları 

olmasından dolayı sosyalleşmelerinde yaşadıkları 

sıkıntılar olmuştur. Bunların yanı sıra ilde bulunan işitme engelliler derneği ve spor kulübünün işitme engelli 

gençlerin katılımını sağlamakta güçlük çektiği ve kurumsal yapılanmaları ile ilgili sıkıntılar yaşadığı fark edilmiştir. 

Sonuç olarak tüm çabalara rağmen hedeflenen katılımcı sayısına ulaşılamamıştır. Katılımcı sayısı diğer illere 

oranla düşük olmakla birlikte yine de katılımcılar tüm etkinliklerde aktif olarak yer almıştır.

Antalya eğitiminde değerlendirme oturumu katılımcı sayısının az olması ve programın uygun olması sebebiyle 

drama uygulaması olarak yapılmıştır. Proje ekibi, sivil toplum ve haklar oturumlarının değerlendirilmesinin 

alındığı videoları yorumladığında; sivil toplum canlandırmasındaki gençlerin, boş gezmek yerine derneğe bir 

arkadaşları tarafından çağrılması, derneğe üye olmaları ve düzenli gelmeleri gerektiği vurgulanmıştır. Haklar 

canlandırmasında ise; haksız yere şiddet gören gençlerin polis tarafından kurtarılması bilgileri aktarılmıştır. 

SAMSUN (2 – 3 Nisan 2011):

Eğitim Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk Spor Salonu’nda 

gerçekleştirilmiştir.

Samsun’da bulunan 19 Mayıs İşitme Engelliler İlköğretim Okulu ve Samsun 

İlkadım İşitme Engelliler Meslek Lisesi'nin işitme engelli gençlerin katılımını 

sağlamada büyük desteği olmuştur. Aynı şekilde işitme engelliler derneğinin ve 

spor kulübünün de bu anlamda katkıları yadsınamaz. Ancak derneğin orta yaş 

ve üzeri yaşlardaki üyelerinin de eğitime katılmakta ısrar etmesi ufak çapta 

krize yol açmıştır. Proje ile ilgili bazı kuralları anlatmak ve kabul ettirmekte 

başlangıçta güçlük çekilmiştir. Fakat sonunda dernek başkanının da devreye 
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girmesiyle kısa sürede yanlış anlaşılmalar giderilmiş, sorun çözülmüştür. 

Katılımcılardan izlenimler :

“Derneklerde neler yapıldığını öğrendik, ama lisede yatılı okuduğumuz için gitmeye zaman yok.”

“Biz derneğimizde ne yapabiliriz onu öğrendik. Proje yapmak istedik. Teşekkür ederiz geldiğiniz için çok memnun 

olduk, bize bu fırsatı tanıdınız çok teşekkür ederiz.”

“Çok şey yapmak istiyoruz ama nasıl başlayacağımızı bilmiyorduk, kendime güveniyorum artık, yapabilirim 

diyorum.”

İZMİR (16 – 17 Nisan 2011) : 

Eğitim İzmir’e 120 kilometre mesafede bulunan Kınık 

Mert Öztüre İşitme Engelliler Meslek Lisesi’nde 

gerçekleştirilmiştir. Mert Öztüre İşitme Engelliler 

Meslek Lisesi işaret dilinin yaygınlaştırılmasını 

hedefleyen uluslararası bir proje olan “Spread the Sign” 

projesinin de yapıldığı okuldur. Her iki projenin gücünün 

birleşmesinin, deneyimlerden öğrenilenlerin paylaşıl-

masına katkısı olacağı düşünülmüştür. Lise işaret dilinin 

önemini benimsemiş ve bu yönde okulda verilen 

dersleri işaret diliyle desteklemeye başlamış olan az 

sayıdaki okuldan biridir. Bu sebeple okul yönetimi, 

öğretmenler, Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğrenciler çalışmamızı başından itibaren sonuna kadar 

desteklemiş ve eğitimin Kınık’ta yapılmasını özellikle istemişlerdir. Yüksek düzeyde motivasyon sahibi ve 

projemizi internetten uzun süredir takip eden katılımcıların yer aldığı eğitimden hem çok keyif hem de çok verim 

alınmıştır. Lisede ağırlıklı olarak kız öğrenciler öğrenim gördüğü için katılımcılar arasında yalnızca iki erkek öğrenci 

yer alabilmiştir. 

Katılımcılardan izlenimler :

“Eğitimden çok memnun olduk, İzmir’de değil de Kınık’ta yapılmasına çok sevindik”

“Bizimle ilgilendiniz, gönüllülük öğrendik.”

“Yeni ülkeler düşündük, haklarımızı bulduk.”

Okul idarecilerinden izlenimler :

“Biz iki gün boyunca çocukların nasıl sıkılmadan tam katıldığını gördük, diğer çocuklarımızda yararlansın istiyoruz. 

Uyguladığınız teknikler gerçekten çok verimli oldu, bunları bizlerle de paylaşırsanız biz de okulumuzda 

yararlanmak isteriz.” 

- 29 -



GAZİANTEP (23 – 24 Nisan 2011): 

Gaziantep’te Ali Süzer İşitme Engelliler İlköğretim Okulu ve 

Özel Eğitim Meslek Lisesi bulunmaktadır.  Katılımcıların büyük 

çoğunluğu bu okullarda öğrenim görmektedirler.

Eğitimde Gaziantep’te yaşayan bir işaret dili tercümanıyla 

çalışılmıştır. Bir süredir işitme engellilerle tiyatro ve dans 

çalışması yapmak isteyen ancak bir türlü onları 

toparlayamayan işaret dili tercümanımız projemiz aracılığı ile 

işitme engelli gençlerle yeniden sıcak bir iletişim kurabilmiş ve 

onları dernek bünyesinde gerçekleştirilecek sosyal etkinliklere dahil etmeyi başarmıştır.

Gaziantep eğitiminden kısa bir süre sonra GapGenç Festival düzenlenmiştir. Festivale Türkiye’nin her yerinden ve 

Avrupa’dan gençler, gençlik kuruluşları ve gençlerle çalışan kuruluşlar katılmıştır. Türkiye Gençlik Federasyonu ve 

Katılımda Engel Yok Projesi olarak festivalde bir işaret dili atölyesi düzenledik. Tüm festival boyunca standımızda 

Gaziantep’te eğitim verdiğimiz işitme engelli gençler ziyaretçilere en temel işaretleri öğrettiler. Festivalin ilk 

gününden itibaren neredeyse tüm katılımcılar hep bizimle birlikteydiler. Standdan bir an bile ayrılmadılar. Hepsi 

standa gelen herkese kendi dilini öğretmeye uğraştı. Bu onlar için çok önemliydi. Hayatlarında belki de ilk kez 

öğrenmeye çalışan değil öğreten konumundalardı. Gözlerinden kendilerine güvenleri okunuyordu. Festivalin ilk 

günü bir işaret dili atölyesi düzenledik. Atölyeyi yine Gaziantep katılımcılarımızla beraber gerçekleştirdik. İşaret 

dili atölyesi, Bulgar, Polonyalı ve Letonyalı katılımcılar olunca üç dilde toplam 24 katılımcıyla gerçekleştirildi. Aynı 

anda hem İngilizce, hem Türkçe hem de işaret dilinin kullanıldığı atölye katılımcıların büyük beğenisini topladı. 

Sonuç olarak Gaziantep’teki işitme engelli katılımcılarımız sayesinde festivalde Katılımda Engel Yok Projesi'ni 

duymayan, adını işaret diliyle söylemeyi bilmeyen neredeyse kalmadı. Pek çok kişiye işaret dili öğrenmeleri için 

ilham ve heves kaynağı olundu.

Standı ziyaret edip işaret öğrenen, ya da atölyemize katılıp işaret öğrenen, işitme engellililerle bir arada olanların 

hislerini ve düşüncelerini stand defterimize yazmalarını istedik:

• “Cumartesi günü işitme engellilerle ilgili bir atölyeye katıldım. Atölye katılımcısı olarak işitme engelli 

arkadaşlar, Türkiye'nin birçok yerinden gelen ve yurtdışından gelen arkadaşlarımız vardı. Atölye sırasında 

şunu fark ettim. Bir kişi Türkçe anlatıyordu, başka biri İngilizce ve bir tane de işaret diliyle anlatan vardı. O 

sınıfta o atölyede engelli hiç kimse yoktu. İşte bunu fark ettim. Aslında engelleri biz belirliyorduk. Eğer 

İngilizce anlatılmasaydı İngilizce bilmeyenler, Türkçe anlatılmasaydı Türkçe bilmeyenler, işaret diliyle 

anlatılmasa işaret dilini bilmeyenler anlamayacaktı. O zaman neden birilerini engelliyoruz? Bu insanlık 

suçu değil midir? - Deniz Can (İstanbul)

• “Aynı şeyleri görür, aynı kokuyu alır, aynı tadları tadarken… Aynı sesi çıkaramamak, duyamamak… Ne 

kadar büyük bir eksikliktir ki?.. Onun benim dilimi konuşabilme ihtimali varken de, ben onun dilini 

öğrenebilmek için dersler alırken, kurslara giderken… Benim dilimi kullanabilme ihtimali olmayanların 

dilini öğrenmek… Bu gürültünün içinde, sessiz bir dil ne güzeldir… Sevgiler hepinize, hepimize…” - Mervan 

Kızıl (Mardin)
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İSTANBUL (21 – 22 Mayıs 2011) :

İstanbul işitme engelli genç nüfusun ve işitme engelliler 

derneklerinin en çok olduğu illerin başında gelmekte, 

proje ortağımız Türkiye İşitme Engelliler Milli 

Federasyonu bu ilde bulunmaktadır. İstanbul'da iki tane 

işitme engelliler lisesi bulunmaktadır. Eğitim proje 

ortağımızın kolaylaştırıcılığı ile Büyükşehir Belediyesi 

Özürlüler Müdürlüğü'nün Tophane'de bulunan eğitim 

salonunda gerçekleştirilmiştir.

İstanbul'da gerçekleşen eğitimin tarihi ve içeriği çok önceden ilgili kurumlara iletilmiş olmasına rağmen 

derneklerden yeterli geri dönüş alınamamıştır. Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan iki işitme engelliler meslek 

lisesine de ulaştırılmak üzere önce Valilik kanalıyla iletilen resmi yazımız İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

eğitime üç gün kalana kadar okullara iletilmemiş, bilgilendirme yapılmamıştır. Üç gün kala her iki okul da geç 

kalındığını ve öğrencilerini yönlendirmekte tereddüt ettiklerini ifade etmişlerdir. Katılımdaki bu sıkıntı ve eğitimin 

1 Mayıs İşçi Bayramı'na da denk gelmesi sebebiyle ertelenmesi uygun görülmüştür. Bu kez okullarla daha 

önceden görüşülmüş, gerekli izinler resmi yazı elden dolaştırılarak alınmış, öğrencilerle okulda tek tek 

görüşülerek bilgi verilmiştir. Yine en aktif birkaç dernek ziyaret edilmiş ancak oralarda da gençlerin vakit 

geçirmediği, daha çok 45 – 50 yaş üstü yetişkinlerin bulunduğu gözlemlenmiştir. İnternet, e-posta ağı ile 

İstanbul'daki gençlere ulaşılmaya çalışılsa da katılımcı sayısı ne yazık ki 17 ile sınırlı kalmıştır. Buradan Antalya 

örneğinde olduğu gibi ilin işitme engelli genç nüfus oranı ile bu gençlerin katılımının doğru orantılı 

olamayabileceği saptaması yapılabilir.

Katılımcılardan izlenimler :

“Proje yapmayı öğrendik, çok güzel şeyler öğrendik, kafam uyandı, benim çalışmam bu konuları unutmamam 

lazım, görüştüğümüze, geldiğinize çok mutlu oldum, Adana'dan önce hiç haberim yoktu. Adana'ya katıldım 

sonra bitti çok üzüldüm buraya da geldim hep istiyorum, sunumlar oldu eğlenceler oldu çok şey öğrendik 

gönüllülüğü anlatmadınız gösterdiniz bize, gönüllülüğü davranışlarınızla ve anlatarak gösterdiniz, çok güzel 

şeyler yaptık çok eğlenceliydi, dernekler bize destek veriyor bunu öğrendik, proje nasıl hazırlanır onu gördük, bu 

proje bizim için çok önemliydi başka yerlere de gittim ama bu başkaydı.” 

“Ben 22 yaşındayım burada öğrendiğim gibi proje yapmayı düşünüyorum, burada birtakım şeyler öğrendim. 

Ama bu kadar yetmez, tekrar eğitim olması lazım, biz unutuyoruz.”

“Ben böyle projelerde gönüllü olmak istiyordum hep, hem gönüllülük nasıl yapılır öğrenmiş oldum, çok 

beğendim.”
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GAZİANTEP (23 – 24 Nisan 2011): 

Gaziantep’te Ali Süzer İşitme Engelliler İlköğretim Okulu ve 

Özel Eğitim Meslek Lisesi bulunmaktadır.  Katılımcıların büyük 

çoğunluğu bu okullarda öğrenim görmektedirler.

Eğitimde Gaziantep’te yaşayan bir işaret dili tercümanıyla 

çalışılmıştır. Bir süredir işitme engellilerle tiyatro ve dans 

çalışması yapmak isteyen ancak bir türlü onları 

toparlayamayan işaret dili tercümanımız projemiz aracılığı ile 

işitme engelli gençlerle yeniden sıcak bir iletişim kurabilmiş ve 

onları dernek bünyesinde gerçekleştirilecek sosyal etkinliklere dahil etmeyi başarmıştır.

Gaziantep eğitiminden kısa bir süre sonra GapGenç Festival düzenlenmiştir. Festivale Türkiye’nin her yerinden ve 

Avrupa’dan gençler, gençlik kuruluşları ve gençlerle çalışan kuruluşlar katılmıştır. Türkiye Gençlik Federasyonu ve 

Katılımda Engel Yok Projesi olarak festivalde bir işaret dili atölyesi düzenledik. Tüm festival boyunca standımızda 

Gaziantep’te eğitim verdiğimiz işitme engelli gençler ziyaretçilere en temel işaretleri öğrettiler. Festivalin ilk 

gününden itibaren neredeyse tüm katılımcılar hep bizimle birlikteydiler. Standdan bir an bile ayrılmadılar. Hepsi 

standa gelen herkese kendi dilini öğretmeye uğraştı. Bu onlar için çok önemliydi. Hayatlarında belki de ilk kez 

öğrenmeye çalışan değil öğreten konumundalardı. Gözlerinden kendilerine güvenleri okunuyordu. Festivalin ilk 

günü bir işaret dili atölyesi düzenledik. Atölyeyi yine Gaziantep katılımcılarımızla beraber gerçekleştirdik. İşaret 

dili atölyesi, Bulgar, Polonyalı ve Letonyalı katılımcılar olunca üç dilde toplam 24 katılımcıyla gerçekleştirildi. Aynı 

anda hem İngilizce, hem Türkçe hem de işaret dilinin kullanıldığı atölye katılımcıların büyük beğenisini topladı. 

Sonuç olarak Gaziantep’teki işitme engelli katılımcılarımız sayesinde festivalde Katılımda Engel Yok Projesi'ni 

duymayan, adını işaret diliyle söylemeyi bilmeyen neredeyse kalmadı. Pek çok kişiye işaret dili öğrenmeleri için 

ilham ve heves kaynağı olundu.

Standı ziyaret edip işaret öğrenen, ya da atölyemize katılıp işaret öğrenen, işitme engellililerle bir arada olanların 

hislerini ve düşüncelerini stand defterimize yazmalarını istedik:

• “Cumartesi günü işitme engellilerle ilgili bir atölyeye katıldım. Atölye katılımcısı olarak işitme engelli 

arkadaşlar, Türkiye'nin birçok yerinden gelen ve yurtdışından gelen arkadaşlarımız vardı. Atölye sırasında 

şunu fark ettim. Bir kişi Türkçe anlatıyordu, başka biri İngilizce ve bir tane de işaret diliyle anlatan vardı. O 

sınıfta o atölyede engelli hiç kimse yoktu. İşte bunu fark ettim. Aslında engelleri biz belirliyorduk. Eğer 

İngilizce anlatılmasaydı İngilizce bilmeyenler, Türkçe anlatılmasaydı Türkçe bilmeyenler, işaret diliyle 

anlatılmasa işaret dilini bilmeyenler anlamayacaktı. O zaman neden birilerini engelliyoruz? Bu insanlık 

suçu değil midir? - Deniz Can (İstanbul)

• “Aynı şeyleri görür, aynı kokuyu alır, aynı tadları tadarken… Aynı sesi çıkaramamak, duyamamak… Ne 

kadar büyük bir eksikliktir ki?.. Onun benim dilimi konuşabilme ihtimali varken de, ben onun dilini 

öğrenebilmek için dersler alırken, kurslara giderken… Benim dilimi kullanabilme ihtimali olmayanların 

dilini öğrenmek… Bu gürültünün içinde, sessiz bir dil ne güzeldir… Sevgiler hepinize, hepimize…” - Mervan 

Kızıl (Mardin)
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İSTANBUL (21 – 22 Mayıs 2011) :

İstanbul işitme engelli genç nüfusun ve işitme engelliler 

derneklerinin en çok olduğu illerin başında gelmekte, 

proje ortağımız Türkiye İşitme Engelliler Milli 

Federasyonu bu ilde bulunmaktadır. İstanbul'da iki tane 

işitme engelliler lisesi bulunmaktadır. Eğitim proje 

ortağımızın kolaylaştırıcılığı ile Büyükşehir Belediyesi 

Özürlüler Müdürlüğü'nün Tophane'de bulunan eğitim 

salonunda gerçekleştirilmiştir.

İstanbul'da gerçekleşen eğitimin tarihi ve içeriği çok önceden ilgili kurumlara iletilmiş olmasına rağmen 

derneklerden yeterli geri dönüş alınamamıştır. Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan iki işitme engelliler meslek 

lisesine de ulaştırılmak üzere önce Valilik kanalıyla iletilen resmi yazımız İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

eğitime üç gün kalana kadar okullara iletilmemiş, bilgilendirme yapılmamıştır. Üç gün kala her iki okul da geç 

kalındığını ve öğrencilerini yönlendirmekte tereddüt ettiklerini ifade etmişlerdir. Katılımdaki bu sıkıntı ve eğitimin 

1 Mayıs İşçi Bayramı'na da denk gelmesi sebebiyle ertelenmesi uygun görülmüştür. Bu kez okullarla daha 

önceden görüşülmüş, gerekli izinler resmi yazı elden dolaştırılarak alınmış, öğrencilerle okulda tek tek 

görüşülerek bilgi verilmiştir. Yine en aktif birkaç dernek ziyaret edilmiş ancak oralarda da gençlerin vakit 

geçirmediği, daha çok 45 – 50 yaş üstü yetişkinlerin bulunduğu gözlemlenmiştir. İnternet, e-posta ağı ile 

İstanbul'daki gençlere ulaşılmaya çalışılsa da katılımcı sayısı ne yazık ki 17 ile sınırlı kalmıştır. Buradan Antalya 

örneğinde olduğu gibi ilin işitme engelli genç nüfus oranı ile bu gençlerin katılımının doğru orantılı 

olamayabileceği saptaması yapılabilir.

Katılımcılardan izlenimler :

“Proje yapmayı öğrendik, çok güzel şeyler öğrendik, kafam uyandı, benim çalışmam bu konuları unutmamam 

lazım, görüştüğümüze, geldiğinize çok mutlu oldum, Adana'dan önce hiç haberim yoktu. Adana'ya katıldım 

sonra bitti çok üzüldüm buraya da geldim hep istiyorum, sunumlar oldu eğlenceler oldu çok şey öğrendik 

gönüllülüğü anlatmadınız gösterdiniz bize, gönüllülüğü davranışlarınızla ve anlatarak gösterdiniz, çok güzel 

şeyler yaptık çok eğlenceliydi, dernekler bize destek veriyor bunu öğrendik, proje nasıl hazırlanır onu gördük, bu 

proje bizim için çok önemliydi başka yerlere de gittim ama bu başkaydı.” 

“Ben 22 yaşındayım burada öğrendiğim gibi proje yapmayı düşünüyorum, burada birtakım şeyler öğrendim. 

Ama bu kadar yetmez, tekrar eğitim olması lazım, biz unutuyoruz.”

“Ben böyle projelerde gönüllü olmak istiyordum hep, hem gönüllülük nasıl yapılır öğrenmiş oldum, çok 

beğendim.”
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ANKARA (28 – 29 Mayıs 2011):

Ankara'daki Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek 

Lisesi bulunmaktadır.

Ankara ilindeki işitme engelli gençler proje 

başlangıcından itibaren tüm proje sürecini yakından 

takip etmişlerdir. Sıranın kendilerine geleceği günü iple 

çeken Ankaralı işitme engelli gençlerin katılımı 

beklendiği gibi yüksek olmuş, tüm etkinliklere hepsi 

aktif olarak katılmışlardır. Büyük çoğunluğu Çankaya 

İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği ve Ankara 

İşitme Engelliler Derneği üyesi olan gençler özellikle haklar ve proje hazırlama etkinliklerinde çok güzel fikirler 

üretmişlerdir. Buradan yola çıkarak örgütlenmenin nispeten güçlü olduğu illerde kendilerini rahat ifade 

edebilecekleri ortamlar bulan ve duyanlarla daha çok iletişim kurma olanağı olan işitme engelli gençlerde daha 

yaratıcı, daha katılımcı ve daha sosyal bir tablo görebiliyoruz yorumu yapılabilir.

Katılımcılardan izlenimler :

“Biz uzun süredir Ankara eğitimini bekliyorduk sonunda sıra bize geldi çok sevindik.”

“Resimlerde görüyordum çok eğlenceli görünüyordu ama bu kadar beklemiyordum, çok mutlu oldum çok 

eğlendim”

“Katılımda Engel Yok bunun için iki gün beni mutlu etti.”
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AYRICA…

- 33-- 33-

Tüm illerde;

· Projeden hem sosyal medya aracılığıyla hem de eğitime katılan arkadaşları sayesinde haberdar olan 

gençlerin eğitim programına katılım motivasyonları çok yüksek olmuştur. 

· İşitme engelli gençlerin okullardaki derslerinin de böyle olmasını istemeleri aslında uygun yöntem ve 

araçlara duydukları ihtiyaca işaret etmektedir.

· Sözel işitsel yöntemle eğitimin “kendilerine bir şey öğretilmediği” algısını oluşturduğunun, işaret dili 

olmadan verilen eğitimin yabancı dilde eğitim vermekle benzer olduğunun ve yıllar geçtikçe çocukların 

bu dile alışması, alıştıkları ölçüde “kendilerini idare etmesi” amacına hizmet ettiğinin farkına varılmıştır. 

Bu yüzden katılımcılar eğitim modülünde kullanılan tercüman desteğinden üst düzeyde verim aldıklarını 

iletmişlerdir. 

· Derneklere katılma-üye olma, beraber çalışmanın öneminin, gönüllülüğün para vermek olmadığının, 

işitme engelli olmalarının gönüllü çalışmalara engel olmadığının, herkesin farklı ama herkesin eşit 

olduğunun öğrenildiği gözlemlenmiştir.

· Genel toplamda değerlendirdiğimizde il uygulamalarında 140 kadın, 220 erkek katılımcıya ulaşılmıştır. 

Kadınların yaş ortalaması 20 olurken erkeklerin yaş ortalaması 21 olmuştur. Toplam yaş ortalaması ise 

20,5 olmuştur.  

· Katılımda Engel Yok Projesi kapsamında;

- Katılımcıların %48' ine ilkokul ve liseler,

- Katılımcıların %41' ine dernek ve spor kulüpleri,

- Katılımcıların %1'  ine aile bireyleri veya tanıdıklar,

- Katılımcıların %0,3'  üne gençlik merkezleri,

- Katılımcıların %1 ' ine üniversitelerin özürlüler birimleri,

- Katılımcıların %8 ' ine üniversiteler,

- Katılımcıların %1'  ine önceki eğitimlerden itibaren süren iletişim sayesinde ulaşılmıştır.
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İşitme Engelli Gençlerin Proje Fikirleri Yarışması 

Yarışmaya katılan proje fikirleri; her ilde bir tam günlük uygulamayı içeren; fikrin bulunması, swot analizinin 

yapılması, faaliyetlerin ve harcama kalemlerinin belli olduğu proje formunun da düzenlenmesini içeren teorik ve 

uygulamalı modül ile oluşmuştur. Her ilde işitme engelli gençler, en az iki en fazla dört fikir bulmuş ve işaret dili 

bilen Katılımda Engel Yok Projesi eğitmenleri ile beraber proje metinleri hazırlanmıştır. 13 uygulama ilinden 13 

proje fikri Ankara'daki proje fikirleri yarışmasına katılmak üzere belirlenmiştir. Bu fikirleri temsilen birer işitme 

engelli genç 17 – 19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen yarışma için Ankara'ya gelmişlerdir. Yarışma ve ödül 

töreni birçok kişinin özellikle de işitme engellilerin gün boyunca ziyaret ettiği panayır alanının da kurulduğu 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulus Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir.

Proje fikirleri yarışmasında yarışan fikirler:

1. Eskişehir : "İşitme Engelliler İçin Konuşma Eğitimi" başlıklı proje ile işitme engelli gençlerin konuşma 

becerilerinin geliştirilmesi, 

2. Kayseri  : “İş-dil-bir-dil” başlıklı proje ile duyan ve duymayan bireylere işaret dilinin öğretilmesi,

3. Diyarbakır : “Eğitim veren eller” başlıklı proje ile öğretmenlerin işaret dili öğrenmesiyle işitme engelli 

çocuk ve gençlerin eğitiminin iyileştirilmesi, 

4. Adana : “Yürüyelim oynayalım dans edelim” başlıklı proje ile işitme engellilere dans eğitimi 

verecek işitme engelli dans eğitmenlerinin yetiştirilmesi, 

5. Bursa : “Bursa Euro işitme uluslararası eğitim merkezi” başlıklı proje ile İşitme engelli gençlere 

ücretsiz uluslararası işaret dili eğitimi verilmesi, 

6. Sivas : “Koşa koşa okula” başlıklı proje ile okula başlayan işitme engelli çocukların okula 

alıştırılması ve sorunlarının çözümüne destek olunması,

7. Trabzon : “Sessiz oyuncular” başlıklı proje ile işitme engelli gençler ve duyan gençlerle tiyatro 

oyunu hazırlanması, 

8. Antalya : “Yıldızlı deniz” başlıklı proje ile kız-erkek karışık işitme engelliler voleybol takımları 

kurulması ve plaj voleybolu turnuvası düzenlenmesi, 

9. Samsun : “15-15” başlıklı proje ile 15 işitme engelli genç ile 15 duyan gencin birbirlerine ihtiyaç 

duydukları işaret dili ve düzgün Türkçe anlama-yazma öğretmemesi ve karşılıklı iletişimi güçlendirme,

10. İzmir : “Türkçemi öğreniyorum” başlıklı proje ile İşitme engelli gençlerin eşit olanaklara 

erişmeleri, sınavlarda başarılı olmaları için hikaye kitabı okuma gibi etkinliklerle desteklenecek yazma ve okuma 

yetilerinin geliştirilmesi, 
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11. Gaziantep : “Sessiz dünya” başlıklı proje ile işitme engelli gençlerin derneklere katılımını arttırma ve 

aile bilgilendirme toplantıları ile kız çocuklarının katılımını sağlayacak sosyal aktiviteler düzenlenmesi,

12. İstanbul : “İşiten ile işitmeyen gençler birlikte” başlıklı proje ile işitme engelli gençler ile işiten 

gençlerin birlikte olması için maça gitme, yüzme, basketbol oynama gibi sosyal etkinliklerin yer aldığı proje 

bünyesinde bir festival düzenlenmesi ve televizyonlar için bir kampanya yapılması 

13. Ankara : “Çankaya işitme engelliler okuma yazma kursu” başlıklı proje ile dernek üyesi işitme 

engelliler için okuma yazma kursu yapılması 

İşitme engelliler alanında ve gençlik alanında deneyimli 7 jüri üyesi her proje fikrini grup temsilcisi ile tek tek 

görüşmüş, uygulanabilirlik, özgünlük, ihtiyaç, aciliyet, risk yönetimi, işitme engellilerin katılımını destekleyici 

olması, işitme engellilerle duyan-konuşan bireylerin ortak çalışmasına uygun olması, etki ve sürdürülebilirlik 

kriterleri doğrultusunda 13 proje arasından üç tanesini sırasıyla 1750 TL, 1500 TL ve 1000 TL ödüle değer 

bulmuştur:

Trabzon'dan “Sessiz Oyuncular”

 

Proje fikri toplumsal kaynaşmayı ve duyan duymayan bireylerin bir arada bir şeyler üretmesi ve bunu sanat 

aracılığıyla yapması düşüncesinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Bu proje ile Trabzon'da yaşayan işitme engelli 

gençlerle duyan-konuşan gençlerin birlikte hazırlayacağı bir tiyatro oyunu sahnelenmesi, bu süreçte yer alan 

gençlerin karşılıklı olarak iletişim becerilerinin gelişmesi ve işaret dili kullanılarak hem işitme engellilere hem de 

işitme engelli olmayanlara hitap eden bir oyun hazırlanması ve bu konudaki gelecek çalışmalara örnek olunması 

hedeflenmektedir.

Kayseri'den “ İş-Dil Bir-Dil” 

Bu proje ile işitme engellilerin en temel sorunu olan iletişim sorununa çözüm bulunmaya çalışılacaktır. Kayseri'de 

işaret dili bilen kişi sayısının az olması, ihtiyaç doğrultusunda yeterli sayıda işaret dili kurslarının bulunmaması 

projenin çıkış noktasıdır. Proje kapsamında işaret dilinin kısa sürede etkin öğretilmesine ve yaygınlaştırılmasına 

yönelik çalışmalar yürütülecektir.

İzmir'den “Türkçemi Öğreniyorum” 

Bu proje fikri işitme engelli gençlerin Türkçeyi doğru ve etkin kullanmakta yaşadıkları sıkıntılar ve bu sebeple 

duyan gençlerle eşit olanaklara erişememeleri, sınavlarda başarılı olamamaları gibi sorunlara çözüm bulmaya 

yönelik olarak geliştirilmiştir. Proje ile İzmir Kınık'ta işitme engelli lise öğrencilerine yönelik Türkçe okuma ve 

yazma eğitimleri okul yönetimi ve öğretmenleri ile işbirliği halinde verilecektir. Projenin yenilikçi tarafı 

eğitimlerde işaret dilinin yoğun olarak kullanılması, sözlük ve hikaye kitapları oluşturulmasıdır.
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aile bilgilendirme toplantıları ile kız çocuklarının katılımını sağlayacak sosyal aktiviteler düzenlenmesi,

12. İstanbul : “İşiten ile işitmeyen gençler birlikte” başlıklı proje ile işitme engelli gençler ile işiten 

gençlerin birlikte olması için maça gitme, yüzme, basketbol oynama gibi sosyal etkinliklerin yer aldığı proje 

bünyesinde bir festival düzenlenmesi ve televizyonlar için bir kampanya yapılması 

13. Ankara : “Çankaya işitme engelliler okuma yazma kursu” başlıklı proje ile dernek üyesi işitme 

engelliler için okuma yazma kursu yapılması 

İşitme engelliler alanında ve gençlik alanında deneyimli 7 jüri üyesi her proje fikrini grup temsilcisi ile tek tek 

görüşmüş, uygulanabilirlik, özgünlük, ihtiyaç, aciliyet, risk yönetimi, işitme engellilerin katılımını destekleyici 

olması, işitme engellilerle duyan-konuşan bireylerin ortak çalışmasına uygun olması, etki ve sürdürülebilirlik 

kriterleri doğrultusunda 13 proje arasından üç tanesini sırasıyla 1750 TL, 1500 TL ve 1000 TL ödüle değer 

bulmuştur:

Trabzon'dan “Sessiz Oyuncular”

 

Proje fikri toplumsal kaynaşmayı ve duyan duymayan bireylerin bir arada bir şeyler üretmesi ve bunu sanat 

aracılığıyla yapması düşüncesinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Bu proje ile Trabzon'da yaşayan işitme engelli 

gençlerle duyan-konuşan gençlerin birlikte hazırlayacağı bir tiyatro oyunu sahnelenmesi, bu süreçte yer alan 

gençlerin karşılıklı olarak iletişim becerilerinin gelişmesi ve işaret dili kullanılarak hem işitme engellilere hem de 

işitme engelli olmayanlara hitap eden bir oyun hazırlanması ve bu konudaki gelecek çalışmalara örnek olunması 

hedeflenmektedir.

Kayseri'den “ İş-Dil Bir-Dil” 

Bu proje ile işitme engellilerin en temel sorunu olan iletişim sorununa çözüm bulunmaya çalışılacaktır. Kayseri'de 

işaret dili bilen kişi sayısının az olması, ihtiyaç doğrultusunda yeterli sayıda işaret dili kurslarının bulunmaması 

projenin çıkış noktasıdır. Proje kapsamında işaret dilinin kısa sürede etkin öğretilmesine ve yaygınlaştırılmasına 

yönelik çalışmalar yürütülecektir.

İzmir'den “Türkçemi Öğreniyorum” 

Bu proje fikri işitme engelli gençlerin Türkçeyi doğru ve etkin kullanmakta yaşadıkları sıkıntılar ve bu sebeple 

duyan gençlerle eşit olanaklara erişememeleri, sınavlarda başarılı olamamaları gibi sorunlara çözüm bulmaya 

yönelik olarak geliştirilmiştir. Proje ile İzmir Kınık'ta işitme engelli lise öğrencilerine yönelik Türkçe okuma ve 

yazma eğitimleri okul yönetimi ve öğretmenleri ile işbirliği halinde verilecektir. Projenin yenilikçi tarafı 

eğitimlerde işaret dilinin yoğun olarak kullanılması, sözlük ve hikaye kitapları oluşturulmasıdır.
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Ödüller, yarışmayı kazanan bu üç proje fikrinin en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için Katılımda Engel Yok Projesi 

koordinasyon ekibi, proje fikrinin sahibi işitme engelli gençleri temsilen grup lideri ve ildeki ilgili kurum, kuruluş 

ve kişilerle işbirliği ve iletişim halinde değerlendirilecektir. Türkiye Gençlik Federasyonu ayrıca yarışmadan ve 

ödüllerden bağımsız olarak ilk üçe giremeyen her fikrin gerçekleşebilmesi için teknik destek verecektir.
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Ödüller, yarışmayı kazanan bu üç proje fikrinin en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için Katılımda Engel Yok Projesi 

koordinasyon ekibi, proje fikrinin sahibi işitme engelli gençleri temsilen grup lideri ve ildeki ilgili kurum, kuruluş 

ve kişilerle işbirliği ve iletişim halinde değerlendirilecektir. Türkiye Gençlik Federasyonu ayrıca yarışmadan ve 

ödüllerden bağımsız olarak ilk üçe giremeyen her fikrin gerçekleşebilmesi için teknik destek verecektir.
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İşitme Engelli Gençlere Yönelik Eğitici (Aktarıcı) Eğitimi

Proje kurgusu işitme engelli gençlerin toplumsal katılımlarını artırmaya yönelik seri etkinliklerden oluşmaktadır. 

Bu kurgunun en önemli parçası sivil toplum, gönüllülük, haklar ve proje hazırlama konularında engelli olmayan 

gençlik çalışanlarının bildiklerini işitme engelli gençlere aktarmalarıdır. Katılımda Engel Yok Projesi bu anlamda bir 

ilke imza atmıştır. Projenin henüz yazım aşamasında yaptığımız araştırmalarda Türkiye'de gençlik alanında işitme 

engelli gençlere benzer konularda eğitim vermiş ya da benzer bir çalışmanın içinde yer almış insan kaynağı 

bulunmadığı fark edildiği için bu insan kaynağının proje kapsamında yetiştirilmesi gerekliliği oluşmuştur. Bu 

sebeple alanda deneyim sahibi gençlik çalışanlarına işitme engellilerle çalışma becerisi kazandırılmıştır. Ancak asıl 

gereklilik bizce işitme engelli gençlerin duyan konuşan kişilere bu anlamda duydukları gereksinimi ortadan 

kaldırmaktır. Özetle proje sürecinde net bir şekilde anlaşılmıştır ki işitme engelli gençlere eğitimler vermek üzere 

işaret dili bilen engelsiz eğitmenler yetiştirmek yeterli değildir. Bunun tamamlayıcısı olarak işitme engelli 

gençlerden kendileri gibi işitme engellilere eğitimler verebilecek olanları alana kazandırmak, onlara bu konuda 

donanım ve deneyim kazandırmak çok önemlidir. Bu sebeple projenin dördüncü aşamasında, 13 ilde sivil toplum, 

gönüllülük, haklar ve proje hazırlama konularında eğitim almış 360 işitme engelli genç arasından aktarıcılık 

motivasyonu olan ve alanda gönüllü çalışmalar yapmak isteyenlerden seçilen 18 işitme engelli genç, eğitimlerde 

edindikleri bilgi ve becerileri yine işitme engelli akranlarına aktarabilmek amacıyla eğitici eğitimi almıştır.  8-12 

Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim, illerde çalışılan sivil toplum, gönüllülük, haklar ve proje 

hazırlama konuları odağında işitme engelliden işitme engelliye aktarıcılık becerileri, eğitim programını planlama, 

iletişim becerileri, çatışma yönetimi, oturum yönetimi, takım çalışması, görev dağılımı, zaman yönetimi, 

yaşayarak öğrenme yöntemleri, oyunlar, değerlendirme yöntemleri konu başlıklarını içermiştir.

Eğitici eğitimine 8 farklı şehirden 11'i erkek, 7'si kadın olmak üzere toplam 18 işitme engelli genç katılmıştır.

Kendi illerinde almış oldukları sivil toplum, gönüllülük, haklar ve proje hazırlama konularında bu kez aktaracak 

düzeyde bilgi sahibi olan ve aktarıcılık becerileri edinen 18 genç işitme engelli genç eğitim programı boyunca 

gerek bireysel gerekse gruplar halinde verilen görevleri yerine getirerek öğrendiklerini uygulama ve aktarıcılığı 

deneyimleme olanağı bulmuştur. Hedef grubu ve içeriğiyle ilk kez denenmesine rağmen başlangıçta belirlenen 

tüm hedeflere fazlasıyla ulaşılmış ve eğitime katılan işitme engelli gençlerin kendilerine olan güvenlerinde ve 

aktarıcı olma konusundaki motivasyonlarında ciddi oranda artış gözlemlenmiştir.
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İşitme Engelliden İşitme Engelliye Akran Eğitimi (Pilot il uygulaması – Adana)

İşitme engelli gençlere yönelik eğitici (aktarıcı) eğitiminin hemen ardından, edinilen bilgi ve becerilerin üzerinden 

zaman geçirilmeden uygulanması ve işitme engelliden işitme engelliye eğitim modülünün pratikte denenmesi 

amacıyla proje illerinden biri olan Adana'da 16-18 Eylül 2011 tarihleri arasında bir deneme eğitimi 

gerçekleştirilmiştir. Daha önce Adana'da Katılımda Engel Yok Projesi kapsamında eğitim almamış olan 6'sı kız, 11'i 

erkek olmak üzere 17 işitme engelli gençten oluşan gruba eğitici eğitimi almış 2 kadın, 2 erkek toplam 4 işitme 

engelli genç eğitmen sivil toplum, gönüllülük, haklar ve proje hazırlama konularında 2 gün süren bir eğitim 

vermiştir. 

Ayrıca Adana'da yaşayan ve eğitici eğitimi almış bir işitme engelli genç ve Katılımda Engel Yok Projesi eğitmeni bir 

gençlik çalışanı da eğitmen arkadaşlarına ve proje ekibine tüm program boyunca destek vermiştir.  Proje ekibinin 

daha ziyade teknik anlamda destek olduğu eğitimde, duyan-konuşan bir eğitmen ve işaret dili tercümanı 

olmaksızın kendileri gibi işitme engelli gençlerden eğitim almaları öğrenme hızlarında ve genel olarak eğitimden 

aldıkları verimde artış gözlenmiştir. Bu artış aktarılan konuların ardından yöneltilen sorulara, günlük 

değerlendirmelerde edinilen geri bildirimlere dayalı olarak kaydedilmiştir. İşitme engelli eğitmenler eğitimden bir 

gün önce Adana'da bir araya gelmiş, proje ekibiyle birlikte gün boyu eğitim içeriği, materyaller, kullanılacak 

malzemeler, sunular, oyunların pratiği ve görev dağılımından oluşan konu başlıklarında eğitim hazırlıklarını 

tamamlamışlardır. Eğitmenler aktarılan konunun net anlaşılmadığını düşündüklerinde, kendi deneyimleri 

üzerinden konuyu detaylandırmışlar, örneklendirmeler ve şekillerle anlatımlarını desteklemişlerdir. 

Karşılaştırma yapıldığında, duyan konuşan eğitmenlerin ve işaret dili tercümanının görev aldığı il uygulamalarında 

tercümeden kaynaklı aktarım hızındaki mecburi düşüş ve aktarılmak istenen bilgilerin bir kısmının tercüme 

esnasında yitimi deneme eğitiminde gerçekleşmemiştir. Bu sebeple zamandan da büyük ölçüde tasarruf 

edilmiştir. Eğitmenler arasında da dışarıdan herhangi bir uyarıya gereksinim olmadan çok iyi derecede 

koordinasyon gözlemlenmiştir. Tüm bunlar Ankara'da düzenlenen eğitici eğitiminde öğretilenlerin başarıyla 

uygulandığını göstermekle birlikte işitme engelli gençlerin kendileri gibi işitme engelli gençlere herhangi bir 

konuyu aktarırken kullandıkları ve kendilerine has doğal iletişimlerinin de üst düzeyde gelişmiş olduğunu da 

gözler önüne sermiştir. 

Sonuç olarak deneme eğitimi bu deneyimi yaşama ve gözlemleme şansı olan herkesi derinden etkilemiştir. Her 

biri eğitimin her anından büyük keyif aldıklarını ve kendi akranlarına yeni şeyler öğretmenin kendilerini çok özel 

hissettirdiğini paylaşmışlardır. İşitme engelli dört eğitmenin her biri eğitimin her anında bu kez aktaran kişi 

olmanın gurur verici olduğunu ve kendilerine olan güveni artırdığını proje ekibiyle paylaşmıştır. Eğitmenlerin 

hepsi deneme eğitiminin ardından bu eğitimleri vermeye devam etmek istediklerini ve daha çok işitme engelli 

gence bu bilgileri aktarma konusunda motivasyonlarının çok yüksek olduğunu paylaşmışlardır.
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İşitme Engelli Gençlere Yönelik Eğitici (Aktarıcı) Eğitimi

Proje kurgusu işitme engelli gençlerin toplumsal katılımlarını artırmaya yönelik seri etkinliklerden oluşmaktadır. 

Bu kurgunun en önemli parçası sivil toplum, gönüllülük, haklar ve proje hazırlama konularında engelli olmayan 

gençlik çalışanlarının bildiklerini işitme engelli gençlere aktarmalarıdır. Katılımda Engel Yok Projesi bu anlamda bir 

ilke imza atmıştır. Projenin henüz yazım aşamasında yaptığımız araştırmalarda Türkiye'de gençlik alanında işitme 

engelli gençlere benzer konularda eğitim vermiş ya da benzer bir çalışmanın içinde yer almış insan kaynağı 

bulunmadığı fark edildiği için bu insan kaynağının proje kapsamında yetiştirilmesi gerekliliği oluşmuştur. Bu 

sebeple alanda deneyim sahibi gençlik çalışanlarına işitme engellilerle çalışma becerisi kazandırılmıştır. Ancak asıl 

gereklilik bizce işitme engelli gençlerin duyan konuşan kişilere bu anlamda duydukları gereksinimi ortadan 

kaldırmaktır. Özetle proje sürecinde net bir şekilde anlaşılmıştır ki işitme engelli gençlere eğitimler vermek üzere 

işaret dili bilen engelsiz eğitmenler yetiştirmek yeterli değildir. Bunun tamamlayıcısı olarak işitme engelli 

gençlerden kendileri gibi işitme engellilere eğitimler verebilecek olanları alana kazandırmak, onlara bu konuda 

donanım ve deneyim kazandırmak çok önemlidir. Bu sebeple projenin dördüncü aşamasında, 13 ilde sivil toplum, 

gönüllülük, haklar ve proje hazırlama konularında eğitim almış 360 işitme engelli genç arasından aktarıcılık 

motivasyonu olan ve alanda gönüllü çalışmalar yapmak isteyenlerden seçilen 18 işitme engelli genç, eğitimlerde 

edindikleri bilgi ve becerileri yine işitme engelli akranlarına aktarabilmek amacıyla eğitici eğitimi almıştır.  8-12 

Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim, illerde çalışılan sivil toplum, gönüllülük, haklar ve proje 

hazırlama konuları odağında işitme engelliden işitme engelliye aktarıcılık becerileri, eğitim programını planlama, 

iletişim becerileri, çatışma yönetimi, oturum yönetimi, takım çalışması, görev dağılımı, zaman yönetimi, 

yaşayarak öğrenme yöntemleri, oyunlar, değerlendirme yöntemleri konu başlıklarını içermiştir.

Eğitici eğitimine 8 farklı şehirden 11'i erkek, 7'si kadın olmak üzere toplam 18 işitme engelli genç katılmıştır.

Kendi illerinde almış oldukları sivil toplum, gönüllülük, haklar ve proje hazırlama konularında bu kez aktaracak 

düzeyde bilgi sahibi olan ve aktarıcılık becerileri edinen 18 genç işitme engelli genç eğitim programı boyunca 

gerek bireysel gerekse gruplar halinde verilen görevleri yerine getirerek öğrendiklerini uygulama ve aktarıcılığı 

deneyimleme olanağı bulmuştur. Hedef grubu ve içeriğiyle ilk kez denenmesine rağmen başlangıçta belirlenen 

tüm hedeflere fazlasıyla ulaşılmış ve eğitime katılan işitme engelli gençlerin kendilerine olan güvenlerinde ve 

aktarıcı olma konusundaki motivasyonlarında ciddi oranda artış gözlemlenmiştir.
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İşitme Engelliden İşitme Engelliye Akran Eğitimi (Pilot il uygulaması – Adana)

İşitme engelli gençlere yönelik eğitici (aktarıcı) eğitiminin hemen ardından, edinilen bilgi ve becerilerin üzerinden 

zaman geçirilmeden uygulanması ve işitme engelliden işitme engelliye eğitim modülünün pratikte denenmesi 

amacıyla proje illerinden biri olan Adana'da 16-18 Eylül 2011 tarihleri arasında bir deneme eğitimi 

gerçekleştirilmiştir. Daha önce Adana'da Katılımda Engel Yok Projesi kapsamında eğitim almamış olan 6'sı kız, 11'i 

erkek olmak üzere 17 işitme engelli gençten oluşan gruba eğitici eğitimi almış 2 kadın, 2 erkek toplam 4 işitme 

engelli genç eğitmen sivil toplum, gönüllülük, haklar ve proje hazırlama konularında 2 gün süren bir eğitim 

vermiştir. 

Ayrıca Adana'da yaşayan ve eğitici eğitimi almış bir işitme engelli genç ve Katılımda Engel Yok Projesi eğitmeni bir 

gençlik çalışanı da eğitmen arkadaşlarına ve proje ekibine tüm program boyunca destek vermiştir.  Proje ekibinin 

daha ziyade teknik anlamda destek olduğu eğitimde, duyan-konuşan bir eğitmen ve işaret dili tercümanı 

olmaksızın kendileri gibi işitme engelli gençlerden eğitim almaları öğrenme hızlarında ve genel olarak eğitimden 

aldıkları verimde artış gözlenmiştir. Bu artış aktarılan konuların ardından yöneltilen sorulara, günlük 

değerlendirmelerde edinilen geri bildirimlere dayalı olarak kaydedilmiştir. İşitme engelli eğitmenler eğitimden bir 

gün önce Adana'da bir araya gelmiş, proje ekibiyle birlikte gün boyu eğitim içeriği, materyaller, kullanılacak 

malzemeler, sunular, oyunların pratiği ve görev dağılımından oluşan konu başlıklarında eğitim hazırlıklarını 

tamamlamışlardır. Eğitmenler aktarılan konunun net anlaşılmadığını düşündüklerinde, kendi deneyimleri 

üzerinden konuyu detaylandırmışlar, örneklendirmeler ve şekillerle anlatımlarını desteklemişlerdir. 

Karşılaştırma yapıldığında, duyan konuşan eğitmenlerin ve işaret dili tercümanının görev aldığı il uygulamalarında 

tercümeden kaynaklı aktarım hızındaki mecburi düşüş ve aktarılmak istenen bilgilerin bir kısmının tercüme 

esnasında yitimi deneme eğitiminde gerçekleşmemiştir. Bu sebeple zamandan da büyük ölçüde tasarruf 

edilmiştir. Eğitmenler arasında da dışarıdan herhangi bir uyarıya gereksinim olmadan çok iyi derecede 

koordinasyon gözlemlenmiştir. Tüm bunlar Ankara'da düzenlenen eğitici eğitiminde öğretilenlerin başarıyla 

uygulandığını göstermekle birlikte işitme engelli gençlerin kendileri gibi işitme engelli gençlere herhangi bir 

konuyu aktarırken kullandıkları ve kendilerine has doğal iletişimlerinin de üst düzeyde gelişmiş olduğunu da 

gözler önüne sermiştir. 

Sonuç olarak deneme eğitimi bu deneyimi yaşama ve gözlemleme şansı olan herkesi derinden etkilemiştir. Her 

biri eğitimin her anından büyük keyif aldıklarını ve kendi akranlarına yeni şeyler öğretmenin kendilerini çok özel 

hissettirdiğini paylaşmışlardır. İşitme engelli dört eğitmenin her biri eğitimin her anında bu kez aktaran kişi 

olmanın gurur verici olduğunu ve kendilerine olan güveni artırdığını proje ekibiyle paylaşmıştır. Eğitmenlerin 

hepsi deneme eğitiminin ardından bu eğitimleri vermeye devam etmek istediklerini ve daha çok işitme engelli 

gence bu bilgileri aktarma konusunda motivasyonlarının çok yüksek olduğunu paylaşmışlardır.
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KATILIMDA ENGEL YOK PROJESİ ile...

· Türkiye Gençlik Federasyonu olarak uygulama illerinin bazılarında bulunan üye derneklerimizle 

ilişkilerimizin geliştiğini, tüm derneklerimizin Federasyonumuza olan güveninin arttığı ve benzer 

çalışmaların tekrarlanmasını istedikleri geri bildirimlerini aldık. Bu açıdan projenin kurumsal yapımızı 

güçlendirdiğini, üye dernekleri motive ettiğini ve engelli çalışmalarında yer alma isteği oluşturduğunu 

söylemek mümkündür. 

· İllerde eğitim veren eğitmenlerin kazandıkları donanım ve tecrübelere paralel olarak özgüvenlerinde 

gözle görülür artış oldu. Başlangıçta bize yalnızca bir konu başlığında eğitim verebileceğini bildiren bazı 

eğitmenler dört konu başlığından üç ya da dördünü de aktarabildiler ve oldukça başarılı oldular. Tüm 

eğitmenlerde işitme engellilerle iletişim kurma konusunda beceri gelişimi gözlendi. Dahası eğitim 

aralarındaki sohbetlerde tercümana bile ihtiyaç duyulmadı. Ayrıca eğitmenlerimiz arasında Katılımda 

Engel Yok Projesi dışında kendi yerellerinde işitme engellilere yönelik yeni projeler üretmeye başlayanlar 

oldu. Örneğin Adana'da yaşayan eğitmenimiz farklı ülkelerden işitme engelli ve duyan gençleri bir araya 

getirecek uluslararası bir değişim projesi hazırladı. Yine Afyon'da yaşayan eğitmenimiz işitme engelliler 

okuluna giderek, gençlik merkezlerinde yaygınlaştırılan mangala oyununu işitme engelli çocuklara 

öğretmeye başladı. 

· İşaret dili eğitmenimiz Nihat Kihtir, Sabancı Vakfı'nın desteklediği Fark Yaratanlar programında yer aldı. 

Bu proje ile yaptığı çalışmaları geniş kitlelere duyurmayı başaran Nihat Kihtir programdan sonra 

toplumun her kesiminden özellikle de işitme engellilerden çok olumlu tepkiler aldı. İşaret dilini 

yaygınlaştırmak ve işitme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için böylesi bir görünürlük çalışması çok 

doğru bir zamanda doğru bir şekilde gerçekleşmiş oldu.
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KATILIMDA ENGEL YOK PROJESİ ile...

· Türkiye Gençlik Federasyonu olarak uygulama illerinin bazılarında bulunan üye derneklerimizle 

ilişkilerimizin geliştiğini, tüm derneklerimizin Federasyonumuza olan güveninin arttığı ve benzer 

çalışmaların tekrarlanmasını istedikleri geri bildirimlerini aldık. Bu açıdan projenin kurumsal yapımızı 

güçlendirdiğini, üye dernekleri motive ettiğini ve engelli çalışmalarında yer alma isteği oluşturduğunu 

söylemek mümkündür. 

· İllerde eğitim veren eğitmenlerin kazandıkları donanım ve tecrübelere paralel olarak özgüvenlerinde 

gözle görülür artış oldu. Başlangıçta bize yalnızca bir konu başlığında eğitim verebileceğini bildiren bazı 

eğitmenler dört konu başlığından üç ya da dördünü de aktarabildiler ve oldukça başarılı oldular. Tüm 

eğitmenlerde işitme engellilerle iletişim kurma konusunda beceri gelişimi gözlendi. Dahası eğitim 

aralarındaki sohbetlerde tercümana bile ihtiyaç duyulmadı. Ayrıca eğitmenlerimiz arasında Katılımda 

Engel Yok Projesi dışında kendi yerellerinde işitme engellilere yönelik yeni projeler üretmeye başlayanlar 

oldu. Örneğin Adana'da yaşayan eğitmenimiz farklı ülkelerden işitme engelli ve duyan gençleri bir araya 

getirecek uluslararası bir değişim projesi hazırladı. Yine Afyon'da yaşayan eğitmenimiz işitme engelliler 

okuluna giderek, gençlik merkezlerinde yaygınlaştırılan mangala oyununu işitme engelli çocuklara 

öğretmeye başladı. 

· İşaret dili eğitmenimiz Nihat Kihtir, Sabancı Vakfı'nın desteklediği Fark Yaratanlar programında yer aldı. 

Bu proje ile yaptığı çalışmaları geniş kitlelere duyurmayı başaran Nihat Kihtir programdan sonra 

toplumun her kesiminden özellikle de işitme engellilerden çok olumlu tepkiler aldı. İşaret dilini 

yaygınlaştırmak ve işitme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için böylesi bir görünürlük çalışması çok 

doğru bir zamanda doğru bir şekilde gerçekleşmiş oldu.
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MÜCADELE ALANLARI

Katılımcılar :

Proje il uygulamalarına kız katılımcıları dahil etmekte erkek katılımcıları dahil etmekten daha fazla zorlanılmıştır. 

Lisede okuyan kız öğrencilerin yaklaşık %80'inin katılımı ancak aileleri ile yapılan telefon ya da yüz yüze 

görüşmelerde ikna edilmeleri ve izinlerinin alınması ile mümkün olabilmiştir. Bölgesel farklılıklar olmakla birlikte 

Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki diğer illerde kızların katılımını sağlamak oldukça güç olmuştur. Bu güçlüğü 

aşabilmek için zaman zaman okul yöneticilerinden ve öğretmenlerden, zaman zaman dernek yöneticilerinden, 

zaman zaman da diğer işitme engellilerden destek alınmıştır. Proje süresince uygulama illerinin hepsinde işitme 

engelli kız çocuklarının eğitim oranlarının erkeklere oranla daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Yine aynı şekilde 

derneklere üye olan ve gönüllü çalışmalarda yer alan işitme engellilerin çok büyük oranının erkekler olduğu 

görülmüştür. Derneklerin fiziki koşullarının uygun olmamasının özellikle işitme engelli genç kadınların toplumsal 

katılımının önündeki engellerden biri olduğu kanısına varılmıştır.

Önceki olumsuz deneyimler ve güven oluşturma:

Yıllar içinde işitme engellilerin farklı şekillerde pek çok kez suistimal edilmiş olması ve bu sebeple oluşan güven 

eksikliği, alanda yapılmakta olan ve yapılacak iyi niyetli çalışmaların başarısını etkileyecek ciddi bir olumsuzluk ve 

risktir. Bu sebeple en başından itibaren proje hedefleri, yöntemleri ve çıktıları hedef grup olan işitme engellilerle 

tüm açıklığıyla paylaşılmış, görüş ve önerileri alınmış, tüm aşamalara aktif katılımları sağlanmıştır. Bu sayede 

uygulama illerinin tümünde karşılıklı güven ortamı yaratılabilmiştir.

Eğitimler için uygun mekan:

Uygulama illerinin çoğunda eğitim vermeye, modülün gerekliliklerine, işitme engelli gençlerin erişimine uygun 

merkezi bir yerde bulunan, en az 15 en fazla 40 kişinin verimli çalışabileceği, çay kahve araları ve serbest paylaşım 

zamanları için gerekli alanı, projeksiyon yansıtmaya uygun bir duvarı ve havalandırması bulunan bir eğitim salonu 

bulmakta zorluk çekilmiştir. Bu zorluk bazı illerde proje iştirakçisi Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın bazı 

illerde ise yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının verdiği destek sayesinde aşılabilmiştir.
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• İstisnasız her kamu kurum ve kuruluşunda başlangıç olarak en az bir, süreç içinde artan sayıda gerekli 

donanıma sahip eğitimli işaret dili tercümanı bulundurulsa,

• Türk İşaret Dili Sistemi oluşturulsa, gerekli araç, gereç ve yayınlar hazırlanıp yaygınlaştırılsa,

• İşitme engellilerin hizmet aldığı her yerde (hastane, adliye, emniyet birimleri, market, restoran…vb) gerekli 

donanıma sahip eğitimli işaret dili tercümanı bulundurulsa,

• İşitme engellilere yönelik iki yöntemle (aynı anda hem sözel işitsel hem de işaret dili ile) eğitim uygulaması 

olsa,

• İşitme engelli çocuklar ile işitme engelli olmayan çocuklar aynı okulda başarılı bir kaynaştırma sistemiyle 

bazı dersleri birlikte bazı dersleri ayrı sınıflarda alarak, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun yöntemlerle eğitim 

alsa,

• İşitme engelli çocuklar için okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar uygun bir eğitim sistemi geliştirilse,

• Herkes en azından temel iletişim kurmaya yarayacak kadar işaret dili bilse, her iki kişiden biri çok iyi işaret 

dili konuşabilse,

• Televizyonda yayınlanan tüm programlardan uygun olanlar işaret diliyle tercüme edilse, diğerlerine 

mutlaka alt yazı konulsa,

• Televizyonda işaret dili ile hazırlanmış programlar, diziler, filmler olsa… İşitme engelli olmayanlar için de alt 

yazı ve tercüman kullanılsa,

• Hastaneler, havaalanları, büyük alışveriş merkezleri, kültür - kongre merkezleri, üniversiteler gibi pek çok 

yerde yapılan sesli anonslar işitme engelliler için yazıyla ya da görsellerle yapılsa,

• İşitme engellilere özellikle de kişisel mahremiyet içerir türde birebir hizmet sağlayan meslek sahipleri 

(doktor, hemşire, avukat, eczacı, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, noter… vb) iyi derecede işaret 

dili kullanabilse,

• Bebeklerde işitme sorunu hemen tespit edilse, gerekli teşhis ve tedavi süreci hızlı ve masrafsız ilerlese,

• Tüm işitme engelli bebek ve çocuklara ücretsiz olarak hem konuşma becerisi hem de işaret dili eğitimi 

verilse,
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…OLSA NE GÜZEL OLUR:



MÜCADELE ALANLARI

Katılımcılar :

Proje il uygulamalarına kız katılımcıları dahil etmekte erkek katılımcıları dahil etmekten daha fazla zorlanılmıştır. 

Lisede okuyan kız öğrencilerin yaklaşık %80'inin katılımı ancak aileleri ile yapılan telefon ya da yüz yüze 

görüşmelerde ikna edilmeleri ve izinlerinin alınması ile mümkün olabilmiştir. Bölgesel farklılıklar olmakla birlikte 

Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki diğer illerde kızların katılımını sağlamak oldukça güç olmuştur. Bu güçlüğü 

aşabilmek için zaman zaman okul yöneticilerinden ve öğretmenlerden, zaman zaman dernek yöneticilerinden, 

zaman zaman da diğer işitme engellilerden destek alınmıştır. Proje süresince uygulama illerinin hepsinde işitme 

engelli kız çocuklarının eğitim oranlarının erkeklere oranla daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Yine aynı şekilde 

derneklere üye olan ve gönüllü çalışmalarda yer alan işitme engellilerin çok büyük oranının erkekler olduğu 

görülmüştür. Derneklerin fiziki koşullarının uygun olmamasının özellikle işitme engelli genç kadınların toplumsal 

katılımının önündeki engellerden biri olduğu kanısına varılmıştır.

Önceki olumsuz deneyimler ve güven oluşturma:

Yıllar içinde işitme engellilerin farklı şekillerde pek çok kez suistimal edilmiş olması ve bu sebeple oluşan güven 

eksikliği, alanda yapılmakta olan ve yapılacak iyi niyetli çalışmaların başarısını etkileyecek ciddi bir olumsuzluk ve 

risktir. Bu sebeple en başından itibaren proje hedefleri, yöntemleri ve çıktıları hedef grup olan işitme engellilerle 

tüm açıklığıyla paylaşılmış, görüş ve önerileri alınmış, tüm aşamalara aktif katılımları sağlanmıştır. Bu sayede 

uygulama illerinin tümünde karşılıklı güven ortamı yaratılabilmiştir.

Eğitimler için uygun mekan:

Uygulama illerinin çoğunda eğitim vermeye, modülün gerekliliklerine, işitme engelli gençlerin erişimine uygun 

merkezi bir yerde bulunan, en az 15 en fazla 40 kişinin verimli çalışabileceği, çay kahve araları ve serbest paylaşım 

zamanları için gerekli alanı, projeksiyon yansıtmaya uygun bir duvarı ve havalandırması bulunan bir eğitim salonu 

bulmakta zorluk çekilmiştir. Bu zorluk bazı illerde proje iştirakçisi Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın bazı 

illerde ise yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının verdiği destek sayesinde aşılabilmiştir.
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• İstisnasız her kamu kurum ve kuruluşunda başlangıç olarak en az bir, süreç içinde artan sayıda gerekli 

donanıma sahip eğitimli işaret dili tercümanı bulundurulsa,

• Türk İşaret Dili Sistemi oluşturulsa, gerekli araç, gereç ve yayınlar hazırlanıp yaygınlaştırılsa,

• İşitme engellilerin hizmet aldığı her yerde (hastane, adliye, emniyet birimleri, market, restoran…vb) gerekli 

donanıma sahip eğitimli işaret dili tercümanı bulundurulsa,

• İşitme engellilere yönelik iki yöntemle (aynı anda hem sözel işitsel hem de işaret dili ile) eğitim uygulaması 

olsa,

• İşitme engelli çocuklar ile işitme engelli olmayan çocuklar aynı okulda başarılı bir kaynaştırma sistemiyle 

bazı dersleri birlikte bazı dersleri ayrı sınıflarda alarak, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun yöntemlerle eğitim 

alsa,

• İşitme engelli çocuklar için okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar uygun bir eğitim sistemi geliştirilse,

• Herkes en azından temel iletişim kurmaya yarayacak kadar işaret dili bilse, her iki kişiden biri çok iyi işaret 

dili konuşabilse,

• Televizyonda yayınlanan tüm programlardan uygun olanlar işaret diliyle tercüme edilse, diğerlerine 

mutlaka alt yazı konulsa,

• Televizyonda işaret dili ile hazırlanmış programlar, diziler, filmler olsa… İşitme engelli olmayanlar için de alt 

yazı ve tercüman kullanılsa,

• Hastaneler, havaalanları, büyük alışveriş merkezleri, kültür - kongre merkezleri, üniversiteler gibi pek çok 

yerde yapılan sesli anonslar işitme engelliler için yazıyla ya da görsellerle yapılsa,

• İşitme engellilere özellikle de kişisel mahremiyet içerir türde birebir hizmet sağlayan meslek sahipleri 

(doktor, hemşire, avukat, eczacı, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, noter… vb) iyi derecede işaret 

dili kullanabilse,

• Bebeklerde işitme sorunu hemen tespit edilse, gerekli teşhis ve tedavi süreci hızlı ve masrafsız ilerlese,

• Tüm işitme engelli bebek ve çocuklara ücretsiz olarak hem konuşma becerisi hem de işaret dili eğitimi 

verilse,
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…OLSA NE GÜZEL OLUR:



• İşitme engelli çocukların ailelerine de çocukta işitme engeli tespit edilir edilmez hem işaret dili eğitimi hem 

de işitme engelli çocukla iletişim ve destek konusunda eğitimler verilse,

• Tüm okullarda işitme engelli olmayan öğrencilere de ilkokuldan itibaren temel derslerin yanı sıra işaret dili 

dersi de verilse,

• Meslek liselerinde işaret dili bölümleri, üniversitelerde işaret dili öğretmenliği, işitme engellilik dili ve 

kültürü, farklı kültürlerde işitme engellilik ve işaret dili gibi lisans ve yüksek lisans seviyesinde bölümler 

olsa,

• İşitme engelliler öğretmenliği bölümünde işaret dili ile nasıl eğitim verileceği öğretilse,

• İşitme engelliler öğretmenliği bölümü okul öncesi, ilköğretim, lise olarak branşlaştırılsa,

• Eğitim fakültelerinin tüm öğretmenlik bölümlerinin mutlaka bir de işaret dili ile verilen alt bölümü açılsa 

(Örn: işaret dili ile tarih öğretmenliği, işaret dili ile matematik öğretmenliği... vb),

• İşitme engellilere uygun sınavlar hazırlansa (üniversiteye, kamu ve özel kurumlara giriş sınavları..vb),

• İşitme engelliler engelli olmayanların sorunlarıyla ilgili projeler üretse, gönüllü çalışmalar yürütse,

• İşitme engelli yazarlar, gazeteciler, doktorlar, mühendisler, bankacılar, psikologlar, bilim adamları, 

hakimler, sanatçılar, sporcular, milletvekilleri, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları olsa. İşitme 

engelliler kalifiye işlerde çalışsa, işyerlerinde engelli kotası olmasına gerek kalmasa, her işyerinde en az bir 

işitme engelli çalışsa,

• İşitme engelliler için özel olarak düzenlenmiş yazılı ya da görüntülü bir acil yardım sistemi geliştirilse,

• Türkiye'de il il hangi yaş aralıklarında kaç işitme engelli olduğu bilinse,

NE GÜZEL OLUR…
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EĞİTMENLER VE İŞARET DİLİ TERCÜMANLARININ GÖZÜNDEN 
KATILIMDA ENGEL YOK PROJESİ…

Uğur Türkeli (Katılımda Engel Yok Projesi Eğitmeni-Samsun)

 “CV'mi şişireyim diye uğraşıyordum bundan yaklaşık bir sene kadar önce.. Artık uğraşmama gerek yok. Sivil 

toplum, gönüllülük, proje ve haklar konusunda katır yüküyle yeni şey öğrenmedim belki ama bunları nasıl 

basitleştirerek anlatabileceğimi öğrendim. Daha önce çekindiğim, 3–5 adım ileriden –hatta geriden– 

gözlemlediğim kişilerle iletişim kurdum. Artık kim olsa kurarım herhalde. Neredeyse herkesin 1 numaralı kazancı 

tabi ki işaret dili. İşaret dilini öğrendim. Dinlemeyi severdim, artık daha çok seviyorum. Aklımın ucundan bile 

geçmeyen bir grupla çalıştım. Yapabileceğimi düşünmezdim o adımı atmaya kadar verene kadar. Şimdi daha fazla 

ne yapabilirim diye düşünüyorum. Engelli gruplar içerisinde belki de en zor gruplardan biriyle çalıştık. Yeterli bilgi 

sahibi olduğumuz müddetçe daha zorlarıyla neden çalışmayalım.

İşaret dili...Bir zamanlar “çok garip bir konuşma biçimi, yapamam ki” dediğim, dil bile olup olmadığını 

kavrayamadığım iletişim… Bugünse belki de işaret dili öğrenmeye başladığım zamanların alışkanlığıyla 

konuştuklarımın, söylediğim şarkıların kelimelerini bilip bilmediğimi düşündüğüm dil. Sokakta gördüğüm zaman 

yanlarına gideyim de konuşayım dediğim kişiler var artık. Eskiden onları görmüyordum. Bu kadar kalabalık 

olduklarını bilmiyordum. Artık gazetelerde, internet sitelerinde “işitme”, “engelli” gibi kelimelerin geçtiği 

haberleri dikkatlice okuyorum. Hatta bazen iki kere…

Ben bunu yaptıysam neler yapmam ki? Aslında yapamayacağım şeyler var. Mesela yüzemem, mesela Fransızca 

konuşamam… Hayal edipte yapamayacağıma karar verdiğim şeyleri yapmaya başladım. Çooook büyükleri için de 

birikim yapmaya… Yani kısaca motivasyonum tavan yaptı. Katılımda Engel Yok Projesi'nin her anı benim için çok 

farklıydı, yeniydi, inanılmazdı. İşitme engelli birinin rap yapmayı çok sevmesi şaşırtmıştı. Demeyin sakın % bilmem 

kaç duyuyor o. Yok öyle bir şey. Sonuçta duymuyor. Ben onların benden farklılıklarını değil, benzerliklerini 

gözlemledim hep. Nedenini bilmiyorum. İşitme engelli gençlerin bence gereksinim duyduğu en önemli şey güven. 

Sen bunu yaparsın denildiğinde yapamayanı görmedim.

Serkan Canak (Katılımda Engel Yok Projesi Eğitmeni-Adana)

Proje sayesinde edindiğim kazanımlar işitme engelli kültürü ile tanışmak, işaret dili, takım çalışması, modül 

kullanımı, SABIR. Ayrıca özelde işitme engelliler genelde tüm dezavantajlı grupları anlama, onlarla birlikte 

çalışabilme becerisini kazandığıma inanıyorum. İşitme engellilere olan farkındalığım hiç yokken şu an tavan 

yapmış durumda. 

Proje sayesinde tercümanlarla ve gençlik merkezleri ile yeni bağlantılar kuruldu. Bunun yanında engelli 

merkezleri, kamu kurumları ile tanışıldı. Dezavantajlı gruplara yönelik yeni projeler geliştirmeyi ve bağlantılarımı 

kullanmayı düşünüyorum. Eğitimler sırasında en çok keyif aldığım şey işitme engellilerle aralarda yapılan 

sohbetlerdi. En çok zorlandığım şey ise bazen beni anlamamalarına rağmen anlamış gibi yapmalarıydı. Geneli 

şakacı, yardımsever ve iyi insanlar. Kendi içlerinde bir dünyaları var ve herkese açık kapı bırakıyorlar. Bence en acil 

ihtiyaçları Türk İşaret Dili Sistemi'nin biran önce oluşturulması ve onlara özel ve uygun olarak hazırlanacak SBS, 

KPSS gibi hayati sınavlar. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalar için de gönüllü olarak 

çalışmaya hazır olduğumu belirtmek istiyorum.
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• İşitme engelli çocukların ailelerine de çocukta işitme engeli tespit edilir edilmez hem işaret dili eğitimi hem 

de işitme engelli çocukla iletişim ve destek konusunda eğitimler verilse,

• Tüm okullarda işitme engelli olmayan öğrencilere de ilkokuldan itibaren temel derslerin yanı sıra işaret dili 

dersi de verilse,

• Meslek liselerinde işaret dili bölümleri, üniversitelerde işaret dili öğretmenliği, işitme engellilik dili ve 

kültürü, farklı kültürlerde işitme engellilik ve işaret dili gibi lisans ve yüksek lisans seviyesinde bölümler 

olsa,

• İşitme engelliler öğretmenliği bölümünde işaret dili ile nasıl eğitim verileceği öğretilse,

• İşitme engelliler öğretmenliği bölümü okul öncesi, ilköğretim, lise olarak branşlaştırılsa,

• Eğitim fakültelerinin tüm öğretmenlik bölümlerinin mutlaka bir de işaret dili ile verilen alt bölümü açılsa 

(Örn: işaret dili ile tarih öğretmenliği, işaret dili ile matematik öğretmenliği... vb),

• İşitme engellilere uygun sınavlar hazırlansa (üniversiteye, kamu ve özel kurumlara giriş sınavları..vb),

• İşitme engelliler engelli olmayanların sorunlarıyla ilgili projeler üretse, gönüllü çalışmalar yürütse,

• İşitme engelli yazarlar, gazeteciler, doktorlar, mühendisler, bankacılar, psikologlar, bilim adamları, 

hakimler, sanatçılar, sporcular, milletvekilleri, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları olsa. İşitme 

engelliler kalifiye işlerde çalışsa, işyerlerinde engelli kotası olmasına gerek kalmasa, her işyerinde en az bir 

işitme engelli çalışsa,

• İşitme engelliler için özel olarak düzenlenmiş yazılı ya da görüntülü bir acil yardım sistemi geliştirilse,

• Türkiye'de il il hangi yaş aralıklarında kaç işitme engelli olduğu bilinse,

NE GÜZEL OLUR…
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EĞİTMENLER VE İŞARET DİLİ TERCÜMANLARININ GÖZÜNDEN 
KATILIMDA ENGEL YOK PROJESİ…

Uğur Türkeli (Katılımda Engel Yok Projesi Eğitmeni-Samsun)

 “CV'mi şişireyim diye uğraşıyordum bundan yaklaşık bir sene kadar önce.. Artık uğraşmama gerek yok. Sivil 

toplum, gönüllülük, proje ve haklar konusunda katır yüküyle yeni şey öğrenmedim belki ama bunları nasıl 

basitleştirerek anlatabileceğimi öğrendim. Daha önce çekindiğim, 3–5 adım ileriden –hatta geriden– 

gözlemlediğim kişilerle iletişim kurdum. Artık kim olsa kurarım herhalde. Neredeyse herkesin 1 numaralı kazancı 

tabi ki işaret dili. İşaret dilini öğrendim. Dinlemeyi severdim, artık daha çok seviyorum. Aklımın ucundan bile 

geçmeyen bir grupla çalıştım. Yapabileceğimi düşünmezdim o adımı atmaya kadar verene kadar. Şimdi daha fazla 

ne yapabilirim diye düşünüyorum. Engelli gruplar içerisinde belki de en zor gruplardan biriyle çalıştık. Yeterli bilgi 

sahibi olduğumuz müddetçe daha zorlarıyla neden çalışmayalım.

İşaret dili...Bir zamanlar “çok garip bir konuşma biçimi, yapamam ki” dediğim, dil bile olup olmadığını 

kavrayamadığım iletişim… Bugünse belki de işaret dili öğrenmeye başladığım zamanların alışkanlığıyla 

konuştuklarımın, söylediğim şarkıların kelimelerini bilip bilmediğimi düşündüğüm dil. Sokakta gördüğüm zaman 

yanlarına gideyim de konuşayım dediğim kişiler var artık. Eskiden onları görmüyordum. Bu kadar kalabalık 

olduklarını bilmiyordum. Artık gazetelerde, internet sitelerinde “işitme”, “engelli” gibi kelimelerin geçtiği 

haberleri dikkatlice okuyorum. Hatta bazen iki kere…

Ben bunu yaptıysam neler yapmam ki? Aslında yapamayacağım şeyler var. Mesela yüzemem, mesela Fransızca 

konuşamam… Hayal edipte yapamayacağıma karar verdiğim şeyleri yapmaya başladım. Çooook büyükleri için de 

birikim yapmaya… Yani kısaca motivasyonum tavan yaptı. Katılımda Engel Yok Projesi'nin her anı benim için çok 

farklıydı, yeniydi, inanılmazdı. İşitme engelli birinin rap yapmayı çok sevmesi şaşırtmıştı. Demeyin sakın % bilmem 

kaç duyuyor o. Yok öyle bir şey. Sonuçta duymuyor. Ben onların benden farklılıklarını değil, benzerliklerini 

gözlemledim hep. Nedenini bilmiyorum. İşitme engelli gençlerin bence gereksinim duyduğu en önemli şey güven. 

Sen bunu yaparsın denildiğinde yapamayanı görmedim.

Serkan Canak (Katılımda Engel Yok Projesi Eğitmeni-Adana)

Proje sayesinde edindiğim kazanımlar işitme engelli kültürü ile tanışmak, işaret dili, takım çalışması, modül 

kullanımı, SABIR. Ayrıca özelde işitme engelliler genelde tüm dezavantajlı grupları anlama, onlarla birlikte 

çalışabilme becerisini kazandığıma inanıyorum. İşitme engellilere olan farkındalığım hiç yokken şu an tavan 

yapmış durumda. 

Proje sayesinde tercümanlarla ve gençlik merkezleri ile yeni bağlantılar kuruldu. Bunun yanında engelli 

merkezleri, kamu kurumları ile tanışıldı. Dezavantajlı gruplara yönelik yeni projeler geliştirmeyi ve bağlantılarımı 

kullanmayı düşünüyorum. Eğitimler sırasında en çok keyif aldığım şey işitme engellilerle aralarda yapılan 

sohbetlerdi. En çok zorlandığım şey ise bazen beni anlamamalarına rağmen anlamış gibi yapmalarıydı. Geneli 

şakacı, yardımsever ve iyi insanlar. Kendi içlerinde bir dünyaları var ve herkese açık kapı bırakıyorlar. Bence en acil 

ihtiyaçları Türk İşaret Dili Sistemi'nin biran önce oluşturulması ve onlara özel ve uygun olarak hazırlanacak SBS, 

KPSS gibi hayati sınavlar. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalar için de gönüllü olarak 

çalışmaya hazır olduğumu belirtmek istiyorum.
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Haslet Gemici (Katılımda Engel Yok Projesi Eğitmeni-İstanbul)

Eğitici eğitimleri ekip olmamızı sağladı ve işitme engelliler dünyası ile tanışmaya başladık. Sonrasında da işaret dili 

kursu ile sıkıştırılmış olarak bilgi birikimimizi artırmış olduk. Eğitimler sırasında en iyi kolaylaştırıcımız olacak işaret 

dilini öğrenmiş olduk. Halihazırda var olan bilgilerimizin ne kadar farklı uygulamaları olabileceğini neden sonra 

anladık. 

Aynı toplumun insanlarıyız, yolda yürürüz aynıyız, sokakta koşarız aynıyız… Hepimiz çocuk, hepimiz genç ve 

hepimiz insanız... Bilmezdik ki aramızda iletişim engeli var… Çünkü bakmazdık… Bakmaz ve görmezdik… Bilirdik 

işitme engelli insanlar aramızda ama bakmazdık nerede… Şimdi, hepimiz “biz” olduk… 

Eğitimlere başlarken umduğum birçok şeye ulaşabiliyor olmaktı karşılaştığım her zorlukta motivasyonumu geri 

kazandıran. Başka bir dünyayı tanımamıza fırsat veren, tanımadığımız bu dünyanın sorunlarını paylaşma; 

mutluluklarına ortak olma fırsatı veren bir dil öğreniyor ve bu dünyanın her geçen gün daha da içinde oluyorduk, 

oluyoruz. Bu da en büyük motivasyon kaynağı. Mutluyum, çünkü başlarken “Eğer ben bu dili öğrendiğimde bir tek 

kişinin hayatına dokunabileceksem buna değer diye düşünüyordum. Bir tek kişi yol sorduğunda anlatabilir, bir tek 

kişi ile hastanede karşılaştığımda derdine tercüman olabilirsem buna değer” diyordum. Şimdi, birçok gencin 

hayatına küçücük dokunuşlar gerçekleştirdik. Üstelik ne kadar da olsa onlara başka bir dünyayı açtık. Kendilerini 

ifade edebileceklerini gördüler. Dahası dokunduğumuz onlarca hayattan bir kaçı bile olsa kendilerini ifade 

edebilecekleri, onların diline ilgi duyan “duyan-konuşan” insanların olduklarını gördüler. Mutluyum, daha 

şimdiden buna değdi. Şimdiden çevremdeki insanların nerede işaret dili öğrenebileceklerini soruyor olması, 

birlikte yapabileceğimizi düşündüğümüz aktivitelerin içerisinde işitme engelliler dünyası için de bir şeyler 

düşünmek var artık. Bana en çok keyif veren şey eğitimin en sonunda gençlerin yüzlerinde gördüğüm gülümseme 

oldu. Zorlandığım konuya gelince de, eğitim – öğretim ve eğlence üçlüsünün bir arada olamayacağını düşündüren 

ön hazırlıklar biraz yormuş olabilir. Bu noktada koordinatörlerin dengeleyici olduklarını düşünüyorum. 

Heyecanlarını hep dinamik tutmaları, endişelendiğim anlarda içimde duyduğum heyecanı paylaşma imkanı 

sağladı. İşitme engelliler hak ettikleri eğitime, gerekli koşullar sağlanarak ulaşabilmeliler. Fırsat eşitsizliğini 

ortadan kaldırabilir. Eş zamanlı olarak eğitime ulaşılabilmeliler. ( Mesela işaret dili seçmeli ders olabilir en azından 

duyan insanlar için) 

FARKINDALIK YOKKEN

Aynı güne doğmak ne kadar farklı olabilir ki 

Aynı şehirde yaşar aynı havayı solurken

Yıllarca aynı ülkede yaşayıp nasıl olur da farklı bir dil türeyebilir ki

Aynı yere bakıp aynı şeye gülerken

Nasıl olur da aynı yaşta iki insan bambaşka sorularla bakabilir aynı pencereden

Dünya aynı dünyayken… 

Her şey nasıl da bambaşka olabilir, hüzün aynıyken mutluluk aynıyken  

Bakıp da görebilmek, 

Görüp de anlayabilmek, 

Anlayıp sorgulayabilmek, 

Sorgulayıp çözümleyebilmek adına… 

Eğer varsa sorun hepimizin; tüm sorunları birlikte çözebilmek adına… 
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Erdem Özdil (Katılımda Engel Yok Projesi Eğitmeni- Ankara)

Proje sayesinde en büyük kazanımlarım işitme engellilere bilgi ve becerileri aktarma yollarını öğrenmem, duyan 

ve duymayan gençlerin birlikte proje yapabileceğine olan inancımın artması. Ayrıca işitme engellilerin proje 

fikirleri yarışmasına getirdikleri projelerden, fırsat tanındığı zaman ve iyi bir eğitim sürecine dahil olabilirlerse 

yapabileceklerinin sınırının olmadığını öğrendim. Sadece onlar ile aynı havayı soluduğumda gözlerindeki ışıktan 

aldığım enerji, çok yorgun olsam bile motivasyonumu geri kazandırdı hep. İşitme engellilerin başarılı oldukları 

zamanki sevinçlerine ortak olmak proje sürecinde en keyif aldığım şey oldu.

Eğitim şart! Ama işaret diliyle verilen ve eğitim vermeye istekli kişiler ile olursa (yani gönüllü hem de 

profesyoneller ile verilen bir eğitim). Bence duyan gençlerin işitme engelliler kültürünü tanıması kadar, işitme 

engelli gençlerin de duyan gençlerin kültürünü tanımaları çok önemli.

Şahin Antakyalıoğlu (Katılımda Engel Yok Projesi Eğitmeni- Ankara)

Katılımda Engel Yok Projesi ile dezavantajlı bir gruba yönelik yeni sunum becerileri ve tecrübe edindim. İşitme 

engelli bir grupla ilk defa çalıştım, bu gruba yönelik iletişim ve eğitim teknikleri edindim. Duyan bireylere yönelik 

sahip olunan vizyonum engelli gruplara yönelik geliştirici ve kapsayıcı bir şekilde genişledi. 

İşitme engelli katılımcılarla bu proje kapsamında çeşitli aktiviteler yapıldı. Bu aktiviteler sayesinde dezavantajlı bu 

grubun yaşam şartları, maruz kaldıkları ihlaller, ilgisizlik gibi bazı konularda daha çok farkındalık sahibi oldum. Bu 

grupla çalışma motivasyonum zaten daha önceden vardı, proje yürüdükçe motivasyonum daha da yükseldi. Proje 

kapsamında eğitim boyutunun yanı sıra yürütülen sosyal ve sportif aktiviteler herkesin motivasyonunu yükseltti. 

Birçok yeni bağlantı edindim. Tüm bu kazanımları avukatlık mesleğimi icra ederken kullanmayı düşünüyorum. 

Bunun yanı sıra Katılımda Engel Yok Projesi sonrasında edinilen bağlantılar sayesinde ihtiyaç duyulan alanlarda 

işitme engellilere yönelik gönüllü çalışmalarda kullanmayı düşünüyorum.

Eğitimlerde katılımcıların anlatılanlardan faydalandığını gördüğüm anlardan çok keyif aldım. Bunun yanı sıra 

inanılmaz büyük ilgi, alaka ve samimiyet gösterdiler, bize çok sıcak davrandılar.

En çok zorlandığım nokta ise sunumlarımızı gerçekleştirirken bazı işitme engelli katılımcıların hem işaret dilini 

bilmemesi hem de dudak okuyamaması oldu. Çok sınırlı bir yaşam alanına, kelime dağarcığına ve eğitim düzeyine 

sahip olmaları beni etkiledi. Buna paralel çok yüksek bir motivasyona ve yaşam enerjisine sahipler, sanki duyan 

insanlardan bambaşka bir dünyada yaşıyorlar. En çok eşitlik, pozitif ayrımcılık, ilgi, alaka, aşk, sevgi, eğitim, sosyal 

entegrasyon ve finansal kaynaklara gereksinimleri var.

Katıldığım ve çok faydalı olduğunu düşündüğüm Katılımda Engel Yok Projesi koordinatörlerine, bu projeyi 

fonlayarak binlerce işitme engellinin hayatına pozitif bir şekilde etki yaratılmasına destek olan Sabancı Vakfı'na 

çok teşekkür ederim. Projenin devamında ya da benzer başka bir projede yeniden görev almayı çok isterim.

Hakan Enver (Katılımda Engel Yok Projesi Eğitmeni- Ankara)

Bu proje ile sahip olduğum kazanımları geliştirmek ve bunu çevremdekilere aşılayabilmek birinci önceliğim 

olmalı. Çünkü o zaman harcadığımız onca emek bir işe yaradı diyebiliriz.  İşaret dilimi geliştirmek istiyorum. 

Ondan sonra beklentilerim adım adım gelişecektir. Maalesef zaman sıkıntım yüzünden sadece bir ilde eğitim 

verebildim. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen Sivas eğitimi dendiğinde aklıma ilk gelen şey, yeni bir şey 

öğrenen işitme engellilerin, ismini hatırlamadığım pek çok çocuğun onlarla ilgilenilmesinin yüzlerinde yarattığı 
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Haslet Gemici (Katılımda Engel Yok Projesi Eğitmeni-İstanbul)

Eğitici eğitimleri ekip olmamızı sağladı ve işitme engelliler dünyası ile tanışmaya başladık. Sonrasında da işaret dili 

kursu ile sıkıştırılmış olarak bilgi birikimimizi artırmış olduk. Eğitimler sırasında en iyi kolaylaştırıcımız olacak işaret 

dilini öğrenmiş olduk. Halihazırda var olan bilgilerimizin ne kadar farklı uygulamaları olabileceğini neden sonra 

anladık. 

Aynı toplumun insanlarıyız, yolda yürürüz aynıyız, sokakta koşarız aynıyız… Hepimiz çocuk, hepimiz genç ve 

hepimiz insanız... Bilmezdik ki aramızda iletişim engeli var… Çünkü bakmazdık… Bakmaz ve görmezdik… Bilirdik 

işitme engelli insanlar aramızda ama bakmazdık nerede… Şimdi, hepimiz “biz” olduk… 

Eğitimlere başlarken umduğum birçok şeye ulaşabiliyor olmaktı karşılaştığım her zorlukta motivasyonumu geri 

kazandıran. Başka bir dünyayı tanımamıza fırsat veren, tanımadığımız bu dünyanın sorunlarını paylaşma; 

mutluluklarına ortak olma fırsatı veren bir dil öğreniyor ve bu dünyanın her geçen gün daha da içinde oluyorduk, 

oluyoruz. Bu da en büyük motivasyon kaynağı. Mutluyum, çünkü başlarken “Eğer ben bu dili öğrendiğimde bir tek 

kişinin hayatına dokunabileceksem buna değer diye düşünüyordum. Bir tek kişi yol sorduğunda anlatabilir, bir tek 

kişi ile hastanede karşılaştığımda derdine tercüman olabilirsem buna değer” diyordum. Şimdi, birçok gencin 

hayatına küçücük dokunuşlar gerçekleştirdik. Üstelik ne kadar da olsa onlara başka bir dünyayı açtık. Kendilerini 

ifade edebileceklerini gördüler. Dahası dokunduğumuz onlarca hayattan bir kaçı bile olsa kendilerini ifade 

edebilecekleri, onların diline ilgi duyan “duyan-konuşan” insanların olduklarını gördüler. Mutluyum, daha 

şimdiden buna değdi. Şimdiden çevremdeki insanların nerede işaret dili öğrenebileceklerini soruyor olması, 

birlikte yapabileceğimizi düşündüğümüz aktivitelerin içerisinde işitme engelliler dünyası için de bir şeyler 

düşünmek var artık. Bana en çok keyif veren şey eğitimin en sonunda gençlerin yüzlerinde gördüğüm gülümseme 

oldu. Zorlandığım konuya gelince de, eğitim – öğretim ve eğlence üçlüsünün bir arada olamayacağını düşündüren 

ön hazırlıklar biraz yormuş olabilir. Bu noktada koordinatörlerin dengeleyici olduklarını düşünüyorum. 

Heyecanlarını hep dinamik tutmaları, endişelendiğim anlarda içimde duyduğum heyecanı paylaşma imkanı 

sağladı. İşitme engelliler hak ettikleri eğitime, gerekli koşullar sağlanarak ulaşabilmeliler. Fırsat eşitsizliğini 

ortadan kaldırabilir. Eş zamanlı olarak eğitime ulaşılabilmeliler. ( Mesela işaret dili seçmeli ders olabilir en azından 

duyan insanlar için) 

FARKINDALIK YOKKEN

Aynı güne doğmak ne kadar farklı olabilir ki 

Aynı şehirde yaşar aynı havayı solurken

Yıllarca aynı ülkede yaşayıp nasıl olur da farklı bir dil türeyebilir ki

Aynı yere bakıp aynı şeye gülerken

Nasıl olur da aynı yaşta iki insan bambaşka sorularla bakabilir aynı pencereden

Dünya aynı dünyayken… 

Her şey nasıl da bambaşka olabilir, hüzün aynıyken mutluluk aynıyken  

Bakıp da görebilmek, 

Görüp de anlayabilmek, 

Anlayıp sorgulayabilmek, 

Sorgulayıp çözümleyebilmek adına… 

Eğer varsa sorun hepimizin; tüm sorunları birlikte çözebilmek adına… 
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Erdem Özdil (Katılımda Engel Yok Projesi Eğitmeni- Ankara)

Proje sayesinde en büyük kazanımlarım işitme engellilere bilgi ve becerileri aktarma yollarını öğrenmem, duyan 

ve duymayan gençlerin birlikte proje yapabileceğine olan inancımın artması. Ayrıca işitme engellilerin proje 

fikirleri yarışmasına getirdikleri projelerden, fırsat tanındığı zaman ve iyi bir eğitim sürecine dahil olabilirlerse 

yapabileceklerinin sınırının olmadığını öğrendim. Sadece onlar ile aynı havayı soluduğumda gözlerindeki ışıktan 

aldığım enerji, çok yorgun olsam bile motivasyonumu geri kazandırdı hep. İşitme engellilerin başarılı oldukları 

zamanki sevinçlerine ortak olmak proje sürecinde en keyif aldığım şey oldu.

Eğitim şart! Ama işaret diliyle verilen ve eğitim vermeye istekli kişiler ile olursa (yani gönüllü hem de 

profesyoneller ile verilen bir eğitim). Bence duyan gençlerin işitme engelliler kültürünü tanıması kadar, işitme 

engelli gençlerin de duyan gençlerin kültürünü tanımaları çok önemli.

Şahin Antakyalıoğlu (Katılımda Engel Yok Projesi Eğitmeni- Ankara)

Katılımda Engel Yok Projesi ile dezavantajlı bir gruba yönelik yeni sunum becerileri ve tecrübe edindim. İşitme 

engelli bir grupla ilk defa çalıştım, bu gruba yönelik iletişim ve eğitim teknikleri edindim. Duyan bireylere yönelik 

sahip olunan vizyonum engelli gruplara yönelik geliştirici ve kapsayıcı bir şekilde genişledi. 

İşitme engelli katılımcılarla bu proje kapsamında çeşitli aktiviteler yapıldı. Bu aktiviteler sayesinde dezavantajlı bu 

grubun yaşam şartları, maruz kaldıkları ihlaller, ilgisizlik gibi bazı konularda daha çok farkındalık sahibi oldum. Bu 

grupla çalışma motivasyonum zaten daha önceden vardı, proje yürüdükçe motivasyonum daha da yükseldi. Proje 

kapsamında eğitim boyutunun yanı sıra yürütülen sosyal ve sportif aktiviteler herkesin motivasyonunu yükseltti. 

Birçok yeni bağlantı edindim. Tüm bu kazanımları avukatlık mesleğimi icra ederken kullanmayı düşünüyorum. 

Bunun yanı sıra Katılımda Engel Yok Projesi sonrasında edinilen bağlantılar sayesinde ihtiyaç duyulan alanlarda 

işitme engellilere yönelik gönüllü çalışmalarda kullanmayı düşünüyorum.

Eğitimlerde katılımcıların anlatılanlardan faydalandığını gördüğüm anlardan çok keyif aldım. Bunun yanı sıra 

inanılmaz büyük ilgi, alaka ve samimiyet gösterdiler, bize çok sıcak davrandılar.

En çok zorlandığım nokta ise sunumlarımızı gerçekleştirirken bazı işitme engelli katılımcıların hem işaret dilini 

bilmemesi hem de dudak okuyamaması oldu. Çok sınırlı bir yaşam alanına, kelime dağarcığına ve eğitim düzeyine 

sahip olmaları beni etkiledi. Buna paralel çok yüksek bir motivasyona ve yaşam enerjisine sahipler, sanki duyan 

insanlardan bambaşka bir dünyada yaşıyorlar. En çok eşitlik, pozitif ayrımcılık, ilgi, alaka, aşk, sevgi, eğitim, sosyal 

entegrasyon ve finansal kaynaklara gereksinimleri var.

Katıldığım ve çok faydalı olduğunu düşündüğüm Katılımda Engel Yok Projesi koordinatörlerine, bu projeyi 

fonlayarak binlerce işitme engellinin hayatına pozitif bir şekilde etki yaratılmasına destek olan Sabancı Vakfı'na 

çok teşekkür ederim. Projenin devamında ya da benzer başka bir projede yeniden görev almayı çok isterim.

Hakan Enver (Katılımda Engel Yok Projesi Eğitmeni- Ankara)

Bu proje ile sahip olduğum kazanımları geliştirmek ve bunu çevremdekilere aşılayabilmek birinci önceliğim 

olmalı. Çünkü o zaman harcadığımız onca emek bir işe yaradı diyebiliriz.  İşaret dilimi geliştirmek istiyorum. 

Ondan sonra beklentilerim adım adım gelişecektir. Maalesef zaman sıkıntım yüzünden sadece bir ilde eğitim 

verebildim. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen Sivas eğitimi dendiğinde aklıma ilk gelen şey, yeni bir şey 

öğrenen işitme engellilerin, ismini hatırlamadığım pek çok çocuğun onlarla ilgilenilmesinin yüzlerinde yarattığı 
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mutluluk oluyor. İşaret dili, koordinasyon, uyumlu çalışma, sabırlı olmak, zamanı yönetmek bizi zorladı... Ama 

hiçbiri tek başına bir problem değildi. Çünkü hepsini orada takım olarak aşmayı başardık. 

Yeniden böyle bir çalışmanın içinde yer almayı çok isterim. O zaman aklınızda olsun. Yeni bir proje yazarsanız, beni 

de ekleyin ;)

Gülçin Ekemen (Katılımda Engel Yok Projesi Eğitmeni-Ankara)

Rastlantıların buluşturduğu çok keyifli, enerjik ve benim için çok güzel anlamlar taşıyan bir eğitimdi Adana eğitimi. 

Proje hazırlamada istasyonlardayken kendileri için bir şeyler yapacaklarının farkına varmaları ve bu anda 

yüzlerindeki mutluluk ve istek çok güzeldi o an bir kere daha mutlu oldum. Eğitimin kendi başlı başına bir mutluluk 

kaynağı oldu benim için. Döndüğümde bedenen yorgun göründüğümü fakat ruhen daha enerjik olduğumu 

söylediler. Bu projede olduğum için böyle güzel bir ekiple ve tercümanla çalıştığım için, herkese kattığı sevgi, 

gülücük ve emek için ve en büyük şansımız olan koordinatörlerime teşekkür ederim.

İlbey Özdemirci (Katılımda Engel Yok Projesi Eğitmeni-Kilis)

Hedef kitleden bahsetmek gerekirse, farklı yaş gruplarında, farklı eğitim ve kültür seviyesinde işitme engelli 

arkadaşlarla bir araya geliyorsunuz. Ve maalesef bilgi düzeyleri genel olarak oldukça sınırlı. Bu beni daha çok 

motive etti Diyarbakır'da. Sizde de böyle bir etki yaratacağını düşünüyorum. Bazı katılımcılar, işaret dilini 

bilmeyebilir. Bazı katılımcılar okuma yazmada ciddi sorunlar yaşıyor olabilir. Bu gibi durumları eğitimin ilk 

gününde tespit etmeye çalışıp onlarla iletişim kurmanın yollarını aramalısınız. Çünkü siz bu durumu fark 

etmezseniz, bu durumdaki katılımcılar programdan kopup etkinliklere katılamamaya başlıyorlar. Bunun dışında 

benim Diyarbakır'da karşılaştığım kitle oldukça pozitif, sıcakkanlı ve bizim işimizi kolaylaştırmaya çalışan bir 

gruptu. Özellikle grup aktivitelerinde iletişim problemi yaşadığımda da, çalışma yaptığım grupta beni daha kolay 

anlayabilen arkadaşlar varsa son çare olarak onlarla iletişimi güçlendirip, diğer arkadaşlara da bu katılımcıların 

yardımcı olmasıyla iletişim problemini çözüp katılımı sağlamaya çalıştım. Bu da aklınızda bulunsun.           

Biraz da, Katılımda Engel Yok Projesi ile bir ilde eğitmen olmanın nasıl bir duygu yarattığından bahsedeyim. 

Özellikle her an her şeye kolayca ulaşamayan insanların yaşadığı coğrafyalarda sanırım bu etkinlik daha da değerli 

hale geliyor. Eğitim yaptığımız merkezde personel olan ya da oraya bir iş için gelmiş olan birçok insan bizi görüp 

tanıştıktan sonra çok olumlu yaklaşıp bize hayır duaları ettiler:) Bir katılımcının annesi bizi gördüğünde nasıl 

teşekkür edeceğini bilemedi ve hepimizi çok duygulandırdı. Pazar akşamı program tamamlandığında yaklaşık 40 

katılımcı bizimle vedalaşmak, son bir kez teşekkür etmek için kelimenin gerçek anlamıyla sıraya girdi. Biraz yorucu 

ve stresli bir programdı ama her şey bittiğinde işitme engelli arkadaşların gözlerindeki mutluluk ve heyecanı 

görmek her şeye değerdi bence. Ve yazdan beri zaman ayırdığımız bu projenin en güzel bölümü olan illerdeki 

eğitimde bu duyguyu yaşama fırsatını kaçırmayın bence. Diyarbakır'dan dönerken, kendimi olduğumdan daha iyi 

bir adam gibi hissettim... Siz de gidin ve bu heyecanı paylaşın dostlar...

Ufuk Çelebioğlu (Katılımda Engel Yok Projesi Tercümanı-Denizli)

Katılımda Engel Yok Projesi benim için proje koordinatörlerinin “böylesine anlamlı ve güzel bir projeye katılır 

mısın?” sorusuyla başladı. Bu proje benim mesleki alanda ilk deneyimim oldu, ilerideki mesleki kariyerimde 

Katılımda Engel Yok Projesi'ne katılmış olmanın özgüveniyle daha iyi işler yapacağımı düşünüyorum. Annesi 

babası işitme engelli bir birey olarak eğitime iştirak eden işitme engelli kardeşlerimin eğitimdeki o arzusu, isteği, 

mutluluğu beni kat ve kat sevindirdi. İşitme engellileri tanımak için onların dünyasına girmek, onlarla iletişim 
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kurmak ve bu konuda tercümanların desteğini almak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'deki işitme engellilerin en 

büyük sorunları başta özgüven eksikliği, eğitim ve sosyalleşme.

Katılımda Engel Yok Projesi şüphesiz işitme engelli gençler üzerinde bir değişim yaratıyor. Öncelikle özgüvenlerini 

tekrar kazanmalarına destek oluyor. İnsanlar maalesef engellilere gereken saygıyı göstermiyor, onları hayata 1 -0 

yenik başlatıyor. Bu proje kalıplaşmış birçok tabuyu yıktı ve birçok projenin önünü açtı diye düşünüyorum.

Bu proje bence daha önce içinde yer aldığım işitme engellilere yönelik diğer çalışmalardan daha farklı, daha 

profesyonel ve daha yaratıcı.

Banu Türkuğur Şahin (Katılımda Engel Yok Projesi Tercümanı-Ankara)

Projeye İşitme Engelliler Milli Federasyonu resmi eğitmeni ve tercümanı olarak dahil oldum. Projenin işitme 

engelli gençler üzerinde bir değişim yarattığı aşikar. Ortaya çıkan 3 yeni proje bunun en güzel göstergesi diye 

düşünüyorum. Proje hazırlama konusunda kendi illerinde devamının geleceğini umuyorum. İşitme engelli 

gençlerin eğitimler sırasında anlatılan bilgileri anladıklarında gözlerinde gördüğüm ışık projede beni en çok mutlu 

eden şey oldu.

Diğer önemli bir konu da bu projeyle birlikte haklarını öğrendiler. Bundan sonra mücadele ederken kendilerini 

daha güçlü hissedebileceklerini düşünüyorum. Proje ekibinin profesyonel olması projenin başarılı 

sonuçlanmasını sağladı. Hem eğlenceli hem de öğretici olduğunu düşünüyorum.

Kudret Çelebioğlu (Katılımda Engel Yok Projesi Tercümanı-Denizli)

Proje koordinatörlerinin ortak almış olduğu karar doğrultusunda beni aramaları ve benim de seve seve kabul 

etmemle başladı bu güzel serüven. Nasıl kullanırım sorusuna ise cevabım: Projede yer almamın öncelikle 

tercümanlığım konusunda bana çok büyük bir katkısı oldu, büyük bir deneyim yaşamış oldum ve bundan sonraki 

projelerde de çalışmayı çok isterim. Katılımda Engel Yok Projesi benim referansım oldu.

Projede en çok keyif aldığım şey işitme engelli bireye bir kelime bile olsa ulaştırabilmekti, bu her şeyden öte bir 

duygu benim için. Zorlandığım nokta ise bazı işitme engelli gençlerin Türk İşaret Dili'ni çok iyi kullanamadıkları için 

iletişimde yaşadığımız sıkıntı oldu. Daha sonra uzun uzadıya tekrar anlatınca bu sorunu çözdük ama doğruyu 

söylemek gerekirse çok yorulduk.

İşitme engelliler ve işitme engellilik kültürü ile ilgili konuya tamamen yabancı birinin bilmesi gereken en önemli 

şey bence işitme engelli bireyi iyi tanımak gerektiği, bu konuda onların içinden olan birinden yani anne babası 

işitme engelli olan birinden yardım alabileceği diyebilirim. Kendi başlarına bu dünyanın kapılarını aralamaları 

biraz zor olabilir. İşitme engellileri tanımakta zorlanabilirler. Çünkü çok geniş bir kültür. Eğitim eksikliği, tercüman 

sıkıntısı ve sosyalleşmede yaşadıkları sorunlar en önemli sorunları bence. Daha önce hiçbir işitme engelli 

bireyden "haydi proje yapalım" gibi bir cümle duymamıştım ama bu proje kapsamında buna şahit oldum. Bu 

projede yer alan işitme engelliler daha yaratıcı oldular, yeteneklerinin farkına vardılar ve istediklerinde neleri 

başarabileceklerini gördüler. Bu çok önemli bir gelişme ve projenin hedefine de ulaşmış olduğunu gördüm. Yalnız 

şunu söylemek istiyorum: bu projenin mutlaka devamının gelmesi lazım! 
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mutluluk oluyor. İşaret dili, koordinasyon, uyumlu çalışma, sabırlı olmak, zamanı yönetmek bizi zorladı... Ama 

hiçbiri tek başına bir problem değildi. Çünkü hepsini orada takım olarak aşmayı başardık. 

Yeniden böyle bir çalışmanın içinde yer almayı çok isterim. O zaman aklınızda olsun. Yeni bir proje yazarsanız, beni 

de ekleyin ;)

Gülçin Ekemen (Katılımda Engel Yok Projesi Eğitmeni-Ankara)

Rastlantıların buluşturduğu çok keyifli, enerjik ve benim için çok güzel anlamlar taşıyan bir eğitimdi Adana eğitimi. 

Proje hazırlamada istasyonlardayken kendileri için bir şeyler yapacaklarının farkına varmaları ve bu anda 

yüzlerindeki mutluluk ve istek çok güzeldi o an bir kere daha mutlu oldum. Eğitimin kendi başlı başına bir mutluluk 

kaynağı oldu benim için. Döndüğümde bedenen yorgun göründüğümü fakat ruhen daha enerjik olduğumu 

söylediler. Bu projede olduğum için böyle güzel bir ekiple ve tercümanla çalıştığım için, herkese kattığı sevgi, 

gülücük ve emek için ve en büyük şansımız olan koordinatörlerime teşekkür ederim.

İlbey Özdemirci (Katılımda Engel Yok Projesi Eğitmeni-Kilis)

Hedef kitleden bahsetmek gerekirse, farklı yaş gruplarında, farklı eğitim ve kültür seviyesinde işitme engelli 

arkadaşlarla bir araya geliyorsunuz. Ve maalesef bilgi düzeyleri genel olarak oldukça sınırlı. Bu beni daha çok 

motive etti Diyarbakır'da. Sizde de böyle bir etki yaratacağını düşünüyorum. Bazı katılımcılar, işaret dilini 

bilmeyebilir. Bazı katılımcılar okuma yazmada ciddi sorunlar yaşıyor olabilir. Bu gibi durumları eğitimin ilk 

gününde tespit etmeye çalışıp onlarla iletişim kurmanın yollarını aramalısınız. Çünkü siz bu durumu fark 

etmezseniz, bu durumdaki katılımcılar programdan kopup etkinliklere katılamamaya başlıyorlar. Bunun dışında 

benim Diyarbakır'da karşılaştığım kitle oldukça pozitif, sıcakkanlı ve bizim işimizi kolaylaştırmaya çalışan bir 

gruptu. Özellikle grup aktivitelerinde iletişim problemi yaşadığımda da, çalışma yaptığım grupta beni daha kolay 

anlayabilen arkadaşlar varsa son çare olarak onlarla iletişimi güçlendirip, diğer arkadaşlara da bu katılımcıların 

yardımcı olmasıyla iletişim problemini çözüp katılımı sağlamaya çalıştım. Bu da aklınızda bulunsun.           

Biraz da, Katılımda Engel Yok Projesi ile bir ilde eğitmen olmanın nasıl bir duygu yarattığından bahsedeyim. 

Özellikle her an her şeye kolayca ulaşamayan insanların yaşadığı coğrafyalarda sanırım bu etkinlik daha da değerli 

hale geliyor. Eğitim yaptığımız merkezde personel olan ya da oraya bir iş için gelmiş olan birçok insan bizi görüp 

tanıştıktan sonra çok olumlu yaklaşıp bize hayır duaları ettiler:) Bir katılımcının annesi bizi gördüğünde nasıl 

teşekkür edeceğini bilemedi ve hepimizi çok duygulandırdı. Pazar akşamı program tamamlandığında yaklaşık 40 

katılımcı bizimle vedalaşmak, son bir kez teşekkür etmek için kelimenin gerçek anlamıyla sıraya girdi. Biraz yorucu 

ve stresli bir programdı ama her şey bittiğinde işitme engelli arkadaşların gözlerindeki mutluluk ve heyecanı 

görmek her şeye değerdi bence. Ve yazdan beri zaman ayırdığımız bu projenin en güzel bölümü olan illerdeki 

eğitimde bu duyguyu yaşama fırsatını kaçırmayın bence. Diyarbakır'dan dönerken, kendimi olduğumdan daha iyi 

bir adam gibi hissettim... Siz de gidin ve bu heyecanı paylaşın dostlar...

Ufuk Çelebioğlu (Katılımda Engel Yok Projesi Tercümanı-Denizli)

Katılımda Engel Yok Projesi benim için proje koordinatörlerinin “böylesine anlamlı ve güzel bir projeye katılır 

mısın?” sorusuyla başladı. Bu proje benim mesleki alanda ilk deneyimim oldu, ilerideki mesleki kariyerimde 

Katılımda Engel Yok Projesi'ne katılmış olmanın özgüveniyle daha iyi işler yapacağımı düşünüyorum. Annesi 

babası işitme engelli bir birey olarak eğitime iştirak eden işitme engelli kardeşlerimin eğitimdeki o arzusu, isteği, 

mutluluğu beni kat ve kat sevindirdi. İşitme engellileri tanımak için onların dünyasına girmek, onlarla iletişim 
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kurmak ve bu konuda tercümanların desteğini almak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'deki işitme engellilerin en 

büyük sorunları başta özgüven eksikliği, eğitim ve sosyalleşme.

Katılımda Engel Yok Projesi şüphesiz işitme engelli gençler üzerinde bir değişim yaratıyor. Öncelikle özgüvenlerini 

tekrar kazanmalarına destek oluyor. İnsanlar maalesef engellilere gereken saygıyı göstermiyor, onları hayata 1 -0 

yenik başlatıyor. Bu proje kalıplaşmış birçok tabuyu yıktı ve birçok projenin önünü açtı diye düşünüyorum.

Bu proje bence daha önce içinde yer aldığım işitme engellilere yönelik diğer çalışmalardan daha farklı, daha 

profesyonel ve daha yaratıcı.

Banu Türkuğur Şahin (Katılımda Engel Yok Projesi Tercümanı-Ankara)

Projeye İşitme Engelliler Milli Federasyonu resmi eğitmeni ve tercümanı olarak dahil oldum. Projenin işitme 

engelli gençler üzerinde bir değişim yarattığı aşikar. Ortaya çıkan 3 yeni proje bunun en güzel göstergesi diye 

düşünüyorum. Proje hazırlama konusunda kendi illerinde devamının geleceğini umuyorum. İşitme engelli 

gençlerin eğitimler sırasında anlatılan bilgileri anladıklarında gözlerinde gördüğüm ışık projede beni en çok mutlu 

eden şey oldu.

Diğer önemli bir konu da bu projeyle birlikte haklarını öğrendiler. Bundan sonra mücadele ederken kendilerini 

daha güçlü hissedebileceklerini düşünüyorum. Proje ekibinin profesyonel olması projenin başarılı 

sonuçlanmasını sağladı. Hem eğlenceli hem de öğretici olduğunu düşünüyorum.

Kudret Çelebioğlu (Katılımda Engel Yok Projesi Tercümanı-Denizli)

Proje koordinatörlerinin ortak almış olduğu karar doğrultusunda beni aramaları ve benim de seve seve kabul 

etmemle başladı bu güzel serüven. Nasıl kullanırım sorusuna ise cevabım: Projede yer almamın öncelikle 

tercümanlığım konusunda bana çok büyük bir katkısı oldu, büyük bir deneyim yaşamış oldum ve bundan sonraki 

projelerde de çalışmayı çok isterim. Katılımda Engel Yok Projesi benim referansım oldu.

Projede en çok keyif aldığım şey işitme engelli bireye bir kelime bile olsa ulaştırabilmekti, bu her şeyden öte bir 

duygu benim için. Zorlandığım nokta ise bazı işitme engelli gençlerin Türk İşaret Dili'ni çok iyi kullanamadıkları için 

iletişimde yaşadığımız sıkıntı oldu. Daha sonra uzun uzadıya tekrar anlatınca bu sorunu çözdük ama doğruyu 

söylemek gerekirse çok yorulduk.

İşitme engelliler ve işitme engellilik kültürü ile ilgili konuya tamamen yabancı birinin bilmesi gereken en önemli 

şey bence işitme engelli bireyi iyi tanımak gerektiği, bu konuda onların içinden olan birinden yani anne babası 

işitme engelli olan birinden yardım alabileceği diyebilirim. Kendi başlarına bu dünyanın kapılarını aralamaları 

biraz zor olabilir. İşitme engellileri tanımakta zorlanabilirler. Çünkü çok geniş bir kültür. Eğitim eksikliği, tercüman 

sıkıntısı ve sosyalleşmede yaşadıkları sorunlar en önemli sorunları bence. Daha önce hiçbir işitme engelli 

bireyden "haydi proje yapalım" gibi bir cümle duymamıştım ama bu proje kapsamında buna şahit oldum. Bu 

projede yer alan işitme engelliler daha yaratıcı oldular, yeteneklerinin farkına vardılar ve istediklerinde neleri 

başarabileceklerini gördüler. Bu çok önemli bir gelişme ve projenin hedefine de ulaşmış olduğunu gördüm. Yalnız 

şunu söylemek istiyorum: bu projenin mutlaka devamının gelmesi lazım! 
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Başak Türkuğur (Katılımda Engel Yok Projesi Tercümanı-Ankara)

Başından itibaren projeye dahil oldum, öncelikle gönüllü eğitmen arkadaşların işaret dili eğitiminde görev aldım 

sonrasında da illerde tercümanlık yaptım. Proje ile tabii ki öğrendiğim çok şey oldu. Proje genel anlamıyla zaten 

benim hayatımın çeşitli dönemlerinde zaman zaman kullandıklarımı içeriyor, ya da zaman zaman kullanmam 

gerekenleri içeriyor. Ve işte bu kullanmam gereken yerlerde projeye dahil olana kadar takılıp kaldığım bunu nasıl 

yapsam dediğim yerler çok olmuştur. Öğrendiklerimi artık uygulayıp, tıkandığım yerleri açabilirim.

Büyük, küçük katıldığım illerdeki işitme engelli arkadaşların az ya da çok bir şeyler yapmaya çabaladıklarını ve 

başardıklarını anlayınca özgüvenlerine kavuştuklarını görmek ve katıldığım illerdeki eğitmen arkadaşların işaret 

diliyle onlarla iletişim kurduklarını görünce, yüzlerindeki mutluluk bana inanılmaz bir haz verdi. Eğitimlerde en 

çok proje hazırlama bölümünde çevirme, anlatma ya da anlatmaya çalışmada zorlandım.

İşitme engelli bireyler zaman zaman konuşmalarında sert olabiliyorlar, anlattıklarının karşısındakini incitip 

incitmeyeceğine aldırış etmedikleri zamanlar olabiliyor. Aslında bütün bunlara rağmen hiçbir kötü niyetleri yok. 

Bu nedenle bu kültüre tamamen yabancı kişiler her ne olursa olsun konuşmanın sonuna kadar sabırla dinlemeleri 

gerektiğini bilmeli. İşitme engellilerin başarı seviyelerini tam anlamıyla yükseltecek ve geleceklerini kurtaracak 

eğitimi almaları gerekli bence. Yukarda da belirttiğim gibi; illerdeki işitme engelli bireylerin küçük ya da büyük bir 

şeyler yapmaya çabaladıkları ve başardıklarını gördükten sonra ki yüzlerindeki o tebessüm bile onlar için 

muhteşem bir artı bence. İşitme engellilerin en büyük sorunlarından bir tanesi de şüphesiz özgüven eksikliği,  

Katılımda Engel Yok Projesi'ne dahil olan işitme engelli bireyler artık bir şeyler başarabildiklerinin farkındalar. 

Katılımda Engel Yok Projesi'nde emek veren herkes sabırla onları anlamaya çalıştı, yardımcı oldu ve her ne olursa 

olsun sanki onlarla yıllardır birlikteymişçesine sahip çıktı. Diğer projelerde ki görevliler, ekip, eğitmenler vs. 

sadece projeyi bitirmeyi hedefleyerek yaklaştılar, ya da bir çoğunu para ilgilendirirdi hep. Fakat Katılımda Engel 

Yok ekibi gerçek birer arkadaş, kardeş oldu her birine. Hepsi adına tekrar teşekkürler. Hayatımın her döneminde, 

işitme engellilerin huzuru için, onların kendilerini hep daha iyi hissedebilmeleri için her projeye varım.
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Başak Türkuğur (Katılımda Engel Yok Projesi Tercümanı-Ankara)
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