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KATILIMDA ENGEL YOK PROJESİ
EĞİTİCİ HAZIRLIK PROGRAMI – TÜRK İŞARET DİLİ BAŞLANGIÇ
PROGRAMI
Katılımda Engel Yok projesinden önce gençlik alanında katılımcı, kolaylaştırıcı, eğitmen veya
koordinatör olarak yer almış gençlik çalışanlarının Türk İşaret Dili (TİD) ve işitme engellilik kültürü ile
tanışmasını sağlayan bu program Türkiye Gençlik Federasyonu ve Türkiye İşitme Engelliler Milli
Federasyonu’nun iletişimi ve işbirliği sayesinde hazırlanmıştır.
Bu yayın, daha önce işitme engelli gençlerle çalışma deneyimi olmayan gençlik çalışanlarının TİD
konusundaki bilgi seviyesini arttırmak ve pekiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Toplamda yüz saatlik
ders programının akışları, kullanılan ve önerilen yaygın öğrenme teknikleri, egzersiz ve çalışmaları
içeren bu yayın alanında ilk olması açısından oldukça önemlidir. Hatırlatmamız gerekir ki, bu yayın
Türk İşaret Dilini yalnız başınıza öğrenmenizi sağlayacak özellikte değildir. Her dil gibi, Türk İşaret Dili
de kullanıldıkça geliştirilebilmekte, kullanılmadıkça unutulmaktadır. Bu dikkate alınarak
eğitimlerimizde kullandığımız yöntem ve uygulamalara yer verilen bu kaynak bir nevi tekrar sürecini
destekleyecek bir öğrenme materyali olarak hazırlanmıştır.
Yayının hazırlanma ve uygulama sürecinde harcadıkları zaman ve emekleri için Türk İşaret Dili
eğitmenleri Sayın Nihat Kihtir, Sayın Başak Türkuğur ve Sayın Banu Şahin’e, Türkiye İşitme Engelliler
Milli Federasyonu başkanı Sayın Ercüment Tanrıverdi’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Katılımda Engel Yok projesinden sonra geliştirilecek çalışmalara kaynak olabilmek umuduyla.

Katılımda Engel Yok
Proje Ekibi
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1.HAFTA:

1.GÜN

-SeminerGrup büyüklüğü:
Tek grup
-28 katılımcı
-3 eğitmen
-2 kolaylaştırıcı
Toplam 33 kişi
Süre:
45 dk

İşitme Engellilik, İşaret Dili, Türk İşaret Dili’nin Tarihçesi ve Gelişimi, İşaret
Dili Hakkında Genel Yanlış Anlayışlar

İşitme ve konuşma engeli
İşitme engeli: Her iki kulakta en az 30-35 dB ve üzerinde işitme kaybı olması halidir.
Konuşma Engeli: Doğuştan işitme engellilerde ilk 24 ayda işitsel rehabilitasyon sağlanamazsa,
sonradan oluşan (orta-ileri) işitme engelinde işitsel rehabilitasyon 6-24 ayda sağlanamazsa
gelişir.

Türkiye’de bulunan işitme engelli kişi sayısı
Türkiye'de bulunan işitme engelli kişi sayısı ile ilgili net bir bilgi ne yazık ki mevcut olmayıp bu konuda
çeşitli raporlar değişik rakamlar vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı 1998 Bütçe Raporu'na göre
ülkemizde sadece 400,000 işitme engelli bulunmaktadır. Yine aynı rapora göre bu nüfusun 120,000'ini
çocuklar oluşturmakta ve sadece 7,000'i okula gitmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nüfus,
Konut ve Demografi 2000 Verilerine göre Türkiye'de 89,043 kişi (53,543'i erkek 35,500'i kadın) işitme
engelli, ve 55,480 kişi de (34,672 erkek, 20,808 kadın) konuşma engellidir. Türkiye Özürlüler
Araştırması (TÖA)’nın verilerine göre ise ülkemizde 2002 yılı itibariyle yaklaşık 253.000 “işitme özürlü”
vatandaşımız vardır. Bu araştırmada “işitme özrü” olarak nitelendirdikleri durumu nasıl tanımladıkları
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belirtilmemiştir. Beyana bağlı olarak sorgulandığı anlaşılan bu “özür” için verilen sayıların güvenirliliği
bu anlamda tartışmaya açıktır.

Türk İşaret Dili’nin Tarihçesi ve Gelişimi
Osmanlı'larda ilk işitme engelliler okulu Osmanlı döneminde II. Abdülhamit tarafından kurulan (1902)
Yıldız Sağırlar Okuludur. Bu okulda, günümüz Türk İşaret Dili'nin muhtemel alt yapısını oluşturan
Osmanlı İşaret Dili, öğretmenler tarafından okullarda sözel dille beraber kullanılıyordu. Ancak bu
okulda 1953'te çıkarılan bir Milli Eğitim Bakanlığı kanunuyla işaret dili kullanılması yasaklanmıştır.
Bunun nedeni işitme engellilerin eğitiminde sözel eğitimin gerekli olduğuna inanılması ve işaret dilinin
çocukların konuşmasını engelleyeceği düşüncesidir. Yıldız'da bulunan okul Fatih'e taşındı ve şimdi
Yıldız okulundaki arşivler Fatih İşitme Engelliler okulunda bulunmaktadır. 1953'ten bu yana okullarda
TID kullanılmamaktadır.

Türkiye’nin Durumu


Ülkemiz işaret dili eğitimi alanında pek çok ülkeden 50 yıl kadar geride olduğu
akademisyenler tarafından dile getirilmektedir.



TID ile ilgili piyasada bazı yayınlar mevcuttur. Üniversitelerde Türk İşaret Dilinin gelişimi dil
yapısı ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam etmektedir. Ancak bu konuda devletin
sorumluluğu dahilinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1995'te yayınladığı görsel bir kılavuz dışında
henüz bir yazılı materyal, arşiv ya da sözlük yoktur.



İşitme engelliler için özel eğitim veren okullar bulunmaktadır. Ancak bu okullarda
öğretmenler yüksek sesle konuşmak, kelimeleri daha belirgin söylemek ve söylediklerini
yazma metodlarını kullanmaktadır.



Türkiye'deki işitme engelli okullarında ve üniversitelerin işitme engelliler öğretmenliği
bölümlerinde işaret dili öğretilmemektedir.



Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun1’un eğitim ve öğretim başlıklı 15inci maddesinde yer alan “türk işaret dili sisteminin
oluşturulması” amacıyla Türk Dil Kurumu Başkanlığı koordinatörlüğünde, Milli Eğitim
Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Özürlüler İdaresi
Başkanlığınca müştereken yönetmelik çıkarılması yer almıştır.

1

Kanun Numarası : 5378

Kanun Kabul Tarihi : 01/07/2005

RG Tarihi : 07/07/2005

RG Sayısı : 25868
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Kanunu takiben işitme özrü, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin iletişim ihtiyaçlarını
desteklemek için işaret dilinin dil bilimi yönünden çözümlemesi ve değerlendirmesini
yapmak, yazılı ve görsel eğitim araç- gereçlerini hazırlamak, Türk işaret dili sistemini
oluşturmak, işaret dili tercümanları ile öğreticilerini yetiştirmek ve farklı uygulamaları
önlemek amaçlarıyla Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması Ve Uygulanmasına Yönelik Usul
Ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik2 çıkarılmıştır.



TİD Bilim ve Onay Kurulu (TİDBO) işaret dili ve dil bilimi konusunda yeterli bilgi ve donanıma
sahip, iki yıllık görevlendirme süresi olan, Akademisyenler arasından TDK’nın belirleyeceği 2
asil 2 yedek olmak üzere 4 kişi, TDK’dan 1 asil ve 1 yedek olmak üzere 2 kişi, ÖZİDA’dan 1 asil
ve 1 yedek olmak üzere 2 kişi, Milli Eğitim Bakanlığından 1 asil ve 1 yedek olmak üzere 2 kişi,
Kurumdan 1 asil ve 1 yedek olmak üzere 2 kişi, Federasyondan3 2 asil 2 yedek olmak üzere 4
kişiden oluşur.



Yönetmelik Kurul 3 ayda bir toplanır demektedir, ancak kurul 2006-2008 döneminde
toplamda 17 kez toplanmıştır. Sekretarya görevi Türk Dil Kurumu’ndadır. Ancak kurul toplantı
gündemi, toplantı notları veya toplantı çıktıları kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Web
sayfaları aracılığıyla da erişmek mümkün olmamaktadır. Kurulun 2006-2008 döneminde 17
kez toplandığı bilgisini dahi edinmek oldukça güç olmuştur.



KEY projesi danışma kurulunda TDK dan bir uzman temsilci yer almaktadır. İlk toplantıdan
itibaren TDK’nın yapmakta olduğu çalışmalardan dolayı kamuoyunu bilgilendirmesi
gerekliliğini “TDK çok güzel işler yapıyor ama paylaşmadığı için haksız eleştiriler de alabiliyor,
biz STK ve kamu ayağını yaptığımız her çalışmada bir araya getirmeyi ve taraflar arasında
doğru bilgilendirme, iletişim ve işbirliği kurmayı hedefleriz” söylemi sayesinde güven ilişkisi
oluşturulmuştur.



Temmuz ayında gerçekleştirilen danışma kurulu toplantısında TDK temsilcisi “sizin
toplantınızdan çıktıktan sonra başkanımızla görüştüm, STK alanında birçok çalışma var, bu
konularda paylaşımda bulunduk ve TİDBO’yu yeniden topluyoruz” demiş ve açılış toplantısına
Katılımda Engel Yok Projesi ekibini Türkiye Gençlik Federasyonu adına davet etmiştir. Toplantı
katılımcılarının listesi paylaşılmamış olmakla birlikte toplantıdaki tek sivil toplum örgütü
olduğumuz kanaati edinilmiştir.



TİDBO 2010-2012 döneminde proje ortağımız olan TİEMF 2 asil 2 yedek üye katılmaktadır. Bu
vesileyle kurulda yaşanan süreçler, alınan kararlar hakkında daha detaylı bilgi edinilmektedir.

2

RG Tarihi: 14/04/2006 RG Sayısı: 26139
İşitme özürlülerin tüm sorunlarına yönelik faaliyet gösteren en çok üyeye sahip işitme engelliler federasyon
(Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu)
3
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TDK tarafından 15-16 Ekim 2010 tarihinde Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulu, 5378 sayılı
Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun’a dayalı olarak çıkartılan ve daha sonra hazırlanan Türk İşaret Dili Sisteminin
Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik’te
belirtilen Türk İşaret Dili Sistemi’nin oluşturulabilmesi için bilgi ve veri aktarımı amacıyla
Ankara’da “Türk İşaret Dili Hazırlık Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştay üç oturum olarak
gerçekleştirilmiş ve TİD Sözlüğü Çalışma Grubu, TİD Dil Bilgisi Çalışma Grubu ve TİD Eğitim
Araç-Gereçleri Hazırlanması Çalışma Grubu olarak üç alt çalışma grubu oluşturulmuştur.
Çalıştaya katılan Kurul üyesi proje ortağımız, yedek üye olan işaret dili eğitmenimiz, çalıştayın
tercümanlığını yapan proje danışmanlarımızın bizlere yaptığı bilgilendirmeler TDK’nın
yürütücülüğünde TID sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların 2011 yatırım projesi
kapsamına alındığı ve bu gelişmenin süreci hızlandıracağı yönündedir.
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DERS-1
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi

Süre: 45 dk

Parmak egzersizi: İşaret dilinde parmakları seri kullanmanın önemi büyüktür. Bu seriliğe ulaşmak
zaman alabilir, hatta işaret dili yeni öğrenilmeye başlandığında günlük hayatta bu sıklıkta
kullanılmayan eller ve parmaklarda kasılmalar ve ağrılar oluşabilir. Bunu önlemek ve parmakları
alıştırmak amacıyla derslere başlamadan önce 1-2 dakika parmak egzersizi yapmak faydalı olacaktır.
Parmak alfabesi:
TİD parmak alfabesindeki harflerin işaretleri iki el birden kullanılarak yapılır. Özellikle işaret dilini yeni
öğrenmeye başlayanlar ve tüm kelimelerin işaretlerini henüz bilmeyenler için parmak alfabesi
oldukça kolaylaştırıcı bir araçtır. İşareti bilinmeyen kelimeler parmak alfabesindeki harfler kullanılarak
yazılabilir.
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Uygulanan ve önerilen yöntemler:
Projeksiyonla perdeye yansıtılan parmak alfabesindeki tüm harflerin işaretini öncelikle eğitmen
gösterir. Katılımcıların her birinin parmak alfabesini yeterince öğrendiğini düşündüğünde
katılımcılardan tek tek isim ve soy isimlerini yazmalarını ister.
Oyunla pekiştirme:
(1) Sandalye üzerinde sıralama: Katılımcılardan çember oluşturmaları ve isimlerinin baş harfini
parmak alfabesi kullanarak yazmaları istenir. Sandalyeler üzerinde yere inmeden baş harflere
göre alfabetik sıra oluşturmaları gereklidir. Alfabetik sıra, tek tek parmak alfabesini kullanarak
kontrol edilir.
(2) En sevdiğim hayvan: Katılımcılardan çember oluşturmaları ve içlerinden bir hayvan ismi
tutmaları istenir. Tuttukları hayvanın baş harfini parmak alfabesi kullanarak yapmaları ve
işareti yaparken alfabetik sıra oluşturmaları gereklidir.
(3) Battaniye: Grup ikiye ayrılır. 7’şer kişiden oluşan iki grubun arasına karşı taraftakilerin
görünmesini engelleyecek yeterince geniş bir battaniye ya da çarşaf gerilir, katılımcılardan
oturmaları istenir. Her gruptan öne kimin çıktığını karşı tarafa belli etmeden bir kişi gelir,
çarşaf/battaniye indirilir, karşı grupta önde olan kişinin isminin ilk harfini yapan o kişiyi kendi
grubuna kazandırır.
(4) Hızlı: Katılımcılar ikili gruplara ayrılır ve parmak alfabesinin hızlı yapılmasına yönelik 5-10
dakika alıştırma yapılır.

Not: Başlarken tüm oyunlar sırasında sözlü iletişimin kullanılmaması gerektiği belirtilmelidir.
Uygulanan ve önerilen yöntem:
BADİLİK SİSTEMİ: Katılımcıların işaret dilini yeni öğrenirken yaşadıkları zorlukları en aza indirgemek
için uygulanan yöntemlerden biridir.
Katılımcıların her biri için bir eşi başkasında olacak şekilde farklı resimli kapakları olan not defterleri
hazırlanmış bu defterlerin içine badilik sistemi ile ilgili bilgilendirme notu konulmuştur. Herkesin bir
eşi başkasında olan bir not defteri vardır ve bu şekilde badisini bulması gerekmektedir. İşaret dili
kursunun ilk haftasının ilk dersinde başlatılması gereken bu uygulamada badiler birbirlerine
kaçırdıkları derslerde öğrenilenleri göstermek, işaret dili konusunda badisine yardımcı olmak ve kurs
süresince eşli etkinliklerde birlikte çalışmak durumundadırlar.
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DERS-2
Grup büyüklüğü:

En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

İlk iletişim cümleleri:
Parmak alfabesi öğrenildikten sonra sıra ilk iletişim ifadelerine gelir. Günlük hayatta en sık
kullandığımız temel iletişim sözcükleri ve cümleleri bu derste verilir. Eğitmen işareti yapar, katılımcılar
tek tek yaparlar. Eğitmen tüm katılımcıların işaretleri doğru yaptığından emin olmalıdır.

Bu ne?
Selam
Teşekkür
ederim
İyiyim

Nasılsın?

İyi
akşamlar
Günaydın
Tekrar eder
misin?

Anladın mı?

Değil

Anladım

Anlamadım

İşaret dili biliyor
musun?
Lütfen

Var

Benim
adım………………

Yok
Adın ne?

Afedersin
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DERS-3
Grup büyüklüğü:

En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

Eğitmen işareti yapar, katılımcılar tek tek yaparlar. Eğitmen işaretlerin doğru yapıldığından emin
olmalıdır, herkesin doğru yaptığından emin olana kadar tekrarlara devam edilir.
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Olumlu-Olumsuz ifadeler: İşaret dilinde olumlu ifadeler olumsuza ilk ders öğrenilen “Değil” işareti
kullanılarak dönüştürülür. Olumsuz ifadelerde yüz ifadesi ve mimikler çok önemlidir. Değil işareti
yapılırken kaşlar ve kafa hafifçe yukarı kaldırılarak olumsuz anlam verilmelidir.
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Örnek uzun cümleler:
Öğrenilen kelimelerden oluşturulan uzun cümlelerin işaretini önce eğitmen yapar, sonra tüm grup
birlikte yapar. Tüm cümleler tamamlandıktan sonra eğitmen seçtiği katılımcıya cümlelerin işaretini
yapar ve parmak alfabesiyle yazmasını ister.
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DERS-4
Günün tekrarı
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

Uygulanan ve önerilen tekrar yöntemleri:

Gün boyunca öğrenilen tüm kelimeler projeksiyon ile sırayla yansıtılır ve tüm grup tarafından
hep birlikte işaretleri yapılarak tekrar edilir. Eğitmen işareti yapmaz, yanlış yapan olduğunda düzeltir.

Her bir kelime ya da cümlenin işareti yalnızca bir katılımcı tarafından yapılır, diğer katılımcılar
izler. İşaretini tamamlayan katılımcı bir başka katılımcıyı seçer ve bu şekilde tüm kelimeler tekrarlanır.

Eğitmen iki katılımcı seçer ve katılımcılardan karşılıklı olarak projeksiyon perdesinin iki
yanında birbirlerine bakacak şekilde durmaları istenir. Perdeye karışık olarak yansıtılan kelime ve
cümlelerin işaretlerini sırayla yapmaları istenir. Çiftler halinde tüm katılımcılar sırayla aynısını
tekrarlar.

Sessiz Yemek

Toplam 35 kişi

Süre: 1,5 saat

Yemek süresince sözlü ve yazarak iletişim yasaktır. İşaret dilini yeni öğrenmeye
başlayan bir grup ile bile ilk günden itibaren uygulanabilir. Duyan-konuşan
katılımcıların işitme engelliler ile empati kurması, doğru anlamak ve anlaşılmanın ne
kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu anlamaları için kurgulanmış hem eğlenceli hem de
zorlayıcı bir uygulamadır. Eğitim programının tüm yemeklerinde (kahvaltılar, öğle ve
akşam yemekleri) sessiz yemek uygulaması gerçekleştirilmiştir. İlk birkaç yemekten
sonra yemeklerde doğal olarak kendiliğinden yalnızca işaret dili kullanılmaya
başlanmıştır.
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Sosyal etkinlik:
İşaret dili eğitiminin ilk gününün sonunda tüm
grup hep birlikte film izlemiştir. İçinde işitme
engellilik kültürü, işitme engellilerin yaşadığı
sorunlar ve işaret dilinin kullanımı ile ilgili pek çok
sahne bulunan film sosyal etkinlik programına
özellikle konulmuştur.
Film izlendikten sonra katılımcılardan filmle ilgili
yorumlar alınmıştır.
Toplam 30 kişi
Süre: 2 saat

Başka Tanrının Çocukları (1986)
“Children of a Lesser God”
4 dalda Akademi ödüllerine aday gösterilmiş,
gerçek hayatta da işitme engelli olan Marlee
Matlin’e “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü
kazandırmıştır.
James Leeds (William Hurt) bir işitme engelliler
okulunda öğretmenlik yapmaktadır. Sarah
Norman (Marlee Matlin) ise bir zamanlar bu
okulun en parlak öğrencisi olmasına rağmen
okulda temizlikçi olarak çalışmaktadır. Dudak
okumayı reddetmekte yalnızca işaret dili ile
iletişim kurmayı tercih etmektedir. James bu güzel
ama dik başlı kıza hemen aşık olur. Ancak Sarah'ın
kalbine ulaşmak için önce onun öfkesini
yenmelidir.

Sayfa | 15

2. GÜN

DERS-5
Önceki günün tekrarı
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

Uygulanan ve önerilen tekrar yöntemleri:


Önceki gün öğrenilen kelimeler küçük kağıtlara yazılır kura çekilir ve tekrar yaptırılır.



Eğitmen parmak alfabesi ile cumartesi gününün kelimelerini işaret eder, seçilen katılımcı
işaretini yapar.



Eğitmen işareti yapar, katılımcı parmak alfabesi ile yazar.

DERS-6
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

Eğitmen işareti yapar, katılımcılar tek tek yaparlar. Eğitmen işaretlerin doğru yapıldığından emin
olmalıdır, herkesin doğru yaptığından emin olana kadar tekrarlara devam edilir.
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DERS-7
-UYGULAMAGrup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk
Uygulama çalışması katılımcıların öğrendiklerini pekiştirmeleri ve ellerini kullanma becerilerini
geliştirmeleri için hazırlanmış kısımdır. Uygulamaların oyunlarla yapılmasının katılımcıların öğrenme
süreçlerini olumlu yönde desteklediği tespit edilmiştir.
Uygulanan ve önerilen yöntem:
Sessiz film
Katılımcılar 2 gruba ayrılırlar. Sözlü iletişim kesinlikle yoktur. Daha önceden hazırlanmış kutudan kura
çeken katılımcılar sırayla kendisine çıkan filmi, diziyi, şarkıyı ya da programı işaretlerle anlatmaya
çalışır. Grubun her bir üyesi mutlaka bir kez anlatmalıdır. Anlatıcının 2 dakika süresi vardır. Bilmeye
çalışanların da 3 tahmin hakkı vardır. Tahminler parmak alfabesi ile yazılır. Eğitmen kontrol eder.
Katılımcıların öğrendikleri kelimelerin olmasına dikkat edilmesi, kelimeleri hatırlama çabalarına
destek olacak ve motivasyonlarını arttıracaktır.
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Sessiz Yemek

Toplam 35 kişi
Süre: 1,5 saat

DERS-8
-SAYILARGrup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 1 saat

Uygulanan ve önerilen yöntem:
Sayılar tek tek projeksiyon ile perdeye yansıtılır. Öncelikle eğitmen tüm sayıların işaretini gösterir,
katılımcılar tekrar ederler. 50’ye kadar sayıların işareti öğrenildikten sonra eğitmen seçtiği
katılımcıların söylediği sayının işaretini yapmasını ister. 1 milyona kadar tüm sayılar öğrenildikten
sonra herkesten ayağa kalkıp tek tek doğum yılını işaret diliyle söylemesi istenir.
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DERS-9
Günün tekrarı
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

Uygulanan ve önerilen yöntem:
Gün boyunca öğrenilen tüm kelimeler ve sayılar karışık olarak projeksiyonla perdeye yansıtılır.
Eğitmen işaretleri yapmaz, katılımcıların yapması beklenir. Eğitmen yanlış yapılan işaretlerde
müdahale eder ve doğrusunu tüm sınıfa gösterir.
Örnek cümleler: Örnek cümleleri katılımcıların yapması istenir. Eğitmen işareti göstermez, yanlış
yapılan işaretler olursa düzeltir.
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ÖDEV:
1. Parmak alfabesini hızlı ve doğru biçimde
tamamlama
2. İsmini ve soy ismini parmak alfabesiyle hızlı
yazma
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2.HAFTA

1.GÜN

DERS-1
ÖDEV KONTROL
&
ÖNCEKİ HAFTANIN TEKRARI
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

5 dakika parmak ve mimik egzersizi :
Derse başlamadan önce parmakların ısınması ve yüzün mimik kullanımına alışması amacıyla mutlaka
yapılması önerilir.
Uygulanan ve önerilen yöntemler:
1.

Tüm katılımcılar parmak alfabesini baştan sona sayarlar. Parmak alfabesini doğru ve en hızlı

tamamlayana (kronometre ile zaman tutularak) ödül verilir.
2.

Grup kendi içinde 3’e ayrılır. “Geçen hafta hangi kelimeleri öğrendik-hatırlıyoruz?” 10 dakika

hazırlık için, 10 dakika sunum için zaman verilir.
3.

Tüm kelimeler karışık sırayla projeksiyon ile perdeye yansıtılırak tekrar yapılır.
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DERS-2
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

Eğitmen işareti yapar, katılımcılar tek tek yaparlar. Eğitmen işaretlerin doğru yapıldığından emin
olmalıdır, herkesin doğru yaptığından emin olana kadar tekrarlara devam edilir.

NOT : Öğrenilen tüm fiillerin olumsuz halleri de olumlu hallerinin ardından gösterilir, eğitmen
gerek duydukça şahıs çekimleri de yapılır. Örnek: Ben bindim, onlar binmediler, o yürüdü, sen
indin mi?, biz evlenmedik..vb.
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Pekiştirici oyun:
Şaşırtmacalı Sorular:
Öğrenilen aile fertlerine ait işaretlerin pekiştirilmesi amacıyla kurgulanan oyunda eğitmen
projeksiyon ile perdeye soruları tek tek yansıtır. Bu soruların her birini eğitmenin seçeceği yalnızca 1
kişi cevaplandırır.
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DERS-3
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

Bu dersten itibaren işaret dili temel iletişim kelime ve cümlelerinin yanı sıra onlara paralel olarak
Katılımda Engel Yok Projesi ile ilişkili kelime ve ifadeler verilmeye başlanır. Bundan sonra ders başına
düşen yeni kelimelerin sayısı belirli oranda artırılarak ilerlenir. Katılımcıların yeni öğrenilen
kelimelerden yeni cümleler üretmeleri teşvik edilir.
Eğitmen işareti yapar, katılımcılar tek tek yaparlar. Eğitmen işaretlerin doğru yapıldığından emin
olmalıdır, herkesin doğru yaptığından emin olana kadar tekrarlara devam edilir.
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ÖRNEK CÜMLELER:
Katılımcıların zaman geçirmeden öğrenilen kelimeler ile cümleler oluşturmaları gereklidir. Öncelikle
eğitmen tarafından aşağıdaki cümleler projeksiyon ile perdeye yansıtılır, önce eğitmen cümlenin
işaretini yapar sonra katılımcılar tekrar ederler.
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DERS-4
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

Eğitmen işareti yapar, katılımcılar tek tek yaparlar. Eğitmen işaretlerin doğru yapıldığından emin
olmalıdır, herkesin doğru yaptığından emin olana kadar tekrarlara devam edilir.
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Sessiz Yemek

Toplam 35 kişi
Süre: 1,5 saat

Sosyal etkinlik-Halı Saha maçı
İşitme engelli gençlerle, katılımcılardan oluşturulan (kadın-erkek karışık) 2 karma takım halı saha maçı
yapmıştır. Maç öncesinde Çankaya İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği’ne üye gençler ile eğitici
adayları bir araya gelmiş bu sayede temel düzeyde işaret diliyle iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı
sağlanmıştır.
Maç sırasında ise eğitici adayları ile işitme engelli gençler arasında karşılıklı öğrenme deneyimleri
gözlenmiştir. Eğitici adaylarından bazılarının işitme engelli gençlere istem dışı bir alışkanlıkla yüksek sesle
seslenerek pas istemesi gibi yaşayarak öğrenme süreçleri gerçekleşmiştir.
Toplam 45 kişi
Süre: 2,5 saat
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2.GÜN

DERS-5
ÖNCEKİ GÜNÜN TEKRARI
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi

Süre: 45 dk

5 dakika parmak ve mimik egzersizi :
Derse başlamadan önce parmakların ısınması ve yüzün mimik kullanımına alışması amacıyla mutlaka
yapılması önerilir.
Uygulanan ve önerilen yöntemler:


Gün boyunca öğrenilen tüm kelimeler ve sayılar karışık olarak projeksiyonla perdeye yansıtılır.

Eğitmen işaretleri yapmaz, katılımcıların yapması beklenir. Eğitmen yanlış yapılan işaretlerde
müdahale eder ve doğrusunu tüm sınıfa gösterir.


Önceki gün öğrenilen tüm kelimeler kağıda yazılır ve bir kutuya karışık olarak konulur. Derse

başlarken tüm katılımcılar 10’ar tane kelime 1’er tane de cümle çeker. Sırayla hepsinin işaretini
yapmaya çalışır. Eğitmen yanlış yapılan işaretlerde müdahale eder ve doğrusunu tüm sınıfa gösterir.

DERS-6
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

Eğitmen işareti yapar, katılımcılar tek tek yaparlar. Eğitmen işaretlerin doğru yapıldığından emin
olmalıdır, herkesin doğru yaptığından emin olana kadar tekrarlara devam edilir.
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DERS-7
UYGULAMA
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi

Süre: 45 dk

Uygulanan ve önerilen yöntemler:
Kulaktan kulağa oyununun işaret dili versiyonu:
Katılımcılar tek sıra halinde sırtları eğitmene dönük olarak ayakta dizilir. İlk sırada duran kişiye daha
önceden hazırlanmış uzun bir cümle okutulur. Okuduğu cümleyi arkasında duran kişiye işaret diliyle
anlatması gereklidir. Yalnızca 2 tekrar hakkı vardır. Anlattığı kişi cümleyi anladığı şekliyle kendi
önündeki katılımcıya işaretle anlatmaya çalışır. Bu esnada henüz kendisine sıra gelmeyen
katılımcıların arkası mutlaka dönük olmalıdır ki anlatılan cümleyi görmesinler. En sondaki kişinin
anladığını yüksek sesle söylemesi gereklidir. İlk anlatmaya başlayan kişi cümlenin doğrusunu söyler ve
cümlenin arada ne gibi değişikliklere uğradığı anlaşılır. Tamamı doğru söylenen her bir cümle için
gruba minik ödüller verilebilir. Her katılımcı bir kez en öne geçip ilk anlatıcı olana kadar oyun devam
eder. Buna uygun cümleler önceden hazırlanmalıdır.

Sessiz Yemek

Toplam 35 kişi
Süre: 1,5 saat
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DERS-8
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

Eğitmen işareti yapar, katılımcılar tek tek yaparlar. Eğitmen işaretlerin doğru yapıldığından emin
olmalıdır, herkesin doğru yaptığından emin olana kadar tekrarlara devam edilir.
GRAMER BİLGİSİ: Bu derste öğrenilen fiillerden bazılarının (aşağıda koyu renkle işaretlenen) olumsuz
halleri “değil” eklenerek yapılmamaktadır. Fiillerin olumsuz hallerinin farklı işaretleri mevcuttur. Bu
fiiller; İstemek, olmak ve vermek kelimeleridir.
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Haftanın günleri:

Mevsimler:

Sayfa | 35

DERS-9
Günün tekrarı
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi

Süre: 45 dk

Uygulanan ve önerilen yöntem:
Gün boyunca öğrenilen tüm kelimeler ve sayılar karışık olarak projeksiyonla perdeye yansıtılır.
Eğitmen işaretleri yapmaz, katılımcıların yapması beklenir. Eğitmen yanlış yapılan işaretlerde
müdahale eder ve doğrusunu tüm sınıfa gösterir.

ÖDEV:
1-Katılımda Engel Yok Projesinin kısa tanıtımının
öğrenilen kelimeler yardımıyla yapılması.

-
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3.HAFTA
(Telafi haftası)

1 ve 2.GÜN

DERS-1
Grup büyüklüğü:
En fazla 16 kişi
Süre: Toplam 14 saat

Uygulanan ve önerilen yöntemler:
1.

Tüm katılımcılar parmak alfabesini baştan sona sayarlar.

2.

Tüm kelimeler karışık sırayla projeksiyon ile perdeye yansıtılarak tekrar yapılır.

3.

Her bir katılımcıya önceden hazırlanmış ve minik kartonların üzerine çizilmiş işaretler verilir,

katılımcılar bu işaretleri kimseye göstermemelidir. Eğitmende de bu işaretli kartonların birer
örneklerinden bulunur. Program devam ederken aniden eğitmen elindeki işaretlerden birini seçer ve bu
işaretin bulunduğu katılımcıya 3 kelime verir. Bu kelimelerden hızlı bir şekilde cümle yapması beklenir.
Eğitmen yine aniden elindeki işaretlerden 2 tane seçer ve bu işaretlerin bulunduğu katılımcılar ayağa
kalkarak karışık olarak yansıtılan kelimelerin işaretlerini sırayla yaparlar.
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4.HAFTA

1.GÜN

DERS-1
ÖDEV KONTROL
Parmak ve mimik egzersizleri
ÖNCEKİ HAFTANIN TEKRARI
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 1 saat

Ödev kontrolü:
2. haftanın sonunda verilen ödev yani Katılımda Engel Yok Projesinin kısa tanıtımı tüm katılımcılara
tek tek yaptırılır. Tanıtımı yaparken hangi kısımlarda zorlandıkları eğitmen tarafından sorulur. Bu
tanıtımın hangi kelimeleri öğrenmiş olsalardı daha kolaylıkla yapabilecekleri sorulur. Bu kelimelerin
bir listesi çıkartılır. Eğitmen bu kelimelerin işaretlerini gösterir.
5 dakika parmak ve mimik egzersizi :
Derse başlamadan önce parmakların ısınması ve yüzün mimik kullanımına alışması amacıyla mutlaka
yapılması önerilir.
Tekrar için uygulanan ve önerilen yöntemler:
- Aile saadeti oyunu: Bu oyun gençlik çalışmalarında sıklıkla kullanılan ve ismi meyve salatası olarak
bilinen etkinlik öncesi canlandırıcı amaçla uygulanan bir oyundur. Bu oyun işaret dili kursuna aile
saadeti ismiyle adapte edilmiştir. Orjinalinde meyve isimleri kullanılırken bu versiyonunda bir önceki
hafta öğrenilen aile fertlerinin isimleri kullanılır. Öncelikle kişi sayısı kadar sandalye çember halinde
dizilir, katılımcıların sandalyelere oturması istenir. Bir katılımcı ortada ebe olacaktır. Boşta hiçbir
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sandalye olmaması gereklidir. Eğitmen ortadaki ebe de dahil sırayla herkese hala, teyze, anne ve
dede rollerini verir (Kişi sayısı artarsa aile ferdi çeşidi de artırılabilir). Ebenin amacı sandalyelerden
birine oturabilmektir. Bu yüzden aile fertlerinden istediği birinin işaretini herkesin görebileceği
şekilde kendi etrafında dönerek yapar ve o aile fertleri yer değiştirirler. Örneğin hala işareti yaparsa
çemberdeki tüm “hala” lar kalkıp yer değiştirmelidir. Bu değişikliği fırsat bilip ebe boş bir sandalyeye
oturmaya çalışır. Sıradaki ebe de aynı şekilde bir aile ferdi ismini söyler ve oyun devam eder. Ebe eğer
“aile” işareti yaparsa tüm katılımcılar ayağa kalkıp sandalye değiştirmek zorundadırlar.
- Karışık slaytlardan tekrar: 2.haftanın karışık slaytlarından hep birlikte tekrar edilir, tekrar haftasında
oluşturulan yeni cümlelerden kura çekilerek herkes için yeterli tekrar yapıldığından emin olunur.
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DERS-2
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

Eğitmen işareti yapar, katılımcılar tek tek yaparlar. Eğitmen işaretlerin doğru yapıldığından emin
olmalıdır, herkesin doğru yaptığından emin olana kadar tekrarlara devam edilir.
Bu derste meslekler, başta Katılımda Engel Yok Projesi uygulama illeri olmak üzere katılımcıların kendi
memleketleri olan iller ve ayrıca kıtalar öğrenilmiştir.
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DERS-3
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

Bir önceki ders öğrenilen kelimelerden kurulmuş örnek cümleler: Önce eğitmen işareti gösterir,
sonra hep birlikte işaret tekrarlanır.
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Uygulanan ve önerilen yöntem:
Tüm katılımcılar tek tek doğum tarihlerini söylerler
(Örnek: Ben 12 Aralık 1981’de doğdum.)
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DERS-4
Günün tekrarı
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

Uygulanan ve önerilen yöntemler:
Gün boyunca öğrenilen tüm kelimeler karışık olarak projeksiyonla perdeye yansıtılır. Eğitmen
işaretleri yapmaz, katılımcıların yapması beklenir. Eğitmen yanlış yapılan işaretlerde müdahale eder
ve doğrusunu tüm sınıfa gösterir.
-Türkiye Haritası: Katılımcılar kurayla bir şehir seçerler, hiç konuşmadan Türkiye Haritasını
oluşturmaları istenir.
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Sessiz Yemek

Toplam 35 kişi
Süre: 1,5 saat

Sosyal etkinlik: “KEY Eğitici adayları anlatıyor…”
Her biri işitme engellilerin dünyasıyla, işitme engellilik kültürüyle ve işaret diliyle Katılımda Engel Yok
Projesi sayesinde tanışan eğitici adaylarından bu projenin onlar için ne anlama geldiğini paylaşmak
isteyenlerle bir video çekimi etkinliği gerçekleştirildi.
Video çekiminde yer almak isteyen eğitici adayları projeye dair duygu ve düşüncelerini paylaştıkları esnada
diğer eğitici adayları da yan salonda Çankaya İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği üyesi işitme
engelli gençlerle birlikte sohbet edip, oyunlar oynadılar. Bu sayede işaret dili pratiği yapma ve işitme
engellilik kültürünü yakından gözlemleme fırsatı buldular. Sürecin başından itibaren işitme engellilerle
eğitici adayları arasında çok yakın dostluklar kuruldu.
Toplam 40 kişi
Süre: 2,5 saat
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2.GÜN

DERS-5
Önceki günün tekrarı
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi

Süre: 45 dk

-5 dakika parmak ve mimik egzersizi :
Derse başlamadan önce parmakların ısınması ve yüzün mimik kullanımına alışması amacıyla mutlaka
yapılması önerilir.
Uygulanan ve önerilen yöntemler:
-Önceki gün öğrenilen tüm kelimeler karışık olarak projeksiyonla perdeye yansıtılır. Eğitmen işaretleri
yapmaz, katılımcıların yapması beklenir. Eğitmen yanlış yapılan işaretlerde müdahale eder ve
doğrusunu tüm sınıfa gösterir.
- Grup 2 ye ayrılır. İki grup sırayla yarışır. 3 dakika süre tutulur. Projeksiyonla perdeye yansıtılan
aşağıdaki cümlelerden eğitmene 3 dakika içinde en çok doğru cümle anlatan grup kazanır. Kazanan
gruba 1 büyük paket jelibon verilir.

Yarın çok yararlı bir eğitime katılmamız gerekli
Bingöl’deki üniversitede yeni bir bölüm açılmış
Siyaset bilimi bölümünü okumak gerçekten zor mu?
5 yıl sonra bugün nerede ne iş yapıyor olacaksın?
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3 hafta önce bugün ne düşünüyordun şimdi ne düşünüyorsun?
Koyu renk takım elbise giymeyi hiç ama hiç sevmiyorum
Sonraki sene Eylül ayında Eskişehir’de benimle bisiklete binmek
ister misin?
Kızım bana şu kırmızı dosyayı verir misin?
Bayramda havalar soğuk mu olacak yoksa sıcak mı?
Yeşil zeytin değil siyah zeytin yemeyi daha çok seviyorum
Hemşire bordo ruj sürmüş, hiç güzel olmamış
İstanbul 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti oldu
Geçen yıl tatili Muğla’da yaptım, bu yıl Mersin’i düşünüyorum
Benim psikoloğa gitmem gerek, lütfen benimle birlikte gelir misin?

DERS-6
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

Eğitmen projeksiyonla perdeye yansıtılan işareti yapar, katılımcıların tekrar etmesi beklenir. Eğitmen
işaretlerin doğru yapıldığından emin olmalıdır, herkesin doğru yaptığından emin olana kadar
tekrarlara devam edilir.
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DERS-7
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

Eğitmen projeksiyonla perdeye yansıtılan işareti yapar, katılımcıların tekrar etmesi beklenir. Eğitmen
işaretlerin doğru yapıldığından emin olmalıdır, herkesin doğru yaptığından emin olana kadar
tekrarlara devam edilir.
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BARIŞMAK

HİÇ

CİDDİ

YALAN

ÖZGÜR

PİŞMAN

RÖPORTAJ

YAKIŞIKLI

SAHTE

SEVGİLİ

MERAK ETMEK

SEVİNMEK

HEYECANLANMAK

KIZMAK

BIKMAK

TAHMİN
ETMEK

SAKIN

TAKİP ETMEK

DİKKAT

ALIŞVERİŞ

SÖZLEŞME

TEK

ÇİFT

KELİME
ŞÜPHELENMEK

SÖZCÜK

Sessiz Yemek

Toplam 35 kişi
Süre: 1,5 saat

DERS-7
DİYALOG ÇALIŞMASI
Grup büyüklüğü:
En fazla 30 kişi
Süre: 1 saat

Katılımcıların işaret dilinde öğrendikleri kelime sayısı ve cümle kurma becerisi arttıkça derslerde daha
çok öğrenilenleri uygulamaya ve konuşma pratiğini geliştirmeye yönelik egzersizler yapılmalıdır.
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Uygulanan ve önerilen yöntem:
Aşağıdaki örnek diyaloglar tanışma temel diyaloglarıdır. Sırayla projeksiyonla perdeye yansıtılır. Her
bir diyalog için 2’şer kişi seçilir ve verilen örnek diyalogların ön çalışma olmadan yapılması istenir.
Perdeye yansıtılan diyalogtaki kendi sine ait cümleyi gören katılımcının bu cümlenin işaretini yapması
beklenir. Aynı diyalog en az 3 çifte daha yaptırılır.

Diyalog 1
Ali

:

Merhaba benim adım Ali ,

Leyla

:

Merhaba ben de Leyla, ben sizi tanımıyorum

Ali

:

Aynı apartmanda oturuyoruz, komşuyuz

Leyla

:

Ben sizi hiç görmedim

Ali

:

Evet doğru çünkü ben erken saatte işe gidiyorum ve geç
dönüyorum

Leyla

:

Okuyor musun?

Ali

:

Hayır, çalışıyorum

Leyla

:

Nerede çalışıyorsun?

Ali

:

Kızılay’da

Leyla

:

Ne iş yapıyorsun?

Ali

:

Beden eğitimi öğretmeniyim

Leyla

:

Evli misin?

Ali

:

Hayır, evli değilim

Leyla

:

Ailenle beraber mi yaşıyorsun?

Ali

:

Ben yalnız yaşıyorum, sen?

Leyla

:

Ben dedem, ananem, eniştem ve teyzem ile beraber
yaşıyorum

Ali

:

Tanıştığımıza memnun oldum
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Leyla

:

Ben de çok memnun oldum

Ali

:

Görüşmek üzere

İrem

:

Merhaba benim adım İrem senin adın ne?

Burak

:

Selam benim adım Burak.

İrem

:

Okula yeni mi geldin? Geçen sene seni görmedim

Burak

:

Evet, okula yeni geldim.

İrem

:

Nereden geldin?

Burak

:

Kütahya’dan geldim. Sen hangi bölümde okuyorsun?

İrem

:

Ben siyaset bilimi bölümünde okuyorum.

Burak

:

Ben de siyaset bilimi bölümünde okuyorum. Kaçıncı

Diyalog 2

sınıftasın?
İrem

:

Ben 3. Sınıftayım. 1. Sınıf kitaplarımı verebilirim sana ister
misin?

Burak

:

İsterim çok teşekkür ederim.

İrem

:

Yarın sabah okulun girişinde buluşalım olur mu?

Burak

:

Tamam saat 9:00’da görüşürüz.

İrem

:

Görüşürüz
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Badilerle 2’li diyalog çalışması:
2’li badilerden oluşan gruplar halinde şimdiye kadar öğrenilen kelimeler kullanılarak diyaloglar
hazırlanır. Konu sınırlaması yoktur. Mümkün olduğunca bilinen işaretler üzerinden bir diyalog
oluşturulması gerektiği belirtilir.
Diyalogların 2 kişilik, en az 15, en fazla 30 cümleden oluşması gerekmektedir.

DERS-9
Günün tekrarı
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

Uygulanan ve önerilen yöntem:
Gün boyunca öğrenilen tüm kelimeler ve sayılar karışık olarak projeksiyonla perdeye yansıtılır.
Eğitmen işaretleri yapmaz, katılımcıların yapması beklenir. Eğitmen yanlış yapılan işaretlerde
müdahale eder ve doğrusunu tüm sınıfa gösterir.

ÖDEV:
İşaret dilinde özgeçmiş hazırlanması

-
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5.HAFTA

1.GÜN

DERS-1
ÖDEV KONTROL
Parmak ve mimik egzersizleri
ÖNCEKİ HAFTANIN TEKRARI
Grup büyüklüğü:
En fazla 30 kişi
Süre: 1 saat

5 dakika parmak ve mimik egzersizi :
Derse başlamadan önce parmakların ısınması ve yüzün mimik kullanımına alışması amacıyla mutlaka
yapılması önerilir.
Ödev kontrolü:
Önceki haftanın sonunda verilen ödev, yani hazırlamış oldukları işaret dilinde özgeçmişleri tüm
katılımcılara tek tek yaptırılır. Hangi kısımlarda zorlandıkları eğitmen tarafından sorulur. Bu tanıtımın
hangi kelimeleri öğrenmiş olsalardı daha kolaylıkla yapabilecekleri sorulur. Bu kelimelerin bir listesi
çıkartılır. Eğitmen bu kelimelerin işaretlerini gösterir.
Tekrar için uygulanan ve önerilen yöntemler:
-2 kelime-1 cümle: Eğitmen 1 kişi seçer ve konuşmadan parmak alfabesiyle yazarak önceki haftalarda
öğrenilen 2 kelime verir. Seçtiği kişi bu 2 kelimeyi kullanarak bir cümle oluşturmalıdır. Bu kez cümleyi
oluşturan kişi başka bir katılımcıyı seçer ve yeni bir cümle oluşturması için 2 farklı kelime verir. Bu
şekilde tüm katılımcıların birer cümle oluşturmaları sağlanır. Cümle oluşturmada zorlanan ya da
başarılı olamayan katılımcıların ceza olarak özgeçmişlerini işaret diliyle yeniden anlatmaları ya da
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1’den 30’a kadar sayıları işaret diliyle göstermeleri istenir. Bu cezaya grup hep birlikte karar verirse
daha eğlenceli olur.
- Karışık slaytlardan tekrar: 2.haftanın karışık slaytlarından hep birlikte tekrar edilir, tekrar haftasında
oluşturulan yeni cümlelerden kura çekilerek herkes için yeterli tekrar yapıldığından emin olunur.

DERS-2
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 1 saat

Eğitici adaylarının proje kapsamında illerde eğitimini verecekleri 4 ana başlıktan biri olan “Haklar”
konusuyla ilgili bilmeleri gereken kelimeler bu derste verilir.
Eğitmen projeksiyonla perdeye yansıtılan işareti yapar, katılımcıların tekrar etmesi beklenir. Eğitmen
işaretlerin doğru yapıldığından emin olmalıdır, herkesin doğru yaptığından emin olana kadar
tekrarlara devam edilir.

HAK

HUKUK

SAĞLIK

VATANDAġ

TEMEL

ÖZGÜRLÜK

YASAK

KURAL

SAYGI

KABUL ETMEK

GEREKLĠ

SADECE

EVRENSEL

DÜNYA

AYRIMCILIK/AYIRMAK

KĠġĠLĠK

KORUNMA-KORUMA

ÖZELLĠK

ANAYASA

MEDENĠ KANUN
DOKUNULMAZ

CEZA KANUNU

YÖNETMELĠK

EġĠTLĠK

DOKUNULMAZLIK
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POZĠTĠF
VAZGEÇĠLMEZ

UYMAK

DEMOKRASĠ

ÖZEL

TÜKETĠCĠ

YAġAMA HAKKI

AYRIMCILIK

MAL SAHĠBĠ
OLMA

BĠRLEġMĠġ
BĠRLEġMĠġ

AVRUPA

MĠLLETLER

KONSEYĠ

AVRUPA ĠNSAN

MĠLLETLER

HAKLARI

ENGELLĠ

SÖZLEġMESĠ

HAKLARI
SÖZLEġMESĠ

ÜCRETSĠZ

ĠNDĠRĠMLĠ

ÖNCELĠKLĠ

ĠġKUR

TĠDBO

TBMM

ĠġSĠZ

ĠFADE VERMEK

BEDAVA

BAġBAKANLIK

TÜRK DĠL
KURUMU

BULMAK

POLĠTĠKA

MADDE

HAKĠM

MAHKEME

TRAFĠK POLĠSĠ

SAVCI

DAVA

ULAġMAK
DĠLEKÇE
ERĠġMEK

ÇAĞIRMAK

MAĞDUR

SANIK

ġÜPHELĠ
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SOSYAL
HATA

YARDIMLAġMA
VE DAYANIġMA

YOKSULLUK
FARKETMEK
FAKĠRLĠK

VAKFI

ġĠDDET

KÖMÜR

YĠYECEK

DEZAVANTAJ

AVANTAJ

ALIġKANLIK

GELENEK

GEÇERLĠ OLAN

SAĞLAMAK

ÜSTÜN YARAR

ĠSTĠSNA

BĠLĠNÇ
YÜKSELTME

TEMĠN ETMEK

KAPASĠTE

KAMPANYA

BAġLATMA

DEVAM ETTĠRME

OLUMLU

OLUMSUZ

UYGULAMAK

ACĠL

DURUM

TEDBĠR

TANIK

SORUġTURMA

GEREKÇE
GÜVENLĠ

KEYFĠ

GEREKLĠ

SEBEP
GÜVENLĠK

KISITLAMAK

ĠNSAN HAKLARI

KISITLANMAK

HUKUKU

YASAL

BAġVURMAK

YARGI
ĠDARĠ
YARGISAL

KABUL ETMEK

REDDETMEK
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DERS-3
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 30 dk

Cümle kurma çalışması: Haklar konu başlığında bir önceki ders öğrenilen kelimelerden cümleler
projeksiyonla perdeye yansıtılır. Herkes tek tek ayağa kalkarak eğitmen göstermeden cümleyi işaretle
yapmaya çalışır. Yanlış yapıldığında eğitmen müdahale eder ve doğrusunu sınıfa gösterir.

Hakim sanığın ifadesini, mağdurun beyanını almak istedi

Savcı acil durumlarda koruma ve güvenlik tedbiri alır

Evrensel İnsan Hakları Hukukuna göre ayrımcılık yapmak yasaktır

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesinde engellilere pozitif
ayrımcılık maddesi vardır

İŞKUR’un hükümetle birlikte işsizlik sorununu çözmesi zorunlu

Bu sene sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yoksullara kömür ve
yiyecek yardımı yapmadı
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dilekçeyle başvurdum red kararı
geldi
Eşitlik ve özgürlük vazgeçilmez haklardır

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi öncelikli olarak derneklerin
kapasitesini artırmaya çalışıyor

Başbakanlık, Türk Dil Kurumu ve TİDBO hakkında hazırladığı
araştırma raporunu TBMM’ye gönderdi

Engellilerin otobüslere indirimli binmeye hakkı vardır

DERS-4
GRUP ÇALIŞMASI
Grup büyüklüğü:
En fazla 30 kişi
Süre: 45 dk

GRUP ÇALIŞMASI:
“Daha daha neler öğrenmek isterim…?”
Grup çalışmasına başlamadan önce katılımcılardan 4 grup oluşturmak için bir oyun oynanır.
Hayvanlar alemi:
Grup oluşturma oyunudur. Öncesinde hazırlanan kurbağa, pelikan, fil ve timsah hayvanlarının
isimlerinin yazılı olduğu 4 farklı renkte post-it ler katılımcıların sandalyelerinin altına yapıştırılır. Dikkat
edilmesi gereken nokta her katılımcıya bir post it düşmesi ve 4 gruba eşit sayıda bölünüyor
olunmasıdır.
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Sonrasında katılımcılardan sandalyelerinin altına yapıştırılmış post-itlere kimseye göstermeden
bakmaları ve hangi hayvan olduklarını kimseye söylememeleri istenir. Kendilerini bir ormanda hayal
etmeleri istenen katılımcıların dolaşırken oldukları hayvanın hareketlerini yapmaları gereklidir. Bu
sırada hiç konuşmadan ve ses çıkarmadan yalnızca hareketlere dikkat ederek kendileriyle aynı
hayvanın hareketlerini yapanlarla bir grup olmaları beklenir. Herkes kendi grubunu bulduktan sonra
grup çalışmasına başlanabilir.
“Daha daha neler öğrenmek isterim…?” grup çalışması için her gruba bir büyük renkli karton ve
renkli kalem verilir. Her grubun işaret dili kursunda şimdiye kadar verilmiş kelimeler dışında ayrıca
öğrenmek istedikleri her grup için eşit olmak kaydıyla belli sayıda kelime yazmaları istenir. Bu
kelimelere grup ortaklaşa karar vermelidir. Bu kelimelerin işaretleri son hafta öğretilir.

Sayfa | 60

DERS-5
Günün tekrarı
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

Uygulanan ve önerilen yöntemler:
Gün boyunca öğrenilen tüm kelimeler karışık olarak projeksiyonla perdeye yansıtılır. Eğitmen
işaretleri yapmaz, katılımcıların yapması beklenir. Eğitmen yanlış yapılan işaretlerde müdahale eder
ve doğrusunu tüm sınıfa gösterir.

Sessiz Yemek

Toplam 35 kişi
Süre: 1,5 saat
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Sosyal etkinlik: Çankaya İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği Açılışı
Derneğin yeni ofisinin açılışına Katılımda Engel Yok Projesi eğitici adayları, eğitmenleri ve proje ekibi
katıldı. İşaret dilini kullanabilir seviyeye ulaşan eğitici adayları çoğu işitme engelli olan yaklaşık 70 kişilik
davetlilerle 3 saat boyunca iletişim kurma olanağı buldular. Ayrıca açılışa işaret dili hakkında akademik
çalışmalar yürüten çok sayıda araştırmacı, dil bilimci ve akademisyen de katıldı. Öğrendiklerini pratikte
kullanma şansı bulan katılımcılar başlangıçta işitme engellilerin işaret dili konuşma hızı yüzünden
zorlansalar da işaret dilini yeni öğrenmeye başladıklarını söylediklerinde karşı tarafın anlayışıyla bu
sorunun üstesinden geldiler. Bu etkinlik sayesinde işitme engellilerin kendi dillerini öğrenmeye çabalayan
kişileri gördüklerinde ne kadar mutlu olduklarını ve ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştıkları
gözlemlendi.
Ortalama 100 kişi
Süre: 3 saat
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2.GÜN

DERS-6
Önceki günün tekrarı
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

5 dakika parmak ve mimik egzersizi :
Derse başlamadan önce parmakların ısınması ve yüzün mimik kullanımına alışması amacıyla mutlaka
yapılması önerilir.

Uygulanan ve önerilen yöntemler:
- Önceki gün öğrenilen tüm kelimeler karışık olarak projeksiyonla perdeye yansıtılır. Eğitmen işaretleri
yapmaz, katılımcıların yapması beklenir. Eğitmen yanlış yapılan işaretlerde müdahale eder ve
doğrusunu tüm sınıfa gösterir.
- 2’şer kişi kaldırılır ve bir önceki gün açılışta olanlarla ilgili işaret dilinde sohbet etmeleri istenir. Bu
şekilde 3 çift kaldırılarak bir önceki günün özeti yapılır.

DERS-7
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

Eğitici adaylarının proje kapsamında illerde eğitimini verecekleri 4 ana başlıktan biri olan “Proje
hazırlama” konusuyla ilgili bilmeleri gereken kelimeler bu derste verilir.
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Eğitmen projeksiyonla perdeye yansıtılan işareti yapar, katılımcıların tekrar etmesi beklenir. Eğitmen
işaretlerin doğru yapıldığından emin olmalıdır, herkesin doğru yaptığından emin olana kadar
tekrarlara devam edilir.
Sebep

Sonuç

Sorun

Çözüm

Ağaç

Planlamak

Hedef

Genel Hedef (Amaç)

Özel Hedef (Amaç)

Faaliyet Programı
(Günlük Programı)

Ġzleme

Takip

Değerlendirme

Gerekçe

Belirli

Süre

Rapor

Ara Rapor

YaygınlaĢtırma

Yönetim

Hazırlık

Uygulama (yapma)

Beyin Fırtınası

Bütçe

Maddi / Parasal

Ayni

Denetim

Örnek

Bilgi ağı

Torpil

Hibe

Kaynak

Fon

Ulusal Ajans

Merkezi Finans ve Ġhale
Birimi

Dünya Bankası

Ġġ-KUR

Proje ekibi

Ġnsan Kaynağı

Ġdari giderler

Sponsorluk
(Sponsor)

Ġmza listesi

Konaklama

Seyahat-Yolculuk

Ağırlama

Ġkram

Koordinatör

DanıĢman
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Uzman

Atölye – ÇalıĢtay

Organizasyon

Çıktı – Proje çıktısı

Seminer

AfiĢ

BroĢür

Basılı malzeme

Proje ürünleri/malzemeleri

Hazırlamak

Yerel

Ulusal

Uluslararası

Potansiyel

Toplantı salonu –
Konferans salonu

DERS-8
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

Eğitmen projeksiyonla perdeye yansıtılan işareti yapar, katılımcıların tekrar etmesi beklenir. Eğitmen
işaretlerin doğru yapıldığından emin olmalıdır, herkesin doğru yaptığından emin olana kadar
tekrarlara devam edilir.

Hastane

Noter

Zabıta

Belediye

Adliye

Ekmek

Pilav

Çorba

Köfte

Et

Tavuk

Balık

Döner

Kebap

Salata

Kola

Fanta

Gazoz

Ayran

Meyve
Suyu

Seftali

Vısne

Portakal

Mandalina

Elma
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Kuruyemıs

Pasta

Hamburger Mantı

Patates

Kavun

Karpuz

Yumurta

Limon

Bira

kızartması

SARap

Rakı

Kek

YAG

Süt

Üzüm

Börek

Simit

Peynir

TereyAG

Kahve

Çay

Çikolata
Reçel

Bal
Çokokrem

Parfüm

Orkid

TrAS bıçAGI

SAMPuan

SAC kremi

DUS jeli

Törpü

TrAS losyonu

TrAS köpÜGÜ

SAL

t-shirt

Mini elbise

Kolye

DIS fırçası

DIS macunu

Oje

El kremi

Yüzük

Tarak

Tırnak makası

Küpe

AGDa

Çorap

Atlet

Hırka

Palto – Kaban

Çizme

Terlik

Mayo – bikini

GünES losyonu

SAPka

sEMSiye

SEZlong
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Sessiz Yemek

Toplam 35 kişi
Süre: 1,5 saat

DERS-9
DİYALOG ÇALIŞMASI
Grup büyüklüğü:
En fazla 30 kişi
Süre: 1 saat

4’lü diyalog çalışması:
Katılımcıların 4’lü grup olması istenir. Gruplar oluşturulurken badilerden oluşan 2’li gruplar diğer bir
badi grubuyla bir araya gelerek 4’lü grubu oluşturur. Her grup kurayla aşağıdaki konulardan birini
seçer ve bu konuyla ilgili 4 kişinin de dahil olduğu işaret diliyle bir mizansen yaratmaları istenir. Ön
hazırlık ve sunumlar için 30’ar dakika verilir.
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DERS-10
Günün tekrarı
Grup büyüklüğü:
En fazla 14 kişi
Süre: 45 dk

Uygulanan ve önerilen yöntem:
Gün boyunca öğrenilen tüm kelimeler ve sayılar karışık olarak projeksiyonla perdeye yansıtılır.
Eğitmen işaretleri yapmaz, katılımcıların yapması beklenir. Eğitmen yanlış yapılan işaretlerde
müdahale eder ve doğrusunu tüm sınıfa gösterir.
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6.HAFTA
1.GÜN

İşaret dili eğitiminin 6. ve son haftası proje ortağı
Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu’nun olağan
genel kurulu sebebiyle İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
Bu sebeple 23 Ekim 2010 günü katılımcılar sabahtan
akşama kadar genel kurul toplantısını izlemiş, pek çok
farklı ilden genel kurula katılmak üzere gelen işitme
engelli delegelerle iletişim kurma olanağı bulmuşlardır.
İşaret dili bölgesel ve yöresel olarak değişiklik
göstermektedir. Örneğin İstanbul’da kullanılan
işaretlerle Diyarbakır’da kullanılan işaretler arasında
farklılık görülebilmektedir. İşaret dili eğitimin ardından
13 farklı ilde gençlere eğitim verecek eğitici adayları için
bu genel kurul farklı illerin işaretlerini gözlemleme
açısından önemli bir fırsat olmuştur.
Yine her biri sivil toplum deneyimine sahip gençlik
çalışanı eğitici adayları genel kurul sırasında işitme
engelliler alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının
kendilerine özgü çalışma kültürlerini de yakından izleme
olanağı bulmuşlardır.
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2.GÜN

GENEL TEKRARLAR-1
Grup büyüklüğü:
En fazla 30 kişi
Süre: Toplam 2 saat

-5 dakika parmak ve mimik egzersizi :
Derse başlamadan önce parmakların ısınması ve yüzün mimik kullanımına alışması amacıyla mutlaka
yapılması önerilir.

“Daha daha neler öğrenmek isterim…?” grup çalışmasında listelenen ve katılımcıların öğrenmek
istedikleri kelimeler projeksiyonla perdeye yansıtılarak verilir.

Genel tekrarlar: Katılımcıların 6 haftalık programı başarıyla tamamlayabilmek ve Türkiye İşitme
Engelliler Milli Federasyonu tarafından verilen ve sadece bu işaret dili programı için özel olarak
düzenlenecek sertifikaya sahip olabilmek için girecekleri final sınavı bu günün sonunda yapılacağı için
gün boyu tüm haftaların tekrarları yapılmıştır. Son haftadan başlayarak ilk haftanın konularına kadar
sırayla tekrarlar yapılır.

Sessiz Yemek

Toplam 35 kişi
Süre: 1,5 saat
Sessiz yemek uygulaması Sabancı Vakfı’ndan projenin alan ziyareti için gelen ekibin, ve
TİEMF başkanının da katılımıyla birlikte gerçekleştirilmiştir.
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GENEL TEKRARLAR-2
Grup büyüklüğü:
En fazla 30 kişi
Süre: Toplam 2 saat

Sınava yönelik genel tekrarlarla devam edilmiştir.

İşaret dili kurs programının genel olarak farklı bileşenleriyle birlikte değerlendirilmesi için 2 farklı
yöntem belirlenmiştir.
1. Bunlardan birincisi tüm program süresince her haftanın sonunda o hafta ile ilgili eğitime dair her
şeyin irdelendiği ve görüş ve önerilerin alındığı formlar gibi yine yazılı olarak alınan değerlendirme
formlarıdır.
2. Bir diğer yöntem ise katılımcıların süreç boyunca yaşadıklarını sözlü olarak ifade edebilmelerine
de fırsat tanımayı amaçlayan bir grup çalışmasıdır. Katılımcılar aşağıdaki 6 soruyu 3 grup halinde
yarım saat boyunca tartışırlar ve grup olarak her birinin o konuyla ilgili görüşlerini yansıtacak ortak bir
değerlendirme sunumu gerçekleştirirler. Her grup 2 farklı soruyu seçer.
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Değerlendirme etkinliği için grup çalışması soruları

1. İşaret dili ile olan ilişkiniz, öğrenme gelişiminiz.

2. İşaret dili kurs içeriği ihtiyaçlarınıza ve illere hazırlık sürecinize ne ölçüde katkıda
bulundu?

3. İşaret dili eğitmenlerinin kullandığı metodlar ve yaklaşım sizin öğrenmeniz için uygun
muydu?

4. İşaret dili program süresi yeterli miydi?

5. Süreç içerisinde sizin için en keyifli olan kısım hangisiydi, bir deneyiminizi paylaşmak
ister misiniz?

6. Süreç içerisinde sizin için en zor olan kısım hangisiydi, bir deneyiminizi paylaşmak ister
misiniz?
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Haftalık sınavlar 2 farklı eğitmen tarafından farklı sınıflarda paralel olarak gerçekleştirilmiştir. Genel
sınav ise daha önceki haftalık sınavlardan farklı olarak aynı anda tüm eğitmenlerin yer aldığı bir jüri
tarafından yapılır. Genel sınavda 3 eğitmen jüri olarak görev almış, proje ekibi ise sınav gözlemcisi
olarak daha sonra eğitmenlerle birlikte yapılacak olan değerlendirme için katılımcıların performansları
ve motivasyonları ile ilgili notlar almıştır. Sınav boş bir salonda gerçekleştirilmiş, katılımcılar önceden
oluşturulmuş listeye göre sırayla sınava alınmıştır. Sınavı tamamlayan katılımcılar henüz sınav
olmamış katılımcıları görmeyecekleri ayrı bir odada sınav sonuna kadar beklemişlerdir.
Her bir jüri üyesi eğitmen her katılımcıya bir soru yönlendirmiştir.

Genel Sınav soruları:
1. Ayrıntılı özgeçmişinizi işaret diliyle anlatınız.
2. Dün Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu genel kuruluyla ilgili gözlemlerinizi anlatınız,
işitme engelli kültüründe dikkatini çeken neler oldu?
3. Katılımda Engel Yok Projesi süresince ve bittikten sonra işitme engelliler için ne gibi çalışmalar
yapmayı planlıyorsunuz? İşaret Dili Kursu tamamlandı, bundan sonra öğrendiğiniz işaret dilini
ne şekilde kullanmayı düşünüyorsunuz?

