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Sayı    : 2018/89                            Ankara, 16 Ekim 2018 
Konu : Görüşme Talebi Hk. 

 

Türkiye Cumhuriyeti  
Milli Eğitim Bakanlığı Ankara 

Sayın Ziya SELÇUK 
 

 
İşitme engelli camiasının sorunlarına çözüm bulmak amacıyla (Türkiye Sağır Spor Kulüpleri Federasyonu, 

TSSKF, İşitme Engelliler Federasyonu, İEF, Ankara Sağırlar Federasyonu, ASF unvanlı) üç federasyonun bir araya 
gelmesi ve Ankara Valiliği’ne yapılan 07.09.2015 tarihli başvurumuzun kabulü ile kuruluşu 06-121-187 kütük 
numarası ile tamamlanan Sağırlar Konfederasyonu üç yıldır alandaki tek konfederasyon olarak faaliyetini 
sürdürmektedir.  

Aradan geçen üç yıllık sürede varlığımıza işitme engelli camiaya hizmet eden dört federasyonun ( Uluslararası 
İşitme Engelliler Federasyonu UİEF, İşitme Engelliler İslam Federasyonu İEİF, Sağır Kadınlar Federasyonu SKF, 
Sağır Çocuk Gençlik ve Erişilebilirliği Federasyonu SÇGEF ve Anadolu İşaret Dili ve Erişebilirlik Federasyonu 
AİDEF ) katılmasıyla; ortalama 75.000 bireysel üyeye sahip, 140 derneğin oluşturduğu yedi federasyonun çatı 
kuruluşu olarak, ülkemizde önemi her geçen gün artan işitme engelliler alanında faaliyet gösteren tek 
konfederasyon olma özelliğimizi sürmektedir.  

 

Sağırlar Konfederasyonumuz, ülkemizin en dezavantajlı engelli grubunu oluşturan üç milyonun üzerinde bir 
nüfusa sahip çocuk, genç, kadın, yetişkin, yaşlı her derecede işitme engellimizin, her türlü sorununa ulaşmayı 
kurumsal olarak hedef koymuş durumdadır.  Anayasal eşitlik kapsamında işitme engelli vatandaşlarımızın kamu ve 
özel sektörde karşılaştıkları eğitim, hukuk, sağlık başta olmak üzere tüm sorunlarının temelinde olduğuna 
inandığımız iletişim probleminin çözümüne yönelik olarak Türk İşaret Dili (TİD) eğitiminin ülkemizdeki 
reorganizasyonunda şimdiden önemli bir rol ve sorumluluk üstlenmiş bulunmaktayız.  

 

Bu amaçla kurulmuş olan TİDBO (Türk İşaret Dili Bilim Onay Kurulu)’nun asil üyesi olarak 2016 yılından bu yana 
yeni yönetmelik ve mevzuat çalışmalarını yürütmekteyiz. Ayrıca EKPSS ve ÖSYM içerisinde yer aralar işitme 
engellilerin sınav sorularının hazırlanmasında da uzun süredir görev yapıyoruz.  

 

TBB (Türkiye Barolar Birliği) İnsan Hakları Merkezi Engelli Komisyonuyla engelli hakları yönetmelik 
düzenlemeleri taslaklarının hazırlanması ve işitme engellilerin hukuki yollarda yaşadığı sorunlarla ilgili çözümlerin 
bulunması ve uygulanması hususlarında işbirliği yapmaktayız.  

 

EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve ilgili kurumların işbirliğiyle, 112 engelsiz 
erişim biriminde sağırlara yönelik altyapı oluşturulma hakkında da çalışmalarımız sonuçlandı, sistem aktif hale 
geldi.  

 

Sağır toplumun içerisinde onları en fazla rahatsız eden konularda çözüm üretme konusunda çabalar göstererek, 
sağırları aydınlık ve refah içindeki geleceğe taşıyacak çalışmaları yürüten tek konfederasyon olmanın gururuyla 
işlerimizi yürütüyoruz. 
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          Türk sağır toplumu son 60 yıldır eğitilemiyor. Okullardaki müfredatın uygulamaların iyi olduğu 
söyleniyor, ancak tüm çabalar sağırları konuşturmaya yönelik, eğitim verilemiyor, bir sonuç alınamıyor. 
           Affınıza sığınarak, bir araştırma yaptırmanızı rica etsek, her yaşta bireyler arasında soruştursanız, 
ülkemizde bir tane olsa bile Türkçeyi doğru yazabilen, konuşabilen doğuştan sağır kişi bulamazsınız. Din, 
Fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri anlamak, anlatmak söz konusu bile olmamıştır. 
           İlk eğitimden üniversite eğitimine ulaşabilen sağır nüfus oranı %2 civarında, üniversite eğitimi alsa 
bile mesleğinde çalışma şansını yakalayabilen sağırlar daha da az.  
           3 milyondan fazla işitme konuşma özürlü nüfusun arasındaki 1.5 milyona yakını sağır ve bunların 
300 bin civarı doğuştan sağırdır. Bu potansiyelin çok az bir kısmı çalışarak ülke ekonomisine katkıda 
bulunabiliyor. KPSS ve diğer sınavlarda sağırların başarı oranını inceleyebilirsiniz. 
           Son iki yılda başlatılan kaynaştırma sınıfları, sağır toplumunu daha da geriye götürüyor, 
öğretmenin anlattıklarına erişebilme, anlayabilme şansı olmayan bireyler sıra arkadaşının yardımıyla 
beyhude şekilde ders almaya çabalıyor, bu bireyler sınıf geçirilip mezun olunca, sağır toplumumuz daha 
da gerileyecek. 
           Sağırlar büyüklerden küçüklere işaret eğitimi vererek. Okul ve derneklerde 160 yıldan fazla süredir 
işaret dili ve kültürlerini devam ettirmektedirler. İşaret dili sağırların ana dili olup, güçlü bir dildir, akıcı 
bir şekilde kullanılabilmesi için en az 2 sene eğitim gerektiği halde son yıllarda ülkemizde 120 saatlik 
eğitimle Tercüman, 240 saatlik eğitimle işaret eğitmeni olunabilmektedir. Bu uygulama işaret dilimizi 
bozmakta ve yozlaştırmaktadır. 
           Sağırlara yönelik yuva ve ana okulları oldukça azdır, yuvalar çocuğun ileri yaşlarda alabileceği 
eğitimi belirlediği için oldukça önemlidir, sağır çocuklar 9-10 gibi ileri yaşlarda okula gidince uyum 
sağlayamıyorlar.  
           Sağırların duyan ebeveynleri için eğitim ve yönlendirme çok yetersizdir, bilgiler sağırların 
yaşantısına girmemiş olan, sağırların eğitilemediğini bilen tıbbi uzmanlar ve rehber öğretmenler 
tarafından verilmektedir. 
           İkametgahına yakın okullarda kaynaştırma sınıflarında okumaya mecbur bırakılan sağır çocuklar 
bunalıma girerek eğitimden kopmaktadırlar. 
           Size şikayet etmeye gelmiyoruz, yapılması gereken belli, yöntemler belli, eğer talep ederseniz sağır 
toplumunun eğitimi ve gelişmesi konusunda her türlü işbirliğine, desteğe hazırız. 
           2023 yılı hedeflerinizde eğitimli, üretken ve faydalı bir sağır toplumuna da yer verirseniz mutlu oluruz. 
 
Konularında görüşme ve çözümler için ihtiyaç duyacağınız her konuda işbirliği yapma talebindeyiz.  
 
Talebimiz hususunda gereğini emir ve tenzihlerinize arz ederiz. 
 
SAYGILARIMIZLA. 

 
      Orkun UTSUKARCI 

         Genel Başkan 
  Yönetim Kurulu Adına 

  SAĞIRLAR KONFEDERASYONU 
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