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1. GENEL BİLGİLER 

PROJE ADI 
SAĞIR VE İŞİTME ENGELLİLER İÇİN 

EĞİTİM DESTEĞİ 

KAYNAKLARIN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN 

ARAŞTIRMA PROJESİ 

PROJENİN ANA 

AMACI 

SEBEDER’in (Sesli Betimleme Derneği) desteği ile Ankara 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin Sağır ve işitme engelli 
öğrencilerine yönelik yapılan derslere ve eğitime ‘erişim için 
eğitim desteği’ erişilebilir kaynakların oluşturulmasından yola 
çıkarak, benzer taleplerin nitelikli bir biçimde karşılanması için 
araştırmaya dayalı bir proje döngüsünün tasarlanması.  

 

PROJENİN ANA 

HEDEFLERİ 

• AÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim gören Sağır ve 
işitme engelli bireylere, alanla ilgili, erişilebilir, eğitim 
desteği sağlayacak kaynakların oluşturulması. 

• Yukarıda belirtilen kapsamdan elde edilecek veriler ve 
dönütlerle benzer eğitimde engelsiz erişimi destekleyen 
kaynakların oluşturulması için akademik açıdan onanmış 
bir proje döngüsünün oluşturulması. 

• Oluşturulan proje döngüsünden elde edilen deneyimle, 
eğitimde engelsiz erişimi destekleyecek çalışmalara katkı 
sağlamak ve bu çalışmaların yaygınlaştırılması. 

• Derneğe bağlı çalışan ayrıntılı altyazı çevirmenleri ve 
editörleri, engelsiz erişim için çeviri türleri konusunda 
araştırma yapan akademisyenleri ve uygulayıcıları, dil içi 
ve diller arası ayrıntılı altyazı çevirmenlerini, Sağırlara 
yönelik çeviri yapan görsel-işitsel işaret dili çevirmenlerini 
ve Üniversitelerinde engelli bireylere eğitim desteği 
ihtiyacı duyan akademisyenleri biraraya getirerek, bir 
iletişim ve mesleki paylaşım köprüsünün kurulması. 

• Akademik araştırmalardan ve SEBEDER’in 
uygulamalarından elde edilen, erişim için çeviri niteliğini 
geliştirmek için kullanılabilecek bilgilerin ve birikimin 
uygulamaya yansıtılması. 
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• SEBEDER’in benzer potansiyel uygulamalarının 
standartlaştırılması ve yeni uygulamaları içeren 
güncellenmiş, Sağır ve işitme engelli bireyin 
gereksinimlerine hizmet edecek bir proje kılavuzunun 
hazırlanması. 

PROJENİN 

SÜRESİ 

14 Şubat-10 Haziran 2019 

PROJE TÜRÜ • Projeye destek veren tüm katılımcılar gönüllülük esasına 
dayalı olarak çalışacaklar. 

• Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken teknik 
altyapıyı SEBEDER sağlayacaktır. 

• Projeye SEBEDER ev sahipliği yapacaktır. 

PROJE 

KAPSAMINDAKİ 

FAALİYETLER 

• Paydaş toplantıları 

• Bilgilendirme semineri 

• Pilot uygulamalar  

• Projelendirme süreci toplantıları 

• Proje taslağı oluşturma çalıştayı 

• Dönüt toplama 

• Mesleki paylaşım toplantıları 

• Proje standardı oluşturma toplantısı 

PROJENİN 

İÇERİĞİ 

• Pilot çalışma AÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nin Sağır ve 
işitme engelli öğrencilerinin Spor Felsefesi dersi 
kaynaklarından geçen kavramlar.  

• Yukarıda belirtilen kavramların açıklanması ve işaret dili 
ve dil içi altyazı çevirileriyle video formatında sunulması. 
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PROJENİN 

KATILIMCI 

PROFİLLERİ 

• Görsel-işitsel işaret dili çevirmeni/anlatıcısı 

• Sağır ve işitme engelli kültüre (ve iletişime) hâkim İşaret 
dili kullanıcısı 

• (Spor Bilimleri) alan uzmanı 

• Alan uzmanı eğitimci 

• Çeviribilimci  

• Görsel-işitsel çeviribilimci  

• Ayrıntılı altyazı çevirmeni  

• Ayrıntılı altyazı çevirisi editörü 

• Sağır ve işitme engelli alıcılar    

 

PROJE 

KATILIMCILARININ 

VASIFLARI 

• Koordinatör 

• Araştırmacı 

• Eğitimci 

• Çevirmen 

• Katılımcı 

• Danışman 

PROJE 

BİLEŞENLERİ 

Proje 7 ana bileşenden oluşacaktır: 

1) SEBEDER ile AÜ arasında engelsiz erişim hakkında 
bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantısı sonrasında AÜ 
tarafından talep oluşturulması. 

 

2) Paydaşların ortak çalışma felsefesi ve amaçlar 
konusunda anlaşması için toplantı(lar) 

a) Paydaş profillerinin tanıtılması ve açıklanması 

b) Talebin somutlaştırılması, sürecin açıklanması, 
zorlukların belirlenmesi 

c) İş dağılımının yapılması, sorumlulukların belirlenmesi  
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3) Pilot çalışma 

a) AÜ öğrencileri tarafından iletilen yazılı kaynakların 
Sağır ve işitme engelliler için erişim konusunda 
deneyimli ve Spor Bilimlerinde okutulan Spor 
Felsefesi dersine hâkim çevirmen-anlatıcı-alan 
uzmanı tarafından incelenmesi 

b) İletilen yazılı kaynakların yazılı anlatımlarının dökümü 

c) Yazılı anlatımlarının dökümlerinin işitsel metin hâline 
dönüştürülmesi 

d) İşitsel metinden yola çıkarak işaret dili ile anlatım 
videosunun oluşturulması 

e) İşitsel metinden yola çıkarak işaret dili anlatımı ile 
eşzamanlı ayrıntılı altyazı çevirisinin eklenmesi 

f) Teknik kontrol ve alıcıya iletilmesi 

 

4) Alıcılara yönelik anket çalışmasının yapılması 

a) Anketin tasarımı 

b) Anketin uygulanması 

c) Anketin nicel ve nitel değerlendirilmesi 

 

5) Pilot çalışmanın projelendirilmesi 

a) Kaynak metnin ve oluşturulan görsel-işitsel kaynağın 
çeviribilimci ve alan uzmanı tarafından 
değerlendirilmesi 

b) Farklı çeviri sorunlarına yönelik çevirmen seçimlerinin 
tartışılması 

c) İşaret dili çevirisinde ve ayrıntılı altyazı çevirisinde 
farklı çeviri yöntem uygulamalarının değerlendirilmesi 

d) Alıcılara yönelik anketten alınan dönütlerin proje 
tasarımına yansıtılması 

6) Projelendirme çalışmasından yola çıkarak eğitimde 
engelsiz erişim için eğitim kaynaklarına destek 
materyalinin çevrilmesine yönelik standart proje döngüsü 
tasarımının hazırlanması. 
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a) Proje katılımcılarının profillerinin açıklanması 

b) Proje sürecinin ayrıntılandırılması 

c) Proje sürecinde kullanılabilecek çeviri yaklaşımlarının 
açıklanması 

d) Benzer projelerde dikkat edilmesi gereken konuların 
döküm hâline getirilmesi 

e) Projelendirmede kalite standardını sağlamak için 
gereken altyapının sağlanması 

 

7) Projede yer alan çevirmen, çeviribilimci alan uzmanı 
paydaşlarca 6. maddede belirtilen konuların gözden 
geçirilmesi ve SEBEDER’in iç kullanımı için bir proje 
taslağının yazımı.  

 

AMAÇLANAN 

SOMUT PROJE 

ÇIKTILARI 

• SEBEDER Engelsiz Eğitime Destek Materyal 
Oluşturulması Proje Kılavuzu  

• Tüm sürecin video kayıtları (sürecin arşivlenmesi ve 
sonradan da kullanılması için) 

• Alıcı anketlerinden gelen dönütlerin sisteme işlenmesi ve 
arşivlenmesi sonucu oluşacak alıcı profili veri tabanının 
başlatılması 
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2. KATILIMCILAR VE GÖREV DAĞILIMI 

2.1 ONAYLANAN ARAŞTIRMACI-ÇEVİRMEN-DANIŞMAN PROFİLİ 

KOORDİNATÖRLER KURUM 

Doç. Dr. Necdet NEYDİM İstanbul Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü 

Çiğdem Banu YEŞİLIRMAK SEBEDER 

ARAŞTIRMACILAR  

Prof. Dr. Mümtaz KAYA 

(Araştırmacı, Eğitimci, Danışman) 

Hacettepe Üniversitesi,  

Mütercim-Tercümanlık Bölümü 

Doç. Dr. Necdet NEYDİM  

(Araştırmacı, Eğitimci, Danışman) 

İstanbul Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü 

Doç. Dr. A. Şirin OKYAYUZ 

(Araştırmacı, Eğitimci, Danışman) 

Bilkent Üniversitesi,  

Mütercim-Tercümanlık Bölümü 

Berrak Fetahna FIRAT 

(Araştırmacı, Danışman, Çevirmen) 

SEBEDER, İşaret Dili Çevirmeni 

Spor Bilimleri Uzmanı  

Ece Naz BATMAZ 

(Araştırmacı, Danışman, Çevirmen) 

SEBEDER, Ayrıntılı Altyazı Çevirmeni 

ALAN UZMANLARI/DANIŞMANLAR  

Doç. Dr. Ferda GÜRSEL AÜ Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi 

Öğretmenliği Bölümü 

Samet DEMİRTAŞ SEBEDER Sağır Editör  

Ebru KANIK 

 

Bilkent Üniversitesi, Konferans 

Çevirmenliği Yüksek Lisans Programı 

Koordinatörü Çeviribilimci 
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2.2 KOORDİNATÖR - ARAŞTIRMACI - EĞİTİMCİ - 

DANIŞMAN KATILIMCILARIN GÖREV DAĞILIMI 

LİSTESİ 

KATILIMCI GÖREVİ SORUMLULUKLARI 

Doç. Dr. Necdet NEYDİM 

(İstanbul Üniversitesi) 

Baş 
Koordinatör 

1. İkinci proje birleşeninden itibaren proje 
araştırmacılarının görev sorumluluklarını 
belirlemek ve takip etmek. 

2. Alıcı kitleye yönelik çeviri stratejileri, 
felsefesi, yaklaşımı ve benzeri unsurların 
“uygunluğunu” belirlemek. 

3. Proje somut çıktısı olan proje kılavuzunu 
oluşturmak.  

Çiğdem B. YEŞİLIRMAK 

(SEBEDER) 

Danışman 

Koordinatör 

Tüm proje bileşenlerinde ev sahibi kurumun 
temsilcisi olarak proje denetimini ve 
devamlılığını sürdürmek. 

Doç. Dr. Ferda GÜRSEL  

(Ankara Üniversitesi) 

Danışman Proje alıcı kitlesi ile iletişimi sağlamak. 

Prof. Dr. Mümtaz KAYA 

(Hacettepe Üniversitesi) 

Araştırmacı, 
Eğitimci, 
Danışman 

1. Dördüncü proje bileşeninden itibaren 
nitel ve nicel araştırma yapmak 

2. SEBEDER proje kılavuzunu oluşturmak 

Doç. Dr. A. Şirin OKYAYUZ 

(Bilkent Üniversitesi) 

Araştırmacı, 
Eğitimci, 
Danışman  

1. Dördüncü proje bileşeninden itibaren 
nitel ve nicel araştırma yapmak 

2. SEBEDER proje kılavuzunu oluşturmak. 
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Berrak Fırat 

(SEBEDER GİÇ İşaret Dili 
Çevirisi Uzmanı) 

Araştırmacı, 
İDÇ 
Koordinatörü, 
Eğitimci 

1. Sağır ve işitme engelli alıcı kitle ile ilgili 
profil tanıtımı, 

2. Engelsiz erişim için belirlenen ders 
materyallerinin incelenmesi,  

3. Alıcılar tarafından belirlenen 
materyallerin çeviri sürecinin 
hazırlanması,  

4. Görsel-işitsel çeviri ve anlatım 
videolarının çekilmesi  

5. Dördüncü maddeden itibaren tüm proje 
bileşenleri sürecinde araştırmacı olarak 
görev almak. 

Ece Naz BATMAZ 

(SEBEDER GİÇ Ayrıntılı 
Altyazı Çevirisi Uzmanı) 

Ayrıntılı 
altyazı 
uzmanı, 

Çevirmen  

1. İşaret dili çevirmeni ile eşgüdümlü 
çalışmak, 

2. Alıcıya yönelik işaret dili çeviri ve 
anlatımının ayrıntılı altyazı çevirisini 
yapmak, 

3. Dördüncü maddeden itibaren tüm proje 
bileşenleri sürecinde araştırmacı olarak 
görev almak. 

Samet DEMİRTAŞ 

(SEBEDER Sağır Editör) 

Danışman Tüm projede danışmanlık hizmeti 

Ebru Kanık 

(Bilkent Üniversitesi) 

Danışman Tüm projede danışmanlık hizmeti 

2.3 KATILIMCILAR - ALICILAR 

ADI-SOYADI AÇIKLAMA KATILIM ŞEKLİ 

Zehra Gürsel Öğrenci Seminere katıldı 

Fatma Arnus Öğrenci Seminere katıldı 
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Zahide Özden Öğrenci Seminere katıldı 

Bayram Aksu Öğrenci Proje alıcısı 

İsmail Hakkı Bostancı Öğrenci Proje alıcısı 

Hasan Furkan Baysal Öğrenci Proje alıcısı 

Yağmur Nur Taş Öğrenci Seminere katıldı 

3. PROJE İZLEME RAPORU 

Tarih Faaliyet ve 
konular 

Açıklama Çıktı 

 • Paydaşlar arası 
toplantı 

• Faaliyet türü: Toplantı, 
fikir alışverişi 
 

Tutanak 

28 Şubat 
2019 

SEBEDER Eğitim 
ve Farkındalık 
Semineri 

Faaliyet türü: AÜ Beden 
Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 
öğrencilerine engelsiz erişim 
hakkında seminer 
 

Ek 1: Seminer PPP 
 

 • AÜ - SEBEDER 
Toplantı 

• Faaliyet türü: Toplantı, 
fikir alışverişi 
 

Engelli öğrencilerin 
erişim sorunları listesi 

 • SEBEDER- 
Koordinatör- 
Araştırmacılar 
Toplantı 

• Talebin somutlaştırılması 

• İş dağılımının yapılması 

• Sorumlulukların 
belirlenmesi 

Süreç tasarımına ilişkin 
notlar 

16-17 Nisan 
(2 tam iş 
günü) 

• İşaret Dili 
Çevirmeninin 
kaynak belge 
incelemesi 

• Spor felsefi araştırması 

• Verilen sözcük listesinin 
incelenmesi. 

• Video çekimi için yazılı 
dökümün taslağının 
hazırlanması 

• Yazılı dökümün ses 
kaydının alınması 

 

• MP3 ses kaydı 

• Sözcük listesi 

• Yazılı döküm 

• Kaynakçada 
belirtilen ana 
kaynaklar 

18 Nisan 
(1 tam iş 
günü) 

İşaret dili 
anlatısının görsel 
kaydı 

• Pilot çalışma Video kaydı (12 
dakika) 
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19 Nisan 
(1 tam iş 
günü) 
 

Ayrıntılı altyazı 
çevirmeni 
tarafından görsel 
metne altyazı 
eklenmesi  

• Subtitle edit altyazı 
programı ile sesli kayıttan 
görsel düzgüyle 
eşzamanlı ayrıntılı altyazı 
oluşturması 

Süreç tasarımına ilişkin 
notlar 

 Oluşturulan 
videonun alıcılara 
ulaştırılması 

- Ayrıntılı altyazı çevirisi 
eklenmiş video kaydı 

26 Nisan 
(Tam gün) 

Çalıştay • Koordinatör, çevirmenler 
ve araştırmacılarla alıcı 
anketlerinin oluşturulması 

Anket 
Ek: 8 

3 Mayıs 
14:30-17:39 

Toplantı 
 

• Gelinen sürecin 
değerlendirmesi 

• Projelendirme sürecinin 
ayrıntıları 

Proje raporu ana 
sayfası ve ilgili belgeler 

6 Mayıs 
17:30-24:00 

Toplantı Koordinatör ve 
çeviribilimcilerin proje 
döngüsü tasarımı için 
oluşturulan kaynakları 
incelemesi ve 
değerlendirmesi 

Araştırma ve kılavuz 
oluşturma 

9 Mayıs 
16:30-24:00 

Çalıştay • Koordinatör, işaret dili 
çevirmeni, ayrıntılı altyazı 
çevirmeni ve araştırmacı 
çeviribilimci toplantı  

• Faaliyet türü: Fikir 
alışverişi 

• Video incelemesi 

Araştırma  
 

10 Mayıs Devam… Devam… Devam… 

17 Mayıs 
21:00-23:00 

Toplantı • Araştırmacı ve 
çevirmenlerin proje 
döngüsü 1. Taslağını 
değerlendirmesi 

Araştırma 

18 Mayıs- 23 
Mayıs 

Çalışma Tüm ekip üyelerinin 
oluşturulan taslak proje 
evrakını münferit olarak 
değerlendirmesi 

Araştırma 

25-26 Mayıs Çalışma Koordinatörün, gelen 
görüşlerle ilgili uzmanlarla 
uygun gördüğü konularda 
görüşmesi ve son proje 
taslağını oluşturması 

Araştırma 

 Toplantı Projenin SEBEDER 
tarafından kabulü 

Tutanak 

  Projenin basımı Basılı proje kılavuzu 



12 
 

 

4.PROJE SONUÇ RAPORU 

 

PROJE ANA HEDEFLERİ VE KAPSAMI 

SAĞIR VE İŞİTME ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM DESTEĞİ, KAYNAKLARIN 

HAZIRLANMASINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA PROJESİ’nin ana hedef ve kapsamı aşağıda 

belirtildiği gibidir: 

SEBEDER’in desteği ile Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin Sağır ve 

işitme engelli öğrencilerine yönelik yapılan derslere ve eğitime ‘erişim için eğitim 

desteği’ erişilebilir kaynakların oluşturulmasından yola çıkarak benzer taleplerin nitelikli 

bir biçimde karşılanması için araştırmaya dayalı bir proje döngüsünün tasarlanması.  

• AÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim gören Sağır ve işitme engelli bireylere, 

alanla ilgili, erişilebilir, eğitim desteği sağlayacak kaynaklar oluşturmak. 

• Yukarıda belirtilen kapsamdan elde edilecek veriler ve dönütlerle benzer 

eğitimde engelsiz erişimi destekleyen kaynakların oluşturulması için akademik açıdan 

onanmış bir proje döngüsü oluşturmak. 

• Oluşturulan proje döngüsünden elde edilen deneyimle eğitimde engelsiz erişimi 

destekleyecek çalışmalara katkı sağlamak ve bu çalışmaları yaygınlaştırmak. 

• Derneğe bağlı çalışan ayrıntılı altyazı çevirmenleri ve editörleri, engelsiz erişim 

için çeviri türleri konusunda araştırma yapan akademisyenleri ve uygulayıcıları, dil içi ve 

diller arası ayrıntılı altyazı çevirmenlerini, Sağırlara yönelik çeviri yapan görsel-işitsel 

işaret dili çevirmenleri ve Üniversitelerinde engelli bireylere eğitim desteği ihtiyacı duyan 

akademisyenler arasında bir iletişim ve mesleki paylaşım köprüsü kurmak. 

• Akademik araştırmalardan ve SEBEDER’in uygulamalarından elde edilen, erişim 

için çevirinin niteliğini geliştirmek için kullanılabilecek bilgileri ve birikimi uygulamaya 

yansıtmak. 

• SEBEDER’in benzer potansiyel uygulamalarını standartlaştırmak ve yeni 

uygulamaları içeren güncellenmiş, Sağır ve işitme engelli bireyin gereksinimlerine 

hizmet edecek bir proje kılavuzu hazırlamak. 
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PROJE SÜRESİ VE PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 

Proje 14 Şubat - 10 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Projeye 

destek veren tüm katılımcılar gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmışlardır. 

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken teknik altyapıyı SEBEDER sağlamış ve 

projeye SEBEDER ev sahipliği yapmıştır. 

Proje kapsamında aşağıda belitilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Faaliyet 

açıklamaları, çıktı ve tarihleri için Bkz. Proje İzleme Raporu Başlığı 

• Paydaş toplantıları 

• Bilgilendirme semineri 

• Pilot uygulamalar  

• Projelendirme süreci toplantıları 

• Proje taslağı oluşturma çalıştayı 

• Dönüt toplama 

• Mesleki paylaşım toplantıları 

• Proje standardı oluşturma toplantısı 

 

PROJE KATILIMCILARI VE PROFİLLERİ 

Proje katılımcıları ve profilleri aşağıda belirtildiği gibidir: 

Doç. Dr. Necdet NEYDİM İstanbul Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü; Çiğdem Banu 

YEŞİLIRMAK SEBEDER – Koordinatör; Prof. Dr. Mümtaz KAYA (Araştırmacı, Eğitimci, 

Danışman) Hacettepe Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü; Doç. Dr. A. Şirin 

OKYAYUZ (Araştırmacı, Eğitimci, Danışman) Bilkent Üniversitesi, Mütercim-

Tercümanlık Bölümü; Berrak Fetahna FIRAT (Araştırmacı, Danışman) SEBEDER, 

İşaret Dili Çevirmeni Spor Bilimleri Uzmanı; Ece Naz BATMAZ (Araştırmacı, Danışman) 

SEBEDER, Ayrıntılı Altyazı Çevirmeni; Doç. Dr. Ferda GÜRSEL AÜ Spor Bilimleri 

Fakültesi, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü – Danışman; Samet DEMİRTAŞ 

SEBEDER Sağır Editör - Danışman; Ebru KANIK Bilkent Üniversitesi, Konferans 

Çevirmenliği Yüksek Lisans Programı Koordinatörü, Çeviribilimci - Danışman. 
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PROJE BİLEŞENLERİ 

Proje bileşenleri aşağıda belirtildiği biçimde gerçekleşmiştir: Projede 7 ana bileşen 

bulunmaktadır: 

1) SEBEDER ile AÜ arasında engelsiz erişim hakkında bilgilendirme ve 

bilinçlendirme toplantısı sonrasında AÜ tarafından talep oluşturulması. 

2) Paydaşların ortak çalışma felsefesi ve amaçlar konusunda anlaşması için 

toplantı(lar) 

a) Paydaş profillerinin tanıtılması ve açıklanması 

b) Talebin somutlaştırılması, sürecin açıklanması, zorlukların belirlenmesi 

c) İş dağılımının yapılması, sorumlulukların belirlenmesi  

3) Pilot çalışma 

a) AÜ öğrencileri tarafından iletilen yazılı kaynakların Sağır ve işitme 

engelliler için erişim konusunda deneyimli ve Spor Bilimlerinde okutulan Spor Felsefesi 

dersine hâkim çevirmen-anlatıcı-alan uzmanı tarafından incelenmesi 

b) İletilen yazılı kaynakların yazılı anlatımlarının dökümü 

c) Yazılı anlatımlarının dökümlerinin işitsel metin hâline dönüştürülmesi 

d) İşitsel metinden yola çıkarak işaret dili ile anlatım videosunun 

oluşturulması 

e) İşitsel metinden yola çıkarak işaret dili anlatımı ile eşzamanlı ayrıntılı 

altyazı çevirisinin eklenmesi 

f) Teknik kontrol ve alıcıya iletilmesi 

4) Alıcılara yönelik anket çalışmasının yapılması 

a) Anketin tasarımı 

b) Anketin uygulanması 

c) Anketin nicel ve nitel değerlendirilmesi 

5) Pilot çalışmanın projelendirilmesi 

a) Kaynak metnin ve oluşturulan görsel-işitsel kaynağın çeviribilimci ve alan 

uzmanı tarafından değerlendirilmesi 

b) Farklı çeviri sorunlarına yönelik çevirmen seçimlerinin tartışılması 
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c) İşaret dili çevirisinde ve ayrıntılı altyazı çevirisinde farklı çeviri yöntem 

uygulamalarının değerlendirilmesi 

d) Alıcılara yönelik anketten alınan dönütlerin proje tasarımına yansıtılması 

6) Projelendirme çalışmasından yola çıkarak eğitimde engelsiz erişim için eğitim 

kaynaklarına destek materyalinin çevrilmesine yönelik standart proje döngüsü 

tasarımının hazırlanması. 

a) Proje katılımcılarının profillerinin açıklanması 

b) Proje sürecinin ayrıntılandırılması 

c) Proje sürecinde kullanılabilecek çeviri yaklaşımlarının açıklanması 

d) Benzer projelerde dikkat edilmesi gereken konuların döküm hâline 

getirilmesi 

e) Projelendirmede kalite standardını sağlamak için gereken altyapının 

sağlanması 

7) Projede yer alan çevirmen, çeviribilimci alan uzmanı paydaşlarca 6. maddede 

belirtilen konuların gözden geçirilmesi ve SEBEDER’in iç kullanımı için bir proje 

taslağının yazımı. 

 

PROJE ÇIKTILARI VE SONUÇ RAPORU 

 Proje kapsamında yapılan incelemelerin ve araştırmaların sonucunda aşağıda 

ayrıntıları ile verilen proje sonuç raporu ve proje kılavuzu hazırlanmıştır.  

 

PROJE KILAVUZU: 

Proje sürecinin başlatılması 

 Yukarıda ayrıntıları ile verilen proje süreci AÜ Beden Eğitimi Dersi eğitimcilerinin 

öğrencilerine eğitim kaynaklarına erişimde destek vermek istemesi ile başlamıştır. Proje 

bir pilot çalışma olarak yürütülmüş, ileride oluşabilecek benzer taleplere yönelik, söz 

konusu sürecin iyileştirilmesi için de gerekli akademik gözlem ve araştırma yapılmıştır. 

Bu kapsamda varılan sonuçlar aşağıda belirtildiği gibidir: 

1) Benzer projelerin desteklenmesi ve hayata geçirilmesi için:  

a. Eğitimcilerin veya Sağır ve işitme engelli bireylerle eğitim ortamında 

buluşan kişilerin SEBEDER’e başvurması; 
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b. SEBEDER’in söz konusu projeyi duyurması (internet ortamında, ihtiyacın 

hâsıl olabileceği bölümleri tespit ederek, dosya hazırlayarak üniversitelerin 

engelsiz erişim birimlerini ziyaret ederek) ve ilgili bölümlere bilgilendirme 

seminerleri ile uygulamanın katkısını ve önemini anlatması. SEBEDER’in 

profesyonel uygulamayı destekleyen proje döngüsünün de duyurulması 

önemlidir. Alıcıların veya talepte bulunanların bunun sürekliliği olabilecek 

bir destek olduğunu bilmeleri uygulamaya bakış açısını değiştirecektir. 

c. SEBEDER’in engelsiz erişimde destek olabilecek çeviri türleri hakkında 

bilgi seminerleri düzenlemesi (Bkz. Ek 1- SEBEDER örnek bilinçlendirme 

ve bilgilendirme sunum). Alıcı kitleye kendine en uygun olan erişim türünü 

(ayrıntılı altyazı, işaret dili çevirisi vb.) seçme fırsatı tanınması ve iletişim 

platformu kurulması. 

 

2) Gelen taleplerde atılması gereken ilk adımlar: 

a. Talep bir eğitimciden geliyorsa 

i. Eğitimcinin söz konusu olan konuya ilişkin ders içeriğini ve dersin 

amacını içeren bir açıklamayı SEBEDER’e iletmesi. 

ii. Eğitimcinin derste sıkça geçen ve dersin üzerine kurulu olduğu 

temel kavramların dökümünü SEBEDER’e iletmesi. (i ve ii 

şıklarında belirtilenler için matbu form için Bkz. Ek 2) 

iii. Eğitimcinin gözetimi olmadan alıcıların sözcük listelerini 

oluşturması. 

iv. Bu konuda SEBEDER tarafından verilecek bir bilgi notu dikkate 

alınarak sözcük listelerinin ayrıntılandırılması (Bkz. 2.b.) 

b. Talep alıcı kitleden geliyorsa 

i. Ders çizelgesini ve kendisine sunulan bilgi kaynaklarına nereden 

erişilebileceğini açıklaması 

ii. Sözcük listeleri oluşturulurken yalnızca sözcüklerin listelenmemesi. 

Excel dosyası benzeri bir tabloda  

1. sözcüklerin içinde geçtiği cümle ve/ya bağlamların 

2. sözcüklerin yer aldığı kaynakların 

3. gerekli olduğu durumlarda belli açıklamaların verilmesi 

(Örneğin, iki sözcükten oluşan bir tamlamada tek bir sözcük 

anlaşılıyorsa bunun belirtilmesi) 

c. Taleplerin SEBEDER tarafından sunulacak matbu bir formatta teslim 

edilmesi. (Bkz. Ek 3) 

d. Talep ister eğitimciden ister alıcıdan gelsin, talebin içeriğinin hem eğitimci 

hem de alıcı tarafından SEBEDER’e teslim edilmeden gözden geçirilmesi. 

Bu tür bir uygulama eğitimcinin alıcı kitleyi daha yakından tanımasına ve 

gereksinimlerini daha açıkça görmesine; alıcıların birbirlerinin 

gereksinimlerini görmelerine fırsat sağlayacaktır. 
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Projelendirme Süreci - Talebe cevap verilmesi 

Proje döngüsünün aşağıdaki adımlar izlenerek oluşturulması, erişimin niteliğini 

sağlamak açısından önemlidir. 

1. Söz konusu olan projeye en uygun ekibin oluşturulması. Proje kapsamına göre 

ekibe uzman eklenebilir veya uzman sayısı azaltılabilir. 

a. Ekipte yer alması gereken uzmanlar: 

i. Söz konusu dersin eğitimcisi/alan uzmanı 

ii. Çevirmenler 

1. Türkçe dil içi altyazı çevirmeni 

2. İşaret dili çevirmeni (tercihen CODA) 

iii. Sağır çevirmen (Editör) 

iv. Metinleri alıcıya uygunluk açısından inceleyebilecek uzmanlığa 

sahip çeviribilimci.  

1. Çeviri yaklaşımında çeşitliliğin sağlanması açısından, 2 

kişilik bir ekip kurulması önemlidir. 

2. Metinlerde yaşa uygunluk, alıcının birikimine uygunluk, 

dersin içeriğine ve amacına uygunluk, alıcı kültürüne 

uygunluk sağlanmış olması önemlidir. Dolayısıyla seçilecek 

uzmanların bu konuda deneyim sahibi olmaları gerekir. 

v. Ayrıntılı altyazı ve/ya canlı altyazı çevirisi konusunda deneyimli 

çevirmen (Danışman) 

2. Alıcının ileteceği listede yer alabilecek olası sözcük/kavram vb.’ine örneklerin 

paylaşılması. 

a. Proje döngüsü içinde önceden edinilmiş bilgi ve deneyimin kullanılması 

önemlidir. Bu amaçla, birinci pilot projeden elde edilen bilgilerden yola 

çıkarak Ek 4’te bir tablo sunulmuştur.  

b. Söz konusu tabloda alıcıların iletebilecekleri belli başlıklar altında 

toplanmıştır. Bu başlıkların dikkatle incelenmesi önemlidir.  

c. Ek 5’te sunulan tabloda her bir sözcük/kavram ve/ya tamlama için olası 

(en sık başvurulacak) çeviri türleri önerileri de verilmiştir. 

3. 1. Ekip toplantısı  

a. 1. Şıkta belirtilen tüm kaynakların ve belgelerin ekiple internet üzerinden 

paylaşılması.  

i. Bilgileri incelemek için ekibe makul bir süre tanınması. 

ii. Ekip üyelerinin alan uzmanlıkları çerçevesinde talebi inceleyerek 

not alması.  

b. Birinci Toplantı (SEBEDER’de Koordinatörlerin gözetiminde yapılır.) 

i. Uzmanların talebi somutlaştırması ve incelemelerinden yola 

çıkarak zorlukları, uygulanacak yaklaşımları tartışması. 

1. Birinci toplantıda, çeviriblimcilerin, altyazı çevirisi uzmanı 

danışmanın ve Sağır editörün, projeyi gerçekleştirecek dil içi 

altyazı çevirmenine ve işaret dili çevirmenine söz konusu 

sözcük ve yapılar ile ilgili izlenebilecek çeviri yöntemleri, 
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yaklaşımları ve olası hatalı yaklaşımlar ile ilgili ayrıntılı bilgi 

iletmeleri beklenir (Bkz, Ek 5, Ek 6, Ek 7).  

2. Birinci toplantıda dil içi altyazı çevirmenine ve işaret dili 

çevirmenine çeviri sürecinde dikkat edilmesi gereken 

konularla ilgili bilgilendirme yapılır (Bkz. Ek 7). 

3. Çevirmenler ve uzmanlar arası fikir alışverişi ile ortak bir 

projelendirme yaklaşımı oluşturulur. 

ii. Ek kaynak ve/ya bilgi talebi olup olmayacağına bakılması. 

Gerekirse ek bilgi, destek ve/ya kaynak temin edilmesi. 

iii. İş dağılımının yapılması 

iv. Zaman çizelgesinin çıkarılması 

4. Çeviri metinlerinin oluşturulması 

a. Çalışacak uzmanlar 

i. Dil içi altyazı çevirmeni 

ii. İşaret dili çevirmeni 

b. Çevirmenler tarafından talep edildiği takdirde destek verecek uzmanlar 

i. Çeviribilimci 

ii. Danışman 

iii. Editör 

iv. Alan uzmanı 

c. Dil içi altyazı çevirmeni ve işaret dili çevirmeni,  1. Toplantıdan elde edilen 

sonuçları ve bilgileri, kendilerine sunulan kaynakları, eklerde sunulan bilgi 

notlarını dikkate alarak AYRI AYRI birer metin oluştururlar. 

i. İki çevirmen taslak metinlerini yazarak oluşturabilirler.   

ii. İşaret dili çevirmeni metnini ses kaydı olarak oluşturmayı tercih 

edebilir. 

d. Dil içi altyazı çevirmeni ve işaret dili çevirmeni taslak metinlerini 

birbirleriyle paylaşırlar. 

i. İki çevirmen kendi metinleriyle karşılaştırmalı olarak diğer 

çevirmenin metninin üzerinden geçer ve notlar alır. 

ii. Çevirmenler bu aşamada diğer çeviri türünden edindikleri bakış 

açısını, bilgiyi ve benzerini kendi taslak metinlerine yansıtma gereği 

duyabilirler. 

e. Dil içi altyazı çevirmeni ve işaret dili çevirmeninin ‘ortak metin’ oluşturması 

i. İki çevirmen fiziksel olarak aynı ortamda bir araya gelirler. 

ii. Kendi taslaklarını, meslektaşlarının taslakları hakkında notlarını 

paylaşırlar. 

iii. Bu aşamada çevirmenlerin birkaç önemli noktayı gözden 

kaçırmamaları önemlidir: 

1. Eşerişimle videoya erişecek alıcı iki çeviri arasında asgari bir 

eşgüdüm arayacaktır. Örneğin, işaret dilinde bilmediği bir 

işaret, altyazıdan edindiği bilgiyle anlamlandırmaya 

çalışacaktır. Tam tersi de söz konusu olabilir.  

2. Eşerişimin sağlanması için metinlerin ‘koşut’ ilerlemesi 

önemlidir. Bu bağlamda koşut ilerlememek için: 
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a. Altyazı ve işaret dili sürelerinin mümkün olduğunca 

birbirini tutması 

b. Aynı kavramı aynı anda açıklamaya özen 

gösterilmesi 

c. Görsel destek kullanılıyorsa bunun zamanlamasının 

doğru yapılması önemlidir. 

3. Eşerişim sağlamanın öncelikli amaç olmadığının da akılda 

tutulması gerekir. 

a. İşaret dili çevirisi ve ayrıntılı altyazı kimi yerde ayrı 

profildeki alıcılara erişim sağlayacağı için metinlerin 

birbirinin ‘aynısı’ olması gerekemez. 

b. İki çeviri türünün kendine özgü kalite standartlarından 

ödün verilmemelidir. (Örneğin, altyazının 3 satıra 

uzaması, Türkçeleştirilmiş işaret kullanılması vb.) 

4.  Çevirmenler ortak, ‘eşsüremli’, olabildiğince koşut iki çeviri 

sürümü hazırlarlar. 

a. Gerektiği durumlarda alan uzmanı, Sağır editör veya 

çeviribilimciden destek alınabilir. 

b. Oluşturulan yeni metinlerin karşılıklı kontrolleri yapılır. 

Gerektiği durumlarda işaret dili çevirmeni dil içi altyazı 

çevirmenine çevirisinin ‘dökümünü’ açıklar (Örneğin 

öge/işaret1 + öge/işaret2 + öge/işaret3 vb.) 

5. Deneme çekiminin yapılması ve altyazı eklenmesi 

a. İlk olarak işaret dili çevirmeni çevirisini/açıklamasını videoya çeker 

i. Gerekli teknik destek ve altyapı SEBEDER tarafından sağlanır. 

ii. Gereli görülen görseller ekip tarafından tespit edilir, SEBEDER 

montaj uzmanları tarafından videoya eklenir. 

iii. Altyazı çevirmeni işaret dili çevirmeninin çekiminin üstüne altyazıyı 

ekler. 

1. Eşsüremlilik ve eşzamanlılığın sağlanması için işaret dili 

çevirmeninin bu süreçte destek vermesi beklenir. 

2. Montaj ekibi altyazının montajını kontrol eder. 

6. Deneme çekim hakkında ekip toplantısı. 

a. Tüm ekip üyeleri videoyu izler ve not alırlar 

b. Ekip üyeleri görüşlerini bildirirler.  

c. Fikir alışverişinden sonra metinde düzeltme yapılması gerekecek yer 

tespit edilirse bu konuda öneriler sunulur. 

d.  Daha sonraki projeleri desteklemek ve iyileştirmek için toplantı kayıt 

altına alınır. Proje kılavuzuna eklenebilecek konular SEBEDER tarafından 

not edilir ve proje kılavuzuna eklenir. 

7. Son çekimin yapılması 

a. İkinci ekip toplantısından alınan dönütler ve öneriler ışığında çeviri 

düzenlenir 

b. Çeviri son olarak tüm ekip tarafından gözden geçirilir. 

c. Alıcının arzu ettiği şekil ve formatta hazırlanır. 
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Proje teslimi ve takibi 

1. Video alıcıya teslim edilir ve anket yapılır. 

a. Videonun alıcı tarafından kullanılabildiği (erişilebildiği) teyit edilir. 

b. Alıcılara anket yapılması için gerekli adımlar atılır. 

i. Alıcıların müsait oldukları zaman tespit edilir. 

ii. İşaret dili çevirmeninin anketi incelemesine fırsat tanınır. 

iii. Anket işaret dili çevirmeni tarafından alıcılara açıklanır ve anket 

yapılır. Ek 8’de verilen anket örneği esas alınarak projeye özel 

anket de tasaralanabilir. Anket yapılırken (alıcıya mutlaka iletilmesi 

gereken bilgiler) dikkat edilmesi gereken koşullar aşağıdaki gibidir: 

1. Anket, işaret dili çevirmeni tarafından katılımcılara işaret dili 

çevirisiyle ve gerektiği bağlamda ek açıklamalarla iletilir. 

2. Anketin amacı açıkça belirtilir: Örneğin, bu anketin amacı 

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi 

Öğretmenliği Bölümündeki Sağır ve işitme engelli 

öğrencilerin, kendi talepleri ve eğitimcilerinin desteği ile 

SEBEDER tarafından oluşturulan Spor Felsefesi dersinde 

geçen kavramların erişilir bir formatta (işaret dili ve ayrıntılı 

altyazı) oluşturulan kaynağın erişim kalitesinin 

değerlendirilmesidir. 

3. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayandığı belirtilir. 

4. Form aracılığıyla erişilen bilgilerin gizli kalacağı ve sadece 

bilimsel amaçlar için kullanılacağı belirtilir. 

5. Alıcıların çalışmaya katılmamayı tercih edebileceği belirtilir. 

6. Ankette yer almayan/değinilmeyen ama eklemek 

isteyecekleri her yorumu eklemeleri rica edilir. 

2. Anketlerin ve sürecin değerlendirilmesi için üçüncü ekip toplantısı. 

Anketler yapılıp dönüşler alındıktan sonra ekip son defa toplanır ve anketlerden çıkan 

sonuçlar iki farklı açıdan değerlendirilir. 

a. Anketlerin sonuçları çeviri kalitesini ve erişimin sağlanıp sağlanmadığını 

değerlendirmek için kullanılır. 

a. Eleştirilen noktalar varsa SEBEDER tarafından not edilir. Bu noktalar 

gerektiği ölçüde kılavuzu geliştirmek için de kullanılabilir. 

b. Beğenilen uygulamalar varsa SEBEDER tarafından not edilir. Bu noktalar 

gerektiği ölçüde ve bağlamda proje kılavuzunu ve uygulamayı geliştirmek 

için kullanılır. 

b. Anketlerden elde edilen bilgiler SEBEDER’de engelsiz erişim alıcı profili arşivi 

oluşturmak için matbu bir sisteme işlenir. 

a. Anketlerden elde edilen dönütlerle: 
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i. Hangi alıcıların engelsiz erişim türlerini tercih ettikleri 

ii. Hangi profildeki alıcıların hangi erişim için çeviri türünü tercih 

ettiğini 

iii. Alıcıların genel eğitim ve bilgi düzeyini 

iv. Alıcıların genel eğilimlerini 

v. Ve benzeri bilgiler dosyalanır. 

 

 

Ek 1: SEBEDER Örnek Sunum 

Aşağıda verilen sunum özellikle Beden Eğitimi alanında eğitim gören Sağır ve işitme 

engellilerin olduğu ortamlara uygun olarak hazırlanmıştır. Bazı yansılar her benzer 

sunumda jenerik olarak kullanılabileceği gibi, bazı alan bağlantılı yansıların söz konusu 

alanda benzer bilgiler ışığında yeniden tasarlanması gerekecektir. Sunum bir örnek 

olarak verilmiştir.  
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Ek 2: Eğitimci/Alıcı tarafından doldurulacak talep formu 

Dersin Adı:  

Dersin Açıklaması/Ders tanımı1:  

Ders ile ilgili bilgiye internet 

ortamında erişim için bilgi (varsa)2: 

 

Dersin içeriği/Ders izlencesi:  

Dersin müfredat içindeki yeri/amacı3:  

Dersin temel kaynakları4:  

Dersin temel kavramları5:  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dersin resmî temel tanımının eklenmesi yeterlidir. 
2 Varsa internet adresinin eklenmesi yeterlidir. Aksi takdirde ders izlencesindeki 
açıklama eklenebilir. 
3 Dersin kaçıncı sınıfta verildiği, dersin seçmeli/zorunlu ders olup olmadığı, önkoşul 
dersi olup olmadığı, dersin başka hangi derslerdeki konuları destekleyeceği gibi bilgiler 
eklenebilir.  
4 Ders izlencesindeki temel kaynakların listelenmesi yeterlidir. 
5 Derste geçen tüm kavramların listelenmemesi gerekir. Temel kavramlardan (anahtar 
sözcüklerden) birkaçının iletilmesi yeterlidir. 
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Ek 3: Sözcük listeleri için matbu format 

Dersin adı: 

Tarama için kullanılan kaynaklar:  

Alıcının ders kaynakları ile ilgili yorumu ve/görüşü (varsa): 

Sözcük6 İçinde geçtiği bağlam7 Kaynak8 Açıklama9 

    

 

                                                           
6 Bu sütuna sözcük, tamlama ve/ya cümle yazılabilir. Anlamı alıcı için açık olmayan 
birimin tamamının yazılması önemlidir. 
7 Birinci sütunda yazılan sözcük/tamlama/cümle’nin içinde geçtiği cümle ve/ya 
paragrafın tamamı yazılabilir 
8 Söz konusu kaynağa SEBEDER’in erişiminin olduğunu teyit etmek veya kaynağı 
SEBEDER’e iletmek önemlidir. 
9 Verilecek eğitim desteğinin verimli hâle getirilmesi için, söz konusu sözcük veya 
tamlama ile ilgili ‘anlama’ zorluğu ile ilgili tüm yorumlar yazılabilir. Örneğin, ‘Tamlamada 
geçen A sözcüğünü anladım, ama B sözcüğünü bilmiyorum.’ veya ‘cümlenin yapısını 
anlamadım’ veya ‘sözcükleri biliyorum ama tamlamayı anlamadım’. Yapılan açıklamalar 
çevirmenlerin açıklama metnini oluşturmasında destek sağlayacaktır. 
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Ek 4: Sözcük/kavram ve/ya tamlama türlerine örnekler 

Tür Örnek 

Soyut kavramlar felsefe 

Genel kültür tarih öncesi 

Kısaltmalar MÖ, MS 

Akademik bilgi demir devri 

Kesit dil (akademik) alımlama 

Kesit dil (konuşma dili) hayvan kışalamak 

Kesit dil (argo) sıkı bir eğitim almak 

Çağrışımı olmayan ödünçlenmiş sözcükler etrüskler 

Osmanlıca-Arapça-Farsça kökenli 

sözcükler 

maksat, teçhizat 

Tamlamayla yeni anlam yaratılan yapılar göze çarpmak 

İmgesel, sanatsal veya estetik anlamlar 

yüklenen yapılar 

gerçek ışıklar (örneğin bir dönemin 

felsefecilerinin geleceğe ‘ışık tuttuğunu 

anlatmak için) 
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Ek 5: Olası çeviri stratejileri 

Tür Çeviri yaklaşımları, stratejileri 

Soyut kavramlar 1) Soyutu somutlaştırmak. 

2) Görsel destek sağlayarak alıcının soyut 
kavramları görselleştirmesine olanak 
sağlamak. 

3) Açıklama yapmaya veya uzun bilgi 
vermeye çalışmamak. 

Genel kültür 1) Açıklamak. 

2) Gerektiği durumlarda artalan bilgisi 
eklemek. 

3) Görsel destek sağlamak. 

Kısaltmalar 1) Açımlamak. (Örneğin MÖ- Milattan önce) 

2) Gerekirse ek bilgiyle açıklamak. 

Akademik bilgi 1) Çeviride sıkça kullanılan dipnot tekniği ile 
kısa ama açıklayıcı bilgi vermek 
mantığından hareketle açıklamak. 

2) Anlam odaklı bir çeviri yaklaşımından çok 
anlatım odaklı bir çeviri yaklaşımı 
benimsemek. 

Kesit dil (akademik) 1) Varsa, alıcının algılayabileceği eşdeğeriyle 
karşılamak. 

2) Yoksa, genel kültür aktarımı için kullanılan 
stratejileri benimsemek. 

Kesit dil (konuşma dili) 1)  Varsa, alıcının algılayabileceği eşdeğeriyle 
karşılamak. 
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2) Yoksa, genel kültür aktarımı için kullanılan 
stratejileri benimsemek. 

Kesit dil (argo) 1)  Varsa, alıcının algılayabileceği eşdeğeriyle 
karşılamak. 

2)  Yoksa, genel kültür aktarımı için kullanılan 
stratejileri benimsemek. 

Çağrışımı olmayan ödünçlenmiş 
sözcükler 

1) Sözcüğü parmak ABC’siyle kodlamak. 

2) Sözcüğü yazıda kodlamak. 

3) Ve kısa açıklama yapmak. 

Osmanlıca-Arapça-Farsça 
kökenli sözcükler 

1) Varsa, öz Türkçe anlaşılır eşdeğerini 
kullanmak. 

2) Yoksa, açımlamak. 

3) Mümkünse görsel destek sağlamak. 

Tamlamayla yeni anlam yaratılan 
yapılar 

1) Anlamın açımlanması. 

2) Yeniden dillendirilmesi. 

3) Önemli not: Ögeleri bölerek değil, 
tamlamanın anlamına odaklanarak 
açıklamak. (Örneğin, göze çarpmak-göz ve 
çarpma ögelerini açıklamadan, anlamını 
vermek: dikkat çekmek vb. gibi). 

İmgesel, sanatsal veya estetik 
anlamlar yüklenen yapılar 

1) Somutlaştırarak görselleştirmek. 

2) Örneklemek. 

3) Eylem ve/ya açıklamayla anlatmak. 
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Ek 6: Çeviribilimciler/uzmanlar tarafından önerilenler 

Kaynak 

metin10 

Açıklamada 

kullanılabilecek 

kavram ve 

sözcükler, 

cümlelere 

öneriler11 

Çeviri 

yaklaşımı12 

Çeviri 

yöntemi13 

Açıklama14 

     

                                                           
10 Alıcı tarafından iletilen sözcük, kavram ve/ya tamlama. 
11 Çevirmen görüşü. Alıcı profili, ders içeriği, proje amacı dikkate alınarak, ‘siz 
çevirseydiniz nasıl çevirirdiniz’ mantığından hareketle öneriler. 
12 Genel çeviri yaklaşımı- Örneğin- açıklanmalı, artalan bilgisi verilmeli, eşdeğer öz 
Türkçe ile karşılanmalı vb. 
13 Çeviri stratejisi önerileri: Örneğin, açımlama, açıklama, kodlama vb. 
14 Eklemek istediğiniz tüm bilgiler. 
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Ek 7: Çevirmenlere öneriler 

GENEL ÖNERİLER: 

1) Çevirinizi ve/ya açıklamanızı mümkün olduğu kadar açık, anlaşılır, kısa ve 

kapsamlı tutmaya özen gösterin. 

2) Size iletilen sözcük, kavram ve/ya tamlamayı açıklarken ortalama alıcı düzeyini 

(birikim, dil, genel kültür vb.) düşünerek hareket edin. 

3) Sözcük, kavram ve/ya tamlamayı açıklarken asla sözcüğün, kavramın kendisini 

kullanmayın. (Örneğin, Serpiştirmek: Gelişigüzel serpmek). 

4) Çeviri ve/ya açıklamanızı yaparken metninizin farklı bir çeviri türünde çeviri 

yapacak çevirmenle eşgüdümlü bir şekilde verileceğini/videoda sunulacağını 

unutmayın. (Örneğin, hem altyazı çevirisi hem de işaret dili çevirinin aynı sürüme 

eklenmesi- eşerişim). Bu bağlamda, kullanılan eşerişim türlerinin yer yer birbirini 

destekleyebileceğinin bilinciyle hareket edin.  

5) Her bir çeviri türünün alıcı için ‘tam erişim’ sağlaması gerektiğini unutmayın. 

Alıcının mutlaka eşerişim desteği alabileceğine güvenerek hareket etmeyin. 

6) Çevirinizi ve/ya açıklamanızı mümkün olduğunca kısa ama kapsamlı tutun. 

Tekrarlardan kaçının ancak bilgiyi en anlaşılır şekilde iletmeye özen gösterin. 

7) Çevirinizi ve/ya açıklamanızı oluştururken size iletilen kaynaklardan yararlanın. 

Ek kaynak gerektiği durumlarda güvenilir kaynaklara başvurmaya dikkat edin 

(Örneğin, resmî alan sözlükleri, TDK kaynakları vb.) 

8) Videoyla iletilecek projede görsel destek alınabileceğini unutmayın. Gerekli 

görüldüğü durumlarda işaret dili çevirmeninin arkasına/yanına açıklayıcı bir 

görsel eklenebilir. (Örneğin, ‘alet’ sözcüğünü açıklarken alet resimlerinin görsele 

eklenmesi.) Bu tür görsellerin eklenmesi ile ilgili öneriler yapın. 

9) Çevirinizi ve/ya açıklamanızı alıcının alımlamasını kolaylaştırabilecek hızda 

tasarlamaya özen gösterin.   

10)  Proje kapsamında karşılaşabileceğiniz sözcük türlerini dikkatle inceleyin: 

a. Soyut kavramlar. 

b. Genel kültür. 
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c. Kısaltmalar. 

d. Akademik bilgi. 

e. Kesit dil (akademik). 

f. Kesit dil (konuşma dili). 

g. Kesit dil (argo). 

h. Çağrışımı olmayan ödünçlenmiş sözcükler. 

i. Osmanlıca-Arapça-Farsça kökenli sözcükler. 

j. Tamlamayla yeni anlam yaratılan yapılar. 

k. İmgesel, sanatsal veya estetik anlamlar yüklenen yapılar. 

11)  Kullanılabilecek çeviri stratejilerini gözden geçirin ve amaca hizmet edecek 

yaklaşımı ve/ya stratejiyi seçmeye özen gösterin: Örneğin:  

a. Soyutu somutlaştırmak. 

b. Görsel destek sağlayarak alıcının soyut kavramları görselleştirmesine 

olanak sağlamak. 

c. Açıklama yapmaya veya uzun bilgi vermeye çalışmamak. 

d. Açıklamak. 

e. Gerektiği durumlarda artalan bilgisi eklemek. 

f. Ek bilgi vermek için görsel destek sağlamak. 

g. Açımlamak. (Örneğin MÖ- Milattan önce). 

h. Çeviride sıkça kullanılan dipnot tekniği ile kısa ama açıklayıcı bilgi vermek 

mantığından hareketle açıklamak. 

i. Anlam odaklı bir çeviri yaklaşımından çok anlatım odaklı bir çeviri 

yaklaşımı benimsemek. 

j. Varsa alıcının algılayabileceği eşdeğeriyle karşılamak. 

k. Sözcüğü parmak ABC’siyle veya sözcüğü yazıda kodlamak. 

l. Varsa öz Türkçe anlaşılır eşdeğerini kullanmak, yoksa açımlamak 

m. Yeniden dillendirilme/ yeniden yazım. 

n. Ögeleri bölerek değil, tamlamanın anlamına odaklanarak açıklamak. 

(Örneğin, göze çarpmak-göz ve çarpma ögelerini açıklamadan, anlamını 

vermek: dikkat çekmek vb. gibi). 

o. Somutlaştırarak görselleştirmek. 

p. Örneklemek. 

q. Eylem ve/ya açıklamayla anlatmak. 
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İŞARET DİLİ ÇEVİRİSİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER 

1) Oluşturduğunuz metinle Sağır kültürde  ‘doğal’ iletişim sağlanabileceğine emin 

olun.  

2) İşaret dilinde aktarımı kontrol edin. 

3) Türkçeleştirilmiş işaretten kaçının. 

4) İşaret dilinde birebir karşılığı olan kavram ve/ya sözcüklerde ilgili işareti kullanın. 

Gerekirse açıklama ekleyin. 

5)  İşaret dili çevirisinin hızını alıcı profiline göre ayarlayın. 

6) İlk taslağınız olacak olan yazılı metinde işaret dilinde 

aktarılamayacak/anlaşılmayacak ve/ya anlamayı zorlaştıracak yapılar ve/ya 

sözcükler/kavramlar olmadığına emin olun. 

7) Mümkün olan her durumda tekrarlardan kaçının. 

DİL İÇİ ALTYAZI ÇEVİRİSİYLE İLGİLİ ÖNERİLER 

1) Sade ve basit bir dil kullanın. 

2) Cümleleri kısa tutun. 

3) Mümkün olan her durumda tekrarlardan kaçının. 

4) Türkçe yazımı kontrol edin. 

5) Türkçe ifadeyi kontrol edin. 

6) Altyazı kısıtlarına uyarak metni oluşturun (örneğin, satır sayısı, karakter sayısı, 

metnin ekranda kalma süresi, altyazılar arasında aralık süresi, vb.). 

7) Mümkün olan her durumda bir sözcüğün öz Türkçe karşılığını kullanmaya dikkat 

edin. Bu bağlamda çevirmen seçimlerini yaparken alıcı profilini dikkate alarak 

çoğunluğun hangi sözcük ve/ya kavramı bilebileceğini düşünerek metni 

oluşturun. (Örneğin,  teminat yerine güvence, tasvir yerine betimleme vb. gibi). 

8) Sözcük ve/ya kavramı açıklarken alıcının birikimini dikkate alarak metni mümkün 

olduğunca sadeleştirin. Bu bağlamda metni sadeleştirirken çok basite 

indirgememek, yanlış anlamaya yol açmayacak açıklamalar yapmak ve sözcük 

ve/ya kavramı tüm bilgi yüküyle açıklamak önemlidir. 

a. Alımlanamayacak açıklamaya örnek - Toplum: insan cemiyeti;  

b. Yanlış anlamaya neden olabilecek açıklama -  Maksat: varılmak istenilen 

sonuç;    
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c. Sözcüğü ve/ya kavramı tüm bilgi yüküyle (anlamıyla) açıklamamaya örnek 

-  İlkel insan: eski insanlar. 

d. Metni gereksiz düzeyde basite indirgememek. (Örneğin, ilkokul düzeyinde 

bir çocuğun alımlama becerilerine uygun olarak tasarlanmış bir metin 

oluşturmamak.) 

 

Ek: 8 ANKET ÖRNEĞİ 

SAĞIR VE İŞİTME ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM DESTEĞİ 

KAYNAKLARIN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA PROJESİ ALICI ANKETİ 

Aşağıdaki açıklamalar, işaret dili çevirmeni tarafından katılımcılara işaret dili çevirisiyle 
ve gerektiği bağlamda ek açıklamalarla iletilecektir: 

Bu anketin amacı, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi 
Öğretmenliği Bölümündeki Sağır ve işitme engelli öğrencilerin, kendi talepleri ve 
eğitimcilerinin desteği ile SEBEDER tarafından oluşturulan Spor Felsefesi dersinde 
geçen kavramların erişilir bir formatta (işaret dili ve ayrıntılı altyazı) oluşturulan 
kaynağın erişim niteliğinin değerlendirilmesidir. 

Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu form aracılığıyla erişilen 
bilgiler gizli kalacaktır ve sadece bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. 

Çalışmaya katılmamayı tercih edebilirsiniz. 

Çalışma ile ilgili sorular için: SEBEDER’ başvurun. 

1) Aşağıdakilerden hangisi sizi tanımlar? (Birden fazla şık işaretleyebilirsiniz) 

a. Sağır 

b. İşitme engelli 

c. Yarım 

d. Diğer: 

 

2) İşitme cihazı kullanıyor musunuz? 

a. Evet 

b. Hayır 

c. Koklear (biyonik kulak) 

 

3) Aşağıdakilerden hangisi okuma düzeyinizi tanımlar? 

a. Okumakta ve okuduğumu anlamakta zorluk çekmiyorum 

b. Okumakta zorluk çekmiyorum, bazen okuduğumu anlamakta zorluk 

çekiyorum. 

c.  Okumakta zorluk çekiyorum, ama okuyabildiğimi anlıyorum. 

d. Okumakta zorluk çekiyorum, okuduğumu bazen anlamıyorum. 
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e. Okuyorum ama hiç anlamıyorum. 

f. Okuyorum ve okuduğumu anlıyorum. 

 

4) İşaret dili bilgi düzeyinizi lütfen işaretleyiniz 

a. Çok iyi 

b. İyi 

c. Orta 

d. Kötü 

e. Hiç yok 

 

5) Eğitiminiz boyunca aşağıdakilerden hangisini deneyimlediniz? 

a. İşitme engelliler okuluna gittim 

b. Örgün eğitime (kaynaştırma sınıflarına) gittim 

c. İşitme engellilerin de olduğu mesleki liselere gittim 

d. İşaret dili dersi aldım 

e. Özel eğitim veya rehabilitasyon desteği aldım 

 

6) Üniversite’de aldığınız derslerin yazılı kaynaklarına erişmekte zorluk 

çekiyor musunuz? 

a. Evet 

b. Hayır 

c. Bazen 

d. Kaynaktan kaynağa farklılık gösteriyor 

 

7) Size sunulan yazılı kaynaklara erişim oranınız sizce nedir? 

a. Hiç 

b. Yarısından azı 

c. Yarısı 

d. Yarısından fazlası 

e. Hepsi 

 

8) SEBEDER’e iletilen sözcük listesini nasıl oluşturdunuz? 

a. Bir metinde bilmediğim sözcükleri işaretledim. 

b. Metinde bilmediğim ve bağlamdan anlamını çıkaramadığım sözcükleri 

işaretledim. 

c. Bildiğim veya bilmediğim ama bana açıklanırsa daha iyi anlayacağım 

kelimeleri işaretledim. 

d. Sıklıkla karşılaştığım ve anlamakta zorluk çektiğim kelimeleri işaretledim. 

e. Sözcük olarak bilsem de kavramsal olarak bilmediğim yapıları işaretledim. 

 

9) Size iletilen video yardımcı oldu mu? 

a. Evet, yardımcı oldu 

b. Hayır, yardımcı olmadı 

c. Biraz yardımcı oldu 

d. Çok yardımcı oldu 



49 
 

 

 

10)  Erişim türlerinden hangisini tercih ettiniz? 

a. Altyazıyı okudum 

b. İşaret dilini takip ettim 

c. İşaret dilini takip ettim ama altyazıdan da destek aldım 

d. Altyazıyı takip ettim ama yer yer işaret dilinden de destek aldım 

e. İkisini birlikte takip ettim 

f. Hiçbirini takip edemedim 

 

11)  Eğer işaret dilini takip ettiyseniz:  

a. İşaret dili çevirisi takip edilmeyi zorlaştıracak şekilde yavaştı 

b. İşaret dili çevirisi takip edilemeyecek kadar hızlıydı 

c. İşaret dili çevirisi takip ediliyor ve anlaşılıyordu 

d. İşaret dilinde bilmediğim kelime vardı 

e. İşaret dilinde bilmediğim yapılar vardı 

 

12)  Eğer altyazıyı takip ettiyseniz: 

a. Altyazı çevirisi takip edilmeyi zorlaştıracak şekilde yavaştı 

b. Altyazı çevirisi takip edilemeyecek kadar hızlıydı 

c. Altyazı çevirisi takip ediliyor ve anlaşılıyordu 

d. Altyazıda bilmediğim kelime vardı 

e. Altyazıda bilmediğim yapılar vardı 

 

13)  Derslere erişim sağlamanız için ne gibi hizmetler sunulmasını istersiniz? (Birden 

fazla şık işaretleyebilirsiniz) 

a. Yazılı kaynaklarda geçen anlamadığım kelime ve yapıların bana benzer 

videolarla açıklanması 

b. Derslerin işaret diliyle ve/ya altyazıyla hazırlanmış videolarla anlatılması 

c. Ders sunumlarının işaret dili ve/ya altyazı çeviri yapılmış sürümlerinin 

verilmesi 

d. Diğer: 

 

14)  Benzer videolar oluşturulursa size nasıl sunulmasını istersiniz? 

a. Sınıfta seyretmek isterim 

b. Birkaç kere izleme olanağım olacağı için video olarak tarafıma 

yollanmasını isterim 

c. Bir arşivde erişimime açık olmasını isterim 

d. Birbirimizle tartışabilmek için diğer işitme engelli/Sağır arkadaşlarla 

izlemek isterim 

 

15)  Yorum ve tavsiyeniz var mı? 
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EK 9: AÜ SPOR BİLİMLERİ BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN İLETİLEN SÖZCÜK LİSTESİ 

Felsefe, Tarih Öncesi Çağlar (ilk çağlar), MÖ ve MS, Paleolitik, Neolitik,  Tunç Devri, Demir 

Devri, Devir, Uygarlık, Uygarlık Seviyesi, Etrüskler, Havza, Vasıta, Doğal yöre, Köklü değişiklik, 

Yansıma/Yansıyan, Kaya resimleri, Gerçek ışıklar, İlkel insan, Mücadele, Yaratmak/Yaratmış, 

Sınırlayıcı kural, Keşfetmek/Keşfederken, Alet, Bir yandan, İmkan barındırmak, Tarz, 

Egemenlik, Yaranmak, Yadırgamak, Teçhizat, Mukavemet, Benimsemek, Serpiştirmek, 

Magistratus, Senatör, Senato, Gazap, Cezaya çarptırılmak, Hipodrom, Maksat, Koşullar/Koşul, 

Toplum, Kabiliyet, Kendi cinsleriyle, Tokmak, Tasvir etmek, Hayvan kışalamak, Sürek avı 

sahnesi, Teminat altına alma, Göze çarpmak, Hüküm sürmek, Sıkı eğitim, Yanı sıra, Vücut 

kültürü, Türk boyları, Asya kökenli, Kavim, Tapınak. 

 

EK 10: TEKNİK KONULAR VE EKRAN TASARIMI 

ALTYAZI SUNUMU:  

Ekranda altyazının konumlandırılması Alt, orta hizada 

Altyazı puntosu 20 

Altyazı yazı karakteri seçenekleri Arial 

Altyazılar arası geçiş süresi 80 milisaniye 

Altyazının ekranda kalma süre aralığı 1-7 saniye 

Altyazı satır sayısı 2 

Altyazı satır başına karakter sayısı 40 

Altyazıda kullanılabilecek özel biçimleme Vurgulu yazı, altını çizme, eğik yazı 

Anlatılan sözcüğün altyazıda 

ayrıştırılması için yöntem 

BÜYÜK harf yazımı veya bkz. yukarıdaki 

seçenekler. 

Altyazı için Türkçe doğrulama kılavuzu TDK kaynakları 

İŞARET DİLİ ÇEVİRİSİ SUNUMU  

İşaret dili çevirmeninin ekranda 

konumlandırılması 

Ekranın sağ kısmı 

Çevirmen konumlandırma ayrıntıları Yaklaşık yüzde 10 derece sağa dönük  
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EKRAN TASARIMI 

1) Ekranda 3 ayrı unsurun aynı anda yer alması gerekir. 

a.  İşaret dili çevirmeni (merkezi konumda) 

b. Altyazı (ekran altında) 

c. Görsel destek ekranı (işaret dili çevirmeniyle aynı hizada, ancak ikincil 

konumda) 

2) Ekranın fonunun özellikleri: 

a. İşaret dili çevirmeninden, görsel destek ekranından ve altyazıdan ilgiyi 

dağıtmayacak bir fon seçilir. 

b. Fon rengi mavi olabilir 

c. Fon dokusuz veya az dokulu olabilir 

d. Fonda hareketli çizimler, dikkati dağıtacak unsurlar, konsantrasyonu 

zorlaştıracak ögeler vb. olmamasına dikkat edilir. 

e. Fon seçiminin gözü yormamasına dikkat edilir. 

3) Aşağıda ekran tasarımına örnek görsel verilmiştir: 

Örnek Görsel 1: 
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4) Görsel destek ekranı birkaç farklı amaçla kullanılabilir: 

a. Görsel destek ekranı ‘ek altyazı’ ve/ya açıklama yapılabilecek bir uzam 

olarak görülmemelidir. Görsel destek sağlamalıdır. 

b. Anlatılan sözcük, tamlama ve benzerine ilişkin bilgi içeren görselin 

sunulması. 

i. Sunulan görselin açıklayıcı olduğuna dikkate edilmelidir. 

ii. Sunulan görselin telif hakkı olmadığına dikkat edilmelidir. 

iii. Sunulan görselin yazı içermediğine dikkat edilmelidir. 

iv. Sunulan görselin konuyla birebir bağlantılı olduğuna dikkat 

edilmelidir. 

c. Anlatılan sözcük değiştiğinde bunun ekranda belli bir formatta belirtilmesi. 

Bu bağlamda: 

i. Kullanılacak formatın kolay okunmasına dikkat edilir. 

ii. Sözcük bir özel isimse ilk harfi büyük yazılmalıdır. 

iii.  Sözcüklerin küçük harfle yazılması tercih edilmelidir. 

d. Anlatılan bir kısaltmaysa kısaltmanın açılımı. 

i. Kısaltma Türkçe ise açılımı birebir yazılmalıdır. (örneğin, MÖ- 

milattan önce) 

ii. Kısaltma yabancı dildeyse açılımın yabancı dilde yazılması, altına 

Türkçe açılımın verilmesi gerekir. (Örneğin, NATO, North Atlantic 

Treaty Organization vb.) 

VİDEO SUNUMU:  

Ekran boyutu 1920x1080 

Video türü Mp4 

Video kare hızı 25 
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