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1. Proje Özeti (Proje Tanımı):  
      İşitme kaybı olan bir kardeşim var. 3. sınıfa gidiyor ve işitme cihazı kullanıyor. 
İşitme kaybı çok olmadığı ve işitme cihazıyla hayatını devam ettirebildiği için normal 
bir okula gidiyor. Ancak aklıma takılan bir soru vardı. Kardeşim hiç duymasaydı 
eğitim hayatı nasıl olurdu? Ya da bizim kullandığımız bütün kaynakları, materyalleri 
nasıl kullanacaktı? 
      Hiç duymayan biri için resimler çok büyük bir önem teşkil etmektedir. Çünkü 
bütün kelimeler görsellerle anlatılmaktadır. 
       İşitme engelliler okulunda okutulan kitaplar, kaynaklar ve materyaller işaret dili 
anlamında oldukça yetersiz kalmaktadır. Ancak araştırmalarım sonucunda işitme 
engellilerin eğitim hayatını kolaylaştıracak, kitap okumalarını sağlayacak yeterli 
materyaller olmadığını tespit ettim. Şu an işitme engellilerin okulunda okutulan 
kitaplar normal okullarda okutulan kitapların aynısıdır. Mesela, Türkçe dersindeki 
deyimler konusu işitme engeliler okulunda nasıl işlenir? Ya da günlük hayatta işitme 
engellilerin deyimleri kullanabilmeleri için nasıl bir çalışma yapmalıyız? gibi 
sorulardan yola çıkarak duyamayan insanların kullanacağı ve eğitim hayatına gerçek 
anlamda katkı sağlayacağını düşünerek işaret diliyle deyimler kitabını oluşturmaya 
karar verdik. Günlük hayatta kullanılan deyimleri listeleyip alfabetik sıraya koyduk. 
Deyimlerde yer alan her bir kelimeyi işaret diliyle temsil eden temsil eden görseller 
oluşturduk. Bu sayede işitme engelli bireylerin hem günlük konuşma dilinde 
kullanılan deyimleri öğrenmelerini kolaylaştırdık hem de işaret diliyle bir kitap yazıp 
bu konuya dikkat çekmiş olduk. 
 

2.Problem Durumunun Tanımlanması: 
     Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) , Avrupa Birliği(AB) Türkiye 
rakamlarına göre  dünyada 1 milyar engelli olduğunu göstermektedir(Engelsiz Yaşam 
Derneği, 2010). Türkiye’de bu sayı 2021 ağustos ayında yayınlanan Ulusal Engelli Veri 
Sisteminde yer alan engelli birey sayısı 2.511.950 dir (Büyükbayrak,2020). 
 



 

                                                                                 
TABLO 1   
    Tabloda 15 yaş üzeri bireylerin yıllara göre engellilik durumu gösterilmiştir. (Engelli ve 
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2021).Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Prof. Dr. Aslı 
Şahin Yılmaz, dünyada 466 milyon işitme engelli birey bulunduğunu belirtmiştir. Bu rakamın 
34 milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. Daha da dikkat çeken ise 2050 yılında her 10 kişiden 
birinin işitme engelli olacağının uzmanlar tarafından tahmin edilmesidir(Rakipoğlu, 2019).                  
       Hiç duyamayan ya da kısmen duyamayan insanlara kişilere işitme engelli denir.                 
İşitme kaybının bir takım nedenleri vardır. Bu nedenler üç farklı dönemde ortaya çıkabilir. 
Doğum öncesi, doğum sırası, doğum  sonrası. Doğum öncesinde genetik yatkınlık, annenin 
hastalık geçirmesi, ilaç kullanımı gibi sebepler yer alır. Doğum sırasında Bebeğin oksijensiz 
kalması, zayıf doğması gibi sebepler vardır. Doğum sonrasında ise çocuğun havale geçirmesi 
ya da başka hastalıklar geçirmesi işitme kayıplarına sebep olmaktadır.  
 

 
                                                                   TABLO 2 
     
 Tablo 2’de işitme kayıplarının dereceleri gösterilmiştir.(Sevinç, Aslan ve Özkan, 2015) 
    İşitme kayıp dereceleri arttıkça duyma oranları azalmaktadır. Az duyan ya da hiç 
duyamayan insanların günlük hayatları zorlaştığı gibi eğitim hayatları da oldukça zordur. 



 

 
                                                                 TABLO 3 

      
 Tabloda 3’de duyma kayıp dereceleri ve bunların çocuk üzerindeki etkileri 
gösterilmiştir.(Sevinç, Aslan, ve Özkan, 2015). 
      Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de duyamayan insanlara sağır ve dilsiz denilmektedir. 
Halbuki dilsiz sözcüğü onlar için çok ağır anlamlar ifade etmektedir. Bu tür insanlar sesleri 
hiç duymadıkları için konuşma yeteneğini kazanamazlar. Kendilerini yeteri kadar ifade 
etmeleri ve toplum içinde kendilerini daha güvende hissetmeleri için yeterli desteğe ve iyi bir 
eğitime ihtiyaçları vardır. İşitme engellilerin okutulduğu ayrıca bir okul bulunmaktadır fakat 
işitme engellilerin okullarındaki tüm materyaller, yazılı ve basılı yayınlar diğer okullardaki 
kullanılan materyallerden farksızdır.  Ancak özellikle işitme engellilerin eğitim gördükleri 
okullarda kendi özel durumlarına ait kitapların olmadığı diğer okullarda okutulan ders 
kitaplarının kendilerine verildiğini öğrendim(Şimşek, Karasu, 2016). İşitme engelliler 
okulunda çalışan öğretmenlerin kendi çabalarıyla eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmeye 
çalıştıkları, illüstrasyonların öğrenci gelişim seviyelerine uygun olmadığını ve günlük 
yaşantıları ile örtüşmediğini öğrendim(Özcan, 2010). İşitme engellilerin odak noktası olan 
illüstrasyon kelimesinin TDK’ ye göre anlamı ‘resimleme’ şeklindedir. Resimleme ve işaret 
dili işitme engellilerin bir konuyu anlamalarında en önemli faktördür.  İşitme engellilerin 
eğitim seviyelerine ve kendilerine uygun yeterli materyal kullanılmaması dolayısıyla ders 
konularında büyük eksikliklere yol açmaktadır. Zihinsel bir problemi olmayan işitme engelli 
insanlar eğitimlerinde yeteri kadar desteklendiği taktirde hem çalışma alanlarında hem de 
toplum içinde normal bireyler gibi hayatlarını devam ettirebilirler. Daha sonra öğretmenimle 
ilimizde bulunan işitme engelliler okulunda çalışan bir öğretmenle görüştüğünü ve sadece  
TDK’ ye ait işaret dili sözlüğü bulunduğunu söyledi. Derslerde büyük ölçüde EBA’dan 
yararlandıklarını ancak yazılı-basılı bir kaynak bulunmadığını söyledi.  



 

       Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de işitme engelli bireylerin eğitimi için yeterli yazılı 
basın ve materyal bulunmaması büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu alanda günümüze kadar 
yapılan çalışmaların çözüm bulamadığı nokta işitme engellilere yönelik ders kitapları 
olmuştur. Özellikle bu alanda günümüze kadar yapılan çalışmalarda işitme engellilere yönelik 
ders kitaplarına ait sorulara çözüm üretilmiştir. Bahsi geçen araştırmalardan da anlaşılacağı 
üzere işitme engellilerin eğitiminde yer alan kitap, ders araç ve gereçler onlar için hayati 
önem arz etmektedir. Bütün bunlardan hareketle onların eğitim hayatını kolaylaştıracak ve 
bundan sonra yapılacak çalışmalara örnek teşkil edebilecek günlük konuşma dilinde 
kullanılan deyimler kitabını oluşturmaya karar verdim. Yazılı ve görsel kaynaklar işitme 
engelliler için büyük önem arz etmektedir. Bu alandaki yetersizliği tamamen ortadan 
kaldırmam imkansız olsa da projemizin sorunu ortadan kaldırmaya yönelik atılmış büyük bir 
adım olacağını düşünüyorum.  
 

3. Çözüm: 
Dünyada ve Türkiye’de işitme engellilere ait eğitim materyallerinin yok denecek kadar az 
olmasından yola çıkarak, onların hem günlük hayatta kendilerini ifade etmelerini hem de 
eğitim hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla işaret dili ile yazılmış deyimler kitabını 
oluşturduk. Aynı zamanda kitabımız seslendirilmiş olup görme engelli kardeşlerimiz içinde 
sesli kitap haline gelmiştir. Oluşturduğumuz bu materyal hem basılı hem de dijital ortamda 
işitme engelliler içim ilk kaynak olacaktır.  
 
 

 
        
 

 
 



 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

Kitabımızın sayfaları yukarıdaki görsellerden oluşmakta olup matbaada bastırılmıştır. 
Kitabımızda toplam 100 tane deyim ve anlamları vardır ve kitabımız 51 sayfadan 
oluşmaktadır.  

4. Yöntem: 
   Yaptığım literatür çalışmaları sonucunda projemizin konusuyla ilgili makale, dergi, gazete, 
kitap gibi kaynaklardan araştırmalar yaptım ve bu araştırmaları öğretmenimizle paylaştım. 
Öğretmenimizle ilimizde bulunan işitme engelliler okulunda çalışan öğretmenlerle görüşüp 
kullandıkları özel bir kitap olmadığını öğrendik. Edindiğim bilgiler ve yaptığım literatür 
çalışmaları projemi destekler nitelikteydi. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmama büyük bir 
heyecanla başladım. Çalışmada araştırma ve tasarlama yöntemleri kullandım. 
     İlk önce günlük hayatta kullanılan deyimleri listeledik. Daha sonra listemizdeki deyimleri 
ve bu deyimlerin anlamlarını TDK’nin Deyimler Sözlüğünden bakarak belirledik. 

 
                                                             TABLO 4 



 

Deyimlerde yer alan her bir kelimenin Türk İşaret Sözlüğündeki resimlerine baktık(Güngör, 
Bağrıaçık, Demirdöğen, Günaydın ve Karahan, 201). Bu sözlükteki hangi kelimeye karşılık 
geliyorsa o kelimenin ilk önce ekran fotoğrafını aldık.

 
                                                                        TABLO 5 
 
 
   Daha sonra ekran fotoğraflarından kullanacağımız kelimenin resmini aldık. 

 TABLO 6 
      Ancak deyimlerde yer alan bütün kelimelerin işaret dilinde karşılığı olmadığı için; işaret 
dilinde anlamı olan kelimelerden oluşan deyimleri kullanabildik. Web 2.0 araçlarından olan 
storyjumper uygulamasını bu projemizde kullanmayı uygun gördük. Storyjumper: Bir web 
sitesi üzerinden dijital hikayeler oluşturma imkanı veren bir platformdur(Bilişim Notları, 
2021). Çünkü işitme engelliler için düşündüğümüz deyimler kitabını özgün bir şekilde 
tasarlamak istiyorduk. Kullanacak olduğumuz resmi storyjumper adlı uygulamadaki sayfalara 
kullanacağımız resmi uygulamadaki resmi yerleştirdik.



 

                                                                     TABLO 7 
 Daha sonra kullandığımız resim hangi kelimeye karşılık geliyorsa onu program sayfasına 
yazdık.  

 
                                                          TABLO 8 
                                                                   
       Bu kitap için 384 tane ekran fotoğrafı çekilmiş ve düzenleme yapılmıştır. Kitapta toplam 
100 tane deyim ve anlamları mevcuttur. Kitabımız 51 sayfadan oluşmaktadır. Bu kitap 
alanında yapılmış ilk ve tek kitap olacağı için kitabımızı tasarlarken daha faydalı olması için 
sürekli tasarımda değişiklikler yaptık. Ayrıca işitme engelliler için düşündüğümüz bu kitaba 



 

ses ekleyip kitabı GÖRME ENGELLİLERİN de kullanabileceği deyimler kitabı haline 
getirdik. Kitabımızın basıma hazır olduğundan emin olduktan sonra kitabımızı bir matbaada 
bastıracağız. Böylece hem basılı hem de dijital ortamda yararlanılabilecek bir kaynak haline 
getirdik. Bu projemizi sizlere sunmaktan ve projemizle bütün işitme engelli kardeşlerimizin 
eğitim hayatına kolaylık sağlayacağından büyük bir mutluluk duymaktayız.   
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 
 

İlk önce sorunu belirledik ve sorun için çözümler üretmeye başladık. Bulduğumuz çözümlerin 
benzerleri olup olmadığını araştırdık. Benzeri bir yana böyle bir soruna hiçbir çözüm önerisi 
ya da çalışması bulunmaması bizi çok şaşırttı ve açıkçası üzdü. Bu alanda daha önce böyle bir 
çalışma yapılmaması bizi daha da gayretlendirdi ve büyük bir azimle çalıştık. 

        Sonuç olarak yaptığımız çalışma özgün bir ürün olup geliştirilebilir niteliktedir. Bizim 
düşündüğümüz işitme engelliler için deyimler kitabı alanında büyük bir ışık oluşturacağını 
düşünüyoruz. Bundan yola çıkarak işitme engellilerin kullandıkları diğer ders kitapları da bu 
şekilde işaret dilini kullanarak resimlendirilip kullanılabilir. Bu sayede hem işitme engelli 
bireylerin okul hayatları kolaylaşacak hem de derslerine giren öğretmenlerin daha verimli bir 
şekilde ders verebilmelerine olanak sağlanacaktır. Aynı zamanda öğrencilerin deyimleri 
konuşma dilinde daha fazla yer alması hem de web 2 araçlarını tanımaları ve kullanmaları 
sağlanmış olacaktır. Projemizle hazırlamış olduğumuz materyalde yer alan deyimlerin günlük 
hayatta kullanılan deyimlerden seçilmiş olması onların sadece Türkçe derslerini değil günlük 
hayattaki iletişimlerini de kolaylaştıracak işitme engelli bireylerin bu alandaki SESİ olacaktır.  

     Bizim hayata geçirdiğimiz bu proje ile işitme engellilerin işaret dili ile yazılmış yazılı 
basın kaynağı olacaktır. Bu çalışma ile İşitme engellilerin eğitim hayatına önemli bir katkı 
sunulmuş olup bundan sonra yapılabilecek çalışmalara da projemiz ışık tutacaktır. İşaret dili 
daha da yaygınlaştırılmış olup bunu işitme engellilerin kullandığı tüm materyallerde 
uygulayabiliriz. Çünkü onların eğitimlerine ne kadar önem verirsek geri dönütleri de o derece 
başarılı olacaktır. İşitme ve görme engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara 
çözümler üretip onların hayat kalitelerini yükseltebiliriz. 

Benim hazırladığım bu proje ile daha önce böyle bir çalışma yapılmadığını ve büyük bir 
eksiklik olduğunu ortaya koyarak, işitme engellilerin eğitimine ve hayatına çok büyük bir 
katkı sağlayacaktır. Yapılan bu çalışma büyük bir örnek teşkil edecek olup hem işitme 
engellilerin hem de öğretmenlerin işlerini kolaylaştıracaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik: 
 
Hazırladığımız bu kitabı hem işitme engelli hem de görme engelli kardeşlerimiz rahatlıkla 
kullanabileceklerdir. Kitabımızın dijital ortamda da olması hedef kitlenin kullanımını da daha 
da  kolaylaştıracaktır. İlimizde işitme engellilere yönelik bulunan Nuriye Halit Çebi Özel 
Eğitim Meslek Lisesi’nde kitabımızın tanıtımı yapılmış olup, hem öğretmenler hem de 
öğrenciler tarafından büyük büyük takdir toplamıştır. Okulda bulunan edebiyat öğretmeni bir 



 

hafta boyunca kitapla ders işlemiş olup kendisi açısından konuyu daha kolay anlattığını ifade 
etmiştir. Öğrenciler açısından de deyimlerin çok daha kolay kavrandığını ve akılda kalıcı 
olduğunu söylemiştir.  Kesinlikle işaret dilinle hazırlanmış böyle bir kaynağın tüm ders ve 
konular için olması gerektiğini vurgulamıştır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 
Kitabımız storyjumper adlı uygulamada oluşturulmuş olup matbaada 180 TL ye 
bastırılmıştır. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 
Projemiz her yaştan işitme ve görme yetersizliği olan kardeşlerimiz için tasarlanmıştır. 
 

9. Riskler: 

Projemizi oluşturma ve uygulama aşamalarında herhangi bir risk taşımamaktadır. 
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