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ANLATAN ELLER
NEDİR?

 
Anlatan Eller, Türk İşaret Dili destekli işitme engelli
- sağır topluma eğitim veren sosyal
girişimdir. Türkiye'de 3 milyondan fazla işitme
engelli - sağır bireyin yaşadığı tahmin
edilmektedir. 19 Aralık 2016 tarihinde, işitme engelli
- sağır bireylerin eğitimde yaşadıkları fırsat
eşitsizliklerine çözüm getirmeyi amaçlayarak
faaliyetlerine başlayan Anlatan Eller, bu amaç
doğrultusunda ilk çalışmasını Engelli KPSS
Matematik alanında başlatmış olup sosyal medya
üzerinden ders videoları yayınlamaktadır. Ocak
2018 tarihinde Anlatan Eller Derneği olarak
çalışmalarına devam etmiş, Şişli Belediyesi iş birliği
ile İstanbul içinde 4 ay süren sınıf eğitimlerine
başlamış, matematik eğitimlerini hem sahada hem
sosyal medya üzerinden gerçekleştirmiştir.

PEL İN  BAYKAN
Anlatan Eller Kurucu
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EKPSS NEDİR?

 
EKPSS, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
olarak adlandırılan, ortaöğretim, ön lisans ve
lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim
durumlarına göre yapılan ve sonuçları Devlet
memurluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi
kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezi sınav
demektir. 
İki yılda bir yapılması kararlaştırılan EKPSS, ilk
olarak 2014 senesinde yapılmıştır. Bu sene
üçüncüsü gerçekleştirilen EKPSS 22 Nisan 2018
tarihinde gerçekleşmiştir.  
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EĞİTİMLERİN
AMACI
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Analitik düşünebilen, analiz yapabilme yeteneği geliş 
miş bireyler yetiştirebilmek,
Birincil yolla iletişim kurarak kendini daha doğru ifade 
edebilme ve özgüven gelişimine katkı sağlamak, 
Analitik bakış açısına sahip, analiz edebilen, özgüveni 
gelişmiş bireyler yetiştirerek 
Sosyal hayattaki hedeflerinin gelişmesi için ilk adımı 
oluşturmak, 
Türk İşaret Dili desteği ile içe dönük olumsuz 
psikolojik bakış açılarını bireyin kendisinde ve ç 
evresinde pozitif yönde değiştirmek,
Her bireyin, EKPSS Genel Yetenek alanındaki bireysel 
başarı oranlarında %50 'ye yakın artış sağlamak.  



Erkek 
43%

Kadın 
57%

Cinsiyetlere göre katılım gösteren öğrenci yüzdeleri

Üniversite 
27%

Lise 
73%

Mezun olunan okul derecelerine göre katılım gösteren 
öğrenci yüzdeleri

Erkek 
41%

Kadın 
59%

Lise Mezunu

Üniversite Mezunu

Erkek 
50%

Kadın 
50%

Mezuniyet derecesine göre katılım gösteren 
öğrencilerin cinsiyet yüzdeleri



LİSE MEZUNU 
ÖĞRENCİLERE 
GÖRE BAŞARI 

ARTIŞLARI
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Çift yıllarda düzenlenen Engelli Kamu Personeli 
Seçme Sınavı, Genel Yetenek ve Genel Kültür 

alanlarından oluşmaktadır.  
Yaptığımız bu çalışma EKPSS'nin Genel Yetenek 

alanında toplam 30 öğrenci üzerinden 
değerlendirilmiştir. 22 katılımcı öğrencimiz lise 

mezunudur. Lise mezun grubumuzu tekrar sınava 
girenler ve ilk defa sınava girenler olarak iki ayrı 
kategoride inceledik. İkinci defa sınava girenlerin 

başarı artışı ile ilk defa sınava girenlerin bir önceki 
sene sınava girenlerin ortalamasına göre gösterdiği 

başarı artışını hesapladık. 



İlk defa sınava giren öğrencilerin başarı durum 
grafiği

İkinci defa sınava giren öğrencilerin başarı durum 
grafiği

EKPSS 2016'da 18 öğrencinin Genel 
Yetenek alanında bireysel başarı 

ortalaması 4,05 iken EKPSS 2018'de 
bu başarı ortalaması 6,30 olmuştur.  
2018 yılında Türk İşaret Desteği ile 

eğitim alan öğrencilerimizin bireysel 
başarı artışı %56 olarak 

hesaplanmıştır. 

2016 2018

4,05

6,30

EKPSS 2018'de ilk defa sınava giren 4 
öğrencinin Genel Yetenek alanında 

bireysel başarı ortalaması 5,00 olup, 
2016 verilerine göre %24 artış 

göstermiştir. 

2016 2018

4,05

5,00



ÜNİVERSİTE 
MEZUNU 

ÖĞRENCİLERE 
GÖRE BAŞARI 

ARTIŞLARI
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Çift yıllarda düzenlenen Engelli Kamu Personeli 
Seçme Sınavı, Genel Yetenek ve Genel Kültür 

alanlarından oluşmaktadır.  
Yaptığımız bu çalışma EKPSS'nin Genel Yetenek 

alanında toplam 30 öğrenci üzerinden 
değerlendirilmiştir. 8 katılımcı öğrencimiz üniversite 

mezunudur. Üniversite mezun grubumuzu tekrar 
sınava girenler ve ilk defa sınava girenler olarak iki 

ayrı kategoride inceledik. İkinci defa sınava girenlerin 
başarı artışı ile ilk defa sınava girenlerin bir önceki 

sene sınava girenlerin ortalamasına göre gösterdiği 
başarı artışını hesapladık. 



İlk defa sınava giren öğrencilerin başarı durum 
grafiği

İkinci defa sınava giren öğrencilerin başarı durum 
grafiği

EKPSS 2016'da 6 öğrencinin Genel 
Yetenek alanında bireysel başarı 

ortalaması 2,94 iken EKPSS 2018'de 
bu başarı ortalaması 4,25 olmuştur.  
2018 yılında Türk İşaret Desteği ile 

eğitim alan öğrencilerimizin bireysel 
başarı artışı %45 olarak 

hesaplanmıştır. 

2016 2018

2,94

4,25

EKPSS 2018'de ilk defa sınava 
giren 2 öğrencinin Genel Yetenek 

alanında bireysel başarı 
ortalaması 4,38 olup, 2016 verilerine 

göre %49 artış göstermiştir. 

2016 2018

2,94

4,38
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Birincil iletişim dili Türk İşaret Dili olan işitme engelli - 
sağır bireylerin kendi iletişim dilleri ile eğitim almaları 
başarı ortalamalarını pozitif yönde etkilemiştir. Sınav 
sonuçları haricinde kendine güvenen, hayallerini ve 

hedeflerini fark eden, analiz edebilen, analitik 
düşünebilen, konular arası geçişi kavrayarak 

çıkarımlarda bulunan bireyler yetiştirmenin haklı 
gururu içerisindeyiz.  

Daha fazla sosyal etki, daha fazla toplumsal fayda 
için işitme engelli - sağır bireylerin desteği ile beraber 
yolculuğumuza devam edecek ve pozitif gelişmeleri 
artırmak için daha çok çalışacağımıza söz veriyoruz!  

 
Anlatan Eller Ekibi

İşbirliği içinde olduğumuz ve 4 ay süren İstanbul içi sınıf 
eğitimlerinde bize ev sahipliği yapan Şişli Belediyesi'ne 

katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. 


