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Sayın Ziya SELÇUK ( MEB BAKANI ) 
        

               Aşağıda sunulan “ SAĞIRLAR KONFEDERASYONU’NUN SAĞIRLARIN EĞİTİMİ 

KONUSUNDA ARAŞTIRMA ve ÖNERİ RAPORU” rapordaki tespitlerin görüşülmesi adına komisyon 

oluşturularak çalıştay düzenlenmesi talebindeyiz. Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
 

EK : 10 sayfa  

 

SAĞIRLAR KONFEDERASYONU’NUN SAĞIRLARIN EĞİTİMİ KONUSUNDA 

ARAŞTIRMA ve ÖNERİ RAPORU 

Ocak 2019, Orkun UTSUKARCI ve Doğan ÖZDEMİR 

ÖNSÖZ 

Belli bir eğitim sisteminden geçmelerine, başarılı olup değişik seviyedeki okullardan mezun 

olmalarına rağmen, Sağırların çok büyük bir çoğunluğunun okuduğu Türkçe’yi anlayamadığı, kısmen 

anlayabildiklerini de duyanların anlayabileceği şekilde anlatamadığı ortadadır. 

Eğitimleri boyunca Sağırları konuşturmaya çalışan, bütün ilk ve ortaöğretim döneminde 

uygulanan sözel metodla ve tahtaya yazılanları ezberlemeye yönelten bir yaklaşım benimseniyor. Bu 

sistemle eğitildikleri için de, aslında, Sağırların bilgiye erişimi ikinci plana atılmış oluyor.  Oysa ki, 

Sağırların doğru eğitilmesi için birikimler ve araştırmalara dayalı, özel bir yaklaşım gerektirir. 

Raporda, “Sağır” kavramı, doğuştan veya 5 yaşından önce sağır olan bireyleri, “İşitme engelli” 

kavramı sonradan sağır olan bireyleri ifade etmek için kullanılmaktadır.  

Dünya ve Türk sağırları tarafından kabul edilen kriter uyarınca, Sağır ve ağır işiten bireylerde 

işitme kaybı seviyesi 55 Decibel üstündedir.  

İleri yaşlarda işitme yetisini kaybeden bireyler ise, bu kayba neden olacak bir hastalık 

geçirmedilerse veya kaza nedeniyle beyin tahribatı oluşmadıysa akıcı olarak konuşabilirler. 

Duyan bireylerin rahat duyma seviyesi 40-45 decibel olarak belirlenir ve  45-55 decibel arası 

işitme kaybı olanlar “ağır işiten” bireyler olarak nitelendirilir., Ancak, bu bireyler Sağır kültürünün bir 

parçası değillerdir çünkü işitme cihazı kullanarak rahatça konuşmayı öğrenip, sıradan okullarda, duyma 

yetisinde kaybı olmayan bireylerle birlikte sorun yaşamadan eğitim görebilirler.  

Ülkemizde Sağırların yönlendirildiği kaynaştırma eğitiminde de zorluklar yaşanmaktadır. Örneğin, 

Sağırları tanımayan eğitimciler, dudak okunaamayacak, seslendirdikleri duyalamayacak mesafeden ders 

anlatmakta ve bazen sırtı öğrencilere dönük olarak konuşarak ders vermektedir. 
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Dolayısıyla Sağır öğrenciler,  derslerde sözde iletilen ama hiç anlayamadıkları bilgileri, olnakları 

varsa arkadaşlarının yardımıyla edindikleri yazılı materyalleri kavramakta zorlanmaktalar. Bunun etkin 

veya etkili bir eğitim ortamı olduğunu iddia edemeyeceğimiz gibi, hatta bu ortamlarda Sağırların bir 

eğitim almalarına imkân tanınmadığını bile öne sürebiliriz. 

Yukarıda kısaca değinilen bazı konularda araştırmaları ve gözlemleri içeren aşağıdaki Rapor; 3 

bölümden oluşmaktadır 1 nci bölümde geçmişten günümüze eğitimde Sağırların durumu ve işaret dilinin 

evrimi, 2 nci bölümde  iyileştirme için dikkatle özümsenmesi gereken önerilerimiz ile bölüm 3’te ise 

uygulamaya yönelik öneriler özetlenmiştir. 

Raporun içeriği:  

a) Uzun yıllar Sağırları temsil eden STK’larda görev yapan ve eğitmenlik vasfına sahip 4 
yöneticinin katkıları, 

b) Sağır okullarında orta ve lise düzeyinde okuyan 12 öğrencinin verileri,  

c) Aynı okullarda öğretmenlik yapan 4 eğitimcinin deneyimleri,  

d) Sağır olan 3 öğretmenin kazanımları,  

e) Bu okullarda müdürlük ve/ya müfettişlik yapmış olan 3 eğitimcinin görüşleri, 

f) İşaret dili veya sağırların eğitimi hakkında araştırmalar yapan 4 Türk akademisyenin tebliğleri, 

g) Sağırların dil edinimlerind ve eğitimlerinde dünya çapında 6 yabancı akademisyenin 
çalışmaları, araştırmaları ve makaleleri, 

h) Ankara Üniversitesi’nin bu konuda yayınladığı araştırma raporları derlenerek ve  temel 
alınarak hazırlanmıştır.  

Raporun sonundaki kaynakçada sıra numarası ile verilen kaynaklar rapor içinde parantezle 

numaralandırılarak iletilmiştir. 

Doğuştan sağır, küçük yaşta veya sonradan sağır olan, ağır işiten, konuşamayan bireylerin 

eğitiminde gereksinimleri farklıdır. Bu bireylerin, gereksinimlerin farkl olduğu ve kavrama yetileri ve 

şekillerinin farklılaşacağı gözardı edilerek, ayırım yapılmaksızın hepsinin rastgele okullarda ve 

kaynaştırma sınıflarında eğitim verilmesi aslen bu bireylere etkin ve etkili  eğitim verilmesini 

sağlamamaktadır. 

İşaret dili kullanımının konuşmayı unutturacağı, gelişimi engelleyeceği gibi bir görüşle çocukların 

işaret dili kullanımı, dolayısıyla bilgiye erişimi engellenmektedir. Sağırların tek ‘doğal’ iletişimi de 

kapanınca, kültürel gelişmeleri engellenip, sözel diller de dâhil olmak üzere dil edinimlerini ve eğitilmeleri 

olanaksızlaştırılmıştır. 

“İşaret kullanan Sağır birey konuşmayı unutur” savını destekleyen herhangi bir bilimsel dayanak 

veya makale bulunamadığı gibi, bu savın tersini ispatlayan çok sayıda Sağır mevcuttur. 

İki dilli (bilingualism)bir eğitim benimsenmeli, işaret ve konuşma dilleri aynı gramer yapısına sahip 

olmadıkları için işaret dili ayrı yazılı ve/veya sözel dil ayrı olarak öğretilmelidir. (8) 

 

 

CI takılsa bile başarılı olamayıp, yeterli netlikte konuşamayan 11-18 yaş aralığındaki sağırlar, 

konuşmaktan soğuyup, dilsel, sosyal, kişisel gelişimlerinde sıkıntı yaşamaktadırlar ve onların 

depresyona girme oranları işiten akranlarından daha fazladır. (10), (11) 

Ayrıca, sözel dilleri doğal bir ortamda edinemedikleri ve sözel dil edinimleri işiten akranları ile 

aynı olamayacağı için sözel dilde onları test ederek gelişimleri hakkında yanlış sonuçlar elde edilebilir. 

Bilişsel gelişimin sadece sözel dilde değil işaret diliyle de olabileceği unutulmamalıdır. Çocukların bilişsel 

gelişimlerini test edebilmek için işaret dilinden daha uygun çözüm yoktur.  
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Kaynaştırma okullarında Sağırları ve sağırlığı tanımayan, bilmeyen öğretmenlerin sözel ve 

yazıyla verdikleri eğitim, okuduklarını tam anlayamayan sağırları eğitimden soğutarak içlerine 

kapanmalarına da sebep olmaktadır. 

Rapordaki öneriler, Türk Sağır toplumunun kültürel ve akademik olarak gelişmesi konusunda 

Sağırlar Konfederasyonu’nun resmi tavsiyeleridir. 

BÖLÜM I 

 EĞİTİMLE İLGİLİ KONULAR VE ÜLKEMİZDEKİ DURUMUN AÇIKLANMASI; 

1- EBEVEYNLERİN EĞİTİMİ 

Sağır çocuk sahibi olan ‘işiten’ ebeveynlerin çoğu sağırlar ile nasıl iletişim kuracağını 

bilemediklerinden, çocukların gelişimi ve bilgilenmesi akranlarına oranla çok geri kalmaktadır. Dolayısıyla 

da, Sağır çocukların çoğu, akranlarının 2 ila 5 yıl arkasından eğitim hayatına başlamakta.  

Özellikle ilköğretimin kaynaştırma eğitiminde, rekabetçi ortamda çok zayıf kalan Sağır çocuklar 

psikolojik olarak içlerine kapanmakta, topluma uyumsuz, saldırgan birey olma yolunda ilerlemektedirler. 

Sağır çocuğu olan işiten aile bireylere yönelik olarak,iki yaşına kadar sağır çocuğuna nasıl 

davranacaklarını, beceri ve yetilerinin gelişimini nasıl sağlayacaklarını, söz konusu çocuğa koklear 

implant takıldıysa konuşma eğitimini nasıl sağlayacaklarını anlatan, yol gösteren aile eğitim merkezleri 

kurulmalıdır.  

Implantli yetişkin sağırlar için rehabilitasyon merkezleri mevcuttur.. Sağır çocukları olan işiten 

ebeveynlerin sağır ve ağır işitenlerin eğitimi hakkında bilgileri ya azdır ya da tek taraflıdır. Hem ailenin 

hem de çocukların gelişimlerini destekleyen kurumlarımız yoktur. Çocuklar ve ailelerin, aile bireyleriyle 

birlikte eğitilmesi gereklidir. 

Biyonik Kulak CI işitme olanağı sağlanıyorsa da çocukların sağlığına ve hareket serbestisine 

kısıtlama getirebildiği unutulmamalıdır. Ayrıca söz konusu uygulamanın her sağır kişide başarıya ulaşma 

ve konuşma yetisi kazanımını kolaylaştırma gibi bir garantisi olmadığı hatırlanmalıdır. Dolayısıyla tıp 

uzmanlarının ebeveynleri bilgilendirmeye önem vermesi önerilmektedir. (9) 

Tam sağır, işitme engelli ve ağır işiten 0-5 yaş aralığı çocuklar için ebeveyn nezaretinde ön eğitim 

çok önemlidir. Bunun önemini kavramış ülkelerde ebeveyn eğitim tesisleri yaygındır.  

Sağır ebeveynlerin sağır çocukları doğumlarından itibaren aile bireyleriyle işaret diliyle iletişim 

kurup bilgilendirildikleri için daha hızlı gelişmekte, çoğu ailesinin desteğiyle ilk ve orta eğitimde başarılı 

olmaktadır.  

2- ANAOKULU VE YUVALARDA EĞİTİM 

 Her bin doğumda; Kuzey Amerika ülkelerinde; iki veya üç, Almanya’da; üç, Nijerya’da 28 gibi 

oldukça yüksek sayıda Sağır bebek dünyaya gelmektedir. (10) 

Türkiye’de de iyimser oranlarla gidip, her bin doğumdan en az üç sağır birey çıkacağını 

varsayarsak, doğuştan sağır nüfus en az 117.000 kişidir. Sonradan sağır olanların sayısı ise  bunun en 

az üç katıdır.   

 

Sonradan sağır olanların en az yarısının da küçük yaşta sağır olduğunu düşünürsek, ülkemizde 

180,000 sağır çocuk bulunmakta ve bu bireyler için yuvalara ihtiyaç  olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Sağırların CI takılarak konuşturulmaya çalışması iyi  bir girişim ve ilerleme gibi görünse de 

bireylerin kavrama yetileri ve CI takıldığında konuşup konuşamayacağı (organik bozukluk veya Afazi 

hastalığı olup olmadığı) önceden test edilmezse boşuna bir uğraş olacaktır.  

Erken yaşlarda işitme cihazı kullanmayı öğrenmemiş sağırlara, sonradan cihaz takılsa bile iki dille 

eğitim verilmesi ise avantaj sağlayacak bir eğitimsel yaklaşımdır. (10)  
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0-6 yaş aralığında sağırların temel Türkçe eğitimi için yuva veya anaokuluna devam etmesi 

zorunludur. Konuşamayan çocuklara da işaret dili eğitimi verilerek kavrama ve anlatma yetileri sınanıp, 

çocuklar için uygun olan eğitim sistemi belirlenir. 

Çocuklar, eğitim görecekleri karma okulda sözel veya sağır okulunda işaretle eğitim görmeleri 

konularında sınanabilir.Dolayısıyla da ağır algılama sorunları olan çocuklar, (söz konusu çocuğa uygun) 

özel yöntemlerle eğitim veren, belli bir  amaçla kurulan okula yönlendirilebilir. 

Hâlihazırdaki uygulamada görüldüğü üzere, sağır bireylerin zekâ seviyesi, duyma, kavrama ve 

anlatma yetileri göz önüne alınmadan, tüm sağırların bir kefeye konup aynı eğitimi almaları yanlış 

sonuçlar doğuran bir girişimdir.   

CI kullanan çocukların hepsinde belli yetileri edinecekleri garanti edilememektedir.(5) Yuvalarda, 

konunun uzmanları tarafından belli aralıklarla çocuklara kavrama ve yetenek testleri yapılmalı ve  

çocukların seviyelerine gore eğitim almaları sağlanmalıdır.  

Sağır çocuklara, hayatlarının ilk yıllarında, işaret dili öğretilmediği takdirde, ilerleyen yaşlarda 

herhangi bir dili akıcı olarak kullanmaları çok zor olacaktır.(10) Bilim adamları tarafından yapılan bu 

açıklama ciddiye alınmalıdır. Bu nedenle de, sağır olduğu tespit edilen her çocuk, hem işaret dilinde hem 

de sözel dilde gelişimlerini sağlayacak kurumlara yönlendirilmelidir. Ebeveynler işaret dilinde dersler 

almalı ve çocuklarla işaret dilinde iletişim kurma imkânları da sağlanmalıdır. Böylelikle çocukların da 

işaret dilini edinebilmeleri desteklenmiş olacaktır. 

Mevcut sistemimizde, RAM öğretmenleri çocuğun yetileri ve özelliklerini değerlendirmemekte, 

aileleri hayal ettikleri sisteme yönlendirmektedir. Bunun da bedelini, özelliklerine uygun eğitimi 

alamadıklarından, onlardan beklenen, ailelerce hayal edilen becerileri edinemeyen Sağırlar ödemekte ve 

onlar  için sonuç hüsran olmaktadır. 

3- HAZIRLIK SINIFLARI VE İLKOKUL 

1955 yılından 1970 yılına kadar sağırlar okullarında bulunan 2 yıllık hazırlık sınıfları 

bulunmaktaydı. Daha sonraları bu uygulama kaldırılmıştır. Halbuki söz konusu başarılı uygulama 

örneğinde Sağır bireylere ileriki yıllarda eğitimlerinde kullanacakları orta düzey Türkçe ve 

(yasaklanmasına rağmen) İşaret dili eğitimi hazırlık sınıflarında verilmekteydi. 

O dönemde yatılı olan hazırlık 2, ilkokul 6, toplam eğitim süresi ise 8 seneydi. Çocuklar genel 

kültür derslerinin yanı sıra işaret dilini de arkadaşlarından öğrenebiliyorlardı.  

Derslerinde geri kalan öğrenciler, arkadaşlarından yardım alarak geri kaldıkları konuları çalışarak 

öğrenebiliyorlardı. 

Sağırlar Okullarıyla ilgili yönetmelik 1968 yılında değiştirilmiş, detaylandırılmıştır. Daha 

sonrasında yapılan değişiklikler okulların özelliklerini zayıflatılarak daha da değişmiştir. (15) 

1800’lü yıllarda dünyanın bazı ülkelerinde uygulanıyor iken uygunsuzluğu fark edilip kaldırılan 

ülkemizde de İzmir ve İstanbul’da eğitim veren, 1945 yılında terk edilen görme, işitme ve zihinsel 

engellilerin birlikte okuyacakları kaynaştırma okullarının günümüzde Türkiye’de uygulamasının 

planlanması son derece yanlıştır. 

 

Bunun aksine, geçmiş dönemlerde de sağırlar okullarından mezun olan daha büyük sağırların 

çoğunun günümüzde yönetici olarak STK’larda çalışması, bu okullarda benimsenen yaklaşım ve 

yöntemin başarılı olabileceğinin ispatıdır. 

İşaret dilinin Birleşmiş Milletler tarafından sağırların ana dili olarak kabul edildiği karara ülkemiz 

de imzacıdır. Ancak, bu tür uygulamalarla işaret diline yasal bir statü kazandırılmasına rağmen, eğitimde 

kullanılacak bir işaret dili sistemi kurulamamıştır. Öğretmenlerin çoğu işaret dili bilmeyen bireylerden 
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seçildiği gibi, birçok sağır öğretmen de normal okullarda görevlendirilerek sağırların eğitim fırsatı 

köreltilmiştir.  

4- ORTA ÖĞRETİM 

Ortaokul ve liseye devam eden sağırların da çeşitli sorunları bulunmaktadır. Örneğin, 

anlayamadıkları müzik dersi onlar için  zorunlu derstir ya da öğrenebilecekleri yabancı dil ve bazı 

derslerden muaf tutularak, karma okullarda (arkadaşlarının yardımıyla) eğitim görmektedirler. 

Ders müfredatı ve materyali sağırlara uygun olarak tasarlanmadığı gibi, sağırlara verilen tüm 

dersler yazılı ve sözel olduğu için, fizik, kimya ve biyoloji gibi dersleri hiç anlamadan ezberleyebilenler 

ezberleyerek, ezberleyemeyenler ise öğretmenlerin takdirine göre not alıp mezun edilmektedir.  

Öğrenciler, söz konusu dersin önemini o aşamada fark edemeyip, yüksek eğitim ve çalışma 

hayatlarında konularla tekrar karşılaşınca eski bilgilerin iletilemediğini hatırlasalar da, 

uygulayamamaktadırlar.  

Öğretmenler Sağır çocuklar için belli yöntemler uygulamaktadır. Örneğin,  tahtaya yazdıklarını 

veya kitapta bölümleri işaretleyerek “orayı oku, öğren” demekte, ya da sınavda sorulacak soru ve 

cevapların tamamını verip “bu 50 veya 100 sorudan 10 adedi sorulacaktır;cevapları ezberle sınavda 

cevapla” diyerek ve eğitimle bağdaşmayan yöntemlerle sağır öğrencileri mezun etmektedirler. 

5- LİSANS VE YÜKSEK LİSANS 

Ortaöğretimde muaf tutuldukları yabancı dil dersleri, yükseköğretimde zorunlu ders olduğu için, 

birçok Sağır kurslara giderek yabancı dil öğrenmek zorunda kalmıştır.  

Üniversiteye giriş sınavlarının sorularında kullanılan ve dil bilgisinde ayrıştırıcı bir etmen olarak 

görülen ‘gramer oyunları’, sağırların ana dili olmayan Türkçede kavrayabilecekleri seviyenin çok 

üstündedir. Ana dili İşaret dili olan sağırlar için Türkçe yabancı dil olduğu için işitenlere verilen sınav 

seviyesi sağırların çoğu için uygun değildir. 

Sağırlara, sadeleştirilmiş Türkçe, ya da işaret dillerinde sınavlara girme olanağı sağlan 

Sağırlar teknik konularda oldukça yetenekli olmalarına rağmen, dil becerilerine gore girecekleri 

lisans veya yüksek lisans branşlarının sınavlarını kazanabilmeleri çok zordur. 

Normal çalışma ortamında diyalog gerektiği için daha çok mesleklerinde iş bulamadıkları 

bilgisayar, seramik, mimari tasarım konularında üniversite eğitimi almaktadırlar.  

6- ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRMENLİK MÜESSESİ 

Sağırların tüm yaşantılarında, içinde yaşadıkları duyan toplumdaki önemli konulara erişebilirliği 

işaret dili çevirmen tarafından sağlanmaktadır.  

Çevirmenlik yapılması sağırların hayatlarını kolaylaştırabildiği hatta zaman zaman hastanelerde, 

mahkemelerde hayatını kurtarabildiği gibi, madalyonun öteki yüzüne bakıldığında yanlış veya yetersiz 

çeviri mahkemelerde Sağır bireylerin mahkum edilmesine bile sebep olabilmektedir.. 

Sağırların kavrayamayacağı veya erişemeyeceği durum ve konularda yanlarında yetkin bir 

çevirmen bulundurmaları gerekmektedir. 

 

 

Üniversite eğitiminde de en önemli destek çevirmenler tarafından verilir.Gelişmiş tüm ülkelerde 

doğrudan Sağırlara yönelik eğitim vermeyen tüm üniversitelerde, Sağır bireylere çevirmen tahsis 

edilmektedir. 

Sağırlara yönelik kolaylıklar sağlayan üniversitelerde ödevini işaret dilinde anlatan sağırların 

anlatıları çevirmenler tarafından yazıya dökülmekte  Sağır kültüründe anlaşılması zorlu sorular da işaret 

dili ile öğrencilere çevirilmektedir. 
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Çevirmen desteğiyle doktorasını tamamlamış, profesörlüğe yükselmiş sağırlar vardır. Ancak 

eğitimde Sağır bireylere destek olacak çevirmenin de niteliklerinin iyi belrlenmiş olması ve çevirmenin bu 

konuda uzmanlığını ve deneyimi geliştirmesi çok önemli bir konudur. 

Ülkemizdeki çevirmenlere yönelik bu tür özel amaçlı eğitimler verilmemektedir, çevirmenlerin bu 

özel alanlarda yetileri test edilmemektedir. Çevirmenler  sadece önemli makamların toplantılarında, 

mahkemelerde, televizyonda ve çağrı merkezlerinde görev almakta ve ne yazık ki buralarda bile 

yeterlilikleri gerçek anlamda değerlendirilmeden işlerini sürdürmektedirler. 

Günümüzün ilerlemiş teknolojik olanakları kullanılarak, işaret dilinin cümle, gramer ve ifade yapısı 

dökülebilir. Bu girşime ek olarak çevirmenlerin  uluslararası standartlarda yeterliliklerine göre dil seviyesi 

açısından A1’den C2’ye kadar seviyelendirilip belgelendirilmeleri şarttır. Ancak bir bireyin dil seviyesinin 

belirlenmesi o bireyin çevirmen vasfı veya birikimi taşıdığının kanıtı olamaz. Örneğin, her İngilizce bilen 

Türk çevirmen değildir. Dil bilgisi çeviri için yeterli olmayacağından, çevirmenlik gibi uzmanlık gerektiren 

bir alanda ek bir eğitim almaları ve kendilerini geliştirmeleri, bu alandaki becerilerini ölçecek mesleki 

yeterlilik sınavlarına tabi tutulmaları çok önemle altı çizilmesi gereken bir konudur.  

Ülkemizde yetkin çevirmen sayısı 100’e ulaşmamıştır; ancak en az 1500 çevirmene ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ayrıca, bu sayıya okullarda eğitim verecek öğretmenler dâhil edilmemiştir.. 

Ülkemizin Türk İşaret Dili ile ilgili ihtiyaçları karşılanmadığı bir ortamda, uluslararası işaret dili 

çevirmenliği müessesesi oluşturmak için çok erkendir. 

Birçok ülkede yerel işaret dili kanun veya anayasada tanımlanıp korunduğu halde ülkemizde 

sadece Özürlüler Kanunu’nda tarif edilmiştir., Bir tek (TİDBO) yönetmeliğinde tanımlanmıştır. Fakat, Türk 

İşaret Dilini yasal olarak belirleyen bir sistem oluşturulmamış ve hazırlanan tüm kitaplar Türk İşaret Dilini 

Türkçeleştirmeye yönelik olarak tasarlanmış sözlükler olmaktan öteye gitmemiştir.  

BÖLÜM II  

SAĞIRLARIN EĞİTİMİNDE UYGULANABİLİR ÖNERİLER; 

1- EBEVEYNLERİN EĞİTİMİ 

Basit bir düzenlemeyle, biri sağır çevirmen, biri pedagog, biri eğitimci 3 kişilik ekiplerle; Aile, 

Çocuk sağlığı merkezleri veya STK merkezlerinde ya da bu amaçla kurulacak 0-5 yaş arası Sağır Çocuk 

Aile eğitimi merkezlerinde belli günlerde ailelere eğitim verilip çocuğun gelişimi ve kabiliyetleri 

değerlendirilebilir. (6) 

Sağırlara erişebilen yegâne dil, işaret dilidir. 0-5 yaş aralığında, konuşulan anadil öğretilmediği 

takdirde konuşma dili sağırlar için ikinci dildir. Konuşma her yaşta öğretilebilir, ama işiten bireylerde 

görüldüğü şekilde akıcı ve net olması beklenmemelidir 

Sağır çocukların ana dilleri olan işaret dilini öğrenmeleri ve kullanabilmeleri için yasal bir 

düzenleme yapılması gereklidir. Bu haklar ulusal ve uluslararası kurallara göre yasallaştırılmalıdır. (13) 

2- ANAOKULU VE YUVALARDA EĞİTİM 

Sağırlara, en az 2 veya 3 yıl okul öncesi eğitim verecek yuvalar kurulmalıdır. Bu şekilde, eğitim 

hayatına 5-6 yıl geriden başlayan sağır bireylerin geri kalma süresi 2-3 yıla indirilebilir. (6),(7) Doğal olarak, 

ideal değer Sağırların eğitiminin toplumdaki duyan bireylerle aynı anda eşzamanlı yürütülmesidir. 

 

Sağırlara yönelik anaokulu olarak kurulan yuvalar kapatıldığından veya okula 

dönüştürüldüğünden bu amaçlara hizmet eden bir kurum yoktur. Bu eksiklik giderilmeli gerekli kurumlar 

kurulmalıdır. (15) 
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İşaret diline hakim olmayan ebeveynler çocuklarıyla zengin ve güçlü iletişim olanaklarına sahip 

olamayacaktır.(8) Çocukların gelişimde çok önemli roloynayan ebeveynlerin eğitimi bu açıdan çok 

önemlidir.  

Çocuklarında var olmayan işitme ve anlama duyularını yaratmaya çalışan yerine ebeveynler, 

durumu iyi algılama ve kendilerini çocuğuna adapte etmek için eğitmelidir. 

3- HAZIRLIK SINIFLARI VE İLKOKUL 

Anaokulu veya yuvaya gidemeyen sağırlar için en az 2 yıllık hazırlık sınıfları açılmalı, çocuğun 

bilgi ve becerileri geliştirilip temel okuma yazma ve soruları cevaplama becerisi edineceği seviyede işaret 

dili eğitimi verilmelidir. Okula giriş yaşı en az 6 olmalıdır. 

Anaokulunda eğitim almış sağır çocuklar okuma – yazma ve işaret dili biliyorlarsa doğrudan 

ilkokula geçebilmelidirler. 

Yapılan bilimsel araştırmalar, işitme cihazı ve Biyonik kulak (CI) kullanan sağırlar arasında 

algılama bakımından ciddi bir fark olmadığını göstermiştir.(3) Bu uygulamaların dikkatle ve temkinli bir 

şekilde sürdürülmesi önemlidir. 

Eğitimin amacının ‘sağırları konuşturmak’ olduğu yanılsamasından vazgeçilmelidir. Sağır 

bireylerin bilgiye erişmelerini geliştirmeleri ve edindikleri bilgileri kullanmaları öncelenmelidir. Ancak bu 

bilinçlendirme gerçeklendirdikten sonra konuşma konusuna eğileiliriz ve  konu çözümlenebilir.  

Sağır veya işitme engelli çocukların ilkokul eğitimlerini, karma okul veya sağır okulundan 

hangisinde tamamlayacağının yuva veya hazırlık okulunda belirlenmesi gerekir. Ebeveynlerinin talepleri 

doğrultusunda kaynaştırma eğitimine yollanan ve bu eğitim sistemine uyum sağlayamayacak sağırlar 

olduğu dikkate alınmalı ve yanlış ve bilinçsizce yapılan yönlendirmeler durdurulmalıdır. 

Uygulamaları ile başarıya ulaşan ve daha sonra kaldırılan hazırlık okulu sağır okulu bünyesinde 

tekrar kurulmalıdır. Bu okul öğrencinin başarı durumuna gore en az 2 sınıf olmalı ve 4 sömestrenin her 

birinin sonunda değerlendirme yapılmalıdır. Öğrencinin gelişimine göre hedef okulun birinci sınıfına 

alınması sağlanmalıdır. 

En az 8 yıl sürmesi gereken ilkokulda sağırlara uygun, anlayabilecekleri eğitim materyali 

hazırlanmalıdır. Engellilere toplumsal bakış açısından kaynaklanan bir duygusallıkla verilen notlar 

olmamalı, gerçekten yetkin öğrenciler sınıf geçmeli ve mezun edilmemelidir. Öğrencinin bilgiye erişimesi 

içi çaba harcanmalı, duyan çocuklarla omuz omuza durabileceği bir toplumda etkin ve bilgili bireyler 

olarak yetiştirlmelerine özen gösterilmelidir. 

İlkokulda kaynaştırma sınıflarında okuyup başarılı olamayan sağırlar üst üste birkaç defa sınıfta 

kaldıkları takdirde, sağırlar okuluna yönlendirilmeli; burada da başarılı olamadıkları takdirde özel eğitim 

sınıflarına yerleştirilmelidirler. 

Sağırların ilköğretim okulları eskiden olduğu gibi yatılı olması da dikkate alınması gereken bir 

olasılıktır.Daha önceki deneyimler ve birikimlerle ortaya konduğu gibi, yatılı okullarda okuyan sağır 

bireyler Sağır kültürüyle tanışıp, eğitimde anlayamadıkları konularda arkadaşlarından, rehber 

öğretmenlerden yardım ve destek alıp, kendi de kendilerinden küçüklere yardımcı olmayı öğrenip, spor  

eğlence ve sosyal aktivitelere katılıp, kısacası kendi ayakları üstünde durmayı öğrenmesine 

vesile olmaktadır.  

 

 

4- ORTAÖĞRETİM 

Ortaöğretimde üç ayrı grup okulda eğitim verilmesini gerekli görüyoruz.  
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• Bunlardan birincisi, implant veya işitme cihazı kullanarak duyulanları kavrayabilen 
sağır veya ağır işitenlere yönelik kaynaştırma liseleri,  

• İkincisi tam sağıra hitap eden işaretle dilinde eğitim verildiği liseler,  

• Üçüncüsü, kavrama zorlukları yaşayan sağırlara eğitim veren (tercihen yatılı) özel 
eğitim liseleridir. 

Birinci gruptaki, karma eğitim veren liselerin kaynaştırma sınıflarında okuyan sağırların müfredatı 

normal lise müfredatıyla aynı olmalıdır. Ancak, Sağırların, yurtdışındaki başarılı örneklerde olduğu gibi 

kendilerine uygun hale getirilmedikçemüzik dersinden muaf tutulması gerekir.  

Sadece ülkemize özgü olan, sağırların İngilizce, Almanca vb. yabancı dil dersinden muaf 

tutulması uygulaması yerine, onların gerekşimlerine uygun erişilebilecekleri bir şekilde yabancı dil eğitimi 

verilmelidir. Örneğin, yabancı işaret dilleri desteği ile yabancı dil öğrenimi teşvik edilmelidir. 

Sağırlara yönelik liselerde ders kitapları ve müfredat sağırlara yönelik özel olarak hazırlanmalı, 

çift dilli, hem sözel hem de işaret diliyle eğitim verilmelidir. 

Kavrama zorluğu çeken sağırların eğitildiği liselerdeki dersler, sağırlara yönelik liselerle 

uyumlaştırılmalıdır.  

Sınıflar iki öğretmen ve daha az sayıda öğrenciden (örneğin, azami 15 kişi) oluşmalı ve ders 

süreleri öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenmeli. 

Bu iç sistemden herhangi birinden mezun olan sağırların yükseköğretime giriş sınavları da 

yeniden düzenlenmeye tabi tutulmalıdır. Eşit fırsat sağlama ilkesinden hareketle  örneğin dile dayalı 

Sağır tararından ayrıntıları kavranamayacak sözcük oyunu olmayan sorular oluşturulmalı, Sağırların 

tamamladığı eğitim müfredatına uygun sorular sınavda yer almalıdır. 

 Birinci ve ikinci grup liselerden mezun olan sağırlar, talep ederlerse, herhangi bir kısıtlamaya 

maruz kalmadan eğitimleri için gerekli altyapının oluşturulcağı mühendislik, hukuk fakültelerinde 

okuyabilmeli, örneğin,  öğretmenlik, çevirmenlik gibi meslekler de edinebilmeliler. 

Sağırlar en yoğun olarak ortaöğretim döneminde  ölçünlü eğitimden kopmakta ve 

soğumaktadırlar Bu dönemlerde bireylerin bunalıp eğitimden soğumamaları için psikoloji formasyonuna 

sahip rehber öğretmen desteği sağlanması da önemlidir. (12) 

5- LİSANS VE YÜKSEK LİSANS 

Sağırların yüksek lisans eğitimi seçiminde özgür olmaları gerektiğine inanıyoruz. 

Sadece ülkemizde uygulanan bir sistemle, sağırlar bilgisayar, seramik, mimari tasarım 

konularında üniversite eğitimi almakta, çoğu zaman da bu mesleklerde iş bulamamaktadır .  

Üniversiteye giriş sınavlarında, yetileri doğrultusunda belirli bölümlere yerleştirilen Sağırların 

üniversite eğitimi süresince çevirmen desteği sağlanmalıdır. 

Yükseköğretime başvuran sağır sayısı ortaöğretimden mezun olanların %10’unu geçmemekte, 

yükseköğretim sınavlarını kazanan sağır sayısı başvuranların %1’ini bile bulmamaktadır.  

Bu veriler ışığında, ülkemizin imzaldığı ve onayladığı, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları 

Sözleşmesi gereği, sağırlara fırsat eşitliği sağlanması gerektiğine inanıyoruz. 

6- ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRMENLİK MÜESSESİ 

İşaret dili çevirmenlerimizin çoğunun, ölçünlü bir eğitim aamadıkları, aile işaretleri kapsamında işaret 

dağarcığını geliştirdikleri düşünülürse, işaret dilinin engin akıcılığını kullanabilen çevirmenlerimiz oldukça 

azdır.  

TİD’in gramer yapısı ve anlatım kabiliyeti, konuşulan Türkçeden çok daha net ve hızlıdır. Bu 

kıymetli kültürün yok olmasına göz yumulmayıp, işaret dili üzerinde araştırma ve çalışmalara öncelik 

verilmeli, bu konuda araştırma yapan kurum ve bireyler desteklenmeli ve özendirilmelidir. 
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Yaygın olan yanlış bir yaklaşımla, kelime kelime işaret sözlükleri hazırlanmaktadır. Bu uygulama 

da TİD’in gittikçe Sağırlar tarafından anlaşılmaz hâle gelmesine sebep olmaktadır. 

Her dilin, doğal olarak, evrilen ve gelişen yaşayan bir varlık olduğunu kabul etsek de, günümüzde 

kullanılan işaretler arasında bir tek el alfabesi ile elementler, fizik, kimya matemetik işaretleri verildiğini 

düşünürsek,  yaşı daha büyük sağırlar tarafından kullanılan birçok işaretin kültürel bozulma sonucu 

unutulup kaybolduğu, dilin de dolayısıyla ifade dağarcığının fakirleştiği ortadadır...  

Eğitimde kullanılması çok önemli olan bu işaretlerin tekrar derlenmesi aciliyet arzetmektedir. 

Sağırları istismar eden, Yanlış ve hiçbir dayanağı veya uygulaması olmayan işaretlerin yer aldığı 

kitaplar basıp ticaretini yapan, yeterliliği olmadığı halde kurs açan kişi ve kuruluşlar, aslen Sağırları 

istismar etmektedir. Bunlara cezai yaptırım uygulanmasını sağlayacak bir düzenleme gerekmektedir.. 

Yeterliliği olmadığı hâlde bazı kurum ve STK’lardan para veya hatır karşılığı çevirmenlik belgesi 

alan kişiler bulunmaktadır, bunların da yasal yollarla düzenlenmesi gerekmektedir. Yetersiz eğitimle 

çevirmenliğe veya eğitimciliğe soyunan bu kişiler, MEB ünvanı kullanarak işleyen Halk Eğitim 

Merkezleri’nden, belge alıp sağırları mağdur etmektedirler.  

BÖLÜM III 

 UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER; 

Metimden de anlaşıldığı gibi kısa tutmaya çalıştığımız rapora ekleyemediğimiz birçok husus 

vardır.  

Sağır okullarının yatılı olmasının bireylerin eğitim hayatı boyunca gelişimine çok katkısı olduğu 

gibi okul sonrası saatlerde ve etüdlerde arkadaşlarından, rehber öğretmenlerden destek ve bilgi alarak 

aile içindekine nazaran daha fazla gelişmektedirler. 

Bu tür okullar sayesinde, oldukça eskiye dayanan sağır kültürü tüm engellemelere rağmen 1880 

yılından günümüze kadar, büyükten küçüğe aktarılarak devam edegelmiştir. 

Uygun imkân sağlanır ve fırsat verilirse bir milyon üç yüz bin kişi olduklarını tahmin edilen sağır 

toplumu, halihazırda olduklarından daha üretken, etkin birer birey olacaktır. 

2 milyondan fazla olan, ağır işiten ve işitme engelliler, konuşabildikleri ve konuşmayı 

anlayabildikleri için daha iyi bir yaşam standardına sahip olabilmektedirler. Bu bireyler sağırlarla aynı 

kefeye konmaktadır. Ancak, bilgiye ve eğitime erişimlerinde aynı gereksinimlere sahip değillerdir. Söz 

konusu bireyler  için EKPSS, LGS, YGS vb. sınavlarda Sağırlardan daha başarılı oldukların,  1.3 milyon 

sağır belli bir maduriyet yaşamaktadır. 

Birçok Sağır Sivil Toplum Örgütleri tarafından din, genel kültür ve ahlak konularında 

eğitilmektedir. Sağır toplumunu en iyi eğiten kişilerden biri de doğal olarak aynı dili ve kültürü paylaşan 

sağırların kendileridir. Resmi bir yetkileri olmamakla birlikte, STK’lar bu konularda etkin bir şekilde 

çalışmakta ancak ülkemizdeki sağırların sadece %10’una erişebilmektedir.  

Dünyanın tüm ülkelerinde olduğu gibi sağır öğretmenler de sağır okullarında eğitim vermelidir. 

Ülkemizde 13 sağır öğretmenin çoğu duyan bireylerin devan etttiği ölçünlü okullara atanmıştır. 

 

Yükseköğretimde Sağır öğretmenliği eğitimini, diğer engelli gruplarından ayırmak, bu bölümlere 

devam eden geleceğin eğitimcilerinin sağırların gereksinimlerine uygun, bilinçli bir eğitim almalarını 

sağlamak, Sağır öğretmenliğinde sağırlara öncelik vermek de  önemle arz ettiğimiz konular arasındadır. 

Kaynaklar: 

a) Bilimsel makaleler; 
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1- “Türkiye’de İşaret Dili Planlaması ve Türk İşaret Dilinin Yasal Durumu.”                     

(Okan KUBUŞ, Hamburg Üniversitesi - Deniz İLKBAŞARAN, California Üniversitesi – Shane Kieran 

GILCHRIST,  2016) 

2- “Kaynaştırma Ortamındaki İşitme Engelli Öğrencilerin SözcükleriAnlamsal İşlemleme 

Becerilerinin İşiten Okuyucularla Karşılaştırılması”                                (Halime Miray Sümer, 

Ankara Üniversitesi – Tevhide Kargın, Hasan Kalyoncu üniversitesi – İsa Birkan Güdenoğlu, Ankara 

Üniversitesi, 2017) 

3- “İşiten ve İşitme Engelli Okuyucuların Kelime İşlemleme Becerilerinin Karşılaştırmalı 

Olarak İncelenmesi”                                                        (Birkan Güldenoğlu, Ankara 

Üniversitesi – Tevhide Kargın, Ankara Üniversitesi – Paul Miller, Haifa Üniversitesi 2014) 

4-  “İşitme Engelli Yetişkinlerin Türkçe Biçimbilimi Farkındalığı”    

(Bahtiyar Makaroğlu, Ankara Üniversitesi 2012) 

5- “Language acquisition for deaf children: Reducing the harms of zero tolerance to the 

use of alternative approaches”                                                            (Tom Humphries 

University of California - Poorna Kushalnagar, Rochster Instıtute of techonology – Gaurav Mathu, 

Gallaudet University -  Donna Jo Napol,Swarthome College -  Carol Padden,University of California - 

Christian Rathmann,Universitat Hamburg - Scott R Smith, University of Rochester 2012)  

6- “ Should All Deaf Children Learn Sign Language?“                                            
Nancy K. Mellon, MSa, John K. Niparko, MDb, Christian Rathmann, PhDc, Gaurav Mathur, PhDd, Tom 

Humphries, PhDe - Donna Jo Napoli, PhDf, Theresa Handley, BAf, Sasha Scambler, PhDg, John D. 

Lantos, MDh 2015) 

7- “ Language Choices for Deaf Infants: Advice for parents Regarding Sign Languages“                                                                                            
(Tom Humphries, PhD – Poorna Kushalnagar PhD – Gaurav Matur PhD – Donna Jo Napoli PhD – 

Carol Padden PhD –Christian Ruthmann PhD – Scott Smith MPH 2015) 

8- “ Discourses of prejuidice in professions: the case of sign languages“                                                                                          
(Tom Humphries, PhD – Poorna Kushalnagar PhD – Gaurav Matur PhD – Donna Jo Napoli PhD – 

Carol Padden PhD –Christian Ruthmann PhD – Scott Smith MPH 2017) 

9- “Cochlear Implants and the Right to Language: Ethical Considerations, the Ideal 

Situation, and Practical Measures Toward Reachşng the Ideal“                                                                                          
(Tom Humphries, PhD, University of California – Poorna Kushalnagar PhD, Rochester Institutr of 

Techonology – Gaurav Matur PhD, Gallaudet University – Donna Jo Napoli PhD, Swarthmore College 

– Carol Padden PhD, University of California –Christian Ruthmann PhD, University of Hamburg – 

Scott Smith MPH, University of Rochester 2012) 

10- “ Avoiding Linguistic Neglect of Deaf Children““                                                                                          
(Tom Humphries, PhD, University of California – Poorna Kushalnagar PhD, Gallaudet University – 

Gaurav Matur PhD, Gallaudet University – Donna Jo Napoli PhD, Swarthmore College – Carol Padden 

PhD, University of California –Christian Ruthmann PhD, University of Hamburg – Scott Smith MPH, 

Rochester Instıtute of Technology 2016) 

11- “Bilingualism: A Pearl to Overcome Certain Perils of Cochlear Implants“                                                                                           
(Tom Humphries, PhD, University of California – Poorna Kushalnagar PhD, Rochester Institute of 

Techonology – Gaurav Matur PhD, Gallaudet University – Donna Jo Napoli PhD, Swarthmore College 

– Carol Padden PhD, University of California –Christian Ruthmann PhD, University of Hamburg – 

Scott Smith MPH, University of Rochester 2014) 

12- “What Medical Education can do to Ensure Robust Language Development in Deaf 

Children“  “                                                                                           (Tom Humphries, 

PhD, University of California – Poorna Kushalnagar PhD, Rochester Institute of Techonology – 

Gaurav Matur PhD, Gallaudet University – Donna Jo Napoli PhD, Swarthmore College – Carol Padden 

PhD, University of California –Christian Ruthmann PhD, University of Hamburg – Scott Smith MPH, 

University of Rochester 2014) 

13- “ The Right to Language““                                                                                           
(Tom Humphries, PhD, University of California – Poorna Kushalnagar PhD, Rochester Institute of 

Techonology – Gaurav Matur PhD, Gallaudet University – Donna Jo Napoli PhD, Swarthmore College 
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– Carol Padden PhD, University of California –Christian Ruthmann PhD, University of Hamburg – 

Scott Smith MPH, University of Rochester 2014) 

14- “                          “ 

b) Yasal Dökümanlar; 

15- “ 4 Haziran 1968 tarih ve 12915 sayılı Resmi Gazete, Sağırlar Okulları ve Yetiştirme 

Yurtları Yönetmeliği“ 

16- “ Öğretmenlik Yönetmeliği resmi gazete“ 

17- “ TİDBO Yönetmeliği“  

c) Öğrenci ve öğretmen raporları; 

18- “İşitme Engelliler için Eğitim Raporu” Fadik Akgedik Sağır Öğretmen 

19- İsmi bizde mahfuz Öğretmen 1 

20- İsmi bizde mahfuz Öğretmen 2 

21- “Rapor” Serkan ve Nuran Tohumcu Sağır Öğretmenler 

22- Öğrencilerden müzakereyle toplanan (Samsun) 

23- İsmi bizde mahfuz Öğretmen 3 

24- Lise Öğrencilerinden toplanan (Ankara) 

d) Üst Düzey Eğitimci Raporları; 

25- “Ülkemizde İşitme Engellilerin Eğitimi ve Öneriler”  Muzaffer Görgülü (Göztepe Sevgi 

Özel Eğitim Anaokulu Müdürü)  

26-  “Türkiye’de İşaret Dili Eğitimine Yönelik Yaşanan Sorunların Betimlenmesi”  Dr.Hasan 

Hüseyin Selvi (Maarif Müfettişi) 

27- “İşitme Engelliler Meslek Lisesinden Mezun Olan Öğrencilerin Başarı Düzeylerinin 

Betimlenmesi”  Dr.Hasan Hüseyin Selvi (Maarif Müfettişi) 

28- “Kurum Kültürü / Sağır Kültürü”  Dr.Hasan Hüseyin Selvi (Maarif Müfettişi) 

29- “Kaynaştırma Eğitimleri” İbrahim Demirdöğen (Halıcıoğlu İşitme Engelliler Okulu Müdürü) 

30- “Öneri”  Müge Karakaya Yatbaz (Sağır, Konfederasyon Eğitim sorumlusu Yönetici) 

31- “Sağır Kültürü”  Samet Demirtaş (Sağır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Özürlüler 

Merkezinde İşaret Dili Eğitmeni) 

32- “Sağır toplumu eğitimi ve Türkiye’de İşaret Dili hakkında Ropörtaj”   

Dr.Bahtiyar Makaroğlu (Ankara Üniversitesi)          

Saygılarımızla 

Sağırlar Konfederasyonu Başkanı  

Orkun UTSUKARCI  
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