
1.1. Dil Bilgisi / Temel Cümleler 

Tarih:  Saat:  

Gelen: 

Gelmeyen: 

Öğrenim Hedefleri: Katılımcılara, Türk İşaret Dili (bundan sonra TİD olarak anılacaktır) Gramer yapısı hakkında bilgi sahibi olacaktır. 

Dersin Akışı / 

Süre 
Öğretmen faaliyetleri Katılımcı faaliyetleri Araçlar Değerlendirme 

Konunun tanıtımı 

yapılacaktır. 

 

Süre: 30 dakika 

Öğretmen konuyu anlatır. 

 

Türkçe’nin grameri ile TİD’nin grameri farklıdır. Bu farkları öğrenmek 

TİD gramerini anlatmak ve anlamak açısından çok önemlidir. Basit bir 

ifade ile Türkçe gramerinde son ek kullanımı vardır. Türkçe ile TİD 

arasındaki farklılıklardan biri olan son ek kullanımı örnekler ile bu 

derste anlatılacaktır. 

 

Türkçede son ek kullanımı vardır. 

Örnekler: Çalışıyorum 

  İyiyim 

Okuyorsun 

 Son ekleri:  um, im, sun 

 

Türkçe:   TİD: 

Ben çalışıyorum  TİD: BEN+ÇALIŞMAK 

Ben iyiyim  TİD: BEN+İYİ 

Ben sağırım  BEN+SAĞIR+BEN  

 

 Katılımcılar öğretmen ile 

konuyu tartışır. 

 Anlatılan konu ile ilgili 

görüşlerini sınıf ile 

paylaşır.  

 Var ise sorular 

cevaplanır. 

Ders Videoları 

Ders Kitabı 

Gözlem 



TİD’nde gramer olarak son ek kullanımı yoktur. TİD’nde özne ayrı bir 

sözcük ile belirtilir. Örneğin, ‘sen çalışmak’, ‘ben çalışmak’, ‘siz 

çalışmak’ her defasında iki ayrı sözcük ile belirtilir: 

 

Türkçe:   TİD: 

Anladım  ANLAMAK+BEN 

Anladım  BEN+ANLAMAK 

Anladım  BEN+ANLAMAK+BEN 

Ben konuşuyorum KONUŞMAK+BEN 

Ben konuşuyorum BEN+KONUŞMAK 

Ben konuşuyorum BEN+KONUŞMAK+BEN 

 

TİD’de iki ayrı sözcük kullanımı İngilizce ile benzerdir ve Türkçeden iki 

şekilde ayrılır. Zamir ve fiil iki ayrı sözcük olarak kullanılır. TİD’inde fiil 

değişik zamirler ile birleştirildiği zaman şekil olarak değişmez. Bu 

yüzden İngilizce ile benzerdir. 

Katılımcıların 

işaretleri yapması 

istenir. 

 

Süre: 10 dakika 

Öğretmen sınıfa rehberlik eder ANLAMAK+BEN 

BEN+ANLAMAK 

BEN+ANLAMAK+BEN 

KONUŞMAK+BEN 

BEN+KONUŞMAK 

BEN+KONUŞMAK+BEN 

  

 

 

 

 

 



1.2. Sözcükler / Tanışma Sözcükleri 
Tarih:  Saat:  

Gelen: 

Gelmeyen: 

Öğrenim Hedefleri: Katılımcıların öğretilen işaretleri doğru bir şekilde kullanması hedeflenmektedir. 

Dersin Akışı / Süre Öğretmen faaliyetleri Katılımcı faaliyetleri Araçlar Değerlendirme 

Listede verilen işaretler 

öğretmen tarafından 

gösterilir. Katılımcıların 

işareteri doğru bir şekilde 

tekrar etmesi sağlanır. 

 

Süre: 25 dakika 

Öğretmen aşağıdaki sözcükleri öğrencilere gösterir 

 

MERHABA 

NASILSIN? 

İYİYİM 

BEN 

SEN 

O 

BİZ 

SİZ  

ONLAR 

GÜNAYDIN 

İYİ GÜNLER 

İYİ AKŞAMLAR 

LÜTFEN 

TEŞEKKÜR EDERİM 

ÖZÜR DİLERİM 

BİR DAKİKA 

BEKLEMEK 

YAVAŞ 

 Katılımcılar gösterilen 

işaretleri uygular ve 

tekrar eder, 

 Gönüllü katılımcılar 

tahtaya kalkıp listede yer 

alan işaretlerden 

arkadaşlarına sorular 

sorar, 

 Doğru cevap verenlerin 

adları tahtaya yazılır, her 

bir doğru cevap için bir + 

verilir. 

Ders Videoları 

Ders Kitabı 

Gözlem 



BU NE? 

ANLADIN MI? 

ANLADIM 

ANLAMADIM 

YANLIŞ 

DOĞRU 

OKUMAK 

KONUŞMAK 

MEMLEKET 

NERELİ 

SORU 

İSİM 

YAPMAK 

ÇALIŞMAK 

ÖĞRETMEN 

ARKADAŞ 

ZOR 

DEĞİL 

TEKRAR 

. Sınıf içi etkinlik yapılır. 

Süre: 15 dakika 

Öğretmen sınıfa rehberlik eder  Gönüllüler tahtaya kalkıp 

listedeki işaretlerden 

arkadaşlarına sorular 

sorar, 

 Doğru cevap verenlerin 

adları tahtaya yazılır, her 

bir doğru cevap için bir + 

verilir. 

Tahta/Kalem Gözlem 



1.3. El Alfabesi 
Tarih:  Saat:  

Gelen: 

Gelmeyen: 

Öğrenim Hedefleri: Katılımcıların öğretilen işaretleri doğru bir şekilde kullanması hedeflenmektedir. 

Dersin Akışı / Süre Öğretmen faaliyetleri Katılımcı faaliyetleri Araçlar Değerlendirme 

El alfabesi katılımcılara 

gösterilir. Katılımcıların tekrar 

etmesi sağlanır. 

 

Süre: 20 dakika 

 

A B C Ç D E (1) E (2) 

F G (1) G (2) Ğ (1) Ğ (2) H I 

İ J K L M N O 

Ö P Q R S Ş T 

U Ü V W X Y Z 

 Katılımcılar gösterilen 

işaretleri uygular ve 

tekrar eder, 

 Gönüllü katılımcılar 

tahtaya kalkıp listede yer 

alan işaretlerden 

arkadaşlarına sorular 

sorar, 

Doğru cevap verenlerin 

adları tahtaya yazılır, her bir 

doğru cevap için bir + verilir. 

Ders Videoları 

Ders Kitabı 

Gözlem 

Uygulama 

Süre: 20 dakika 

 Katılımcılara el alfabesi ile isimler yazdırılır, 

 Katılımcıların el alfabesi ile kendi isimlerini 

yazmaları istenir. 

El alfabesi ile yazınız 

 Berna 

 Gamze 

 Hasan 

 Gökhan 

 Mehmet 

 

 Gözlem 

 



1.4. Sağır Kültürü / İşaret Adı 
Tarih:  Saat:  

Gelen: 

Gelmeyen: 

Öğrenim Hedefleri: Katılımcıların sağır kültürü hakkında bilgi sahibi, bir işaret dillerinin olması, arkadaşlarının işaret adlarını bilmesi ve kullanbilmesi 

hedeflenmektedir. 

Dersin Akışı / Süre Öğretmen faaliyetleri Katılımcı faaliyetleri Araçlar Değerlendirme 

 Öğretmen konuyu anlatır, 

 Kendi işaret adını sınıf ile 

paylaşır, 

 Her bir katılımcıya işaret 

adı verilir, 

 Katılımcılar birbirlerinin 

işaret adlarını bilir. 

 

Süre: 15 dakika 

Öğretmen konuyu anlatır. 

 

Sağır kültüründe; sağır bireylere doğdukları zaman 

yaşadıkları ülkedeki özel adlardan herhangi biri 

verilmektedir. Bu bireyler resmi işlemlerinde bu adı 

kullanmaktadır. Bu sadece bizim ülkemizde değil tüm 

dünyada bu şekildedir. Her sağır bireyin, belli bir işaretten 

oluşan işaret adı vardır. İşiten bireyler sağır toplumun 

içinde zaman geçirmeye başladıklarında kişisel veya 

fiziksel özelliklerine göre işaret adı verilmektedir. 

 

Sınıf arkadaşları tarafından 

her katılımcıya bir işaret adı 

verilir. 

Ders Videoları 

Ders Kitabı 

Gözlem 

 Sınıf tarafından her bir 

katılımcıya işaret adı 

verilir, 

 

Süre: 25 dakika 

Öğretmen sınıfa rehberlik eder  Katılımcıların 

arkadaşlarına işaret adı 

vermesi istenir, 

 Katılımcılar 

arkadaşlarının işaret 

adlarını kullanarak 

selamlarlar. 

Kağıt kalem 

Sınıf tahtası 

Gözlem 

 



1.5. Sağır Kültürü / Elle Göstermek 
Tarih:  Saat:  

Gelen: 

Gelmeyen: 

Öğrenim Hedefleri: Katılımcıların sağır kültürü hakkında bilgi sahibi, sağır toplumumun elle göstermesi vb. durumları saygı ile karşılaması  

hedeflenmektedir. 

Dersin Akışı / Süre Öğretmen faaliyetleri Katılımcı faaliyetleri Araçlar Değerlendirme 

Öğretmen konuyu anlatır. 

Katılımcılar uygulama yapar. 

 

Süre: 20 dakika 

Öğretmen konuyu anlatır. 

Sağır kültüründe elle göstermek oldukça yaygın bir 

durumdur. İşiten bireyler için sohbet sırasında elle birini 

göstermek kaba bir hareket olarak algılanmasına karşın 

sağır bireyler, adıl kullanımında bu yönteme sık sık 

başvurmaktadır. Bu nedenle, sağır bir bireyin elle birini 

göstermesinin dil bilgisel bir işlevi bulunmaktadır. İşiten 

bireyler arasında toplumda elle göstermek görünüm kaba 

bir davranış olarak algılanmaktadır. Buna karşın sağır 

bireylerin dilbilgisel işlevi açısından elle göstermesi 

önemlidir. İşiten bireyler için kaba bir davranış olarak 

algılanmamalıdır. Bu durum sağır bireylerin kültürüdür. 

Elle gösterme konusunda 

katılımcılar uygulama yapar. 

Ders Videoları 

Ders Kitabı 

Sosyal Medya 

Videoları 

Gözlem 

 Sağır toplumu içinde 

yaşatılan elle gösterme 

kültürü sınıfta 

canlandırılır. 

 

 

Süre: 20 dakika 

Öğretmen sınıfa rehberlik eder  Sağır toplumu içinde 

yaşatılan elle gösterme 

kültürü sınıfta 

canlandırılır. 

 
 

Kağıt kalem 

Sınıf tahtası 

Gözlem 



1.6. Sözcükler / Genel 
Tarih:  Saat:  

Gelen: 

Gelmeyen: 

Öğrenim Hedefleri: Katılımcıların öğretilen işaretleri doğru bir şekilde kullanması hedeflenmektedir. 

Dersin Akışı / Süre Öğretmen faaliyetleri Katılımcı faaliyetleri Araçlar Değerlendirme 

Listede verilen işaretler 

öğretmen tarafından 

gösterilir. Katılımcıların 

işareteri doğru bir şekilde 

tekrar etmesi sağlanır. 

 

Süre: 25 dakika 

Öğretmen aşağıdaki sözcükleri öğrencilere gösterir. 

SAĞIR (İŞİTME ENGELLİ) 

KONUŞAN (DUYAN) 

YAKIN 

UZAK 

VAR 

YOK 

ÇOCUK 

EV 

İŞ (ÇALIŞMAK) 

ARABA 

OTOBUS 

BİLMEK 

SAAT 

GEÇ 

ÇOK 

PROBLEM 

EŞ/KOCA/EVLİ 

TÜRKİYE (TÜRK, TÜRKÇE) 

 Katılımcılar gösterilen 

işaretleri uygular ve 

tekrar eder, 

 

Ders Videoları 

Ders Kitabı 

Sosyal Medya 

Videoları 

Gözlem 



. Sınıf içi etkinlik yapılır. Öğretmen sınıfa rehberlik eder  Gönüllü katılımcılar 

tahtaya kalkıp listede yer 

alan işaretlerden 

arkadaşlarına sorular 

sorar, 

 Doğru cevap verenlerin 

adları tahtaya yazılır, her 

bir doğru cevap için bir + 

verilir. 

Tahta/Kalem Gözlem 

 


