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İŞARET DİLİ EĞİTİMİ

İŞARET DİLİ NEDİR?
-İşaret dili, sağır veya işitme engelli bireylerin çevresiyle iletişim
kurmak amacıyla geliştirdikleri parmak, yüz ve beden
hareketlerinden oluşan görsel bir dildir.
-İşaret dili, sadece el ve kol hareketlerinden oluşmaz. Mimikler
ve beden hareketleri bu dilin önemli bir parçasıdır.
-İşaret dili, grameri ve yapısıyla sesli Türkçeden ve dolayısıyla
da yazılı dilden çok farklıdır.
-Dünyada sadece bir tane işaret dili yoktur, bilinen ve üzerine
bilimsel araştırma yapılan 100 civarında işaret dili vardır. Bu
sebepten, bir tane işaret dili bilmek, diğer işaret dillerini de
doğrudan bilmek anlamına gelmemektedir.
“İşaret dili bir çocuğun konuşabilme ve duyabilmesine
bağlı olmadan %100 erişebileceği görsel bir dildir”
Kaliforniya Sağır Derneği Başkanı Daniel Girard

TÜRKÇE İLE TÜRK İŞARET DİLİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
-Türk İşaret Dili, Türkçe temel alınarak oluşturulmuş fakat
kendine özgü özellikleri olan bir dildir.
-Türkçe ile Türk İşaret Dili arasındaki en önemli fark, dilleri
kullanan kişilerin kelime dağarcığı arasındaki ciddi farktır.
-İşaret dilinin kelimelerin sembole çevrilmiş hali olduğunu
düşünürsek, her kelimenin karşılığı olan bir sembol olmayabilir
ya da iletişim halinde olduğumuz kişi bu sembolü bilmiyor
olabilir. Bu durumda işaret dili Türkçe alfabeden faydalanarak
kelimeyi parmak alfabesiyle tanıtır, daha sonra ise kelimeyi
sembole çevirerek işaret dilinde anlatırız.
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İŞİTME ENGELİ NEDİR?
Doğumdan önce veya doğumdan sonra meydana gelen
nedenlerle, kulağın ses duyma özelliğini çeşitli derecelerde
kaybetme durumuna işitme engeli denir.

SAĞIR & İŞİTME ENGELLİ KİMDİR?
İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen kaybından dolayı
özel eğitim veya destek eğitim hizmetine ihtiyaç duyan
bireyleri sağır veya işitme engelli bireyler olarak adlandırırız.
Konuşmayı duyduğumuz sesleri taklit etme yeteneği olarak
gördüğümüzde, sağır veya işitme engelli bireyler ses
duyamadıkları için konuşamama/konuşmayı geliştirememe
gibi sonuçlar yaşayabilmektedir. Kısacası duymayan bireyler
konuşamaz, işitme kaybı olan bireylerin konuşmalarında ise
sesletim bozuklukları olabilir. Bunun yanında duyduğu halde
farklı nedenlerden dolayı konuşamayan bireyler olabilir bunlar
farklı engel gruplarına dahil edilmiştir.

İŞARET ADI NEDİR?
Sağır veya işitme engelli bireylere, zamanla çevresi tarafından
kişiliklerine özel bir işaret adı verilmektedir.
CODA NEDİR? (Children Of Deaf Adults)
İşitme engelli ya da sağır ebeveynlerin çocuklarıdır.

SAĞIR KÜLTÜRÜ NEDİR?
-Dil ve kültür birbirinden ayrılmaz unsurlardır.
-Dil, kültürü karşı tarafa ileten bir yol oluşturur ve bir kültürü
yansıtır.
-Sağır kültürünün bileşenleri dil ve ortak yaşam alışkanlıklarıdır.
-Sağırlar; geleneklerin, değerlerin, dillerin ve tecrübelerin
paylaşıldığı ve bütün bu değerlerin yeni kuşaklara aktarıldığı
ayrı bir kültüre sahiptir.
-Bu kültür ise “Sağır Kültürü” olarak adlandırılır.

Sağırlık, Kulaklarımızı Kapadığımızda
Hissettiklerimiz Değildir!
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İLETİŞİM KAVRAMI
-İnsan sosyal bir varlıktır ve yaşamını sürdürebilmesi için
çevresiyle sürekli iletişim kurma ihtiyacı içerisindedir.
-İnsanın biyolojik bir varlıktan sosyal bir varlığa dönüşmesini
sağlayan en önemli unsurun iletişim olduğunu söylemek
mümkündür.
-İnsan anlamak ve anlaşılmak ihtiyacındadır.
-Hele anlaşılmak en çok olması istenen durumdur.
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Şekil: İletişim Sürecinin Öğeleri

SAĞIR VEYA İŞİTME ENGELLİ BİREYLERLE İLETİŞİM
-Sağır veya İşitme Engelli bireylerin çoğu işaret dili kullanarak
birbirleriyle iletişime geçer.
-Sağır veya İşitme Engelli bireyler, işaret dili bilmeyen işiten
bireylerle iletişim kurmak istediklerinde ise, yazma ya da
dudak okuma yöntemlerinden birini seçerek iletişime geçer.
-Yazma yöntemi hem çok yorucu hem de iletişim süresi
açısından uzundur.
-Dudak okuma yöntemi ise birçok engeli barındırmakta ve
bireyler, konuşmaların en fazla %30-40’ını çözümleyebilmektedir.
Bu yüzden Sağır veya İşitme Engelli bireylerle ve öğrencilerle
doğru iletişimin en iyi yolu Türk İşaret Dilidir.

İletişim için Kullanabileceğiniz Yöntemler:
• İşaret dili aracılığı ile anlaşmak.
• Resim ya da çizimlerle anlaşmak.

İLETİŞİME BAŞLAMAK
Dikkat Çekmek:
-Sağır kişinin omzuna hafifçe dokunarak iletişimi
başlatabilirsiniz.
-Sağır kişinin dikkatini çekmek amacıyla hızlı şekilde el
sallayabilirsiniz.
-Sağır kişiler, tahta, laminant vb. zeminlerde titreşime karşı
çok hassastır. Bu nedenle, ayağı hızlı şekilde yere vurmak,
sağır kişiye ’’Sana bir şey söylemek istiyorum.’’ mesajı verir.
-Özellikle sınıf, toplantı, kongre gibi mekânlarda birden çok
sağır kişinin dikkatini çekmek için oda veya salonun ışıklarını
birkaç kez yakıp söndürebilirsiniz.
Göz teması:
-Etkili bir iletişimin devam etmesi için göz temasının
sürdürülmesi çok önemlidir.
-İşaret dili sadece elle üretilen işaretlerin yanı sıra kaş, ağız,
baş hareketleri gibi el dışı işaretleri de içerir. Bu nedenle,
mesajın doğruluğu için iletişim sürecinde yüz hareketlerini
de izlemelisiniz.
İletişimde Ortak İlgi
-İşaret dilinde bazı işaretler birden farklı kelimeyle aynı
anlama gelebilmektedir.
-Bu farklılık ise konuşulan konuya göre uygun anlam kazanır.

SAGIR VEYA İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERLE
DOĞRU İLETİŞİM NASIL OLMALI?
-Öğrencilerinizle konuşurken göz hizasına gelecek şekilde
ayakta durun veya oturun.
-Öğrencilerinizi tek tek tanıyın. İletişim tercihleri ve işitme kaybı
düzeyleri hakkında bilgi edinin. En iyi iletişim kurabileceğiniz
yöntemi onlara sorun. Her çocuk farklı, bunu unutmayın!
-Konuşurken ve ders anlatırken sınıfta dolaşmamaya dikkat
edin.
-Çok yüksek sesle veya fısıldayarak konuşmayın, ses tonunuzun
normal olmasına özen gösterin.
-Konuştuğunuzda ortamın çok gürültülü olmamasına dikkat
edin.
-Konuşurken anlaşılır ve kısa cümleler kurun.
-Konuşurken ağzınızı elle veya kâğıt gibi herhangi bir şeyle
kapatmayın.
-Işığın yüzünüze doğru gelmesine dikkat edin, karanlık bir
ortamda
öğrencilerin
sizin yüzünüzü
görmesi ve
anlattıklarınızı takip etmesi zorlaşacaktır.
-Öğrencilerin her türlü etkinliğe katılımını sağlayın.
-Ebeveynlerle tanışın. Öğrencilerinizi nasıl destekleyeceğiniz
konularında onlardan fikir alın. Bu konudaki iletişim kanallarını
açık tutun.
-Toplantı ya da ders esnasında, işitme engelli kişi ile aynı anda
sadece bir tek kişinin konuştuğuna emin olun.
-İşitme engelli öğrencinizin, söylediklerinizi düşünüp anlaması
için ona biraz zaman verin.
-İşaret dilini çeviren bir tercümanla birlikteyseniz, tercümana
değil, doğrudan işitme engelli bireyin yüzüne bakarak
konuşun.
-Eğer anlaşılmadığınızı düşünüyorsanız esnek olun ve kendinizi
farklı bir kelime seçerek, vücut dili kullanarak ya da yazarak
ifade edin.
-Günlük programlarınızı düzenli olarak uygulayın, öğrencileriniz
gün içerisinde ne yapacaklarını bilirlerse kendilerini daha
güvende hissedeceklerdir.

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMİNİ ENGELLEYEN
FAKTÖRLER NELERDİR?
-İşitme kaybının derecesi,
-Erken tanı,
-Çocuğun eğitimi, ailenin eğitimi ve çocuğun eğitime uyması,
-İşitme kaybının oluş zamanı (dil öncesi, dil sonrası),
-Ailenin eğitim alması,
-Eğitim ortamının akustik olarak düzenlenmesi (sesin
yalıtılması),
-Uygun ve doğru eğitim yaklaşımlarının kullanılması (gerek sınıf
gerekse ev ortamında), Odyogram konfigürasyonu (yapılan
ölçümlere göre konuşma seslerini alıp almadığı),
-İşitme cihazının takılma yaşı,
-Eğitime başlama yaşı,
-İşitme kaybının tanılandığı yaş.

UNUTMAYINIZ!
• İşitme güçlüğü zekâ geriliğine değil öğrenme güçlüğüne
sebep olur.
•İşitme engeli sözel dil edinimini etkiler.
•İşitme kayıpları erken tanılanabilir ve teşhis edilebilirse, tıbbi
önlemler ve eğitsel hizmetler sağlanabilir.
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İŞİTME KAYBI DERECELERİ
0–25 dB; Normal İşitme Sınırlarında
26–40 dB; Hafif İşitme Kaybı
41–55 dB; Hafif - Orta İşitme Kaybı
56–70 dB; Orta - İleri İşitme Kaybı
71–90 dB; İleri İşitme Kaybı
91- ve daha üzeri dB; Çok İleri İşitme Kaybı

TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TÜRK İŞARET DİLİ’NE ETKİLERİ
-Günümüz teknolojisinin ilerleyişi işitme engelli veya sağır
bireylerin yaşantılarını olumlu yönde etkilemektedir.
-Engelli bireyler, birbirleriyle yüz yüze gelmeden iletişim
kuramazken, teknolojiden faydalanarak görüntülü iletişim
ile normal bireyler kadar iletişim için teknolojiden
faydalanmaktadırlar.

TEKNOLOJİ VE TÜRK İŞARET DİLİ’NİN ULUSALLAŞMASI
Türk İşaret Dili’nin ulusal hale gelememesindeki en büyük
nedenlerden biri iletişim yollarının kısıtlı olmasıydı. İlerleyen
süreçlerde yeni iletişim yollarının teknoloji sayesinde hayata
girmesi ile işaret dilindeki bölgesel farklılıklar daha net olarak
görülmeye başlanmış ve işaret dilinin ulusallaştırılması ile ilgili
birçok çalışma yapılmıştır. Bu alanda yeni çalışmaların
yapılması ise ön görülmektedir.
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İŞARET DİLİ’NİN YAYGINLAŞTIRILMASI
-İşitme engelli veya sağır bireylerin yapılan düzenlemelerle iş
hayatına ve sosyal hayata daha çok dahil olması işaret
diline toplum olarak duyduğumuz ihtiyacı artırmıştır.
-İşaret dilinin yaygınlaştırılması adına çalışmalar yapılmakta
ve bu çalışmaların giderek geliştirileceği ön görülmektedir.

İŞİTME ENGELLİ / SAĞIR HAKLARI NELERDİR?
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine göre;
Engelliler, eşit bir şekilde işaret dilleri ve sağır kültürü dâhil
kendilerinin özel kültürel ve dilsel kimliklerinin tanınması ve
desteklenmesi hakkına sahiptir.
Taraf Devletler;
-İşaret dilinin öğrenilmesine ve sağırların dilsel kimliğinin
gelişimine yardımcı olunmasına,
-Kör, sağır veya hem kör hem sağır olanların, özellikle
çocukların eğitiminin en uygun dille, iletişim araç ve
biçimleriyle, onların akademik ve sosyal gelişimini
azamileştiren
ortamlarda
sunulmasına
katkı
sağlamalıdırlar.
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