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İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği olarak işitme kaybı olan kişilerin 
ilerlemeleri ve rahatı için her türlü aktivitenin öncüsü olmayı kendimize 
bir borç biliyoruz.

İşitme kaybı, kişinin her türlü (sosyal, duygusal) gelişimini engelleyen bir 
sorundur. İşitme kaybı yaşayan bir çocuk etrafındaki her çocuğa benzer 
ama işitme kaybı çocuğun iletişim yolunu, kişisel gelişimini olumsuz 
etkilediğinden etrafında duyan çocuklar ile sosyal ilişkilerinde zorluk 
yaşamasına neden olur.

İyi duyamayan çocuklar şahsi desteğe ihtiyaç duyarlar ve bunda en 
önemli rol eğitim sistemidir. İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği bu görevi 
üstlenmiştir. Dernek olarak işitme kaybı olan çocuklarımızın daimi olarak 
okul, eğitim, rehabilitasyon, duygusal ve sosyal gelişimi ile ilgilenecek bir 
sistemin ülkemizde kurulması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu rehberde okuyucuya İsrail’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Rehabilitasyon bölümü tarafından kurulmuş olan “ŞMA” merkezinin 
uygulamaları paylaşılmaktadır. Bireyin sağlıklı gelişimi için son derece 
önemli olan bu sistem ile çok açık ve net bir ifadeyle işitme kaybı olan 
kişilerin bebeklikten olgunluğa kadar yaşamlarını, gelişimlerini, iletişim 
kurmalarını, öğrenimlerini, eğitimlerini, sosyal hayatlarını ve meslek 
hayatlarını geliştirmelerine merkezin nasıl destek verdiğini anlatmaktadır.

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği olarak amacımız benzer bir sistemin 
ülkemizde de hayata geçirilmesidir. İşitme engeliyle doğan çocuklarımızın 
sosyal yaşama uyum sürecine büyük katkısı olacağını düşündüğümüz bu 
sistem aynı zamanda işitme engelli bireyleri sosyal hayatın aktif bir üyesi 
haline getirecektir.

AÇILIŞ YAZISI

Viki Özromano
İşitme Engelliler Ve Aileleri Derneği Başkanı
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İşitme sistemi ses dalgalarının akustik enerjisini kulaktan alır, onu 
elektrik enerjisine çevirir ve beyne işitme siniri yoluyla iletir. 

Kulakta 3 ana bölüm vardır:

Dış kulak, orta kulak ve iç kulak

İŞİTME SİSTEMİ

Dış kulak:
Dış kulak, kulak kepçesinden dış işitme kanalından Timpanik zarına gider. 

Orta kulak: 
Timpanik zarının diğer tarafında bulunur. İçinde orta kulak kemikleri ile 

Vestibular kompleks kemikleri bulunur. Bir boru ile kulak alanından boğaz 
ile burun alanına bağlıdır. 

İç kulak:
İşitme organı olan temporal kemik ile koklea ( salyangoz ) iç kulakta 

bulunur. Kokleada ses çeşitli ses algılayıcıları bulunur. Her algılayıcı değişik 
frekanstaki sesleri algılamaya yarar.  

BİZ NASIL İŞİTİRİZ ?
Kulak kepçesi sesi dış işitme kanalına oradan da kulak zarına titreşim 

gönderir. Meydana gelen titreşimle işitme kemiklerinde hareketlenme olu-
şur ve bu hareketlenme iç kulaktaki sıvıyı harekete geçirir. Sıvının hareketi 
sinirleri uyarır ve beyne sinyalleri gönderir.  

Koklea (salyangoz)

İşitme siniri

Orta kulak kemikleri

Dış kulak yolu

Kulak zarı

Kulak Kepçesi
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İŞİTME GELİŞİMİNDEKİ ADIMLAR

İşitme gelişimiYaş

0 - 6 Ay Güçlü seslere otomatik tepkiler 
Etraftaki sesler ile ilgilenme 
Tanıdık sesleri tanıma (örneğin: annenin sesi) 
Zamanla, melodisi ve türü değişen mırıldanma ve ses çıkarma

Sesin geldiği yöne kafayı çevirme 
Adı söylendiğinde tepki verme, müzik dinleme 

Seslere karşı belirli tepkiler 
Çok basit direktifleri ve kelimeleri anlama 
Anlaşılır konuşma başlangıcı ve taklit etme 

İletişim kurma adına birkaç kelimenin kullanımı 

Kelime hazinesi, limitli konuşma 

Kelime hazinesi, konuşma, basit cümleler ve direktifleri anlama 

Hikaye ve müziği dinlemekten zevk alma, 
eşya ve resimleri gösterme, tanıdık
insanları adıyla tanıma

Fiil, sıfat ve isimlerin kullanılması 
Daha zor ve karışık cümleler kullanma 

Olayları ve hikayeleri anlatma ve ardı ardına verilen 
direktifleri uygulama 

Anlaşılır ve akıcı konuşma. Muhabbet kurallarını 
anlama ve tanıma 
Temel fonetik bilgi ve bununla beraber vurgulama hatası olabilir 

6 - 9 Ay

9 - 12 Ay

1 Yaş

1,5 Yaş

2 Yaş

2 - 3 Yaş

3 Yaş

4 Yaş

5 Yaş

Konuşmak

Zaman Alır
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ÇOCUKLARDA İŞİTME KAYBININ ERKEN TEŞHİSİ

İŞİTMEDEN KONUŞMAYA KADAR OLAN ADIMLAR

İlk kelimelerin kullanımı: “ Anne,
baba” Taklit ve yeni kelimelerin

kullanımı ve ses oyunları

Yapılan konuşmada konuşmaya
katılmaya çalışma: Sesini konuşma

amacıyla kullanma: “aaaaaa”

Anlama: Günlük hayatta kullanılan kelimeleri
bir cümlede bağlama. “daha süt, anne nerde?,

yatmaya gidiyoruz.

Düzgün ve doğru işitme, konuşma ve konuşulan dil için çok büyük bir 
önem taşır. Her türlü işitme kaybı konuşma için büyük problemlere sebep 
olabilir ve ne kadar geç teşhis edilirse etkileri de o kadar ciddi olur.

Konuşmanın ve dilin gelişimi bireyin ilk yıllarında oluşur bu yüzden prob-
lem ne kadar erken teşhis edilip tedavi edilmeye başlanırsa ilerde doğacak 
problemler azaltılır ve diğer çocuklar ile olan fark daha çabuk kapatılır. 
Günümüzde işitme bozukluğu bebek doğar doğmaz basit bir test ile teşhis 
edilmektedir. Bu test ülkedeki hastanelerde bebeğin doğumunun ikinci 
veya üçüncü gününde yapılmaktadır. Bebekte işitme kaybı tespit edildiğin-
de, başka testlerin uygulanabilmesi için bu konuda uzman olduğu bilinen 
merkezlere yönlendirme yapılır.

İlgi: Belirli seslere odaklanma, bakıyor ve dinliyor.
“Ben bunu seviyorum! Bu ilginç”

Uyanıklık: “ne bu? , nerden bu?, yeni mi bu? ,
ben bunu daha önce duydum !”

Duyma
Sesleri algılama.

Dinleme: Tanıdık sesleri tanıma. Tanıdık şarkıları ve
kelimeleri tekrar duymaktan hoşlanma.
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Genel gelişim testler çerçevesinde 7- 9 aylık olan her bebeğe genel işitme 
testi uygulanmaktadır. Geç yaşta  işitme kaybının farkına varılsa da  erken 
teşhisin önemi unutulmamalı ve hemen tedaviye başlanmalıdır.

ÇOCUKLARDA İŞİTME KAYBININ BELİRTİLERİ

Ani ve şiddetli gürültü karşısında bebeğin uyanmaması 
Ani ve şiddetli sese karşı bebeğin korkmaması 
4- 5 aylık olan bebeğin sesin kaynağını aramaması 
10 aylık bebeğin çok az sesler çıkarması 
Bir yaşındaki bebeğin anne veya baba demeye çalışmaması ve 
söylenen kelimeleri tekrarlamaması 
1 yaş ve 3 aylık olan bebeğin “ ışık nerde? ” gibi basit soruları anlamaması 
1,5 yaşında olan çocuğun kelime hazinesinin çok az ve basit olması 
2 yaşındaki çocuğun “ annem - biberon “ gibi iki basit kelimeyi 
birleştirmemesi 
2,5 yaşından büyük çocukların konuşmasının anlaşılır olmaması 
Çocuğun müziği çok yüksek bir ses ile dinlemesi, normal bir ton ile 
konuşulduğunda konuşanın yüzünü görmeden tepki vermemesi

o

o

o

o

o

o

o 

o

o

o
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KENDİNİZİ TEST EDİN

İŞİTME KAYBININ TEMEL NEDENLERİ

o

o

o

o

o

o

o 

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o 

o

o

o

o

o

Konuşan kişinin konuşmasının net olmadığına 
dair tekrarlanan şikayetler 
İşitme kalitesi ile ilgili arkadaşların ve  
yakınların şikayeti
Çok sık bir şekilde “ efendim “ diye sorulması. 
Konuşulan konunun detaylarının 
başkalarından öğrenilmesi gerekiyorsa 
Çağırıldığında cevap verilmiyorsa
Konu ile alakalı olmayan cevaplar veriliyorsa 
Doğru zamanda gülünmüyorsa 
Çoğu zaman konunun dışında hissediliyorsa 
Kesin olmayan genel cevaplar veriliyorsa  
Televizyon sesinin çok yüksek olduğuna dair etraftan şikayetler geliyorsa 
Duyulmadığı için bazen kapı veya telefona cevap verilmiyorsa  
Dudak okuduğunun farkına varılıyorsa

Genetik (%60) 
Doğumdan önce gelişim eksikliği 
Doğum sırasında nefes alma zorluğu veya oksijen eksikliği 
Sinirsel hastalıklar, kireçlenme 
Hamilelik sırasında virütik 
iltihaplanmaların oluşması 
(örneğin; C.M.V, suçiçeği vb.)
Menenjit ve benzeri hastalıklar 
Doğum sırasında kan uyuşmazlığı 
İşitme organlarında ciddi  
yaralanmalar 
İşitme organlarının yapısında 
bozukluk 
Özürler (arazlar) 
Sinir sistemi üzerindeki kistler 
İlerlemiş yaş

GENÇLERDE VE ERİŞKİNLERDE 
İŞİTME BOZUKLUĞUNA 
DAİR BELİRTİLER
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Dış veya orta kulakta meydana gelen rahatsızlıktan dolayı ortaya çıkan 
işitme kaybı. Örneğin; kulakta buşon birikmesi, kulağın işitme kemiklerinin 
şekilsel bozukluğu veya Timpanik derisinde problemler. Tekrarlanan kulak 
iltihabı ile orta kulakta biriken sıvılar da işitme kaybına sebep olabilir. Ge-
nellikle bu tip işitme kaybı ilaç veya cerrahi operasyon ile tedavi edilir. Bazı 
durumlarda hastaya işitme cihazı önerilir. 

İşitme kaybı hafif dereceden çok ileri dereceli işitme kaybı ile sağırlığa 
kadar değişen seviyelerde ortaya çıkabilir. İletim tipi, sensori-neural tip 
veya mikst tipi gibi türleri olabilir ve çeşitli sebeplerden de kaynaklanabilir.  
(örneğin; genetik veya sonradan oluşması, doğumun ardından veya daha 
ileriki yaşlarda meydana gelmesi gibi.)

İLETİM TİPİ İŞİTME KAYBI

Normal  işitme 0 - 15 dB Duyuyor

İşitme
Sorunu

16 - 25 dB

26 - 40 dB 

41 - 55 dB

56 - 70 dB

71 - 90 dB

91 dB -)

Çok hafif dereceli işitme kaybı

Hafif dereceli işitme kaybı

Orta dereceli işitme kaybı

İleri dereceli işitme kaybı

Çok İleri dereceli işitme kaybı

Orta ileri dereceli işitme kaybı

Normal işitme seviyesinin altında olan her türlü işitme seviyesi, işitme 
kaybı anlamına gelir. 

Görülen en ufak işitme kaybı bile ilgiyle tedavi edilmelidir. 

İŞİTME KAYBI SEVİYELERİ
(net tonların ortalamasına göre 500-4000 Hz)

İŞİTME KAYBI NEDİR?

Bir toplumda sağırların oranı binde bir olarak ölçülmüştür. 
Bir toplumda ağır işitenlerin oranı ( ileri yaştakiler hariç ) 3-5 paromil 
arasındadır.
İsrail’deki yahudi toplumunda - sağır çocukların ebeveynlerinin % 83’ü 
duyuyor, %17’si ise sağırdır.
İsrail’deki yahudi olmayan toplumda ise-sağır çocukların ebeveynlerinin 
% 70’i duyuyor,  % 30’u ise sağırdır.

o
o

o

o
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SENSORİ-NEURAL TİP İŞİTME KAYBI

MİKST TİP İŞİTME KAYBI

DAVRANIŞSAL İŞİTME TESTİ

OBJEKTİF İŞİTME TESTİ

Sensöri-Neural tip  işitme kaybı iç kulakta meydana gelen zarardan kay-
naklanır ( genellikle koklea ve/veya işitme sinirinde ). Bu tür işitme kaybının 
genellikle geri dönüşü yoktur. Bu tip derin bir işitme kaybında bile kulakta 
işitme kalıntıları bulunmaktadır ve bu kalıntılar işitme rehabilitasyonun 
temelini oluşturur. Bu yüzden işitme cihazı ve bazı durumlarda ise koklear 
implant yapılması tavsiye edilir

Bu tür işitme kayıplarında hem iletim tipi  hem 
de sensöri-neural tipi işitme kaybı meydana gel-
miştir. 

İşitme testleri işitme kaybının derecesi ile karak-
teristik özelliğini belirler. Bu testler Davranışsal 
ve Objektif işitme testi olarak ikiye ayrılır. 

Davranışsal test için hastanın işbirliği gerekmektedir. Test, ODYOMETER 
adındaki alet ile yapılmaktadır. Bu testin amacı her kulağın işitme sevi-
yesini ayrı ayrı ölçmektir. Çocuğun işitme seviyesi testin sonunda çıkan 
ODYOGRAMA’dan okunur.  

Bu testte hastanın işbirliği gerekmemektedir. 
Timpanometria kontrolu:  Bu test orta kulağa giden seslerin işlevlerini 

kontrol eder. Timpanik derisinin hareketini gözlemler. Bununla beraber ku-
lakta bulunması gereken sıvıları da ölçer. 

Beyinde potansiyel uyarıcıların kontrolü ( ABR -eskiden BERA adını 
taşıyordu) : Bu test işitme sinirlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmeye 
yarar. Test genellikle hafif anestezi veya uyku esnasında yapılır. 
Koklear eko kontrolü : Bu test işitme bozukluğunu gösterir. Olumsuz 
sonuç, kontrollerin mutlaka devam edilmesi gerektiğini gösterir. 

Odyometer tarafından yapılan davranışsal testin sonucunda çıkan bulgu-
ların okunduğu belgedir. 

Her bir kulakta hastanın tepki verdiği sesin yüksekliği ile sıklığını ( frekans) 
gösterir. Hastanın işitme yetisi, test esnasında verilen en düşük sese göre be-
lirlenir.

İŞİTME TESTLERİ

ODYOGRAM NASIL OKUNUR?
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Sesin Gücü: Desibel ile ölçülür. (dB).En yüksek sesten ( 120 dB) en düşük 
sese ( 0 dB) kadar olan seviyeler Odyogramda dikey grafikte belirtilmektedir. 

Sesin Sıklığı (frekans):  Hertz (Hz ) ile ölçülür. En yüksekten ( 8000 Hz) 
en düşük sese kadar ( 250 Hz) olan seviyeler Odyogramda yatay grafikte 
belirtilmektedir. 

Odyogram çevredeki seslerin 
gücü ile sıklığını gösterir. Sarıya 
boyanmış olan bölgeler konuşma 
seslerinin yoğunlaştığı yeri gösterir. 
Bu bölgeye şekil itibariyle verilen isim 
“ konuşmanın muzu.“ 

İşitme yetisi Her frekansta hastanın duyduğu en düşük ses 

Hastaya söylenen çift heceli kelimelerin %50 sini 

tekrarlayabilmesi için kullanılan ses gücü Konuşmayı 
algılama eşiği

Konuşmayı 
işitme yetisi

Se
s g

üc
ü 

gö
st

er
ge

si

Ses kısıklığı göstergesi

TERİMLER

AnlamıTerim
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Konuşmayı 
keşfetme yetisi
Voice Detection Level
Ayırt etme testi
(konuşmayı ayırt etmesi)  

Hava yoluyla işitme
yetisi kontrolü 

Kemik yoluyla işitme
yetisi kontrolü 

Maskeleme 

Sağ kulak -
Sağ kulak -
Sağ kulak -

, Sol kulak
, Sol kulak
, Sol kulak

Bu test özellikle genç çocuklara yapılır ve konuşma 
sesini keşfetmesi için gerekli olan ses gücünü belirler.
Hastanın rahat duyacağı bir tonda tek heceli kelimeler
liste halinde söylenir. Kendisinin bunları tekrarlaması 
gerekir. Bu yolla duyumsal ayırt etme kapasitesi ölçülür. 
Sonuçlar yüzdelik ile not edilir. 

Aşağıda işitme bozukluğunun 4 çeşidinin Odiogram örnekleri bulunmaktadır 

Normal işitme

Bu testte kulaklık yoluyla dış kulaktan orta kulağa ve 
oradan da iç kulağa ses verilir. Tüm konuşma testleri 
bu şekilde uygulanmaktadır. 

Kulak kepçesinin arkasına yerleştirilen vibratör yoluyla 
verilen ses ile kontrol edilir. Ses bu şekilde direkt iç 
kulağa verilmiş oluyor.

İki kulak arasındaki tepkileri ölçmek için kontrol edilen
kulağın diğerine kontrollu gürültü verilir. Bunun amacı 
sadece kontrol edilen kulaktan doğru sonuç alınmasıdır. 

TERİMLER

AnlamıTerim

Hava yoluyla yapılan testin işaretleri :
Kemik yoluyla yapılan testin işaretleri : 
Maskeleme  ile    :
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İLETİM TİPİ İŞİTME KAYBI 
Hava iletkeni ile yapılan test 
ile kemik iletkeni yapılan 
işitme testi arasında farklılık 
olduğunda buna İletken işitme 
kaybı denir. Hava yoluyla 
yapılan test sonuçları düşük 
fakat kemik yoluyla yapılan test 
sonuçları düzgün çıkıyor ise 
iletken işitme kaybı bulunmuş 
anlamına gelir. 

Çizelgenin üstündeki alan işitme kaybını, altındaki alan ise kalan işitme kalıntılarını gösterir. 

MİKST TİP İŞİTME KAYBI 

Yapılan işitme testlerinde hava 
iletken ve kemik iletken işitme 
kaybı  saptanırsa ve değerler 
arasında farklılık olursa buna 
karışık işitme kaybı denir. 

SENSÖRİ - NEURAL TİP 
İŞİTME KAYBI 

Yapılan işitme testlerinde 
hava iletkeni ile kemik iletkeni 
birbirilerine çok yakın ve ikisi 
de çok düşük ise buna sensöri- 
neural tip işitme kaybı denir. 
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İletişim kalitesi 
Dil öğrenimi 
Öğrenim potansiyelinin kullanılması 
Sosyal ilişkiler edinme ve geliştirme 
Aile hayatının kurulması 
Duygusal gelişim 
Özgüven 
Sosyal yalnızlık
Kariyer hayatındaki hırs

İşitme kaybı olan çocuklarda ilk adım 
ses yükseltme sistemleridir. Çocuğun 
gelişiminin daha fazla etkilenmemesi 
için ilk işitme kaybı anlaşıldığında 
kendisine uygun ses yükseltme cihazı 
takılmalıdır. İşitme kaybı olan nerdeyse 
tüm çocuklarda kişisel ses yükseltme 
cihazları uygundur. Bu nedenle 
eğitim açısından her yaştaki çocuğa 
takılmalıdır. İşitme cihazı çocuğun az 
duyduğu sesleri daha yüksek işitmesini 
sağlar.

Bu cihaz kulağın düzgün bir şekilde 
çalışmasını sağlamaz ancak çocuğun 
az duyduğu seslerin yükseltilmesini 
sağlar. 

İşitme 
cihazının iç kısmı

İŞİTME KAYBININ ETKİLEDİĞİ ALANLAR

KİŞİSEL SES YÜKSELTME
SİSTEMLERİ

İŞİTME CİHAZLARI

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Analog işitme cihazı 
Programlanabilir işitme cihazı 
Dijital işitme cihazı

İŞİTME CİHAZI TAKILMASININ NEDENLERİ

İŞİTME CİHAZLARININ TÜRLERİ 

TEKNOLOJİK OLARAK BİRBİRİNDEN DEĞİŞİK 
İŞİTME CİHAZLARI 

Kulağın arkasına takılan işitme cihazı 
Kulağın içine yerleştirilen işitme cihazı 
İşitme kanalının içine yerleştirilen kanal içi işitme cihazı

Kulakta kalan işitme kalıntılarını kullanmak 
ve işlevlerini sürdürmek 
Etrafındaki seslere uyanık olmak 
Sesleri tanımak ve anlamak
Özgüveni artırmak 
Genel anlayışına yardımcı olmak 
Konuşmanın ve dilin anlaşılması 
Ses kullanımını kontrol altına almak ve 
konuşmanın kalitesini artırmak 
Çevre ile olan iletişimi iyileştirmek 

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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İşitme cihazında bulunan yükseltme düğmesi sayesinde etraftaki ses, 
melodi, konuşma ve gürültü eşit şekilde yükseltilip alçaltılabilir. 

Bu cihazlar az sayıda kullanılır.

Bu cihazda ses yükseltmesi genel olmayıp bilgisayar yoluyla kullanıcıya 
göre ayarlanır. Bu cihazlar az sayıda kullanılır. 

Bu cihazlar son teknoloji ürünleri olup içindeki dijital ses algılayıcıları 
sayesinde işitme kaybının oranına göre tam uygunluk sağlanabilmektedir. 
Değişik ortamlarda olan ses farklılıklarının algılanması için içinde birkaç 
adet mikrofon bulunmaktadır. Dijital işitme cihazlarındaki ayarlar 
bilgisayar yoluyla yapılır.  En sık kullanılan cihazlardır. 

BİR VEYA İKİ İŞİTME CİHAZI TERCİH EDİLMELİ Mİ?

Doğru işitme iki kulakla sağlanır bu nedenle iki kulağa cihaz 
takıldığında etraftaki seslerin kaynağını anlama ve işitme kalitesi 
artar. iki kulağa takılan cihaz sürekli işitmeyi, işitme kalitesini ve 
her kulağın çevre seslerini ve konuşmayı algılamaya yarar. 

ANALOG İŞİTME CİHAZI 

PROGRAMLANABİLİR İŞİTME CİHAZI 

DİJİTAL İŞİTME CİHAZI 
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İki bölüm arasında yapılan iletişim FM dalgaları ile sağlanır. Cihazın iki 
bölümü aynı kanalda olmalıdır. 

Akustik şartların rahat olmadığı ortamlarda konuşan ile dinleyen arasındaki 
uzaklık etkilerinin azaltılması ve çevre seslerinin karışmamasını sağlar.

FM SİSTEMLERİ (Frequency Modulation) 

FM sistemleri iki parçadan meydana gelir : 
Verici ( mikrofon ) - konuşanın elinde bulunuyor. 
Alıcı- dinleyenin elinde bulunuyor. 

Öğretmen üstünde mikrofon taşıyor çocuk da alıcısı olan işitme cihazı takıyor.

FM sistemleri, sınıf gibi akustik şartların elverişli olmadığı yerlerde gerekli 
olan ve kullanılan kablosuz sistemdir.

o

o



23

Verici

Verici

Verici

İşitme Cihazı

İşitme Cihazı

Alıcı

Alıcı

FM Sistem: İşitme cihazına 
bağlı verici ve alıcı

Hafif işitme kaybı için alıcı FM

Kulaklıklı FM sistemi

FM sistemi: İşitme cihazına 
bağlı verici ve alıcı
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Verici

Verici

Verici

Alıcı

Alıcı
Vücut üzerinde taşınan FM sistemi

Masa üzerinde kurulan 
FM sistemi

İmplanta bağlanan 
bölüm

İmplanta bağlanan 
FM sistemi
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DİKKAT: İşitme kaybı derecesinin saptanması prosedüründe, mutlaka 
konunun uzmanı bulunmalı.

Bu Prosedür iletişim konusunda ve işitme cihazları hakkında geniş bilgisi 
olan klinik uzmanı tarafından yapılmalıdır. 

İşitme cihazının kişiye uygulama işlemi tam bir işitme testinden sonra 
yapılmalıdır. 

İŞİTME CİHAZINI KİŞİYE UYGULAMA PROSEDÜRÜ

UYGULAMA İÇİN TAVSİYE EDİLEN ADIMLAR :

Soru formunu doldurmak 
Deneme amacıyla uygun cihazların seçimi 
Her cihazın profesyonel bir şekilde ayarlanması ve iki cihaz arasında uyum 
sağlaması  
Cihaz ile işitme durumunun, cihazsız haliyle karşılaştırarak kontrol edilmesi
Bütün yol boyunca açıklama ve yönlendirme 
Cihazların korunması ve bakımı hakkında detaylı açıklamalar 
Deneme sürecinin uzun tutulması 
Alımdan sonra sürekli takip 
Profesyoneller ile FM sistemini seçme kararı

o
o
o

o
o
o
o
o
o



26

Kulak kalıplarını haftada bir ılık suda temizleyin ve senede bir değiştirin
Cihazın bakımını yumuşak bir zeminde yapınız 
Cihazınızı serin ve kuru yerde muhafaza ediniz
Cihazın pillerini kutuda veya sabit bir yerde, çocuklardan uzak bir yerde 
muhafaza ediniz. 
Pillerin ağıza sokulması yasaktır. 
Cihazların ayarında olan değişikliklere dikkat ediniz. 
Çocuklara değişiklikleri rapor etmeleri gerektiği öğretilmeli 
Büyüklerin de cihazlarını kontrol etmeleri ve pillerini sürekli 
değiştirmeleri gerekmektedir
Cihazların tamiri ve ayarları sadece uzmanlar tarafından yapılmalı.
Cihazları hayvanlardan ( özellikle köpeklerden ) uzak tutmalısınız. 
Cihazları ter, yağmur, banyo gibi rutubetli ve ıslak yerlerden uzak 
tutmalısınız.
Cihazları her gün yumuşak ve kuru mendil ile temizlemelisiniz. 
Cihazları fön, fırın gibi ısı yayan cihazlardan uzak tutmalısınız. 
Cihazlar kullanılmadığında onlara sabit ve güvenli bir yer bulmalısınız. 
Cihazları parçalamaya çalışmayınız. 
Çocuklara bu konuda meraklı olmamaları öğretilmeli.
Cihaz ayarlarınızı en az altı ayda bir yaptırınız.

İŞİTME CİHAZINIZI NASIL KORUYACAKSINIZ?

İşitme cihazları nazik, pahalı, komplike ve 
çok yararlıdır. Onlara çok iyi bakılmalıdır. 
Herhangi bir sebepten dolayı cihazın zarar 
görmemesi için dikkat ediniz 

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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İç kısmı : 
Genel anastezi ile yapılan ameliyatla iç kulakta bulunan Koklea’ya elektrot 

rulosu yerleştirilir. Bu rulonun ucuna kafatası derisinin altına yerleştirilen 
uyum sağlayıcı cihaz takılır. 

Dış kısmı : 
Vücut veya kulağın üzerinde taşınan konuşma işlemcisi ( içinde mikrofon 

ve verici bulunuyor ) cihazın dış kısmında bulunur. Uyum sağlayıcının 
karşısına, kafatasının üzerine konuşma işlemcisine bağlı olan yayın halkası 
takılır. Yayın halkasının görevi  iç ile dış kısmın bağlantısını sağlamaktır. 

KOKLEAR İMPLANT (Biyonik Kulak)

1. Mikrofon 
2. Konuşma işlemcisi 
3. Yayın halkası 
4. Elektrotların rulosu 
5. İşitme sinirleri 

Koklear İmplant standart işitme cihazların yardımcı olamadığı durumlar 
için geliştirilen ses yükseltmeye yardımcı cihazlardır. 

Koklear Implantı, tıpta en gelişmiş sistemdir. İç kulakta zarar görmüş 
olan bölümü geçip bilgileri doğrudan işitme sinirlerine gönderir.

KOKLEAR IMPLANTI (biyonik kulak) İKİ BÖLÜMDEN MEYDANA GELİR 
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DUYMADAN KONUŞMAYA KADAR OLAN ADIMLAR

Konuşma işlemcisi mikrofon sayesinde etraftaki sesleri algılayıp dijital 
bilgiye aktarır ve yayın halkası vasıtasıyla da implant yapılmış olan bölüme 
gönderir.  Dijital bilgi elektrik sinyallerine dönüşür ve Koklea’da bulunan 
elektrotlara, oradan da işitme sinirlerine gönderilir. Uyarılmış olan işitme 
sinirleri algıladığı elektrik bilgilerini beyne gönderir. Beyinde duyulan sesler 
anlamlı kelimeler haline gelir. 

ÇOCUKLAR VE GENÇLER ARASINDA KOKLEAR İMPLANT ADAYI 
OLMALARINI SAĞLAYAN FAKTÖRLER :   

Yaş Koklea İmplantı bir yaşından büyükler için uygundur. 

Evde ve okulda bu konuda konuşma iletişimi önerilir. 

İşitme kaybı çift taraflı , sensöri-neural ve ileri veya  çok
ileri dereceli olmalı.

Sağlık durumu genel anestezili ameliyatı 
kaldıracak durumda olmalı.

İmplantın çalışması ve işlevleri hakkında adaylara tam 
bilgi verilmesi.

İletişimin gelişimi ve cihaz kullanımının başarısı için  
sağlık görevlileri ve aile arasında yapılan iş birliği ile uzun 
süreli çalışma.

Cihaz için adaylık aşağıdaki durumlarda verilir:
Çocuklarda: Tek heceli kelimelerin algılayışında yapılan 
konuşma sınavında % 40’a kadar alınan skorlarda. 
Büyüklerde: Konuşma algılayışı için yapılan sınavlarda 
(cümle içinde kelimeler) %50 -%60’ a kadar alınan skorlar. 
Skorlar implant için uygun görülen kulağa uygulanır. 
Testler iki kulağa işitme cihazı ve görüntü olmadan 
yapılır.  

İşitme kaybı

İletişim ve eğitim

Sağlık

Destek ve 
rehabilitasyon

Bilgi verilmesi ve 
beklentilerin 
anlaşılması

İşitme algılayışı
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Advanced Bionics

İMPLANT ÇEŞİTLERİ

Vücut üzeri cihaz

Vücut üzeri cihaz

Elektrotlar

Elektrotlar

Elektrotlar

Kulak arkası vericisi

Kulak arkası vericisi

Kulak arkası vericisi

Cochlear

Med El

Bebek vericisi
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BİR IMPLANT MI İKİ IMPLANT MI TERCİH EDİLMELİ ?   
Bu günlerde aynı anda çift taraflı İmplant takılması veya birinci implantın 

takılmasının ardından bir süre sonra ikincinin takılması için çalışmalar 
geliştirilmektedir. Yapılan araştırmalarla bir kulakta Implant diğer kulakta 
ise işitme cihazının bulunmasının faydaları anlaşılmıştır. Genel olarak çift 
kulağın işitme sisteminin yükseltilmesi İmplantlar için de geçerlidir.

Bilinen İmplant merkezine gidip 
uyumluluk testleri yapılmalı ve 
bilgi alınmalı.
Sorumlu ekip ile beklentiler 
detaylı konuşulmalı 
Genel sağlık kontrolleri ve kulak 
burun boğaz doktorunun 
kontrolünden  geçmeli.
Anestezi uzmanı ile konuşulmalı 
Koklear Implantının takılması 
(ameliyat 2-3 saat sürer) 
Ameliyattan 1 ay sonra: İmplant merkezinde klinik iletişim uzmanı 
tarafından konuşma işlemcinin ilk takılması ve ayarlanması. 
İmplantın yönü birkaç seansta ayarlanır
İşitme rehabilitasyonu: koklear implant ile işitme öğreniliyor. Alıştırmalar 
ve işitme Rehabilitasyonu İmplantın kullanımı için en iyi yollardır. 

o

o

o

o

o

o

o

o

İmplant yönü

BİR IMPLANTIN YERLEŞTİRİLMESİ VE İŞİTME REHABİLİTASYON PROSEDÜRÜ

HATIRLANMASI GEREKEN : 

Koklear Implant hastanın işitme durumunu ileri veya çok ileri işitmedan 
hafif veya orta işitmeye kadar iyileştirir. İşitme öğreniminin olması burada 
çok büyük önem taşıyor ve rehabilitasyon olmadan hastanın işitme 
yeteneklerini gerçekleştirilemez. 

DİĞER İŞİTME IMPLANTLARI 

1. Orta kulak İmplant 
VSB (Vibrant Sound Bridge)

Bu İmplant orta kulağın kemikler 
zincirini direkt olarak uyarır. Bu 
İmplant çeşidi orta ile ileri dereceli 
işitme kaybı ve/veya mikst tip 
işitme kaybı durumlarında kullanılır. Normal işitme cihazların kullanımı 
anatomik, sağlık veya estetik engellerinin olduğu durumlarda kullanılır. 



31

4. Beyin Sapı İmplantı
ABI (Auditory Brain stem Implant) 

Koklear implantının ve işitme cihazının yararlı olmadığı durumlarda bu 
implant beyincikte işitme alanını uyarır.  

2. Vibrasyon İmplantı  
BAHA ( Bone Anchored Hearing Aid) 

Bu İmplant çeşidi normal işitme cihazlarının takılması imkansız olan tek 
taraflı sensöri-neural işitme kaybı ve/veya çift taraflı dış ve mikst tip işitme 
kaybının olduğu durumlarda kafatası kemiğine yerleştirilir.

3. Karışık implant   
EAS (Electro Acoustic Stimulation) 

Bu sistem kısa salyangoz ve işitme cihazından meydana gelir. Böylece 
Yüksek frekanslara elektrik uyarımı yapılırken düşük frekanslara ise akustik 
uyarım yapılır. Bu İmplant çeşidi yüksek frekanslarda ileri sinirsel işitme 
kaybı olduğunda kullanılır. Bu tür işitme kaybında sadece işitme cihazı 
yeterli olmuyor. 

Baha cihazı

Karışık implant

ABI implant
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İşitme kaybı olan tüm öğrencilere dönemsel Odifonik test, ses yükselticinin 
derin takibi ve iletişim kabiliyetinin takibi lazım.

İşitme kaybının
seviyesi

Çok hafif dereceli 
işitme kaybı 
16 - 25 dB

Hafif dereceli 
işitme kaybı 
26 - 40 dB

Orta dereceli 
işitme kaybı 
41 - 55 dB

Beklenen zorluklar Gerekli ihtiyaçlar

İŞİTME KAYBININ İLETİŞİM VE ÖĞRENİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Konuşma algılamasında
%10 kayıp ve sessiz sohbet 
etme zorluğu 

Konuşma algılamasında
%25-%40 kayıp ve sessiz 
seslerin uyarılarını 
algılamakta zorluk 

Konuşma algılamasında 
%50 -%75 kayıp. Sohbeti
anlamada zorluk ve 
yanlış konuşma 

Sınıfta ilk sıralarda 
oturması ve konuşulanlara 
dikkat etmesi gerekir.

Ses yükseltme araçları 
önerilir. Daha rahat işitme 
şartlarının ayarlanması 
gereklidir.

Sabit ses yükseltme 
cihazının kullanımı okulda
ve iletişiminde destek 
alınması gereklidir.

Orta ileri dereceli 
işitme kaybı 
56 - 70 dB

İleri dereceli 
işitme kaybı 
71 - 90 dB

Çok İleri dereceli 
işitme kaybı 
91 dB -)

Tek taraflı
işitme kaybı 

Konuşma algılamasında
% 100 kayıp, ses 
kalitesinin düşüklüğü

Sohbeti duyamaz. 
Kulağından 35cm 
uzaklıktaki sesleri duyar. 

Eğitim takibi ve destek 
servisleri şart. FM sistemi 
bu konuda yardımcı 
olabilir. 

İşitmekten çok ses 
dalgalarını algılıyor. 
Öğrenim ve iletişim için 
işitmekten çok görsele 
dayanacaktır. 

Ses yükseltme cihazının
sürekli kullanımı. Konuşma-
nın  gelişi için FM sistemin-
den yardım alması gereklidir. 

Düşük seste yapılan 
konuşmayı ve etraftan 
gelen sesleri kaynağını 
algılamakta zorlanma 

Ses yükseltme cihazını
daimi olarak kullanımı. 
İşitme ve konuşma 
konusunda Rehabilitasyon 
ve destek.

Ses yükseltme cihazı ile 
işitme cihazını veya Koklear 
İmplantın daimi kullanımı. 
Konuşmanın, dilin ve iletişim 
kurmasını geliştirmek için 
eğitim, okulda destek ve 
gürültülü  ortamlarda 
görselliği geliştirme. İşaret 
dilinin kullanımı şart. Sosyal 
gelişim zorluğu ve mesleki 
açıdan başarısızlık söz 
konusu olabilir.
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Dört adet ana iletişim yolu bulunmaktadır: 
Oral yol: 
Konuşma dilinin kullanımını ön plana alır. Konuşmayı geliştirme, 

konuşmayı okuma ve arta kalan işitme kalıntılarını en iyi şekilde 
kullanmayı öğretir.

Genel yol: 
Bu yol işitme bozukluğu olan kişilerin kendi aralarında veya iyi duyan 

kişiler ile yapacakları iletişim için her türlü aracı kullanmalarını destekler ( 
örneğin; konuşma,  heceleme, işaret dili, konuşma ile işaret dilinin beraber 
kullanımı ve yazma ).

Çift dil kullanım yolu:
Bu yol işaret dili ile konuşma dilinin her ikisinin öğrenimini destekler 

fakat ilk öğrenilmesi gereken dil işaret dilidir. Bu dilde de her dilde var olan 
kurallar mevcuttur.  Sağırlar cemiyetinde bulunan insanlar bu dili doğal 
olarak öğrenir.  

İşitme - mırıldanma yolu : ( A.V.) 
İşitme kaybı olan her çocukta işitme kalıntıları bulunur. Bu düşünceden 

yola çıkarak konuşmayı işitmeleri için birkaç yol bulunur: 
Sesi, ses yükselticileri veya koklear implant ile yükseltmek, profesyonel 

ekibin değerlendirmesi ve rehberliği, ebeveynleri ile günlük düzenli 
alıştırmalar gibi. 

İŞİTME KAYBI OLAN ÖĞRENCİLER İLE EĞİTİMDE İLETİŞİM YOLLARI



34

İşitme kaybı kabul edilmesi gereken bir gerçektir. İşitme bozukluğu olan 
çocukların hayatları farklı olsa da ihtiyaçları duyan çocuklardan farklı 
değildir. İşitme kaybının bir arıza değil de bir değişiklik olduğunu kabul 
etmeleri ebeveynlerin çocuklarına karşı olan sevgilerinin ve anlayışlarının 
artmasını sağlar.  Çocukların dünyada tanıdıkları ilk kişiler ebeveynleri 
olduğu için kişisel, duygusal ve sosyal gelişimleri ve bununla beraber dil 
öğrenimi ebeveynlerine bağlıdır.

Ebeveynlere sunabileceğimiz birkaç tavsiyemiz olacak:

İşitme kaybı konusunda bilgi edinin
Duygularınızı anlayın ( çocuğunuzun işitme bozukluğuna karşı 
hissettiğiniz olumsuz duygular da buna dahil ).
Kişisel olayları ve duygularınızı paylaşmanız açısından diğer işitme kaybı 
olan çocukların aileleri ile bağlantıda olmanızı tavsiye ederiz.
Çocuğunuzla bir birey olarak gurur duyun 
Yaşanan herhangi bir olayı paylaştığınızda anlaşılır bir dilde konuşun 
ki çocuk da paylaşabilsin
Çocuğun merakını uyandıracak konulardan anlaşılır bir dilde bahsedin.
Profesyonel ekiple çalışmalar yapıp kendilerinden gereken desteği alın.
Ailede bulunan diğer çocuklara karşı davranışlarınızın eşit olduğuna 
dikkat ediniz ( fazla korumacı veya tersi olmamalı ) .
Çocuğun içindeki potansiyeli keşfetmesini sağlayın
Bağımsızlığını kazanmasını sağlayın 
Çocuk büyüyüp geliştiğinde mutluluğunuzu gösterin 
Zor anlarda size yardımcı olacak espri anlayışınızı geliştirin. 
Gerekli olduğunda işitme bozukluğu olan çocuklar ve gençler ile çalışın.

İŞİTME KAYBI OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERINE TAVSIYELER

o
o

o

o
o

o
o
o

o
o
o
o
o
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Sınıf öğrencilerini işitme bozukluğu olan bir öğrencinin geleceğine dair hazırlamak.
 Öğrencinin sınıfa adapte olması öğretmenin davranış ve desteğine bağlıdır. 
İşitme kaybı olan öğrencinin sınıfta oturacağı yer işitsel ve sosyal alan
 rahat olmalı.
Öğrencinin dudak okumasına engel olacak ( saç, bıyık, sakal ve göz alan 
mücevher) hareketlerden kaçınmalı.
Öğretmen kitap okuduğunda kitabın yüzünü kaplamadığından emin olmalı. 
Göz teması işitme bozukluğu olan öğrencilere yardımcı olur. 
Öğretmen konuştuğunda 45 dereceden daha fazla dönmemeli ve yüzü 
öğrenciye dönmeli.
Işık daima öğretmenin yüzüne doğru olmalı. Pencere kenarı veya ışığın göz
 aldığı diğer yerlerde durmaktan kaçınmalı.
İşitme bozukluğu olan çocuğa dersi takip edebilmesi açısından sınıftan biri
 görevlendirilmeli. Örneğin: not alma, defter fotokopi, bilgisayarda yazma vb.
Görsel araçların bol kullanımı ve tahtaya çok yazılması 
Yardımcı dersler verilmeli. ( çalışma yolları, eksik kaldığı yerlerin 
tamamlanması gibi)
Öğretmen ders başında konuştuğunda veya direktif veridiğinde işitme kaybı
 olan öğrencinin dikkatinin kendisi üzerinde olduğundan emin olmalı.

o Sözlerin anlaşılır olması için kısa ve basit söylenmeli 
o Söylenenlerin anlaşıldığını anlamak için soru sormak 
o Öğrenci anlamakta zorlandıysa tekrarlamak 
o İstenilenlerin başlıklarını tahtaya yazmak 

İşitme kaybı olan öğrenci kendisinin ve öğretmenin rahatlığı için sınıfta 
mutlaka işitme cihazı takmalıdır. İşitme cihazının doğru çalıştığı kontrol 
edilmeli. Bu durumlarda FM sisteminin kullanımı çok faydalı olur. 
İşitme kaybı olan öğrenci iletişim yeteneğini geliştirmesi için çok 
çeşitli iletişim tedavileri almalı.
Sınıftaki akustik şartların iyi olmasına dikkat edilmeli ( bilgileri “işitme
kaybı olan öğrencilere uygun çevresel eğitim şartları“ kısmına bakınız. ) 
İşitme kaybı olan öğrencilerin öğretmen ile direkt ve rahat bir şekilde 
iletişim kurabilmesi gerekir.
Direkt işitme kaybı ile ilgili olmayan konularda öğrenciyi kayırmamalı. 
Böyle bir durum, diğer sınıf arkadaşlarından tepkiye sebep olur. 
Adaptasyon sırasında, öğretmen, ebeveyn ve okul müdürlüğünün desteği şart.  
Tedavi merkezlerinde bulunan diğer işitme bozukluğu olan arkadaşlar ile 
çalışmasını sağlamak. 

o

o

o

o
o
o

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o
o

NORMAL SINIFTA OKUYUP İŞİTME KAYBI OLAN
ÖĞRENCİLERE YAPILACAK DESTEK
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İŞİTME KAYBI OLAN ÖĞRENCİLERİN RAHAT İŞİTME
ORTAMI İÇİN GEREKEN ÇEVRESEL ŞARTLAR

İşitme kaybı olan öğrencilerin rahat işitme ortamı yaratılması için rahat 
çevresel şartlar uygulanmalıdır. Sınıflar gürültülü olmasa bile belirli bir eko 
vardır. Bununla birlikte öğretmenin sürekli hareketi öğrencinin takibini 
zorlaştırır

İşitme cihazları sınıfta konuşulanları yükselttiği gibi çevreden gelen 
sesleri de yükseltir.

Öğrencilerin konuşmaları, sandalye kımıldatması, kağıt, koridordaki 
gürültü, bahçede oynan top vb.

Bütün bu etkenler öğrencinin dersi takip etmesini zorlaştırır. 
İşitme bozukluğu olan öğrencinin okuduğu sınıf, çevre seslerinden uzak 

bir yerde olmalı ve içinde aşağıdakiler bulunmalı: 

Akustik tavan
Işıklı zil 
Yerde halı veya linolyum kaplaması olmalı
Duvarların kaplaması 150 cm’e kadar olmalı 
Pencereler gölgelenmeli 
Sandalye ve masanın ayaklarının altına sesleri engellemesi için sünger 
koyulmalı.
Sessiz çalışan klima 
“Sound Field“ sisteminin takılması 

Öğrencinin maksimum şekilde eğitimini sürdürebilmesi için doğru ve 
rahat çevresel şartlar çok büyük önem taşır. 

o

o

o

o

o

o

o

o

Öğrenci ile öğretmen arasındaki mesafe uzaklğı, konuşmanın anlaşılmasını azaltır.
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EŞİTLER GRUBUNDA BULUNAN İŞİTME KAYIPLARININ
SOSYAL AKTİVİTELERİN ÖNEMİ

İşitme kaybı, çocuğu sosyal 
anlamda yalnızlığa itebilir. Normal 
duyan bir çocukla aynı sosyal ihti-
yaçları vardır. Bu eksiklik çocukta 
mutlaka tamamlanmalı. İletişim 
kopukluğu engellenmeli ve çocuğa 
sevilen, sayılan ve ait olduğu hissi 
verilmelidir. Diğer herkesle eşit 
olduğunu hissetmesi çok önemli 
ve  bu nedenle “eşitler grubuna” 
katılması büyük önem taşıyor. 

Hikaye saati

Ait olma hissi vermesi 
Dayanak ve destek sağlaması 
Rahat sosyal iletişim ve öz güven artırması 
Kişisel ilişkiler yaşanmasına olanak vermesi 
Kişisel ve genel gelişimi için iyi zemin hazırlaması
Duyan bir toplulukta yaşamanın verdiği yalnızlıktan kaçacak yeri olması 
Karasızlık ve zorlukları paylaşabilmesi
Yetenek kontrolü ve desteklenmesi 
Sosyal yetisinin geliştirilmesi adına çalışmalar 
İlginç alanlarda uğraşılması 
Normların ve taklit yeteneğini öğretilmesi 
Kişisel kimliğin kabul görmesi 

Araştırmalar kanıtlıyor ki bu tür çalışmalar öz güven ve sağlıklı kişisel 
gelişimi sağlıyor. 

Eşitler Grubu”nun Sundukları:

Spor aktivitesi

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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GÜRÜLTÜDEN KAYNAKLANAN ZARARLARIN ENGELLENMESİ



39



40



41

İŞİTME KAYBI OLAN KİŞİLERLE KONUŞMANIN KURALLARI
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İsrail’de yaklaşık olarak 5000 işitme kaybı olan öğrenci bulunmaktadır   
( 3 yaşından 21 yaşına kadar ) 

% 75 semtlerine yakın normal okul ve yuvalara gidiyorlar. 
% 20 karışık yuvalara, normal yuvalara yakın olan özel 
yuvalar veya normal okullarda özel sınıfa gidiyorlar .
% 5 özel yuvalara ve özel okullara gidiyorlar. 

NORMAL OKULLARA GİDEN İŞİTME  BOZUKLUĞU OLAN 
ÖĞRENCİLERİN ALDIĞI DESTEK 

9. sınıfa kadar eğitim bakanlığında var olan eğitim saatlerinde kişisel 
destek. Bu eğitimler “ŞMA“merkezlerinde veya Eğitim Bakanlığının işareti 
olan eğitim merkezlerinde verilmektedir. Eğitim merkezinde çalışan 
profesyonel ekip çocuğun ihtiyaçlarına ve verilen bütçeye göre eğitim 
saatlerini artırabilir. 

o

o

o

İSRAİL’DE UYGULANAN İŞİTME ENGELLİNİN EĞİTİM 
SİSTEMİNE ADAPTASYONU
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LİSEDE OKUYAN İŞİTME KAYBI OLAN ÖĞRENCİLERİN ALDIĞI DESTEK 

Aşağıda açıklandığı şekillerde ve durumlarda ek dersler için maddi 
yardım alırlar: 

36- 64 dB tek taraflı işitme bozukluğu olan çocuklara, normal 
öğrencinin ödediği yıllık ücretin 3 katı maddi yardım yapılmaktadır. 
65 dB ve daha fazla çift taraflı işitme bozukluğu olan öğrencilere 
haftalık 8 saatlik maddi yardım yapılmaktadır. 
35 dB ve altında tek taraflı işitme kaybı olan öğrencilere ise 
haftalık 3 saate kadar maddi yardım yapılacaktır.

Özel okullar ve yuvalarda okuyan işitme kaybı olan öğrencilerin 
eğitim düzeni:

Pazar -Perşembe günleri, en azından saat 14:30’a  kadar 
Cuma günleri en azından 12:45’e  kadar 
Normal okulların özel sınıflarında okuyan işitme bozukluğu olan 

öğrencilerin eğitim düzeni:
Bu öğrencilerin eğitim yılı boyunca ek saat alma hakları bulunmamak-

tadır. İhtiyaçları olan ek öğrenimleri tatillerde yapılmaktadır.
Özel okul, yuva ve özel  sınıflarda okuyan işitme kaybı olan 

öğrencilerin eğitim düzeni: 
Özel ve ek eğitim tatillerde verilmektedir. 

Normal sınıfta okuyan işitme kaybı olan çocuklara verilen simultane tercüme

o

o

o
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İSRAİL’DE EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI TEDAVİ MERKEZLERİ

İşitme bozukluğu olan öğrenciler için eğitim bakanlığına bağlı tedavi merkezleri:
“Mih”a merkezleri (ilk okul öncesi)
”Şma” merkezleri (ilk, orta ve liseler için)
”Şamya” merkezi
 “Şma kolenu“
Bu tedavi merkezleri işitme kaybı olan çocuklar ve aileleri ile ilgilenen özel 

profesyonel ekipleri bulundurur. Akademisyenler ve alanda çalışanlarla 
beraber ortak bir çalışma yürütülüyor. Bu çocukların Rehabilitasyonu için 
gerekli olan bilgiler ve eğitim hazine sayılan merkezlerden sağlanır. 

Aynı çatı altında değişik disiplin anlayışı olan ve çocukların gereksinimlerini 
bilen destek grupları çalışır.  Çocuğun gelişimi ve eğitimi için ailesine ve 
kendisine destek olan başlıca merkezlerdir. Gereken servislerin aynı merkezde 
toplanması hem faydalı hem de ekonomik oluyor.  

Merkezde işitme kaybı topluluğu için gerekli akustik şartlar, bilgisayar ve 
özel aletler bulunmaktadır. Bu pahalı aletler yılların emeğiyle elde edildi ve 
çocukların gelişimi, iletişimi, konuşması ve hayatta ilerlemelerine Optimal 
sonucu verir. 

Merkezlerde bulunanlar: Bilgi merkezleri, bilgisayarlı konuşma programları, 
şahsi ve genel işitme sistemleri, uygun odio-görsel aletler, bilgisayar odaları 
ve rahatlama Terapileri, akustik odalar ve akustik  şartlar, odyolog enstitüler vb.

Tedavi merkezlerinde verilen servisler: 

İletişim tedavisi 
Eğitim ideolojisi tedavisi 
İşitme cihazlarının geçici bir süre ile kullanımı 
Analiz ve detaylı tedavi 
Derslerde yardım 
Rehberlik ve tavsiyeler 
Eğitim ve sosyal gelişim 
( yalnızlık yüzünden )
Rahatlama Terapisi 
Sanat Terapi 
Ebeveynlerin eğitilmesi 
Sosyal servislerin yardımı 
İşitme bozukluğu konusunda bilgi merkezleri 
Tercüme servisleri 
Bilgi tamamlama servisleri 

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
Resim terapisi
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Gönüllü kurumların aktiviteleri işitme kaybı olan çocukların eğitim, refah, 
Rehabilitasyon, ve duyan bir topluluğunun içinde yaşamaları için büyük önem 
taşımaktadır. 

Gönüllü kurumlar ile eğitim bakanlığının, işitme kaybı olan çocuklar için 
yıllardır yaptığı ortak çalışma global seviyelere ulaşan bir başarı örneğidir. 
YÜKSEK OKULLARDA okuyan işitme kaybı olan genç sayısının artması da 
bunun en iyi örneğidir. 

TEDAVİ MERKEZLERİNE DESTEK VEREN GÖNÜLLÜ KURUMLAR  
Eğitim bakanlığına bağlı olan ve işitme kaybı olan çocukların rahatı için 

çalışan tedavi merkezleri gönüllü kurumlardan çok büyük destek görmektedir. 
Gönüllü kurumlar tedavi merkezleri için bağış topluyor, var olan servisleri 
geliştiriyor ve yeni servislerin gelişmesi gibi konular ile ilgileniyor. Geliştirilen 
diğer servisler aşağıdaki gibidir:

İhtiyacı olan ailelere işitme cihazları ödünç verme, odiolojik servislerin 
gelişimi, şahsi teknolojik aletlerin alımı, ulaşım servisleri sağlaması, odio-görsel 
aletlerin alımı, yaz kampları açması, uzun eğitim gününe yemek servisi vermesi, 
derslere yardım amaçlı yollar geliştirme, eğitim günlerinin finansmanını 
sağlamak, işitme kaybı olan çocuklar için şahsi eğitim seviyeleri oluşturma, 
gönüllü çalıştırma, sosyal servisler, binaların kalkındırılması, vb.  



47

İLETİŞİM DOKTORUNUN DESTEK SERVİSLERİ :  

1. İletişim analizi: Tedavi programını oluşturmak adına öğrencinin 
konuşma, dil, iletişim ve işitme durumu kontrol edilir. 

2. İletişim tedavisi:  Her öğrencinin kişisel ihtiyaçlarına göre verilir. 
İletişimin her yönü ile ilgili yapılan değerlendirmeye göre; öğrencinin işitme 
kalitesi, iletişim cihazlarının kullanımı ve uygunluğu, dudak kullanımı, 
konuşmayı anlaması ve konuşması gibi değerlendirmeler göz önüne alınır. 

İletişim tedavisi öğrencinin ailesiyle ortak verilen karar ile çocuğun 
becerileri ve dünyasına göre uyarlanır. 

İletişim tedavileri hastaların ihtiyaçlarına göre grup veya şahsi şekilde 
yapılır. 

3. Odyolojik eğitim: Çocuğa ve ailesine verilen eğitim, çocuğa yapılan 
işitme testinin sonuçları , günlük hayatına etkileri ve buna uygun olacak 
rehabilitasyon programının önerilmesi yer almaktadır.  

Tedavi merkezlerinde iletişim doktoru tarafından verilen servisler ,işitme 
kaybı olan öğrencinin  çeşitli iletişim ihtiyaçlarIna göre verilir.

Temel amaç öğrencinin tatmin edici, zengin ve faydalı iletişimini 
sağlamak. Öğrencinin becerileri, ailenin tedavi merkezleri ile ortak 
çalışması, sürecin büyük bir bölümünü teşkil eder. 

İSRAİL’DE EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN TEDAVİ 
MERKEZLERİNDE İLETİŞİM KLİNİKLERİNİN SERVİSLERİ
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İSRAİL’DE İŞİTME KAYBI OLAN ÖĞRENCİLERİN FİNAL 
SINAVLARINA DESTEK YOLLARI
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OKUL HAYATINDAN MESLEK HAYATINA GEÇİŞ PLANLARI
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İŞİTME ENGELLİLER VE AİLELERİ DERNEĞİ (İED) HAKKINDA

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği işitme engelli çocukları olan aileler ta-
rafından, kendi yaşadıkları sorunları diğer ailelerin yaşamaması amacıyla 
2004 yılında kuruldu.

“İşitme engellilere daha iyi bir gelecek” ilkesi altında, İşitme engellilerin so-
runları, sağlık, eğitim ve sosyalleşmeleri, aileleri bilinçlendirmek adına çalış-
malar yapmaya başladık.

En önemli hedefimiz

Cihazlanma ve Erken Eğitim üçlüsünü gerçekleştirmekti. Bu amaçla yurt 
dışında uygulanan sistemleri ve çalışmaları inceledik. Ve işitme engelliler için 
en uygun sistemin İsrail’de uygulandığını keşfettik. Bu incelemede iki önemli 
merkezle karşılaştık. Almanya’da da şubesi bulunan, MİCHA merkezi 0-6 yaş 
çocuklara yönelik hizmet vermekte, ŞMA merkezi ise 6 yaş ve üstü çocuklara 
hizmet vermektedir.

Sizlere sunduğumuz ŞMA merkezinin hazırlamış olduğu “İşitme Bozuklu-
ğu Rehberi” derneğimizin çalışmalarına örnek teşkil ederken, işitme engelli-
ler ile çalışan herkes için yararlı bir kaynak olmaya devam etmektedir.

İŞİTME ENGELLİLER VE AİLELERİ DERNEĞİ
Yönetim Kurulu
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İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (İED) kuruluşundan bu yana “0–6 yaş 
işitme engelliler eğitiminde” diğer kurumlara öncülük ettiği gibi, işitme 
engellilerin sosyal, kültürel, eğitim ve sorunları da dahil olmak üzere çeşitli 
faaliyet ve aktiviteler düzenlemektedir. Açılan kurslarla (piyano, bale, müzik, 
üniversiteye hazırlık, İngilizce kursları vs… )Türkiye’de birçok ilke imza 
atmıştır.

NEDEN OLMASIN?

İşitme engelli piyanist Ceren Karayaka (Genç Piyanistler 
İşitme Engelliler için çalıyor etkinliği, İş Kuleleri - 2010) 

Aleyna Akbaba ve Eda Tavacı Nilay Bale 
okulunda bale eğitimi almışlardır. 

İngilizce kursu

İşitme engelli gençlerden John Lenon’un unutulmaz parçası İmagine (hayal et) (2010)
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İşitme engelliler üniversite sınavlarına hazırlanamamakta, hazırlansalar 
bile başarı oranları çok düşük olmaktadır. Çünkü işitme engelli üniversite 
adayları üniversite sınavlarına hazırlık kurslarında öğretmenin anlattığı ko-
nuları anlayamamaktadırlar.

Türkiye’de Üniversiteye gidebilen işitme engelli öğrenci sayısı parmakla 
sayılacak kadar az olmasından dolayı,ihtiyaçlı gençlere üniversiteye hazır-
lık kursları açan Bakırköy Belediyesi’ne bağlı Bakırköy Gençlik Merkezi (BAK-
GEM) ile temasa geçildi. (2009)

İşaret dili tercümanı İED tarafından temin edilerek Türkiye’de bir ilk olan 
işaret dili tercümanlı işitme engelliler üniversiteye hazırlık kursları açılmıştır. 
Ve bu kursa devam eden gençlerimiz sınavlarda yüksek başarı elde ederek 
üniversitede okumaya hak kazanmışlardır.

“TÜRKİYE’DE İLK” 
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK KURSLARI (BAKGEM)
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DÜZENLENEN SEMİNER – KONFERANSLARDAN ÖRNEKLER

“İşitme Engelliler ve Deprem”” Semineri, Yunus Emre Kültür Merkezi,

Katılımcılar: İşitme Engelliler Okulları öğrencileri, Konuşmacı: Mete 
Işıkara (2004 )

“Koklear İmplant Nedir?” Panel, Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek 
Konferans Salonu; Katılımcılar: İşitme engelliler ve aileleri, Konuşmacılar: 
Prof Dr Çağlar Batman, Hacettepe Üni. Eğitim Odyologu Dr. Şebnem 
Sevinç, Koklear İmplant Derneği Başkanı Mustafa Koyuncu  (2004)

“İşitme Engelliler ve Eğitim Sorunları” Paneli, Halıcıoğlu İÖO, Katılımcılar: 
Aileler, Öğretmenler, Konuşmacılar: İl Milli Eğitim Özürlüler Bölüm 
Başkanı, Okul Müdürleri, İED yönetimi (2005)

“İşitme Engelliler Eğitim” Semineri, İspirtohane Kültür Merkezi, 
Katılımcılar: İşitme engelliler ve aileler, Konuşmacı: Hacettepe Üni. 
Eğitim Odyologu Dr. Şebnem Sevinç  (2005)

“Çocuklarımız büyüyor, 
Gelecekleri ne Olacak?” 
panel, Çetin Emeç Kongre 
Salonu, Katılımcılar: Lise 
çağı işitme engelliler ve 
velileri, Konuşmacılar: İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü Özel 
Eğitim Bölümü Başkanı 
Halis Kuralay, Psikolog İpek 
Yalbaz, Kaynaştırma Lisesi 
Öğretmenleri (2006)

Aile içi Seminer, İED merkezi,  
Konuşmacı: Psikolog Enes 
Bülbül  (2007)

Aile içi Seminer, İED merkezi, 
Konuşmacı: İşitme engelli 
tiyatrocu Fransa’dan gelen 
Levent Beşkardeş (2007)

o

o

o

o

o

o

o

o

Üçüncü yılına devam eden ücretsiz BAKGEM işitme engelliler üniversiteye 
hazırlık kurslarının, birçok belediyeye ve kuruma örnek model teşkil etmesini 
temenni ederiz. Dernek kuruluşundan bu yana, bilinçlendirmeye önem ver-
miştir. İşitme engellilere, engelli ailelerine ve eğitimcilere yönelik çeşitli semi-
ner, konferans ve paneller düzenlemiş ve halen de düzenlemektedir.
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“ 3 E “   ERKEN TEŞHİS – ERKEN CİHAZLANMA 
ERKEN EĞİTİM

o Ailelere bilgilendirici seminerler düzenlemenin yanı sıra, İşitme En-
gelliler ve Aileleri Derneği’nin en büyük hedefi “3 E” nin Türkiye’de uygula-
nabilmesi ve “0-6 yaş” eğitiminin yaygınlaşması için, eğitimcilerin eğitimi 
amacıyla yurt içi ve yurt dışından gelen uzmanlarla konferanslar ve sem-
pozyumlar düzenlenmiştir.

o “SESSİZLİĞE KULAK VER” Sempozyumu, , İl Milli Eğitim Müdürlüğü des-
tekli, İED&TİV işbirliği, 2 gün, İstanbul Sanayi Odası Konferans Salonu, 

o Katılımcılar: 600 kişi, işitme engelliler öğretmenleri, sosyal hizmet uz-
manları, odyologlar, üniversite özel eğitim öğrencileri, 

o Konuşmacılar: Prof. Dr. Reşit Canbeyli, Yrd. Doç. Dr. Z. Hande Sart,Yrd. 
Doç. Dr. F. Nalan Babur, Dr. Mine Gölgüven (Boğaziçi Üniversitesi)  Prof. 
Dr.Müzeyyen Sevinç, Doç. Dr. Yıldız Güven, Dr. Işık Kamaraj ( Marmara Üni-
versitesi) Eğitim Odyologu Dr. Şebnem Sevinç (Hacettepe Üniversitesi) Prof. 
Dr. Günter Hafız (İstanbul Üniversitesi) ,Ms. Yael Kakun, Ms. Lea Sela, Ms Ja-
nette Hirshman (İsrail) Odyolog Dr. Laurie Arum (North Western Univercity 
USA) 

* İED sponsoru JDC desteği ile* (2007)
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0-6 YAŞ İŞİTME ENGELLİLER EĞİTİM SİSTEMLERİ 
İNCELEME GEZİLERİ

o Yurt dışı İsrail 0-6 yaş eğitim inceleme gezisi, Katılımcılar: Ankara Üni-
versitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi özel eğitim bölüm 
başkanları, T.C. Özürlüler Başkanlığı, İlgi Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi 
yetkilisi, 5 gün, * İED sponsorları JDC ve MASHAV desteği ile* (2008)

o Yurt dışı İsrail inceleme gezisi, Katılımcılar; T.C. Kadın ve Engellilerden 
sorumlu Bakan Nimet Çubukçu ve heyeti, Milletvekili Lokman Ayva, Gaze-
teci Nuray Mert, İED başkanı ve Yardımcısı, 5 gün, *İED sponsorları JDC ve 
MASHAV desteği ile* (2008)
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2008 yılında yapılan inceleme gezilerinin sonucunda Bakanlığın da oluruy-
la “İşitme Engelliler Eğitimcileri, Eğitim Gezisi” düzenleme kararı alınmıştır.
Mart 2009’da işitme engelliler konusunda çalışan 22 uzman yurt dışında 
eğitime götürülerek, eğitimcinin eğitimi gerçekleştirilmiştir.

“İşitme Engelliler 
Eğitimcileri, Eğitim Gezisi”, 
Yurt dışı İsrail, 12 gün, 
Katılımcılar:22 kişi: İşitme 
engelliler öğretmenleri, 
sosyal hizmet uzmanları, 
psikologlar, odyologlar, 
genetik uzmanı, İED Başkanı 
Viki Özromano ve genel 
sekreter Sevim Sevgi Yüksel, 
*İED sponsorları JDC ve MASHAV desteği ile* (2009)

“İşitme Engelliler Eğitimcileri, Eğitim Gezisi”ne katılamayanları bilgilen-
dirmek amacıyla, İED merkezinde her hafta eğitimler verilmiştir. Eğitime 
katılmak isteyenlerin yoğunluğundan dolayı sempozyum düzenleme kararı 
alınmıştır. “Sıfır Yaşta Yakala, Sessizliği Noktala” “0-6 Yaş İşitme Engelliler 
Eğitim Sistemleri” sempozyumu, 2 gün, Akatlar Kültür Merkezi, Konuşma-
cılar: 22 Kişilik eğitim ekibi, İsrailli psikolog Dr Erez Miller*JDC desteği ile* 
(2009)

“İŞİTME  ENGELLİLER EĞİTİMCİLERİ, EĞİTİM GEZİLERİ”

EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ SEMİNERLERİ
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MEB, SHÇEK, Marmara Üniversitesi ve İED’nin işbirliği ile çok farklı bir 

konsept uygulanması planlanan Türkiye’nin ilk pilot işitme engelliler er-
ken çocukluk eğitim merkezinin Kasım 2009’da Anadolu yakasında hiz-
mete girmesi sağlanmıştır.

İstanbulda ilk kez, Türkiye’de ise üçüncü olmak üzere 0 - 6 yaş işitme engel-
li çocukların eğitimine yönelik erken çocukluk eğitimini kapsayan eğitim ku-
rumu Dosteller İşitme Engelliler ilk okulu bahçesinde bulunan, 2008 yılında 
İstanbul İl Özel İdaresi tarafından restore edilen mezkur tarihi köşkün İşitme 
Engelliler ve Aileleri Derneği tarafından tefrişatı ve eğitim materyalleri te-
min edilmiştir. 2009

0 - 6 yaş işitme engelli 30 öğrenci ve ailelerine hizmet etme kapasitesine 
sahip olan kurum Dosteller İşitme Engelliler Erken Çocukluk Eğitim Merkezi 
Anaokulu, Milli Eğitime bağlı olarak 2009 - 2010 eğitim öğretim yılından iti-
baren hizmete girmiştir.

HEDEFİMİZ ERKEN EĞİTİM MERKEZLERİNİN ÇOĞALMASIDIR

Üniversite tarafından KBB muayenesi, işitme- konuşma ve dil değerlen-
dirmesi ile takibi yapılan ve işitsel-sözel yöntemden fayda gördüğü tespit 
edilmiş olan işitme engelli bireylerin. erken çocukluk döneminde eğitime 
erişimlerinin ve bu bireylere sağlanan eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması amacıyla,

DOSTELLER İŞİTME ENGELLİLER ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM  
MERKEZİNİN TEFRİŞİ VE EĞİTİM MATERYALLERİNİN TEMİNİ
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Derneğimizin en büyük hedefi erken 
eğitim merkezlerinin çoğalmasıdır.

Bu amaçla Avrupa yakasında da ikinci 
bir merkez açılabilmesi için çalışmalar 
başlatılmıştır..İşitme Engelliler ve Ailele-
ri Derneği, Bakırköy Belediyesi, İstanbul 
üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Kulak Burun Boğaz Ana bilim dalı İşitme 
Konuşma Merkezi işbirliği ile kaynaştır-
ma modeli uygulanmasına karar veril-
miştir. Bu uygulama için Bakırköy Barış 

Manço Kreşi uygun görülmüştür.
2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde 

okuyan gençlerden oluşan Kalite Verimlilik 
Kulübü, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği 
adına Teoman ve Kolpa konseri düzenleye-
rek, gelirini 0-6 yaş işitme engelli çocuklara 
kreş açılması için bağışlamışlardır.

Bu bağış, Bakırköy belediyesinin Barış 
Manço Çocuk Kreşine işitme engelli çıcuklar 
için gereken iç tefrişat ve eğitim materyalle-
rine harcanarak, İstanbul - Avrupa yakasın-
da oturan işitme engelli bebeklerimizin hiz-
metine sunulmuştur. (Eylül 2012)

BAKIRKÖY, BARIŞ MANÇO ÇOCUK KREŞİ TEFRİŞİ VE 
EĞİTİM MATERYALLERİNİN TEMİNİ
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“Kullanmadığınız işitme cihazınızla, sessizliğin sesi olun” sloganı ile baş-
latılan kampanya ile kullanılmış ancak iyi durumda ve çalışır olan işitme 
cihazları, dernek bünyesindeki cihaz bankasında toplanmaya başlanmıştır. 
Anlaşmalı işitme merkezlerinde bu cihazların bakımları ve yenileme işlem-
leri (gerekirse tamiri gerçekleştirildikten sonra), Türkiye’nin her köşesinden 
gelen taleplerden, maddi durumları sebebiyle işitme cihazı alamayanlara 
ücretsiz olarak sunulmaktadır.

“1000 çocuk, 1000 pil” Pil kampanyası, İED (2004)
“Acaba Duyuyor mu?” Ücretsiz işitme testi, Türkiye çapında, işitme 
merkezleri (2004 – 2005 – 2006)-
Ücretsiz duyu testi, Gaes İşitme Merkezleri (2006)
Pil Kampanyası, 1000 adet, Yeni Akatlar Lions Kulübü, İED (2008)
İşitme cihazı bağışı 30 çocuk, Erenköy Rotary (2009)
İşitme cihazı bağışı, 6 çocuk, Duysan İşitme Merkezi (2009)
Kadınlar günü işitme cihazı kampanyası 50 kadın, Siser İşitme Merkezi 
(2009)
“100 çocuğa 100 cihaz”, Gaes İşitme Merkezleri (2009)
İşitme cihazı bağışları, Widex İşitme cihazları Merkezi (2010)
İdis-İdea-Otıcon İşitme Cihazları firmasında derneğin ikinci el 
cihazlarının tamir ve bakımları
İmplant olacak çocuklara kullanılmak üzere 22 adet işitme cihazı- 
LDS Charities (2012)

ÖDÜNÇ CİHAZ BANKASI (2008)

DÜZENLENEN BAĞIŞ KAMPANYALARI

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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Çağrı merkezleriyle yaşanan iletişim sorunlarına çözüm önerileri
“SGK BEN NASIL DUYACAĞIM?” Kampanyası (2010)
“ÖTV MUAFİYETİ İŞİTME ENGELLİNİN DE HAKKIDIR!” kampanyası (2012)
“SORUYORUZ: NEDEN?” kamuoyu bilgilendirme kampanyası ( 2012)
Engelli Memura Yeşil Pasaport Verilmesi Kanun Teklifi Önerisi (2012)

İED GENÇLİK KOMİSYONU

2009 yılında İED Gençlik Komisyonu kurulmuştur.

Genç, yeniliklere açık, iyi eğitimli, yetenekli, kariyer sahibi ya da üniversi-
te öğrencisi işitme engelli gençlerden oluşturulan komisyon, aktif üyemiz 
Onur Cantimur tarafından kurulmuş ve komisyon başkanlığına atanmıştır. 
Sosyal medyayı ve interneti etkin kullanan komisyon üyeleri, internette dü-
zenledikleri kampanyalar ile işitme engellilerin çeşitli alanlardaki sorunları-
na dikkat çekmiş ve çözüm önermişlerdir.

Komisyon, işitme engellilerin sorunlarının çözümü için aktif ve yoğun 
olarak çalışmalarına devam etmekte olup ayrıca geleceğin liderlerini kendi 
bünyesi içinden çıkarmaya ve yetiştirmeye de çalışmaktadır.

TÜRK FİLMLERİNDE TÜRKÇE ALT YAZI KAMPANYASI

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (İED) Gençlik komisyonu ile birlikte 
Türk sinema Filmlerinde  Türk filmi DVD’lerinde Türkçe altyazı bulunmama-
sı sorununa el atmıştır.

o

o

o

o

o
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ALTYAZI DUYARLILIK ÖDÜLLERI TÖRENİ 

Altyazı Duyarlılık Ödülleri töreni (Yunus Emre Kültür Merkezi) düzenlenerek 
Türk filmleri ve DVD’ler de Türkçe altyazı kullananlara ödül verilmiştir. (2011)

İED Gençlik Komisyonu vizyona girecek türk filmlerini takip ederek, ya-
pımcıları ile gerek internet ortamında gerek telefon ile birebir görüşüp ne-
den türkçe altyazı olması gerektiği hakkında bilgilendirme yapmakta ve bu 
sayede “Fetih 1453” ve Çanakkale filmlerinin işitme engelliler tarafından 
sinemada keyifle izlenmesini sağlamışlardır.

Komisyon üyelerinin Türkçe altya-
zı bilincini toplumda yayma çabaları 
meyvesini vermeye başlamıştır. Kanal D 
gibi ulusal Televizyon kanalları “Öyle Bir 
Geçer Zaman Ki” gibi popüler  Türk dizi-
lerine Türkçe altyazı koydurtup internet 
üzerinden işitme engelli seyircilerine 
sunmaya başlamışlardır. 

Ayrıca Türkçe altyazı bilincinin ya-
nında işaret dili bilinci de yerleşmeye 
başlamış, Okan Bayülgen gibi ünlü 
talk-showcular canlı yayınlanan prog-
ramlarına işaret dili tercümanı koymuş-
lardır. 

Basından da alınan destek ile çalış-
malar devam etmektedir.
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www.divxplanet .com gönüllüleri, Hamdi Akyol koordinatörlüğünde Türk 
filmlerinin DVD lerine türkçe altyazı basarak derneğimizin TÜRKÇE ALT YA-
ZILI TÜRK FİLMLERİ KÜTÜPHANESİ’nin kurulmasına öncülük etmişlerdir. Bu 
filmler derneğimizden ücretsiz olarak ödünç verilmektedir.

Türkçe altyazıları filmlere ekleyebilecek işitme engellilerin de yetiştirilmesi 
gençlik komisyonunun geleceğe dönük projelerinin arasındadır.

TÜRKÇE ALTYAZILI TÜRK FİLMLERİ KÜTÜPHANESİ

Derneğimizin teşvikleri ile İstanbul Bakırköy’de Yunus Emre Kültür Merke-
zinde Türkiye’de ilk türkçe altyazılı tiyatro hizmete girmiştir. (2012)

İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Şehir Tiyatroları 
derneğimizle temasa ge-
çerek gösterilerinde türkçe 
altyazı kullanımı ile ilgili 
görüş ve desteklerimizi ala-
rak oyunlarında altyazı kul-
lanımını başlatmışlardır. 
Ekim 2012

TÜRKÇE ALTYAZILI TİYATROLAR
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o Gönüllüler, kamu çalışanları, işitme engellilerle çalışan eğitimcilere, 
üniversitelere zaman zaman işaret dili kursları açılmaktadır

o Derneğimiz üye gençleri, Alternatif Kamp (AYDER)’in dönem dönem 
düzenlediği çeşitli kamplarından yararlandırılmıştır (2008-2009)

o İED-GÖZDER işbirliği ile farklı beldelerde üyelerimize yaz kampları ger-
çekleştirilmiştir. (2009-2010)

o Bakırköy Belediyesı’nin her yıl düzenlediği “Tatil herkesin hakkıdır” yaz 
kamplarında derneğimiz üyelerinin yararlanması sağlanmaktadır.(2010-
2011-2012)

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği’nin yayınladığı broşür, materyaller
• “Afet Anında İşitme Engellilere Uyarılar” 5000 adet, Hazırlayan: Mete Işıkara-İED (2004)
• “Haklarınızı Biliyor musunuz?” broşürü 10.000 adet Hazırlayan: İED( 2004 - 2010)
• “Sessiz” İED özel dergisi (2004)
• “Sessiz” İED özel dergisi (2005)
• Erken teşhis- Erken cihazlanma – Erken eğitim ile işitme engellilerin akranları gibi konuşabileceğini biliyor 
musunuz? Bilgilendirme broşürleri (2005)
• NDCS İngiltere kaynaklı “İşitme Engelli Çocuğunuza Yardım Kitapçığı” İngilizceden tercüme  (2007)
 • “İşitme Bozukluğu Rehberi” 5000 adet Kaynak: İsrail İşitme Engelliler Shema Merkezi (2007)
• “Sessizliğe Kulak ver” 0–6 Yaş İşitme engelliler eğitimi sempozyumu 6’lı CD seti (2007)
• Hikâye kitapları 10000 adet AB fonu (2009)
• “Sıfır Yaşta Yakala, Sessizliği Noktala” 0-6 yaş işitme engelliler eğitim sistemleri 5’li CD seti (2009)

DİĞER HİZMETLER
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BASINDA İŞİTME ENGELLİLER VE AİLELERİ DERNEĞİ






