
Müh. Salim İMAMOĞLU

ó Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki 
başlıklardan ilham aldık. 

ó A-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin madde 26 sı der ki :
"Herkesin eğitim hakkı vardır. Eğitim hiç olmazsa temel eğitim evrelerinde 

parasızdır. Temel eğitim zorunludur. Mesleki ve teknik eğitimden herkes 

yararlanabilmelidir. Yüksek öğrenim yeteneklerine göre herkese açık olmalıdır.”

ó B-Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi madde 51’i der ki :
"Bedensel, zihinsel veya toplumsal bakımlardan güçlüğü bulunan çocuklara özel 

durumun gerektirdiği özel sağaltım, öğretim, eğitim ve özen sağlanacaktır"(Md.51)



Rektörümüz  Prof. Dr. Enver Duran

ó “Bizler her şeyden önce bir bilim adamıyız. Bilim adamlarının 
yalnızca görev yaptığı üniversiteye ya da kuruluşa karşı değil, 
tüm topluma karşı sorumlulukları vardır. Aynı zamanda bilim 
adamı ürettiği bilginin, geliştirdiği projenin toplumsal faydaya 
dönüşebilmesine de hassasiyetle dikkat eder. Hem bir yönetici, 
hem de bir bilim adamı olarak onayladığım, destek verdiğim her 
çalışmanın hem insanlık adına, hem toplum adına, hem de ülkem 
adına yarar sağlamasına önem veriyorum.”

Sözlerinin ışığında başladığımız projeyi sizlere kısaca tanıtmak 
istiyorum.



Doğum Öncesi, Doğum Anı Veya Doğum Sonrasında İşitme 

Organındaki Çeşitli Hasarlar Nedeniyle Çevrelerindekilerle Konuşma 

Ve Konuşmaları Anlamada Güçlükleri Olan Ve Bu Nedenle De Özel 

Yardıma  Gereksinim Duyan Bireylerdir.    

İŞİTME ENGELLİ KİMDİR



· 10 – 15  dB Normal İşitme.

· 16 – 25  dB Çok hafif derecede işitme kaybı.

· 26 – 40 dB Hafif derecede işitme kaybı.

· 41 – 55  dB Orta derecede işitme kaybı.

· 56 – 70 dB Orta-ileri derecede isitme kaybı .

· 71 – 90 dB İleri derecede isitme kaybı.

· 91 dB ve üstü Çok ileri derecede işitme kaybı. 

İşitme kaybının tipi ve dereceleri, uluslararası standartlara 
göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:

(www.ozida.gov.tr)

http://www.ozida.gov.tr)


Dünya Sağlık Örgütü Verilerine Göre, 

Dünyada yaklaşık 600 Milyon İşitme Engelli 

Birey Var.



Türkiye'de her 

yıl doğan 

yaklaşık 

1 milyon 300 

bin 

bebeğin 

2 bini 

işitme kaybı ile 

doğuyor.

http://www.aktuelpsikoloji.com/haber.php?haber_id=7589

http://www.aktuelpsikoloji.com/haber.php?haber_id=7589


Ülkemizde 0-19 yaşları arasında yaklaşık 63.173 

işitme kayıplı çocuk bulunuyor. 

Bunların yaklaşık 47.000'inin iki taraflı orta, ileri 

veya çok ileri kayıplı olduğu tahmin ediliyor. 

Bu çocukların eğitimi için ülkemizde 50 İşitme Engelli 

Özel Eğitim İlkokulu, 14 Lise ve 4 Ana okulu var.

İşitme engellilerin sadece % 15'i okula gidiyor. 

http://www.aktuelpsikoloji.com/haber.php?haber_id=7589

http://www.aktuelpsikoloji.com/haber.php?haber_id=7589


ÜLKEMİZDE İŞİTME ENGELLİLER EĞİTİMİ

ó Türkiye'de işitme engelli çocukların eğitimlerinin sorumluluğu, 

düzenlenmesi ve denetimi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndadır.

ó Özel eğitim okullarında işitme engellilere okul öncesi, 

ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eğitim verilmektedir. 

Okul öncesi eğitimi dışında her kademede, işitme engelli 

öğrenciler yatılı ve gündüzlü olarak eğitim görmektedir.



Yıllar İlköğretim Lise 

2001-2002 6.197 764

2002-2003 5.875

2003-2004 5.609 1.182

2004-2005 5.732 1.174

2005-2006 5.738

2006-2007 5.429 1.279

2007-2008 4.967 1.301

2008-2009 4.821 1.692

2009-2010 4.598 1.822

2000’li yıllarda 
işitme engelliler 
ilköğretim ve 
ortaöğretim 
kurumlarına 
devam eden 
öğrenci sayısı

http://engelsiz.karatekin.edu.tr/e_isit/dosya/EK-01.pdf 

http://engelsiz.karatekin.edu.tr/e_isit/dosya/EK-01.pdf


ó Ülkemizde işitme engelli bireylerin eğitiminde Doğal İşitsel 

Sözel Yöntem kullanılmaktadır.

ó Doğal işitsel sözel yöntem, çocukların var olan işitme 

kalıntılarından yararlanarak, işitme kaybına uygun cihazların 

kullanılmasıyla, doğal ve etkileşimli ortamlarda konuşma ve dil 

gelişimini sağlamayı amaçlar.

ÜLKEMİZDE İŞİTME ENGELLİLER EĞİTİMİ



ó Ülkemizde işitme engelli çocukların eğitimleri özel eğitim okullarında 

gerçekleştirilse de uygulanan müfredat MEB’ nın belirlediği genel 

müfredattır. 

ó Herhangi bir zihinsel fonksiyon bozukluğuna sahip olmasalar dahi 

işitme engelli çocukların işiten akranları ile aynı yöntemlerle 

eğitilmeleri mümkün olmamaktadır. 

ó İşitme engelli çocukların eğitiminde işitme duyusunun eksiliğinden 

kaynaklanan zorlukları aşmak için diğer duyulara hitap eden bir yol 

izlenmelidir. 

ÜLKEMİZDE İŞİTME ENGELLİLER EĞİTİMİ



Bu sebeple;

Ø Sınıflarda ses yalıtımı sağlanmalı

Ø Öğrenciler işitme cihazları ile donatılmalı

Ø Derslerde görsel materyaller sıkça kullanmalı

Ø Derslerde kullanılmak üzere görsel ve işitsel olarak eğitim-öğretimi destekleyen 

yazılımlar geliştirilmeli ve etkileşimli teknolojiler kullanılmadır.

İşitme Engelliler eğitiminde karşılaşılan 

zorlukları en aza indirmek için özel donanımlı

sınıflara ihtiyaç vardır. 



v İşitme Engelli Bireylerin Eğitimlerinde Gerekli Görsel ve İşitsel 

Materyalleri Bir Araya Toplamak

v Uyaran Eksikliğinden Kaynaklanan Dikkat Bozukluğunu Öğretici 

Oyunlarla En Aza İndirmek için işitme engelli özel eğitim 

kurumlarında kullanılmak üzere bir yazılım geliştirdik.

Neden işitme engelliler için yazılım hazırlama 

gereği duyduk?



Çalışmada kullanılacak bilişim teknolojileri belirlenirken Edirne 

Adnan Tunca İşitme Engelliler İlköğretim görev yapan yönetici 

ve öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. 

Uygulama 1.sınıfa kayıtlı 11 öğrenci ile yapılmıştır. Bu öğrenciler 

iki gruba ayrılmış ve 1.grup bilişim teknolojileri ile 2. grup ise 

geleneksel yöntem ile bir sene boyunca yıllık müfredata uygun 

olarak eğitim görmüştür. 

ŞEHİT ÖĞRETMEN ADNAN TUNCA İŞİTME 

ENGELLİLER İLKÖĞRETİM OKULU 

UYGULAMASI



İşitme engellilerin eğitim öğretimi sırasında bilişim teknolojisi ile 

donatılmış sınıfta; 

vuygulama yapmak ve dersi izlemek amacıyla Akıllı Tahta ve 

Dokunmatik Ekran, 

vuygulamalardaki sesleri sınıf içine vermek için Ses Sistemi, 

vöğretmenlerinin dudak hareketlerini gözlemlemek için Yüz Takip 

Eden Kamera, 

vuygulamaları akıllı tahtaya yansıtmak için Projeksiyon Cihazı, 

vçalışma çıktıları için Yazıcı

vders öğretmenin kurulu sistemi yönetmesi için Masaüstü Bilgisayar 

kurulmuştur. 



ŞEHİT ÖĞRETMEN ADNAN TUNCA İŞİTME ENGELLİLER 

İLKÖĞRETİM OKULU UYGULAMASI

Ders öğretmenin derslerinde kullanacağı MEB müfredatı ile 

örtüşecek nitelikte, 

v Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerini içeren,

v Dikkat çekecek resim, video ve ses öğeleri ile desteklenmiş, 

v Öğrenileni pekiştirme yönelik eğlenceli oyunlara yer verilmiş

Bir yazılım geliştirilmiştir. 



ŞEHİT ÖĞRETMEN ADNAN TUNCA İŞİTME ENGELLİLER 

İLKÖĞRETİM OKULU

Sistemin Kurulu Olduğu  Sınıf



ŞEHİT ÖĞRETMEN ADNAN TUNCA İŞİTME ENGELLİLER 

İLKÖĞRETİM OKULU



ŞEHİT ÖĞRETMEN ADNAN TUNCA İŞİTME ENGELLİLER 

İLKÖĞRETİM OKULU UYGULAMASI

Kullanılan Yazılımdan Örnek Sayfa



ŞEHİT ÖĞRETMEN ADNAN TUNCA İŞİTME ENGELLİLER 

İLKÖĞRETİM OKULU UYGULAMASI

Eğitim öğretim yılının sonunda iki grubun öğrencilerinin katıldığı bir sınav 

düzenlenmiştir. 

Gruplar UYGULAMA GRUBU KONTROL GRUBU

Sınavlar Matematik Türkçe Hayat Bilgisi Matematik Türkçe Hayat Bilgisi

Aritmetik 

Ortalama
96 92 82 73,33 41,67 46,67



ŞEHİT ÖĞRETMEN ADNAN TUNCA İŞİTME ENGELLİLER 

İLKÖĞRETİM OKULU UYGULAMASI

Sınav sonuçları değerlendirildiğinde bilişim teknolojileri 

kullanılarak eğitim gören öğrencilerin, geleneksel yöntem 

ile öğrenim gören öğrencilere göre daha başarılı olduğu 

tespit edilmiştir.



HEDEFLERİMİZ

•İçeriklerin web ortamına aktarılması (Çalışmalar büyük 

ölçüde sonuçlanmak  üzere)

•İlköğretim I.kademe (4., 5. sınıf)  içeriklerinin yazılıma 

aktarılması

•İlköğretim II.Kademe (6., 7., 8. sınıf) içeriklerinin 

yazılıma yazılıma aktarılması



•Etkinlik videolarının çekilerek (Diş bakımı, Kıyafet 

temizliği, Önemli günler,  vb..) yazılıma eklenmesi .

•I.Kademe sınıfları için yazılım geliştirme işlemi 

bitirildikten sonra, yazılımın son halinin farklı diller için 

uyarlanması.

•II.Kademe sınıfları için yazılım geliştirme işlemi 

bitirildikten sonra, yazılımın son halinin farklı diller için 

uyarlanması.

HEDEFLERİMİZ



Kaynaklar

ó http://www.aktuelpsikoloji.com/haber.php?haber_id=7589

ó http://engelsiz.karatekin.edu.tr/e_isit/dosya/EK-01.pdf

ó http://www.camfrogalem.net/

ó http://isitmeengellilerdergisi.blogcu.com/isitme-engelli-cihaz-takinca-

konusur-mu/6240971

http://www.aktuelpsikoloji.com/haber.php?haber_id=7589
http://engelsiz.karatekin.edu.tr/e_isit/dosya/EK-01.pdf
http://www.camfrogalem.net/
http://isitmeengellilerdergisi.blogcu.com/isitme-engelli-cihaz-takinca

