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Dil ve konu~ma bozukluklanna .;ocukluk .;agmda slk rastlandlgl bilinmektedir. Bu
bozukluklarm erken tanmmasl ve zamanmda onlenmesi, .;ocugun akademik, duygusal ve
sosyal geli~iminin kotii etkilenmemesi a';lsmdan onem ta~lr.

Bu .;ah~manm amaci ogretmenlerden bilgi edinme yoluyla Eski~ehir iii ilkogretim
birinci basamaktaki ogrencilerde dil ve konu~ma bozukluklarma rastlanma slkhgml
belirlemek ve bu bozukluklarla demografik ozelliklerin iIi~kisini incelemektir.

Dtinya Saghk Orgtitti' ntin tahminlerine gore, ortalama ya~ grubunun yakla~lk %
3.5'unda dil ve konu~ma bozuklugu gozlenmektedir. Eski~ehir ilinde Milli Egitim
Bakanhgma bagh 10 devlet ve 1 ozel okulda 77 ogretmenden alman bilgilerle ula~Jlan 2356
ogrenci iizerinde yapJlan bu .;ah~mada konu~ma bozukluklan prevalansl % 5.56 olarak
tespit edilmi~tir.

Toplam 2356 ogrenciden 131 ogrencide dil ve konu~ma bozuklugu tespit edilmi~tir.

Bir ogrencide birden fazla bozukluk ttirii bir arada goriilebilmektedir.
Genel olarak ttim popiilasyona bakJldlgmda da en .;ok 'sesletim', en az da 'i~itme'

alanlarmda sorun ya~andlglogretmenler tarafmdan belirtilmi~tir.

Dil ve konu~ma bozukluklarma erkek ogrencilerde, klzlara gore daha .;ok
rastlandlgl goriilmii~ttir. Her iki cinste de en .;ok 'Sesletim' alanmda sorun ya~andlgl

gozlenmektedir.
Klz ogrencilerde slraslyla; bazl sesleri soyleyememe, soylenemeyen seslerin yazlya

yanslmasl, kekemelik, ahcl dil, ifade edici dil, konu~mada farkhhk, dilbilgisi kullamml, ~ive,

hlzh konu~ma, ses bozuklugu, sesin uygunlugu ve i~itme alanlarmda gti.;liik ya~andlgl

goriilmektedir.
Erkek ogrencilerde ise slraslyla; bazl sesleri soyleyememe, soylenemeyen seslerin

yazlya yanslmasl, dilbilgisi kullamml, konu~mada farkhhk, kekemelik, ahcl dil, ses
bozuklugu, ifade edici dil, sesin uygunlugu, hlzh konu~ma, ~ive ve i~itme alanlarmda gti.;liik
ya~andlgl goriilmektedir.

Bozukluklara en .;ok 1. Smlflarda, en az 5. Smlflarda rastlandlgl belirlenmi~tir.

Bozukluklarm slmflara gore dagJllmma bakJldlgmda ogretmenler, 1. SlUlf, 2. SlUlf, 3. Simf
ve 4. SlUlf ogrencilerinde en .;ok 'Bazl Sesleri Soyleyememe', 5 . slUlf ogrencilerinde ise bu
slUlf dtizeylerinden farkh olarak en .;ok 'Ahcl DiI' alanlarlUda sorun ya~andlglUl

belirtmi~lerdir.

Genel olarak tiim sorunlarda slmf diizeyi arttJk.;a, sorunlara rastlanma slkhgl
azalmaktadlr. Dil ve konu~ma bozukluklanmn klz .;ocuklara gore erkek .;ocuklarda daha
fazla goriildiigii ve ya~ arttJk.;a goriilme slkhgmm azaldlgl ortaya ';Ikml~tlr.

Anahtar Kelimeler: Prevalans, Epidemiyoloji, Konu~ma Bozukluklarl
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It has been known that speech and language disorders are often observed in
childhood period.

Early diagnosis of these disorders are very important of emotional development,
social development and school achievement of the child badly.

The purpose of this study is determining the prevelance of speech and language
disorders among Turkish students grade's ]-5 in Eski~ehir and searching the correlation
between the demographic properties.

According to the findings of WHO, speech and language disorders can be seen in the
% 3.5 ofthe population.

This study was held in Eski~ehir, in ]0 government schools and in a coJlege.
According to the information from 77 teachers among 2356 students, the prevelance of
speech disorders was % 5.56.

Among 2356 students, 131 students were having speech and language disorders.
One or more disorders could be seen in a student.

In the whole population, 'articulation disorders' were the most and 'hearing
disorders' were the least problem areas.

Boys were having more speech end language problems than girls. Articulation
disorders were detected in both gender. Girls were having problems in; disarticulation of
some phonemes, grammar, differences in speech, stuttering, receptive language, voice
disorders, expressive language, proper voice, cluttering, dialect and hearing.

The disorders were mostly seen the first grades and rarely seen in the fifth grades.
Disarticulation of some phonemes were detected in firt, second, third and fourth grades;
receptive language problems were more mostly detected in the fifth grades.
As a result, speech and language disorders are seen in boys more than girls and as the age
group gets older, the frequency of disorders becomes less.

Keywords: prevalence, speech and language disorders, epidemiology.
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BOLUMI
GiRiS

insanda dil edinim slireci 12 ay civarmda ba~laYlp erken vocukluk donem ini

de kapsar. Bu donemde vocugun ileti~im, dil ve konu~maYI edinmesi ivin oral-motor

olgunla~ma, bili~sel geli~im, deneme-yamlma, g6zleme a~amalanm kapsayan bir

ogrenme slireci gevirdigi bilinmektedir. Bu slirecin tamamlanabilmesi, tUm bu

bile~enlerin edinilmesini gerektirir. Bu bile~enlerin edinimindeki herhangi bir

aksakhk dil ve konu~manm edinilmesinde de aksakhga neden olabilir. Bu nedenle, bu

donemde dil ve konu~ma bozukluklarma daha slk bir oranda rastlamak olasldlr.

Oil ve konu~ma bozukluklannm yaygmhgl konusunda degi~ik oranlar ileri

silrlilmektedir. Olinya Saghk Orglitli' nlin tahminlerine gore, ortalama ya~ grubunun

yakla~lk % 3.5'unda dil ve konu~ma bozuklugu gozlenmi~tir (akt. Topba~, Komot,

Ege, 2002, s.3 ). Glinlimlizde ozel egitime gereksinim duyan vocuklarm, kendi ya~

gruplarma olan oranlarmm % 6.5 - 10 arasmda oldugu ifade edilmektedir. Bununla

birlikte vag nilfusunun % 3.5 kadanmn sadece dil ve konu~ma sorunlu olmasl dikkat

vekicidir (akt. iftar, 2003). Bu rakamlar tahmine dayanmaktadlr. Bu nedenle gervek

durumun tahmin edilenden daha farkh olmasl beklenebilir.

Olkemizde bu konuda yapJlml~ olan vah~malar oldukva slmrh sayldadlr.

Komot (1995), Eski~ehir iIi ilkogretim okullan bilnyesindeki okulOncesi vagi ve

birinci slmf ogrencilere yonelik yaptlgl ara~t1rmada anasmlfl ve birinci slmf

ogrencileri arasmdaki dil ve konu~ma bozuklugu oranmm % 5.09 olarak belirlemi~tir

(Topba~, Komot, Ege, 2002, sA). Belgin ve arkada~lan (1988) tarafmdan Ankara iii

ilkokullanna devam eden 7-12 ya~ grubundan 4030 vocukta artikillasyon, ses

bozukluklan ve aklclhk sorunlannm daglhml ara~tmlml~, bu ogrencilerin %

17.90'nmda artiktilasyon, % 35.17'sinde ses ve % 1.12'sinde aklclhk sorunu oldugu

belirlenmi~tir(Belgin, E., Kudal, i. ve ark., 1988, s. 1).
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Kudal-Erta~ (1990) da, Ankara ilinde ilkokul yagmda 9973 yocuk Gzerinde

'konu~ma, ses ve aklclhk bozukluklarmm daglhml'na ili~kin tarama niteliginde bir

ara~tlrma yapml~tlr. Buna gore bozukluklann genet toplamdaki daglhmmm; % 27

artikGlasyon, % 20 ses bozuklugu, % 1 aklclhk bozuklugu ve % 52 normal

biyiminde oldugu saptanml~tlr (Kudal-Erta~, 1990, s. 50). Onalan (2000) Kayseri

kentsel kesiminde 7-12 ya~ grubundaki yocuklarm % 3.8' inde kekemelik sorunu

saptaml~tJr (Onalan, 2000, s.58). Konrot' un (1991) 1990 genel nGtus saYlmmdan

yola ylkarak yaptlgl bir degerlendirmeye gore TGrkiye' de 0-6 ya~ grubunda

344.748 yocukta dil ve konu~ma sorunu oldugu tahmin edilmektedir (akt. Topba~,

1999, s.123).

DGnya geneline baklldlgmda dil ve konu~ma bozukluklarmm slklJk (insidans)

ve yaygmhk (prevalans) yah~malarmm saylsmm Glkemizdekilerden daha fazla

oldugu goriilmektedir. 1959 ytlmda ASHA'nm raporunda, okul yagl yocuklarmm

% 1.3'Gnde konu~ma bozuklugu oldugu belirtilmi~tir (akt. Belgin, Kudal ve ark.,

1988. s.l). Shames ve arkada~lan (1998) da, ileti~im bozukluklarma erken

yocukluk yagmda oldukya slk bir oranda rastlandlgml ifade etmi~lerdir (s. 156).

i~itme kaybl, sesletim ve sesbilgisel bozukluklar, kekemelik, ses

bozukluklan, dil (ahcl/ifade edici) bozukluklan yocukluk doneminde slk

kar~lla~llan dil ve konu~ma bozukluklarmdandlr. Bu konuda Glkemizde Milli

Egitim Bakanhgl tarafmdan 1995-1996 ogretim ytlmda yapllan bir ara~tlrmada

sorunlar, % 46 artikiilasyon bozuklugu, % 26 ritim bozuklugu, % 25 gecikmi~

konu~ma, %3 diger dil ve konu~ma bozuklugu olanlar olarak slralanml~tlr

(Topba~, Konrot, Ege, 2002. s.5). Shames ve arkada~lan (1998) okul yocuklannm

yakla~lk % 1O-15'i i~itme, dil veya konu~ma bozukluguna sahip oldugunu

bel irtmektedirler (s. 157).

Kirk (2000) i~itme duyarhhgmm klsmen ya da tamamen yetersizliginden

dolayl konu~maYI edinmede, dili kullanmada ve ileti~imde gGylGge sebep olan

i~itme kaylplarmm genel nGfusta yaygmlJgmm yakla~lk % 8 oldugunu belirtmi~tir
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(akt. iftar, 2003). Okul ~agmda gorillme slkhgl lse yakla~lk % 1 -% 5' tir

(Batshow ve Perret, 1992; Kenworthy, 1990).

Pehlivantilrk (1996), konu~manm aklclhgmda bozulma ile karakterize

kekemeligin, genel niifusta yaygmhgmm % 3, slkhgmm ise yakla~lk % 1

oldugunu ileri sUrmektedir. <::uhadaroglu (1999) kekemeligin ~ocukluk ~agmda

gorlilme slkhgmm % 4 oldugunu belirtmi~tir (akt. Unalan, 2000, s.7).

Moore, Hicks ve Abott (1985)' a gore, konu~ma seslerinin

~lkartJ1masmdaki gli~\lik ile karakterize sesletim bozukluklan, konu~ma

bozukluklan i~inde en slk gorUlendir (akt. Erkan, 1992 s. 303). Leske (1981),

birinci smlflarda, % 9.7 oranmda ~e~itli dlizeylerde sesletim bozukluklanna

rastlandlgml ancak 10. Smlfta bu oranm % 5' e dii~tilglinli ve giderek azaldlgml

belirtmektedir (s.218).

Ses bozukluklan, ki~inin ya~, cinsiyet ve kliltilrel durumuna uygun

olmayan bir sese sahip olmaslyla karakterizedir. Ses bozukluklannm goriilme

slkhgma ili~kin, okul ~agmdaki ~ocuklar lizerinde yapllmt~ ~e~itli ara~ttrmalar

bulunmaktadtr. Silverman ve Zimmer (1975) yaptlklan ara~tlrmada ~ocuklarda ses

bozukluklarmm goriilme slkhgml % 23.4, Warr- Leeper ve arkada~lan (1979) %

7.3, Cook ve arkada~lan (1979) % 21.0, Beitchman ve arkada~lan (1986) ise %

10.7 olarak bulmu~lardlr. (akt. Powell, Filter ve arkada~lan, 1989 s. 376). Wilson'

a (1987) gore, ses bozukluklan konusunda yapllmt~ ~ok saylda ara~tlrma

sonu~larmm ortalamasma gore ~ocuklarda ses bozukluklarma rastlanma slkhgl

yakla~tk % 6-9' dur (akt. Hirschberg, Dejonckere ve arkada~lan, 1995 s.ll 0)

Kabaca dili anlama, olu~turma ve kullanmadaki zorluk olarak

belirtilebilen dil bozukluklarmm, okul ve ogrenme sorunlan olan ~ocuklar arasmda

slk rastlandlgl ileri slirlilmektedir. Okul ~agt ~ocuklarmm % lila % 3'linde bu

sorunlara rastlanmaktadlr. Dil terapisi alan ~ocuklarm % 80' inde de ogrenme

zorluklarma rastlanmaktadlr (Shames, 1998, s.191)
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Bu tOr konu~ma bozukluklan bireyin ya~am kalitesini de etkilemektedir. YapJlan

ara~tlrmalar, konu~ma bozuklugu olan ki~ilerde okul ba~ansl, i~ verimliligi,

s:evreye uyum ve benlik kavraml alanlannda giderek olumsuz ogelerin aglr

basmakta oldugunu gostermektedir (akt. Belgin, Kudal ve ark., ]988, s. 2).

1.1. PROBLEM

Yukanda ozetlenen bazl ara~tlrmalardan da anla~Jlabilecegi gibi, dil ve

konu~ma bozukluklan olduks:a yaygm ve slk goriilen bir sorundur. Ozellikle

okuloncesi ve okul s:agl s:ocuklarda yapllan gozlemler, durumun ciddiyetini ortaya

koymaktadlr. Oranlarm belirlenmesine yonelik s:ah~malar, dil ve konu~ma terapisi

hizmetlerinin planlanmasl, politikalar ve projeler Uretilmesi is:in alt yapl

olu~turmasl baklmmdan onem kazanmaktadlr. Bu konuda smlrh da olsa,

Ulkemizde yapllan s:ah~malardan yararlamlmaktadlr. Ne var ki, gerek

amas:lanndaki farkhhklar, gerekse yontemdeki farkhlar nedeniyle, U1kemizde

yapllan ara~tlrmalarda ileri sUri.ilen oranlar arasmda baZi farkhhklar ortaya

S:lkmaktadlf.

Bu tUr ara~tlrmalardaki teme] sorunlardan birisi, yonteme ili~kindir.

Yukanda ozetlenen kimi s:ah~malarda, verilerin s:ocuklarm taranmasl yoluyla elde

edildigi anla~llmaktadlr.

Ancak, i.iIkemizde dil ve konu~ma sorunlu bireylerin belirlenmesine

yonelik bir tarama yontemi ve uygun aras:lar henUz geli~tirilmi~ degildir (M .E.B,

]991: akt. Topba~, ]999, s.l23). Okul s:agl s:ocuklarda gozlenebilecek dil ve

konu~ma sorunlanm ve daglhmlanm, ogretmenlerden elde edilen bilgiler

dogrultusunda belirlemeye yonelik s:ah~malar bulunmaktadlr (Komot, 2003, s.

216). Komot (1995) benzer bir uygulamayl slmrh olarak Eski~ehir ilinde

gers:ekle~tirmi~tir. Bu s:ah~malar, ogretmenlerden elde edilecek bilgiler ile soz

konusu toplumdaki dil ve konu~ma bozukluklarmm daglhmma ili~kin bir fikir

verebilecegi ve bu tOr verilerden elde edilen bulgulann, alana yonelik pHinlama ve

politika geli~tirmede kullamlabilecegi dU~UnUlmektedir.
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Bilimsel ara~tlrmalarm bir amaci da, onceki yah~malan tekrarlayarak daha

gilvenilir ve geryekyi sonuylara, dolaylslyla daha gtivenilir genellemelere

ula~maktlr. <:=ah~ma slrasmda ogretmenlerden bilgi edinme yoluyla veri

toplamanm sonucunda ogretmenlerin de bu konudaki farkmdahklarmm artacagl ve

gerekli yonlendinneyi yapmalarmm kolayla~acagl umulmaktadlf. Oil ve konu~ma

bozukluklarmm prevalansml belirlemeye yonelik yapllacak yah~malar genel

ntifustaki dagJllm hakkmda bir fikir verecektir. Bu da sorunlarm onlenmesine,

tamlanmasma, sagaltlm programlanna ve bu alanda yeti~mi~ elemana duyulan

ihtiyaci ortaya Ylkaracaktlr. Aynca, erken donemde soruna mtidahale edilmesinin,

sorunun kronik hale donil~mesini onleyip, yocugun sosyal, duygusal ve akademik

alanlarda ya~ayacagl gilylilklerle daha kolay ba~ etmesini saglayacagl goz onilne

ahndlgmda, bu yah~manm uygun tarama araylannm geli~tirilmesi gerekliligine de

dikkat yekebilecegi dti~Gntilmektedir.

1.2. AMA<;

Bu gerekyelerden hareket ederek bu yah~mayla, ogretmenlerden bilgi

edinme yoluyla Eski~ehir iIi ilkogretim birinci basamaktaki ogrencilerde dil ve

konu~ma bozukluklarma rastlanrna slkhgml belirlernek ve bu bozukluklarla

dernografik ozelliklerin ili~kisini incelernek arnaylanrnaktadlr.

Bu genel amay yeryevesinde yah~rnanm alt arnaylan a~agldaki gibi

belirlenmi~tir:

I) Eski~ehir iIi ilkogretirn okullan birinci basarnakta gorev yaprnakta olan

ogretrnenler;

a) Oil ve konu~rna sorunlanm ne slkhkla gozlernektedirler?

b) Oil ve konu~ma sorunu ttirlerinden ahcl dil, i~itrne, konu~mada

farkhhk, bazl sesleri soyleyernerne, soylenerneyen seslerin yazlya

yanslrnasl, kekelerne, hlzh konu~rna, ses bozuklugu, sesin

uygunlugu, dilbilgisi kullamrnl, ifade edici dil ve ~ive alanlarml ne

slkhkla gozlernektedirler?
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2) Genel daglhma baktldlgmda sorunlann;

a) Smlflara (ya~lara) gore daglhml nastldlr?

b) Cinsiyetlere gore dagJllml naslldlr?

c) Okullara gore daglhmlan nastldlr?

3) Ttirlerine gore bakJldlgmda;

a) Sorunlann slmflara (ya~lara) gore daglhml nasJldlr?

b) Cinsiyetlere gore daglhml nastldlr?

c) Okullara gore daglhmlan naslldlr?

6
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BOLUM II
GENEL BiLGiLER

2.1. iLETiSiM, niL VE KONUSMANIN TANIMI

insanoglunun en temel ihtiyaylarmdan biri, diger insanlarla ileti~im kurmaktlr.

ileti~imin pek yok tamml olmakla birlikte kabaca, dU~Unce ve bilgilerin kar~lhkh

ah~veri~ sUreci olarak tammlanabilir (Shames, Wiig, Secord, 1998, s.167). Bu

ah~veri~; konu~ma, i~aret, mUzik, resim, beden hareketleri, dokunma araclhglyla

geryekle~tirilebilir. Bullowa'ya gore bu ah~veri~te kullamlan araylarm niteligi ve

niceligi 'insan duyulannm slmrlarmm uzandlgl yere kadar ye~itli olabilmektedir' (akt.

Topba~, 1999, s. 4).

Bireyin payla~mak istedigi dli~lincelerini yakmmdaki ya da uzagmdaki birey

yada bireylerde aynen ya da ona yok yakm bir biyimde olu~turmak iyin dUzenlemeler

yapmasl bireyler arasl ileti~imde temel amaytlr (Konrot, 1984 s.9).

ileti~imin geryekle~mesi iyin kaynak birimin mesajl tasarlamasl, dUzenlemesi

ve hedef birimin yozUmleyip algllayabilecegi bir biyime donU~tilrmesi kodlamasl ve

bir yolla hedef birime aktarmasl (Konrot, 1991, s.31) gerekmektedir.

Bloom ve Lahey (1978)' e gore bu ah~veri~i saglayacak olan aray da dildir.

Dil, ileti~imde mesajm yerine geyebilecek sistemli kodlardan olu~an bir araytlr,

sosyal olarak payla~llan bir koddur ve Uzerinde uzla~ma saglanml~ bir sistemdir.

Nedensiz sembollerden olu~ur ve bu semboller belirli kurallara gore bir araya getirilir

(akt. Konrot, 2003, s. 267).

Aksan (1977), dilin tammml ~oyle ifade etmi~tir: Dil, 'dii#ince, duygu ve

isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yonunden ortak olan ogeler ve kurallardan

yararlamlarak ba~kalarma aktarzlmaslm saglayan, r;ok yonlii, r;ok geli~mi~ bir
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dizgedir' (s.55). Bir ba~ka tamma gore de dil, 'ileti§im amaclyla kullanzlan, evren

hakkzndaki dii§iinceleri simgeleyen, uzla§maya dayalz kodlardan olu§an bir dizgedir'

(Bloom ve Lahey, 1978: akt. Topba~, 1999, s. 5; Konrot, 2000) .

Bu tammdan yola 91karak dilin mutlaka 's5zel' olmasl gerekmedigini

soyleyebiliriz. Ancak konu~manm gervekle~mesi ivin 's5zel dilin sese' (Konrot,

1991, s.31) donii~tiiriilmesi gerekir. Bu donii~tiirme i~lemi fizyolojik, norofizyoloj ik

ve psikolojik siirevleri de i9ine almaktadlr. Daha av1k bir ifadeyle, konu~ma, dilin

dl~avurumunu gosteren bir eylemdir; insanda i~itme ve ses yolu kullamlarak konu~ma

i~levinde gorevli organlar aracIilglyla dii~Uncelerin sesli sembollere

donli~tiirlilmesidir.

insanlarm kendilerini, dli~lince ve duygulanm sozel olarak ifade etmesini

saglayan konu~ma, ileti~im ivinde bulunulan hedefki~i ya da ki~ilere vevirdigimiz bir

aynadlr. Bu ayna sayesinde, duygu, dli~lince, gereksinim ve isteklerimizi

kar~lmlzdakine yansltabiliriz.

Basitve ifade edildiginde, ileti~im bir amavtlr. Bu amaca ula~mak IVm

kullamlan ara9 da dildir (Konrot, 2000).

'ileti§im amaclyla kullanzlan uzla§maya dayah kodlardan

olu§an bir dizge olan dilin, sese donii§tiiriilUp i§itme yoluyla

alznmasl ir;in konu§ma eyleminin gerr;ekle§tirilmesi

gereklidir' (Konrot, 2000).

Konu~ma, insana ozgUdlir ve insanlar arasmda ileti~imi saglayan en onemli

aravtlr. Diger insanlarla ili~ki kurmamlZl, ihtiyavlanmlzl kar~llamamlZl, duygu ve

dli~lincelerimizi aktarmamlzl, sosyal anlamda kendimizi ifade etmemizi saglayan en

kolay ve etkili yol olan konu~ma eyleminde kar~lmlza 91kan aksakhklar ki~inin hem

toplumsal, hem de duygusal alanda zorlanmalar ya~amasma neden olabilecektir. Bu

zorlanmalar, kaynak ki~inin iletmek istedigi mesajl hedef ki~ide aynen ya da ona
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yakm bir bie;imde olu~turmasl konusunda ya~anabilir. Mesaj iletilmeden once,

mesajm kaynak ki~i tarafmdan dogru bir ~ekilde kodlanmasl gerekir. Ancak mesajl

tasarlama, programlama, kodlama, tiretme ya da iletme slrasmda olu~an bir hata,

mesajm hedefki~ide aynen ya da ona yakm bir bie;imde olu~masml engelleyip, yanh~

anla~llmasma yada hie; anla~I1mamasma neden olabilir. Aym ~ekilde, hedef birimin

kodlan alma, e;oztimleme ve algllama a~amalannda ya~anan bir sorun yine ileti~imin

uygun ~ekilde gere;ekle~tirilmesine ket vuracaktIr.

Bu durum, kurulan ileti~imin amacma ula~amamasma neden olur. ileti~imin

amacma ula~mak ie;in kullandlglmlz bir yol olan konu~mada, sorunlar gozlenebilecegi

gibi zaman zaman sorun yalmzca konu~ma boyutunda degil, dil ya da daha ba~ka

boyutlarda da kar~lmlza Ylkabilir.

2.2. DiL VE KONU~MA

SINIFLANDIRILMASI

BOZUKLUGUNUN TANIMI VE

Konu~manm herhangi bir alanda benimsenen smirin dl~mda yadlrganacak

oranda farkhhk ya da sapma gostermesi durumunda bireyde bir konu~ma sorunu

oldugu dti~tintilebilir. Belli bir ya~a geldigi halde, e;ocugun konu~maya

ba~lamamasl ya da ya~ltlarma gore geri kalmasl, i~aret ya da tek sozctiklerle

ileti~im kurmaya e;ah~ma, ctimle kuramama, konu~urken tutulma, kekeleme,

konu~ma seslerinin bazllanm soyleyememe, konu~urken seste klsllma, e;atlama,

burundan konu~ma, anla~I1amayacak kadar hlzh konu~ma, sesleri, heceleri yutma

vs. ~eklinde ifade edilmeye yah~llan bu sorunlarm bir klsml geryekten konu~ma

sorunu iken, bir klsml da dil sorunudur (Konrot, 2003, s.216).

1983 tarih 2916 sayllI Ozel Egitime Muhtay <;ocuklar Kanunu' nun 20.

Maddesi uyannca hazlrlanan Ozel Egitim Okullan Yonetmeligi'nde,

"Konu~manm akl~mda, ritminde, tizliginde, vurgulannda, ses birimlerinin

e;lkanh~mda artiktilasyonunda bozukluk bulunanlar" konu~ma oztirlti olarak

tammlanml~tIr (akt. Topba~, 1999, s.120).
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Birinci Ozel Egitim Konseyi, Konu~ma Sorunlu <::ocuklar ve Egitimleri

Komisyonu dil ve konu~ma sorunlanm," bireyler arasl sozel ileti~imin herhangi

bir nedenle ve herhangi bir boyutta ortaya 91kan aksaklrklar ve dtizensizlikler

olarak' tammlanmaktadlr (akt. Ozsoy, 1988, s.81).

ICO-I0 Ruhsal ve OavranJ~sal Bozukluklar Slmflandlrmasl (1992)'na gore

konu~ma ve dile ozgti geli~imsel bozukluklar; norolojik veya konu~ma

mekanizmasl anormalliklerine, duyu yetmezligine, zeka geriligine veya r;evresel

etkenlere dogrudan baglr olmayan erken geli~im donemlerinden itibaren normal dil

geli~iminin yetersiz oldugu bozukluklardlr (s.221).

Van Riper, konu~ma bozuklugunu; konu~ma slrasmda dikkati kendisine

r;eken, haber1e~meyi bozan ve psikososyal ar;ldan bozukluga neden olan konu~ma

sapmasl olarak tanJmlaml~tIr (akt. Kudal-Erta~, 1990, s. 42).

Bishop ve Rosenbloom (1987), Heward ve Orlansky (1988)' e gore;

kabaca konu~ma dtizeneginde bilinen herhangi bir organik, yaplsal zedelenme ya

da i~levsizlik sonucu dili ses kanalryla iletme yetenegi sorunlan konu~ma; anlaml

orgtitleme, ifade etme yetenegi ve ileti~imsel amar;lara uygun kullanma sorunlan

ise dil sorunlan olarak kabul edilmektedir (akt. Topba~, 1999, s. 50-51).

Konu~ma veya dilin belli bir alanmdaki gecikmeye okul ba~anslzhklan,

bireyler arasl ili~kilerdeki bozukluklar ve/veya duygusal ya da davram~sal

bozukluklar e~lik etmekteyse, dil geli~imindeki bu gecikmenin normal slmrlarda

oldugu soylenemez.

Oil bozuklugu; dili anlamada, dil ediniminde, konu~mada, okumada ya da

yazlda anormallik olarak tammlanabilir. Bu tamm, ttim ahcI ve ifade edici dil

becerilerini kapsar. Bu bozukluk ttirti, dilin bi<;imini, kullammml veya dil sisteminin .

bile~enlerinin kullamlmasml da ir;ine ahr (Roth, Worthington, 2001, s. 128).

Bloom ve Lahey (l978)'e gore ise dil sorunlan; ir;erik, bir;im ve kullammm

kayna~t1f1lmasl demek olan anadili edinme ve ogrenme stirecinde meydana

gelebilecek herhangi bir gticyltikttir. ASHA 'nm (1983) tammlamasma gore, dil

sorunlan, sozel dili (soze1 ve yazlh dil) edinme, kavrama ve ifade etmede herhangi bir
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gti9ltik gosterme durumudur. Oil dizgesinin sesbilgisi, bi9imbirim, sozdizimi, anlam

ve kullamm bile~enlerinden en az biri ya da ttimtinti kapsar (akt. Topba~, 1999, s. 52).

Oil bozuklugu olan ki~iler, herhangi bir konu~ma bozuklugu ya da i~itme

kaybl olmaksIZln kendi dillerinde soylenenleri 90gu akram dtizeyinde anlayamaz ya

da ifade edemezler. Ouyduklanndan ve okuduklanndan anlam 9lkarmada, soylemek

ve yazmak istediklerini planlama ve ifade etme alanlarmm bir ya da birka9mda

akranlarma oranla daha dti~tik ba~an gostermektedirler. Bu bozukluk, erken

90cuklukta ya da beyindeki bir sorundan dolaYI yeti~kinlikte de gortilebilir

(Silverman, 2002, s.9).

Oil alanmda sorun ya~ayan 90cugun, konu~maya dayah sozel dil sistemini

farkh olarak bir bi9imde ya da sistemi kavramada ve/veya uygulamada sorunlan

oldugu soylenebilir. (Konrot, 2003, s. 273)

Gtintimtizde dil ve konu~ma sorunlu 90cuklan tamlama, egitim ve sagaltlm

alanmda pek 90k geli~me olmakla birlikte terim, tamm ve slmflandlrmalann tatmin

edici bir a91khga kavu~masl gerektigi konusu gtincelligini korumaktadlr. Oil ve

konu~ma bozukluklannm alanyazmda slmflandlfllmalarma bakIldlgmda ge~itlilik

gosterdigi gortilmektedir. 6rnegin; dogu~tan ve edinilmi~ konu~ma bozukluklan,

yeti~kin ve pediatrik konu~ma bozukluklan gibi.

Topba~ (1999), genel olarak dil ve konu~ma bozukluklarmm, nedenlere

dayah slmflandlrmalar ve betimleyici egitsel slmflandlrmalar olmak tizere iki

temel klsma aynlabilecegini belirtmektedir. ASHA'nm (1983) dil ve konu~ma

sorunlanyla ilgili slmflandlrmasl ~u ~ekildedir: (akt.Topba~, 1999, s. 58-59).

I. ileti~im Sorunlan

A. Konu~ma sorunlan ses, konu~ma seslerinin sesletimi ve/veya

aklclhk sorunlanm kapsamaktadlr.
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1. Ses sorunu, sesin kalitesi, perdesi, tmlsl ve/veya suresini igeren

sorunlardlr.

2. Sesletim sorunu, konu~ma seslerinin olagandan farkh

sesletimini igeren sorunlardlr.

3. Aklclhk sorunu ise, sozel ifadeyi ba~latma veya ifade slrasmda

gU910k gostererek olagandan farkh zamanlama ve ritimle

sonu91anan sorunlardlr.

B. Oil sorunlan, sozIO, yazlh ve/veya diger sembol sistemini anlama

ve/veya kullanmada geli~imsel ya da kazamlml~ gi.i9luk

gostermedir. Bu gU9lOkler, dilin bir;im (sesbilgisi,

bi9imbirimbilgisi, sozdizimi sistemi, ir;erik (anlam sistemini) ve

kullamm (dilin ileti~imsel i~levi/pragmatik sistemi) bile~enlerinden

herhangi biri ve/veya birle~imini igermektedir.

1) Oilin Bi9imi

a) Sesbilgisi

b) Bi9imbirim bilgisi

c) Sozdizimi

2) Oilin igerigi

a) Anlambilgisi

3) Oilin Kullamml

a) Pragmatik I devimsel

II. ileti~imsel Farkhhklar

Bu grup konu~ma ve dil sorunlan olarak gosterilmemekte ancak ozel

egitim gerektirebilmektedir.

A) Lehge ve ~ive farkhhklan, bolgesel, sosyal veya kiiltGrel/etnik

payla~lmlara dayah olarak bir grup birey tarafmdan kullamlan

sembol sistemi farkhhklandlr.
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B) Destekleyici ileti~im, ileti~imsel gereksinimlerini siirekli ya da

ge9ici olarak kar~llayamayan bireylerin ileti~im becerilerini

desteklemeyi ama9lamaktadlr.

ileti~im yetersizliklerinde yaygm olarak belirti temelli slmflandlrmalann

kullamldlgl goriilmektedir (Komot, ]99], s.274).

Boyle bir smJflandlrma temelinde dil ve konu~ma bozukluklan; artikiilasyon

bozukluklan, ses bozukluklan, dil bozukluklan ve konu~ma akl~mdaki bozukluklar

olmak iizere 4 kategoride ele almabilir (Ege, 1992, Brown, 1989 : akt. Giileryiiz,

1995, s. 7).

(:ocuklardaki dil ve konu~ma bozukluklan, kabaca i~levsel artikiilasyon

bozukluklanm, yanh~ dil formGlasyonunu ve aklclhkta bozuklugu kapsar (Ballenger,

Snow, 2000, s. 453).

Boone ve Plante (\ 998) ileti~im bozukluklanm; i~itme, konu~ma ve dil

bozukluklan olmak iizere 3 boliime aylrmaktadlr. j~itme sorunlan iletim tipi ve

sensorinoral olarak, dil bozukluklan da geli~imsel ve edinilmi~ olmak Gzere ikiye

aynlmaktadlr. Konu~ma ise sesletim, ses ve aklclhk bozukluklan olmak Gzere 3

bolGmde incelenmektedir (Boone, Plante, 1993, s. 8).

Silverman (2002)' a gore de ileti~im bozukluklan; i~itme, konu~ma ve dil

bozukluklan olarak ii9 bolGme aynlmaktadlr. Konu~ma bozukluklan; ses, sesletim,

nazal rezonans ve aklclhk sorunlan olmak iizere dort boliime, dil bozukluklan da;

90cukluk 9agl dil bozukluklan ve afazi /afaziyle ili~kili bozukluklar olarak

aynlmaktadlr (s. 20).

Ulkemizde dil ve konu~ma sorunlanna ili~kin yasal bir smlflandlrma

bulunmamaktadlr. Ozsoy (\982) ve M.E.B (\991)'a gore; genel olarak sese ve

gorGntiiye bagh olmak Gzere iki tiir slmflandlrma goze 9arpmaktadlr. GoriintGye bagh

olanlar duru~, jest mimik sorunlanm; sese baglJ olanlar ise 'gecikmi~ konu~ma', 'ses
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bozukluklan', 'eklemleme bozuklugu', 'ritim bozukluklan', 'i~itme engeline baglJ

sorunlar', '~ive sorunlan ve 'yank-damak, tav~an-dudak' sorunlanm ivermektedir

(akt. Topba~, 1999, s. 121). Topba~ (1999)' a gore, ilgili ara~tlrmalarda sorunlann bir

klsml nedenlere bagh olarak, bir klsml da nedenlerin ozelliklerine gore

smJ11andlfllml~tlr. Pek vok ara~tlrmada da konu~ma ve dil olgularmm aynmma dahi

yer verilmemi~tir(s. 121).

Olkemizde dil ve konu~ma bozukluklarma ili~kin yasal bir slmflandlrma

olmamasl, okul oncesi ve ilkokul dtizeyinde egitim/sagaltlm oncesi tamlama ve tam

aravlanmn da hemen hemen yok denecek kadar az olmasl nedeniyle bu alanda

yapllacak ara~tlrma ve sagaltlm vah~malarmda gtivli1kler ya~anmaktadlr (akt. Topba~,

1999, s. 128).

DSM-4'tin tam kriterleri ve ASHA (l983)'nm slmflandlrmasl da bu vah~mada

ara~tlfllan dil ve konu~ma bozukluklanm smlflandlrmada kullanIlml~tlr.

2.3. DiL VE KONU~MA BOZUKLUKLARININ GENEL GORULME

SIKLIGI (INSIDANS) VE YAYGINLIGI (PREVALANS)

Yaygmhk (prevalans), bir toplumda aym sUre ivinde belli bir bozukluk I

hastahk gosterenlerin saylsl, bozukluk I hastahgm g6rtilme oram olarak

tammlanabilir. Slkhk (insidans) ise, bir bozukluk I hastahgm belli bir nUfusta, belli

bir sUre ivindeki gori.ilU~ saylsl, slkhk olarak tammlanmaktadlr (KocatUrk, 2000

s.421, 690).

Yaygmhk ve slkhk kavramlan birbirleriyle ili~kili gortinmelerine ragmen

farkhdlrlar. ASHA' nm (1991) tammma gore; yaygmhk belli bir sUre ivinde belli bir

toplumda bozukluk I hastahgm gortilme saYlsldlr. Buna kar~lhk slkhk, belirli bir

zaman arahgmda, bir bozukluk veya hastahga sahip yeni vakalann genet nUfusta

gori1lme oramdlr Ba~ka bir deyi~le, bir bozukluga sahip yeni vakalann gortilme

saYlsldlr.Yaygmhk ise, belirli bir zaman arahgmda ya da belirli bir sUre boyunca

belirlenen bozukluk I hastahga sahip genet nUfustaki toplam vaka oramdlr (akt. Rhea,

200 I s. 108). Rhea (200 I) oncelikli olarak slkhgl azaltmanm amavlanmasl gerektigini
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belirtmektedir (s. 108). Slkhk azaldlgmda , yaygmhk da kendiliginden azalacaktlr Oil

ve konu~ma bozukluklannm yaygmhk (prevalans) ve slkhglyla (insidans) ilgili olarak

genel alanyazma bakJldlgmda ise;

Midcentury White House Conference on Children and Youth'da ASHA'm

komite raporunda sunulan bilgiye gore okul r;agl (5-11 ya~) r;ocuklannm % 5'inde

ileri derecede konu~ma bozuklugu, % 5'inde de nispeten hafif derecede konu~ma

bozuklugu gorUlmektedir. 1959 Yllmda ASHA 'nm raporunda okul r;agl r;ocuklarmm

% 1.3'Unde konu~ma bozuklugu olugu belirtilmi~tir(Belgin ve arkada~lan,1988, s.l).

Hallahan ve Kauffman (1987), bir Amerikan kaynagma dayandlrarak

yaptlklan belirlemelere gore r;ocuklann % 1O'unda ileti~im ve konu~ma bozuklugu

bulundugunu ve bu sorunlarm ilkokulun ilk lir; ya da dort Ylhnda belirgin bir;imde

azaldlgml ileri sUrmektedirler. Batshow ve Perret (1992)'e gore ise, r;ocuklarda % 2

ile % 4 arasmda bir oranda dil ve konu~ma bozuklugu gorUlmektedir. Davie, Butler

ve Goldstein (1972), ingiltere'de bir olr;ege dayandlrarak yaptlklan ara~tlrmada 7 ya~

r;ocuklannm % 14'linde konu~ma bozukluklan oldugunu saptaml~lardlr. Calnan ve

Richardson (1976), aym r;ocuklan 11 ya~mda iken degerlendirdiklerinde ise % 24.6'

smm konu~ma bozukluguna sahip oldugunu belirlemi~lerdir. Enderby (1995), bu ve

diger r;ah~malar analiz edildiginde okul r;ocuklarmm yakla~lk % 11 'inde dil ve

konu~ma bozuklugu gozlendigini belirtmektedir. Law, Boyle, Harris, Harkness ve

Nye (1998), literatUrde yer alan son r;ah~malar gozden ger;irildiginde 7 ya~ma kadar

olan r;ocuklarda dil ve konu~ma sorunlarmm ortalama daglhm oramm % 5.95 olarak

gozlediklerini ifade etmektedirler. Sonur; olarak, ingiltere'de yapllan ara~tlrmalarda

r;ocuklarda konu~ma bozukluklarmm daglhml degerlendirildiginde bunun, % 2 ile %

25 arasmda oldugu ve medyan degerinin yakla~lk % 6 oldugu gorUlmektedir (akt.

Hornby, Stabler, Alleyne, Cumberbatch, Sargeant, 2000, s. 198)

Jaber, Nahmani, Shohat (1997). israilli Arap r;ocuklarda konu~ma

bozukluklannm gorUlme slkhgl ile ilgili bir ara~tlrma yapml~lardlr. Anaokuluna ve

ilkokulun ilk iki slmfma devam eden 1495 r;ocugun ailelerine anket gonderilmi~tir.

1282 aile anketi yamtlaml~tlr. Anket sonur;lanna gore r;ocuklann % 25' inde dil ve
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konu~ma bozuklugu oldugu belirlenmi~tir. C;ocuklannda dil ve konu~ma bozuklugu

tammlayan ailelerden 44'OnOn vocuklan rasgele sevilip bir konu~ma terapisti

tarafmdan degerlendirilmi~tir. Bu vocuklarm % 48' inde sesletim, % 18'inde dil

geli~iminde gecikme, % 15.9'unda kotU ses kalitesi, % 13.6'smda kekemelik ve %

4.5'inde diger problemIeI' goriilmii~tUr. Konu~ma bozukluklan israilli Arap

vocuklarda ciddi bir sorun olarak ortaya vlkmaktadlr (Jaber, Nahmani, Shohat, 1997,

s.664).

Hornby (2000)'nin vah~masmda,Barbados'ta ya~lan 5 ile II arasmda degi~en

toplam 17.902 vocuk ara~tJrmaya almml~tlr. Bir konsiiltan konu~ma terapistinin ve bu

konuda egitilmi~ 10 ki~ilik bir ogretmen grubunun 1996 - 1997 ogretim yIlt sOresince

ilkokullardaki i~itme ve konu~ma sorunlanm saptamasma karar verilmi~tir. Gruptaki

ogretmenler miidahale, odyometrik degerlendirme testleri ve konu~ma sorunlanm

belirlemeye yonelik konularda (ornegin, dil itmesi, pepemelik-lisping, iinsiiz sesleri

bozma Iyerine koyma, ses sorunlan, kekemelik, aym zamanda di~ problemleri, kemik

ve di~ dokusundaki bozukluklar, vene kapanma bozukluklan vb.) egitim alml~lardlr.

Gruptan 2 ila 5 degerlendirmeci, 73 okulun her birindeki tOm vocuklan I ile 6 giin

arasmda degi~en donemlerde degerlendirmi~lerdir. C;ah~maya ba~lamadan once test

sOreci anlatlhp, aglz I yOz degerlendirmesi yapllml~tlr. C;ocugun aglz, damak, dil, di~

ve yOzOnde gozlenebilir anomaliler saptanml~tlr. Eger di~lerinin dizili~inde sorun

varsa parmak emme olup olmadlgl dikkate ahnml~tlr. Odyometrik testier de

yaptldlktan soma, asJl degerlendirmeci tarafmdan vocugun tUm degerlendirmelerden

gevip gevmedigine bakllml~tJr. Konu~ma degerlendirmesinde vocuga, ismi ve

ya~adlgl yer sorulmu~, 10' a kadar saymasl istenmi~tir. Bunun dl~mda bir taklm

ciimleleri tekrar etmesi istenmi~tir. Konu~ma geli~iminde sorun olarak kabul edilenler

~unlan kapsamaktadlr: lisp (lsi sesini farkh bivimde sesletme), ses atma, sesi

degi~tirme ve voklu sesletim sorunlandlr. Tammlanan diger bozukluklar da klslk ses

gibi ses sorunlan ve kekemeliktir. Barbadian lehvesi kullanan vocuklarm bazl

OnsOzleri degi~tirmesi kabul edilmi~ ve bu durum gecikmi~ konu~ma geli~imi ya da

anormal konu~ma orUntUsO olarak kabul edilmemi~tir. Bu vah~ma sonucunda 17.902

vocuk i~itme avlsmdan test edilmi~tir ve 944'iinde (% 5.27) i~itme giivlOkleri
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saptanml~tJr. Konu~ma a<;lsmdan degerlendirilen bu <;ocuklarm 4.223'Gnde (%

23.58), <;e~itli dGzeylerde konu~ma gG<;IGkleri oldugu belirlenmi~tir. % 1.4 ogrencide

ses klSlklJgt, % 0.15' inde kekemeIik oldugu belirlenmi~tir, bunun geri kalan yGzdesi

de sesletim / sesbilgisel bozukluklan kapsamaktadlr (Hornby, Stabler, Alleyne,

Cumberb?.tch, Sargeant, 2000, s. 198-200).

I7 ya~ma kadar olan okul <;agmdaki <;ocuklarm % 5' inde <;e~itli konu~ma

sorunlan oldugu tahmin edilmektedir. Bazl <;ah~malar bu oranm % 10 oldugunu

belirtmektedir. Bunlann bGyGk <;ogunlugunu i~levsel sesletim bozukluklan

olu~turmaktadlr.Digerleri hatah dil formGlasyonu, ses bozukluklan ve kekemeliktir

(Erkan, AsIan, 1992, s. 303).

Konu~ma ozrG, oze1 egitim alanmda en yaygm gorGlen problemlerdendir.

Ulkemiz i<;in kesin bir saYl saptanabilmi~ degildir. Ancak uluslararasl oranlara

baktlglmlzda bu oranm konu~ma ozGrlGler i<;in % 3.5 oldugu gorGlmektedir. 1990

nGfus saYlml sonu<;larma gore 7-1 8 ya~ nGfusu i<;inde 500.000 civarmda konu~ma

ozGrlG <;ocuk oldugu soylenebilir (Ozsoy, 1988, s. 84). Ulkemizde bu konuyla ilgili

yapllml~ olan ara~tJrmalann saYlsl az olmakla birlikte, ~imdiye kadar yapllml~ olan

<;ah~malar a~aglda ozet1enmi~tir.

Komot (1995), Eski~ehir iIi ilkogretim okullan bilnyesindeki okulOncesi <;agl

ve birinci smlf ogrencilere yonelik yaptlgl ara~tlrmada toplam 8957 <;ocuktan

456'smda ba~ka bir deyi~le % 5.09'unda dil ve konu~ma bozuklugu oldugunu

belirlemi~tir.Komot, bu <;ah~maYI ogretmenlere anket uygulayarak yapml~tlr.

Belgin ve arkada~lan (1988) tarafmdan Ankara iIi ilkokullarmda 7-12 ya~

grubunda 4030 <;ocuk ilzerinde artikGlasyon, ses ve aklclhk sorunlarmm dagI1lml

ara~ttrllml~, % 17.90 ogrencide artikGlasyon, % 35.17 ogrencide ses ve % 1.12

ogrencide aklclhk sorunu bulunmu~tur. <::ocuklarm % 54.19'unda bu tOr konu~ma

sorunlarma rastlandlgl gorGlmG~tOr. Ara~tlrmacllar, <;ocuklan bir taklm tekniklerle

sozG edilen konu~ma bozukluklan a<;lsmdan degerlendirmi~lerdir. ArtikGlasyon

sorunlanm degerlendirirken, TGrk<;e'deki tOm seslerin ba~ta, ortada ve sonda yer

aldlgl sozcilklerle olu~turulmu~ yazlh bir metni ogrencilere okutma yolunu

kullanml~lardlr. Henilz okumaYl ogrenmemi~ <;ocuklarda ise, tek tek biltOn sesler
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tekrarlatllarak degerlendirme yaptlml~tlr. Ses degerlendirmesi, yocuklara hem metin

okutularak, hem de yocukla konu~ularak yapllml~tlr. Aklclhk degerJendirmesi ise

takifemi, kekemelik ve normal aklclhk ~ekJinde smIflandmlarak yapllml~tlr. Tam

koymada yocugun okuma ve konu~masmm degerlendirilmesinin yam Slra

ogretmenlerin bilgisine de ba~vurulmu~tur (Belgin ve arkada~lan, 1988, s. 4, 7,13).

Kudal-Erta~ (1990), Ankara il inde ilkokul yagmdaki 9973 yocuk ilzerinde

'konu~ma, ses ve aklclhk bozukluklannm' daglhmma ili~kin yaptlgl tarama

niteligindeki ara~tlrmasmda yocuklardaki dil ve konu~ma bozukluklanm

degerJendirmi~tir. Gerektiginde, yocuk ve ailesi hakkmda bilgi ogretmeninden

almml~tlr. ArtikiiJasyon degerJendirmesi iyin kulJamlan test materyali; fonemlerin

degerJendirilebilmesi iyin hazlrlanan bir okuma paryaSI, ~iir paryaSI ve TOrkye'deki

biltOn fonemlerin ba~ta, ortada ve sonda yer aldlgl sozcOk gruplarmdan olu~maktadlr.

Okumayl bilen yocuklara bu Uy klslm uygulanml~tlr. Okumayl bilmeyen yocuklara

ise sozcOkler tek tek soylettirilerek degerlendirme yapIlml~tlr. Sesin

degerJendirilmesindeki kriterJer; sesin safllgl, ya~ ve cinsiyete uygunlugu, rezonans

kalitesi, ~iddeti ve tmlsldlr. Bu degerlendirme, yocuklara metin okutma ya da

yocuklan konu~turma yoluyla yapIlml~tlr. AklClhk degerlendirmesinde ise takifemi,

kekemelik ve normal aklclhk degerlendirilmi~tir.Degerlendirmede, yocugun okuma

ve konu~masmm yam slra ogretmenin bilgisine de ba~vurulmu~tur. Buna gore

bozukluklann genel toplamdaki daglhmmm; % 27 artikUlasyon, % 20 ses bozuklugu,

% I aklclhk bozuklugu ve % 52 normal biyiminde oldugu saptanml~tIr.

MilJi Egitim Bakanhgmm 1995-1996 ogretim yllmda yaptlgl bir ara~tlrmaya

gore, Rehberlik Ara~tlrma Merkezlerine dil ve konu~ma bozukluklan nedeniyle 2946

ba~vuru yapllml~tlr. Bu ba~vurular, ozUr ttirlerine gore % 46 artikiiJasyon bozuklugu,

% 26 ritim bozuklugu, % 25 gecikmi~ konu~ma, % 3' 0 diger dil ve konu~ma

bozuklugu olanlar olarak slralanml~tlr (akt. Topba~, Komot, Ege, 2002, s. 4-5).

]8



19

2.3.1. i~itme Kaybl ve i~itme Kaybma Bagh Konu~ma Bozukluklan

i~itme ve konu~ma birbiriyle c;:ok yakmdan ili~kilidir ve ileti~imin tam olarak

yenne getirilebilmesi ic;:in ikisinin de i~levlerini tam olarak yerine getirebilmesi

gerekmektedir. Bu nedenle, i~itmenin i~levinde ortaya C;:lkan herhangi bir aksakhk dil

ve konu~mada bir soruna neden olabilir. Bu ytizden i~itme kaylph ki~ilerin genel

nUfustaki saylsmm bilinmesi, konu~mada sorun ya~ayan ki~ilerin saylsmm

belirlenmesinde onemlidir.

i~itme gtic;:ltigti ile ilgili pek c;:ok tamm ve slmflandlrma olmasma kar~m,

genel olarak kullamlan aylflm saglr, aglr i~iten ve i~itme engeli ~eklindedir. Kaplan

(J 996), Kirk, Gallagher ve Anastasiow (2000) i~itme kaylplarmm, i~itme kaybmm

derecesine, olu~tugu ya~a ve kaybm tipine gore tammlandlgml belirtirler (akt.

Akc;:amete, 2003, s.322).

Saglrlara Hizmet Veren Egitim Yoneticileri Komitesinin (The Executive

Committee of the Conference of Educatinal Administrators Serving the DeaD tamml

~u ~ekildedir:

j~itme yetersizligi: Hafiften c;:ok aglr ~iddete kadar slralanabilen i~itme

gtic;:lOgtinti belirten saglr ve aglr i~iten alt gruplanm kapsayan bir

yetersizl iktir.

Saglr birey: i~itme cihazh ya da cihazslz dile ili~kin bilgilerini i~itme

gtictinti kullanarak ba~anh bir ~ekilde edinmeleri engellenen ki~idir.

Aglr i§iten birey: Brill, MacNeil ve Newman' a gore (1986), yeterli i~itme

kalmtlsma sahip, i~itme gticti dogrultusunda dile dair bilgiJerini i~itme

cihazl kullanarak ba~anh bir ~ekilde edinebilen ki~idir (akt. Akc;:amete,

2003, s.322).
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Tilrkiye' de 1997' de vlkanlan 573 sayJll Ozel Egitim Hakkmda Kanun

Hilkmilnde Kararname' de i~itme yetersizliginin tamml ~u ~ekilde yapJlml~tlr:

'i~itme duyarhhgmm klsmen veya tamamen

yetersizliginden dolaYl konu~maYl edinmede, dili

kullanmada ve ileti~imde glivlilk nedeniyle bireyin egitim

performansmm ve sosyal uyumunun olumsuz yonde

etkilenme durumudur' (s.12).

Akvamete (2003)'ye gore i~itme kaybl olanlann sayIlanm saptamada,

incelenen bireylerin ya~l, veri toplama teknikleri gibi faktOrler de onemlidir. Slkhgl

belirleme 9ah~malannda tUm faktOrleri dikkate alarak ara~tlrma yapmak gilvtUr. Bazl

ilIkelerde saglrhk, aglr i~itme ve voklu engeli olanlan belirlemede bazl olviltler

belirlenmi~ olmakla birlikte genellikle 90klu engeli olan bir vocugun birinci engeli

esas ahmr ya da raporlannda voklu engeli oldugu belirtildiginden bu saylma dahil

edilmezler. i~itme cihazl oldugu ivin ozel egitime gereksinim duymayan, ek yardlm

almakslzm slmf etkinliklerine katllabilen aglr i~iten ogrenciler de bu saylmda yer

almazlar. Bunlar goz onilne fllmdlgmda saglr ve aglr i~itenlerin sayJlan hakkmda

kesin bir veri elde edebilmenin gliv oldugu soylenebilir (s.326).

<;ocukluk vagmda gorillen i~itme kaylplannm gorillme slkhgma ili~kin pek

90k ara~tlrma olmakla birlikte i~itme kaybmm belirlenmesinde farkh ara~tlrmacllar

farkh kriterler kullanml~lardlr. Uzun ylllar bin dogumdan birinde i~itme kaybma

rastlandlgl kabul edilmi~tir. Ancak yapllan son vah~malara gore yeni doganlarda

i~itme kaybma rastJanma slkhgl oranmm 1000'de 3 oldugunu soylemenin daha

gergekvi oldugu ileri sGrillmektedir (Hayes"D., Northern J.L., 1996, s. 6).

Montgomery ve Fitch (1988), okul vagI vocuklan ilzerinde yaptlklan

vah~mada i~itme kaylplannm % 0.12 oldugunu saptaml~lardlr. Smith (1998), 1994

1995 egitim Yllmda 6-17 ya~larmdaki ogrencilerin % 0.] 4'ilnil saglr ve aglr i~iten

olarak smJflandlrml~tlr. Tlbbi ve teknolojik geli~meler ve koruyucu onlemlerle, son

20



21

Ylllarda i~itme engellilerin saYlsmda bir azalma oldugu soylenmektedir. Gallaudet

Universitesi'nin ara~tlrma sonw;:lanna gore, saglr ve aglr i~iten yocuklann sayIlannm

10 yll oncesine gore % 12 azaldlgl belirtilmi~tir (akt. Akyamete, 2003, s. 326).

Webster & McConnel (1987)'a gore, ilkokul vagI vocuklarmm % 20'si

hayatlannm bir doneminde iletim tipi i~itme kaybl ya~aml~lardlr. Goldstein (1989)'a

gore, ba~ka bir ingiliz kaynakta vocuklann yakla~lk % 10'unda kronik i~itme kaybl

gorUlmekte oldugu ve egitimden yararlanabildikleri belirtilmektedir. Ancak aym

yazar, bu vocuklarm % 0.2'sinde ciddi i~itme kaybl oldugunu ileri slirmektedir.

Hallahan ve Kaufmann (1988), Amerika'daki okul vagI vocuklarmm % O.I7'sinin

saglr ya da aglr i~iten ~eklinde tamlandlgml belirtmektedir. Batshow ve Perret

(1992)'in ara~tlrmasmda, okul oncesi vag vocuklarmm % 1O'unun i~itme testlerinde

ba~anslz olduklan ve yakla~lk % l' inde kronik i~itme kaybl gozlendigi ortaya

Ylkml~tlr. Kenworthy (1990), Amerikan kaynaklanna gore ya~ ve i~itme dlizeyine

bagh olarak yocuklarda % 5.5 ile % 10.7 arasmda i~itme kaybma rastlanabildigini

belirtmi~tir (akt. Hornby, Stabler, Alleyne, Cumberbatch, Sargeant, 2000, s.197).

Kirk ve digerleri (2000), Amerika'da nlifusun % 8'inin ye~itli dlizeylerde

i~itme kaybma sahip oldugunu belirtmi~lerdir. 1994-1995 okul Ylllannda da 65.568

ogrencinin saglr ve aglr i~iten oldugunu saptaml~lardlr (akt. Akyamete, 2003, s. 326).

Konu~ma ve i~itme bozukluklanm saptamak amaclyla Barbados'ta yapJlml~

geni~ vaph bir ara~tlrmada da 5-11 ya~ arasl yocuklarda i~itme sorunlarma rastlanma

slkhgmm % 5 oldugu saptanml~tlr (Hornby, Stabler, Alleyne, Cumberbatch,

Sargeant, 2000).

Akyamete (2003) lilkemizde i~itme engelli ogrencilerin genel nUfustaki

oranlanm gosteren saghkh istatistiksel verilerin olmadlgml, Dlinya Saghk 6rgUtli'

nUn verilerine gore bir kestirim yaplldlgmda da bu oranm yakla~lk % 0.6 oldugunu

belirtmektedir. Buna gore 4-18 ya~ grubunda yakla~lk 16.613 i~itme engelli bireyin

oldugu varsayJlmaktadlr. 0-4 ya~ grubundaki i~itme engelli yocuklarm saYlsl

belirlenememi~tir ( s. 326). 2001-2002 MiIli Egitim Bakanhgl verilerine gore 47 ozel

egitim kurumuna ilkogretim yagmdaki 6239 i~itme kaylph ogrenci devam

etmektedir. Kayna~tlrma programmda 768, normal okul ozel smJf'ta 414, 14 meslek
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lisesinde 93) i~itme engelli ogrenciye egitim verilmektedir (akt. Ak9amete, 2003, s.

326).

2.3.2. Sesletim (Artikiilasyon) Bozukluklan ve Sesbilgisel (Fonolojik)

Bozukluklar

Sesletim (artikiilasyon) sorunlan, konu~ma seslerinin 9IkartI1l~ yeri, bi.;imi,

zamam, yonii, hlzl ve basmcmda hatalann yapllmasl ya da dudaklarm, dilin yumu~ak

damagm, yutagm birlikte hareketlerinin hatah olmasl sonucunda ortaya ';Ikan bir

sorundur. Sesletim sorunlan, konu~ma slrasmda ki~inin hatah hareketlerinden ya da

anatomik bozukluklardan kaynaklanabilir (Konrot, s.280).

Sesletim bozuklugu. solunum havasmm aglz ve burunda konu~ma dilinin

geleneksel sesleri bi.;imine gelmesi i.;in ~ekillendirmenin atipik ya da hatah bi.;imde

ger.;ekle~tirilmesi ~eklinde de tammlanabilir (Erkan, AsIan, s. 303).

Sesbilgisel bozukluk ise, bireyin dogru motor hareketleri yapabilmesine kar~m

sesleri dil baglammda dogru kullanamama sorunudur (Konrot, s.281).

Sesbilgisel bozukluk DSM-4 Tam Kriterlerine gore ~u ~ekilde tammlanml~tlr:

A. Ya~ma ve leh.;esine uygun, geli~imsel olarak sesletmesi

beklenen konu~ma seslerini 91kartamama (om. Yanh~ sesler

9lkartma, kullanma, soyleme gibi ancak bununla da slmrh

olmayan sesleri diizenleme bozuklugu [ Ikl sesi kullamlacakken

It! sesmm kullanI1masl] ya da sonraki iinsiiz harfin

soylenmemesi gibi atlamalar yapma).

B. Konu~ma sesleri ';Ikartma ile ilgili zorluklar okul ba~ansml,

mesleki ba~anYl ya da toplumsal ileti~imi bozar.
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C. Zeka geriligi, konu~mayla ilgili motor ya da duyusal bir

bozukluk veya c;evresel yoksunluk varsa bile konu~ma

zorluklan genellikle bunlara e~lik edenlerden c;ok daha fazladlr

(American Psychiatric Association, 1994, s. 48).

Her iki terim de, konu~ma seslerinin telaffuzunda bireylerin ya~adlgl

gilc;lilkleri ic;ine ahr. Bu bozukluklar, (ornegin, ameliyat edilmi~ yank damak ya da

dudak, kraniyal sinir harabiyeti, nefes kontrolilyle ilgili problemler, larengeal

anomaliler) fiziksel bir problem olmadan da ortaya C;lkabilir ve sesletim/ sesbilgisel

bozukluklar bu sorunlara e~lik edebilir (Vinson, 2001, s. 115). Sesletim ve sesbiligisi

sorunlan, konu~mabozukluklan ic;inde en slk gorillenidir (Erkan, AsIan, s.303).

Olkemizde sesletim bozukluklannm goriilme slkhgl ile ilgili olarak yapJlml~

c;ah~malar ~oyle ozetlenebilir:

Belgin ve arkada~lan (1988), Ankara iIi ilkokullan 7-12 ya~lan arasmdaki

c;ocuklar ile slmrlandlrdlklan ara~tJrmada, c;ocuklann % 18' inde artikillasyon sorunu

bulmu~lardlr. Kudal-Erta~ (1990), Ankara iIi ilkokul c;agl yocuklannda konu~ma, ses

ve aklclhk bozukluklannm daglhmlyla i1gili yaptlgl yah~mada c;ocuklarm % 27'sinde

artikiilasyon sorunu oldugunu saptaml~tlr. Bu ara~tlrmacIlarm ara~tlrmalarma

baklldlgmda konu~ma sorunlan ic;inde en yaygm olarak sesletim ve sesbilgisel

sorunlarm gorilldilgil dil~ilnillebilir (akt. Topba~, 1999 s.124).

Olkemizde sesletim ve sesbilgisel bozukluklan belirlemeye yonelik

standardizasyon c;ah~masl yapJlml~ testIer slmrh sayldadlr ve tarama ara~tlrmalarmda

bazl degerlendirme formlan ve slmrh saYldaki testIer kullamlml~tlr. Bu

degerlendirme form Ian da, verileri yalmzca dogru ve yanh~ sesletim kriterlerine gore

inceleyebilmektedir (akt. Topba~, 1999 s.113).

Olkemizde sesletim testi olarak geli~tirilmi~ testIer; 6zsoy (1982)'un

Eski~ehir'de okul oncesi ve ilkokul c;agl c;ocuklan ic;in desenledigi Eski.$ehir

Konu.$ma Degerlendirme Test Takzmz; Akta~ (1982)'10 74 normal konu~ma geli~imi

gosteren ve 22 sesletim sorunu olan c;ocuk ilzerinde deneyip geli~tirdigi Okul Oncesi
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Resimli Artikiilasyon Testi ve Topba~ (2004)'10 geli~tirdigi ve 754 yocuk tizerinde

standardizasyon yah~maSml yaptlgl sesletim ve sesbilgisi testi (SST)' dir.

Sesletim ve sesbilgisel bozukluklann slkhk ve daglhmlyla ilgili olarak

dtinyada yapllml~ yah~malardan bazllan, a~aglda ozetlenmi~tir.

Finli yocuklar tizerinde yapllml~ olan bir ara~tlrmaya gore; okulda sesletim

bozuklugu oldugu saptanan ve tedavi iyin University Central Hospital'm Foniatri

Departmanma gonderilen 7 ya~mdaki 1. Smlf ogrencilerinden 157'si ile ortaya ylkan

sesletim bozukluklan ve ttirlerini saptamak amaclyla yah~llml~tlr. Kuopio'daki 2

ilkogretim okulundan alman 7 ya~mdaki 130 yocuk da ara~tlrmanm kontrol grubunu

olu~turmu~tur. Kontrol grubundakilerin yakla~lk ti9te birinde sesletim bozuklugu

gozlenmi~tir. Be~te birinin de, konu~ma terapisine ihtiyay duydugu belirlenmi~tir.

Kuopio' daki ilkogretim okulu I. slmfma 1986'da 1060 yocuk, 1987' de de 1046

yocuk ba~laml~tlr. Bu yocuklarm hepsi, konu~ma bozukluklan ile ilgili olarak okuma

yazma gtiyltikleri ve konu~ma bozukluklannm tam ve tedavisi konusunda egitim

alml~ ozel ogretmenler tarafmdan degerlendirilmi~lerdir. 1986' da 198 yocugun,

1987' de ise 185 yocugun en az bir seste sesletim bozuklugu oldugu saptanml~tlr.

Van i ortalama % 18 birinci slmf yocugunun, okula ba~ladlgmdakonu~ma terapisine

yonlendiriJebilecek kadar ciddi dtizeyde sesletim bozukluguna sahip oldugu ortaya

Ylkml~tlr. Okulda degerJendirilen ve sesletim bozuklugu (hastaneye yonlendirilen

grup) saptanan 157 yocuk, ara~tlrmanm deneklerini olu~turmu~ ve Foniatri

Departmanma detayh tam ve tedavi iyin yonlendirilmi~lerdir. Her iki grup da

anaokulundayken haftada iki kez konu~ma terapisi alml~tlr. Terapist tarafmdan

oncelikle yocuklarm gtinltik ya~amlan, okul ve yevreleri hakkmdaki spontan

konu~malan gozlenmi~, sesletim testi olarak Fince iyin geJi~tiriJmi~ olan Remes

Artiktilasyon (Sesletim) Testi kuJJantlml~tJr. Testten soma da tamamlaylcl bazl

sorular sorulmu~tur. <::ocuklardan elde edilen verilerdeki sesletim bozukluklan

geleneksel slmflandlrmaya gore smdlandmlml~tlr. 1. slmftaki orneklem grubunda 3

yocuktan birinde bir yada birden fazla seste sesletim bozuklugu vardlr.
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Daha once yaptlan yalt~malara gore; Kilpinen'in (1982) 1. stntfa giden 7

ya~mdaki Finli c;ocuklar tizerinde yapttgl ara~tlrmada c;ocuklann % 25'inde sesletim

bozuklugu gozlendigi saptanml~ttr.

Alstam-Malcus ve arkada~lannm (1976) isvec;c;e konu~an 1. smtf c;ocuklan

tizerinde yapttklan ara~tlrmada, c;ocuklarm %31' inde sesletim bozukluklan

gortilmektedir.

Bazt c;alt~malar erkeklerde ktzlardan daha fazla sesletim bozukluguna

rastlandtgml belirtmektedir. Kenney ve arkada~larmm (1984), 4 ya~mda olup, normal

geli~im gosteren c;ocuklar tizerinde yapttklan c;alt~maya gore; erkeklerin, ktzlara gore

yakla~tk 2 kat daha fazla sesletim hatasl yapttklan gozlenmi~tir. Beitchman ve

arkada~larmm (1986) yapttklan c;alt~maya gore ise, 5 ya~mda anaokuluna devam

eden erkek c;ocuklann % 36'smda; ktz c;ocuklann ise % 30'unda konu~ma

problemlerine rastlanmt~ttr.(Qvanstrom,Laine, laroma, 1991, s. 381-392).

ASHA' nm smttlandlrmaSt dikkate ahndtgmda, Heward ve Orlansky (1988),

Hallahan ve Kauffmann (1988)' e gore; konu~ma sorunlan ic;erisinde gec;mi~te en

yaygm olarak gortilen konu~ma bozuklugunun % 75-80 ile sesletim sorunlan oldugu

dti~tintilmekteydi (akt. Topba~, 1999, s.62).

Leske, (1981)' in yah~masma gore birinci smtf yocuklannda % 9.7 orta ile

ciddi dtizeylerde sesletim bozukluklarma rastlanmaktadtr. 10. stntfta ise % 5

dtizeyinde sesletim bozukluklanna rastlanmaktadtr. Ya~la birlikte sesletim

bozukluklannda belirgin bir dti~ti~ gortilmektedir (Lewis, Freebairn, 1992, s. 103

133).

Sesletim bozukluklan ile ya~ arasmda negatif bir ili~ki vardtr ve ya~ btiytidtikc;e

ki~ilerde gortilen sesletim bozukluklan yakla~tk % 16' 11k bir dti~U~ gostermektedir

(Belgin ve ark., 1988, s.5).
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2.3.3. Aklclhk Bozukluklan

Aklclhk bozukluklan takifemi (hlzh konu~ma) ve kekemelik olarak iki

klslmda incelenebilir.

Konrot (2003) kekemeligi, 'Konu~manm dogal akl~mm bir bil(imde kesintiye

ugramasldlr' ~eklinde tammlaml~tlr.

DSM-4'e gore kekemelik, konu~manm olagan aklclhgmda ve zaman lama

orUntUsUnde ya~a uygun olmayan bozulma olarak tammlamr. Konu~ma slrasmda,

a~agldaki davram~lardan bir ya da birkal(mm gozlenmesi soz konusudur.

(1) ses ve hece yinelemeleri

(2) sesleri uzatma

(3) Unlemlemeler

(4) sozcUklerin pan;alanmasl

(5) duyulabilir ya da sessiz bloklar

(6) dolambal(h yoldan konu~ma

(7) sozcUkleri bir fiziksel gerginlikle soyleme

(8) tek heceli sozcUk yinelemeleri.

Konu~mada aklclhk bozuklugunun okul ba~ansml, mesleki ba~anYI ya

da toplumsal ileti~imi olumsuz olarak etkiledigi ileri sUrlilmektedir.

(American Psychiatric Association, 1994., s.49).

Ainsworth ve Fraser (1989) yocuklarm cUmle kurmaya ba~ladlklan

evrede aklcl dUzgUn ve serbest konu~mada problemler ya~adlklanm

bildirmi~lerdir(akt. FI~lloglu, Ungan, 1992, s. 2).

FI~lloglu (1996) bir aklcl konu~ma bozuklugu olarak kekemeligin

insidansml % 5, preva1ansml ise % 1 olarak belirtmektedir (s. 144).

Curlee (1989) gUnUmUzde dUnyada 45 milyondan fazla ki~inin bu

probleme sahip oldugunu ve tUm l(ocuklarm % 5' inin ya~amlarmm bir

doneminde kekelediklerini belirtmi~tir (akt. FI~J1oglu, Ungan, 1992,s. 3).
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Kekemeligin, 2,5-3 ya~laf1 ile 5 ya~lan arasmdaki vocuklarm % 4'

iinde goriildiigii ve ilerki ya~larda bu oranm % 1 civanna dii~tiigii

goriilmektedir (Konrot, 2003 s. 285; Erkan M., Asian T., 1992, s.306). Genel

niifusa baklldlgmda da bu oranm yakla~lk % 1 oldugu goriilmektedir. Van

Riper '10 (1982) belirttigine gore kekemelik, erkeklerde klzlara gore yakla~lk

1/3-5 oranmda goriilmektedir (Shames, Wiig, Wayne, 1998, s.3 I5).

Takifemi, hlzh bi9imde konu~maya bagh olarak ortaya v1kan

artikiilasyon hatalarmm konu~manm anla~lhrhgml azaltmasl ~eklinde

tammlanan bir dil ve konu~ma bozuklugudur. Bir aklclltk bozuklugudur,

kekemelikle birlikte ortaya vlkabilir ancak kekemelikten farkltdlr (Hegde,

1996, s.139).

Pehlivantiirk (1996) kekemeligin prevalansmm yakla~lk % 3 ve

insidansmm yakla~lk % 1 oldugu belirtmektedir (s. 804). <;uhadaroglu (1999)'

na gore kekemeJigin degi~ik tammlan, daglhmmm da farkh olmasma yol

avmaktadlr. <;ocuklukta % 4 olan slkhk, ergenlikte azalmaktadlr (Onalan,

2000, s.8). Bazl ara~tirmacllar 7 ya~ civannda kekemeligin en slk oranda

goriildtigiinii ve bu oranm % 4' e kadar vlktlgml ifade etmi~lerdir (Erkan,

Asian, 1992, s. 306).

Belgin (1988)' in ilkokul ogn~ncilerinde konu~ma bozukluklarmm

insidansml bulmaya yonelik yaptigl vah~mada konu~ma aklclhgl da

degerlendirilmi~tir. <;ocuklarm % 12'sinde takifemi ve kekemelik

belirlenmi~tir (Belgin ve ark., 1988, s. 5).

Kekemelik, erkeklerde klzlara oranla 3-4 kat daha fazla goriiliir.

Diizelme oram erkeklere oranla klzlarda daha yiiksek ve hlzh olup, genelde 16

ya~ oncesidir (akt. Onalan, 2000, s. 8). Bu konuda ve~itli ara~tlrmacllar 2/1 ,

4/1, 10/1 gibi ve~itli oranlar vermi~lerdir. Ya~ ilerledikve bu oran erkeklerin

aleyhine artar (Erkan, Asian, 1992, s. 306). Kekemelik 3' e 1 ile 5'e 1

oranmda erkek vocuklarda klZ vocuklanna oranla daha fazla goriilmektedir.

Bu farklthgm nedeni klZ vocuklannm dogum sIfasmda norolojik olarak daha

geli~mi~ olmalan, klz vocuklannda konu~ma yollannm erken miyelinizasyonu
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gibi geli~imsel ve klz yocuklarmdan daha dii~iik beklenti ve daha az arkada~

basklsl gibi sosyal-yevresel nedenlerle aylklanabilir (FI~lloglu, ]996, s.] 44).

Kekemelerin dilbilgisel ve anlamsal dil performanslan iizerine

yapllml~ olan bir ara~tlrmada bu yocuklann, dU~Uk ahcl dil sozciik

skorlan,belirgin gramer hatalan yaptlklan ve anlamsal sorulara yUksek oranda

yanh~ yamtlar verdikleri gorillmU~tilr (Westby, ]979, s.] 33- I 459).

Craig (2002)' m kekemeligin epidemiyolojisi Uzerine yaptlgl

yah~mada Avusturalya' mn New South Wales eyaletinde ya~ayan ki~ilerle

telefonda gorU~UlmU~tilr. GorU~mede ara~tlrma hakkmda klsa bir bilgi veri lip,

evde kay ki~inin ya~adlgl ve ya~lan sorulmu~tur. GorU~Ulen ki~ilere kekemelik

tammlaml~ ve evde bu tamma uygun birilerinin ya~aYlp ya~amadlgl

sorulmu~tur. Eger yamt evet ise bunu destekleyen birkay soru daha

sorulmu~tur. Kekeme ki~inin telefon konu~masml kaydetmek iyin izin

almml~tIr. Sonuylar kekemeligin tUm nUfustaki daglhmmm % 0.72 oldugunu

gostermektedir. En yUksek daglhm oram, kUyUk ya~taki yocuklardadlr (1.4

1.44), en dU~Uk daglhm oram ise ergenlerdedir (0.53). Cinsiyete gore

kar~lla~tIrlldlgmdaklzlara oranla erkeklerde, kekemelige 1/2.3 oranmda daha

slk rastlandlgl gorUlmU~tilr. Cinsiyetteki bu farkhla~ma kUyUk yocuklarda,

ergenliktekilere gore 1;4 oranmda daha belirgindir.

Okul yocuklan Uzerinde son donemde yapllml~ olan daglhm

yah~malannabaklldlgmda; Andrews ve Harris (1964) ingiltere Newcastle' da

ya~lan 9-] 1 arasmda degi~en 7358 okul yagl yocugu tizerinde bir yah~ma

yapml~lardlr. Kekeme yocuklan belirlerken ogretmenlerden yardlm

istenmi~tir. Ogretmenleri tarafmdan kekeme oldugu belirlenen yocuklar

sonrasmda degerlendirilmi~tir. Ogretmenlerin kekeme olarak belirledikleri 86

yocuktan, 80'inde kekemelik oldugu sonradan onaylanml~tlr. Bloodstein

(1995) yaptlgl bu yah~mada, kekemeligin daglllm oramm % 1.] olarak

bulmu~tur. Leavitt (1974) Puerto Rico' lu okul yagl yocuklan Uzerinde iki

yah~ma yapml~tlr. Birinci yah~mada Puerto Rico San Juan' daki 12 ilkokul

yah~maya ahnml~tlr. ikinci yah~mada ise New York' taki 19 ilkokula devam
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eden Puerto Rico' lu 90cuklar ara~tIITnaya almml~tlr. Leavitt, ogretmenlerden

kekeme 90cuklan belirIemelerini istemi~tir ve bu 90cuklan sonrasmda kendisi

de degerlendirmi~tir. Daglhma baklldlgmda; San ]uan'daki 90cuklarda

kekemeligin % 1.5 oldugu ve erkeklerde % 2.17, klzlarda ise %0.76 oldugu

saptanml~tlr. New York' ta ya~ayan Puerto Rico' lu 90cuklarda ise bu dagtllm

% 0.84 olup, erkeklerde %1.44, klzlarda ise % 0.23 olarak belirlenmi~tir.

Aron (1962) yaptlgl 9ah~mada ]ohannesburg'daki 13 okuldan 6581 ogrenciyi

ara~tlrmasma alml~tlr. Kekeme olan 90cuklan ogretmenlerinin belirlemeleri

istenmi~tir. Verilere gore dagtllm oram % 1.26 bulunmu~tur. Gillespie ve

Cooper (1973), Alabama'daki okullarda 7. ile 12. arasmdaki slmtlara devam

eden 90cuklardan 5054'UnU ara~tlrmaya alml~lardlr. Ara~tlrma sonu91anna

gore kekemeligin dagtllml % 2.1 bulunmu~tur. Boyle, Decoutle ve Yeargin

Allsopp (1994) 90k kU9Uk ya~lardan 17 ya~ma kadar olan 17.1 10 90cuk

iizerinde geni~ bir ara~tlrma yapml~lardlr. <::ah~mada geli~imsel bozukluklar,

saglrhk, ogrenme bozuklugu ve kekemelik gibi pek 90k bozukluk

degerlendirilmi~tir. Sonu91ara gore kekemeligin dagIllmmm % 1.89 oldugu

bulunmu~tur. Brady ve Hall (1976)' un ise IIIinois'deki 187.420 okul 9agl

90cugu Uzerinde yaptlklan ara~tlrmada daglhm oram % 0.35 bulunmu~tur.

Yukanda yer verilen 7 9ah~mamn sonu91armm ortalamasl almdlgmda bu

degerin % 1.29 oldugu gorUlmektedir. Bloodstein (1995) Amerika' da

yapJlml~ olan 17 9ah~maYI ele ahp okul 9agl 90cuklan i9in ortalama dagtllm

oranmm % 1.28 oldugunu ve Amerika' da yaptlmaml~ bu alandaki

9ah~malarm da ortalama daglhm oranmm % 1.28 oldugunu belirlemi~tir.

Mansson (2000) Danimarka' da kekemeligin gorUlme slkhgl uzerine bir

ara~tlrma yapml~tIr. 1990-1991 yIllan arasmda Bornholm Adasmda dogan

tOm 90cuklar 3 ya~ma gelinceye kadar izlenmi~tir. Adadaki toplam nUfus

45.000' dir. Bu donemde dogan 1042 90cuktan 1021'i 3 ya~ma kadar

izlenebilmi~tir.Verilere gore adadaki 90cuklarda kekemeligin gorGlme slkhgl

% 5.19' duro Bloodstein (1995)' a gore kekemeJigin daglhml ABD'de % 0.97,
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ABO dl~mda ise % 1.28' dir (akt.Craig, Hancock, Tran, Craig, Peters, 2002, s.

3-5).

Kekemeligin cinsiyete gore daglhmma baklldlgmda ise;

Aron (1962)' a gore, kekemeligin gorUlme oram klzlarda erkeklere

gore II 2.9' duro Andrews ve Harris (1964)' in yaIJ~masl da bu sonuylarla

benzerlik gostermektedir. Gillespie ve Cooper (1973)' m ara~tlrmasmda da

klzlann erkeklere oram II 2.7'dir. <:::aIJ~malann bUyUk yogunlugunda

kekeme1igin gorOlme oranmm klzlarda erkeklere gore yakla~lk 1/2.5 ile II 3

oldugu belirlenmi~tir (akt.Craig, Hancock, Tran, Craig, Peters, 2002, s. 4).

Reich, (1986); Wolk, Edwards ve Conture (1993) erkeklerin klzlara

oranla yakla~lk Oye bir oramyla daha fazla kekeledigini belirtmektedirler. Bazl

kaynaklara gore de bu oran, ya~la orantlh olarak artmaktadlr (akt. GOleryOz,

1995, s.30).

2.3.4. Ses Bozukluklan

Ses bozukluklan, sesin kesilmesi, klsllmasl, ki~inin ya~ma ve

cinsiyetine uygun bir tona sahip olmamasl, sesin yatlamasl vb. ifadelerle

belirtilebilir. Ses, glrtlakta meydana gelen yaplsal ve/veya fizyolojik

degi~ikliklere bagIJ olarak etkilenebilecegi gibi, boyle bir sorun olmamasma

kar~m ki~i sesini i~levsel olarak 'dogru' kullanamlyor ise ses bozuklugu

meydana gelebilir (Konrot, 2003, s. 282).

DSM- 4'te ses bozukluklan 'Ba~ka TUrlU Adlandmlamayan ileti~im

Bozuklugu' slmfma dahil edilmi~tir.

Sesin perde, gUrlOk, kalite veya rezonans ozelliklerinden herhangi bir

veya birkaymm, bireyin ya~ma, cinsiyetine veya cografi yerle~imine gore

normal slmrlann dl~ma ylkmaSI ses bozuklugu olarak tammlamr (Boone,

McFarlane, 2000, s. 55).
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Ozellikle okulOncesi ve ilkogretim ogrencileri arasmda ses

bozukluklan olduk9a yaygmdlr. Bunun nedeni de bu ya~ grubundaki

90cuklarm baglrarak konu~malandlr (Konrot, 2003 s. 283).

Yeti~kinlerde konu~ma bozukluklannm goriilme slkhgl konusundaki

9ah~ma sonu91an 90k giivenilir degildir. Ancak 9ah~malar (Senturia ve

Wilson, 1968; Silverman ve Zimmer, 1975; Yairi, Currin, Bulian, ve Yairi,

1974), okul 9agmdaki 90cuklarda bu slkhgm % 6 ile % 9 arasmda oldugunu

gostermektedir (akt. Bone, 2000, s. 265).

Baynes' a gore; 1. ve 3. slmf 90cuklannm % 7' si kronik olarak klslk

sese sahiptirler. James ve Cooper' m ara~tlrmasma gore 3. Smlf vocuklarmm

% 7' sinde ses bozuklugu vardlr ( akt. Belgin ve ark, 1988, s.l).

Okul 9agl 90cuklannda ses bozukluklarmm daglhml iizerine yapllml~

9ah~malarm sonu91an ve~itlilik gostermektedir.

Wilson (1987) vocuklardaki ses bozukluklan iizerine yapllml~

9ah~malan yeniden gozden gevirerek bu dagIllmm % I ile % 23 arasmda

oldugunu belirlemi~ olup vah~malarm biiyiik vogunlugunun dagJllmmm % 6 

% 9 arasmda oldugunu saptaml~tlr (akt. Hirschberg ve ark., 1995, s.ll 0).

Su vah~malann sonuvlan a~agldaki vizelgede yer almaktadJr:
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(:izelge 1. Ses Bozukluklannm Goriilme SIkhgma ili~kin Ara~tIrma Sonuylan

(Powell ve ark. ]989, Yairi ve ark., ]974)

Ara~tlrmacl(lar) 0/0 N SIDIf

Mills ve Streit (1942) 5.6

Pont (]965) 9.] 639 K-8

Baynes (1966) 7.] 5 ]0]2 ]-6

James ve Cooper (1966) 6.2 7]8 3

Senturia ve Wilson (1968) 6.0 32.500 K-]2

Silverman ve Zimmer (1975) 23.4 ]62 K-8

Yairi ve ark. (1974) 13.0 ]549 ]-6

Warr-Leeper ve ark. (1979) 7.3 999 6-8

Cook ve ark. (] 979) 21.0 824 3-6

Beitchman ve ark. (1986) 10.7 ]655 K

Filter ve Poyner'in (1982) yapmI~ olduklan boylamsal yah~mada ses

bozuklugu degerlendirilen 64 yocuktan 40' I, ] yIl sonra tekrar degerlendirilmi~tir.

Buna gore yocuklann % 33'ii hiybir geli~me gostermemi~tir (bunun bir nedeni

yocuklarm yogunun ses terapisi almamasl olabilir) (Powell, Filter, Williams, 1989, s.

375 - 382).

Yairi ve ark. (1974) ortaokula devam eden yocuklarda kronik ses kIsIkhgmm (1

ylldan fazla) genel gori1lme sIkhgml ara~tIrmI~lardIr. Batl Teksas' ta 3 devlet

okuluna devam eden toplam 1.549 6. sImf ogrencisi, ses kISIkltgI yoniinden

degerlendirilmi~tir. 3 ay sonrasmda aym smtflardaki 1497 yocuk yeniden

degerlendirilmi~tir. Gruptaki kIZ ve erkeklerin sayIsI e~ittir, Irk ve etnik gruplardan

Anglo-Saksonlar, Siyahlar ve Meksikalt Amerikaltlar ara~tIrma kapsamma

almmI~tIr.<;::ocuklannher birinden bir konu~ma kaydI ahnmI~tIr. Konu~ma kaydmda
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yocugun ismini soylemesi, 10'a kadar saymasl ve fa! sesini 5 samye siireyle

soylemesi istenmi~tir. Degerlendirmecinin kendi giivenilirligini saglayabilmesi iyin

iki degerlendirme sonucu katsaylsmm 0.65 olmasl gerekmektedir. Her iki

degerlendirme tamamlandlktan soma konu~makaYltlanndan baZllan rasgele saptamp,

ses bozukluklan konusunda deneyimli 3 ki~iye dinletilmi~tir. Sonuy olarak, ilk

a~amada degerlendirilen 1.549 yocugun % 13.3'iinde ses klSlkhgl belirlenmi~tir.

ikinci kez degerlendirilen 1.497 yocuktan % 12.9'unda da ses klslkhgl belirlenmi~tir.

Ancak ilk kez degerlendirilen gruptaki yocuklarm %3.4' iinde, ikinci kez

degerlendirilen gruptaki yocuklann da % 2.4' iinde orta ya da ciddi diizeyde ses

klslkhgl goriilmii~tiir. ikinci kez degerlendirilen yocuklann % 5' inde kronik ses

klslkhgl goriilmii~tiir. Bu sonuylar Baynes'm bulgularmdan daha dii~iik diizeydedir.

Analizler gostermektedir ki; ses klslkhgl tutarh bir biyimde erkeklerde klzlara oranla

daha yiiksek oranda goriilmektedir. Bu ara~tlrmanm verilerine gore yapllan

kar~Jla~tlrmada, ses klslkhgmm goriilme slkhgl klzlarda % 10 iken erkeklerde % 17'

dir. Bu bulgular eski ara~tlrmalarm bulgulanm da (Baynes, 1966; Senturia ve Wilson

1968) desteklemektedir. Diger taraftan ses klslkhgmm dagJllml smIflara gore belirgin

farkhhklar gostermektedir. ilk degerlendirmede birinci slmflarda, ikinci

degerlendirmede ise be~inci slmflarda ses klSlkhgl en yiiksek diizeyde goriilmii~tiir.

Birinci degerlendirmede siyahlarda daha fazla ses klslkhgma rastlandlgl goriilmii~tiir.

Diger degerlendirmede, Irk ve etnik gruplara gore belirgin bir farkhhk goriilmemi~tir

(Yairi, Currin, Bullian ve Yairi, 1974,321-328).

Powell ve ark. (1989)' m yaptlklan bir yah~mada, Virginia' daki okullarda

yah~an dil ve konu~ma terapistleri, olasl ses bozuklugu olan ya~lan 6-10 arasmda

degi~en 847 yocugu degerlendirmi~lerdir. Bu degerlendirme sonucunda % 23.9

yocukta ye~itli derecelerde ses bozukluguna rastlanml~tlr. Bunlarm % 17' si ses

problemleri, geriye kalan % 6.9' unda da bir rezonatOr ses problemi olan

hipernazalite belirlenmi~tir. Bu yocuklar I yJl soma tekrar degerlendirildiginde,

ula~llabilen 178 yocugun % 39.9'unda belirgin diizeyde ses bozukluguna

rastlanml~tlr. 4 yll soma yapIlan degerlendirmede de ula~Jlabilen 50 yocugun sesinin

kaydl ahnml~tlr ve 7 Dereceli Harrisonburg Ses Skalasl-R kullamlml~tlr. <:=ocuklann
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% 38' inde sorunun devam ettigi gorUlmU~tilr. Skala, ses konusunda uzman iki dil ve

konu~ma terapisti tarafmdan birbirlerinden baglmslz olarak degerlendirilmi~tir. iki

degerlendirme kar~t1a~tlfllml~tlr. Bu sUre i~inde ~ocuklann hi~biri muayene i~in bir

KBB uzmanma ya da ses rehabilitasyonu i~in dil ve konu~ma terapistine

yonlendirilmemi~tir. <::ah~malarm sonu~lan bazl ~ocuklann ses bozukluklannm 5

ylllJk sUre i~inde devam ettigi ya da tekrar ortaya ~lktlgml gostermektedir. Bu durum,

ses bozuklugunun yalmzca olgunla~mayabaglJ olarak tamamen ortadan kalkmadlgml

gostermektedir (Powell, Filter, Williams, I 989, s. 375 - 379)

2.3.5. Ahcl ve ifade Edici Dil Bozukluklarl

DSM- 4' e gore Sozel Anlatlm Bozuklugu;

A. Bireysel olarak uygulanan standart sozel anlatlm geli~imi Ol~Umlerinden elde

edilen puanlar, standart sozel olmayan entelektUel yeterlilik ve dili algi lama

geli~imi ol~Umlerinden elde edilen puanlarm onemli ol~Ude altmdadlr. Bu

bozukluk, kullamlan sozcUk saylsmm c;ok slmrh olu~u, dilbilgisi yonUnden

zaman se~iminde hatalar yapma, sozcUkleri hatlrlamakta ya da geli~imine

gore uygun uzunlukta ve karma~lkhkta cUmle kurmakta gU~lilk c;ekme gibi

semptomlarla klinik olarak ortaya ~Ikabilir.

B. Sozel anlatlm zorluklan okul ba~ansml, mesleki ba~anYI ya da toplumsal

i1eti~imi bozar.

C. Kan~lk Dili Algllama-Sozel Anlatlm Bozuklugu ya da bir Yaygm Geli~imsel

Bozuklugu i~in tam ol~Utleri kar~t1anmamaktadlr.

D. Mental Retardasyon, konu~mayla i1gili - motor ya da duyusal bir bozukluk ya

da ~evre yoksunlugu varsa bile sozel anlatlm sorunlan genellikle bunlara e~lik

edenlerden daha fazladlr.

Kan~lk Dili Algllama-Sozel Anlatlm Bozuklugu ise ~u ~ekilde tammlanml~tlr:
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A. Bireysel olarak uygulanan standart dili algJlama ve sozel anlatlm geli~imi

olvtimlerinden e1de edilen puanlar, standart sozel olmayan entelektiiel

yeterlilik olvtimlerinden elde edilen puanlann onemli olvtide altmdadlr.

Semptomlan arasmda Sozel AnlatIm Bozuklugu semptomlan oldugu gibi

sozctikleri, ctimleleri ya da uzamsal terimler gibi ozgtil birtaklm sozctikleri

anlamakta giivltik vekilir.

B. Oili AlgJlama ve sozel anlatlm zorluklan okul ba~ansml, mesleki ba~anYI ya

da toplumsal ileti~imi bozar.

C. Bir 'Yaygm Geli~imsel Bozuklugu'n tam olvtitleri kar~Jlanmamaktadlr.

O. Mental Retardasyon, konu~mayla ilgili - motor ya da duyusal bir bozukluk

ya da vevre yoksunlugu varsa bile sozel anlatlm sorunlan genellikle bunlara

e~lik edenlerden daha fazladlr(American Psychiatric Association, 1994, s. 49).

Oil bozuklugu ile ilgili olarak klsa donemli ve uzun donemli olarak yapJlml~ pek

vok vah~ma vardlr. <::ocukluk doneminde dil bozuklugu gosterenlerin yakla~lk % 50

ila % 90' I, sonrasmda okumada da gtivliikler gostermektedir (Bird, Bishop ve

Freeman, 1995; Bishop ve Adams, 1990; Catts, 1993; Magnusson ve Naucler, 1990).

2.3.6. Sive

ileti~im bozukluklan, toplumsal baglamda degerlendirilmelidir. Birbirleriyle

etkile~imde bulunmak ivin rutin olarak ya da slkhkla aym dili payla~an insanlarm

olu~turdugu grup ivinde degerlendirme yapIlmahdlr. KGItli rei ve dilsel farkhhklar

yanh~ tamya neden olabilir. Bu nedenle i1eti~im farkhhklan ve ileti~im bozukluklan

arasmdaki farkl anlamak onemlidir. Bir dilin genel yaplsal ve i~levsel bile~enleri 

sesbilgisi, dilbilgisi, anlambilgisi, yaplbilgisi, soylem, pragmatikler, kar~lhkh sohbet

kurallan- topluluktan topluluga ve~itli derecelerde farkhhk gosterebilir.

Konu~ulan dilin, sesbilgisel, deyimsel, parvatistti ve ses karakteristikleri ~iveyle

i1i~kilidir. Sive genelde, cografi bir bolgenin ya da yabancl bir dilin etkisiyle olu~ur.

Sive, dilin yalmzca ytizeysel yaplslyla ili~kilidir. Tarihsel, sosyal, bolgesel ve kiiltlirel
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bile~enlerden etkilenir. Belirgin bir ~ivesi olan bir ki~inin ileti~im bozuklugu oldugu

di.i~i.iniilebilir. Bu yanh~ di.i~i.inceyi onlemek iyin ~iveler arasmdaki temel farkhhklan

bilmek de onemlidir.

Dili ve ileti~imsel davram~lan etkileyen yedi temel faktOr bulunmaktadlr:

• Irk ve etnik

• Sosyal smlfve meslek

• Bolge

• Cinsiyet

• Durum ve baglam

• Akran gruplar ve ozde~im

• Anadilin toplum veya ki.ilti.iri.i

Sivenin cinsiyetle ili~kisine bakJldlgmda; Wardhaugh' a (1976) gore, kadmlar

konu~ma konusunda daha titiz ve dikkatli davranmaktadlrlar. Vurgu ve

artikiilasyonlarma erkeklere gore daha yok dikkat etmektedirler (akt. Taylor, Payne,

1994, s. 150).

Taylor ve Payne (1994) farkh topluluklann dilleri hakkmda yapIlml~

ara~tJrmalarm oldukya az saylda ve ozellikle 3. Di.inya iilkelerinde bu konudaki

ara~tlrmalarm daha da slmrh saylda oldugunu, farkh ~ivelerin ileti~im bozuklugu

olarak kabul edilebildigini belirtmektedirler. Verilerin yetersizliginden dolayl,

ileti~im bozukluklanm saptamak durumunda kalan dil ve konu~ma terapistlerinin

ki~iyle, ailesiyle ve ki~inin diger yakm yevresiyle ye~itli gori.i~meler yapmasl

onerisini getirmektedirIer (s. 173).

Sivesi farkh olan bazl yocuklarda geli~imsel dil bozukluklanndan ~Gphe

edilebilir. Bu yGzden ileti~im farkhhklan ile ileti~im bozukluklanm birbirinden aylrt

etmek onemlidir ( Shames, Wiig, Secord, 1994, s.l72).
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2.4. DiL VE KONUSMA BOZUKLUKLARINA ESLiK EDEN

SORUNLAR

Oil ve konu~ma bozuklugu olan vocuklar ele almdlgmda bu vocuklann sahip

olduklan bir dil ve konu~ma bozukluguna, ba~ka bir ya da birden vok bozuklugun

e~lik ettigi gorUlebilmektedir. Bu konuyla ilgili alanyazma bakIldlgmda,

Blood ve Seider (198]) 1060 kekeme vocugun % 68' inde bu soruna e~lik

eden en az bir dil ve konu~ma bozukluguna daha rastlandlgml belirtmi~lerdir. Bu

vocuklarda kekemelige ek olarak bu vocuklann % 16' smda sesletim bozukluklan, %

10' unda dil bozukluklan, % 7' sinde ogrenme bozukluklan ve % 6' smda okuma

bozukluklan gorUlmektedir. Williams ve Silverman (1968), orta okul dUzeyindeki

] 15 kekeme vocugun % 24' Unde aym zamanda sesbilgisel bozukluklar da oldugunu

saptaml~lardlr. Riley ve Riley (1979), aklclhk bozuklugu olan ya~lan 3-11 arasmda

degi~en vocuklarm yakla~lk % 33' Unde, orta ya da ciddi dUzeyde sesbilgisel

sorunlarm oldugunu belirlemi~lerdir. Daly (1981), 138 vocugu degerlendirip %58'

inde kekemelige ek olarak bu vocuklarda sesbilgisel bozukluk da oldugunu

saptaml~tlr. S1. Louise ve Hinzman (1988) ve S1. Louis, Murray ve Ashworth (1991),

orta ya da ciddi dUzeyde kekeleyen 24 vocugu rasgele ornekleme yoluyla

sevmi~lerdir. Bu vocuklarm % 96' smda orta ile ciddi dUzeyler arasmda sesbilgisel

sorunlann oldugunu belirlemi~lerdir. Buna kar~lhk, orta dUzeyde kekeleyen

vocuklarm % 67' sinde sesbilgisel bozukluk oldugunu saptaml~lardlr. Arndt ve

Healey (200]), yaptlklan vah~mada kekeme 467 vocuktan % 56' smda yalmzca

kekemelik oldugunu ve % 44' Unde ise buna e~lik eden sesbilgisel ve/veya dil

bozuklugu oldugu sonucuna varml~lardlr (Arndt ve Healey, 200], s.68).

McNutt ve Hamayan (1984), Shriberg ve ark. (1986), Shriner ve ark. (1969),

Smit ve Bernthal (1983), Whitacre ve ark. (1970)'m vah~malarmagore pek vok farkh

vakada ve sesbilgisel bozuklugu olan vok saYlda vakada, dil bozukluklan da

gorGlmU~tGr. Shriberg ve ark. (1986) sesbilgisel bozuklugu olan vocuklarla yapllml~

Uv vah~manm sonuvlanm ozetlemi~lerdir. Ara~tlrmacllar, bu vakalarm yakla~lk %50'

sinde aym zamanda ses bozuklugu oldugunu, %25'inin de konu~malarmda aym
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zamanda bir taklm ritim sorunlan oldugunu belirlemi~lerdir. Ruscello ve ark. (] 99])

9ah~malannda, sesbilgisel bozuklugu olan bireylerde, ses, ifade edici dil ve i~itme

sorunlarma, normal bireylere gore daha slk rastlandlgml saptaml~lardlr (Ruscello, St.

Louis, Masson, 1991, s.236).

Shriburg ve Kwiatowski (1988)' nm yaptlklan ara~tlrmada, sesbilgisel

bozuklugu olan 90cuklan izlemi~ler, 90cuklarda bu sorunun okul yIllannda da devam

ettigini ve okuma/yazmaYI olumsuz yonde etkiledigini saptaml~lardlr (akt. Law,

]992, s. 35).
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BOLUMIII
GEREc; VE YONTEM

Bu bolilmde ara~tlrma modeli, denekler, ve seyimi, ara~tlrmada kullamlan veri

toplama araylan, verilerin yozilmil ve degerlendirilmesine ili~kin bilgilere yer

verilmi~tir.

3.1. ARASTIRMA MODELi

Bu ara~tlrma niteliksel yonteme gore desenlenmi~tir. Ara~tlrma, yah~ma

kapsamma alman ogretmenlere goril~me yoluyla anket uygulanarak dil ve konu~ma

bozukluklanm saptamaya yoneliktir. Ara~tlrmada cinsiyet ve ya~ degi~kenlerinin, dil

ve konu~mabozukluklanyla ili~kisi incelenmi~tir.

3.2. ARASTIRMA GRUBU

Ara~tlrmaya katJlacak okullar, Eski~ehir'deki tum okullann iyinden basit

tesadGfi ornekleme yontemiyle belirlenmi~tir. Eski~ehir iIi ilkogretim okullan birinci

basamakta yapllan bu yah~mada basit tesadiifi ornekleme yoluyla belirlenen okullar;

Anadolu, Dumlupmar, Havacllar, Mehmet Akif, Mustafa Kemal, M.Ya~ar Guile,

Ozel <;agda~, Re~at Benli, 23 Nisan, Yunus Emre ve Zilbeyde Hamm ilkogretim

Okulu' duro 10 resmi ve 1 ozel okul s:ah~ma kapsamma almml~tlr. <;ah~ma iyin il

Milli Egitim Miidilrliigiinden izin almml~tlr. <;ah~maya dahil edilen ogretmenler ise

goniillilliik ilkesine dayah olarak seyilmi~tir. Ozel alt slmflar, genel popiilasyonu

yansltmayacagl dii~iinlildGgG iyin yah~ma dl~1 blrakllml~tJr.

<;ah~ma iyin; ara~tlrma kapsamma alman tUm okullardan gonilllil olan

ogretmenlerin saYlsl 77'dir. Anketlerin 77 ogretmene uygulanmasl yoluyla 7-12 ya~
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grubundan 2356 ogrenciye ula~J1ml~tlr. <;:alt~manm ogretmenlerle yapllmasmm

nedeni, ogretmenlerin egitimleri i9inde alml~ olduklan pedagojik formasyon

sayesinde farklthk gosteren 90cuklan belirleyebilecek ve akranlanyla

kar~lla~tlrabilecekolmalandlr.

3.3. ARA<; GERE<;LER

<;:ah~mada, 90cugun dil ve konu~ma alanmdaki zorlugunu saptamaya yonelik

12 soruluk bir anket formu kullamlml~tlr. Anket formunun ba~mda verilen yonerge

ile anketin amaca uygun olarak doldurulabilmesi saglanml~tlr. Her ankette 90cuklara

ait demografik ozellikler (cinsiyet, slmf dilzeyi, slmfmm mevcudu) ve sorun

alanlanm iyeren maddeler vardlr. Anket, Konrot (l995)'un dil ve konu~ma

bozukluklanm belirlemek amaclyla Eski~ehir iii ilkogretim okullan bilnyesindeki

okulOncesi 9agl ve birinci smlf ogrencilere yonelik yapttgl ara~tlrmasmda kullandlgl

anket baz almarak hazlrlanml~tlr. Sorun alanlanm belirlemeye yonelik maddeler

hazlrlamrken dil ve konu~ma bozukluklarmm sInlflandlfllmasl ile ilgili genel

alanyazm goz onilnde bulundurulmu~tur.

Altcl dil, i~itme, sesletim ve sesbilgisi, aklclltk, ses, ifade edici dil, ~ive alt

alanlanndan olu~maktadlr. 1. soru olan '<;:ocuk soylenenleri kolayltkla anlaYlp yerine

getiremiyor' maddesi altcl dil sorunu ba~ltgl, 2. soru olan '<;:ocugun i~itmesinde bir

problem var ya da olabilecegini dil~ilnilyorum' maddesi i~itme sorunu ba~ltgl, 3. soru

olan '<;:ocugun konu~masl slmftaki diger 90cuklara gore yadlrganacak tilrden

farkltltklar gosteriyor' maddesi konu~mada farklthk sorunu ba~hgl, 4. ve 5. sorular

olan '<;:ocuk bazl sesleri (harfleri) soyleyemiyor (om. /kapl/ yerine /tapl/ gibi)'

maddesi ve '<;:ocugun soyleyemedigi sesler yaZlsma yanslyor' maddesi sesletim ve

sesbilgisi sorunlan ba~ltgl, 6. ve 7. sorular olan '<;:ocukta kekemelik oldugunu

dil~ilnilyorum (konu~urken taklhyor, ses/hece ya da sozcilkleri uzatlyor ya da

tekrarhyor, konu~maya bir tUrlil ba~layamlyor, araya fazla saylda gereksiz ses ya da

sozcilkler koyuyor)' maddesi ve '<;:ocuk sozcilkleri 90k hlZlt, yutar gibi konu~uyor'

maddesi aklclltk sorunlan ba~ltgl, 8. ve 9. sorular olan '<;:ocugun sesi klSlk, 9atlak,
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boguk ya da genizsidir' maddesi ve '(:ocugun sesi ya~ltlanna gore mce ya da

kahndlr' maddesi ses sorunlan ba~hgl, 10. ve ]]. sorular olan 'Uygun dilbilgisi

yapllarml kullanmada giivlUk veker' maddesi ve '(:ocuk dii~iincelerini belli bir

mantlk slrasma gore diizgiin cUmlelerle ifade edemiyor' maddesi ifade edici dil

ba~ltgl, ]2. soru olan '(:ocuk belli bir yorenin ~ivesini konu~uyor' ~ive sorunu altmda

ele almml~tlr (Ek I).

Uygulama oncesinde Karde~ler ilkogretim Okulu'nda gorev yapmakta olan ] ]

ogretmene anket formu uygulanarak dikkat edilmesi gereken ko~ullar gozden

gevirilmi~ ve bu vah~mayla uygulama gUvenirliliginin arttmlmasl amavlanml~tlr.

Yaptlan bu pilot uygulama sonucunda ogretmen, anket formu ve uygulama ortamma

ili~kin dUzenlemelere gidilmi~tir.

3.4. VERi TOPLAMA

Veriler, basit tesadUfi ornekleme yoluyla sevilen ] ] okulda goniillU olarak

ara~tlrmayakatllan 77 ogretmene anket uygulanmasl yoluyla toplanml~tlr. Anketler,

ara~tlrmacl tarafmdan ogretmenlerle gorU~Ulerek uygulanml~tJr.

3.5. GE<;ERLiK <;ALI~MASI

Anket, Konrot (1995)'un dil ve konu~ma bozukluklannt belirlemek amaclyla

Eski~ehir iIi ilkogretim okullan bUnyesindeki okuloncesi vagI ve birinci smlf

ogrencilere yonelik yaptlgl ara~tlrmasmda kullandlgl anket baz ahnarak

hazlrlanml~tlr. ilk hazlrlanan anket 38 maddeden olu~makta ve 7 sorun alamyla

(i~itme, sesletim ve sesbilgisi, altcl dil, ifade edici dil, kekemelik, ses ve ~ive) ilgili

bilgi alma ozelligi ta~lmaktaydl. Bu anketin pilot vah~masl Karde~ler ilkogretim

Okulu'nda yaptlml~tJr. 38 maddelik anketin ogretmenler tarafmdan doldurulmak

istenmemesi ve vok zaman kaybettiklerini dU~Unmeleri nedeniyle, sorun alan Ian sabit

dU~UnUlerek yine bu a]anlarla ilgili bilgi veren ]2 soruluk daha klsa bir anket formu

diizenlenmi~tir. Bu pilot vah~mayla anketin geverligi saglanml~tlr.
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3.6. VERi ANALizi

Anketler, ogretmenlere uygulandlktan sonra elde edilen veriler

degerlendirilirken demografik veriler ve sorun alanlarma ait maddeler yetele

yontemiyle belirlenerek, frekans daglhmlan saptanml~tlr. Su yah~mada istatistiksel

analizler GraphPad Prisma V.3 paket program I ile yapIlml~tlr. Nitel verilerin

degerlendirilmesinde slkhk daglhmlanm belirIemek amaclyla Kolmogorov Simirnov

ki-kare testi kullamlml~tlr. Sonuylar anlamhhk p<O.05 diizeyinde degerlendirilmi~tir.
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BOLUMIV
BULGULAR VE YORUM

GonUIIU olan 77 ogretmen ile 7-12 ya~ grubundan 2356 ogrenciye ula~Jlan bu

9ah~mada elde edilen bulgular U9 bollimde incelenmi~tir. Birinci bolUmde dil ve

konu~mada sorun ya~anan alanlar ve bu alanlardaki ogrenci saylsl, ikinci bolUmde

sorunlann smlf, cinsiyet ve okullara gore daglhml, li9iincii bolUmde ise sorun

tlirlerinin ogrencilerin cinsiyet, devam ettikleri slmf ve okullara gore daglhm

profilleri ortaya konmu~tur.

4.1. DiL VE KONU~MA BOZUKLUKLARININ GORULME SIKLIGI

Bu bollimde, toplam 11 okulda 77 ogretmenle gorii~iilerek ula~J1an 2356

90cuklarda ogretmenlerin gozledikleri dil ve konu~ma bozukluklannm dagJllml ve

slkhk ile ilgili bulgulara yer verilmi~tir.

4.1.1. Dil ve Konu~ma Bozukluklarmm Goriilme Slkhgl

(:ah~ma grubuna dahil edilen 2356 ogrenciden 131 'inde, dil ve konu~ma

sorunu oldugu ogretmenler tarafmdan belirtilmi~tir C(:ize1ge 4.1.1.). (:izelgeden de

izlenebilecegi gibi, dil ve konu~ma sorunlarmm goriilme yiizdesi % 5.56 olarak

ortaya 9Ikml~tlr.
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(:izelge 4.1.1. Oil ve Konu~ma Bozukluklannm Goriilme Slkhgl

Okullara Gore Anket Dil ve Konu~ma Dil ve Konu~ma
Uygulanan Smdlarm Bozuklugu Oldugu Bozuklugunun Goriilme

Mevcudu Belirlenen Ogrenci SaYlsl Yiizdesi

2356 131 5.56

4.1.2. Dil ve Konu~maBozukluklarmm Tiirlerine Gore Goriilme Slkhgl

Oil ve konu~ma sorunlarmm kendi ivindeki dagJllmlanna baklldlgmda ise, en

slk 'bazl sesleri soyleyememe', en az da 'i~itme' maddelerinin ogretmenler

tarafmdan i~aretlendigi goriilmektedir.

(:izelge 4.1.2. Oil ve Konu~ma Bozukluklarmm Tiirlerine Gore Goriilme Slkhgl

Sorun Alanlan Dil ve Konu!}ma Bozukluklarmm Goriilme
No Slkllgl

(N=2356) Tiirlerine Gore Goriilme SaylSI
(%)

1. Bazl sesleri soyleyememe 75 3.18

2.
Soylenemeyen seslerin yazlya 58 2.46yanslmasl

3. Kekeleme 40 1.70

4. Oilbilgisi kullamml 40 1.70

5. Konu~mada farkhhk 38 1.61

6. Ahcl dil 37 1.57

7. ifade edici dil 29 1.23

8. Ses bozuklugu 25 1.06

9. HIzll konu~ma 24 1.02

10. ~ive 23 0.98

11. Sesin uygunlugu 17 0.72

12. i~itme 5 0.21
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Oil ve konu~ma sorunlan tUrlerine rastlanma slkhgml belirlerken sorunlarm

gorUlme saylsl, ara~tlrmaya dahil edilen tUm ogrenci saylsma (2356) oranlanml~tlr.

Buna gore slraslyla; 'Bazl sesleri soyleyememe' (% 3.18), 'Soylenemeyen seslerin

yazlya yanslmasl' (% 2.46), 'Kekeleme' (% 1.70), 'Oilbilgisi kullamml' (%1.70),

'Konu~mada farkhhk' (% 1.61), 'Ahcl dil' (% 1.57), 'ifade edici diI' (%1.23), 'Ses

bozuklugu' (% 1.06), 'HIZh konu~ma' (% 1.02), '~ive' (% 0.98), 'Sesin uygunlugu'

(% 0.72), 'i~itme' (% 0.21)' dir (:izelge 4.1.2.). ilk 8 madde, sonrakilere oranla

anlamh derecede slk gorUlmektedir. Bu veriler Uzerinden Khi-Kare testi uygulanml~,

bu istatistiksel testin sonucunda da, dil ve konu~ma bozuklannm tUrlerine gore

slkltklan arasmda istatistiksel olarak anlamh fark bulunmu~tur (K-S:2,80 p<O,OOO I).

(~ekil 4.1.2).
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4.2. DiL VE KONUSMA BOZUKLUKLARININ SINIF, CiNSivET VE

OKULLARA GORE GORULME SIKLIK VE DAGILIMI

4.2.1. Dil ve Konu~maBozukluklarmm Smdlara (Ya~lara)Gore DagJllml

Oil ve Konu~ma sorunlarmm smIflara gore daglhmma baklldlgmda ise, slmf

dlizeyi ile sorunlarm gorlilme slkhgl arasmda bir ili~kinin oldugu belirlenmi~tir.

<,::izelge 4.2.1. Oil ve Konu~maBozukluklannm Smlflara (Ya~lara) Gore Oaglhm ve
Ylizdesi

1.S1mf 2.S1mf 3.S1mf 4.slmf 5.S1mf TOPLAM
Stmf

N=554 N=461 N=485 N=511 N=345

TOP DKS TOP DKS TOP DKS TOP DKS TOP DKS TOP DKS

Toplam 554 38 461 27 485 33 511 23 345 10 2356 ]31
0/0 6.86 5.86 6.80 4.50 2.90 5.56

Oil ve konu~ma bozukluklannm slmflara gore gorUlme slkhgl (<;:izelge 4.2.1.)

ise siraslyla; 1. simf (% 6.86), 3. simf (% 6.80), 2. simf (% 5.86), 4. simf (% 4.50), %

5. simf (% 2.90)' dlr. Bozukluklara en yok 1. simflarda (% 6.86), en az 5. smlflarda

(% 2.90) rastlandlgl belirlenmi~tir. Smlflara gore dil ve konu~ma bozukluklan

arasmda istatistiksel farkhhk gozlenmi~tir (X2:9,57 p<0,05). 5 slmfta, 1,2 ve 3.

slmflara gore anlamh fark bulunmu~tur (p<0,05). Farkhhgm belirlenmesinde Khi

Kare testinden faydalanIlml~tIr.

Genel olarak tUm sorunlarda slmf dlizeyi arttlkya, sorunlara rastlanma

slkhgmm azaldlgl gozlenmi~tir.
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4.2.2. Dil ve Konu~ma Bozukluklannm Cinsiyete Gore DagJllml

Oil ve konu~ma sorunlarmm cinsiyete gore dagJllmma bakIldIgmda ise, dil ve

konu~ma sorunlarma rastlanma sIkhgmm cinsiyete gore farkhhk gosterdigi

gortilmektedir (<;izelge 4.2.2).

<;izelge 4.2.2. Dil ve Konu~ma Bozuklugu Oldugu Belirlenen Ogrencilerin Cinsiyete Gore

DagJllm ve Yuzdesi

Cinsiyet KIz Erkek Toplam

n 1085 1271 2356

Say! 41 90 131

% 3.9 7.6 5.56

Oil ve konu~ma bozuklugu olan ogrencilerin cinsiyet daglhmlan arasmdaki

ili~kiye Khi-Kare testiyle bakJlmI~ olup, dil ve konu~ma bozukluklan ile cinsiyet

arasmda istatistiksel olarak anlamh fark gozlenmi~tir (X2
; 11,53 p<O,OOO I). Erkek

ogrencilerde (% 7.6), klzlara gore (% 3.9) daha fazla dil ve konu~ma bozukluguna

rastlanmI~tIr.

4.2.3. Dil ve Konu~ma Bozukluklarmm Okullara Gore Goriilme Slkhk ve

DagJllml

Oil ve konu~ma sorunlannm ara~tlrmaya alman okullara gore dagJllmma

baklldIgmda, okullar arasmda farkhhk oldugu gorulmektedir. Bu durum, <;izelge

4.2.3'de ozetlenmi~tir.
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<;izelge 4.2.3. Ara~tlrmaya Alman Okullarda Oil ve Konu~ma Bozukluklarmm

GorOlme SlklIk ve OagllIml

OkulJar n Say) (%) "K p

Anadolu 258 23 8.91 5.51 * P <0.05

Dumlupmar 419 8 1.90 12.10* P <0.001

Havacilar 123 17 13.82 15.24* P <0.001

Mehmet Akif 204 10 4.90 0.07 P >0.05

Mustafa Kemal 68 3 4.41 0.02 P >0.05

M. Ya~ar Gillie 76 6 7.89 0.42 P >0.05

Ozel <;:agda~ 172 8 4.65 0.13 P >0.05

Re~at Benli 423 17 4.01 1.98 P >0.05

23 Nisan 187 12 6.41 0.13 P >0.05

Yunus Emre 153 6 3.92 0.53 P >0.05

Zilbeyde Hanlm 273 20 7.32 1.46 P >0.05

Toplam 2356 131 5.56 38.39 P <0.0001

Oil ve konu~ma bozukluklanna rastlanma slkhgl ortalama % 5.56 olmakla

birlikte, en ((ok rastlandlgl okul Havacllar ilkogretim Okulu (% ]3.82), en az

rastlandlgl okul ise Oumlupmar ilkogretim Okulu (% 1.90)' dur (:izelge 4.2.3).

Okullara gore dil ve konu~ma bozukluklan arasmda istatistiksel ili~ki Khi-Kare

testiyle degerlendirilmi~tir ve aralannda istatistiksel bir farkhhk gozlenmi~tir

(X2:38.39, p<O,OOOI). Oumlupmar ilkogretim Okulu, dil ve konu~ma bozukluklanna

rastlanma slkhgl istatistiksel a((ldan anlamh bulunmu~tur. Anadolu ilkogretim Okulu

ve Havacllar ilkogretim Okulunda ise dB ve konu~ma bozukluklarma rastlanma

slkhgl istatistiksel a((ldan anlamh bulunmu~tur(Sekil 4.2.3.).
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DI ve Konu$rrB BozukluklannJn O<ullara GOre GOrOlrre YOzdesi
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Sekil 4.2.3. Oil ve Konu~ma Bozukluklarmm Okullara Gore GorUlme Slkltk ve

Oaglltml

Yukanda sozU edilen okullar arasmdaki farklthgm daha iyi gorUlebilmesi iyin

olu~turulan ;;ekilde, 11 okuldan be;;inde (M.Akif, M.Kemal, 6.<;agda;;, Re;;at Benli

ve Yunusemre) dagJllmlar birbirine benzerlik gosterirken, digerlerinde bu

'okullardaki daglhmdan farklthk daha net olarak gorUlmektedir. Ozellikle ortalamanm

yok altmda kalan Oumlupmar ile ortalamanm Uzerinde yer alan Anadolu ve Havacllar

ilkogretim Okullan'ndaki durum ilgi vekicidir.
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4.3. DiL VE KONUSMA BOZUKLUKLARI TURLERiNiN SINIF, CiNSiYET

VE OKULLARA GORE DAGILIMI

4.3.1. Dil ve Konu~ma Bozukluklan Tiirlerinin SmIflara Gore DagJllml

Oil ve konu;;ma sorun tGrlerinin slnIflara gore dagIllmma baklldlgmda Ise

ogretmenlerin, ilk 4 smJf'ta 'Bazl Sesleri Soyleyememe', 5. slnIflarda ise 'AlJcl Oil'

sorunlanm en slk olarak i;;aretledikleri gorillmektedir.

<;izelge 4.3.1. Bozukluk Tiirlerinin Smlflara Gore DagJllml

Slmflar I.Slnlf 2.Slnlf 3.S1mf 4.slmf 5.slmf r p

Sorunlar N=554 N=461 N=485 N=511 N=345
TOP % TOP % TOP % TOP % TOP %

Ahcl Dil II 1.99 5 1.08 10 2.06 2 0.39 9 2.61
9.38 <0.05

i~itme I 0.18 - - 2 0.41 - - 2 0.58 0.62 >0.05
Konu~mada

8 1.44 5 1.08 14 2.89 8 1.57 3 0.87 5.51 >0.05
Farkhhk
Bazl Sesleri

28 5.05 14 3.04 18 3.71 12 2.35 3 0.87
8.53 >0.05

Soyleyememe
Soylenemeyen
Seslerin Yazlya 23 4.15 9 1.95 15 3.09 8 1.57 3 0.87 6.52 >0.05
Yanslmasl
Kekeleme 8 1.44 8 1.74 II 2.27 8 1.57 5 1.45 2.44 >0.05

H1Zh Konu~ma 7 1.26 5 1.08 6 1.24 2 0.39 4 1.16 1.22
>0.05

Ses Bozuklugu 5 0.90 6 1.30 7 1.44 5 0.98 2 0.58 2.05 >0.05
Sesin Uygunlugu 4 0.72 7 1.52 4 0.82 I 0.20 I 0.29 4.78 >0.05
Dilbilgisi

12 2.17 7 1.52 13 2.68 3 0.59 5 1.45
1.68 >0.05

Kullamml
ifade Edici Oil 4 0.72 9 1.95 10 2.06 I 0.20 5 1.45 7.34 >0.05
~ive 3 0.54 10 2.17 4 0.82 2 0.39 4 1.16 10.16 <0.05
Toplam/Yiizde 114 20.56 85 18.43 114 23.49 52 10.20 45 13.34

Toplam 131 ogrencide 411 dil ve konu;;ma bozuklugu tespit edilmi;;tir. Bir

ogrencide birden fazla bozukluk bir arada gorillebilmektedir. Bozukluk tGrlerinin
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slmtlara gore daglllml (c;izelge 4.3.1.) ise ~oyledir: Ogretmenler 1. slmf, 2. slmf, 3.

slmf ve 4. slmf ogrencilerinin en yok 'Bazl Sesleri Soyleyememe', 5 . slmf

ogrencilerinin ise bu slmf dtizeylerinden farkh olarak en yok 'Allcl Dil' alanmda

sorun ya~adlklannl belirtmi~lerdir. istatistiksel ayldan 3. smltlarda 'Allcl Oil'

sorununun ve 2. slmtlarda 'Sive' sorununun i~aretlenme slkllgl anlamll derecede

ytiksek bulunmu~tur. Bozukluk tilrIerinin smrflara gore daglllml yizelgesi (c;izelge

4.3.1.), dil ve konu~ma bozukluguna sahip ogrencilerin smlflara gore dagJllm

yizelgesine (c;izelge 4.2.1.) gore farkllhk gostermektedir. c;tinkti c;izelge 4.3.1.' de

bir ogrencide birden fazla gortilen bozukluklar da yer almaktadlr.

4.3.2. Dil ve Konu~ma Bozukluklan Tiirlerinin Cinsiyete Gore DagJllml

Dil ve konu~ma sorun tilrIerinin cinslere gore dagJllmma baklldlgmda ise, her

iki cinste de en slk olarak 'Bazl Sesleri Soyleyememe' maddesinin ogretmenler

tarafmdan i~aretlendigi gortilmti~tilr.
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<;izelge 4.3.2. Oil ve Konu~ma Bozukluk Tiirlerinin Cinsiyete Gore Oaglhml

Sorunlarm Sorunlarm X2 p
Sorunlar K1Z 0/0 Erkek 0/0 Toplaml Goriilme Yiizdesi

AhelOil 14 3.41 23 5.60 37 9.00 0.64 P
>0.05

i~itme
1

0.24 4 0.97 5 1.21 0.40 P
>0.05

Konu~madaFarkllltk 12 2.92 26 6.33 38 9.24 0.01 P
>0.05

Bazl Sesleri
25 6.08 50 12.16 75 18.25 0.15 P

Soyleyememe
>0.05

Soylenemeyen Seslerin
18 4.38 40 9.73 58 14.11 0.03 P

Yazlya Yanslmasl
>0.05

Kekeleme 17 4.14 23 5.60 40 9.73 2.65 P
>0.05

Hlzh Konu~ma 10 2.43 14 3.41 24 5.84 0.93 P
>0.05

Ses Bozuklugu 6 1.46 19 4.62 25 6.08 0.40 P
>0.05

Sesin Uygunlugu 3 0.73 14 3.41 17 4.14 1.04 P
>0.05

Oilbilgisi Kullamml 12 2.92 28 6.81 40 9.73 0.06 P
>0.05

ifade Edici Oil
14

3.41 15 3.65 29 7.05 4.30 P
<0.05

$ive
11

2.68 12 2.92 23 5.60 2.67 P
>0.05

Toplam 143 34.80 268 65.21 411 100

Bozukluk tUrlerinin cinsiyete gore dagIllm ve ytizdesine bakJldlgmda ise

(<:=izelge 4.3.2.) klz ogrencilerde de (% 6.08) , erkek ogrencilerde de (% 12.16) en <;ok

'Soylenemeyen seslerin yazlya yanslmasl' alanmda sorun ya~andlgl gozlenrni~tir. Bir
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ogrencide birden fazla bozukluk bir arada gortilebilmektedir.

Genel olarak tUm sorun alanlannm klz ve erkek ogrencilerde aym oranda

gozlendigi ancak 'ifade edici dil' sorunlarmm klz ogrencilerde istatistiki yonden

anlamh derecede yiiksek oldugu belirlenmi~tir. 'Kekeleme' sorununun cinsiyetlere

gore gortilme oram istatistiki yonden anlamh bulunmasa da, bu sorunun erkek

ogrencilerde oldukc;;a slk rastlandlgl goriilmii~tUr.

4.3.3. Dil ve Konu~ma Bozukluk Tiirlerinin OkuJlara Gore Dagdlml

Oil ve konu~ma sorun tUrlerinin okullara gore dagIllmma baklldlgmda ise,

okullara gore dil ve konu~ma sorun tUrlerinin farkhla~abildigi gortilmektedir.
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<;izelge 4.3.3. Oil ve Konu~ma Bozukluk TOrlerinin Okullara Gore OagIllml

:3
ii ; _ '" ::l

::l E ==B " >00 c isTiirler ">; E E >00 ::l =
'" ~ " G ~ ~ " V> ::l '" 2 ..

cS " ~ '" E E :>- E E ::l ::;2 ::l "3 U ~ ~

.~ '" " '" ::l 00 ~ :.a <l.l
<l.l <l.l

~ .5 ~ 0:; 0 N .::: E ~~ al lZl ;>,
~ :5 I.LI

- <l.l """
0 ;;; err::;: E ~;;:, ~ ~ ro <l.l I:tl § <l.l ~lZl

Okullar V> Sv;:>- ~ N '" '" "0 Q.
::l I:tl '0 :i <l.l ";;; ;§ .;g c

'" lZl lZl~ lZl <l.l f-0 lZl is~

Anadolu 2 . 8 17 16 7 5 5 2 7 10 8 87
(Yiizde %) 2.29 - 9.19 19.54 18.39 0.08 5.75 5.75 2.29 0.08 11.49 9.19 100

Dumlupmar - I 1 7 4 I 1 - I I - 2 19
(Yiizde %) - 5.26 5.26 36.84 21.05 5.26 5.26 - 5.26 5.26 - 10.5 100

3
HavacJlar 8 - 5 10 6 6 4 5 6 5 3 II 69
(Yiizde %) 11.59 - 7.25 14.49 8.70 8.70 5.80 7.25 8.70 7.25 4.35 15.9 100

4
Mehmet Akif 1 I I 4 2 4 - 3 I 5 I - 23
(Yiizde %) 4.35 4.35 4.35 17.39 8.70 17.39 - 13.04 4.35 21.74 4.35 - 100

Mustafa - - - 2 2 . - - - I - - 5
Kemal - - - 40.00 40.00 - - - . 20.00 - - 100
(Yiizde %)
M. Ya~ar I 1 1 3 2 2 3 - 1 4 3 - 21
Giille 4.35 4.35 4.35 14.29 9.52 9.52 14.29 - 4.35 19.05 14.29 - 100
(Yiizde%)
Ozel <;:agda~ 1 I I 3 3 4 - 2 - 4 2 - 21
(Yiizde%) 0.23 0.23 0.23 14.29 14.29 19.05 - 9.52 - 19.05 9.52 - 100

Re~at Benli 2 1 8 11 6 1 1 4 2 3 4 - 43
(Yiizde %) 4.65 2.33 18.60 25.58 13.95 2.33 2.33 9.30 4.65 6.98 9.30 - 100

23 Nisan 1 - 8 6 5 6 3 - 3 2 5 2 41
(Yiizde %) 2.44 - 19.51 14.63 12.20 14.63 7.32 - 7.32 4.88 12.20 4.88 100

Yunus Emre 1 - 2 3 3 3 2 2 . 2 - - 18
(Yiizde %) 5.56 - 11.11 16.67 16.67 16.67 11.11 11.11 - 11.11 - - 100

Ziibeyde 20 - 3 9 9 6 5 4 1 6 1 - 64
IIamm 31.25 - 4.69 14.06 14.06 9.38 7.81 6.25 1.56 9.38 1.56 - 100
(Yiizde%)

Okullara gore bozukluk tiirlerinin dagIllmma baklldlgmda Khi- Kare testi ivin

her gozeye dii~en saymm 5'ten kiiviik olmamasl gerektiginden istatistiksel bir

degerlendirme yapllamaml~ttr.Toplam sorun ttirlerinin saYlsl 411' dir. Bu vizelgedeki

yiizde oranlan hesaplamrken her bir sorun alam, okuldaki toplam sorun saylsma

oranlanml~tlr. Bozukluk ttirleri ayrmtth olarak avlklandlgmda, 'AhcI diP alam
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sorunlarma en fazla ZUbeyde Hamm La. (% 31.25) ve Havacdar La.'da (% 11.59)

rastlandlgl, 'i~itme' sorunlanna en fazIa Dumlupmar La.' da (% 5.26) rastlandlgl,

'Konu~mada farkhhk' sorununa en fazla 23 Nisan La. (% ]9.51), Re~at Benli La.

(% ]8.60) ve Yunus Emre La.' da (% 11.] 1) ve en az da Ozel <;agda~ La.' da (%

0.23), 'Bazl Sesleri Soyleyememe' sorunun slraslyla en yok M. Kemal (% 40.00),

Dumlupmar (% 36.84) ve Re~at Benli La' da (% 25.58), 'Soylenemeyen Seslerin

Yazlya Yanslmasl' sorununun slraslyla en yok M. Kemal (% 40.00), Dumlupmar (%

2] .05) ve Anadolu La' da (% 18.39), 'Kekeleme' sorununa en slk <;agda~ La.' da

(% 19.05) ve en az da Anadolu La.' da (% 0.08), 'Hlzh konu~ma' sorununa en yok

M. Y. GUIle LO.'da (% ]4.29) ve en az da Re~at Benli LO.'da (% 2.33), 'Ses

bozuklugu' sorununa en yok Mehmet Akif La' da (% 13.04) ve en az da Anado\u

LO.'da (% 5.75), 'Sesin uygunlugu' sorununa en slk Havacllar La.' da (% 8.70) ve

en az da ZUbeyde Hamm LO.'da (% 1.56), 'Dilbilgisi kullamml' aIanmdaki sorunlara

en slk Mehmet Akif LO.'da (% 21.74) ve en az da Anadolu LO.'da (% 0.08), 'ifade

edici dil' aIanmdaki sorunlara en slk M. Y. GUIle La' da (% 14.29) ve en az da

ZUbeyde Hamm LO.'da (% 1.56), 'Sive' sorunlarma da en slk HavacIlar LO.'da

rastlanml~tlr.

Genel olarak tUm poptilasyona baklIdlgmda da en yok 'Soylenemeyen seslerin

yazlya yanslmasl', en az da 'i~itme' alanlannda sorun ya~andlgl belirtiImi~tir.
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BOLUMV
TARTISMA VE SONUC;

<;ocukluk doneminde slk olarak gorGlen dil ve konu~ma bozukluklan, l;ocugun,

okuma, yazma, ogrenme, davram~ gibi l;e~itli alanlarda zorJuklar ya~amasma neden

olabildigi gibi sosyal ve duygusal geli~imini de olumsuz yonde etkileyebilir. Bu

bozukluklar direkt olarak olGm, sakathk ya da ekonomik kaYlplara neden olmamakJa

birJikte yaygmhgmdan otGrG halk saghgl al;lsmdan onemli bir sorundur. Erken

donemde bu durumun saptanmasl ve mGdahale edilmesi de daha soma ortaya l;lkmasl

olasl ba~ka sorunlan onlemek ve bireyin ya~am kalitesini arttlrmak al;lsmdan bGytik

onem ta~lmaktadlr.

Oil ve konu~ma bozukluklarmm slkhgl Gzerine yapllml~ olan l;ah~malara

gore, ASHA (1959)' nm raporunda, okul l;agl l;ocuklannm % 1.3' Gnde, Hornby ve

ark. (2000)' a gore ingiltere' de yapllan ara~tlrmalara gore l;ocuklarda konu~ma

bozukluklannm daglhmmm % 2 ile %25 arasmda oldugu ve medyan degerinin % 6

oldugu, Erkan ve Asian (I 992)' a gore 17 ya~ma kadar olan okul l;ocuklannm % 5'

inde l;e~itli konu~ma sorunlan oldugu belirtilmektedir. Olkemizdeki l;ah~malara

baklldlgmda ise Komot (1995), yine ogretmenlerden elde ediJen bilgilere dayanarak

okul oncesi ve birinci smlf l;ocuklarm % 5.09' unda dil ve konu~ma bozuklugu

oldugunu saptaml~tIr. Bizim l;ah~mamlzda ise bu oran % 5.56 olarak bulunmu~tur.

Bu oran bu konuyla ilgili olarak daha once yapllml~ olan l;ah~malarJa benzerJik

gostermektedir.

Oil ve konu~ma sorunlannm tGrJerine gore daglhml ile ilgili olarak alanyazma

baklldlgmda, pek l;ok ara~tlrmaya gore dil ve konu~ma bozukluklanndan en slk

sesletim ve sesbilgisel bozukluklara rastlandlgl gorGlmektedir (Hornby ve ark. 2000;

Erkan ve Asian, 1992). Olkemizde sesletim bozukluklannm gorGlme slkhgl ile ilgili
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olarak yapJlml~ vah~malarda da okul vagmda en slk goriilen konu~ma bozuklugunun

sesletim ve sesbilgisi bozukluklan oldugu goriilmektedir (Belgin ve ark., 1988;

Kudal-Erta~, 1990).

Bu vah~mada da bozukluklarm tiirJerine gore goriilme dagJllmma baklldlgmda

ogretmenlerin en vok i~aretledigi madden in 'Bazl sesleri soyleyememe' oldugu

goriilmii~tiir. En az i~aretledigi maddenin de 'i~itme' alamyla ilgili madde oldugu

goriilmektedir. i~itme kaybl oldugunun farkma vanlmayan pek vok vocuk konu~maYI

edinmede ve dili kullanmakta giivliik vekmekte, ileti~im kurmakta zorlanmakta ve

akademik alanda da sorunlar ya~amaktadlr. Bu nedenle 'vocugun i~itmesinde bir

problem var ya da olabilecegini dii~iiniiyorum' maddesine yer verilmi~tir. Okullarda

bu tiir vocuklar, i~itme taramasl ile saptanabilir. Ancak vah~mamlz kapsammda i~itme

taramasl teknik ve ekonomik imkanslzhklar nedeniyle yapiiamaml~tlr. Bu nedenle

ogretmenin gozlemlerinden yararlamlml~tIr. Ancak bu durum teknik imkanslzhk,

bilinvsizlik ve dikkatli gozlemler yapllmamasl nedeniyle gozden kavlfllabilmektedir.

Maddenin i~aretlenme yiizdesi % 0.2]' dir. Bu saYI Iiteratiirdeki verilerJe benzerJik

gostermektedir(Akvamete, 2003; Hornby ve ark, 2000). i~itme kaYlplarmm slkhgml

azaltmak ivin her yll diizenli olarak i~itme taramalarmm yapllmasmm faydah olacagl

dii~iiniilmektedir.

'<;':ocugun konu~masl slmftaki diger vocuklara gore yadlrganacak tiirden

farkhhklar gosteriyor' (% 1.6]) maddesinin de daha fazla oranda i~aretlenmesi

beklenmekteydi. <;.:iinkii i~aretlenen herhangi bir dil ve konu~ma bozuklugu da bir

farkhhgl gostermektedir. Bu nedenle bir dil ve konu~ma bozuklugu oldugu

i~aretlenen her vocuk ivin bu maddenin i~aretlenmi~ olmasl beklenirken, maddelerin

gorUlme dagI1lm slralamasma bakIldlgmda be~inci slrada oldugu goriilmektedir. Bu

durum, ogretmenlerin bazl dil ve konu~ma sorunlanna sahip vocuklann

konu~malanm, 'Yadlrganacak tiirden farkh' ~eklinde tammlamamalanyla ya da

ogretmenin bozuklugun adml bildigini sanmaslyla ilgili olabilir. Bu durum

ogretmenden bilgi almamn smlrhhgma ili~kin onemli bir saptama olarak kabul

edilebilir.

Oil ve konu~ma bozukluklannm ya~ ve smIflara gore dagIllmlyla ilgili
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ara~tlrmalara baklldlgmda da, geneI bir ifadeyle ya~ ilerledikr;e dil ve konu~ma

bozukluklanna rastlanma slkhgl ya da bozukluklarm ~iddeti azalmaktadlr (Leske,

1981; Belgin ve ark.,1988; Erkan ve Asian, 1992; Manig 1958: akt. Erta~,1990).

Bizim r;ah~mamlzm bulgulanna gore de, dil ve konu~ma bozukluklarma en slk 1.

smlfta (% 6.86), en seyrek 5. smlfta (% 2.90) rastlanmaktadlr. Bu durum bize dil ve

konu~ma bozukluklannm ya~ bilyildilkr;e azaldlgml dil~ilndilrebilir. Bunun s;ocugun

okuma ve yazmayl ogrenmesi, konu~ma dilinin sesbirimleri ile harfler arasmdaki

baglantlyl kurmasl, oral motor yapllarmm geli~mesi ve olgunla~masl, sosyal ve

bili~sel alanlardaki geli~imi ile ilgili bir durum olabilecegi dil~ilnillebilir. Tilrkiye

Tilrks;esi'nin yazl sistemin sesbilgisel bir ozellik ta~lmasl (yazlda kullamlan her

harfin -g harir;- bir sesbirimini temsil etmesinin), smIflar ilerlediks;e sesletim

sesbilgisi sorunlannm azalmasl ve yazlya yanslmasl boyutlarmda etken olup

olmadlgmm bir ba~ka s;ah~mayla smanmasmm onemli olacagl dli~ilnUlmektedir.

Oil ve konu~ma bozukluklarmm cinsiyete gore daglhml ile ilgili alanyazma

baklldlgmda ise, konu~ma bozukluklarma erkek ogrencilerde klZ ogrencilere gore

daha s;ok rastlandlgl gorlilmektedir (Belgin ve ark., 1988; Kudal-Erta~, 1990; Kenney

ve ark., 1984; Beitchman ve ark. 1986; Onalan, 2000; Gilray ve ark., 1986; Leavitt,

1974; Aron, 1962; Andrews ve Haris, 1964; Gillespie ve Cooper, 1973; Yairi ve ark.,

1974; Topba~, 2003). Bizim s;ah~mamlzda da dil ve konu~ma bozukluklarmm

cinsiyete gore gorUlme slkhgma baklldlgmda dil ve konu~ma bozukluklarma

erkeklerde (% 68.70) klzlara oranla daha slk rastlandlgl (% 31.30) belirlenmi~tir.

Erkeklerde, dil geli~iminin klzlara oranla daha yava~ olmasmm bu sonus;la ilgili

olabilecegi dil~ilnillebilir.

Bu sonucun geleneksel yorumu, erkek s;ocuklarm geli~im sures;lerinde hastahklara

geneIde daha fazla duyarh olmalan ~ek1indedir. Bazl ara~tlrmacllar ise, s;evresel

ko~ullardaki farkhhklann buna neden oldugunu soylemektedirler (Topba~, S., 2003).

Oil ve konu~ma bozukluklarma rastlanma slkhgmm okullara gore daglhmma

baklldlgmda, dil ve konu~ma bozukluklanna en s;ok Havacllar iIkogretim Okulu'nda

(% 13.82), en az Oumlupmar iIkogretim Okulu'nda (% 1.90) rastlandlgl

belirlenmi~tir. HavacIlar ilkogretim Okulu'nda '~ive' maddesinin i~aretlenme

58



59

oranmm yuksek olmasmm, bu okulda dil ve konu~ma bozukluklarmm gorGlme

oranml arttlrdlgl gozlenmektedir. Mehmet Akif, Mustafa Kemal, Ozel <:':agda~, Re~at

Benli, Yunus Emre ilkogretim Okullar'mda, dil ve konuj)ma sorunlanna rastlanma

slkhgl ortalama dUzeydedir. Ancak Oumlupmar i1kogretim Okulu'nda , dil ve

konu~ma sorunlarma rastlanma slkhgmm en dU~Uk oranda oldugu gorUlmektedir. Bu

durumun okulun sosyo-kultUrel ozellikleriyle ilij)kisi oldugu dUj)unUlmemektedir. Oil

ve konuj)ma sorunlanna rastlanma dUzeyinin ortalama degerde oldugu diger pek yok

okulla, benzer bir sosyo-kUItUrel profile sahip oldugu gorGlmektedir. Burada

ogretmenlerin anketleri doldururken slmflarmdaki dil ve konu~ma sorunlu yocuklan

belirtmek istememeleri, kendi mesleki kaygllanndan, bu yocuklann sorunlarmm

farkmda olmaylj)larmdan, problem olarak algllamlyor oluj)lanndan kaynaklanabilir.

Oil ve konu~ma bozukluklan tGrlerinin, slmflara gore daglhmma baklldlgmda

ilk 4 smlfta en yok 'Bazl Sesleri Soyleyememe', 5 . smlf ogrencilerinin ise bu slmf

duzeylerinden farkh olarak en yok 'Ahcl Oil' alanmda sorun yaj)adlklartnt

belirtmi~lerdir. istatistiksel ayldan 3. slmflarda 'Ahcl Dil' sorununun ve 2. smlflarda

'~ive' sorununun ij)aretlenme slkhgl istatistikse\ ayldan an\amh derecede ytiksek

bulunmu~tur. ~ive sorunlanna 2. slmflarda daha yok rastlanmasmm tesadUfi oldugu,

3. smlflarda ahcl dil sorununa slk rastlanmasmm ogretmenlerin beklenti dUzeyi,

maddenin ogretmen tarafmdan farkh algllanml~ olmasl ya da maddenin daha genel

bir tamm iyermesi veya tesadUfi durumlardan kaynaklanabilecegi dUj)UnGlmektedir.

Bozukluk tUrierinin cinsiyete gore daglhmma baklldlgmda genel olarak tUm

sorun alanlannm klz ve erkek ogrencilerde aym oranda gozlendigi ancak 'ifade Edici

Oil' sorunlannm klz ogrencilerde istatistiki yonden anlamh oldugu belirlenmij)tir. Bu

durumun, TUrk toplumunda klz yocuklarmm konuj)kanhklannm peki~tirilmemesi ile

ilgili olabilecegi dU~UnGlmektedir. 'Kekeleme' sorununun cinsiyetlere gore gorGlme

aram istatistiki yonden anlamh bulunmasa da, bu sorunun erkek ogrencilerde oldukya

slk rastlandlgl gorGlmUj)tUr. istatistiksel yonden anlamh bir farkhhk gostermese de

erkeklerde kekemeligin daha yok gorUlmesi literatUrie uyumludur (Erkan ve AsIan,

1992; FIj)lloglu, ]996; Onalan, 2000).

Bozukluklarm gorGlme yUzdesi ve bozukluklarm okullara gore daglltm yuzdeleri
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arasmda farkhhk gorillmektedir. Bunun nedeni bir yocukta birden fazla soruna

rastlanabilmesidir. <;ah~mamlzda bir dil ve konu~ma sorununa, bir ya da birden yok

dil ve konu~ma sorununun e~lik ettigi gorUlmU~tiir. Bu sonuy literatGrdeki bulgularla

uyumludur (Arndt ve Healey, 2001; Ruscello, St. Louis, Masson, 1991).

Ogretmenlerle yapllan gorU~melerden edinilen izlenimlere gore yah~mamlZln

ilkogretim dUzeyindeki ogretmenlerin dil ve konu~ma bozukluklan hakkmdaki

farkmdahklanm arttlrdlgl ve gerekli yonlendirmeyi yapmalanm kolayla~tlracagl

dti~tintilmektedir.

Oil ve konu~ma bozukluklannm daglhmml belirlemeye yonelik yapJlacak

yah~malar geneI nUfustaki daglhml ortaya Ylkaracaktlr. Bu da sorunlann

onlenmesine, tamlanmasma, sagaltlmprogramlanna ve bu alanda yeti~mi~ elemana

duyulan ihtiyacl ortaya Ylkaracaktlr. Erken donemde soruna mUdahale edilmesi,

sorunun kronik hale donU~mesini onleyip, yocugun sosyal, duygusal ve akademik

alanlarda ya~ayacagl gUylilklerle daha kolay ba~ etmesini saglayacaktlr.

Bu nedenle bu ara~tJrmanm daha geni~ orneklem gruplanna uygulanmasmm

yararh olacagl dU~Unillmektedir. Bunun dl~mda, dil ve konu~ma bozukluklannm

sosyo-ekonomik etkenlerle ili~kisini inceleyen bir ara~tJrmanm yap1lmasl da oneri

olarak sunulabilir. Oil ve konu~ma bozukluklannm bilinmesi ve tanmmasl, ilkogretim

dilzeyinde ogretmenlere konu ile ilgili hizmet iyi egitim verilmesi onerilmektedir. Bu

sayede ogretmenlerin bu tiir bozukluklara sahip ogrencileri belirleyip diI ve konu~ma

terapistierine yonlendirmeleri kolayla~acaktlr.
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BOLUMVI
SINIRLILIKLAR

Bu ~ah~ma, Eski~ehir ilinde M.E.B'e bagh 12 ilkogretim okulu ve bu

okullarda gorev yapmakta olan 77 ogretmenle slmrhdlr. Dil ve konu~ma sorunlanm

saptamaya yonelik hazlrlanan bir anketin ogretmenlere uygulanmasl yoluyla

yapilml~tlr. Ogretmenlerden alman bilgiler, ogretmenlerin deneyimleri, ara~tlrmaci

ile i~birligi i~inde olma istekleri, dil / konu~ma bozukluklanyla ilgili bilgi ve ilgileri

ve ogretmenlerin ogrencilerindeki dil / konu~ma sorunlanm algllaYI~ bi~imleri ile

smlrhdlr.

Ogretmenlere ili~kin slmrhhklann dl~mda, yapllan alanyazm taramasmda

gorlildligli kadanyla tilkemizde dil ve konu;;ma bozukluklanm belirlemeye yonelik

hazlrlanml~ bir anket ~ah~masma rastlanmaml~tlr. Bu ~ah~mada uygulanan anket de

taraflmlzdan geli~tirilmi~tir.
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EKI

Liitfen ~agldaki sorulan SllllfllllZda dil ve konu~ma giii(liigiine sahip Dgr.l Dgr.2 Dgr.3 Dgr.4 Dgr.5 Dgr.6

oIdugunu dii~Undiigiiniiz her bir ogrenciniz ii(in yallitlaymiz. Her bir Cinsiyet Cinsiyet Cinsiyet Cinsiyet Cinsiyet Cinsiyet

ogrenciye ait kutucuga ogrencide oIdugunu dii~iindiigiiniiz giii(liik ii(in K E K E K E K E K E K E

(x) i~areti koyunuz. Cinsiyetini de yuvariak ii(ine alilliz.

1. Soylenenleri kolayhkla anlaylp yerine getiremiyor.

2.i~itmesinde bir problem var ya da olabilecegini dli~linliyorum.

3. Konu~masl smlftaki diger s;ocuklara gore yadlrganacak

tlirden farkhhklar gosteriyor.

4. Bazl sesleri (harfleri) soyleyemiyor (om. /kapI! yerine /taprl)

5. Soyleyemedigi sesler yazlsma yanslyor.

6. <;ocukta kekemelik oldugunu dli~linliyorum.

(Konu~urken takrlma, ses/hece ya da sozclikleri uzatma ya da

tekrarlama, konu~maya bir tlirlli ba~layamama, araya fazla

saylda gereksiz ses ya da sozclik koyma)

7. Sozclikleri s;ok hlZh, yutar gibi konu~uyor.

8. Sesi klSlk, s;atlak, boguk ya da genizsidir.

9. Sesi ya~ltlarma gore ince ya da kalmdlr.

10. Uygun dilbilgisi yaprlanm kullanmada gliS;liik s;ekiyor.

11. DU~Uncelerini belli bir mantlk SlraSllla gore dUzgUn

climlelerle ifade edemiyor.

12. Belli bir yorenin ~ivesini konu~uyor.

Okul: ...................... Dgretmen: ........................ Sube: .......... Smlf Mevcudu: .......... Sabah Dgretimi ( ) Ak~am 6gretimi ( )
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