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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

İlkokul grubundaki öğretmenierin en çok üzerinde 

durdukları konulardan biri öğrencilere okumayı öğretmeye 

çalışmak ve onlara bunun için yardımcı olabilmektir. Eğiti

cinin öğrencilerin okuma düzeyini geliştirmeda yardımcı 

olabilmesi için etkin yöntemler geliştirirken bazı soruları 

cevaplandırması gerekir: 

ı. Okuma nedir? 

2. Okumada hangi beceriler kullanıl~yor? 

3· Öğrenciler okumayı nasıl öğreniY,or? 

Bu soruların cevaplarının aranması 20 yıl gibi kısa bir 

süreci kapsadığı ileri sürülmektedir(V. Southgole H. Arnold, 

s. Johnson 1983). 

Clymer(l968), okumanın tanımlanmasının güçlüklerini 

şöyle açıklar: 

"Algılama alanı, öğrenme psikolojisi, dil bilimi, 
sosyal psikoloji ve dil gelişimi okuma sürecini ve . 
okuma programını içeren alanlardan bir kaçıdır." 
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Bunun yanısıra Clym~r okumanın öğretmen tarafından yapılan 

tanımının sın~fta kullanmakta olduğu yöntemlerle bağıntılı 

olduğunu ileri sürer. Strong(l967) da öğretmenierin tutum

larına göre tanımlamalarda bulunmayı hedeflemiştir: 

"Eğer eğitici ·kelime tanımayı okuma olarak kabul 
ediyorsa, kelime tınamı ve kelimelerin görünümü üze
rinde çalışmalarını yoğunlaştırır. Eğitici okumayı 
yazarın ne dediğini tekrarlama olarak ele alıyorsa, 
öğreticinin dikkatini metnin yalın anlamı üstüne 
çeker; metin hakkında okuma çalışmaları yapar. Eğer 
okumayı düşünme süreci olarak göröyorsa, okuyucunun 
açıklayabilme, genelleme yapabilme ve sonuç çıkara
bilme becerileriyle ilgilenir." 

Okumayı metni anlamak için salt mekanik ve düşünsel 

bir süreç olarak görmekten çok kendi yaşantılarımızla ve 

kendi düşüncelerimizle bu sürece katkıda bulunabilmek 

olarak değerlendirmeliyiz. Okumanın tanımını bu şekilde 

yapacak olursak, nasıl kelime tanımayı okuma olarak kabul 

etmiyorsak yazıyı sese dönüştürmeyi de okuma olarak kabul 

etmediğimizi ifade etmek gerekir. Okuma becerilerini göz

önüne alacak olursak bunun böyle olduğunu açık bir şekilde 

görmek mümkündür. 

Okumayı düşünme süreci olarak görme eğilimi, dikkat-

leri anlama üzerinde yoğunlaştırır. Okuduğunu anlama, deği

şik beceri ve yetenekierin kompozisyonu olup şu öğeleri 

içerir: Kelime anlama, sözel yargılama, ana içeriği kavrama, 

yazarın duygularına ortak olma ve bağlamdan ilk kez karşı

laşılan kelimenin anlamını çıkartabilme. Bu becerilerio 



gelişmesi için eğitimin ilk yıllarından başlayarak çalışma

lar yapılır. Okumanın ve anlamanın eğitimde önemli bir yeri 

olduğunu vurgulamak gerekir. İlkokul programı(l969) sayfa 

117'de bu şöyle ifade edilmiştir: 

"Öğrenim büyük ölçüde okumaya dayanır. Bütün ders
ıerin okumayı gerektirdiği gözönüne alınacak olursa 
iyi okuyamıyan ve okudu~nu anlayamayan bir öğrenci
nin başarı kazanamayacağı tabiidir." 

Görüldüğü gibi işiten çocukların eğitiminde okuma

anlamaya büyük önem verilmekte ve bu amaca yönelik etkin

likler ilkokulun birinci yılından başlamaktadır. İşiten 

çocuklarda okuma derslerinin amacı sadece kelime tanıma ve 

kelimelerin görünümü üstünde yoğunlaşmış bir çalışma değil

dir. Öğrencilerden okuduklarını anlama, ifade etme, kendi 

düşünceleriyle bağlantı kurma, içeriği kavrama, ilk kez 

karşılaşılan bir kelimenin anlamını bağlamdan çıkartabilme 

gibi değişik beceri gruplarının kazandırılmasına çalışılır. 

Bu becerilerin gelişmesi için de işe çocuğun dilinden baş

lanır, ona yavaş yavaş dil kazandırılır. Burada, kullanılan 

dilin çocuğun yaşına ve çevresine uygunluğu gözönüne alınır 

(İlkokul programı 1969, sayfa 112). Ayrıca okuma, dinleme, 

anlama, konuşma gibi çeşitli dil etkinlikleri arasındaki 

sıkı bağ gözönüne alınarak, bu etkinliklerin birbirinden 

kopmadan birlikte gelişme göstermesi için çalışmalar yapı~ 

lır. Bu etkinliklerden dinlemenin kişilerin hayatındaki 

önemi çok fazladır. Öğrencilere söyleneni dinleme, anlama 

ve belli kurallara uyarak söz alma alıştırmaları yapılır. 
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Çünkü bilgilerimizin bir kısmını bu yolla toplamaktayız. 

Öğrenciler de derslerin önemli bir kısmını dinleyerek öğre

nirler. Bu nedenle dinleme alışkanlığı derslerde kazandırıl

maya çalışılır. 

Çocukların dinleme ve anlama yetenekleri birbirinden 

farklı olduğundan eğitici bu yetenekleri derslerde geliş

tirmek için çeşitli yöntemler kullanır. İyi dinlemenin, 

dinlediğini iyi ve doğru anlamanın yolları öğretilerak öğ

rencilerin iyi ve dikkatli dinleyici olmaları sağlanır. Bu 

çalışmaların, çocuğun dil gelişimine katkıda bulunan önemli 

faktörler olduğu bilinmektedir. Dil gelişimindeki ilerleme

nin de okuma- anlama becerilerini geliştirdiği daha önce 

vurgulanmıştı. 

İşitma engelli çocukların da normal ortamlarda bilgi 

edinebilmesi için okumayı ve anlamayı işiten çocuklar gibi 

öğrenmesi gerekir. Buda işiten çocuklarda olduğu gibi okuma 

becerilerinin aynı şekilde gelişmesine bağlıdır. Bunun sağ

ıanabilmesi de okumayı öğrenme becerileri arasında en önemli 

yeri tutan ana dili yetkin biçimde kullanma becerisine sahip 

olmakla mümkündür. 

İşitmayen çocuklarda okuma becerilerinin alt basamağı 

olan nesneler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları 

seçebilmede fazlaca zorluklarla karşılaşılmamaktadır. Ayrıca 

bunun okumaya yönelik boyutu olan harflerin özelliklerini 

kavrama becerisi de bu çocuklara kazandırılmaktadır. Fakat 

işitme engelli çocuklarda dil gelişimindeki sürecin.yavaş 

olması ve bundan dolayı dili kullanma ve anlama becerilerinin 



işiten yaşıtlarına göre kısıtlı olması, okumanın anlama 

boyutunda problemlere neden olmaktadır. 
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Bilindiği gibi, Türkçe'nin yazılı biçimi sesbilgisel 

bir sisteme dayanmaktadır. Bir başka deyişle, Türkçe'de 

anlam değiştirme özelliğine sahip her ses bir harfle yazıya 

dönüştürülmektedir. Böylece her harf Türkçe'de belirli bir 

sesi karşılar. Bu nedenle Türkçe bir metnin sesletimi 

oldukça kolaydır. 

Türkçe'nin selletirnde problemli bir dil olmaması 

nedeniyle işitme engelli öğrencilerin bir kısmının verilen 

metinleri rahat okudukları sanılabilir. Ama, metnin anla

mını çıkarmada ve metin hakkında fikir üretmekte sorunlar 

çıkmaktadır. Bu sorunlar, çocukların dil becerilerinin 

dışına taştığı sürece problem büyümekte ve metin hakkında 

en ufak bir fikre sahip olmamaktadırlar. Yukarıda belirti

len nedenlere dayalı olarak bu çalışmanın problemi şu 

şelcilde belirlenmiştir. 

Problem 

İşitme engelli çocuklarda okuma-anlama davranışları 

nasıldır? 

Bu çalışmanın genel amacı işitme engelli çocuklarda 



okuma-anlama davranışlarının irdelenmesi olarak belirlen

miştir. Bu amaçla cevaplandırılacak sorular şunlardır: 

ı. İşitmayen çoölıkların verilen yazılı ya da resim 

uyaranını sesletmaleri ile doğru seçeneği bulma arasında 

bir ilişki gözlenmekte midir? 

6 

2. İşitme engelli çocuklarda okuma-anlamaya ilişkin 

yanlışlar ne gibi özellikler göstermektedir? 

Bu çalışmanın işitmeyen çocukların okuma-anlama 

becerilerinin gelişimine ışık tutması, buradan hareketle 

işitme engelli çocuklara yönelik okuma-anlama çalışmalarında 

yönlendirici olması bakımından önemli olduğu düşünülmekte

dir. 

Sayıltılar 

Araştırmada aşağıdaki sayıltıdan hareket edilmiştir: 

İşitme engelli çocuklarda okuma-anlama davranışları 

irdelemek amacına ulaşmak 'için geliştirilen araç sözü edilen 

davranışları ortaya çıkartmaktadır. 
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Sınırlılıklar 

Bu çalışma; 

ı. Geliştirilen araç ile yapılan gözlemlerle, 

2. Anadolu Universitesine bağlı İşitma Engelli Çocuk

lar Eğitim ve Araştırma Merkezi'ne devam eden 8-9 yış grubu 

işitme engelli çocuklarla, 

3. Çalışmanın sunulması için belirlenen süreyle 

sınırlıdır. 

Tanımlar 

Okuma: Harflerin bir dizge içinde sesletilmesinden 

öte yazılı metindeki içeriği kavrama ve içerikten anlam 

çıkara bilme. 

Okuma-anlama: Yazılı mesajın içeriğini kavrama ve 

mesajdan anlam çıkarıp bunu önceki deneyimlerle karşılaştı

rıp bir sonuca varma süreci. 

Sesletim: Harflerin sese dönüştürülmesi süreci. 

Ses bilgisi: Bir dilde anlam değiştirebilme özelli

ğine sahip konuşma seslerinin dizilişlerine ve işlevlerine 

ilişkin bilgilerin yer aldığı kurallar dizgesi. 

Kaynaştırma: İşitma engelli çocukların işiten yaşıt

larıyla aynı ortamda eğitim ve sosyal yaşamlarını sürdürme

leri. 
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Aile eğitimi: İşitme engelli çocuğun ailesinin çocuk

larının bu engeli ile nasıl başedebilecekleri ve onu nasıl 

eğitebilecekleri konusunda yönlendirildikleri ana-baba 

eğitimi süreci. 

Sözel dil: İletişim yö~temlerinden konuşma ve yazmayı 

kapsayan boyut. 

İsitme engelli çocuk: İşitme düzeneğinin herhangi bir 

bölümündeki aksaklıktan dolayı konuşma seslerini tamamen 

yada kısmen algılamayan ve bu algılama yetersizliği nede

niyle dil gelişimi değişik boyutlarda etkilenen çocuk. 

Alıcı dil: Konuşma yada yazılı bir metin yolu ile 

gelen sözel dilin dinleyici ya da okuyucu tarafından çözüm

lenip anlamının algılanması. 

Verici dil: Konuşmacı veya yazarın düşüncelerini, 

duyğularını yada ihtiyaçlarını söze~ dil simgelerine dönüş

türüp dinleyiciye veya okura aktarması. 

Doğal işitsel-sözel yöntem: İşitme engelli çocuğun en 

kısa zaman içinde uygun işitme cihazı ile donatılıp işitme 

kalırrtısını kullanarak ve dilin doğal ortamı içinde (zor

lanmadan) konuşma davranışlarını kazandırmayı amaçlayan 

yöntem. 



BÖLÜM II 

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA OKIDr.ı.A-ANLM1AYA İLİŞKİN 

KAYNAK TAR.AloJIASI 

Bu bölümde işitme engelli çocukların okuma-anlama 

sorunlarına ilişkin degişik görüşlere yer verilmiştir: 

Smith(l978), bu konuyla ilgili görüşlerini şöyle 

ö?ıetlemiştir: 
ı 

"Genelde işitme engelli çqcukların okuma sorunla
rı oldukları söylenmektedir. Gerçekte bu sorun dil 
kökenlidir. n 

Buradan da anlaşıldığı gibi işitmeyen çocuğun okumayı 

öfrenmede ve anlamadiliri başarısı~da dil becerilerinin etki

sini göz ardı edemeyiz. Dili etkin biçimde kullanamayan 
ı 

i~ itme engelli çocukta. okuma-anlama becerilerinin gelişmesi 
ı 

bekleneme~. Çünkü dili geliş~eyen çocuğun neden-sonuç iliş-

kileri bulmakta zorluk çektiği, öğrenmesinin yavaş olduğu 

ortadadır. 

Conrad(l979), İngiltere ve Gellerde özel okullardan 

ve kaynaştırma sınıflarından mezun olan işitme engelli 
ı. 
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çocuklara okuma davranışlarıyle ilgili bir test uygulamış

tır. Buradan elde ettiği sonuçlara göre 16 yaşındaki işitme 

engelli çocuklardan çoğunun okuma yaşının 9 yaşındaki işi

ten çocukla eşdeğer olduğunu ortaya koymuştur. Bu da bekle

nen işlevsel okur yazarlığın çok altında bulunmaktadır. 

Fakat bu yalnız okuma gelişmesinin zayıf olduğu şeklinde 

algılanmamış, diğer dil becerilerinin sınırlılığının altında 

yatan nedenlerden kaynaklandığı şeklinde ifade edilmiştir. 

Bu konuda K. Goodman(l973), şöyle demektedir: 

"Çocuğun görsel şekilleri anlamlı öğelere yani söz
cüklere, cümleciklere, daha büyük gruplara dönüştü
rebilmesi dilsel becerilerini kullanabilmesine ve 
organize edebilme yetisine bağl~dır." 

İşiten çocuğun di~~el becerilerini kullanabilmesini 

geliştirmeda doğal çevresi.ister istemez yardımcı olmaktadır. 

Okul yıllarında da eğiticiler bunların üstüne temel bilgi 

ve becerileri oturtarak çocuğun gelişimine yardımcı olmak

tadırlar. Dil etkinliklerinin arasındaki sıkı bağ eğitici

ler tarafından desteklenmekte, çalışmalar çocukların yete

neklerine göre yapılmaktadır. Buna rağmen okuma-anlama 

çalışmalarında işiten çocuklar için sorun olabilen davra

nışlar işitmeyen çocuklarda daha yoğun olarak gözlenmekte

dir. İşitme engelli çocuklarda yoğunlaşan bu sorunların 

altında yatan neden alıcı-verici dillerinin yeterli bir 

şekilde gelişmemiş olmasıdır. Bu nedenle de dili etkin bir 

şekilde kullanamamaktadırlar. 



İşitmeyen çocuk okuma-anlamada görsel sembollerden 

faydalanmaya çalışır. Bunların getirdiği sorunlar üstüne 

Hung, Tzeng ve Warren(l981), şöyle demişlerdir: 

"İçinden sesçil okuma yapamayan işitme engelli 
çocuk yazılı kelimelerin şekillerinden görsel ipuç
ları kullanma stratejisini geliştererek şekillerle 
anlam arasında bağ kurmaya çalışır." 

İşitme engelli çocuk, şekli sese dönüştüremediği 

ll 

için okuma stratejisi olarak_kelimelerin şekilleriyle anlam

ları arasında bağlantı kurmakta ve ezberlemeyi tercih etmek

tedir. Bunun sonucunda da kelimeyi anlamakta, kelime cümle 

içine girdiği zaman .da kelimeyi tanımakta güçlük çekmemek

tedir. Fakat sorun cümlenin içeriğini anlamakta ortaya çık

makta ve işitmeyen çocuk cümlenin anlamını çıkartmakta zor

luk çekmektedir. Okuma-anlamada amacın kelime tanımak ve 

anlamak olmadığını birinci bölümde ortaya koymuştuk. Oysa 

bu durum işitmeyen çocuğun okuma-anlama davranışlarında 

büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

A. Van Uden(l977), işitme engelli çocukların işiten 

yaşıtlarına göre daha çok okuma eğitimine ihtiyaç duydukla

rını belirtmiştir. Bu konudaki fikirlerini ise şöyle devam 

ettirir. 

"Eğer işitme engelli bir çocuğa okuma dersinde 
okumasını söyleyip bir kitap verirseniz çocuk satır
ıarı gözleriyle takip eder. Hatta yüksek sesle okuya
bilir. Fakat buna rağmen onun okuyup okuyamadığını 
anlayamayız. Bundan dolayı da okuduğu metni anladı
ğını devamlı kontrol etmemiz gerekir. İşitme engelli 



çocuğun okuduğunu anıayıp anlamadığını kontrol et
mekte orta son sınıfta, hatta lise seviyesinde bile 
zorluklarla karşılaşılabilir. Bu durumda öğretmen 
o çocuktan o cü~leyi anlatan bir resim seçmesini 
isteyebilir veya tüm hik~yeyi anlatan bir resimi 
seçmesini isteyebilir. Konuyla ilgili bir dramatize 
yaptırılar.ak bunu anlatan cümleyi seçmeleri istene
bilir, veya bir cümlenin dramatizesinin yapılması 
istenebilir." 
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Alıcı dili gelişmiş olup, verici dilinde sesletim 

problemlerinden dolayı anlaşılırlığı olmayan çocuklarda bu 

yöntemler kullanılabilir. Çocuğun alıcı dili geliştiği için 

okuduğu metindeki veya cümledeki içeriği kavrıyabilir ama 

konuşma yöntemiyle aktarmada zorluk çekebilir. Okuma-anlamayı 

bu yöntemle kontrol etmek olasıdır. 

İngiltere'de yapılan bir çalışmada Wood(l986), 

işitme engelli çocukların okuma-anlama davranışlarındaki 

bir başka özelliğe dikkati çeker: 

"Yapılan çalışmalarda işitme engelli çocukların 
performanslarından dil bilgisinin belirli bir bölü
münde hata yaptıkları gözlenmemiştir." 

Buradan da anlaşıldığı gibi, işitme engelli çocukla

rın yaptıkları hataların belli bir kısımda yoğunlaştığı 

söylenemez denilmektedir. Örneğin: yardımcı fiilleri kulla

nırken, fiil çekimlerinde (zamanlarda) hataların çoğaldığı 

veya azaldığı gözlenmemiştir. Yapılan çalışmalar, işitmeyen 

çocukların işiten yaşıtlarına göre okuma-anlama davranış

larında belirli bir alanda değil de tüm alanlarda yanlışlar 
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yaptıklarını ortay.a koymaktadır. Buna karşın okuma esnasında 

işitmeyen çocukların yaptıkları hataların en çok anlama 

boyutunda yoğunlaştığı da bir gerçektir. Bunun doğal sonucu 

olarak işitme engelli çocuklar metin çözümlemede zorluk çek

mektedirler. 

Wood(l986) bu konuda şöyle demektedir: 

"İşitme engelli çocuklar 18 yaşına geldiklerinde 
bile okuma-anlama becerileri zayıf görünmektedir. 
Bunun yanısıra işitme engeliilerde okuma-anlama be
cerilerinin gelişmesinin belirli bir yaşta sona 
ermediği de gözlenmektedir." 

İşitma engelli çocukların okuma-anlama becerilerinin 

gelişmesini yaşla sınırlandırmanın m~tün olmadığı ortada

dır. Okuma-anlamanın belirli bir yaştan sonra öğrenilemi

yeceği, becerilerin kazanılmasında zorluk çekileceği telaşı 

anlamsızdır. İşitmayen çocuğun dil gelişimi yaş ilerledikçe 

devam etmekte ve yoğunlaşmaktadır. Dilin karmaşık öğelerini 

sözel dilinde kullanamayan işitme engelli çocuğun bu tür 

öğelerle bir metin içerisinde karşılaştığında Türkçe'nin 

sesletim özelliğinden kaynaklanan kolaylığı sonucunda bu 

tür karmaşık cümleleri sesletmesine rağmen bunlara anlam 

veremiyeceği ortadadır. İşitme engelli çocuk dil gelişimi 

içinde bu tür karmaşık cümleleri doğal olarak etkin bir 

biçimde kullanıp, alıcı dilinde de sorunlarla karşılaşmadan 

çözümleyebiliyorsa metin içinde karşılaştığı zaman da rahat

lıkla çözümleyecektir. Oysa, işitme engelli çocuğun dili 

öğrenmedeki sorunları ve gecikmeleri gözönüne alın~cak 
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olursa bu tür cümleleri öğrenmeleri gecikecektir. Uygun 

eğitim gören işitmeyen çocukların dil gelişimleri normal 

çocuklarda olduğu gibiyaşamları boyu devam edecektir. Buna 

paralel olarak da okuma-anlama becerileri gelişmeye devam 

edecektir. 

Araştırmacının sınıf içi gözlemlerinden edindiği 

izlenimler kadarıyla, güncel sözel dilinde kullanmadığı 

veya kullanamadığı gelecek zaman ile şimdiki zamanı karış

tıran çocuk, bu sorununu okuma-anlama boyutuna da yansıt

maktadır. Aynı işitme engelli çocuk daha ileri yaşlarda 

dildeki bu sorununu çözümlediği zaman okumanın anlama boyu

tunda artık bu sorunla karşılaşmamaktadır. Doğal işitseı

sözel yöntemde bundan dolayı okuma-anlamada karşılaşılan 

bu sorunlar üzerinde aşarı durulmamakta, çocuğun okuma-anla

maya yönelik sorunları dil boyutunda çözümlerneye gidilmek

tedir. 

Okuması geciken işitme engelli çocuğun ailesinde de 

bu gecikmeden dolayı endişeler gelişmektedir. Bu ~ndişeler 

çocuğa da yansımaktadır. Çocuğa yanaıtılan bu endişe çocuğu 

huzursuz kılacağından eğitiminde de bazı sakıncalar doğurur. 

Bu sorun aşırı olarak çocuğa hissettirildiğinde çocuk yazılı 

materyelleri okumaktan kaçınmakta, okumaya karşı tavır 

almaktadır. Bundan dolayı çocukların bu sorünlarını büyüt

memeleri doğal işitsel-sözel yöntemi benimsemiş eğitici 

tarafından bu tür ailelere sik sik önerilir. 



BÖLÜM III 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırma durum saptamalı, kesit alınarak yapılan 

bitemleyici tarama modelindedir. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın genel evrenini işitme engelli çocuklar, 

çalışma evrenini ise Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli 

Çocuklar Eğitim ve Araştırma Merkezi'ne(İÇEM) devam eden 

işitme engelli çocuklar oluşturmaktadır. İÇEM'e devam eden 

8-9 yaş grubundaki öğrenciler de bu çalışmanın örneklem 

kümesini oluşturmuştur. 

8-9 yaş grubundaki öğrencilerin örneklem kümesini 

oluşturmasının nedenini şöyle aQıklayabiliriz: İşitmeyen 

çocuğun erken yaşlardaki eğitiminde okuma-anlama becerile

rinin yazandırılmasına çalışıldığı vurgulanmıştı. İÇEM'de 

dil becerileri gelişirken çocukların bireysel durumlarına 

15 
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göre okuma-anlama becerilerinin gelişmesi için çal~şmalar 

yap~lmaktad~r. Bu, çocuğun erken yaşlardan beri yaz~lı mal

zemelerle olan deneyimleri ve yazı biçiminin fark~nda olma

lar~yla yak~ndan ilgilidir. Burada dikkat edilen durum, küçük 

yaşlardan itibaren yaz~l~ malzemeyi farketme çal~şmalarının 

hiçbir zaman dil gelişimi çalışmalar~nın önüne geçmemesidir. 

Dil gelişimi için yap~lan çalışmalar önceliğini kay

bederse sözel dil yetisinin gelişmesinin yavaşl~yacağı görüşü 

her zaman için ön pl~ndad~r. 

İyi bir anlayış ve doğal sözlü iletişim ortamların~n 

mükemmel olmas~ ile çocukların okuma-anlamadaki başarıları

n~n artacağı düşüncesi sistemin özü olarak kabul edilir. 

işitmeyen çocuklar 1ÇEM'de 8-9 yaş gruplarında okuma öncesi 

programlar~n~ tamaml~yarak okuma-anlama becerilerinin uygu

land~ğı ortamıara girmeye başlarlar. Fakat bunun yine de 

yaşla bağlantılı olmay~p çocuğun dil becerileriyle ve birey

sel durumuyle bağlantıl~ olduğunu yinelemekte yarar vardır. 

Bu nedenle işitme engelli çocuklarda okuma-anlama 

davranışlar~nın gözlenmasini hedefleyen bu çalışmada 8-9 

yaş grubu ele al~nm~ştır ve böylece çalışmaya bir sınırlılık 

getirilmeye çal~ş~l~şt~r. 

Bu çalışmada, ll k~z öğrenci ll erkek öğrenci denek 

olarak yer alm~şt~r. 

örneklemin al~ndığ~ kurum olan İşitme Engelli Çocuk

lar Eğitim ve Araşt~rma Merkezi'nde eğitim, okul ön~esinde 
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aile eğitimiyle başlamaktadır. 0-3 yaş arasında aile eğitimi 

yapılmakta, 3. yaşta çocuk okul öncesi bölümüne başlamak

tadır. İki yıllık okul öncesi programından geçtikten sonra 

ilkokul kısmına devam eden işitme engelli çocuklar hem okul 

öncesinde bünyesinde bulunan işiten çocukların devam ettiği 

yuva ile hem de ilkokul kısmında Mustafa Kemal İlköğretim 

okulu ile sosyal ve akademik kaynaştırmadan yararlanmakta

dırlar. İlkokul kısmını bitirdikten sonra işitme engelli 

çocuklar geçtiğimiz yıl açılan orta kısmına devam etmekte

dirler. Kurum gündüzlü olup bu hizmet için kalıvaltı-yemek

servis gideri olarak 18.000 TL. almaktadır. 

Veriler ve Toplanması 

Verilerin elde edilmesinde kullanılmak üzere önce

likle bir araç hazırlanıp geliştirilmiştir. Okuma-Anlama 

Davranışlarını Gözleme Aracı adı verilen bu materyalin 

hazırlanmasında göz önüne alınan etmenler aşağıda açıklan

mıştır. 

Bilindiği gibi, okuma-anlamanın ilk aşamasını biçim

sel çözümleme oluşturmaktadır. Bir başka deyişle yazılı bir 

malzemenin anlamlandırılabilmesi için yazı biçimini oluştu

ran ve belli bir dizge halinde sunulan harfler dizisinin 

algılanması bir önkoşuldur. Biçimsel olarak yazıyı doğru 

olarak çözümleyemiyen bir kişinin yazılı olarak sunulan 

sözcüğü ya da cümleyi doğru olarak anlamlandırabilmesi ve 

anlaması beklenemez. Buradan hareketle, önce çocukların 
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biçimsel çözümleme yapıp yapamadıklarını belirlemek amacıyla 

yazılı uyaranları yine yazılı seçeneklerle eşleştirmeleri 

hedeflenmiştir. Böylece sözcüğe (yani yazılı biçimi yazılı 

biçime) eşleştirme davranışlarını gözlernek için düzenlenen 

bölümler yer almıştır. Böylece çocuklara sesletimi kolay

laştıracak ipuçları görsel olarak verilmiştir. 

Diğer iki bölümde ise çocuklara sözcükler ve cümle

ler yazılı olarak verilmiş, fakat eşleştirme yapacakları 

seçenekler resim olarak sunulmuştur. Böylece seçeneklerin 

sesletimlerini, yani biçimsel çözümlemelerini çocukların 

kendilerinin yapmaları amaçlanmıştır. Ama burada seçenekler 

verilirken resimlerin sesçil özellikleri ile yazılı uyara

nın sesçil özellikleri arasında bir bağ kurulmaya çalışıl

mıştır. Araç beş bölümden oluşmaktadır. Bu genel açıklamalar 

doğrultusunda aracın her bir bölümü aşağıda ayrı ayrı tanı

tılmıştır. 

Bölüm ı. Sözcük-sözcüğe, 

Bölüm 2. Sözcük-resime, 

Bölüm 3. Cümle-resime, 

Bölüm 4. Resim-sözcüğe ve cümleye eşleme, 

Bölüm 5. Metin üzerindeki soru-yanıt, 

şeklindeki çalışmalardan meydana gelmiştir. 

Bölüm 1. 

Birinci bölümde sözcük-sözcüğe eşleme kısmı hazır

lanırken şunlara dikkat edilmiştir: Bu bölümde hem uyaran 
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hem de seçenekler yazılı olarak hazırlanmıştır. 

ı. Dörtlü sözcük gruplarında birbirinden tamamen 

bağımsız olan sözcüklerin yanısıra hayvan adlarını içeren 

sözcükler gibi belli bir gruplamaya gidilmiştir. Bu yapı

lırken de sözcüklerin bazen farklı harfle başlamasına özen 

gösterilmiştir. 

2. Bazen de sözcüklerin aynı harfle başlamasına özen 

gösterilmiştir. Bunun nedeni de işitmeyen çocuğun okuma-anlama 

boyutunda sözcüklerin ilk harfine mi yoksa tamamına mı bak

tığının gözlenmesi içindir. 

örneğin: "Kuş" sözcüğünün köpek, kuş, kuzu ve kurt 

sözcüklerinden birine eşlenmesi istenmiştir. 

3. Hece uzunluğu aynı olan sözcükler seçilerek eşleme 

yapmaları istenmiş, hece uzunluğu aynı olduğu zaman anla

mada bir sorun olabileceği ihtimali aranmıştır. 

Örneğin: "Kız" sözcüğünün kaz, kez, koz ve kız söz

cüklerinden birisiyle eşlemeleri istenmiştir. 

4. Kb~-ek ayırımı becerisinin gözlenmesi için aynı 

kökle başlayıp farklı eklerle biten dört sözcükle, ek alan 

bir sözcüğü eşleme hazırlanmıştır. 

örneğin: "Eve" sözcüğü verilerek ev, evi, evler ve 

eve sözcüklerinden birisiyle eşlemeleri istenmiştir. 
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Bölüm 2. 

Sözcük-resime eşlemesi olarak adlandıracağımız bu 

bölümde uyaran yazılı, seçenekler ise resim olarak yer al

mıştır. Bu bölüm.ün 8-9 yaşındaki çocukların tanıyabilecek

leri sözcükleri içermesi düşünülmüştür. Bu nedenle sözcük

ler çocukların günlük hayatlarında kullandıkları, çevrele

rindeki okuma becerilerini geliştirme çalışmalarındaki 

aktivitelerden, baktıkları veya okudakları hik~ye kitapla

rından, sınıf içinde hazırlanan okuma malzemelerinden yola 

çıkılmıştır. Bunun yanısıra Peabody sözcük testine bakıla

rak bazı sözcükler seçilmiştir. Bu sözcükler de seçilirken 

yukarıdaki durumlar yine gözönüne alınmıştır. Burada bir 

sözcük verilerek okumaları istenmiş ve daha sonra dört 

resimden birini göstermeleri anlatılmıştır. Resimlerin 

nasıl olacağı, konuları ve gruplamaları (dörtlük gruplar) 

düşünülürken birbiriyle ilgili gruplar oluşturmanın yanısıra, 

birbirinden ayrı gruplar da oluşturulmuştur: 

ı. Verilen sözcüğe birbirinden ayrı nesneler veya 

eşlemler arasından seçim yapmaları istenmiştir. 

örneğin: "Böcek" sözcüğü verilerek ağaç, böcek, 

çiçek, bacak sözcüklerinden birisini işlemeleri istenmiştir. 

2. Verilen sözcükle resimlerdeki ayni sesle başlayan 

olaylar arasında anlama boyutunda bağlantı kurmaları iste

nirken çeldiricilere ·yer verilmiştir. 

örneğin: "Yüzük" sözcüğü verilerek, yüz, yürüyen 

insan, yüzük ve yüzen insan gibi bir gruplamanın yanısıra, 
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11 At" sözcüğü verilerek atkı, at, ayı ve arı resimle

rinden birisiyle eşlemeleri istenmiştir. 

Yüzük sözcüğünü örnek olarak ele alalım. Burada 

amaç çocuğun kelimenin ilk harfine veya ilk hecesine baka

rak mı resimlerden birini seçecektir, yoksa sözcüğün tama

mını okuyarak mı karar vereceğini belirlemektir. Yüzmek ve 

yürümek farklı eylem olup yazılışları birbirine çok yakın

dır. "Yüzük" sözcüğünün yazılışı da bunlara çok benzediği 

için anlama boyutunda bir sorun yaratabileceği düşünülmüş

tür. 

3. Tekil olarak verilen uyaran sözcükle, resimlerde 

yer alan seçeneklerde çoğul eklerine yer verilerek bunları 

birbirine eşlemeleri istenmiştir. Böylece çocuğun uyaran 

sözcüğün sadece bir kısmını okuyarak mı karar verdiği belir

lenecektir. Böylece bu bölümde kimi sorular çocukların ay

rıntılara dikkat ederek eşleme yapıp yapmadıklarına bakıl

mak üzere hazırlanmıştır. 

Örneğin: "Masa 11 sözcüğü verilerek bunu kasa, masa, 

sandalyeler ve masalar resimlerinden birisine eşlemeleri 

istenmiştir. Çocuk "masa" sözcüğünü okurken 'masalar'la 

ilgili bir resimi mi göstermekte yoksa '~'yı mı anlamak

tadır. Tabii bu arada başka· bir nesneyi de işaretliyebilir: 

~ ve sandalyeler resminden birini olabileceği gibi. 

"Kasa" resmini işaretliyen bir çocuğun sözcüğün son hece

sinden ipucu aldığı varsayılabilir. "Sandalye" resmini 

işaretleyen bir çocuğun ise anlama boyutunda tümden·sorunu 

olduğu ortaya koyulmak istenmiştir. 
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4. Çoğul olarak verilen sözcükle, resimlerdeki nes

nelerde veya eylemde tekil olma durumlarına yer verilerek 

birbirine eşlemeleri istenmiştir. Buradaki amaç çoğul ekle

rinin anlama boyutunda ne durumda olduğunu ortaya koymaktır. 

Örneğin: "Çocuklar" sözcüğü verilerek çocuk, çiçek, 

çiçekler, çocuklar resimlerinden birisine eşlemeleri isten-

miştir. 

Bölüm 3. 

Üçüncü bölümde cümle-resime eşlenirken sözcük odaklı 

ve yapı odaklı olarak düşünülmüştür. Sözcük odaklı cümlele

rin nedeni sözcüklerin tek başına anlamını çıkartabilme ile 

cümle içine girdiği zamanki anlamını çıkarma arasındaki 

farkı gözleyebilmektir. Yapı odaklı olarak ele alınan cüm

lelerin nedeni ise eklerde (çoğul ve son ekler), zamanların 

kullanımında, dilbilgisel öğelerin (edat, zamir, sıfat gibi) 

kullanımında anlama boyutundaki sorunları belirlemektir. Bu 

bölümde: 

ı. İşitme engelli çoc~kların yazılı cümledeki ilk 

sözcüğü okuyarak mı anlam çıkartmaya çalıştıkları üstünde 

durulmuştur. 

örneğin: "Bebek uyuyor" cümlesiyle bebek yatakta 

oturuyor, bebek mama yiyor, bebek uyuyor, ve bebek elinde 

oyuncağı ile oynuyor resimlerinden birisiyle aşıemeleri 

istenmiştir. Burada gözlanecek durum, çocuğun ilk sözcUk 



olan "bebek" i okuyarak mı bir anlam çıkarmaya çılışıyor 

olmasıdır. 
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2. Çocuğun cümlenin ilk iki sözcüğünden veya ikinci 

sözcüğünden anlama boyutuna gitmesi üstünde durulmuştur. 

Bazı cümlelerin ikiden fazla sözcükten meydana geldiği de 

gözönüne alınırsa ikinci sözcüğe dikkat ederek anlama boyu

tuna gitmede yanılgılar ortaya çıkabilir. 

örneğin: "Oğuz kitap okuyor 11 cümlesinin.kitap okuyan 

çocuk, çocuk kitapçıda, kitap taşıyan çocuk, çocuk arkada

şından kitap alıyor resimlerinden birisiyle eşlenmesi isten

miştir. 

Yukarıda sözü edilen durum böyle bir cümlede açıkça 

ortaya çıkmaktadır. Çocuk ilk iki sözcüğü veya ikinci söz

cüğü okuyarak anlamaya çalışırsa yanlış anlama durumunun 

ortaya çıkacağı açıktır. 

3. Yazılı cümlenin tamamını anıayarak eşleme yapması 

boyutu gözlenıneye çalışılmıştır. 

örneğin: "Ayşe ip atlıyor" cümlesinin Ayşe ipe çama

şır seriyor, Ayşenin elinde ip var, Ayşe arkadaşına ip 

veriyor, Ayşe ip atlıyor resimlerinden birisiyle eşlenmesi 

istenmiştir. Cümlenin tamamını anlamayan çocuğun eşlemede 

yapabileceği yanlış ortadadır. 

4. Deneklerin, cümle içinde bulunan çoğul sözcüğe 

anlama boyutunda ne kadar dikkat ettikleri gözlenıneye çalı

şılmıştır. 
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Örneğin: "Ali'nin balonları var" cümlesi Ali ve balon

ları, Ali ve topları, Ali ve topu, Ali ve balonu resimle

rinden birisiyle eşlenmek durumundadır. 

5. Cümle içinde bulunan son eklere bakarak cümlenin 

anlamını gösterınede ne tür sorunlar çıktığının gözlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Örneğin: "Arzu ağaca çıkıyor" cümlesiyle Arzu ağaca 

çıkıyor, ağaç, Arzu ağacın altında, Arzu ağaçtan atlıyor 

resimlerinden birisinin eşlenmesi istenmiştir. 

Son eki anlamada sorunu olan çocuğun yapabileceği 

hataları burada rahatlıkla gözleyebiliriz. 

6. Cümle içinde kullanılan zamanı anlama boyutuna 

bakılmıştır. 

örneğin: "Aynun yatağını düzeltti" cümlesinin Aynur 

yatağını düzeltti, Aynur yatağına doğru gidiyor, Aynur yata

ğını düzeltiyor, Aynur yataktan kalkıyor resimlerinden 

birisine eşlenmesi istenmiştir. 

7. Dilbilgisel öğeleri (edat, zamir, sıfat gibi) 

anlamadaki sorunların gözlenmesi hedeflenmiştir. 

örnek: !Bardaklardan biri kırık" cümlesinin bardak

lar, bardaklardan biri kırık, bardaklardan iki, üç tane 

kırık, çocuğun elinde bardak var resimlerinden birisiyle 

eşlenmesi istenmiştir. 
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Bölüm 4. 

Dördüncü bölümde ise uyaran resim; seçenekler ise 

sözcük ya da cümledir. Resim sözcüğe ve resim cümleye eşleme 

kısmında resimler somut nesnelerden ve eylemlerden meydana 

gelmiştir. Buradaki amaç çocuğa resim gösterildiği zaman 

res±m gösterildiği zaman resimdeki nesnenin veya eylemin 

sözel dildeki anlamını geliştirip geliştiramediğini kontrol 

etmektir. Bir başka deyişle, çocuğun uyaranı kendisi seslet

mesi beklenmektedir. 

ı. Burada resimle sözcük arasında anlam boyutundaki 

bağıantıyı nasıl kurduklarına bakılmıştır. 

Örneğin: Kelebek resmi gösterilerek.koyun, kelebek, 

kemik, kurt sözcüklerinden birisini işaretlerneleri isten

miştir. 

2. Eylemin olduğu bir resimle yazılı dört cümleden 

birisini eşlemeleri istenmiştir. 

Bölüm 5. 

Beşinci bölümde kısa bir metin verilerek okumaları 

istenmiştir. Metni okuduktan sonra isterlerse bir defa daha 

okumaları teklif edilmiş, metin önlerinden alınarak metin 

hakkında açık sorular sorularak yanıtlamaları istenmiştir. 

Yanıtlar çocukların ağzından çıktığı gibi araştırma.cı tara

fından yazılmıştır. Bu bölümün hazırlanış amaçları şöyle 

belirlenmiştir: 



ı. Bir metnin anafikrini anıayabilme becerisinin 

gelişmesi, 

2. Bir metnin yardımcı fikirlerini ortaya koyabilme 

davranışı, 

3. Bir metindeki ayrıntılarla anafikir arasında 

ilişkinin kurulması, 

4. Bir metindeki ayrıntılarla anafikir. arasındaki 

ilişkileri bozmadan sonuç çıkarma becerisinin gelişmesi 

gözlenecektir. 

Geliştirilen aracın birinci bölümünde 72 sözcük 

dörtlü gruplar halinde hazırlanmış 18 sözcük de kartlara 

yazılmıştır. 

İkinci bölümde 25 sözcük kartlara yazılarak dörtlük 

gruplar halinde sözcüklere uygun ve çeldiricileri olan 100 

resim çizilmiştir. 

Üçüncü bölümde 25 cümle kartlara yazılarak dörtlük 

gruplar halinde cümlelere uygun ve çeldiriciler olan 100 

resim çizilmiştir. 

Dördüncü bölümde 5 nesne, 5 eylem olan resim çizilmiş, 

bunların birbiriyle ilgili dörder sözcük ve dörder cümle 

kartlara yazılmıştır. 

Aracın dört bölümünde toplam 109 sözcük, 29 cümle, 

210 resim kullanılmıştır. Resimlerin konusu sözcüklerin ve 

cümlenin içeriğine göre araştırmacı tarafından hazırlanarak 



--------------------------
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bir dönemde çocuk dergisine çizen bir çizere çizdirilmiştir. 

Böylece resimlerin çocuklara uygunluğu gözetilmiştir. 

Beşinci bölümde metin ve sorular arka arkaya yazılmış

tır. Metin 37 sözcükten meydana gelmiştir. Metne ilişkin 6 

soru düzenlenmiştir. Her çocuğa deneme ve dört bölüm için 

şu uyarı yapılmıştır: 

(örnek kart gösterilerek) "Eu kartı oku, sesli 
· oku ben de duymak istiyorum. Sonra bu dört resimden 
hangisi olduğunu elinle göster." 

Daha sonra "kalem" sözcüğü gösterilerek okumaları istenmiş 

kalem, kitap, kaşık ve kayık resimlerinden birisine de eş

lemeleri istenmiştir. 

Çocukların bu çalışmayı anladığı kanaatine verıldığı 

zaman çalışmaya başlanmıştır. İlk üç bölümde önce kelime ve 

cümleleri okumaları sonra resimlere bakmaları, dördüncü 

bölümde ise önce resime bakmaları, söylemeleri sonra sözcük 

ve cümleleri okumaları istenmiştiro 

Yani uyaranlar çocuğun önünde sürekli olarak tutul

mam:ı.ştır. 

Bu, durum saptama özelliği gösteren bir çalışma oldu

ğundan aracın tümü uygulanmış, yarıda kesilmemiştir. Her 

çocuğa testin sonuna kadar gelebilecek yeterli süre veril

miştir. 

Araştırmada kullanılan araç hazırlandıktan sonra 

Anadolu tlniversitesiue bağlı İşitme Engelli çocuklar Eğitim 
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ve Araştırma Merkezi~en izin alınmıştır. Alınan izin Ek l'de 

verilmiştir. Deneklerden alınan cevaplar bu çalışma için 

geliştirilen cevap kayıt formuna işlenmiştir. Bu form Ek 2'de 

verilmiştir. 

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel yöntem

ler kullanmak yerine, durumu daha açık bir biçimde ortaya 

koyabilmek amacıyla betimlemeye ve yanlış çözümlemesine 

dayalı bir yaklaşım yeğlenmiştir. Bu nedenle tablolarda 

yüzde hesaplamalarıyle yetinilmiştir. 



BÖL'UM IV 

BULGULAR VE YORUM 

Bu araştırma ile Anadolu Üniversitesi'ne bağlı İşitme 

Engelli Çocuklar Eğitim ve Araştırma Merkezi'ne devam eden 

8-9 yaş grubunda okuma-anlama davranışlarının nasıl oldu~ 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bunun için yapılan çalışmada verilen yazılı ya da 

resim uyarananı sesletmaleri ile doğru seçeneği bulma ara

sındaki bağıntının olup olmadığına ve okuma-anlamaya iliş

kin yanlışların ne gibi özellikler gösterdiği üstünde durul

muştur. Hatırlanacağı gibi ilk sorumuz birinci bölümde şu 

şekilde belirlenmiştir: 

ı. İşitmeyen çocukların verilen yazılı yada resim 

uyaranını sesletmaleri ile doğru seçeneği bulma arasında 

bir ilişki gözlenmekte midir? 

İşitme engelli çocukların homojen bir grup oluştur

madıkları ve bu nedenle de eğitim yaklaş~larında bireysel

leştirmenin örneklam alınan eğitim kurumunda benimsenmiş 

olması gerçeğinden hareketle, çalışmamızın betimleyici 
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modeline uygun olarak, işitme engelli çocukların bireysel 

farklılıklarını da ortaya koyabilmek için sesletici ile 

doğru seçeneği belirleyebilme arasındaki ilişki sadece 

betimlenecek, bu amaç için bir istatistik kullanma yoluna 

gidilmeyecektir. 
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Bu amaç için uygulanan Okuma-Anlama Davranışlarını 

Gözlema Aracında yer alan ilgili bölümlerde alınan sonuçlar 

Tablo l'de verilmiştir. 

Tablo l'e bakıldığında görülebileceği gibi sözcüğün

sözcüğe (yazılı olarak verilen uyarının yazılı seçeneklere) 

eşleme davranışları gözlendiğinde sesletim ortalama yüzdesi 

% 54 iken başarı ortalama yüzdesinin % 86 olarak ortaya 

çıktığı belirlenmiştir. Sesletimdeki başarı ortalamasının 

eşlemedeki başarı ortalamasından düşük olması ilk bakışta 

işitme engelli çocukların verilen uyaran sözcüğü sesletema

dikleri halde doğru olarak seçenekler arasından belirliye

bildiklerini ifade etmektedir. Ne varki Tablo 1 daha dikkatli 

olarak incelendiğinde kimi çocukların yukarda söylenenlere 

paralel olarak sesletirnde başa~ısız olmalarına karşın doğru 

seçeneği bulmada daha başarılı oldukları, kimi çocukların 

ise sesletirnde çok başarılı olmalarına karşın eşlemede azda 

olsa başarılarının düştüğü gözlenmiştir. 

Yine aynı tablodan sözcüğün-resime (yazılı olarak 

verilen sözcüğün, resime) eşlenmesinde sesletim ortalama 

yüzdesi % 51, sözcüğü anlamadaki başarı ortalaması % 50 

olarak gözlenmektedir. Sesletimdeki başarı ortalamasıyla 
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TABLO ı 

OKUMA-ANLAMA DAVRANIŞLARINI GÖZLEJ\-l:E ARACINDAN ELDE 
EDİLEN SESLETİM VE DO~RU Y~fiT VERİLERİNİN 

BÖLÜMLERE GÖRE DAGILIM YÜZDESİ TABLOSU 

Sözcük Sözcük Cümle Resim Resim 
Sözcüğe Resime Resime Sözcüğe Cümleye 
N: ıs N: 25 N: 25 N: 5 N: 5 

s~ DY 12 s 12 DY% / DY 12 
/ 

ı 
s% r· S r% DY %~ s~ DY ~ 

\ 1 \ ı 

1 94,4 94,4 \ 88 76 96 so i 100 1oo, \100 100 
2 100 88,8 ~00 60 100 76 : 100 so ~1oo 100 
3 44,4 100 '48 44 68 52 100 80 :100 60 

\ ' 

4 16,6 72,2' 32 44 12 44 so 80. 40 40 --· 

5 100 94,4i 100 
1 

76 100 68 100 so 1 100 so 
6 100 100 i 100 1 52 100 72 100 100 100 100 

1 

7 100 100 ! 100 })2 100 88 . 100 100 100 60 
8 33,3 ss,sı 24 40 40 56 so 80 20 

88,8\ 
" 

9 55,5 48 48 76 72 100 100 100 60 
! 

10 66,6 94,41 48 48 64 60 100 100 100 60 
ll 100 100 72 ?2 100 68 100 100 :i 100 100 
12 100 100 88 §4 100 84 '100 100. 100 so 
13 55,5 94,4: 60 52 100 64 100 100 100 40 
14 72,2. 8 52 i 12 32 20 20 20 

15 66,6 4 24 24 40 40 
16 66,6 8 24 28 40 so 60 so 20 

17 61,1 83,3 44 52 48 52 .100. so so 20 
18 27,7 77,7' 28 48 16 28 40 60 

19 33,3 83,3 36 52 16 24 60 so ' 40 60 
20 11,1 72,2_ 24 40 20 40 40 60 
21 50 83,3 32 28 4 28 so 40. 40 
22 33,3 66,6. 20 32 20 20 

OY 53,7 85,8-: ,50,5 50 54,5 53,3 74,5 72,7 i 56,4 43,6 

S - Sesletim 
DY- Doğru yanıt 

OY- Ortalama yüzde 



32 

sözcüğü anlamadaki başarı ortalaması birbirine eşdeğer 

görülmektedir. Buradan da işitme engelli çocukların sesle

tebildikleri ölçüde anladıkları sonucuna varılabilir. 

Cümle-resime (yazılı olarak verilen ctimlenin-resime) 

eşlenmesinde sesletim ortalama yüzdesi % 55, cümleyi anlama

daki başarı ise % 54 olarak gözlenmektedir. Burada da cüm

leyi se.sletimdeki başarı ortalaması yla, cümleyi anlamadaki 

başarı ortalaması birbirine eşdeğer görünmektedir. Aynı 

şekilde buradanda işitme ~gelli çocukların sesletebildik

ıeri ölçüde cümleyi anladıklarını Tablo l'den çıkartabili-

riz. 

Tablo l'den gözlenebileceği gibi verilen cümlelerin 

hepsini sesletebildikleri halde doğru seçeneği belirlemede 

aynı başarıyı gösteremeyen denekler bulunmaktadır. Bunun 

yanında sesletimdeki başarısı düşük olupta doğru seçene~i 

gösteren denekler de bulunmaktadır. 

Sesletirnde hiç başarılı olamayıp da doğru sözcü~ 

gösterme boyutunda azda olsa belirli bir düzeyi tutturan 

çocukların durumunu ise şans faktörüne bağlamak daha do~ru 

olacaktır. 

Resim-sözcüğe (resimin yazılı olarak verilen sözcüğe) 

eşlemede sesletim ortalama yüzdesi % 75, yazılı sözcüğe 

gösterme başarısı ise % 73 olarak gözlenmektedir. Buradan da 

resimi sesletmadeki başarı ortalamasıyla, sözcü~ anlamadaki 

başarı ortalaması eşde~er görünmektedir. !şitme engelli 
' 

çocukların resimi sesletebildikleri ölçüde sözcüğü anladık-

ıarını yine Tablo l'den çıkartabiliriz. 
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Resim-cümleye (resimi-yazılı olarak verilen cümleye) 

eşlemede sesletim ortalama yüzdesi % 56,4, yazılı cümleyi 

geliştirme başarısı ise % 43,6 olarak gözlenmektedir. Bura

dan da resimi sesietmede başarilı olabilseler dahi yazılı 

cümleyi anlamada sorunları olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Tablo l'den elde edilen sonuçları özetliyecek olur

sak, işitme engelli çocukların verilen uyaranı sesletimdeki 

başarılarıyla doğru seçenekleri belirlemedeki başarıları 

arasında bir ilişkinin olabileceği izlenimi elde edilmekte

dir. Buna karşın işitme engelli çocukların yazılı bir uya

ranı doğru olarak sesietebildikleri halde anlama boyutunda 

sorunlarla karşılaştıkları da önemli bir gerçek olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Amaçlar bölümündeki ikinci sorumuz ise şu şekilde 

belirlenmişti: 

2. İşitme engelli çocuklarda okuma-anlamaya ilişkin 

yanlışlar ne gibi özellikler göstermektedir? 

Sözcük-sözcüğe eşlemede okuma davranışlarının dağı

lımı Tablo 2'de verilmiştir. Burada bölümlerdeki yüzdeler 

denekierin yanlışlarının nerede yoğunlaştığı hakkında bize 

fikir vermektedir. Buna göre; 

ı. Farklı harfle başlayan, farklı hece uzunlukları 

olan sözcüklerin eşlenmesinde hata oranı % 25, 

2. Aynı harfle başlayan farklı hece uzunlukları olan 

sözcüklerin eşlenmesinde hata oranı % 25, 
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TABLO 2 

YAZILI SÖZCÜGÜN. YAZILI SÖZCÜGE AŞLEME BOYUTUimA 
SESLETİMİN, DOGRU Y.ANITL.ARIN VE YAJIJLIŞLARIN 

DAGILIM YÜZDESİ TABLOSU 

Yanlışların Çözümlenmesi 
Seslettiği Durımı Durum Durum Durımı 

Den ek Sözcük Dolru ı 2 3 4 
No % % % % % 

ı 94,4 94,4 5,5 
2 100 88,8 11,1 
3 44,4 100 
4 16,6 72,2 16,6 11,1 
5 100 94,4 5,5 
6 100 100 
7 100 100 
8 33,3 88,8 5,5 5,5 
9 55,5 88,8 ıı,ı 

10 66,6 94 5,5 
ll 100 100 
12 100 100 
13 55,5 94,4 5,5 
14 72,2 22,2 5,5 
15 66,6 22,2 11,1 
16 66,6 16,6 16,6 
17 61 83,3 11,1 5,5 
18 27,7 77,7 5,5 11,1 5,5 
19 33,3 83,3 5,5 11,1 
20 11,1 72,2 16,6 11,1 
21 50 83,3 16,6 
22 33,3 66,6 5,5 27,7 

% 53,76 85,8 0,25 0,25 5,7 7,7 

Durum ı: Sözcüğün ilk harfinden ip ucu alıp almadığı. 

Durum 2: Sözcüğün ilk harfine mi, tamamına mı baktığı. 

Durum 3: Sözcüğün hece uzunluğundan ip ucu alıp almadıgı. 

Durum 4: Son ekleri göz önüne alıp almadı~. 
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3. Hece uzunluğu aynı olan sözcüklerin eşlenmesinde 

hata oranı % 6, 

4. Kök-ek ayırımı becerisinin gözlendiği durumdaki 

hata oranı ise % 8 olarak belirlenmiştir. 

Buradan da anlaşıldığı gibi ilk iki görsel ipuçları

nın fazla olması, bir başka deyişle hem farklı herfle baş

laması hem de hece uzunluğunun farklı olması çocukların 

görsel ipuçlarını iyi değerlendirerek hata oranlarının düşük 

ol~asına zemin hazırlamıştır. 

Hece uzunluğu aynı olan sözcüklerin eşlenmesinde gör

sel ipuçlarından sözcüğün uzun ve kısa yazılması yoluyla 

sağlanan görsel ipucu ortadan kalktığı için çocukların doğru 

seçeneği anlamdan veya harflerin dizgesinden bulmaları ge

rekmektedir. Dizge özelliğini farkedemiyen, sesletim yapa

mayan ve okuduğunu anlayamayan çocuk başarısız olacaktır. 

Bunları gerçekleştirebilmek için ilk iki kısıma oranla daha 

karmaşık becerilerio gelişmesi gerekmektedir. 

Kök-ek ayırımı olan sözcüklerde ise yukarıda belir

tilen becerilerio yanısıra sözcüklerin sonundaki farkl~ 

eklerden dilbilgisel anlamlar çıkarmaları gerekmektedir. 

Bu da bu bölümde en yüksek başarısızlık oranını oluşturmak

tadır. 

özetleyecek olursak, bu bölümde yapılan hatalar bir 

sıra izlemektedir. Bu sıra ise ~ ~ ~ ve ~ olarak 

ortaya çıkmaktadır. 



TABLO 3 

YAZILI SÖZCUGUN RESİME EŞLENMESİ BOYUTUNDA SESLETİMİN, 
DOGRU YANITLARIN VE HATALARIN DAGILIM YÜZDESİ TABLOSU 

Yanlışların Çözümlenmesi 
Seslettiği 

Den ek Sözcük Doğru 
Durum 1 Durum 2 Durum 3 Durum4 

No % % %/ % % % 

ı 88 76 8 16 

2 100 60 8 32 

3 48 44 20 32 4 

4 32 44 20 24 8 4 

5 100 76 8 16 

6 100 52 24 24 

7 100 92 4 4 

8 24 40 16 44 

9 48 48 16 20 4 

10 48 48 12 36 4 

ll 72 52 8 32 4 

12 88 64 8 24 4 

13 60 52 12 32 4 

14 8 52 20 28 4 4 

15 4 24 32 36 4 4 

16 8 24 28 40 8 

17 44 52 8 36 4 

ıs 28 48 16 32 4 

19 36 52 16 29 4 

20 24 40 16 40 4 

21 32 28 32 32 4 4 

22 20 32 28 40 

% 50,5 50 16,3 29,4 2 1,3 

Durum 1: Sözcüğü ayrı olay ve nesnelerden birine eşleme. 

Durum 2: Sözcüğün aynı harfle başlayan olaylardan doğruyu seçme. 

Durum 3ı !ekil olarak verilen sözcüğü çoğul sözcüklerden ayırdet 

Durum 4: Çoğul olarak verilen sözcüğü tekil olan sözcükten ve 
aynı hece yapısı ile başlıyan sözcükten ayırdetme. 
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Sözcük-resime eşleme bölümündeki okuma davran~şlar~nın 

dağ~l~m~ Tablo 3'te verilmiştir. Burada, bölümlerdeki yüzdeler 

denekıerin yanlışlar~n~n nerede yoğunlaşt~ğ~ hakk~nda bize 

fikir vermektedir. 

Buna göre: 

ı. Sözcüğün birbirinden ayr~ nesneler ve eylemler 

aras~ndaki resimlerden birisiyle eşleme durumunda hata 

oranı% 16,3, 

2. Sözcüğün ayn~ harfle başlayan olaylar aras~ndan 

seçilen dört resimden birisine eşleme durumunda hata oranı 

% 29,4, 

3. Tekil olarak verilen sözcükle, çoğul eklerinin 

resimlerde yer ald~ğ~ dört seçenekten birisine eşleme duru

munda hata oran~ % 2,5, 

4. Çoğul olarak verilen sözetikle resimlerdeki nesne

lerde veya eylemde tekil olma durumlar~na yer verilerek ha

z~rlanan dört resimden birisine eşıeme durumunda hata oran~ 

% 1,3 olarak belirlenmiştir. 

Hata oran~ en çok 2. durumda yoğunlaşmaktadır. Bu da 

resimlerdeki eylem ve nesneler farkl~ olmas~na rağmen ayn~ 

harfle başlamas~ baz~ çocukların sözcüğün yazım dizgesi 

yerine ilk harflerden ipucu almaya yöneldiklerini göstermek

tedir. Çocuğun sesletim yapmamas~ ve anlam çıkaramamas~ onun 

görsel ipuçlar~na yönelmesine neden olmaktad~r. ilcinci olarak 

hata oran~ birinci durumda yoğunlaşmıştır. Birinci durum 
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ikinci duruma göre·çocukların görsel ipuçlarından faydalan

malarını sağlamaktadır. Çünkü eylemler ve nesnelerin yazı 

dizgesindeki ilk harfleri farklı olup, ilk harflere bakarak 

anlam çıkaran çocuklara yardımcı olmaktadır. 

örneğin: Aracın 2. bölümünde 10. sayfasında marangoz, 

ressam, berber, tamirci resimlerinden "berber" sözcüğü 

verilerek doğru yanıtın bulunması istenmiştir. Görüldüğü 

gibi sözcüklerin tümü değişik harflerle başlamaktadır. Ses

letim yaparnayan çocuk "berber" sözcüğünün ilk harfinin ttbn 

ile başladığının farkındaysa doğru yanıtı daha kolay bula

caktır. 

Bu da sesletim yapamayan çocuğun sözcüğün yazım diz

gesinin şeklinden anlam çıkartmaya çalıştığını(Hung, Treng, 

Warren 1981) göstermektedir. 

3 ve 4. durumdaki hatalar oldukça düşük orandadır. 

Bu iki durumda çoğul eklerinin kullanımı gözlenmiştir. Ço

cukların çoğunun bu aklerde hata yapmadıkları veya düşük 

oranda hata yaptıkları gözlenmektedir. Bu da anlamını bil

dikleri ve farkında oldukları son ekleri okuma-anlama boyu

tunda da etkin biçimde kullandıklarını göstermektedir. 

Cümle-resime eşleme bölümündeki okuma davranışları

nın dağılımı Tablo 4'de verilmiştir. Burada, değişik durum

larda elde edilen yüzdeler denekıerin yanlışlarının nerede 

yoğunlaştığı hakkında bize fikir vermektedir. 

Buna göre: 
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TABLO 4 

CÜMLENİN RESİME EŞLENMESİ BOYUTUNDA SESLETİMİN, DOGRU 
YANITLARIN VE HATALARIN DAGILIM YüZDESİ TABLOSU 

Sesletim 
Yapılan Yanlışların Çözümlenmesi 

Yaptıkları 
Sözcük Başarı D.l D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 Den ek Yüzdesi Yüzdesi 

No N: 22 N: 22 _ı_ __L __!_ _L __L __!._ __!_ 
ı 96 80 4 4 8 4 
2 100 76 4 4 4 12. 

3 68 52 8 8 8 4 ·4 8 8 
4 12 44 8 8 16 8 8 4 4 
5 100 68 4 8 4 4 4 8 

6 100 72 4 8 8 8 

7 100 88 8 4 
8 40 56 4 8 8 4 4 8 8 

9 76 72 4 8 8 8 

10 64 60 8 12 8 12 

ll 100 68 4 4 4 4 4 4 

12 100 84 4 4 4 4 

13 100 64 4 12 4 8 8 

14 12 32 8 8 12 4 12 20 12 

15 24 12 8 20 8 8 20 8 

16 28 40 12 4 16 16 12 

17 48 52 4 8 8 4 8 8 8 

18 16 28 4 8 12 4 12 16 16 

19 16 24 8 12 12 8 12 12 12 

20 20 40 8 16 8 8 4 16 

21 4 28 8 8 12 8 16 8 12 

22 20 12 8 16 16 12 16 

Toplam 54,5 53,3 4 4,3 8,4 3,6 8,7 8,5 8,9 

Durum 1: İlk sözcükten mi anlam çıkarıyor. 
Durum 2: İlk iki sözcüğünden mi anlam çıkarmaktadır. 

Durum 3: Yazılı cümlelerin tamamını mı anlıyorlar. 

Durum 4: Cümle içindeki çoğul sözcüklere nekadar dikkat ediyor. 

Durum 5: Cümle içindeki son aklere nekadar dikkat ediyor. 

Durum 6: Zamanları ne kadar anlıyor. 
Durum 7: Dilbilgisel öğelerin anlaşılması. 



ı. Yazılı cümledeki ilk sözcüğü okuyup anıayarak 

eşleme yaptıkları durumdaki hata oranı % 4, 
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2. Cümlenin ilk iki sözcüğü veya ikinci sözcüğünden 

anlam çıkarma durumundaki hata oranı % 5 ,3, 

3. Cümlenin tamamını anıayarak eşleme yapma durumun

daki hata oranı % 8,4, 

4. Cümle içinde bulunan çoğul sözcüğü anlama boyu

tunda hata oranı % 4, 

5. Cümle içinde bulunan son eklere bakarak anlam çı

karmada hata oranı % 9, 

6. Cümle içinde kullanılan zamanı anlama boyutunda 

hata oranı % 9, 

7. Dilbilgisel öğeleri anlama boyutundaki hata oranı 

% 9 olarak belirlenmiştir. 

Birinci ve ikinci durumdaki hata oranı en düşük olup, 

sesletim yüzdesi yüksek olan çocuklarda hata oranları da 

düşmektedir. Burada denek, cümlenin tamamını okuyup tümünden 

anlamı çıkartmak zorundadır. Bu nedenle görsel ipuçlarından 

yararlanma olanağı azalmaktadır. Sesletim yapamayan ve cümle

nin tamamından anlam çıkartamayan çocuk ilk sözcükten anlam 

çıkartmaya çalışacaktır. Sesletim yapıp cümlenin anlamını 

algılayamayan çocuklar ilk sözcüğe bakarak yanıt vermekte

dirler. 

Üçüncü durum sesleme becerilerinin yanısıra dil 
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becerilerinin de etkili olduğu davranışları içermektedir. 

Bundan dolayı da hataların yüksek olduğu durum olarak görül

mektedir. Denek burada sesleme yapmanın yanısıra cümlenin 

tamamının anlamını algılamak zorundadır. Bunu da tam yapabil

mesi için sözel dilin kurallarını farkedip kavraması gerek

mektedir. 

Dördüncü durumda düşük hata oranı olan davranıştır. 

Burada çoğul ekıeri gözlemlenmiştir. 

5, 6 ve 7. 1 inci durumlarda hata oranları eşdeğerli 

olarak ortaya çıkmıştır. Burada çocukların okuma-anlama 

boyutunda son eklere, zaman eklerine ve dilbilgisel öğeleri 

anlama becerileri gözlenmiştir. Bunlar da sözel dilin en kar

maşık öğelerindendir. Burada çocuk, tek başlarına anlamı 

olmayan sözcüklere veya son eklere cümlenin içinde anlam 

vermek durumundadır. İşitme engelli çocuk, engeli nedeniyle 

içinde bulunduğu dil problemlerinin bu bölümünü kavrayıp 

aşamazsa bu sorununu okuma-anlama boyutuna da taşıyacaktır. 

Örneğin: hata oranının en çok yoğunlaştığı yedinci durumda 

zaman ekini kullanamayan ve onun yerine şimdiki zamanı 

kullanan bir denek bu hatasını araç'a taşımıştır. 

Örneğin: "Aynur yatağını düzel tti'' cümlesinin okuma

anlaması yapılırken denek yatağını düzelten çocclc resmini 

yanıt olarak işaretlerse geçmiş zaman ekini ya farkadememiş 

ya da dil düzeyinde bunu etkin bir şekilde kullanamadığı 

için bu sorununu anlama boyutuna taşımaktadır. 
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TABLO 5 

RESİM-SÖZCü<ıE, RESİM CÜMLEYE EŞLEŞTİRME BÖLÜMLERİNİN 
SESLETİM, BAŞARI VE BAŞARISIZLIK VERİLERİNİN 

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Resim Sözcüğe .. ltesim. Cümleye 
Doğru Yanlış Doğru Yanlış 

Den ek Sesletim Yanaı.t Yan:ı.t Sesletim Yanıt YanJ.t 
No. Yüzdesi Yüzdesi Yüzdesi Yüzdesi Yüzdesi Ytizdesi 

ı 100 100 100 100 

2 100 80 20 100 100 

3 100 80 20 100 60 40 

4 80 80 20 40 40 60 

5 100 80 20 100 80 20 

6 100 100 100 100 

7 100 100 100 60 40 

8 80 80 20 20 80 

9 100 100 100 60 40 

10 100 100 100 60 40 
y 

ll 100 100 100 100 

12 100 100 100 80 20 

13 100 100 100 40 60 

14 20 20 80 20 40 

15 40 60 40 60 

16 80 60 40 80 so 20 

17 100 80 20 100 80 20 

ıs ıoo 40 60 

19 60 80 20 40 40 60 

20 40 60 40 100 

21 80 40 60 40 60 

22 20 80 100 

% 74,5 72,7 27,3 61,8 56,4 43,6 
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Resim sözcüğe ve resim cümleye eşlemedeki hata oran

ları Tablo 5'te verilmiştir. Buna göre resim-sözcüğe eşle

mede hata oran~ % 27,3, resim cümleye eşlemede % 44 olarak 

belirlenmiştir. Burada çocuğun resimle iletilen mesajı 

sözel olarak nasıl ifade edebildiği ve yazım dizgelerine 

nasıl dönüştürdüğü gözlenmektedir. 

örneğin: Bardak resmi gösterilerek sesletmesi isten

miş ve balık, bayrak, bardak, bilet yazıl~ sözcüklerinden 

doğru olanı işaretlernesi istenmiştir. "Bardakıt resmini sözel 

olarak doğru çözümleyen çocuğun okumada da doğru çözümü 

yapacağ~ varsayılmaktadır. Resimi cümleye eşleme boyutunda 

ise resimde gösterilen eylemi açıklayan cümleyi sözlü olarak 

ifade etmesi istenmiştir. Tablo 5 1 te görüldüğü gibi sesletim 

yüzdesi yüksek olan:.çocuklarda hata oran~ düşmektedir. 

Beşinci bölümde bu bölüm için Ek 3'de yer alan okuma 

parças~ ve sorular kullanılmıştır. Metin çalışmasında 22 

denekten 12'si "Bu parçayı okur musun?" denildiği zaman, 

parçaya bakarak okuyamadıklarını söylemişlerdir. 

lO denek parçayı sesli olarak okumuş ve sorular~ 

yan~tlama yoluna gitmiştir. (Örnek yan~tlar Ek 4'te veril

miştir). Soruları yanıtlarnalarında şunlar gözlenmiştir: 

ı. Birinci soruya 3 denek hiç yanıt vermemiş, 2 denek 

yanlış yanıt vermeş, diğer yan~tlarda ise isimler eksik 

olarak verilmiştir. Böylece bu soruya hiç doğru yanıt veril

memiştir. 
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2. İkinci soruda 3 denek hiç yan~t vermemiş 3 denek 

yanlış cevap vermiş, 4 .denek doğru yanıt vermiştir. 

3. Uçüncü soruda 3 denek hiç yanıt vermemiş, 6 denek 

yanlış yanıt vermiş, 1 denek ise doğru yanıt vermiştir. 

4. Dördüncü soruda 4 denek hiç yanıt vermemiş, 3 

denek yanlış yanıt vermiş, 3 denekte doğru yanıt vermiştir. 

5. Beşinci soruda 1 denek yanıt vermemiş, 6 denek 

ise yanlış yanıtlar vermiş 3 denek ise doğru yanıtlamıştır. 

Denekıerin verdiğiyanlış yanıtıara bakıldığı zaman 

şunlar gözlenmiştir: 

Yanlış yanıtların bir kısmı isimleri karıştırdıkları 

için ortaya çıkmıştır. Diğer yanlış yanıtlarda ise metnin 

dışına çıkarak kendi yaşantılarından örnekler vermişlerdir. 

örneğin "Ne zaman eve dönüyorlar sorusuna akşam saat 6, 

yemek yiyecekler gibiyanıtlar vermiştir. Aynı şekilde "Eve 

dönünce ne düşünüyorlar?" sorusuna da ders öğreniyorlar, 

televizyon seyredicem, yemek yiyorlar gibi yanıtlar veril.

miştir. 

Aracın diğer dört bölümünde denekıerin başarı oran

ıarı yüksek olmasına rağmen cümleler metine dönüştüğü zaman 

yeterli bilgiyi alıp anlama yapamadıkları ortadadır. Bu 

nedenle işitme engelli çocuklar metnin anafikrini anlamakta 

zorluk çekmektedir. Yardımcı fikirleri anlamada ayrıntılarla 

anafikir arasında ilişki kurulmasında ve bu ilişkiyi bozma

dan sonuç çıkarmada sorunları olduğu o~tadadır. Bu sorunların 
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sesletim boyutunda değil, anlama boyutunda meydana geldiği 

açıktır. 

Okuma-anlama değişik beceriler grubu olup en üst 

düzeyi olan matinin anlamını çıkarabilme, dil becerilerinin 

yanısıra okuma becerilerinin de gelişmiş olmasını gerektir

mektedir. Daha önceki okuma becerileri basamaklarındaki 

sorunları cözümleyemeyen çocuk bir metnin içeriğini tam 

olarak kavrayamayacaktır. Örneğin: tek başlarına anlamı 

olmayan dilbilgisi öğeleri metinin içeriğini kavramada çok 

önemli roller yüklenmektedir. Bu anlamları çıkaramayan 

denek parçanın tüm içeriğini anlamlarını bildiği yalın söz

cüklerden yola çıkarak anlamaya çalışacaktır. 



BÖLÜM V 

ÖZET YARGI ÖNERİLER 

Yap~lan araşt~rma ile. Anadolu Üniversitesi'ne bağl~ 

İşitme Engelli Çocuklar Eğitim ve Araşt~rma Merkezi'ne 

devam eden 8-9 yaş gruplar~ndaki işitme engelli öğrencile

rin okuma-anlama davran~şlar~ durum saptamal~ tarama yön

temi ile belirlenmeye çal~ş~lm~şt~r. Bu amaçlar belirlenen 

şu sorulara"eevap aram~şt~r: 

ı. İşitıniyen çocuklar~n verilen yaz~l~ yada ~esim 

uyaran~n~ sesletmaleri ile doğru seçeneği bulmalar~ ara

s~nda bir ilişki gözlenmekte midir? 

2. İşitme engelli çocuklarda okuma-anlamaya ilişkin 

yanl~şlar ne gibi özellikler göstermektedir? 

İşitme Engelli Çocuklar Eğitim ve Araşt~rma Merke

zi'ne devam eden 8-9 yaş grubundaki 22 deneğe Okuma-Anlama 

Davran~şlar~n~ Gözleme Arac~ uygulanm~şt~r. 
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Araç 5 bölümden oluşmakta olup bu bölümler: 

Bölüm 1. Sözcük-sözcüğe e.şleme 

Bölüm 2. Sözcük-resime eşleme 

Bölüm 3. Cümle-resime eşleme 
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Bölüm 4. Resim-sözcüğe ve Resim cümleye eşleme. 

Bölüm 5. Metin üzerindeki soru yanıt şeklindeki ça-

laşmalardan meydana gelmiştir. 

Aracın dört bölümünde 109 sözcük, 29 cümle, 210 

resim kullanılmıştır. Resimlerin konusu sözcüklerin ve cüm

lelerin içeriğine göre düzenlenmiştir. Her bölüm için cevap 

anahtarı hazırlanmıştır. Deneklere her bölümlin özelliğine 

göre sözcük, cümle veya resim uyarıcıları ayrı ayrı göste

rilmiş ve sesletmesi istenmiştir. Daha sonra dört seçenek

ıen doğru olan seçeneği göstermesi istenmiştir. 

Veriler toplandıktan sonra da hata çözümlemesine 

gid~lerek yüzdelere göre çözümleme yapılmıştır. Bunun sonunda 

işitme engelli çocukların verilen uyaranı sesletmadeki başa

rılarıyla doğru seçenekleri belirlemedeki başarıları ara

sında bir ilişkinin olabileceği izlenimi elde edilmiştir. 

Buna karşın işitme engelli çocukların yazılı bir uyaranı 

doğru olarak sesletebildikleri halde anlama boyutunda sorun

larla karşılaştıkları da gözlenmiştir. 

Okuma-anlamaya ilişkin yanlışların ne gibi özellik

ler gösterdiği sorusuna verilen cevapların değerlendirilmesi 

sonucunda hataların genel olarak dağıldığ~ gözlenmiş doğal 
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olarak bu hatalar dilbilgisel öğelerde diğerlerine göre 

artma göstermişlerdir. Dilbilgisel öğelerin metin içindeki 

anlamları etkilemeleri ve metinin içeriği hakkında bilgi 

aktarma görevleri olduğu için dilbilg~sel öğelerde sorunu 

yoğunlaşan deneklerin, aracın 5. bölümünde metin üzerindeki 

soru-yanıt şeklindeki çalışmalarda çok düşük başarı elde 

etmeleri doğal olarak gözlenmiştir. 

Yargı 

Geliştirilen Okuma Anlama Davranışlarını Gözleme 

Aracı işitme engelli çocukların gösterdiği bazı okuma-anlama 

davranışlarını ortaya koymaktadır. Bu davranışlardan yola 

çıkılarak bu alandaki sorunların çözümlenmesine yardımcı 

olunabileceği düşünülmektedir. 

İşitme engelli çocuğun sesletim başarısı ile anlama 

başarısı arasında bir bağlantı olabileceği gözlenmiş, fakat 

bunun yanısıra da, Türkçe'nin özelliğinden kaynaklanan ses

letim kolaylığı sonucunda çocukların sesletebildikleri söz-
ı 

cükleri anlamama durumu ile de karşılaşılmıştır. Bu nedenle 

okuma çalışmaları süreci boyunca anlama çalışmalarına da 

büyük önem verilmelidir. Eğitici, çocuğun her seslettiği 

yazılı uyaranı anladığını kabullanmemeli ve sık sık okuma

anlama çalışmaları yaparak sesletim ile anlamanın paralel 

gidip gitmediğini kontrol etmeyi unutmanıalıdır. 

Arıştırmada gözlenen ikinci önemli nokta ise işitme 

engelli çocukların yanlış yanıtlarının dilbilgisel ögelerde 
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yoğunlaştığını göstermektedir. Bu da işitme engelli çocuğun 

bu dilbilgisel ögelerin bir kısmının farkında olmadığı yada 

yeterince etkin kullanılamadığı sonucunu vermektedir. Bu da 

eğiticinin bu ögeleri her fırsatta ve ortamda kullanması 

gerekliliğini göstermektedir. Eğitimeinin bu çalışmaları 

yaparken kuralcı ve yapısaıcı bir yöntem benimsernek yerine, 

fırsat eğitimi yöntemini kullanma yolunu seçmesi çocukla

rın bu dilbilgisel ögeleri güncel yaşantılarında daha kolay 

ve etkili bir biçimde kullanmalarını sağlayacaktır. 

Genel olarak çıkan 91se iş11ım.e engelli çocukla-
~-

rın sorunlarının belirli bir alanda yoğunlaşma göstermediği, 

genel bir dağılım içinde bulunduğu biçimindedir. Bundan 

dolayı da okuma çalışmalarının dil gelişimi çalışmalarıyla 

paralel götürülmeye çalışılması çocuklara okuma anlama dav

ranışlarının daha kolay kazandırılınasına yardımcı olacaktır. 

Öneriler 

İşitme engellilerin okuma-anlama davranışlarını 

ortaya koymak için hazırlanan bu çalışmadan hareketle şu 

önerilerde bulunulabilir: 

ı. İşitme engelli çocultların okuma-anlamadaki başarı 

durumlarının gelişmesi için çocukların ket:..Ji dilinden baş

layarak yola çıkmruc gerektiği vurgulanabilir. Bir başka 

deyişle güncel yaşantısında etkin bir biçimde kullanabil

diği dilden başlanarak okuma-anlama çalışmalarının yapılması 
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önerilebilir. Bu çalışmaların yapılması sırasında çocuğa 

basit gelebilecek malzemeler yerine işitmeyen çocuğun ilgi

sini çekebilecek zengin malzemelerin üretilerek kullanılması 

daha faydalı olacaktır. 

2. Çalışmalarda sözcük boyutu yerine cümlelerden yola 

çıkılınasının işitme engelli çocukların okuma-anlama davra

nışlarında daha yararlı olacağı söylenebilir. Çünkü okuma-. 

anlama bir sözcüğün sesletilip kavramını bilmekten öte bir 

metinden içeriği çıkartmak, bundan yeni fikirler üretmek 

gibi çok daha kapsamlıdır. Bunun için de sözcük yerine cüm

leciklerin yeğlenmesi daha faydalı olacaktır. 

3. Araştırmada gözlenen önemli sorunlardan biri de 

dilbilgisel öğelerde yoğunlaşmıştır. Bundan yola çıkarak 

okuma dersleriyle dil çalışmalarının paralel götürülmasinin 

önemi ve yararı açıktır. Olmma anlama çalışmalarının işi t

meyen çocukların dilgelişimleri için yapılan çalışmaların 

uzantısında olması gerektiği önerilebilir. örneğin: dil 

gelişimi çalışmalarında öykü yapımı kullanılıp her çocuğun 

kendi öyküsünü oluşturmasına yardımcı olunulabilir. Bu öykü

lerden çocukların kendi öykü kitapları oluşturularak okuma

anlama çalışmalarında kullanılabilir. Ayrıca sınıf ortamları 

düzenıenirken yazılı malzemelere dikkat edilerek çocuğun 

sözel dilin yazılı boyutuyla da deneyimininin artırılması 

sağlanabilir, Bunun yanısıra her sınıfta çocukların ilgisini 

çekebilecek kitaplardan oluşan işlevsel bir kitaplığın 

bulunması da sorunu çözmek için yararlı olacaktır. 
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4. Bu araştırmada dil gelişimi ile okuma-anlama 

bağlantısı tam olarak gösterilernemesinin nedeni de dil 

becerilerini ölçecek bir ölçeğin bulunamamasıdır. Böyle 

bir ölçeğin geliştirilmesiyle okuma-anlamanın dil beceri

leriyle olan bağlantılarının daha anlamlı bir şekilde 

ortaya koyulacağı sanılmaktadır. 
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EK 1 

ALIHAN İZİN 
20.4.1987 

İ ÇEM . MÜDÜRLtlC1 Ü' NE · 

Merkezinizde'eğitim.gören 8-9 pş grubu işitme engelli 
öğrencilerle '' Doğal İşitseı-sözel Yontenıle Eğitim Gö~_en 

çocuklarl.n Okuma Anlama i>avranışlarl.nın İncel~nmesi" ıto
nusunda yapl.laoak araştl.rmaya izin vermenizi saygl.larım-

/ la arz ederim. 
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EK 2 ' 

SÖZCÜK-SÖZCÜGE EŞLEME ADI • • 

CEVAP FORMU SOYADI: 
YAŞI .. . 

Sayfa Numarası Doğru Cevap Diğer Cevaplar 

ı 3 ı 2 4 

2 2 ı 3 4 

3 4 ı 2 3 

4 3 ı 2 4. 

5 3 ı 2 4 

6 2 ı 3 4 

7 ı 2 3 4 

8 4 ı 2 3 

9 4 ı 2 3 

ı o ı 2 3 4 

ll 2 ı 3 4 

ı2 ı 2 3 4 

13 4 ı 2 3 

14 4 ı 2 3 

15 3 ı 2 4 

16 2 ı 3 4 

17 4 ı 2 3 

18 3 ı 2 4 
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EK 2-devam 

SÖZCtlK-RESİME EŞLEME ADI . • 
SOYADI: 

CEVAP FORMU 
YAŞI . • 

Sayfa Numarası Doğru Ce-wap Diğer Cevaplar 

ı 2 ı 3 4 
2 3 1::: 2 4 
3 2 ı 3 4 
4 4 ı 2 3 
5 3 ı 2 4 
6 2 ı 3 4 

7 ı 2 3 4 

8 4 ı 2 3 

9 3 ı 2 4 
ı o 3 ı 2 4 
ll ı 2 3 4 
12 ı 2 3 4 

13 4 ı 2 3 

14 4 ı 2 3 

15 ı 2 3 4 

16 3 ı 2 4 

ı7 2 ı 3 4 

18 4 ı 2 3 

19 ı 2 3 4 

20 3 ı 2 4 

21 4 ı 2 3 

22 ı 2 3 4 

23 ı 2 3 4 

24 2 ı 3 4 

25 3 ı 2 4 
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CÜMLE-RESİME EŞLEME ADI • • 
SOYADI: 

CEVAP FORMU 
YAŞI . . 

Sayfa Numarası Doğru Cevap Diğer Cevaplar 

ı 3 ı 2 4 
2 4 ı 2 3 
3 2 ı 3 4 
4 ı 2 3 4 
5 3 ı 2 4 
6 4 ı 2 3 
7 ı 2 3 4 
8 3 ı 2 4 
9 4 ı 2 3 

lO 3 ı 2 4 
ll ı 2 3 4 
12 2 ı 3 4 
13 3 ı 2 4 
ı4 2 ı 3 4 
15 4 ı 2 3 
16 2 ı 3 4 
17 3 ı 2 4 
18 ı 2 3 4 
19 4 ı 2 3 
20 2 ı 3 4 
21 3 ı 2 4 
22 2 ı 3 4 
23 4 ı 2 3 
24 ı 2 3 4 
25 4 ı 2 3 



Sayfa Numarası 

ı 

'2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

EK 2-devam 

RESİM-SÖZCtİGE 

RESİM-CÜMLE'YE 

EŞLEME 

Doğru Cevap 

2 

2 

3 

2 

3 

ı 

2 

2 

ı 

2 

ADI . • 

57 

SOYADI: 

YAŞ! 

Diğer 

ı 

ı· 

ı 

ı 

ı 

2 

ı 

ı 

2 

1 

. • 

Cevaplar 

3 4 

3 4 

2 4 

3 4 

2 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 



EK; 
HAZIRLANAN METİN VE SORULAR 

PARK TA 

Ayşe, Onur, Mehmet ve Zeynep parka gidiyor 
lar. Hava çok güzel. Parkta oynayan başka 
çocuklarda vaL Ayşe salıncakta sallanıyor. Onu 
kaydıraktan kaymak için bekliyor. 

Zeynep ip atlıyor. Hava kararınca hepsi eve 
dönüyor: Ne güzel bir gündü diye düsünüyorla 

Sorulara cevap ver :. 

1- Kimler- parka gidiyor.? 
2- Ayse parkta ne yapıyor? 
3- Onur niçin ·bekliyor? 
4- Zeynep ne yapıyor? 
5- N~ zaman eve dönüyorlar? 
6 Eve dönünce ne düsünüyorlar? 
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EK 4 

DENEKLERİN METİNDE SORULAN SORULARA YAJUTLARI 

Denek: 1 

ı. Ayşe, Onur, Zeynep 

2. Salıncakta sallanıyor. 

3. Sallanıcak 

4. İp atlıyor 

5. Akşam oldu, saat 6 

6. Yemek yiyorlar. 

Denek: 2 

ı. Cevap yok 

2. Salıncakle sallanıyor. 

3. Onur parka gidiyor. 

4. Cevap yok. 

5. İp atlıyor. 

6. Eve, koştu, düştü. 

Denek: 5 

ı. Onur, Ayşe, Mehmet parka gitti. 

2. Salıncakle sallanıyor. 

3. Onur bakıyorlaro 

4. Zeynep oturuyordu. 

5. Ayşe yemek yapıyoro 

6. Televizyon seyredicem. 
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Denek: 6 

ı . .A:yşe, Onur, Mehmet parka gidiyor. 

2. Cevap yok. 

3. Cevap yok. 

4. Cevap yok. 

5. Cevap yok. 

6. Cevap yok. 

Denek: 7 

ı. Ayşe, Mehmet ve Zeynep parka gidiyor. 

2. Ayşe ip atlıyor. 

3. Onur kaymak için bekliyor. 

4. Zeynep salıncakta sallanıyor. 

5. Karanlık, hepsi eve dönüyor. 

6. Hava ne güzel. 

Denek: 9 

ı. Gidiyor. 

2. SalJ.ncakta sallanıyor. 

3. Eve gidiyor. 

4. İp atlıyor. 

5. Ayşe, Onur eve gidiyor. 

6. Çok güzel, hepsi. 
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Denek: lO 

ı. Merhaba, Özgür, 

2. Parkta oynuyor. 

3. Cevap yok. 

4. Cevap yok. 

5. Eve gidiyorlar.· 

6. Cevap yok. 

Denek: ll 

ı. Cevap yok. 

2. Oynuyor. 

3. Kaydım. 

4. Cevap yok. 

5. Gece oldu. 

6. Cevap yok. 

Denek: 12 

ı. Onur, Ayşe 

2. Salıncak 

3. Çok kalabalık 

4. Yemek yapıyor. 

5. Yemek yiyecekler. 

6. Ders öğreniyorlar. 
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Denek: 13 

ı. Cevap yok. 

2. Cevap yok. 

3. Cevap yolc. 

4. İp 

5· :Bayrak 

6. Ayşe 
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EK5 

.ARAÇTA KULLANILAN SÖZCÜK-, CÜMLE VE REStlviLER 

BÖLÜM 1. SÖZCÜK-SÖZCÜı1-E EŞLEME BÖLÜMÜlillEFCİ SÖZCÜKLER 

ı. ev 

2. kuş 

3. arı 

4. yüz 

5. at 

6. et 

7. öp 

8. on 

9. kız 

ıo. çek 

ll. sal 

12. koş 

13. zil 

14. eve 

15. oyuna 

16. bebeği 

17. yedim 

ıs. ağladı 
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eldiven tava 

1 

ev araba 

3 
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1. 2. 

EK 5-devam 

köpek kuş 

1 

kuzu kurt 



66 

EK 5-devam 

ayna cezve 

1 2.. 

ta bak arı 

3 
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.. yuzen yuru 

1 1 

.. yuz yuzum 

3 
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al af 

1 

at ak 

3 

---- --------
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1· b 

EK 5-devam 

el et 

1 

ek eş 
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.. . . 
op oz 

1 

.. . . 
or on 

3 



71 
-1- g 

EK 5-devam 

ok ol 

1 

oy on 

3 
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kaz kez 

1 2 

--+------------------1 

koz kız 
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çek çık 

1 2 

----------·---·--·--·--·-·-·-. ·------------1 

çök .. 
çop 

3 
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sel sal 

1 1. 

şık şok 



75 
1. 1~ 
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koş lo ş 

hoş co ş 

3 -'-t 
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çık kil 

1 2 

-------+----------·---11 

çil zil 
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. 
ev ev1 

1 

-----------···-·---·---+-------------11 

ev ler eve 

3 4 



78 

oyunlar oyuncak 

oyuna oyun 

3 4 
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bebek bebegi 

·1 2. 

bebegin bebekten 

3 4 
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yedik yemişler 

1 

yediler yedim 

4 



• 

81 

agla aglamış 

1 

agladı aglıyacak 

3 
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BÖL.ÜM1.SÖZCÜK-RESİME EŞLEME J3ÖLÜJVITThTDEKİ SÖZCÜKLER 

Kalem (örnek) 

ı. böcek 
2. yüzük 

3. öğretmen 

4. dere 

5. köpek 

6. masa 
7. yardım 
8. sonbahar 

9. ambulans 

10. berber 
ıı. paraşüt 

12. pişiren 
13. lamba 

14. çocuklar 

15. oturan 

16. otobüs 

17. tırmanan 
.ıs. saklanan 
19. ceket 
20. mak as 
21. merdiven 

22. kaplumbağa 

23. uç ur tma 

24. at 
25. kurt 
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3 
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1111--

3 



2.-3 
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EK -devam 



EK 5 evam 

2. 
• 



3 

EK -devam 

,J ,,,,, 

' 

87 

4 --
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EK 5-devam. 

3 



2.7-

89 

EK 5-devam. 

-o ... • 
.» 

1 

3 4 
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i 

/ 

1 
1 

90 

-
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_ ~ll '' ~· _ __.1-.:...L ll 11 
1\1 



.2..1o 

92 

EK 5-devam. 

-

3 



.2. 11 

93 

3 



94 

EK 5-devam 



.2 .13 

95 

5-devam 

2 

3 



.2. -14 

96 

5-devam 



97 

EK 5-d.evam 

3 



,, 

. ,, 

..3 

1' tC, ı ı 

ll,, 

2..{b 

98 . 

EK 5-devam 

----
2 
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EK 5-devam. 

D 
r 



3 
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EK 5 devam 

\ 

• 

3 
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102 

EK 5-devam 

1 

<C 

3 



103 

EK 5-aevam. 

2.. 

3 



' -

.2...;2.2 

104 

2. 

3 



2.. . .23 

105 

EK -devam 

1 2 

3 4 
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EK -devam 

2 
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-----------2. 



r 

1 

2. .2.(:. 

1 

108 

EK evam 

2. 

3 
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'BOı..:üıvı .3. CÜMLE-RESİME EŞLEME BÖLtİMÜNDEKİ CUMLELER 

ı. Oğuz kitap okuyor. 
2. Ayşe ip atlıyor. 
3. Top çantanın yanında. 
4. Bahçede çiçekler var. 
5. Kızlar yüzüyor. 
6. Kedi masanın altında 
1. Alinin balonları var. 
8. Bebek uyuyor. 
9. Tren gidiyor. 

10. Serkan oyuncakları ile oynuyor. 
11. Arzu ağaca çıkıyor. 
12. Çocuk televizyon seyrediyor. 
13. Yavuz bisiklete biniyor. 
14. Ağaçta el:iııalar var. 
15. Köprünün altından otobüs geçiyor. 
16. Bardaklardan biri kırık. 
17. Kedinin sütü şişede. 
18. Oğuzun saati düştü. 
19. Aynur yatağını düzeltti. 
20. Kızlar dondurma ~ıyor. 
21. Murat balık tutuyor. 
22. Cem'in tavşanı var. 
23. Çocuklar top oynuyor. 
24. Ahmet babası ile kalıvaltı yapıyor. 
25. Zeynep bahçede 
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EK evam 



~-

3 



3.s-
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EK 5 evam 

3 



r 3.6 
1 

1 

115 

EK -devam 

1 
.. 

3 



,, 
1' 
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3.8 

117 

EK devam 

1 2 

3 
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.- -

-

----



3.10 

119 

EK evam 



3.11 

120 

l!lK 5 devam 

1 2· 

3 



.3. 12 

121 

EK evam 

3 2 
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EK 5 evam 

3 



-

( 
3, 1Lt 1 

1 

123 

EK5 evam 

2 



124 

EK 5 evam 

3 



125 

EK 5 evam 

2 



----------------~-------

1 
' ' 

126 

EK 5 evam 

2 

3 



/ 
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EK 5 evam 

\1 

/f 
2 

3 



128 

} 

3 



3. 2.o 

129 

4 



.5.;2.1 

130 

EK 5 evam 



. . . : . : . ·. · ... . ,. . . . ... . ... 

131 
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• ' H\ 

.. --
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EK 5 evam 

3 \ 4 ı 
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EK 5-devam. 

:Bd.:uM lt. RESİM-SÖZCÜGE VE CÜMLEYE BÖLÜMÜNDEKİ SÖZCÜKLER VE CÜMLELER . 

ı. k: oyun 

kelebek 

kemik 

kurt 

2. gözlük 

güneş 

gövde 

gökyüzü 

3. balJ.k 

bayrak 

bardak 

bilet 

4. kar ne 

kalem 

layık 

kapı 

5. çınar 

çay 

çiçek 

çocuk 



EK 5-devam 

6. Onur salıncakta sallanıyor. 

Onur sayı sayıyor. 

Onur bahçede oynuyor. 

Onur salıncağa binecek. 

7. Kelebekler ağlıyor. 

kelebekler uçuyor. 

koyunlar uyuyor. 

kelebek uçuyor. 

8. Ayşe ayakta 

Ayşe arabada 

Ayşe a~acın· altında 

Ayşe ağlıyor. 

9. Masada bardaklar var. 

masada balıklar var. 

masada bebek var. 

bardaklar masanın altında. 

].36 
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EK 5-devam. 



'" 

' , ,, \ ' 

EK 5-devam 

o o o 

ı J Jlll • J 

. 
• • • 1 ' 

142 

' .. 



143 

EK 5-devam 



'-t. 8 144 

EK 5-devam 

1\ \ \ J ll' ~~ 
lll\/ 1\J ~ ~ 
Jtllt lll ttlll 
~ 



145 

EK 5-devam 

! 



146 

EK 5-devam 

\lll ı -



-

EK 6 
DENEKLERİN ODYOGRAML.ARI 147 

Denek 1 
-20 SAF bES EŞIK ODYOGRAMI 

-10 : ı : 
D ı ı ı ı 

10 .... ! ı ! ı..: 
s. 

!O ' '\ i ı J 
~ 80 ' ~ .. " ! -r ı L". ... 

40 ~\ rd\ 1\1\ ~, r, 1\iY' 
~ 
·ı;; 60 

,, 
"-~ --.,:: ) 

_; 60 -,~ 1 \l~ ~'· ·' ' ' ! 
> f',.. ı ;.:=: .)! 70 ı ~-
., 

80 
f-1. 

ı 
.§ i ı i .:=- eo 

100 ı ı ı 

110 '· ~~ •' j ı ı 
120 ı !'-., ı 

'125 250 i OO 1000 2000 4000 8000 

Dene k 2 
-20 

SAF bES EŞIK ODYOGRAMI 

-10 : ! : 
o ı l ı ı 

10 .... ! 1 ! ı~ 
~ ' '\ ı ı ı ,f-. 

)<' 

• s-a 
D:vr:::::::~erı~rf lle (Hine) 
se_f fSS ortalaması (dB lle) 

~a~ ... ~.LLE:. _____ .... 
soı ... N.I.:..... .. ~ .......... -

Stapedial reflex (lpsi/contre) 
600 1K 2K 4K hz. 

sa1) --·-----· 

sol ----------~----- -
Tedirgin edici ses yüksekiiili 
(dar bant gürültüsü) 

250 500 . 1,:K 2. K 4 K hz, 

j sei:j 

Davranış yok det)erleri ile (Hine) 
saf ı;es ortalaması (dB ile) 

saa __ .1:/)J __ 

Hf.--.:~__.,.;.>H-+++-i..-!<++-1 ··soı ...•. /t.E ··············-
20 u: 

' "-' -: ı '·"' 30 
\ \ :", 1\ i\ ~, r, 1\ly ... 

40 ~ ,, ı \ '1 
·~ 50 ... 60 '\ \j' ' '!' ' ·;;: ., 

70 ı ı i 
"' ., 

80 ı ı 
E ...... i ı 1 
~ 90 

100 -~ ;:::!-1 ı ı 

110 i ~ ı ı 
ı ~-- ı 

120 
125 250 iOO 1000 2000 4000 8000 

Frekans (Hz) 

Dene k 3 -
-20 SAF bES EŞIK ODYOGRAMI 

-ıo ; : : 
D ı ı ı ı 

10 .... ! 1 ! i..: 
~ 20 ' '\ ı ı 
u: '·' 1 ı L". - 80 ' ... 40 \ \ :--, ~' 1\ '1\IV ~ 

:~ 
60 

,, \ '1. 
60 ~ \i\ \ \ ' ! 

~ 70 ı ı 

" 80 ! ı ı. 
.§ i ı i .: 90 

100 
-~ ı ! ı 

110 
.., :::t-... i ı ı 

120 ı ! 
125 250 iOO ıooo 2D o cooo 8000 

Den-ek 4 
-20 

SAF bES EŞIK ODYOGRAMI 

-10 : ! 

o ı ı ı ı 

10 ' ı L~ 
s !O 

' ,, i ı i '" u\ '-' ı ı ~". - ao ' ... 40 
\ \ .i\ 1\1\ 1\ ' 1\ IV 

~ ,, \ \ 
1 60 

'~ \i\ i'\\ 'V 
10 

l 70 ı 1 i 

~ 80 ı ı J 

~ to ı : i 
ıoo 

! i 

110 
i ı ı 

' ı ( ) ı . ! 

. Stapedial reflex (ipsi/contra) 
500 1K 2K 4K hz. 

sa§ -----.:---
sol ______ ..... -~--

ı 
ı Tedirgin edici ses yüksekiilli 

(dar bant gürültüsü) 
250 600 1K 2K 4K 

i 
hz.; 

saij 
sol 

Davranış yok de~rleri lle (Hine) 
saf ses ortalıımnı (dB lle) 

&a!j JJ .. J....c._ 
sol .. JO"J. .... _ ......... 

Stapedial refle·x (ipsi/contra) i 
600 1K 2K 4K hz. 

saıı .... ·----
&ol ___ .. ____ .............. . 

Tedirgin edici ses yüksekli9i 
{der bant gürültüsü) 

250 600 1 K 2 K 4 K hz.! 

-
i 
i 

Davranış yok deOerleri lle (Hine) 
ı 

sel &as ortetaması (dB lle) i 

1 2 'Z. 
:~ ... L!.~::~:===-

Stapediaı reflex (ipsl/contra) 
600 1 K 2 K 4 K ' hı. 

NO----~ 

eol ............... _ .............. .. 

Tedirgin edici ••• yüksekiiDi 
(der bant gürültüsü) 

250 600 1 K 2 K 4 K hı: 
i 
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Denek 5 SAF bES EŞIK ODYUGR~~n 
·-20 
-10 

o 
10 

~ 20 
"1 

80 

"" 40 ::ı. 
-ı;; 110 
_; 60 .. 
ı:)l 10 

" 80 

~ 90 
ıoo 

-110 
120 

ı ! 
ı 1 ı ı 

' ! ı ! li 
' '\ 1 ı 1 

' ~ .... : 1 L". 
~ 1', 1\ .1\ ' C\. IV 

'~ ~ i:'-~ 'i.. V' 
".ı. '\ 

ı 1 
.._ 

i-.ı i 
1 1 

i ı ı 

........ 1 ı Jt::'ı 
"K ~ r-ı ı 

1 ! y 
12> 2>0 liOO 1000 2000 4000 11000 

Frekans (Hz) 

Denek ~ 
-20 · '!AF !>ES EŞIK ODYOGRAM1 

-10 ı 

o 
10 

ı ı ı ı 

' ! i ! ii 
6' 20 "i 

80 
' 'i: 1 ı ı ,f,. 

' ~ .... T ı ,;,. 

"" 40 ::ı. 
·ı;; 110 

·~ 60 

" 10 "' " 80 

J 90 
JOO 

\ \ r, 1\ 1\i\ 1\l\ \1).-
'\ ~ 'i.. ~ ':( 

~~ -~ ' \'. '!' '! 
ı 1 i 
ı ı ı 1 

.,... i ı 1 1 

\ ı : ı 

JJO 
120 """" 

ı ı 

't ·"' '-H . ·:-ı. 
125 2oo liOO 1000 2000 40~ 8000 

Frekans (Hz) 

Denek 7 
SAF !ıES EŞIK ODYOGRAMI -20 

-ı o ı ı : 
o 

JO 

ı ı ı ı 

' ! ı ! j 
~ 20 "1 

ao 

"" 40 ::ı. 

·~ 50 

·~ 60 

" 70 "' " 110 ll 
~ 90 

JOO 

JJO 
120 

' 'i: ı ı i 

' \-. ! : ı ,;,._ 
\ \ ı, i\ .i\ ' \.IV 
'\ ' 'i.. 

-~~ ~\l ' ,: \ ' ' '! 
ı ı 

h 
T ı 1 

~ i ı i 
ı 

'" ; r:::: t'-- 1 ı 
1 • ~ pl 

• ~IEX ı7L ~ 
lt " ~ ( 

Davranış yok cieı!erleri lle (Hin . 
aa! ses onalaması (dB lle) 

-lo2- · sal:j ··-·······-····-··-

aol •. ../P...!?.. '············ 
Stapedial retlex (lpsi/contra) 

600 1K 2K 4K hz. 

saC) -·-----· 

sol ···--·········-·······-··· 

sa!j 
sol 

Tedirgin edici. ses yüksektieli 
(dar bant gurülıüsü) 

250 600 1 K 2 K 4 K hz. 

Davranış yok deC)erleri lle (Hine) 
aaf ses ortalaması· .(dB ile) 

saC _ _f_'ö.Ş--
sol _ .. .f./.3...: ............... . 

Stepedial reflex (ipsi/oontra) 

148 

600 1 K 2 ~ .~ :~.. hz.- ı· ' 

saCj _ . ....:::::=:........:::::':' .. 
sol --~C.---~-- . 

saıı 
sol 

Tedirgin edici ses yüksekiilli 
(dar bant gürültüsü) 

250 600 1 K 2K 4K hz. 

Davranış yok. deııerleri ile (H ine) 
uf ses onalaması (dB ile) 

aaij ,..../.a:z__· _ 
1101 _lQ . .ı:;) ....•. ,-.. - .• 

·sıapeclial reflex (lpsi/contra) 
.600 · 1 K . 2 K 4 K hz. 

18~-----

1101 ---·----·--

Tedirgin edici :ses yüksekli!ji 
(dar bant gürültüsü) 

250 500 1K 2K 4K hL 

125 250 liOO 1000 2000 4000 8000 68ı:i . 

Denek 8 
-20 
-ıo 

o 
10 

~ 20 "1 
80 

"" 40 ::ı. 

J ~o 

60 

~ 70 ., 
80 e 

§ eo 
100 

JlO 
128 

SU !ıES EŞIK ODYOGRAM1 
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\ \ '\ 1\ \1\ \iV 
'\ -\: \ 

-~~ \l' ' \ \)' ll! 
ı ı 

T ı ı 

i ı ı 

::: ...... -ı :.-:ı ~ 'ı 
'"l'V'.: 1 . ..V J 

ı 1 i 

Davranış yok deııerleri lle (Hine) 
aııf aııs onelamaşı (dS lle) 

IC~ 
aaıı~-~····:·-
aol --·---············-······-·· 

Stepedial reflex (lpsijcontra) 
600 1K 2K 4K hL 

··ıı ----

aol --·---·-···-······· 

Tedirgin tldici •es yükaeklilii' 
(der bant gürültüaü) 

250 500 1 K 2 K 4 K . tız., 

i 
12~ lbO loOO JOOO 2000 4000 1000 aal) 1 
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"Davranış yok dellerleri lle (H ine) 1 
aat ~s ortaleması (dB lle) 

•e!l-~----
aoı .__9.-::J. ... -......... __ 

Stııpedial reflex. (ipsi/contra) 
600 1 K 2K 4K" hı. 

saıı------

501 ---·------··· 

nıı:ıirgln edici ııes yüksekli!li::ı 
(der bant gürültüsü) · 

250 600 1 K 2K 4K hz. 

saıı 
BOl 

..,. ""' .... , .••• ···~· lı saf aes orteleması (dB ile) 

sal! __ !_Lif:.__ f _ 
101 -~:::~;·~~~~~:U(ipsi/contra) ~-~ 
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Davranış yok de~erleri lle (Hine) 
u! aes ortefaması (dB lle) 
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.. 
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Stapedial reflex (ipsi/contra) 
600 11( 2K 4K tız.i 

salı-----

sol ---------· 

Tedirgin edici ses yüksekliı:ii 

• (dar bant g~rültüsü) 
250 500 1 K 2K 4K hz.: 

Davfanıf yok deı:Jerleri ile (Hine) 
ııaf ees onalaması (dB ile) 

181:! '_jJ.k~· -·: -·· 
sol _iJL .. ------·---

Stapedial <eflex (ipsi/contra) 
600 1K 2K 4K hz. 

saı:ı 

sol .................................. .. 

aat) 
sol 

Tedirgin edici ses yüksekıi{ii 

(dar bant gürültüsü) 
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Devrenıt yok deOerleri lle (Hine) 
NI 8e5 onelaması (dB ile) 
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Davranış yok de!jerleri lle (Hine) '· 
aat ses onalaması (dB lle) 
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Stapedial reflex (ipsi/contra) 
600 1K 2K 4K hz. 
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