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BMLDM I 

GİRİŞ 

Problem 

Toplumsal yaşamda, kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber 

v.b. bakımından bir alış veriş söz konusudur. İletişim olarak nitelendire

bileceğimiz bu alş veriş türünün değişik biçimlerde tanımını yapmak mümkün

dür. Çoğu kez iletişim kavramı, dil ve konuşma terimleriyle eş anlamlı o

larak kullanılmaktadır. Ancak iletişim, konuşmadan daha kapsamlı bir terim

dir (Konrot, 1986). 

Joan Tought (1976) iletişimi, "bir başkasına kimi bilgiler aktarma

yı hedeflernek ve bir başkası tarafından hedeflenerek aktarılabilecek mesa

jın algılanabilmesine hazırlıklı olmak" biçiminde tanımlamaktadır. Diqer 

yandan Morgan (1981) iletişimi "bir·organizmanın üretti5i başka organizma

lar için anlamlı olan ve böylelikle onların davranışlarını etkileyen sin

yallerden" oluştu~unu belirtmektedir. Burada sözü edilen sinyalıerin işa

retler ve semboller oldu5u vurgulanmaktadır. 

Wilkinson (1975) insanlar arasında kullanılan iletişim volları qör

sel yolla, devinim yoluyla, dokunma yoluyla, konum yoluyla, koku ve tat 

yoluyla, dil eşlikli yolla ve dilsel yolla iletişim biçiminde yedi sınıfta 

toplamaktadır. İletişim yollarından biri~i olAn dtlsel yolla iletişim de

nince aklımıza kuşkusuz insanların dili araç olarak kullanmaları gelmekte

dir (Toptaş, 1989). Dil, iletişim amacını gerçekleştirmek için kullanılan 

bir araçtır, fakat tek araç değildir (Konrot, 1986). 



Dil, fikirlerin düşüncelerin, anlam ve dilbilgisi kurallarına gBre 

kullanıldığı semboller yoluyla iletişimidir. Dolayısıyla dil, sağırların 

işaret dilini, dokunsa! sembol sistemini (Braille) ve geleneksel yazı di

lini içermektedir (Hallahan, 1978). İnsan iletişiminde dil denildiğinde 

aklımıza insanların kendi aralarında kullandıkları sözel dil gelmektedir. 

Sözel dil duyguların, düşüncelerin sözcüklerle ifade edilmesidir ve insan

lar dili düşüncenin aracı olarak kullanırlar (Toptaş, 1989). Sözel dilde 

söze dönüşmüş düşünce hem ses hem de yazı ile ifade edilebilir. Konuşma i

se sözel dilin seslerle ifade edilme biçimidir, aşamasıdır (Konrot, ·1986). 

Konuşmanın, insan yaşamındaki yeri ve önemi çok büyüktür. Cebiroğlu 

(1963) konuşma, "bazılarına göre dilin sözlü ifade kısmıdır" derken, Özsoy 

(1982) konuşmayı, "kişinin kendisi ve çevresiyle dengeli ilişki kurma ve 

sürdürmesine yarayan geleneksel im(sembol)lerin yer aldığı tüm bedensel 

tepkiye dayanan bir iletişim dizgesi (sistemi)" olarak tanımlamaktadır. 

Günlük yaşamımızda, psikolojik gereksinimlerimizde dahil pek çok ge

reksinimimizi konuşma yoluyla karşılarız. Stevens ve Nichols (1974) "uya

nık olduğumuz sürenin %75'inin sözlü iletişimle geçtiğinin bunun %30'unun 

konuşma, %45'inin dinlenme şeklinde kullanıldıqını" belirtmektedir (Özsoy, 

1982). 

Konuşmanın Gelişimi 

Konuşma seslerin üretflmesi ile başlar. Reb8k, ses çıkarırken dil 

ve dudaklarını hareket ettirir ve kendi seslerinin bu hareketlerle deoişti

ğini keşfeder. Değişik hareketler yapmada ve kendi yarattığı sesleri işi

tip yeniden üreterneye gayret etmede pek çok deneyimden sonra, bu sesleri 

kendi konuşma organlarındaki belirli hareketler, pozisyonlar ve gerilim 

.duyuları ile birleştirmeyi giderek öğrenir (Renfrew, 1972). Annesinin çı

kardığı sesleri taklid etmeye çılışır. Aynı zamanda mırıldanmada, ses oyu

nunda, çevresindeki modellerin anlamı ya da esas taklidi olmaksızın yansı-
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tarak ağız ve gırtlak hareketleri yapar (Hahn, 1972). 

Oniki ile onsekiz ay dolayında çocuklar doğru ve gerçek konuşmaya 

geçişe hazır hale gelmeye başlarlar. Bu dönem başında çocuk bir kaç söz

cüğü çıkarabilir durumdadır (Özsoy, 1982). İki-üç yaşları arasında daha 

çok sesleri yerleştirme çabası ve kelime sonlarındaki sessiz harflerin yu

tulduqu gözlenmektedir. Pek çok bireysel sesler çıkarıldıoı halde genel o

larak konuşma anlaşılabilmektedir. Ancak yanlış cümle kuruluşundan dolayı 

bir takım anlaşmazlıklar görülmektedir. Üç-dört yaşları arasında konuşma

nın yaklaşık %90'ı anlaşılabilmektedir. Cümle kuruluşlarında zorlanmalar 

ve birP.ysel kelimelerde yanlış eklemleme gözlenilebilmektedir. Dört-beş 

yaşları arasında bazı seslerin halen yanlış çıkarılabilmesine ra~men konuş

ma düzgün ve anlaşılabilir düzevdedir (Bryan ve Bryan, 1982). 

İlkokul çağına qeldininde çocukların çonunluQU yukarıda kısaca be

lirtilmeve çalışılan konuşma dönemlerini aşmış olurlar. Fakat bireysel ay

rılıklar konuşmada da qörülür (Özsoy, 1982). 

Konuşma ~zDrü 

Konuşma, çeşitli nedenlerle bazı birevlerde özürlü olabilmektedir. 

Mzsoy (1974) özürlü konuşmayı, "konuşmanın akışında, ritminde, vurguların

da tizlininde, ses birimlerinin çıkarılışında, eklemlenmesinde, anlamında, 

anıaşılmasını etkileyecek duruş, jest ve mimiklerinde dikkati çekecek dere

cede ve sürekli olarak farklılık bulunması hali" olarak tanımlamaktadır. 

Konuşmanın insan yaşanındaki önemi ve yeri kuşkusuz konuşması özür

lü birevi bir çok yönden olumsuz olarak etkilemektedir. Her şeyden önce 

konuşmanın yooun bir biçimde yer aldıqı toplum yaşamında birevin konuşması

nın özürlü olması bazı yaşam güçlüklerine neden olabilmektedir. Bu güçlük

ıerin yanısıra bireyin kendini farklı hissetmesi onda, çeşitli psikolojik 

ve sosyal oroblemleri beraberinde getirmektedir. 

Konuşma özürünün okul çaqında bulunan öğrencilerdeki yaygınlık ora-

3 



nına ilişkin başta A.B.D., Kanada ve İngiltere'de olmak üzere pek çok araş

tırma yapılmıştır. Araştırmalar sonucunda elde edilen oranlar genellikle 

%3,5 ile %10 arasında de~işmektedir (Kirk, 1983; Özsoy, 1982; Sefer, 1985; 

Yazıcıoğlu, 1985). 

Konuşma özürünün pek çok türü vardır. Özsoy (1982) bunları A kümesi 

ve B kümesi konuşma özürleri diye iki guruota toplanmaktadır. A kümesi ko

nuşma özürleri içinde. gecikmiş konuşma, eklemleme bozukluou, ses bozukluqu, 

ritm bozukluğu, işitme özürüne baolı bozukluklar, yarık damak ve dudak ya

pısına baqlı bozukluklar, beyin özürüne baqlı bozukluklar, yabancı dil ve 

bölgesel konuşma ayrılıkıarına baqlı özürler yer almaktadır. B kümesi ko

nuşma özürleri içinde ise duruş özürleri, jest özürleri, mimik özürleri 

yer almaktadır. 

Eklemleme Bozukluqu 

Konuşma özürü türleri arasında en yayqın olanı eklemleme bozukluqu

dur. Bu konuda v0pılan araştırmalarda eklemleme bozukluounun, konuşma özür

leri içerisinde oranı %60 ile %93 arasında deoişmektedir (Johnson, 1956; 

Özsoy, 1982; Sefer, 1985; Tuncer, 1985; Yazıcıo~lu, 1985). 

Özsoy (1982) eklemlerneyi "soluqun gırtlaktan sonra [i:;iind.i k:CrıP. :ıroanla

rında konuşma dilimizin geleneksel sesleri haline dönüşüp, biçimlenmesi" 

olarak tanımlarken, eklemleme için artikülasyon, bo9umlama, oynaklama, te

laffuz gibi terimierin kullanıldıqını vurgulamaktadır. Ancak soluqumuzun, 

~onuşma dilimizin geleneksel seslerine dönüşüp biçimlenmesi sürecinde bazı 

hatalar meydana gelebilmektedir. Bu hataların, konuşma qelişiminin tamam

lanması beklenen ileri yaşlarda tutarlı bir biçimde görülmesi durumunda ek

lemleme bozukluou denilen bir tür konuşma özürü söz konusu olmaktadır. Ge

nellikle eklemlernede yapılan hatalar; düşürme-atlama, ekleme, değiştirme 

ve bozma şeklinde sıralanmaktadır (Kirk, 1983; Özsoy, 1982). Bu hatalara 

eklemleme bozukluğu türleri de denildiği olmaktadır (Bilir, 1986; Hallahan, 
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1978; Kirk, 1983; Özsoy, 1982). Bu türler bazen tek başlarına bazen de bir

likte görülebilmektedir. 

Sesin düşürülmesi ya da atlanması.- Çocuqun bir sözcüqü oluşturan 

seslerin bazılarını çıkarmaması ya da atlayarak söylemesidir. Örneğin "ka

pı" yerine "apı" gibi. 

Sesin değiştirilmesi.- Çocuğun sözeCık ortasında,başında, sonunda 

kendisine güç gelen sesi, kolay çıkarabileceqi bir sesle deaiştirerek söz

cük oluşturması dır. ''Arı" yerine "av ı" gibi. 

Sesin eklenmesi.- Çocuğun sözcük içinde olmadıqı halde başka sesle

ri sözcüge ekleyerek söylemesidir. "Saat" yerine "sahat" gibi. 

Sesin bozulması.- Çocuoun sözcük içerisindeki sesleri oldu~undan 

farklı ve bozuk olarak çıkarmasıdır. ÖrneD,in "karagöz" verine "kaxgöz" gi

bi (Bilir, 1986; Özsov, 1982). 

Eklemleme Bozuklu~unun Nedenleri 

Çocukların konuşmalarında pek çok ve deqişik nedenlerden ötürü ek

lemleme bozukluou görülmektedir. Genellikle eklemleme bozukluounun neden

leri yapısal ve işlevsel olarak iki küme altında toplanmaktadır (Özsoy, 

1982). 

Yapısal nedenler: Konuşma görevi, çeşitli organlarımızın ortaklaşa 

işleyişiyle gerçekleşir (Aksan, 1982). Daha önce eklemleme tanımında sözü 

edilen üçüncü küme konuşma organları adı altında toplanan organlar insan 

sesinin biçimlenmesinde önemli rol oynayan organlardır. Boğaz, burun ve a

ğız boşluğunda yer alan bu organlar; dudaklar, dişler, alt ve üst çene, 
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dil, sert ve yumuşak damak, küçük dil, gibi organlardır (Özsoy, 1982; Se-

len, 1979). Bu organlarda görülen yapısal ve işlevsel bozukluklar her za-

man olmasada sıklıkla eklemleme bozukluklarına neden olmaktadır (Backus, 

1943). 

Dudak.- Dudaklarda en çok görülen yapısal bozukluk üst dudak yarık-

lıgıdır. Buna tavşan dudakta denir. Dioer yandan dudakların olaqan dışı 

ince va da kalın oluşu çıkarılan sesleri etkileyebilir. Ayrıca uzun süren 

dudak varaları sonradan alışkanlık haline dönüşüp, eklemleme bozukluMu ne-

deni olabilmektedir (Özsoy, 1982). 

Diş.- Diş eksikliMi, hatalı diş protezleri, ön üst ve alt dişlerin 

tam üst üste çakışır biçimde yada alt ön dişierin üst dişlerden daha öne 

doMru basacak biçimde bir oturuşma yapısı qöstermemesi halinde eklemleme 

bozuklunu qörülebilmektedir (Knpp, 1952; Özsoy, 1982). 

Çene.- ~Jormal eklemleme için alt ve üst çenelerin birbiri [jzerine o-

turuşma saqlaması gerekir. Oturuşma bunun aksine ise va da alt çenenin aşa-

9ı yukarı, saoa sola donru devinim yeteneni sınırlı olursa eklemleme bozuk-

lu~u qörülebilmektedir (Özsov, 1982). 

Dil.- Dilimizin cil yataoı va da ağız boşluquna oranla aşırı büyük 

ya dakÜç[k olması, dil banı denilen dil altından alt çeneye docru uzanan 

baolantının çok öne cor.ru uzanmış olması, dil kasları ve sinirlerindeki bo-

zukluklar, dil ucunun olacan dışı kütlüğü, dil yaraları gibi durumlar ek-

lernlemevi olumsuz yönde ektilemektedir (Özsov, 1982). 

Damak.- Damanın aşırı derecede yüksek ya da düz oluşu, varık damak 

oluşu, yumuşak damak diye adlandırılan kısmın gerekli yumuşaklıktan yoksun 
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ya da felçli olması, yine yumuşak damakla onun bitimi olan küçük dilin ya

rıklığı eklemleme bozukluğu nedenleri arasında sayılabilmektedir (Özsoy, 

1982). 

Konuşma organlarındaki bu bozukluklar bazen yalnızca bir organda 

sınırlı kalırken bazen birden fazla organda birlikte görülebilmektedir.Di

ğer yandan konuşma organlarının işleyişini kontrol eden sinir sistemi ya 

da merkezi işlemeide bir aksama olması eklemleme bozukluğuna neden olabil

mektedir (Blakeley, 1972; Hahn, 1949; Konrnt, 1988). 

İşlevsel nedenler: Eklemleme bozukluğu nedenlerinin diğer bir bölü

münü oluşturen işlevsel nedenler; işitme kaybı, zihinsel gerilik, yanlış 

öğrenme ve duygusal problemleri içermektedir. 

İşitme kaybı.- Doquştan ya da sonradan meydana gelen işitme kaybı

nın, çocu~un konuşma gelişimini olduou gibi konuşma seslerini eklernlemesi

ni de olumsuz yönde etkilernesi beklenir. Çünkü işitme engelli çocuk,sesle

ri ayırt etmede bazı güçlüklerle karşılaşır. Bunun sonucu olarak işitme 

enqelli çocuklarda eklemleme bozuklu~u daha yaygın olarak görülebilmekte

dir (Blodgett, 1971; Keser ve Beder, 1981; Özsoy, 1982). 

Zihinsel gerilik.- Konuşma öğrenilen bir davranış olduğuna göre ko

nuşma gelişiminin zeka ile banıntılı olduğu kendiliğinden ortaya çıkar 

(Cebi~lu, 1963). Nitekim Jersild (1979), zihin düzeyi ile konuşma gelişi

mi arasında yakın bir ilişki bulunduğunu belirtmektedir:- Yine Johnson 

(1956), zeka geriliğinin konuşma özürünün tek nedeni olamayacağı, fakat 

konuşma geriliÇi ile zeka geriliqi arasında bir paralellik olduğunu .öne 

sürmektedir. 

Bu konuda yapılan araştırmaları qözden geçiren Wilson ve Sterr 
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(1971) geri zekalı çocuklarda konuşma özürünün yaygınlık oranının %8 ile 

%79 arasında değiştiğini belirtmiştir. Bu oranlar içinde en düşük ve en i

yimser olan %8 oranı bile normal çocuklarda elde edilen orandan daha yük

sektir. Bu da geri zekalı çocuklarda konuşma; dolayısıyla eklemleme bozuk

luğunun ne denli yaygın olduğunu göstermektedir (Eripek, 1989; Özsoy, 1982; 

Pamir, 1977). 

Yanlış öqrenme.- Konuşma gelişiminde aile ilk öqrenme ortamını oluş

turmaktadır. Aile üyeleri her şeyden önce model olarak çocuğun başarısını 

etkilerler. Bu yönüyle aile üyelerinden biri ya da bir kaçında eklemleme 

bozukluğunun olması, çocuk için uygun olmayan bir model oluşturur. Bu du

rumda çocukta hatalı sözcükler çıkarma davranışı yerleşmektedir (Dunn,1963; 

Hallahan, 1978; Czsoy, 1982). 

Bunun yanısıra ailenin çocuna yönelik aşırı koruyucu ve reddeder 

tutumları, diner yandan evde birden fazla dilin konuşulması, konuşmayı olum

suz yönde et~ilPven etmenlerin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır (Mzsoy, 

1982; Özsoy, 1989). 

Duvousal oroblemler.- Çocuoun içerisinde bulundu~u duygusal qliçlük

ler onun konuşma qelişimini etkiler.Bu yönüyle yeni bir kardeşin conumu, 

mevcut alışıla oelen düzende meydana qelen önemli deoişiklikl~r, yaşanılan 

korku ve heye~an verici olavlar, anne-babanın uyum problemlerinin olması, 

anne-babanın çocuk yetiştirme yöntemindeki yanlıslıkları çocu5un duyousal 

qelişimini çeşitli yönleriyle engeliernektedir (Johnson, 1956; Wyatt, 1940; 

Özsoy, 1982). 

İlgili Araştırmalar 

Ülkemizde eklemle~e bozukluquna ilişkin vaoılmış bazı araştırmalar 

vardır. Aşaqıda bu araştırmalar kısaca özetlenmektedir. 
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Sefer (1985) araştırmasında; konuşmalarında eklemleme bozukluğu gö-

rülen çocuklarla, konuşmalarında eklemleme bozukluğu görülmeyen çocukların 

birbirine yakın sesleri ayırt etme durumlarını araştırmıştır. Bulgulara gö-

re eklemleme bozukluğu gösteren çocukların ses ayrımında normal konuşmaya 

sahip çocuklara göre daha fazla güçlükle karşılaştıkları belirlenmiştir. A-

raştırma grubuna giren çocukların %4.63'Unde eklemleme bozukluğu olduğunu 

saptamıştır. Eklemleme bozukluğu gösteren çocukların %1.75'ini kız, %2.28' 

ini erkek çocuklar oluşturmaktadır. Eklemleme bozukluğu gösteren erkekle-

rin oranı kızlardan daha yüksek bulunmuştur. Eklemleme bozukluğu gösteren 

çocuklarda, eklemleme bozukluğu türlerinden en yaygını %93 oranında değiş-

tirme türü bozukluk bulunmuştur. Bunu %20 oranı ile bozma türü bozukluk iz-

lemektedir. 

Yazıcıoğlu (1985) tarafından yapılan araştırmada eğitilebilir geri 

zekalı çocuklarla, normal zihinsel yetenekli çocuklar eklemleme bozukluğu 

gösterme durumları yönünden karşılaştırılmıştır. Sonuçta eğitilebilir ge-

ri zekalı çocuklarda eklemleme bozukluğu daha yaygın bulunmuştur. Diğer 

yandan alt ve orta sosyo-ekonomik düzeyde yer alan çocuklarda eklemleme bo-

zukluğu oranı daha yüksek bulunmuştur. Sefer'in araştırmasında olduğu gibi 

bu araştırmada da eklemleme bozukulğu gösteren erkeklerin oranı daha yük-

sek bulunmuştur. 

Tuncer (1985), konuşma özürl~ çocuklarla, normal konuşmaya sahip ço

cukların benlik kavramları arasında ~farklılık olup olmadığını saptamak ama

cıyla bir araştırma yapmıştır. Bulgulara göre konuşma özürlü çocukların, 

normal konuşmaya sahip çocuklara gö~e daha fazla olumsuz benlik kavramı ge

liştirdiği saptanmıştır. Sefer ve vJzıcıoğlu'nun araştırmalarında olduğu 

gibi erkek çocuklarda konuşma bozuk~uğu daha yaygın çıkmıştır. 
Cambazoğlu (1987), serebral daısililerde artikülasyon bozuklukları-

nın incelenmEsi ve normal gruplarla karşılaştırılmasını amaçlayan bir araş-

tırma yapmıştır. Araştırma bulgularına göre serebral palsili çocuklarda, 
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normal çocuklardan daha fazla eklemleme bozukluğuna rastlanmıştır. Sereb

ral palsili çocuklarda en sık rastlanılan eklemleme bozukulğu türü bozma, 

normal çocuklarda ise değiştirme olarak saptanmıştır. Araştırmada serebral 

palsili çocukların bazılarının çene yapısı ve işleyişindeki bozukluk, diş

lerin noksan oluşu ve düzensiz çıkışı, damağın aşırı derecede yüksek oluşu 

eklemlerneyi etkileyen nedenler arasında bulunmuştur. Ayrıca bu ço=uklarda 

işitme kusurlarına da rastlanılmıştır. Araştırmada, serebral palsili çocuk

lar ile normal çocuklar yaş düzeyleri dikkate alınarak incelenmiş, yaş dü

zeyi arttıkça her iki grupta da eklemleme bozukluğunun azaldığı saptanmış

tır. 

Görüldüğü gibi, Türkiye'de eklemleme bozukluğuna ilişkin yapılmış 

bir çok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmalarda eklemleme bozukluğunun 

olası nedenlerinden yalnızca zihinsel gerilik ve serebral palsi durumları

na ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Eklemleme bozukluğunun olası diğer 

nedenlerine ilişkin craştırma bulgularına rastlanmamıştır. Diğer yandan 

bu araştırmaların hepsi Ankara ili merkezinde yapılmıştır. Genellikle özel 

eğitim alanında yapılan araştırmalar Ankara, İstanbul gibi büyük il merkez

lerinde yoğunlaşmaktadır. Bu illerin dışındaki illleri kapsayan araştırma

ların sayısı hayli azdır. Araştırmanın konusu ve konunun Yozgat ilinde ele 

alınması bu gereksinimlerden kaynaklanmaktadır. 

Araştırmanın temel amacı; Yozgat ili merkezindeki ilkokullara devam 

eden üçüncü sınıf öğrencilerini, konuşmalarının eklemleme bozukluğu yönün

den değerlendirilmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda şu sorulara yanıt a

ranmıştır. 

1. Öğrencilerde eklemleme bozukluğunun yaygınlık oranı nedir? 
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2. Eklemleme bozukluğu gösteren öğrenciler, 

a. cinsiyetlerine, 

b. takvim yaşlarına, 

c. ailelerinin eğitim düzeylerine göre nasıl bir dağılım göster-

mektedir? 

3. Eklemleme bozukluğu gösteren ögrencilerin, ailelerinin öğrenci

deki eklemleme bozukluğunu farketme durumu ve fark ettikleri yaşlara göre 

dağılımları nasıldır? 

4. Eklemleme bozukulğu gösteren öğrencilerin, eklemleme bozukluğu

nun türlerine göre dağılımı nasıldır? 

5. Eklemleme bozukluğu gösteren öğrenciler, olası 

a. yapısal nedenler, ~ 

b. işlevsel nedenler yönünden nasıl bir dağılım göstermektedir? 

Önem 

Araştırma, ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin konuşmalarının eklern

ıerne bozukluğu yönünden değerlendirilmesini amaçladığından, bu sınıflarda 

görev alan öğretmenlere, eğitici personele ve eklemleme bozukluğu gösteren 

öğrencilerin ailelerine durumu açıklayıcı bir nitelik taşımaktadır. 

Eklemleme bozukJLJğunun olası nedenlerini bilmek, yapılacak düzeltme 

çalışmaları için önemlidir. Çünkü, nedenlerin bir kısmı özürü yaratır, bir 

kısmı da özürü sürdürür. Özürün nedeni bilinip ortadan kaldırılmadıkça ya 

da etkisi azaltılmadıkça düzeltme çalışmaları pek verimli olmaz. Bu neden

le araştırmanın, eklemleme bozukluğunun olası nedenleri açısından kamuoyu 

yaratması umulmaktadır. 

Araştırma bulgularının bu alanda bundan sonra yapılacak yeni çalış

ma ve araştırmalara ışık tutacağı umulmaktadır. 
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Sayıltılar 

Araştırmada, şu temel sayıltılardan hereket edilmiştir. 

1. Seçilen örneklem grubu alındığı evreni temsil edebilir. 

2. Konuşma Özürü Tarama Aracı ve Cümle Eklemleme Testi ile geçerli 

ve güvenilir bilgiler toplanabilir. 

3. Okul kayıtlarından öğrencinin kimliğine ilişkin alınan bilgiler 

gerçeği yansıtmaktadır. 

4. Cattel Uluslararası Zeka Ölçeği ile geçerli ve güvenilir bilgi

ler toplanabilir. 

5. Görüşme formları ile aileden ve öğretmenden alınan bilgiler ger

çeği yansıtmaktadır. 

6. Yapısal Bozukluk Bakı Formu ile alınan bilgiler doğru ve yeterli-

dir. 

Sınırlılıklar 

1. Araştırma, 1989-1990 tğretim yılı birinci~neminde Yozgat ili 

merkez ilkokulları üçüncü sınıfta ö~renim gören öğrencilerden seçilen ör

neklem grubuyla sınırlıdır. 

2. Öğrencilerin duygusal ve sosyal durumlarına ilişkin edinilen bil

giler, Aile Görüşme Formu ve ~ğretmen Görüşme Formunda yer alan bilgilerle 

sınırlıdır. 

3. Öğrencideki yapısal bozukluğa ilişkin bilgiler, Yapısal Bozukluk 

Bakı Formundaki bilgilerle sınırlıdır. 

Tanı~lar 

Konuşma özürü: Konuşmanın akışında, ritminde, vurgularında, tizli-
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ğinde, ses birimlerin çıkarılışında, eklemlenmesinde, anlamında, anıaşılma

sını etkileyecek duruş, jest ve mimiklerinde dikkati çekecek derecede ve 

sürekli olarak farklılık bulunması hali (Özsoy, 1974). 

Eklemleme bozukluğu: Konuşmada, sözcüklerin meydana getirilmEsi sı

rasında, konuşma dilimizdeki geleneksel ses birimlerinin düşürülmesi-atla

ması, olmayan sesin eklenmesi, değiştirilmesi ya da bozulması (Özsoy, 1974). 

Zeka bölümü: Zeka ölçekleri ile saptanan zeka yaşının, takvim yaşı

na bölünüp, yüzle çarpılmasından elde edilen ve zeka düzeyinin belirlenme

sinde kullanılan sayıdır (Çağlar, 1985). 
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BÖLÜM II 

YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, araştırmanın evren ve örnekle

mi, araştırmada kullanılan verilerin toplanması ve işlenmesi, bilgi 

toplamada kullanılan araçlar ile verilerin çözümlenmesine ilişkin a

çıklamalar yer almaktadır. 

Araştırmanın Modeli 

İlkokul öğrencilerinin konuşmalarının eklemleme bozukluğu Y,ö

nünden değerlendirilmesini amaçlayan bu araştırma ''Betimsel" bir araş

tırmadır. 

Evren ve Örneklem 

Evren: rıraştırmanın evrenini, Yozgat İli Merke-zindeki 18 ilko

kulda bulunan 47 üçüncü sınıf oluşturmaktadır. Evreni oluşturan okul

lar bulundukları bölgelerin sosyo-ekonomik düzeylerin yönünden üst, 

orta ve alt olarak üç bölgeye ayrılmıştır. Bu ayrımın yapılmasında 

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İstatistik Şubesi verilerinden ya

rarlanılmıştır. Okulların, bulundukları bölgelerin sosyo-ekonomik dü

zeylerine göre dağılımları Çizelge 1'de verilmiştir. 

Çizelge 1'de görüldüğü gibi üst sosyo-ekonomik bölgede 2, orta 

düzeyde 10 ve alt düzeyde ise 6 ilkokul bulunmaktadır. Okulların düze

yine göre; üst düzeyde B , orta düzeyde 23, alt düzeyde 16, toplam 47 

üçüncü sınıf bulunmaktadır. 



Örneklem: Araştırmanın örneklemi; okulların bulundukları bölge

lerin sosyo-ekonomik düzeyi dikkate alınarak oranlı küme örnekleme yo

luyla belirlenmiştir. Oran olarak 2/3 oranı benimsenmiştir. Buna göre 

üst sosya-ekonomik düzeyinde 5, orta sosya-ekonomik düzeyde 15, alt 

sosyo-ekonomik düzeyde 11 üçüncü sınıftan toplam 31 üçüncü sınıf araş

tırma örneklenimi oluşturmaktadır. 

ÇİZELGE 1 

YOZGAT İLİ MERKEZ İLKOKULLARININ BULUNDUKLARI 

BÖLGELERİN SOSYO EKONOMİK DÜZEYLERİNE 

ÜST 

S:karya İlkokulu 

Cumhuriyet İlkokulu 

GÖRE DAl;ILIMI 

ORTA 

B:Jzok İlkokulu 

Essltcpe İlkokulu 

Fatih 5Jl tan Mehret İlk. 

G:ızi Paşa İlkokulu 

Yavuz Selim İlkokulu 

Erd:ığgl Pkdağ İlkokdu 

Alacalıoğlu İlkokulu 

M.Pkif Ersoy İlkokulu 

Gülaylar İlkokulu 

Celal Atik İlkokulu 

ALT 

Pğctı EfEITli İlkd<ulu 

Atatürk İlkokulu 

Atatürk İlköğretim Okulu 

SülelfTBl Sırrı İçöz İlkokulu 

Vali Earan İlkd<ulu 

Ziya GJkalp İlkı::kulu 

Veriler ve Toplanması 

Araştırmada, örnekleme giren sınıflardaki öğrencilerin konuşma

larında eklemleme bozukluğu görülme durumuna ve eklemleme bozukluğunun 
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türüne ilişkin bilgilerle eklemleme bozukluğu gösteren öğrencilerin 

takvim yaşı, cinsiyet,ailenin eklemleme bozukluğunu fark ettiği yaş, 

ailenin eğitim ve gelir durumuna ilişkin bilgiler toplanmıştır. Ay

rıca eklemleme bozukluğunun nedenlerine ilişkin zihinsel işlev düze

yi, işitme kaybı, yanlış öğrenme, duygusal sosyal ve yapısal bozukluk 

durumu içeren bilgiler toplanmıştır. 

Bu bilgilerin elde edilmesinde aşağıda belirtilen araçlar kul

lanılmıştır. 

Bilgi Toplamada Kullanılan Araçlar 

Konuşma özürü tarama yönergesi: Araştırma kapsamına giren öğren

ciler arasından, konLşmalarında eklemleme bozukluğu olmasından kuşku 

duyulanları belirlemek için (Özsoy, 1973) tarafından hazırlanan Konuş

ma Özürü Tarama Yönergesi kullanılmıştır (bk. Ek 1). 

Söz konusu yönerge A grubuna giren konuşma özürlerini taramak 

amacıyla hazırlanmıştır. Ancak araştırmada konuşma özürü eklemleme bo

zukluğu ile sınırlı olduğundan yönergede yalnızca eklemleme bozukluğu

na ilişkin açıklamalar dikkate alınmıştır. 

Konuşma özürü tarama yönergesi iki bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölümde taramanın ön hazırlığı, ikinci bölümde ise taramanın yapılması

na ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Eklemleme bozukluğu tarama kayıt formu: Konuşma özürü taraması 

sonunda, konuşmalarında eklemleme bozukluğu olmasından kuşku duyulan 

öğrencilerin belirtildiği Eklemleme Bozukluğu Tarama Kayıt Formu kulla

nılmıştır (bk. Ek 2). 

Eklemleme bozukluğu tarama kayıt formunda; taramanın yapıldığı 

okul, sınıf, taramanın yapıldığı tarih ve tarama yapan kişiyi bildiren 

genel başlık vardır. Ayrıca, formda öğrencilerin ad ve soyadları, cin-
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siyetleri ve eklemleme bozukluğunun olup olmadığına ilişkin bir kolon 

yer almaktadır. 

Cümle eklemleme testi: Eklemleme bozukluğu gösteren öğrencilerin 

belirlenmesinde ve eklemleme bozukluğunun türüne ilişkin bilgilerin a

lınmasında, ÖZSOV(1973) tarafından hazırlanan Cümle Eklemleme Testi kul

lanılmıştır (bk. Ek 3). 

Cümle eklemleme testinde, testin uygulamasına ilişkin açıklama

lar ile denek ve testçi için hazırlanan iki form bulunmaktadır. 

Eklemleme testi kayıt formu: Cüffile eklemleme testi uygulamasın

da, eklemleme bozukluğu gösteren öğrenciler hakkında alınan bilgilerin 

kaydedeldiği, ÖZSOV(1973) tarafından hazırlanan Eklemleme Testi Kayıt 

Formu kullanılmıştır (bk. Ek 4). 

Eklemleme testi kayıt formunda, hangi tür testin kullanıldığı 

belirtilmeye yarayan yerler ile öğrendnin kimliğine ilişkin bilgilerin 

kaydedildiği bölümler, seslerle ilgili kayıt ve işlemlerin nasıl yapı

lacağına ilişkin açıklama ve ünlü-ünsüz sesler olmak üzere ikiye ayrıl

mış, her ses için kelime başında, ortasında, sonunda oluşuna göre işa

retleme yerleri olan kolonlar bulunmaktadır. 

Öğretmen görüşme kılavuzu: Araştırmada eklemleme bozukluğu gös-

teren öğrencilerin duygusal ve sosyal durumlarına ilişkin bilgi-

ler sınıf öğretmeni ile görüşme yapılarak elde edilmiştir. Bu amaçla 

Öğretmen Görüşme Kılavuzu hazırlanmıştır (bk. Ek 5). Kılavuzda, görüş

me için yapılacak ön hazırlık ve görüşmede gözönünde bulundurulması 

gereken hususlara ilişkin gerekli açıklamalar yer almaktadır. 

Öğretmen görüşme formu: Öğretmenle yapılacak görüşme sırasında 
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alın~n bilgilerin kaydedildiği Öğretme~ Görüşme Formu hazırlanmıştır 

(bk. Ek 6). Bu form iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde öğrencinin 

duygusal, ikinci bölümde sosyal durumuna ilişkin bilgiler yer almakta

dır. 

Aile görüşme kılavuzu: Araştırmada eklemleme bozu~luou gösteren 

öğrencilerin aile durumlara ve eklemleme bozukluğunun nedenlerine iliş

kin bilgiler, öğrencinin ailesi ile görüşülerek elde edilmiştir. Bu a

maçla Aile Görüşme Kılavuzu hazırlanmıştır (bk. Ek 7). Kılavuzda, gö

rüşme için yaoılacak ön hazırlık ve görüşmede gözönünde bulundurulması 

gereken hususlara ilişkin gerekli açıklamalar yer almaktadır. 

Aile görüşme formu: Aile ile qörüşme sırasında alının bilgiler 

kaydedilmesi için hazırlanan Aile Görüşme Formu kullanılmıştır (bk. Ek 

8). Bu form iki bölümden oluşma~tadır. Birinci bölümde aileyi ilişkin, 

ikinci bölUmde nedenlere ilişkin bilqiler yer almaktadır. 

Yaoısal bozukluk bakı formu: Eklemleme bozukluou qösteren öq

rencilerde yapısal bir bozukluk ve işitme kaybı olup olmadıqı belirle

mede kullanılmak üzere, Yozgat Devlet Hastahanesi K.B.R.. Mütehassısı 

Dr. M. Nafiz Şentürk ile işbirliği yaoılarak Yapısal Bozukluk Bakı For

mu hazırlanmıştır (bk. Ek 9)~ Formda öorenci kod no, bakı tarihi ve ba

kıyı yapan doktor'un ad ve soyadına ilişkin bilgilerin yer aldı~ı ge

nel başlık vardır. Form dudak yaoısı, diş yaoısı, çene yapısı, dil ya

pısı, damak yapısı, gırtlak ve boyun yapısı ile işitme kaybı durumuna 

ilişkin bilqilerin yer aldıoı altı bölümden oluşmuştur. Ayrıca bölüm

lerde yer alan bilgilerin karsılarında, değerlendirme kolonu bulunmak

tadır. 
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Cattel uluslararası zeka ölçeği: Eklemleme bozukluğu gösteren 

öğrencilerin zeiı bölümlerine ilişkin bilgi edinmek için Cattel Uluslar

arası Zeka Ölçeği kullanılmıştır. Cattel Uluslararası Zeka Ölçeği 8-14 

yaş arası çocuklarda uygulanabilen bir grup testidir. Test iki kısım

dan oluşmaktadır. Test bireysel, grup testi olarak da uygulanabilmekte

dir. D•Jkuz yaş sonrası normal çocuklarda cevap kağıtla kullanılabilmek

tedir. Birinci kısımdaki soru sayısı 46, süre 12ı/ 2 dakika'dır. İkin-

ci kısımdaki soru sayısı ve süre de aynıdır. 

Kronometre: Cattel Uluslararası Zeka Ölçeğinin uygulanması sıra

sında her kısımdaki sorulara bP.lirli bir süre verildiğinden bu sürenin 

ayarlanması amacıyla kronometre kullanılmıştır. 

Bilgi fişi: Araştırmada pratiklik sağlayacağı düşünülerek eklern

ıerne bozukluğu gösteren her öğrenci için araştırmanın gerektirdği bil-

gilerin kaydedildiği bir Bilgi Fişi hazırlanmıştır (bk. Ek 10). Fiş 

dört bölüm halinde düzenlenmiştir. Bi~i-ci bölümde öğrencinin adı soya

dı, okulu, sınıfı, cinsiyeti, doğum tarihi, takvim yaşı, adresinin yer 

aldığı kimlik bilgiler bulunmaktadır. İkinci bölümde babanın ve annenin 

eğitim düzeylerine ilişkin bilgiler vardır. Üçüncü bölümde eklemleme bo-

zukluğuna ilişkin, ailenin çocuktaki eklemleme bozukluğunu fark etme 

durumu, eklemleme bozukluğunun aile tarafından fark edildiği yaş ve ek

lemleme bozukluğunun türüne ilişkin bilgiler yer almaktadır. Dördüncü 

bölüm, eklemleme bozukluğunun nedenlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı 

bölürrdür. Bu bölümde yapısal bozukluk, yanlış öğrenme, duygusal ve sos

yal duruma ilişkin bilgilerle,diğer bilgiler başlığı altında işitme 

kaybı durumu ve zihinsel işlP.v c~zeyin~ iliş~in biloiler yer almaktadır. 
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Verilerin Toplanması 

Araştırmada gereksinim duyulan veriler belirtilen araçlar yoluy

la şu aşamalardan geçirilerek toplanmıştır. 

Araştırma örneklemine giren ilkokullara gidilip okul yönetimi 

ile görüşülerek araştırmanın amacı ve yapılacak uygulamalara ilişkin 

açıklamalar yapıldı. 

Araştırma kapsamına qiren sınıflardaki 947 öğrenciye konuşma ö

zürü taraması yapılmıştır. Tarama, Ek 1'de verilen Konuşma Özürü Tara

ma Yönergesine qöre yapıldı, sonuçlar Ek 24~e verilen Eklemleme Bozuk

luou Tarama Kayıt Formuna işlenmiştir. 

Konuşma özürü taramasında eklemleme bozukluou olabilece~inden 

kuşku duyulan önrencilere Ek 3'de verilen Cümle Eklemleme Testi uygu

lanmıştır. Test sonuçları Ek 4'de örneoi verilen Eklemleme Testi Kayıt 

Formuna işlenmiştir. 

Eklemleme bozukluou gösteren öorencilerin kimlik bilgileri, ilk

okul müdürlükleri kayıtlarından elde edilmiştir. Gerektiqinde sınıf öo

retmeninin bilgilerine başvurulmuştur. Alınan bilgiler doorudan bilgi 

fişine işlenmiştir. 

Eklemleme bozukluou gösteren öorencilerin sınıf öğretmenleriyle 

Ek S'de verilen Öqretmen Görüşme Kılavuzu yardımıyla görüşme yapımış

tır. Görüşme sonucunda öğrencinin duygusal ve sosyal durumuna ilişkin 

edinilen biloiler Ek 6'da verilen Öğretmen Görüşm2 Formuna işlenmiş

tir. 

Eklemleme bozukluQu gösteren öğrencilere Cattel Uluslararası 

7eka Ölçeqi uygulanmıştır. Zeka bölümüne ilişkin edinilen bilgiler doq

rudan bilgi fişine işlenmiştir. 

Eklemleme bozukluğu gösteren ö~renciler, K.B.B. Mütehassısı ta

rafından yapısal bozukluk bakısından geçirilmiştir. Öğrencideki yapı-
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sal bozukluk ve işitme kaybı durumuna ilişkin bilgiler Ek 9'da verilen 

Yapısal Bozukluk Bakı Formuna, bakıyı yaoan doktor tarafından işlenmiş

tir. 

Eklemleme bozukluğu gösteren öğrencilerin aileleriyle Ek 7'de 

verilen Aile Görüşme Kılavuzu yardımıyla görüşme yapılmıştır. Öğrenci

nin aile durumuna ve eklemleme bozuklu9unun nedenlerine ilişkin alınan 

bilgiler Ek B'de verilen Aile görüşme Formuna işlenmiştir. 

~~lemleme bozukluqu gösteren öğrencilerin her biri için topla

nılan tüm veriler, verilerin toplanması aşamasında doorudan ya da form

larda yer alan bilqilereden alınarak Ek 10'da verilen Bilgi Fişine iş

lenmiştir. 

Verilenin Çözümlenmesi 

Kullanılan araçlarla toplanan, daha sonra bilgi fişine işlenen 

ham veriler, qerekli kontrol işleminden oeçirildikten sonra araştırma

nın amacı olarak belirtilen sorulara yanıt oluşturacak şekilde danılım

ları yaoılıo, çizelgelerde verilmiştir. Da~ılımlar çizelgelerde frekans 

ve yüzdelik de~erler olarak verilmiştir. 
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BÖLÜM III 

BULGULAR ve YORUM 

Bu bölümde, araştırmanın amaç bölümünde belirlenmiş sorulara pa

ralel olarak bulgulara yer verilmiş, gerektiğinde bulgulara ilişkin yo

rumlara gidilmiştir. 

1. Öğrencilerde eklemleme bozukluğu yaygınlığı 

Öğrencilerin eklemleme bozukluğu gösterme durumlarına göre dağı

lımları Çizelge 2'de verilmiştir. 

ÇİZELGE 2 

Öğrencilerin Eklemleme Bozukluğu Gösterme 

Durumlarına Göre Dağılımları 

Gösterme Durumu N % 

Gösteriyor 

Göstermiyor 

TOPLAM 

53 

894 

947 

5.60 

94.40 

100.00 

Çizelge 2'de görüldüğü gibi 947 öğrenciden 53'ünde (% 5.60) eklem

leme bozukluğu saptanmıştır. Tuncer~in (1985) yaptığı araştırmada eklem

leme bozukluğu oranı % 5.44; Sefer'in (1985) yaptığı araştırmada ise 



% 4.63 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen oran, bu 

bulgularla anemli bir farklılık gastermemektedir. 

2. Eklemleme bozukluğu gasteren ağrencilerin cinsiyetlerine, takvim 

yaşlarına, ailelerinin eğitim düzeylerine gare durumları 

a. Cinsiyet: Öğrencilerin cinsiyet azeiliklerinin eklemleme bozuk

luğu gasterme durumuna gare daqılımı çizelge 3'de verilmiştir. 

Çizelge 3 

Öğrencilerin Cinsiyet Özelliklerinin Eklemleme Bozukluğu 

Gasterme Durumuna Gare DaM.ılımı 

Cinsiyet 
Gasterme Durumu Kız Erkek 

N % N % 

Gasteren 26 5.50 27 . 5.70 

Göstermeyen 447 94.50 447 94.30 

TOPLAM 473 100.00 474 100.00 

Çizelge 3'de garüldünü gibi araştırma örneklemindeki kızların 

N 

53 

894 

947 

% 5.50'sinde, erkeklerin% 5.70'inde eklemleme bozukluğu görülmüştür. 

Genellikle erkek ağrencilerde eklemleme bozukluG5un kız öğrencilere 

göre daha yaygın olması beklenmektedir (Özsoy, 1982). Nitekim Sefer 

(1985), Yazıcıoğlu (1985) ve Tuncer (1985) tarafından yapılan araştır

malarda eklemleme bozukluğu erkek öğrencilerde kız öğrencilere Qöre 

daha yüksek oranda bulunmuştur. Oncak araştırmada bu yönde bir bulgu 

elde edilmemiştir. 
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b. Takvim Yaşı: Öğrencilerin takvim yaşları, 6 yıl 9 ay ile 14 

yıl 9 ay arasında değişmektedir. Öğrencilerin takvim yaşlarının eklem

leme bozukluğu gösterme durumuna göre dağılımı Çizelge 4'de verilmiş

tir. 

Çizeloe 4 

Öğrencilerin Takvim Yaşlarının EKlemleme Bozukluou 

Gösterme Durumuna göre Daoılımı 

Takvim Yaşları 

GJsteme Dururu 7--f:Bv ve kl.QJ< 7-7ay ile 8-fB..J 8-7ay ile 9--f:Bv 9-7ay ve büyü< 

N % N % N % N % 

GJsteiBl 4 12.9] aı 4.:D 17 4.8;. 12 10.rn 

GJstemeyen 27 87.1] 424 95.::0 335 95.17 m ı:u.rn 

~ 31 1ITl.ITl 444 1ITl.OC 352. 1[IJ.[I) 13] 1ITl.ITl 

N 

53 

/39-ı 

947 

Çizelqe 4'te qörüldüoü qibi eklemleme bozukluqu en yaygın olarak 

"7-6 c.y ve küçük'' yaş grubunda qörülmektedir. Bu yaş grubundaki önren

cilerin % 12.90'unda eklemleme bozukluou belirlenmiştir. Bunu% 10.00 

oranıyla "9-7 av ve büyük" vaş qrubu izlemektedir. "7-7 ay ile 8-6 ay" 

ve "8-7 ay ile 9-6 ay" vaş gruplarında elde edilen oranlarbirbirlerine 

oldukça yakındır. 

Genellikle eklemleme bozukluqunun yaygınlık oranında yaş ilerle

dikçe bir düşme beklenmektedir (Cambazoğlu, 1985). Araştırma bulguları 

bir yönüyle bu beklentiye uygunluk göstermektedir. Ancak "9-7 ay ve bü

yük" yaş grubunda eklemleme bozukluğu gösteren öğrenci oranındaki ar

tış dikkati çekmektedir. Bu grubun tipik 3 sınıf yaşından daha büyük 
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olması, öğrencilerin okula başlamasında va da devamında bazı kesinti

ler olduqu ihtimalini akla getirmektedir. Bu kesintilerin olası neden

lerinin aynı zamanda öorencilerin konuşma gelişimlerini olumsuz yönde 

etkilernesi beklenir. Bununla birlikte "9-7 ay ve bDyDk" yaş grubunda 

görülen bu artış ileri araştırmalara konu olabilecek nitelikte görül

mektedir. 

c. Ailenin eğitim düzeyi: Araştırma örneklemini oluşturan 947 öğ

rencinin 5'i yetiştirme vurdu ve çocuk yuvasından gelmektedir. 3 öoren

cinin annesi, 12 öqrencinin babası hayatta de~ildir. Bunların dışında 

kalan öqrencilerden 939'unun annesi, 930'unun babasının eqitim düzeyle

rine i1iş~in bilgi toolanmıştır. 

hnre~cilerin annelerinin eqitim düzeylerinin, eklemleme bozukluqu 

gösterme durumuna göre daoılımı Çizelge 5'te verilmiştir. 

Çizelçıe 5 

Önrencilerin Annelerinin Eqitim Düzeylerinin Eklemleme 

Rozu~Junu Gösterme Durumuna Göre Daoılımı 

Annenin Enitim Dlizevi 

Cöstenre D....m.mJ Cctıil Okuryazar İl!<d<ul Orta:kul Lise Ylksekd<ul 

~J ~ ~! % rJ % 1\i Ol r·: :/ 1\J % N 

L':i:iste rsı 15 7.~ 6 8.82 25 4.42 2 5.[]] 3 6.12 - 51 

Ci:isterrreven 198 92.96 t2 91.'19 541 95.:8 :?8 95.[]] 45 93.00 3 m.rn em 

TCFLL:Vv1 213 1[]].[]] fB m.rn % 1JJ.[]J 40 1[]].[]] 49 m.rn 3 UJ.[]] 939 

Çizelçe 5'de görOldüÇü gibi eklemleme bozukluğu % 8.82 oranı ile 

en aygın olarak "okuryazar'' düzeyinde görDlmektedir. Bunu % 7.04 oranı 
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ile "cahil" düzeyinde olanlar izlemektedir. İlkokul ve ortaokul düzey

lerinde elde edilen oranlar birbirlerine oldukça yakındır. Yalnızca 

"Use'' düzeyinde elde edilen oranda hafif bir sıçrama görülmektedir. 

Annelerinin eğitimi "yüksekokul" düzeyinde olan 3 öorenci de eklern

ıerne bozukluğu belirlenmo~istir. 

Öğrencilerin babalarının eğitim düzeylerinin, eklemleme bozuklu

Du gösterme durumuna göre da~ılımı Çizelqe 5'da verilmi~tir. 

Çizelqe 6 

Öğrencilerin Babalarının Eaitim Düzeylerinin Eklemleme 

Bozuklunu Gösterme Durumuna Göre Danlı~ı 

Babanın ~O.itim Düzeyi 

GJsteme W:ruru [}tıil Ckw.y-&ar İ lkekul IJrta:::kul Lise Vi_ksekckul 

N % 1\ı ':', N % N O( ~J % 1\J % 

GJsteren 4 14.81 2 ":5.18 25 4.84 8 4.37 7 5.65 3 4.41 

1\ı 

49 

GJstemeven 23 85.19 g ~1.9? 492 93.16 175 ::::'5.53 117 9'+.35 65 93.59 ffi1 

T[R__A\1 27 1rn.rn !1 ~'I.:::O 517 1[D.OJ 1133 --a:.m 124 1rn.o:::: ın 1rn.m 9::tı 

Çizelge 5'da görüldüEü oibi eklemleme bozukl~~u annelerde oldunu 

gibi babalarda en yaygın olar::< % 18.18 oranı ile ''o<urvazar" düzeyin

de görülmektedir. Bunu% 14.2"1 oranı ile "cahil" c~zevinde olanlar iz

lemektedir. İlkokul ve ileri d~zeylerde elde edi~e~ sranlar birbirleri

ne oldukça yakındır. 

3. ~klemleme bozukluqu gösteren öorencilerin aile~erinin, öğrencideki 

eklemleme bozukluounu farketme durumu ve farkettisi yaşlar 

25 



Eklemleme bozukluğu gösteren 53 öğrenciden 51'inin ailesine ula

şılabilmiştir. Ailesine ulaşılamayan 2 öğrenciden 1'i Yozgat Çocuk Yu

vasında, 1'i Yozgat Erkek Yetiştirme Vurdunda bulunmaktadır. Öorenci

lerdeki eklemleme bozukluğunu ailelerinin farketme durumuna ilişkin 

bilgiler Çizelge 7'de verilmiştir. 

Çizelge 7 

Öğrencilerdeki Eklemleme Bozuklu9unun Aileleri Tarafından 

Farkedilme Durumuna Göre Dağılımı 

Farkedilme Durumu 

Farkında 

Farkında değil 

TOPLAM 

N 

45 

6 

51 

% 

88.24 

11.76 

100.00 

Çizelge 7'de görüldüoü qibi ailelerin ço5u (%88.24) çocuoundaki 

eklemleme bozuklununun farkındadır. Yalnızca 6 aile araştırma sonucun

da eklemleme bozukluou olr\JnnJ öi'lrenmiştir. 

Ö~rencilerdeki eklemleme bozukluqunu farkeden ailelerin, eklern

ıerne bozukulqunu farkettikleri yaşlara göre dağılımı Çizelge 8'de ve

rilmiştir. 
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Yaşlar 

4 yaş ve 

5-6 yaş 

7 yaş ve 

TOPLAM 

Çizelge 8 

Öğrencilerdeki Eklemleme Bozukluğunun Aileleri 

Tarafından Farkedildiği Yaşlara Göre Dağılımı 

N 

öncesi 29 

8 

sonrası 8 

45 

% 

64.44 

17.78 

17.78 

100.00 

Çizelge B'de qörüldüoü gibi eklemleme bozuklunu qösteren öoren

dilerin ailelerinin% 64.44'ü eklemleme bozuklu~unu 4 yaş ve öncesinde 

farkettiklerini belirtmişlerdir. Konuşma qelişimi içerisinde 4 vas ve 

öncesinde cümle kuruluşlarında zorlanmalar ve kelimelerde yanlış eklem

lerneler qözlenebilmektedir (Bryan ve Bryan, 1982). Btnaraomen ailele

rin 4 yaş ve öncesinde önrencideki eklemleme bozuklu9unu farkettikleri

ni belirtmeleri kayda deqer görülmektedir. Bu durum ailenin çocunun 

oelişimine aşırı duyarlıqı va da problemin aqırlık derecesi ile açıkla

nabilir. 

4. Eklemleme bozukluou gösteren önrencilerin eklemleme bozuklunu türle

rine göre daoılımı 

Öğrencilerde görülen eklemle~e bozukluÇu türlerinin genel daQı

lımı Çizelge 9'da verilmiştir. 
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Bozukluk Türü 

Değiştirme 

Ekleme 

Atlama 

Bozma 

Çizelge 9 

Öğrencilerde Görülen Eklemleme Bozukluğu 

Türlerinin Genel Dağılımı 

N 

39 

4 

12 

34 

% 

73.58 

7.55 

22.54 

54.15 

Çizelge 9'da görüldü~ü gibi % 73.58 oranı ile "de~iştirme'' en 

yayqın eklemleme bozukluQu türü olarak görülmektedir. Bunu% 54.15 o

ranı ile "bozma" türü izlemektedir. % 7.55 ile en az görülen eklemle

me bozuklu~u türü"eklerrıe" dir. Sefer (1985), araştırmasında ekleme bo

zukluqu türlerinden en yayqını % 93 oranında deqiştirme tlirli bozukluk 

olarak bulmustur. Bunu ~20 oranı ile bozma türD bozukluk izlemiştir. 

Ayrıca Cambazoqlu (1987) da vaotıoı araştırmada normal çocuklarda ek

leme bozukluou türlerinden en sık rastlanılanın değiştirme türü bozuk

luk oldununu belirtmiştir. Araştırma sonuçları bu bulguları destekler 

nitelikte bulunmuştur. 

Çizelge 9'dan da anlaşılabileceği gibi bazı öğrencilerde yalnız

ca bir, bazılarında ise iki ya da daha fazla eklemleme bozukluğu türü 

belirlenmiştir. Öğrencilerin eklemleme bozukluğunun türlerine göre da

ğılımı Çizelge 10'da verilmiştir. 
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Çizelge 10 

Öğrencilerin Eklemleme Bozukluğunun Türlerine 

Göre Dağılımı 

Bozukluk Türü N % 

Bozma 11 20.75 

Değiştirme 13 24.53 

Değiştirme-Bozma 15 28.30 

Değiştirme-Atlama 4 7.55 

Bozma-Atlama 3 5.66 

Atlama-Bozma-Değiştirme 3 5.66 

Dioer (Frekans ı 1 ve 2 olan 
bozukluk türleri için kulla-
nılmıştır) 4 7.55 

TOPLAM 53 100.00 

Çizelge 10'da görülebilece5i gibi öğrencilerin yarısından fazla-

sında iki ya da daha fazla eklemleme bozukluğu türü görülmektedir. Bun-

lar içerisinde "değiştirme-bozma'' en yaygın (% 28.30) alanıdır. 

5. Eklemleme bozukluğu gösteren öğrencilerin olası yapısal ve işlevsel 

nedenler yönünden da~ılımı 

a. Yaoısal nedenler.- Öğrencilerin yapısal bozukluk gösterme 

durumuna göre dağılımı Çizelge 11'de verilmiştir. 
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Çizelge 11 

Öğrencilerin Yapısal Bozukluk Gösterme 

Durumuna Göre Dağılımı 

Yapısal Bozukluk Durumu N 

Gösteren 

Göstermeyen 

TOPLAM 

37 

16 

53 

% 

69.81 

30.19 

100.00 

Çizelge 11'de görüldünü gibi öqrencilerin çoqunda (% 69.81) ya

pısal bozukluk qörülmüştür. 

Yapısal bozukluk gösteren önrencilerde qörülen yaoısal bozukluk 

alanlarının genel da~ılımı Çizelge 12'de verilmiştir. 

Çizelge 12 

Öğrencilerde Görülen Yapısal Bozukluk 

Alanlarının Genel Daqılımı 

Yapısal Bozukluk Alanı 1\! 

Du dak 

Diş 23 

Çene 14 

Dil B 

Dama k 4 

Gırtlak ve boyun yapısı 6 

31 

% 

60.16 

36.84 

21.62 

10.81 

16.21 



Çizelge 12 1 de görüldüğü gibi% 60.16 oranı ile yapısal bozukluk 

görülen en yaygın alan 11 diş yapısı" olarak görülmektedir. Bunu % 36.84 

ile 11 çene yapısı 11 izlemektedir. Yapısal bozukluk alanlarından 11 dudak 

yapısı 11 bozukluğa rastanılmayan tek alan olarak görülmüştür. 

Çizelge 12 1 den de anlaşılaca9ı gibi bazı öğrencilerin yalnızca 

bir, bazılarında ise iki ya da daha fazla yapısal bozukluk alanında ya-

pısal bozukluk gösterdioi belirlenmiştir. Öğrencilerin yapısal bozukluk 

alanlarına göre daqılımı Çizelge 13 1 de verilmiştir. 

Çizelge 13 

Öorencilerin Yapısal Bozukluk Alanlarına Göre Da~ılımı 

Yaoısal Bozukluk Alanı N % 

Diş 13 35. 14 

Dil 5 13.51 

Çene 4 1n.s1 

Diş-Çene 4 10.El1 

Cene-Gırtlak ve Boyun < 8.11 -' 

Diş-Dil 2 5.40 

Di[jer(Frekansı 1 olcn yapısal 6 16.22 
bozukluk alenları için kulla-
nı lmıştır) 

TOPLAM 37 100.00 

Çizelge 13 1 de görüldüğü gibi yapısal bozukluk gösteren öğrenci-

lerde vine en yaygın olarak (% 35.14) diş yaoısında bozukluk görüldüğü 

belirlenmiştir. Yapısal bozukluk gösteren öğrencilerden% 13.51 1 inin 
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dil yapısında bozukluk görüldüğü belirlenmiştir. 

b. işlevsel nedenler.- işlevsel nedenler, işitme kaybı, zihinsel 

gerilik, yanlış ö~renme ve duygusal problemler boyutlarında ele alınmış

tır. 

işitme kaybı: Öarencilerin işitme kaybı gösterme durumuna göre 

§ağılımı Çizelge 14'de verilmiştir. 

Çizelge 14 

Öğrencilerin işitme Kaybı Gösterme 

Durumuna Göre Daglımı 

İşitme Kaybı Durumu N 

Gösteren 

Göstermeyen 

TOPLAM 

3 

50 

53 

% 

5.66 

94.34 

100.00 

Çizelqe 14'de qörüldüoü gibi 3 önrencide işitme kaybı görülmüş

tür. Genellikle zorunlu eoitim çaqında bulunnn çocuklarda işitme özürü 

oranı % 2 olarak kabul edilmektedir (Özsoy, 1981). Bu orandnn hareket 

edilecek olunursa araştırma kümesini oluşturan nr.rencilerin yalnızca 

birinde işitme özürüne rastlanması beklenebilir. Oysa araştırmada 3 öğ

rencide işitme özürü belirlenmiştir. 

Zihinsel işlev düzeyi: Öğrencilerin zihinsel işlev düzeyine göre 

daqılımı Çizelge 15'de verilmiştir. 
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Çizelge 15 

Öğrencilerin Zihinsel İşlev Düzeyine 

Göre Dağılımı 

Zihinsel İşlev Düzeyi N % 

67 ve alt 13 24.53 

68-83 7 13.21 

84-116 31 58.49 

117 ve üst 2 3.77 

TOPLAM 53 100.00 

Çizelge 15'de görüldüğü gibi eklemleme bozuklucu gösteren öoren

cilerin yarısından fazlası C% 58.49) "84-116'' zeka bölümü arasında yer 

almaktadır. "68 ve alt 11 zeka bölümünde% 24.53 öorenci bulunmaktadır. 

Normal dc:qılım eqrisi dikkate alındığında zeka bölümü "68 ve altında" 

olan öqrencilerin oranının % 2.27 olması beklenmektedir (Bu önrenciler 

zihinsel işlevler yönünden geri olarak kabul edilmektedirler) (Eripek, 

1989). Bu yönüyle eklemleme bozukluou belirlenen öqrencilerin% 24.53' 

ünün zeka bölümlerinin 68 ve altında olması dikkati çekmektedir. Ancak 

elde edilen zeka bölümü sonuçlarının tek bir testin uygulanması ile sı

nırlı olması konuya ilişkin kesin bir yorumda bulunabilmeyi güçleştir

mektedir. 

Yanlış öğrenme:Vanlış öğrenme; evde çift dil konuşulması ve aile

de eklemleme bozukluğu olan bir başkasının bulunması boyutlarında ele 

alınmıştır. 

Öğrencilerin, evlerinde eklemleme bozukluğu gösteren bir başka 
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kişinin bulunması durumuna gBre da§ılımları Çizelge 16'da verilmiştir. 

Çizelge 16 

Öğrencilerin, Evlerinde Eklemleme Bozukluğu 

GBsteren Bir Başka Kişinin Bulunması 

Durumuna GBre Dağılımı 

Eklemleme Bozuklu9u GBsteren N 

Var 

Yok 

TOPLAM 

15 

38 

53 

% 

28.30 

71.70 

100.00 

Çizelge 16'da qBrüldünü gibi önrencilerin % 28.30'unun evlerin

de eklemleme bozu~~u olan bir başka kişi bulunmaktadır. Konuşma geli

şiminde model olma yoluyla öqrenme önemli bir yer tutmaktadır. Bu yö

nüyle aile üyelerinden birisinin eklemleme bozuklu~u göstermesi, çocu

ğun aynı problemi gösterme olasılıoını artırmaktadır (Dunn, 1963; Öz

soy, 1982). Araştırmada elde edilen% 28.30 oranı normal koşullarda 

beklenen oranın oldukça üzerindedir. 

Öğrencilerin ailede çift dil kullanılma durumuna qöre daqılımı 

Çizelge 17'de verilmiştir. 
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Çizelge 17 

Ö~rencilerin Evde Çift Dil Kullanma 

Durumuna GBre Da~ılımı 

Çift Dil Konuşulma Durumu N 

Konuşuluyor 

Konuşulmuyor 

TOPLAM 

3 

so 

53 

% 

5.55 

94.34 

100.00 

Çizelge 17'de gBrüldüğü gibi 53 Bqrenciden yalnızca 3 öorenci

nin evinde çift dil konuşulduğu belirlenmiştir. Bunlardan ikisinde Al

manca, birinde ise Kürtçe i~inci dil olarak kullanılmaktadır. Evlerin

de çift dil konuşulan ailelerde büyümekte olan çocukların konuşmaları 

bundan olumsuz yönde etkilenebilir. Evde konuşulan dil çevrede konuşu

lan dilden farklı olursa bu durum içinde olan çocuklar konuşma gelişim

leri açısından çeşitli engellerle karşılaşabilirler. Bu da çocukların 

konuşmalarında eklemleme bozuklununa neden olabilmektedir (Özsoy, 

1982). Ancak araştırmanın yapıldıqı okullara devam eden öorencilerin 

ailelerinde çift dil konuşma durumunun yaygınlıqı konusunda herhangi 

bir bilginin mevcut olmaması, araştırmanın bu sonucunu yorumlamavı güç

leştirmektedir. 

Duygusal problemler: Duygusal problemler; alışkanlık problem

leri, arkadaşlık ilişkileri, genel duygusal durum ve eklemleme bozuk

luğunun farkedildiği dönemlerde ailede Bnemli bir olayın yaşanması bo

yutlarında ele alınmıştır. 
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Öğrencilerin alışkanlık problemi gösterme durumuna göre dağılı

mı Çizelge 18'de verilmiştir. 

Çizelge 18 

Öğrencilerin Alışkanlık Problemi Gösterme 

Durumuna Göre Dağılımı 

Alı~kanlık Problemi N 

Var 

Yok 

TOPLAM 

22 

31 

53 

% 

41.51 

58.49 

100.00 

Çizelge 18'de görüldüğü gibi öğrencilerin yarısına yakınında 

(% 41.51) alışkanlık problemi belirlenmiştir. Öğrencilerde görülen 

alı~kanlık problemlerinin qenel danılımı Çizelqe 19'da verilmiştir. 

Çizeloe 19 

Öğrencilerde Görülen Alışkanlık Problemlerinin 

Genel Daqılımı 

Alışkanlık Problemi 

Tırnak Yeme 

Parm2k emme 

Gündüz altını ısıatma 

Gece altını ısıatma 

37 

N 

5 

1 

1 

18 

% 

22.73 

4.55 

4.55 

81.82 



Çizelge 19 1 da görüldüğü gibi öğrencilerde görülen alışkanlık o

roblemlerinden en yaygın olanı % 81.82 oranı "gece altını ıslatma•• a

lışkanlıgı olarak belirlenmiştir. Bu oranı % 22.73 oranı ile "tırnak 

yeme" alışkanlığı izlemektedir. Çizelge 19'dan da anlaşılabileceği gi

bi ö~rencilerin bazılarında yalnızca bir, bazılarında ise iki alışkan

lık problemi birlikte görülmüştUr. Çizelge 20'de ö~rencilerin alışkan

lık oroblem\ gösterme durumlarına göre da5ılımı verilmiştir. 

Alışkanlık 

Tırnak yeme 

Parmak emme 

Gece altını 

Çizelge 20 

Öğrencilerin Alışkanlık Problemi Gösterme 

Durumlarına Göre Dağılımı 

Problemi N 

3 

1 

ısıatma 14 

Tırnak yemE/Gece altını ısıatma 2 

Gündüz/Gece altını ısıatma 1 

TOPLAM 22 

% 

13.63 

4.55 

68. 18 

9.09 

4.55 

100.00 

Çizelge 20'de görüldüğü gibi öqrencilerin çoğunda tek bir alış

kanlık problemi belirlenmiştir. Bu problemierin başında yine% 68.18 

oranı ile "gece altını ıslatma" gelmektedir. Bunu % 13.63 oranı ile 

''tırnak yeme" izlemektedir. Yalnızca 3 ö~renciden birden fazla alış

kanlık problemi belirlenmiştir. 

Öğrencilerin arkadaşları ile ilişki kurma durumune göre dağılı-
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mı Çizelge 21'de verilmiştir. 

Çizelge 21 

Öğrencilerin Arkadaşları ile İlişki Kurma 

Durumuna Göre Dağıımı 

Arkadaşları ile ilişki Kurma N 

Son derece sosyal 9 

Yeterince sosyal 28 

Sosyal ilişkileri zayıf 16 

TOPLAM 53 

% 

16.98 

52.83 

30.19 

100.00 

Çizelge 21'de görüldüğü gibi öğrencilerin% .52.83'ünün arkadaş

larıyla ilişkileri ''yeterince sosyal" olarak belirlenmiştir. ~qrenci

lerin% 30.19'unun "sosyal ilişkileri zayıf" olarak belirlenmiştir. 

Öorencilerin arkadaşları tarafından istenilme durumuna göre daqılımı 

Çizelge 22'de verilmiştir. 

İstenilme Durumu 

Çok istenilen 

Çizelge 22 

Öqrencilerin Arkadaşları Tarafından 

İstenilme Durumuna Göre daqılımı 

N 

8 

Yeterince istenilen 38 

İs tenilmeyen 7 

TOPLAM 53 

39 

% 

15.09 

71.70 

13.21 

100.00 



Çizelge 22'de görüldüğü gibi öğrencilerin% 71.70'inin arkadaş

ları tarafından yeterince istenildiği belirlenmiştir. Öğrencilerin 

% 13.21'i ise arkadaşları tarafından istenilmeyen ö~renciler oldugu be

lirlenmiştir.Ögrencilerin genel duygusal durumlarına göre da~ılımı Çi

zelge 23'de verilmiştir. 

Genel Duygusal 

Normal 

İçedönük 

Saldırg;::;n 

TOPLOM 

Çizelge 23 

Öğrencilerin Genel Duyousal Durumlarına 

Göre Daoı lımı 

Durumu N 

26 

23 

4 

53 

% 

49.05 

43.40 

7.55 

100.00 

Çizelge 23'de görüldüoü gibi öqrencilerin% 49.05'inin duygusal 

durumu "normal", % 43.40'ının "içedönük", % 7.55'inin "saldırgan" ol

duou belirlenmiştir. 

Öğrencilerin duyqusal oroblem göstermE durumlarını ara~tırmada 

ele alınan boyutlarda ele alındıoında, öğrencilerin yarısına yakınının 

alışkanlık problemi ve içedönük davranışlar gösterdioi belirlenmiştir. 

Bunun yanında sosyal ilişkileri zayıf olan öorencilerin oranının 

(% 30.19) yüksek olması, ekle~leme bozukluqu gösteren öğrencilerde duy

gusal oroblemlerin yoğun olduou konusunda önemli iouçları vermektedir. 

Genellikle duygusal problemierin çocuğun konuşma gelişimini olumsuz 
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yönde etkilernesi ya da geeiktirmesi beklenmektedir (Özsoy, 1982). Ek

lemleme bozuklu~u gösteren ö~rencilerde duygusal problemlerin bu den

li yaygın olarak görülmesi bu ilişkiler ile açıklanabilir. 

Ö~rencilerin, eklemleme bozukluqunun farkedildiği dönemde aile

de önemli bir olayın yaşınılması durumuna qöre daoılımı Çizelge 24'de 

verilmiştir. 

Çizelge 24 

Öqrencilerin Eklemleme Bozukluounun Farkedildini 

Dönemde Ailede Önemli Bir Olayın Yaşanılması 

Durumuna Göre Daqılımı 

Olayın Yaşanılması Durumu N 

Var 

Yok 

TOPLAM 

34 

17 

53 

% 

66.67 

33.33 

100.00 

Çizelge 24'de görüldüqü gibi öorencilerin% 66.67'si eklemleme 

bozuklununun farkedildiği dönemde ailede önemli bir olay yaşamışlardır. 

Çizelge 25'de eklemleme bozuklununun farkedildiqi dönemde ailede yaşa

nılan önemli olayların genel dağılımı verilmiştir. 
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Çizelge 25 

Öğrencilerde Eklemleme Bozukluğunun Farkedildiği 

Dönemde Ailede Yaşanılan Önemli Olayların 

Genel Dağılımı 

Yaşanılan Olaylar N 

Yeni bir kardeşin dooumu 15 

Yakın birinin ölüm[ 6 

Anne-babanın uzun süre evden 

ayrı kalması 2 

Çocuoun aqır bir hastalık 

geçirmesi 13 

Dioer(Frekansı 1 olan olaylar 

için kullanılmıştır) 6 

% 

44.12 

17.65 

5.88 

38.24 

17.65 

Çizelge 25'de görüldüqü gibi öğrencilerde eklemleme bozukluqunun 

farkedildioi dönemde ailede yaşanılan önemli olayların başında% 44.12 

oranı ile "yeni bir kardeşin doğumu" gelmektedir. Bu oranı % 38.24 ora

nı ile ''çocuoun a~ır bir hastalık geçirmesi" izlemektedir. Çizelge 25' 

den de anlaşılabileceqi gibi eklemleme bozukluounun farkedildioi dönem

de ailede yaşanılan önemli olayların varlıoı bazı öorencilerde yalnız

ca bir, bazılarında ise iki ya da daha fazla olarak görülmektedir. Öo

rencilerin eklerr:leme bozuk ı ı ıounun farkedi ldioi dönerrde yaşadıkları o

laylara göre dağılımı Çizelge 26'da verilmiştir. 
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Çizelge 26 

Öğrencilerin Eklemleme Bozukluğunun Farkedildiği 

Dönemde Yaşadıkları Olaylara Göre Dağılımı 

Yaşanılan Olaylar N % 

Yeni bir kardeşin doğumu 10 29.41 

Yakın birinin ölümü 2 5.88 

Ann-babanın uzun süre evden 

ayrı kalması 2 5.88 

Çocuoun aoır bir hastalık 

geçirmesi B 23.53 

Yeni bir kardeşin do~umu/Ço-

cuqun ağır bir hastalık geçirmesi 3 8.83 

Diqer(Frekansı 1 olan olaylar ..... 
için kullanılmıştır) 9 26.47 

TOPLAM 53 100.00 

Çizelge 26'da görüldüğü gibi öğrencilerin, eklemleme bozukluğu-

nun farkedildiği dönemde yine en yaygın olarak (% 29.41) "yeni bir kar-

deşin doğumu" olayını yaşadıkları belirlenmiştir. Bunu % 23.53 oranı 

ile "çocuoun ağır bir hastalık geçirmesi" izlemei<tedir. Aileye yeni 

bir kardeşin gelmesi çocuou duygusal yönden etkileyebilir. Bunun yanı-

sıra büyük çocuk, küçük çocucun bebeksi konuşması ile üzerinde topla-

dıoı ilgiyi görerek onun konuşmasını model alabilir (Dunn, 1963). Di-

oer y?.nd?n ÇOCuoun bütün halinde SaQlıklı olarak büyümesi ve gelişmesi 

konuşma gelişimini etkiler.Bu yönüyle çocuğun ağır bir hastalık geçir-

mesi har türlü gelişimini olduQ.u gibi konuşmc gelişimini de engelleye-
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bilir (Özsoy, 1982). Bunun sonucunda çocuğun konuşmasında eklemleme bo

zukluğu görülebilir. 
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BÖLÜM IV 

ÖZET, YARGI ve ÖNERİLER 

Bu bölümde önce araştırmanın kısa bir özeti, sonra yargıya yer 

verilecektir. Daha sonra önerilere geçilecektir. Ôneriler uygulamaya 

ve ileri araştırmalara ilişkin olmak üzere iki alt başlık halinde veri

lecektir. 

Özet 

Araştırmanın amacı, Yozqat il merkezinde ilkokul üçüncü sınıf

ıara devam eden öarencilerin konuşmalarının eklemleme bozukunu yönün

den denerlendirilmesidir. 

Araştırm2 1989-1990 ösretim yılında vaoılmıstır. Yozgat il mer

kezinde 18 ilkokul ve bu ilkokullarda 47 üçüncü sınıf bulun~aktadır. 

Bu okulların bulundukları bölqelerin sosyo-ekonomik düzevleri dikkate 

alınarak oranlı küme örnekleme yoluyla 2/3 oranı benimsenerek 31 üçün

cü sınıf seçilio araştırma örnekiemi oluşturulmuştur. 

Araştırma örneklemini oluşturan üçüncü sınıflara konuşma özürü 

taraması yapılmış,konu~malarında eklemleme bozukıur.u olducundan kuşku 

duyulan öğrenciler bireysel olarak teste alınmışlardır. ÖÇrencilere 

Cümle Eklemleme Testi uygulanmıştır. Eklemleme bozukluğu gösteren ÖQ

renciler belirlendikten sonra bu öorencilerin kimlik bilgileri okul 

kayıtlarından alınmıştır. ~~retmen Gôrüşme Formu ile öcrencilerin öaret

menleri ile görüşme yaoılarak öarencinin duygusal ve sosyal durumuna 



ilişkin bilgiler toplanmıştır. Öğrencilere Cattel Uluslararası Zeka 

Ölçeği uygulanarak zihinsel işlev düzeyleri belirlenmiştir. Yapısal 

Bozukluk Bakı Formu aracılıqı ile öğrenciler K.8.8. mütehassısı tara

fından yapısal bozukluk bakısından geçirilmişlerdir. Aile Görüşme For

mu ile öorencilerin aileleriyle görüşme yaoılarak aile durumuna ve ek

lemleme bozukluğunun nedenlerine ilişkin bilgiler toplanmıştır. 

Araştırmada toplanan ham veriler araştırmanın amacı olarak be

lirtilen sorulara yanıt oluşturacak şekilde daoılımları yapılıp, çizel

Qelerde verilmiştir. oar.ılımlar çizelgelerde frekans ve yüzdelik dener

ler olarak verilmiştir. 

Araştırmanın başlıca bulguları şunlardır: 

1. Araştırma örneklemini oluşturan öorencilerin% 5.60'ında ek

lemleme bozukluğu saptanmıştır. 

2. a. Araştırma örneklemindeki kızların% S.SO'sinde, erkeklerin 

% 5.70'inde eklemleme bozukluqu görülmüştür. Kız ve erkek öqrencilerde 

eklemleme bozuklununun görülme oranı birbirine oldukça yakındır. 

b. Öğrencilerin takvim yaşları 6-9 av ile 14-9 av arasında 

deoişmektedir. Eklemleme bozuklununun en vavqın olarak oörüldünü yaş 

grubu "7-6 av ve küçük" d[jr. Bu yaş grubundaki önrenci.lerin% 12.90' 

ında eklemleme bozukluou görülmüştür. 

c. Öorencilerden annelerinin enitim düzevi "okuryazar" olan

larda % 8.82 oranı ile eklemleme bozuklunu yaygın olarak görülmüştür. 

Annelerinin eğitim d[zeyi "yüksekokul" olan üç öğrencide eklemleme bo

zukluğu görülmemiştir. Öğrenci babalarında annelerde olducu gibi en 

vavgın olarak% 18.18 oranı ile "okuryazar" düzeyinde eklemleme bozuk

luğu görülmektedir. Eklemleme bozukluğu gösteren öqrencilerden üçünün 

babası vüksekokul mezunudur. 

3. Eklemleme bozukluğu gösteren öğrencilerin% 88.24'ünün aile

si öğrencideki eklemleme bozukluounun farkındadır. Öğrencideki eklemle-
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me bozukluounun aileleri tarafından farkedildiği yaş grubu en yaygın 

olarak 11 4 yaş ve öncesi" yaş grubunda görülmüştür. 

4. Öğrencilerde eklemleme bozukluğu türlerden en yaygını "değiş

tirme" (% 73.85) türü olara!< belirlenmiş. Bunu% 64.15 ile "bozma" tü

rü izlemektedir. Öğrencilerin eklemleme bozukluğunun türlerine göre da

ğılımı incelendiDinde ''deqiştirme-bozma" türü birlikte % 28.30 oranı 

ile en yaygın olarak belirlenmiştir. 

5. a. Öğrencilerin% 69.B1'inde yapısal bozukluk görülmüştür. 

Öqrencilerde görülen yapısal bozukluk alanlarından en yaygın olanı "diş 

yapısı" olarak belirlenmiştir.Yapısal bozukluğa rastlanılmayan tek a

lan ''dudak yapısı" olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin yapısal bozuk

luk alanlarınagöre dağılımında da yine en yayqın olarak (% 35.14) diş 

ya~ısında bozukluk qörülmüştür. 

b. Eklemleme bozukluğu gösteren 53 öqrenciden 3'ünde işitme 

kaybı görülmüştür. 

Öğrencilerin yarısından fazlası (% 58.49) "84-116" zeka 

bölümü arasında belirlenmiştir. Ö5rencilerin % 24.53'ü "68-ve alt'' ze

ka bölümünde yer almaktadır. 

Önrencilerin % 28.30'unun evlerinde eklemleme bozukluou 

olan bir başka kişi olduqu belirlenmiştir. 53 öğrenciden yalnızca 3 

önrencinin evinde çift dil konuşulduou görülmüştür. 

Öğrencilerin% 41.51'inde alışkanlık problemi belirlenmiş

tir. öğrencilerde görülen alışkanlık problemlerinin genel dağılımında 

"qece altını ıslatma" % 81.82 oranı ile başta yer almaktadır. Öğrenci

lerin alışkanlık problemi gösterme durumları incelendiğinde "gece al

tını ıslatma"alışkanlığı bu kez % 68.18 oram ile yine başta belirlen

miştir. Öğrencilerin% 52.83'unün arkadaşları ile ilişkileri "yeterin

ce sosyal", % 30.19'unun ise "sosyal ilişkileri zayıf" olarak belirlen-
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miştir. Öğrencilerin % 71.70'i arkadaşları tarafından "yeterince iste

nilen", % 13.21'i ise ''istenilmeyen" ~ğrencilerdir. Ö~rencilerin 

% 49.05'inin duygusal durumu "normal", % 43.40'ının "içed~nük", % 7.55' 

inin "saldırgan" olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin% 66,67'sinin ek

lemleme bozukluğunun farkedildiği d~nemde ailede ~nemli bir olayı ya

şadıkları belirlenmiştir. Öğrencilerde eklemleme bozukuğunun farkedil

diqi d~nemde ailede ~nemli bir olayı yaşadıkları belirlenmiştir. Öğren

cilerde eklemleme bozukluğunun farkedildiği dônemde ailede yaşanılan 

~nemli olayların genel dağılımı incelendiğinde en yaygın olarak "ye-

ni bir kardeşin do~umu" % 44.12 oranı ile başta yer almaktadır. Bu 

oranı % 38.24 oranı ile "çocuqun ağır bir hastalık geçirmesi" izlemek

tedir. Öqrencilerin bu olaylara q~re daoılımı incelendioinde yine "ye

ni bir kardeşin doaumu" % 29.41 oranı ile birinci sırada% 23.53 oranı 

ile "çocu~un a(Jır bir hastalık geçirmesi" ikinci sırada yer almıştır. 

Yargı 

Erkek ve kız ~~rencilerde ekle~leme bozukluqunun g~rülme olası

lıqı birbirine oldukça yakındır. 

Öğrencilerin yaşı düştükçe eklemleme bozukluqunun g~rülme ola

sılığı artmaktadır. Yaşın ilerlemesi, konuşma gelişimini olumlu y~nde 

etkilemektedir. 

Ailelerin eqitim düzeyi ilkokul düzeyinin altında olan ôqrenci

lerde eklemleme bozuklukları, ailelerinin eğitim düzeyi ilkokul düzeyi

nin üzerinde olan ~ğrencilerder. daha fazla g~rülmektedir. 

Öğrencilerde eklemleme bozuklukları qenellikle erken yaşlarda 

aileleri tarafından farkedllmektedir. 

Eklemleme bozukluğu gösteren öqrencilerden yarısından fazlasın

da yapısal bozukluk görülmektedir. C:ıı çok diş yapısında bozukluk görül-
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mektedir. 

Normal okul çağı nüfusuna göre, eklemleme bozukluğu gösteren 

öğrencilerde daha fazla işitme kaybı görülmektedir. 

Normal dağılım eğrisi dikkate alındığında ekle~leme bozukluğu 

gösteren öğrencilerin zihinsel işlev düzeyleri oldukça düşük bulunmak

tadır. 

Öğrencilerin yarısına yakınının alışkanlık problemi göstermesi 

bunun yanında içedönük davranı~lara sıklıkla rastlanması ayrıca eklem

leme bozukluqunun farkedildiği dönemde yarıdan fazlasının, ailede önem

li bir olayı yaşamış olması bu önrencilerin duygusal bir takım problem

leri olduqunu göstermektedir. 

Öneriler 

Araştırmanın bulguları dik~ate alındıqında öneriler iki alt ba~

lıkta sıralanabilir. Önerilerin bir kısmı eoitime, uygulamaya yönelik 

olacaktır. Rir kısmı da il~riara~tırmalara yönelik olacaktır. 

Eqitime, Uygulamaya, Yönelik Öneriler 

1. İlkokullarda ya da rehberlik araştırma merkezleri bünyelerin

de eklemleme bozukluğu gösteren çocuklara yönelik önleyici ve iyileşti

rici hizmetler sağlanabilir. 

2. Anne, baba ve öoretmenlere eklemleme bozuklu~u konusunda ay

dınlatıcı bilgiler verilebilir. 

3. Okullarda yapılan sağlık taramaları çerçevesinde konuşma dü

zeneği oluşturan organların bakısına ve tedavisine önem verilebilir. 

İleri Araştırmalara Yönelik Öneriler 

1. İlkokul M~ren~ilerinin knnuşmal~rının eklemleme bozukluou yô-
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nünden değerlendirilmesi Yozgat ili sınırları içerisinde yapılabilir. 

2. Eklemleme bozukluğunun türleri ve eklemleme bozukluğunun ne

denleri arasındaki ilişkilerin varlığı ve yönü araştırılabilir. 

3. Eklemleme bozukluğunun olası nedenlerine ilişkin olarak 

çocuğun durumu çok yönlü ve daha geniş bir uzmanlar grubundan yararla

nılarak incelenebilir. 
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EK 1 

KONUŞMA ÖZÜRÜ TARAMA YÖNERGESİ 

(A Grubu Özürler İçin) 

Denekierde "A Grubu Konuşma Özürleri" olup olmadı~ı bu yônergeye 

göre yapılacak tarama sonucunda saptanacaktır. 

TARAMANIN ÖN HAZIRLI~I 

Taramanın sağlıklı ve kolay yapılabilmesi için aşağıda belirti

len ön hazırlığın yapılması gerekir: 

1. Taramanın yapılacak okulun müdürü ve sınıfın öğretmeni ile 

önceden görüşülüp, tarama yapılacak gün ve saatierin birlikte karar

laştırılması. 

2. Tarama formlarının doldurulup hazırlanması. 

3. Dersanelerin tarama yapmaya uygun olup olmadığının kontrol 

edilmesi. Tarama yapılacak dersanenin sessiz ve iyi gözlem yapılabil

mesi için aydınlık olması gerekir. Uygun olmayan dersane varsa o sı

.nıfın öğrencilerinin nerede tararnaya tabi tutulacağının önceden belir

lenmesi gerekir. 

4. Tarama cümlelerinin çoğaltılıp hazırlanması. Cümleler karton 

veya kalınca kağıtlarda olursa daha kullanışlı olur. Cümle kartonları 

20-25 kadar olabilir. 

TARAMANIN YAPILMASI 

1. Taramanın, ön hazırlık sırasında kararlaştırılan gün ve saat

te yapılmasına dikkat edilmelidir. 

2. Taramanın ne olduğu ve nasıl yapılacağı sınıfa açıklanmalı. 

Kullanılacak ifade sınıf düzeyi ve duruma uygun olmalıdır. Küçük sınıf-
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lara yapılacak açıklama şöyle olabilir: 

"Çocuklar, konuşurken sizlerin bazı kelimeleri ne kadar do~ru 

söyleyebildiğinizi öğrenmek istiyorum. Bunun için üç şey yapacağız. 

Hepsi kolay. Birisi, ben kime işaret edersem o bana adını, soyadını 

söyleyecek. Biraz da evinden, arkadaşlarından, sevdiği oyun yada işler

den söz etsin. Babası ne iş yapar? Kardeşleri var mı? Varsa kendinden 

büyük mü, küçük mü, şimdi onlar neredeler ve ne iş yaparlar? En iyi ar

kadaşı kim gibi. Bun bir deneyelim mi? Peki. (İstekli olan birisini 

kaldırın) Haydi sen konuş bakalım. Tamam. İşte böyle yapacağız. Nasıl 

zor mu? 

İkinci yapacağınız iş şu: Adını, soyadını söyleyerek konuşan ar

kadaşınız birden ona kadara sayacak. Ama pek çabuk değil. Biraz ağır o

lacak. Bunu da bir deneyelim mi?(Biraz önce konuşan çocuğa saydırın) 

Haydi sen say bakalım. Tamam. 

(Üçüncü iş okuma bilmeyenler için ayrı, okuma bilenler için ay

rı olacak.) 

Okuma Bilmeyenler İçih 

Şimdi üçüncü işe geldik. O da şu: Ben size bazı cümleler söyleye

ceğim. Siz onları bana aynen tekrar edeceksiniz. Yapar mısınız? Bir de

neyelim mi? Peki. İyi dinleyin. "Bugün hava güzel.'' tekrar edin bakayım. 

Tamam. Aferin. Yalnız bundan sonrakileri hep beraber değil, teker teker 

tekrar edeceksiniz. Herkes iyi anladımı ne yapacağımızı? 

Peki , Şimdi baştan başlayacağı. 11 

Tekrar ettirilecek cümleler: 

1:-Tfes saat üçte gelir. 

2. Durakta gazeteci var. 

3. Havan mangalın altında olacak. 

4. Paşa baban kitap kapağını beğendi mi? 

5. Bu defterde dört fındık, iki limon resmi var. 
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6. Jandarma çiçekçiye gülren çelenk yap dedi. 

Okuma Bilenler İçin 

11 UçUncU iş şu: İçinde 6 cOmle yazılı olan ~u k~~ıtlardan verece

ğim. Sayıyı sayıp bitiren, önce cümlelere bir baksın, gözden geçirsin. 

Sonra bana okusun. Ne çok hızlı, ne de çok yavaş. konuşur gibi okumaya 

çalışsın emi." (Cümlelerin yazılı olduğu kartları dağıtınız. Kartlar öğ

rencilere konuşma sırası gelmeden önce dağıtılabilir.) 

3. Kendini tanıtma konuşması, sayı sayma ve cümleleri tekrar et

me yada okuma sırasında denekler gözlenmeli. Gözlem kayıt formunda olan 

konuşma özürleri dikkate alınarak yapılacak. Öğrencilerden dudağı yarık 

veya dikilmiş olanların olup olmadığına da dikkat edilmelidir. Herhangi 

bir konuşma özürürün varlığından kuşku duyulursa o öğrenci için formun 

ilgili yerine (?) işareti konulmalı. Hiçbir özür belirtisi olmayanlar 

için formun ilgili yerine bir CV) işareti konulmalıdır. 

4. Sınıftaki öğrencilerin hepsi aynı şekilde yoklandıktan sonra, 

sınıftan ayrılmadan önce, onlara "Belki içinizden bazılarını tekrar ça

ğırabilirim. Gelirsiniz değil mi?" şeklinde ikinci test için, bir genel 

uyarıda bulunmak gerekir. 

5. Sınıf öğretmenine (?) ile işaretlenen öğrenciler dışında, ko

nuşma özürü olmasından kuşkulandığı öğrencisi olup olmadığı sorulmalı. 

Varsa onların hizalarındaki (~) işareti silinip bir (?) işareti konulma

lıdır. 

6. Sınıfın tümüne ve öğretmene taramanın yapılmasında gösterdik

leri ilgi ve sağladıkları kolaylık belirtilerek teşekkür edilmeli. 

7. Aynı okulda taranacak başka sınıflar varsa onlar da aynı şe

kilde taranır. 

8. Tarama sırasında (?) işareti ile belli edilen öğrencilere ay

rıntılı test uygulanması için gün kararlaştırılır. 

9.0kul müdUrU ve ilgililere teşekkür edilmesi unutulmamalıdır. 

54 



Okul 

Sınıf 

ND 

EK 2 

EKLEMLEME BDZUKLU~U TARAMA KAYIT FORMU 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Öğretmen ..................... 

.................... Tarih 

Tararnayı yapan .•••••••••••••• 

Ö~RENCİNİN ADI-SOYADI CİNSİYETİ 
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EK 3 

CÜMLE EKLEMLENME (Artikülasyon) TESTİ 

Bu test, konuşma özürü taramasında, konuşmalarında özür olmasın

dan kuşku duyulan deneklere uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Test, her 

ne kadar EKLEMLENME adını taşıyorsa da aynı zamanda ses, ritim ve di§er 

konuşma özürlerinin saptanmasında da kullanılabilir. Bu maksatla kayıt 

formunda adı geçen özürlere yer verilmiştir. 

Test, testte yer .alan cümleleri okuyabilecek durumda olan denekle

re uygulanabilir. 

Test'in iki formu vardır. Biri TESTÇİ İÇİN, diğeri DENEK İÇİN. 

Test'in uygulanmasında diğer testıerin uygulanmasında uyulması zo

runlu genel hususlara dikkat edilmelidir. Test uygulanacak yer ısı, ışık 

ve fikik koşulları yönünden normal olmalıdır. Ayrıca test uygulanacak ye

rin sessiz olmasına dikkatcedilmelidir. Okullarda test'in uygulanmasında 

diğer öğrencilerin derste olduğu zamanlarda yapılmasına dikkat edilmeli

dir. Test uygulanacak yer denek'in rahatça oturabileceği bir düzende ol

malıdır. 

Testçi denek'in her türlü duruş, oturuş, jest, mimik ve ağız, du

dak hareketlerini kolayca görüp izleyebileceği şekilde oturmaya dikkat 

etmelidir. 

Test uygulanmadan önce KAYIT FORMU'nun başlık kısmındaki bilgiler 

eksiksiz doldurulmalıdır. 

Uygulamaya testin baş tarafındaki AÇIKLAMA uygulayıcı tarafından 

denek'in duyabileceği bir sesle okunmalı ve denek'in dinlemesi sağlanma

lıdır. 
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Denek testteki cümleleri okumaya başlayınca testçi elindeki form

dan her cümleyi dikkatle izlemelidir. Özellikle, cümlede altı çizilerek 

işaretlenmiş olan seslere dikkat edilmelidir. Aynı zamanda denek'in ses 

ve ritim bozukluğu belirtileri gösterip göstermediği izlenmeli, varsa 

belirtiler kayıt formunda ayrılmış olan yerlere işaretlenmeli ve gereken 

notlar alınmalıdır. 
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EK 4 

EKLEMLEME TESTİ KAYIT ÇİZELGESİ 

Resimli l=lsözlü-Objeli ~~~ Yazılı(Cümle) r=ı Karma Cl 
Adı Soyadı : ••••••••••••••••••• 
Cinsiyeti : Kızl=l Erkekl=l 
Okulu .••••••••••••••••••• 
Sınıf ve No: ••••••••••••••••••• 

AÇIKLAMA: 

Test Tarihi : •..•.••••••••••••••••• 
Doğum Tarihi: •••••••••••••••••••••• 
Takvim Yaşı 
Uygulayan 

. ..................... . . ....................... 

Doğru çıkarılan her ses için bir (1() işareti koyunuz. Atıanan 
her ses için bir (A) harfi, eklenen sesin işaretini, değiştirilen ses 
için onun yerine çıkarılan sesin işaretini, bozuk ses için (0) işareti 
koyunuz. Diğer gözlemlerini kaydediniz. 
Gerekirse kağıdın arkası kullanılabilir. 

ÜNSÜZLER(Konsonlar) ÜNLÜLER(Vokaller) 

No. Ses Başta Ortada Son da No. Ses Başta Ortada S onda 

1 p p 26 i i 

2 b b 27 IJ ü 

3 t t 28 e e 

4 d d 29 m ö 

5 c k 30 ~ a 

6 g 31 00 o 

7 k k 32 vv. u .. 
8 g g 33 ı ı 

9 m m Özürlü çıkarılan seslerin özeti: 

10 n n Düşürme-Atlama: 

11 :h R~ Ekleme: 

12 D nk 
no Değiştirme: 

13 f f Bozma: 

14 V V 

15 s s Ses bozuklukları: 

16 z z Şiddet: 

17 IJ s Perde: 

18 J i Ton-Kalite: -
19 r r Esneklik: 

20_ ı il 

21 j ı Ritim bozuklukları: 

22 i V Başlayamama: 

23 h h D..ı:ra<lara-İıi<ilme: 

24 t.f c Tekrar: Uzatma: 

25 ldJ c Patlatma: 

Diğerleri: El,kol,yüz,gövde hareketleri: 
Dudak varıklıoı: Tı=ımPl ı:ıri7r.iikl PT" 



AÇIKLAMA: 

Aşağıda, sıra numaraları ile belirtilen çerçeveler içinde, iki 

ya da üç cümlelik gruplar verilmiştir. Önce her gruptaki cümleleri göz

den geçiriniz. Yani içinizden okuyunıJZ. ~~onra benim duyabil eceği m kadar 

yüksek sesle bana okuyunuz. Okuma hızınız çok yavaş olmasın. Ama çokta 

hızlı olmasın. Ben geç demeden diğer gruba geçmeyiniz. Başlayalım mı? 

1 b-Perihan .E.encerenin pt:!rdesini parçuladı. 

p-p o-Bu çapanın sapını kim yaptı~ - - -
s-Ratıp atıp, tutup top oynuyor. 

2 b-Benim ~ilyelerimin beşi de ~eyaz. 

b-b o-Gülbe bebeğinin el~isesini sobada yakmış. 

s-

3 b-Turgay !azısı ile .t.avşan .!_u tınaya gitti. 

t-t o-Satılmış a.!_ına atlayıp a!asına gi!ti. 

s-Pa.!., pat top a!_. 

4 b-Derenin ortasına dört gemir girek Qikmişler. 

d-d o-Burada a&alı, modalı adam isteme&iğin kadar. 

S-

5 b-Kerim kürekle ~öpek dövrııek istedi. 

c-k o-Ekim ayında ekin ekmeyen sonradan ekmek yiyemez • 

. s-Küçü~ köpe~ ekme~ için koştu. 

6 b-Her ~öz ~özlük takmayı ~erektirmez. 

f-g o-Nilgün camdan ölgün ölgün bakıyordu. 

s-

7 b-Karaman koyunlarının kuyduğu sizin kazanın kapağından kocaman. 

k-k o-Aktaşlı Bekir bakraç yıkamaktan bıkmış. 

s-Ba~, Mıstı~ taba~ dolusu fıstı~ getirmiş. 

B b-Gazetedeki .[_Urbete SJ...iden g_aribcınların resimlerini gördün mü? 

g-g o-Başı sarg_ılı adam dalgın dal~ın dal~alara bakıyordu. 

s-

9 b-Mine, masadaki mürekkebi Mehmede ver. 

m-m o-Ü~it Eminelere el~a al~aya git~iş. 

s-Seli~ 11 Kale~ buldu~ öğretmeni!!!_! 11 diye bağırdı. 
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10 b-Nesrin Nuriye Niğdede ~e yaptın diye soruyordu. 

n-n o-A!!!:!_esi Su!:!_aya en tari almış. 

s-Asla~, kapla~, sırtla~ hep yaba~ hayvanıdır. 

11 b-

-nk o-Çelenklerin hepsi getirildi mi? 

lt> ng o-Şu ge.!J!l.eli me.!J!l.eneye kıstırıyor. 
s-Hevenk ne demek? 

12 b-

-nk D-l'iangallı Su~ur bir ım:mgal ulıııı!,ı. 

f) ng o-Ankarada çok banka var. 

s-Ta~ Sümerbank binasının yanında. 

13 b-Fethi fitilli feneri !ileye koy. 

f-f o-l'ieşfiye, raftakl şeftaliler kijf..lc~nıııiı~. 

S-AsaL, hiç bu deL hedeL olur mu? 

14 b-Veli Vahite Varna vişnesi .!!_errni!-Ş. 

v-v D-De.!!_ut key_un ve ayy_a gibi meyy_B cHıt.nr. 

s-Hüsre~ de~ gibi bir a~ vurmuş, e~ halkı inanmamış. 

15 b-Simitçinin ~epetinde ~ıra ~ıra ~arı sirnitler duruyor. 

s-s o-Eskiden asker elbisesi kasketli mi idi? - - - -
s-Herke~ birbirine kü~ gibi su~ pu~ duruyor. 

16 b-Zakirle Zeki Zaferi ziyaret etmişler. 

z-z o-Beh~at ba~an yazı ya~maya heves eder. 

s-"A~ gitmiş, u~ gitmiş, tu~ gölünü, bu~ dağını aşmış." 

17 b-2_abarıla 2_eri f j_Bhirde şeker şirketine ortak olmuş. 

J -ş o-E:i}'ef ta~a Rex_i t' in ba:ı...ını yarrnı !~. 
s-l'io~ Fato~ ko~! Bak bir ku~ bir de bo~ kefes var. 

18 b-Jale jileti j_andarrnaycı v~river. 

)'- j o-Nejat garajda ejderha resmi görmüş. 

s-Bej_ renkli bagaj_ kimin? 

19 ~Remzi ~evirde Rasime rastlamış. 

r-r D-Arif ara sır_a arg.ıbaya b iner. 

S-Zafer_ bu sefer_ birer_ birer_ gelir_ rı ider:_ hesabı çıkeırınıç. 
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20 b-beyla ıeyleklerin lak !akını sevmez. 

l-l o-Me.!_ih el:iy!,e belinin ağrıyan yerini buldu. 

s-Yücel, ge!_ ba!_ a!_. 

21 b-

t-l D-Dolaptaki ma!.a ne oldu? 

s-Baba bana bal a;ı_. AJ.. sana bal. 

22 b-yazın ~aylaya ~ağmur yağar mı? 

j-y ~-Bu ktl~Un .kol~ryları' · a~rı a~r-ı· cıtlu:!or. . 
s-Güna~ bey ERA~ dergilerini uı:ıy. 

23 b-t!ayri dasırı, halatı hacıların harmanı na götUrmüş. - -
h-h o-S~b,er bab,arda lahana olur mu? 

., 

s-Salih sabah sabah külah giydirecek adam arıyor. . 
~ - - -

24 b~ocuklar iayırdaki iimenleri ~iğnemeyin. 

V-ç o-Kü~ükler i ,iki i~m~z. 

s-A~ karına kai havui yedin? 

25 b-~ahit ~amiye ~umadan ~umaya ~i eler. 

~-c o-Amsa as aba tenJ2.ereler nerede? 

s-

26 b-İnci sen ilk iki piği .!_ş le. - - -
i-i o-Sizin cibinliğin iç.!,nde sınek gördüm. - ... -- --

s-İki kiş! siz! görmeye geld,i. 

27 b-Qmit Qaküdarda Qzüm ~leştiriyor. 

y-ü o-Dün Gül SQ.mbQllerin dgğ.Q,n!J.ne gitınıv. - -
s-örgücü Güllü örtüyü düşürdü. - .... - -

28 b-Efes te ~lde ~dilen gs ki ~serlerin gn gskisi hangisi? 

e-e o-G~ç~n g~c~ el~ktrikl~r k~sildi. 

s-Geze geze seneye - - - yin!;_ siz~ gelP.ceğiz. 

29 b-Qğretmen ~ğrencilerine Qmeri Q.vdü. 

cf-ö o-Gök men T,9re gi:!,zlüksüz gE_remez. 

s-

30 b-Adnan .sdada ~tla ,ava çıkmış. 

al-a o-K~rtsl Ki t.5ıp Kırt.,S!.siye P_szs_rında z§_rf k.§lrıısmış. 

s-Bab! ban~ arab~ alsan~. 

31 b-Qrhanın gyuncak otomobili odasında duruyor. 

jo-o o-K~yunlar b~standaki n.Q_hutları yeni ş. 

s-Yo _, tangQ. yapılmadarı b cı lg, bitmez. 
-----
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32 b~Uğur Uludağa uğramadan Uluğbeye gitmiş. - - .. -
~-u o-K~zg~n~n k~yr~ğu · olyr mu? 

s-Kuğ!.l. kuş~ uzun boyny olan bir hayvandır. 

33 b-lşık !Bpanakları ırmakta ~slatıver. 

i-ı o-Kıl~ç balığı y~rtlcı m~d~r? 

s-Sar1 kırmızı!* formal~ oyuncu Vafal+ ml? 
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AÇIKLAMA: 

Aşağıda, sıra numaraları ile belirtilen.çerçeveler içinde, iki 

yn da üç cümlelik gruplar verilmiştir. Önce her gruptaki cümleleri göz

den geçiriniz. Yani içinizden okuyunuz. Sonra benim duyabileceğim kadar 

yüksek sesle bana okuyunuz. Okuma hızınız çok yavaş olmasın. Ama çokta 

hızlı olmasın. Ben geç demeden diğer gruba geçmeyiniz. Başlayalım mı? 

1 -Perihan pencerenin perdesini parçaladı. 

-Bu çapanın sapını kim yaptı? 

-Rat ıp atıp, tutup top oynuyor. 

2 -Benim bilyelerimin beşi de beyaz. 

-Gülbe bebeğinin elbisesini soba da yakmış. 

-

3 -Turgay tazısı ile tavşan tutmaya gitti. 

-Sa tılmış atına atlayıp atasına gitti. 

-Pat, pat top at. 

4 -Derenin ortasına dört demir direk dikmişler. 

-Burada adalı, modalı adam istemediğin kadar• 

-
5 -Kerim kürekle köpek dövmek istedi. 

-Ekim ayında ekin ekmeyen sonradan ekmek yi yemez. 

-Küçük köpek ekmek için koştu. 

6 -Her göz gözlük takmayı gerektirmez. 

-Nilgün camdan ölgün ölgün bakıyordu. 

-

7 -Karaman koyunlarının kuyduğu sizin kazanın kapağından kocaman. 

-Ak taşlı Bekir bakraç yıkamaktan bıkmış. 

-Bak, Mıstık tabak dolusu fıstık getirmiş. 

8 -Gazetedeki gurbete giden garibanların resimlerini gördün ""? mu. 

-Başı sargılı adam dalgın dalgın dalgalara bakıyordu. 

-
9 -Mine, masadaki mürekkebi Mehmede ver. 

-Ümit Eminelere elma almaya gitmiş. 

-Selim "Kalem buldum öğretmenim!" diye bağırdı. 
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10 -Nesrin Nuriye Niğdede ne yaptın diye soruyordu. 

-Annesi Sunaya entari almış. 

-Aslan, kaplan, sırtlan hep yaban hayvanı dır. 

11 -
-Çelenklerin hepsi getirildi mi? 

-Şu gengeli mengeneye kıstırıyor. 

-Hevenk ne demek? 

12 -
-Kangallı Sungur bir mangal almış. 

-Ankarada çok banka var. 

-Tank Sümerbank binasının yanında. 

13 -Fethi fitilli feneri fileye koy. 

-Keşfiye, raftakl şeftaliler küflenmiş. 

-Asaf, hiç bu def hedef olur mu? 

14 -Veli Vahite Varna vişnesi vermiş. 

-Davut kavun ve ayva gibi meyva satar. 

-Hüsrev dev gibi bir av vurmuş, ev halkı inanmamış. 

15 -Simitçinin sepetinde sıra sıra sarı sirnitler duruyor. 

-Eskiden asker elbisesi kasketli mi idi? 

-Herkes birbirine küs gibi sus pus duruyor. 

16 -Zakirle Zeki Zaferi ziyaret etmişler. 

-Behzat bazan yazı yazmaya heves eder. 

- 11 Az gitmiş, uz gitmiş, tuz gölünü, buz dağını aşmış." 

17 -Şabarıla Şerif şehirde şeker şirketine ortak olmuş. 

-Eşref taşla Reşit'in başını yarmış. 

-Koş Fatoş koş! Bak bir kuş bir de boş kafes var. 

18 -Jale jileti jandarmaya veri ver. 

-Nejat garajda ejderha resmi görmüş. 

-Bej renkli bagaj kimin? 

19 -Remzi revirde Rasime rastlamış. 

-Arif ara sıra arabaya biner. 

-Zafer bu sefer birer birer gelir gider hesabı çıkarmış. 
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20 -Leyla leyleklerin la k lakını sevmez. 

-Me li h eliyle belinin ağrıyan yerini buldu. 

-Yücel, gel bal al. 

21 -
-Dolaptaki mala ne oldu? 

-Baba bana bal al. Al sana bal. 

22 -Yazın yaylaya yağmur yağar mı? 

-Bu köyün koyunları ayrı ayrı otluyor. 

-Gün ay bey ERAY dergilerini say. 

23 -Hayri hasın, halatı hacıların harmanı na götürmüş. 

-Seher baharda lahana olur mu? 

-Salih sabah sabah kül ah giydirecek adam arıyor. 

24 -Çocuklar çayırdaki çimenleri çiğnemeyin. 

-Küçükler içki içmez. 

-Aç karına kaç havuç yedi n? 

25 -Cahit camiye Cumadan Cuma ya gider. 

-Amca acaba tencereler nerede? 

-
26 -İnci sen ilk iki ili ği işle. 

-Sizin cibinliğin içinde sinek gördüm. 

-İki kişi sizi görmeye geldi. 

27 -Ümit Üsküdarda üzüm üleştiriyor. 

-Dün Gül Sümbüllerin düğününe gitmiş. 

-Ör gücü Güllü örtüyü düşürdü. 

28 -Efeste elde edilen eski eserlerin en eskisi hangisi? 

-Geçen gece elektrikler kesildi. 

-Geze geze seneye yine size geleceğiz. 

29 -Öğretmen öğrencilerine Örneri övdü. 

-Gökmen Tör e gözlüksüz göremez. 

-

30 -Adnan adada atla ava çıkmış. 

-Kartal Kitap Kırtasiye Pazarında zarf kalmamış. 

-Baba bana araba alsana. 

31 -Orhan ın oyuncak otomobili odasında duruyor. 

-Koyunlar bostandaki nohutları yeniş. 

-Yo, tango yapılmadan balo bitmez. 
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32 -Uğur Uludağa uğramadan Uluğbeye gitmiş. 

-Kuzgunun kuyruğu, ' olur mu? 

-Kuğu kuşu uzun boynu olan bir hayvandır. 

33 -Işık ıspanakları ırmakta ıslatıver. 

-Kılıç balığı yırtıcı mıdır? 

-Sarı kırmızılı formalı oyuncu Vafalı mı? 
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EK 5 

ÖGRETMEN GÖRÜŞME KILAVUZU 

Araştırmada, eklemleme bozukluğu gösteren öğrencilerin genel duy

gusal durumu ve sosyal durumuna ilişkin bilgiler sınıf öqretmeni ile 

görüşme yapılarak elde edilecektir. 

börüşmenin ön hazırlığı ve görüşmenin yapılmasına ilişkin açık

lamalar aşağıda verilmiştir. 

GÖRÜŞMENİN ÖN HAZIRLIGI 

Görüşmenin istenilen amaçlar doğrultusunda yapılabilmesi için a

şa~ıda belirtilen ön hazırlıkların yapılması gerekir. 

1. Konuşma özürü taramasının yapıldığı tarihte, eklemleme bozuklu

ğu görülen öğrencilerin sınıf öğretmenlerine kendileriyle bir görüşme ya

pılacağı belirtilecek ve görüşmenin amacı açıklanacaktır. 

2. Görüşmenin yapılacağı tarih, saat ve yer sınıf öğretmeni ile 

tarama sonunda kararlaştırılacaktır. 

GÖRÜŞMEDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR 

1. Görüşmenin önceden kararlaştırılan tarih, saat ve yerde yapıl

masına dikkat edilecektir. 

2. Görüşme sırasında sınıf öğretmenine bazı sorular sorulacağı 

belirtilecektir. 

3. Sınıf öğretmenine Öğretmen Görüşme Form'unda yer alan bilgiler 

doğrultusunda sırayla sorular sorulacaktır. 

4. Görüşme sırasında sorular gerekti~inde tekrar edilecektir. 

5. Görüşme sırasında alınan bilgiler Öğretmen Görüşme Form'una 

işlenecektir. 
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6. Görüşme bitiminde sınıf öğretmenine bu işbirliği ve yardımla

rından ötürü TEŞEKKÜR edilecektir. 
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Öğrenci Kod no 

Öğretmenin Adı Soyadı: 

EK 6 

Ö~RETMEN GÖRÜŞME FORMU 

1- Çocuğun Duygusal Durumuna İlişkin Bilgiler 

1.Genel Duygusal Durumu : 

Normal ( ) İçe dönük ( ) 

2.Alışkanlık Problemi Gösterme Durumu: 

Görüşme Tarihi: 

Saldırgan ( ) 

. Problem yok ( ) Tırnak Yeme ( ) Parmak Emme( ) Altını Isiatma ( ) 

2- Çocuğun Sosyal Durumuna İlişkin Bilgiler 

1.Arkadaşları ile İlişkileri: 

Son derece sosyal( ) Yeterince sosyal( ) Sosyal ilişkileri zayıf ( ) 

2.Arkadaşları Tarafından İstenilme Durumu: 

Çok istenilen( ) Yeterince istenilen( ) İstenilmeyen( ) 
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EK 7 

AİLE GÖRÜŞME KILAVUZU 

Araştırmada, eklemleme bozukluğu gösteren öğrencilerin aile durum

larına ve eklemleme bozukluğuğun nedenlerine ilişkin bilgiler öğrencinin 

ailesi ,ile görüşme yapılarak elde edilecektir. 

Görüşme ön hazırlığı ve görüşmenin yapılmasına ilişkin açıklama

lar aşağıda verilmiştir, 

GÖRÜŞMENİN ÖN HAZIRLI~I 

Görüşmenin istenilen amaçlar doğrultusunda.yapılabilmesi için a

şağıda belirtilen ön hazırlıkların yapılması gerekir. 

1. Sınıf öğrerteni ile önceden görüşülerek sınıf öğretmenininden, 

eklemleme bozukluğu gösteren öğrencilerin aileleri ile görüşme yapmak i

çin öorencilerin aile üyelerinden birisini (tercihen anne va da baba) o

kula çağırması istenecektir. 

2. Aile üyelerinin görüşme yapmak için gelecekleri tarih, saat 

ve görüşme yapılacak yer sınıf öğretmenlerı ile önceden kararlaştırıla

caktır. 

3. Öğrencilerin ailelerine görüşme yapılacak yer, tarih ve saat 

sınıf öğretmenleri tarafından bildirilecektir. 

4. Görüşmeye gelerneyen ailelere sınıf öğretmeninden ya da okul 

yönetiminden ev adresleri alınarak ulaşılmaya çalışılacaktır. 

GÖRÜŞMEDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR 

1. Görüşmenin ön hazırlık sırasında kararlaştırılan tarih, saat 

ve yerde yapılmasına dikkat edilecektir. 
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2. Görüşmeye gelen ailelerle toplu olarak önceden görüşülecektir. 

Araştırmacı ailelere kendisini tanıtacak ve araştırmanın amacını açıkla

yacaktır. 

3. Ailelere eklemleme bozukluğunun ne olduğuna ilişkin bilgi veri

lecek ve çocuklarında eklemleme bozukluğu olmasından kuşku duyulduğu açık

lanacaktır. Bir bozukluğu düzeltebilmek için önce bunun ne olduğunu ve ne

den olduğunu tesbit etmenin gerektiği belirtilmelidir. 

4. Ailelere sırayla görüşme yapılacağı söylenip, görüşme sırasın

da kendileri ve çocukları hakkında bazı sorular sorulacağı açıklanmalıdır. 

5. Aileler biriyse! olarak sırayla görüşmeye alınacaktır. 

6. Aile ile görüşme sırasında sorular, Aile Görüşme Formunda yer 

alan bilgiler doğrultusunda sırayla sorulacaktır. 

7. Yapısal bozukluk bakısı sonunda yapısal bozukluğu olan öğrenci

ler saptanacaktır. Yapısal bozukluğu olan öğrencilerin ailelerine bu bo

zukluğun ne olduğu anlatılacak. Yapısal bozukluğu düzeltme yolları varsa 

doktordan alınan bilgiler doğrultusunda bu konuda ailelere rehberlik edi

lecektir. Ayrıca eklemleme bozukluğunun sağaltımı için başvurabilecekle

ri yerler konusunda da rehberlik edilecektir. 

B.?Görüşme aırasın~a sovular gerektiğinde tekrar edilecektir. 

9. Görüşme sırasında alınan bilgiler Aile Görüşme Formuna işlene

cektir. 

10. Görüşmenin bitiminde aileye bu işbirliği ve yardımlarından ötü

ru TEŞEKKÜR edilecektir. 
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EK 8 

AİLE GÖRÜŞME FORMU 

Öğrenci Kod no : Görüşme Tarihi: 

Görüşme Yapılanın Adı Soyadı: 

Görüşme Yapılan Kmesenin Çocuğa Yakınlığı: 

1- Aileye İlişkin Bilgiler 

1.Babanın öğrenin durumu: 

Cahil() Okur yazar() İlkokul() Ortaokul() Lise() Yüksekokul() 

2.Annenin öğrenim durumu: 

Cahil() Okur yazar() İlkokul() Ortaokul() Lise() Yüksekoukul() 

2- Nedenlere İlişkin Bilgiler 

1.Ailenin Çocuktaki ekleme bozukluğunu fark etme durumu: 

Farkında değil ( ) Farkında ( ) Yaş ••••••• 

2.Çocukta eklemleme bozukluğu görülmeye başladığı dönemde aile yaşa

mını önemli derecede ektileyen olayların varlığı: 

Yok C ) Yar ( ) Yeni bir kardeşin doğumu 

Yakın birinin hastalığı 

Yakın birinin ölümü 

Anne babanın boşanması 

Anne babanın uzun süre evden 

ayrı kalması 

Çocuğun ağır bir hastalık 

geçirmesi 

Diğer .................... 
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c ) 

( ) 

c ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 



3.Çocuğun gece altını ısıatma durumu: 

Hayır ( ) Evet ( ) 

4.Evde konuşması tlzürlü başka birinin varlığı: 

Yok ( ) Var ( ) Yakınlığı . 
·······~~····~····· 

5.Vede H.lrkçeden başka bir dil kullanılma durumu: 

Vet ( ) Hayır ( ) Kullanılan dil: ••••••••••••• ~·· 
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EK 9 

YAPISAL BOZUKLUK BAKI FORMU 

Öğrenci Kod no 

Öğrencinin Adı-Soyadı 

Bakıyı Yapan Doktor 

A. DUDAK YAPISI 

1.Dudak yarığı(tavşan dudak) olup olmadığı 

2.Cilt kuruluğu yada başka nedenle dudakta 

Bakı Tarihi: 

EVET HAYIR 

c ) ( ) 

çatlak olup olmadığı C ) C ) 

3.Dudakların çok ince ve yanıara gergin 

olup olmadığı C ) C ) 

4.Alt ve üst dudaklar arasında anormal bü-

yüklük farkı olup ol~adığı ( ) ( ) 

5.Her iki dudağın büzülüp, açılabilme esnek-

liği veya yüz felci olup olmadığı ( ) ( ) 

8. DİŞ YAPISI 

1.Dişlerin noksan olup olmadığı 

2.Dişlerin düzensiz olup olmadığı 

3.Alt ve üst dişlerin tam üst üste çakışır 

biçimde olup olmadığı 

C. ÇENE YAPISI 

1.Alt ve üst çenenin birbiri üzerine oturma

ma durumu var mı? 

2.Alt çenenin öne ve arkaya yapısal bozuklu

ğu var mı? 
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c ) 

( ) 

c ) 

c ) 

c ) 

c ) 

( ) 

( ) 

( ) 

c ) 



3.Üst çenede yapısal bozukluk var mı? 

4.Alt çenenin aşağı yukarı, sağa sola 

devinim yeteneğinin sınırlı olup ol

madığı 

D. DİL YAPISI 

1.011 bağı olup olmadığı 

2.Dilin olağan dışı büyük olup olmadığı 

3.Dilin olağan dışı küçük olup olmadığı 

4.Dilin dışarı uzanabilme ve ağız içinde 

devinim yeteneğinin olup olmadığı 

5.Travma nedeniyle dilde kopukluk yada 

nebde var mı? 

E. DAMAK YAPISI 

1.Damağın çok yüksek olup olmadığı 

2.Damağın çok alçak olup olmadığı 

3.Damakta yarık olup olmadığı 

4.Yumuşak damağın gerekli yumuşaklıktan 

yoksun olup olmadığı 

5.Damağın felçli olup olmadığı 

F. GIRTLAK ve BOYUN YAPISI 

1.Küçük dildeki yarıklık; bir yana fazla 

kaynış olup olmadığı 

2.Bademciklerin anormal derecede büyük ol-

EVET HAYIR 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

~a:du~umu(Sürekli) C ) ( ) 

3.Gırtlakta ve boyunda yapısal bir bozuklu-

ğun olup olmadığı ( ) C ) 

G. İŞİTME KAYBI DURUMU 

1.İşitme kaybı var mı? ( ) ( ) 
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EK 10 

BİLGİ FİŞİ 

Öğrenci kod no: ••• 

1- Kimlik Bilgiler 

Adı Soyadı .................. Cinsiyeti: K ( ) E ( ) 
··' 

Okulu .................. Uygulama Tarihi : ... / ... /, .... 
Sınıfı Doğum Tarihi : ... / ... / ..... 
Adresi .................. Takvim Yaşı 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2- Aileye İlişkin Bilgiler 

1.Babanın Öğrenim Durumu: 

Cahil () Okur yazar () İlkokul () Ortaokul() Lise() Yüksekokul() 

2.Annenin Öğrenim Durumu: 

Cahil () Okur yazar () İlkokul () Ortaokul() Lise() Yüksekokul() 

3- Eklemleme Bozukluğuna İlişkin Bilgiler 

1.Ailenin çocuktaki eklemleme bozukluğunu fark etme durumu: 

Farkında ( ) Farkında değil ( ) 

2.Eklemleme bozukluğunun aile tarafından fark edildiği yaş: ••••••• 

3.Eklemleme bozukluğu türü: 

Ses atlama() Ses Ekleme() Ses bozma() Ses değiştirme() 

4- Eklemleme Bozuklu~unun Nedenlerine İli~kin Bil~iler: 

A-Ya~ısal bozukluk bakı:iına ili:ikin bil~iler: 

1.Dudak yapısı Normal( ) Bozuk ( ) 

2.Dişlerin yapısı: Normal( ) Bozuk ( ) 

3.Çene yapısı Normal( ) Bozuk ( ) 
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4.Dil yapısı 

5.Damak yapısı 

6.Gırtlak ve boyun 

yapısı 

Normal ( ) 

Normal C ) 

Normal ( ) 

B-Yanlış öğrenmeye ilişkin bilgiler: 

1.Evde çift dil konuşulması durumu: 

Bozuk ( ) 

Bozuk ( ) 

Bozuk ( ) 

Yok ( ) Var ( ) Varsa konuşulan dil: ••••••••• 

2.Evde eklemleme bozukluğu olan: 

Yok ( ) Var C ) Varsa çocuğa yakınlığı: •••••••• 

C-Duygusal ve sosyal duruma ilişkin bilgiler: 

1.Çocukla eklemleme bozukluğu görülmeye başladığı dönemde aile ya

şamını önemli derecede etkileyen olayların varlığı: 

Yok C ) Var C ) Yeni kardeşin doğumu C ) 

2.Genel duygusal durumu: 

Yakın birinin hastalığı ( ) 

Yakın birinin ölümü ( ) 

Anne babanın boşanması ( ) 

Anne babanın uzun süre 

evden ayrı kalması 

Çocuğun ağır bir hasta

lık geçirmesi 

Diğer .•••••••••••••••• 

c ) 

( ) 

c ) 

( ) 

Normal C ) İçe dönük C ) Saldırgan C ) 

3.Alışkanlık problemi gösterme durumu: 

Problem yok( ) Tırnak Yeme ( ) Parmak emme( ) 

Gündüz altını ıslatmaC ) 

4.Arkadaşları ile ilişkileri: 

Gece altını ıslatma( ) 
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Son derece sosyal( ) Yeterince sosyal( ) 

Sosyal ilişkileri zayıf( ) 

5.Arkadaşları tarafından istenilme durumu: 

Çok istenilen( ) Yeterince istenilen( ) İstenilmeyen( ) 

D-Diğer bilgiler: 

1.İşitme kaybı: 

Yok ( ) 

2.Zihinsel işlev düzeyi: 

67 ve alt 

68 - 83 

( ) 

( ) 

Var ( ) 

84 - 116 ( ) 

117 ve üst ( ) 
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EK 11 

T.C. 
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜ~Ü 

MİLLİ E~İTİM MÜDÜRLÜ~Ü'NE, 
YOZGAT 

Sayı :412/313 
Tarih:29.09.1989 

Enstitümüz Eğitim Bilimleri (Özel Eğitim) Yüksek Lisans öğrenci
si Tan ÖZTEN, "Yozgat İli Merkezinde Bulunan İlkokul Öğrencilerinde Ko
nuşmanın Eklemleme Bozuklu~u Yônünden De~erlendirilmesi" konulu tez a
raştırmasını Yazgat İli Merkez İlkokulları Üçüncü Sınıflarında yapmak 
istemektedir. 

Bu araştırmanın yapılması için gerekli iznin verilmesini ve yar
dımcı olunmasını arz ve rica ederim. 

Prof. Dr. Fazıl TEKİN 
Enstitü Müdürü 
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SAYI:423.66/13731 
KDNU:Tan ÖZTEN'in tez araştır

masını yapması hakkında. 

EK 12 

TARİH: 

YOZGAT VALİLİ~İ'NE, 

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitü Müdürlüğü Eğitim Bi
limleri (Özel Eğitim) Yükseklisans öğrencisi Tan ÖZTEN'in "Yozgat İli 
Merkezinde bulunan İlkokul Vğrencilerinde Konuşmanın Eklemleme Bozukluğu 
Yônünden Değerlendirilmesi" (İlkokul III.Sınıf) konulu Yüksek Lisan te
zini hazırlamak için aşağıda isimleri yazılı okullarda araştırma yapmak 
istediklerini 29.9.1989 tarih ve 412/313 sayılı yazıları ile Müdürlüğü
müze bildirmekte olup, yazı ekte sunulmuştur. 

Adı geçen Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans öğrencisinin aşağıda i
simleri yazılı okullarımııda araştırma yapması Müdürlüğümüzce uygun gö
rülmektedir. 

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde gereğini müsaadelerinize arz 
ve teklif ederim. 

OLUR .. / .. / .... 
Murat TÜLAY 
Vali Yrd. 
Vali V. 

OKULLARIN ADLAR! 

1.Agahefendi İlkokulu 
2.Atatürk İlkokulu 
3.Atatürk İlköğretim Okulu 
4.Süleyman Sırrı İçöz İlkokulu 
5.Vali Baran İlkokulu 
6.Ziya Gökalp İlkokulu 
7.Bozok İlkokulu 
8.Esentepe İlkokulu 
9.Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 
1D.Gazipaşa İlkokulu 
11.Yavuz Selim İlkokulu 
12.Erdoğan Akdağ İlkokulu 
13.Alacalıoğlu İlkokulu 
14.Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 
15.Gülaylar İlkokulu 
16.Celal Atik İlkokulu 
17.Sakarya İlkokulu 
18.Cumhuriyet İlkokulu 
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