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ÖZET 

 

Dil gelişimi süreleri incelendiğinde işitme engelli çocukların, işiten çocukların geçirdiği dil gelişim 

evrelerine gecikmeli bir şekilde başladıkları görülür. Söz gelimi işitme engelli çocuklar sesleme 

evresinde iken işiten çocuklar hece tekrarlarının üretilmeye başlandığı evrededir. Bu gecikmenin 

nedeni işitme engelli çocuklarda işitsel uyaran dil deneyim eksikliği gösterilse de bu çocukların 

uyarılan dil çevresi ve yaşantılarına gereksinim duyduğu da belirtilmektedir. Bununla beraber işitme 

engelli öğrencilerin temel dil becerilerinde (anlama-anlatma) sorunların olmasının birçok nedeni 

bulunmaktadır. İşitme kaybı ile ilgili faktörler, işitme ile ilgili sunulan odyoloji hizmetlerine bağlı 

faktörler, sunulan genel eğitim ve özel eğitim hizmetlerine bağlı faktörler, birey ile ilgili faktörler, aile 

ile ilgili faktörler bunlardan bazılarıdır. Bu bağlamda çalışmada amaç işitme engelli öğrencilerin 

anlama ve anlatma becerilerinde yaşanan sorunlar ve sorunların kaynağını tespit etmek ve bu 

sorunların giderilmesine yönelik önerilerde bulunmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden 

doküman incelemesi yoluyla toplanan verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İşitme engelli 

öğrencilerin temel dil becerilerinde yaşanan sorunlar analiz edilmiş ve çalışmanın sonunda önerilerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: işitme engeli, dil, dil becerileri, anlama, anlatma 

BASIC LANGUAGE SKILLS IN HEARING-IMPAIRED STUDENTS 

ABSTRACT 

Literature on stages of language development indicates that hearing-impaired children have delayed 

language development than normal-hearing children. For example, normal-hearing children are in the 

stage where syllable repetitions are the dominant feature while hearing-impaired children are in the 

phonation stage. Though the reason for this delay is stated to be hearing-impaired children lacking in 

auditory stimulus language experience, it is also stated that these children need stimulated language 

environment and experiences. However, there are many other reasons for the problems in basic 

language skills (comprehension-expression) of hearing-impaired students. Factors related to hearing 

loss, factors related to audiological services offered, individual factors, factors related to general 

education and special education services offered and familial factors are some of those. In this context, 

the aim of this study is to determine the problems related to hearing impaired students' comprehension 

and expression skills and to address the sources of these problems and make suggestions for solving 

them. The data was collected using document review, which is a qualitative research method. The 

collected data was analyzed using content analysis. Problems encountered by hearing-impaired 

students in the acquisition of basic language skills were analyzed and recommendations were made by 

this study. 

Keywords: Hearing impairment, language, language skills, comprehension, expression 

 

 

                                                           
1 Bu çalışma Prof. Dr. Muhsine Börekçi danışmanlığında hazırlanan “Problem Çözme Basamaklarına Göre 

Yapılandırılmış Görsellerin 6, 7 ve 8. Sınıf İşitme Engelli Öğrencilerin Yazma Becerileri ve Tutumlarına Etkisi” 

isimli doktora tezinin verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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GİRİŞ 

 İnsanın yaşamında en çok kullandığı öge dildir. Dil konusunda yapılmış çeşitli tanımlamalar 

ve yorumlamalar mevcuttur. 

 Güneş (2014: 21) dili insanların duygu, düşünce ve gözlemlerini işaret veya sözcüklerle 

paylaştıkları bir sistem olarak tanımlarken bu sistemin ses, sözcük, cümle, işaret gibi çeşitli ögelerle 

dile ait kural, yöntem, beceri ve tekniklerden oluştuğunu ifade etmektedir. 

 Zihinsel işlemlerin girdi ve çıktısı olan dil, bireyin çevreyle iletişimini sağlayan ve bilgileri 

alıp anlamlandırmasına yardımcı olan, düşünme aracı kavramları soyutluktan kurtaran yapıdır 

(Kürüm, 2002). 

 Aksan (2000) dilin düşünce, duygu ve isteklerin bir toplumda ses anlam açısından ortak olan 

unsurlar ve kurallardan yararlanarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü ve gelişmiş bir 

dizge olduğu görüşündedir. 

 Ergin (2013) dilin bir gizli antlaşmalar sistemi olduğunu ifade eder ve dili, ‘insanlar arasında 

anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar 

çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar 

sistemi, seslerden örülmüş içtimai bir müessese’ olarak tanımlar. 

 Karakuş (2002: 230) dili düşüncenin aracı, duygu ve hayal dünyasının kapısı, ruhu okşayan 

armoni ve ahenk, gönülleri süsleyen rengârenk boya, duygu ve sezgiyi besleyen besin değeri yüksek 

bir gıda olarak ifade eder. 

 Kaplan (2009: 39) dili kültür ile ilişkilendirir ve dilin bir milletin kültürel değerlerinin başında 

geldiğini belirtir. Dil, duygu ve düşünceyi aktarma vasıtası olduğundan dolayı, insan topluluklarını 

yığın ve kitle olmaktan kurtararak aralarında duygu ve düşünce birliği meydana getirir ve böylece bir 

cemiyet yani millet olmayı sağlar.  

 Börekçi (2009) ise dili bir toplumun dünyayı anlama ve anlamlandırma biçimini somutlaştıran 

bir sistem olarak tanımlar. Bu tanımlamalar ışığında dil, canlıların birbirlerini ve dünyayı 

algılamalarını sağlayan ve belli kurallar çerçevesinde ilerleyen bununla birlikte gelişime açık sistemler 

bütünüdür.  

İşitme Engellilerde Dil Gelişimi 

Dil gelişimi süreleri incelendiğinde işitme engelli çocuklar, işiten çocukların geçirdiği dil 

gelişim evrelerine gecikmeli bir şekilde başladıkları görülür. Söz gelimi işitme engelli çocuklar 

sesleme evresinde iken işiten çocuklar hece tekrarlarının üretilmeye başlandığı evrededir. Bu 

gecikmenin nedeni işitme engelli çocuklarda işitsel uyaran dil deneyim eksikliği gösterilse de bu 

çocukların uyarılan dil çevresi ve yaşantılarına gereksinim duyduğu da belirtilmektedir (Özsoy, 2007; 
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Tüfekçioğlu, 2003). İşitme engelli bebeklerin 0-6 ay arasındaki dil gelişim durumları normal işiten 

bebeklerin durumlarıyla aynıdır.  Fakat bu aydan itibaren normal işiten bebekler hece tekrarları üretim 

döneminde iken işitme engelli bebeklerin ses üretimi çeşitliliği ve sıklığında azalmalar meydana 

gelmektedir. Normal işiten bebekler 10. aylarında anlamsız sözcükler çıkarırken işitme engelli 

bebeklerde ise sessizleşmenin arttığı görülür. Bu problemlerin giderilmesinde işitme engelinin erken 

teşhis edilmesi büyük öneme sahiptir. Çağımızda yeni doğan işitme taramasıyla erken teşhis 

kolaylaşmıştır. Gelişen işitme cihazı teknolojisi, koklear implant uygulaması ve rehabilitasyon 

programları sayesinde işitme engelli çocukların dil gelişiminde önemli ilerlemeler sağlanmaktadır 

(Yaşamsal, 2010; Özsoy, 2007). 

İşitme ve dinleme durumları sadece işitme engelli çocuklarda değil normal işiten çocukların da 

dil becerilerini kazanmasında önemli rol oynar. Erken yaşlarda sesleri fark etme özelliğini yeterince 

geliştiremeyen çocuklar anadillerini öğrenmede güçlükler yaşarlar. İki yaşından önce meydana gelen 

işitme engelleri çocuğun dil gelişimini olumsuz etkiler. Bu durumda işitme engelli çocuk anne 

babasına normal işiten çocukların verdiği tepkileri veremez. İşitme engelli çocuğun verdiği cevapların 

sayısal olarak azalmasıyla ailenin gösterdiği ifadelerde azalma, basitleştirme, kısalma ve konuşmaların 

da abartıldığı görülür (Özsoy, 2007). Bunun sonucu olarak işitme engelli çocuklarda ilk aylarda 

görülen ses çıkarmalar 9 ay geçtikten sonra yok olur, taklitler ortadan kalkar ve sesin kaynağına doğru 

hareketlenmeler gözlenmez. İşiten çocuklar gibi rastlantısal öğrenmeler oluşmaz ve gelişimlerini tam 

olarak sürdürmek için destek eğitimine gereksinim duyulur. İşitme engelli çocuklarla iletişim kurma 

durumları azaldığında bu olay çocuğun yalnız dil gelişimini değil sosyal ve duygusal gelişimini de 

olumsuz açıdan etkiler. Bundan dolayı iletişim kurma durumu ne kadar zor olursa olsun işitme engelli 

çocukla normal ve doğal olan iletişime devam etmek gerekir (Akçamete, 2003). 

İşitme kaybı derecesinin artmasıyla işitme engelli çocuğun dil gelişimi, konuşma becerisi 

durumlarında da sorunlar büyük ölçüde kendini göstermektedir (Tüfekçioğlu, 1989). Doğuştan işitme 

engelli olan çocukların dil gelişimlerinde işitme kaybının etkileri fazladır. Dili öğrenme aşamasını 

geçirmiş çocuklarda meydana gelen işitme kaybının etkileri, dili öğrenme aşamasından önce işitme 

kaybına uğrayan çocuklarda daha azdır  (Cavkaytar ve Diken, 2007). 

Doğuştan meydana gelen veya anadilini edinmeden meydana gelen işitme kaybı, çocukların 

uygun olan eğitimleri alamamaları halinde anadilini ve konuşma becerisini kazanmasında olumsuz rol 

oynayacaktır. Bu durum çocuğun içinde bulunduğu toplumun kültürünü anlayamamasına ve eğitim 

fırsatlarından faydalanamamasına neden olacaktır (Meyen ve Skrtic, 1995; akt. Gültekin, 2012: 17). 

2008 yılında yürürlüğe giren İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı’nda (s. 6-7) 

işitme engelli bireyin dil ve konuşma gelişimini etkileyen faktörler aşağıdaki gibi verilmiştir: 

- İşitme kaybı ile ilgili faktörler (işitme kaybının tipi, işitme kaybının derecesi, işitme 

kaybının şekli, işitme kaybının nedeni vb.) 
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- İşitme ile ilgili sunulan odyoloji hizmetlerine bağlı faktörler (İşitme kaybının tanılandığı 

yaş, işitme cihazının kullanılmaya başlandığı yaş, işitme cihazının işitme kaybına uygunluğu ve 

ayarlanması, işitme cihazının tam gün sürekli kullanılması vb.) 

- Sunulan genel eğitim ve özel eğitim hizmetlerine bağlı faktörler (Tanı ve cihazlandırma 

ile başlayan aile eğitimi ve danışmanlık hizmetleri, erken eğitim ile kritik dönemin değerlendirilmesi, 

yaşıtları ile birlikte oyun fırsatlarının sağlanması vb.) 

- Birey ile ilgili faktörler (Bireyin yaşı, cinsiyeti, kişilik özellikleri, bilişsel düzeyi, öğrenme 

stili vb.) 

- Aile ile ilgili faktörler (Ailenin çocuk yetiştirme tutumları, engeli kabul düzeyi, iletişim 

tarzı, disiplin tarzı, sosyo-ekonomik düzeyi, eğitim ve kültürel düzeyi vb.) 

Dil Becerileri 

 Dilin düşünmeyi sağlama, nesnel gerçekliği kurmaca dünyaya aktarma gibi işlevlerinin yanı 

sıra en yaygın işlevinin iletişim olduğu kabul edilmektedir (Börekçi, 2009). Dil öğretimi ise dilin 

iletişim işlevlerini gerçekleştirmeye yönelik olan becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu temel 

beceriler ise iki aşamada ele alınır:2 

 Anlama becerileri: dinleme, okuma  

 Anlatma becerileri: Konuşma, yazma  

 Bu beceriler; bireylerin dinlediklerini, gördüklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak 

anlaması ve yine bunları tam ve doğru olarak başkalarına anlatması biçiminde özetlenebilir. Bu 

durumda dil öğretimi, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazandırmaya ve geliştirmeye 

yönelik amaçlar doğrultusunda düzenlenir; uygun materyal, yöntem ve tekniklerle gerçekleştirilir. Dil 

becerileri kısaca şöyle açıklanabilir:  (Maltepe, 2006: 16-17). 

İşitme engelli öğrencilerde işitme kaybının derecesine bağlı olarak temel dil becerilerinde bazı 

sorunlar gözlemlenmektedir. Bu sorunlar ilgili araştırmalarda dikkatlere sunulmuştur. Bu 

saptamalardan bazılarını şöyle özetlemek mümkündür. 

Okuma Temel Dil Becerisi 

İşitme engelli öğrencilerin okumayı öğrenme durumları işiten yaşıtlarındaki öğrencilerle 

benzerlik göstermektedir. Fakat işitme kaybından dolayı oluşan dilsel problemler, okuma ve 

okuduğunu anlama becerileri üzerinde etkilidir. İşitme engelli öğrencilerin okuduğunu anlama 

düzeylerinin normal işiten yaşıtlarına oranla daha geride olduğu vurgulanmaktadır (Girgin, 1987; 

                                                           
2 2015 yılında yapılan güncellemeyle TDÖP’de daha önce dört olan öğrenme alanları üçe indirilmiştir. Buna 

göre programda öğrenme alanları konuşma ve dinleme, okuma, yazma biçiminde sınıflandırılmıştır. 
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Tüfekçioğlu, 1992; Walker, Munro ve Rickards, 1998; Schirmer, 2000; Richek vd., 2002). Çocuğun 

gelişim evresinde meydana gelen işitme kaybı durumları, okuma için hayati önem taşıyan dil 

gelişimlerini de etkiler. Richek vd. (2002: 32; akt. Baran, 2007: 3), işitme kaybının okuma becerisine 

etkilerini şöyle belirtmişlerdir:  

İşitme kaybı; geçici ya da orta derecede olsa da okuduğunu anlamayı büyük ölçüde 

etkilemektedir. Çünkü eğitim için gerekli sesleri duyamayan bir kişinin okuma 

problemi artarak sürecektir. İşitme kaybının en ciddi etkisi, okumanın temeli olan 

normal dil gelişimini engellemesidir. Çocuklar yeterince duymadığında bütün 

iletişim becerileri engellenir. Sonuç olarak; sözcük dağarcığında, gramerde ve sözlü 

anlatımda problemler çıkabilir. 

İşitme engelli öğrencilerin okuma becerileri araştırıldığında; metinlerde harf - ses ilişkisini 

öğrenmede problem yaşamadıkları için yazılı metni seslendirme durumlarında okumayı öğrendikleri 

görülmektedir. Fakat temel sorunu okudukları metnin anlamını ya da yorumunu kavramada 

yaşamaktadırlar (Girgin, 1987: 1999). Bundan dolayı işitme engelli çocukların okuduğunu anlama 

becerilerinin ilerleme kaydedebilmesi için erken yaşlardan itibaren okuma becerisiyle ilgili 

kazandıkları beceriler büyük önem taşır. Bu bağlamda çocukların daha önce edinmiş oldukları 

becerileri kullanmaları vasıtasıyla okumayla ilgili yeni beceriler geliştirmeleri mümkündür. Daha 

önceden edindikleri tecrübeleri kullanarak okudukları metinlere anlam yüklemeleri kolaylaşır (Baran, 

2007: 3). 

Dinleme Temel Dil Becerisi 

Dinleme beceri ve alışkanlıkların yerine oturması, işitme engelli veya normal işiten kişilerin 

sözel dil vasıtasıyla iyi iletişim kurmaları için gerekli olan şartlardır. Duyulan şeylerin anlaşılması ve 

korunması veya duyulanların anlaşılması amacıyla dikkat harcama işine dinleme denir (Sever, 2004: 

11). Dinleme becerisinin kazandırılması için çocuğun yaşadığı ortamda meydana gelen sesleri 

tanımlayabilmesi, benzer ve farklı şeyleri ayırabilmesi ve işittiği seslere anlam verebilmesi yani işitme 

eğitimi alması gerekmektedir (Özsoy, 2002: 67).  

İşitme kaybı olan çocuklarda dinleme çalışmalarına önem verilmesinin birinci nedeni 

çocukların yetişkin dinleyiciler olarak düşünülememesi ve çocukların farklı farklı dinleme özelliği 

göstermeleridir. Çocukların 15 yaşına kadar işitsel beyin yapıları tam olarak gelişmediğinden çocuklar 

sinirsel dinleme yeteneklerini bulundukları ortama net olarak yansıtamamaktadırlar (Boothroyd, 1997; 

akt. Girgin, 2006: 20). İkinci nedeni ise çocukların yetişkin bireylere oranla dilsel ve yaşantısal 

deneyimlerinin az olmasından dolayı işitilmeyen veya algılanamayan akustik uyaranları tamamlama 

yeteneklerini tam bir şekilde geliştirememeleridir. Bundan dolayı özellikle erken çocukluk yıllarında 

çocukların yaşadıkları çevrelerde dinleme becerilerine önem verilmesi gerekir (Girgin, 2006: 20). 
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Konuşma Temel Dil Becerisi 

İşitme engelli öğrencilerin yaşlarına göre gösterdikleri gelişim durumları normal konuşan 

öğrencilerden daha geridedir. Söz gelimi işiten bir öğrencinin 48 - 60 aylık iken gösterdiği gelişim, 

işitme engelli bir öğrencide 5 yaşında görülmektedir (Belgin ve Darıca, 1995: 19). Gregory, işitme 

engelli bebeklerde de yaşamın ilk aylarında seslemeler görüldüğünü fakat bu seslemelerin 6. aydan 

itibaren işiten bebeklere göre değiştiğini ve 2 yaşından sonra görülmediğini ifade etmiştir (Ekinci, 

2007: 35). Bunlara ek olarak dil kazanımlarında konuşma bozukluğu, sesleri doğru biçimde 

çıkaramama, konuşulanları anlayamama işitme engelli çocukların konuşmada yaşadıkları diğer 

problemlerdir. Dinleme ve konuşma becerilerinin kazandırılması ve bu becerilerdeki problemlerin en 

az düzeye indirilmesi işitme engelli çocukların eğitimlerindeki temel hedeftir (Belgin ve Darıca, 1995: 

17). 

Konuşmanın öğrenilmesi yolunda en temel engelleyici etken işitme kaybının derecesidir 

(Atay, 1999: 26). Bu durumda işitme kaybının derecesinin artmasıyla konuşma güçlüğü de 

ilerleyecektir. İşitme kaybının oluştuğu yaş, kaybın teşhis edildiği yaş, işitme cihazının kullanılmaya 

başlandığı tarih, cihazın bakım ve kontrol durumu, çocuğun eğitime başladığı yaş, anne ve babanın 

desteği işitme engelli öğrencilerde konuşma becerisinin gelişmesi veya öğrenilmesi için etkileyici 

etmenlerdir (Belgin ve Darıca, 1995: 18).  

Yazma Temel Dil Becerisi 

İşitme engeli sadece sözlü dilde değil yazılı dilde de olumsuz anlamda kendini göstermektedir.  

Doğuştan işitme engelli çocukların yazılı anlatımda sözcükleri yanlış yazma, olumsuz bir yazı planı 

oluşturma, fazla sayıda imla ve dil bilgisi yanlışı yapma, okunması güç bir el yazısı kullanma ve 

herhangi bir yorum geliştirme durumlarında yetersiz kaldıkları görülmektedir (Uysal, 2010: 102). 

Schirmer vd. (1999; akt. Karasu, 2007: 9), yazma faaliyetlerinin işitme engelli öğrenciler için 

çok güç bir iş olduğunu, konuşma becerisini tam olarak yerine getiremediklerinden dilin biçimsel ve 

söz dizimi yapılarını ifade etmekte zorluklar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra sınıfta 

gerçekleştirilen etkinliklerde işitme engelli öğrencilerin en fazla yazma etkinliklerinden kaçındıklarını 

söylemişlerdir. 

İşitme engelli öğrencilerin yazma becerisiyle ilgili yaşadıkları problemler şu şekilde 

sıralanabilir (Uysal, 2010: 104): 

1. Dikkat toplayamama sorunları 

Yazma etkinliğine istenildiği şekilde başlanamaması. 

Yazma sürecinde dikkatin çok rahat bir şekilde kaybedilmesi. 
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Dikkatin kaybolmasından dolayı düşünme ve yazma faaliyetlerinin bölünmesi, bunun 

sonucunda da harflerin simetrik olmaması, bozuk veya okunması güç bir yazının meydana gelmesi. 

Yazma hızındaki çelişkiler. 

Basit seviyede çok fazla yanlışın yapılması. 

2. Yazının kâğıt üzerine yerleştirilmesi ile ilgili sorunlar 

Çizgisiz kâğıda düzgün bir şekilde yazılamaması. 

Harfler, kelimeler, cümleler arasındaki boşluklara dikkat edilmemesi. 

Kelimelerin hecelenmesinde yapılan hatalar. 

Yazılı metne uygun bir başlık bulunmaması. 

3. Hafıza sorunları 

Kelime hazinesinin yetersiz olması. 

Sesleri birbirine benzeyen kelimelerin (enik-erik gibi) ayırt edilememesi. 

Fazla sayıda kelimenin yanlış yazılması. 

Sık sık dil bilgisi ve imlâ hatalarının yapılması. 

Dil bilgisi konularında öğrenilen bilgilere yazılı anlatımda yeterince yer verilmemesi. 

4. İşaret dili kullanımı ile ilgili ortaya çıkan sorunlar 

Çekim ve yapım eklerinin gerekli yerlerde kullanılamaması. 

Cümlede yer alan kelime diziliminin doğru yapılamaması. 

Eksik ya da gereksiz sözcük kullanımı. 

Cümleleri bağlama amacıyla tercih edilen bağlaç, noktalama işareti vb. unsurların çok az 

kullanılması veya hiç kullanılmaması. 

5. Bilişsel sorunlar 

Belli bir ana düşüncenin oluşturulup yorumlanamaması. 

Farklı düşüncelerin geliştirilip bir bütün haline getirilememesi. 

Çok kısa cümlelerle meydana getirilen paragraflardan metin oluşturulması  

Yine işitme engelli öğrencilerle ilgili yapılan çalışmalarda da bu öğrencilerin yazılı anlatım 

becerilerindeki benzer problemler tespit edilmiştir. 

Yazma becerisinin ediniminde ve geliştirilmesi sürecinde işitme engelli öğrenciler çeşitli 

zorluklar yaşarlar. Çünkü işitme kaybı veya eksikliği o kişilerde yaşantı eksikliğine neden olmaktadır. 
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Kelime hazinesinin yetersizliği, bazı eklerin, edatların, fiillerin kullanılamaması, kısa ve oldukça basit 

cümlelerin kurulması ve soru - cevap ilişkisinin kurulamaması işitme engelli öğrencilerin yazılı 

anlatım becerilerinde karşılaşılan bazı sorunlardır (Deretarla, 2000; Akçamete, 2003; Erdiken, 2010). 

İşitme engelli bireylerin yazılı anlatımlarıyla ilgili tespit edilen başka sorunlar da aşağıda 

verilmiştir (Russel vd., 1976; Arnold, 1978; Kretschmer vd., 1978; Yoshinaga vd., 1985; Gormley vd., 

1987; Isaacson vd., 1988; akt. Erdiken, 2010: 85):  

1. İçerik ve dil bilgisi özelliğine bakıldığında, işiten öğrencilere oranla anlamlı farklılıklar 

mevcuttur. 

2. İçeri gerektiği kadar zenginleştiremezler. 

3. Konuyla ilgisi olmayan şeyleri yazarlar. 

4. Düzenleme özelliğine dikkat etmezler, yazının bütünlüğüne fazla özen göstermezler. 

5. Kelime hazineleri zengin değildir, bu yüzden az sayıda kelime kullanarak basit cümleler 

oluştururlar. 

6. Özne ve yüklemin eksik kullanılmasından dolayı anlamsal çelişkilerle örülü metinler 

yazarlar. 

7. Kelimelerin ve kavramların ne anlama geldiklerini bilmelerine rağmen bağlaç, fiil, zamir ve 

soru şekillerini kullanmada yetersizdirler. 

8. Sözcüklerin yazımında harf eksiltirler, sözcükleri uygun yerlerde kullanamazlar ve kimi 

zaman da sözcüklere harf eklerler. 

9. Ekleri kullanırlarken hatalar yaparlar. 

10. Genel olarak noktalama işaretlerinin ve büyük harflerin kullanılmasında hata yaparlar. 

Tüfekçioğlu (2006), çok ileri derecede işitme engelli çocukların yazma becerilerini 

değerlendirdiği çalışmasında yan cümle/cümlecik kullanımının az olduğunu ve metinlerin de kısa 

olduğunu ifade etmiştir. Yoshinaga Itano (1994) da işitme engelli çocukların yazılı anlatımlarında 

edatları, zarfları, zamirleri, sıfatları ve bağlaçları işiten öğrencilere göre daha yetersiz kullandıklarını 

belirtmişlerdir. 

Girgin (2006), işitme engelli çocukların yazma becerilerinin değerlendirilmesinde sözcüğün 

başlangıcının değil, eklerle birlikte sözcüğün tamamının dikkate alınması gerektiğini ifade etmektedir. 

Musellman ve Szanto (1998) da yazma becerisinin tek başına ele alınmaması gerektiğini işitme 

kaybından dolayı birçok becerinin birbirini etkilediğini ifade etmişlerdir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 İşitme engelli öğrencilerin temel dil becerilerinde yaşanan herhangi bir sorun diğer becerileri 

de doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda bu öğrencilerin bütün temel dil becerilerine yönelik 

eğitimin verilmesi bir zorunluluktur. İşitme engelinin erken teşhis edilmesi bu problemlerin 

giderilmesinde büyük öneme sahiptir. 

 İşitme engelli öğrencilerin dil ve konuşma gelişimini etkileyen faktörler son derece fazladır. 

Bu faktörlerden kaynaklı sorunlar da çoğalmaktadır. Örneğin işitme engelli olan öğrencilerin 

okuduğunu anlama durumları veya düzeyleri normal işiten yaşıtlarına göre daha geridedir. Bunun yanı 

sıra işitme engelli öğrencilerin okudukları metni anlama, değerlendirme ve yorumlama durumlarında 

ciddi anlamda sorunlar yaşadıkları bilinmektedir. 

 İşitme engelinin dinleme ve konuşma becerileri üzerinde de etkileri vardır. İşitme engeli 

öğrencinin yaşadığı ortamda meydana gelen sesleri tanımlayamaması, benzer ve farklı şeyleri 

ayıramaması ve işittiği seslere anlam verememesine neden olmaktadır. Diğer temel dil becerilerinde 

olduğu gibi konuşma becerisinde de işitme engeli öğrencilerin normal akranlarına göre daha geride 

olmalarına neden olmaktadır. Konuşma bozukluğu, sesleri doğru biçimde çıkaramama, konuşulanları 

anlayamama işitme engelli öğrencilerin konuşmada yaşadıkları diğer problemlerdir. Bunun yanı sıra 

işitme kaybı derecesi de öğrencinin konuşma güçlüğü üzerinde etkilidir. İşitme kaybının derecesinin 

artması veya yükselmesi öğrencinin konuşma güçlüğünün ilerlemesine veya gerilemesine neden olur. 

İşitme kaybının oluştuğu yaş, kaybın teşhis edildiği yaş, işitme cihazının kullanılmaya başlandığı tarih, 

cihazın bakım ve kontrol durumu, çocuğun eğitime başladığı yaş, anne ve babanın desteği işitme 

engelli öğrencilerde konuşma becerisinin gelişmesi veya öğrenilmesi için etkileyici etmenlerdir. 

Konuşma becerisini tam olarak yerine getiremeyen bir öğrencinin yazma faaliyetlerinde de 

zorlanması doğaldır. Dilin biçimsel ve söz dizimi yapılarını ifade etmede yaşanan zorluklar öğrencinin 

yazma becerisini de olumsuz anlamda etkilemektedir. Yazarken öğrencinin dikkatini toplayamaması; 

harfler, kelimeler, cümleler arasındaki boşluklara dikkat etmemesi, yazdığı metne uygun bir başlık 

bulamaması, kelime hazinesinin yetersiz olması, sesleri birbirine benzeyen kelimeleri (enik-erik gibi) 

ayırt edememesi, çekim ve yapım eklerini gerekli yerlerde kullanamaması, cümlede yer alan kelime 

dizilimini doğru yapamaması, eksik ya da gereksiz sözcük kullanması, belli bir ana düşünceyi 

oluşturup yorumlayamaması ve farklı düşünceleri geliştirip bir bütün haline getirememesi işitme 

engelli öğrencinin yazma becerisinde yaşadığı belli başlı sorunlardır. 

Çalışmanın sonucunda şu öneriler geliştirilmiştir. 

- İşitme engelli çocukların okuduğunu anlama becerilerinin ilerleme kaydedebilmesi için 

erken yaşlardan itibaren okuma becerisiyle ilgili kazandıkları becerilerin korunması 

gerekir. 
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- Erken çocukluk yıllarında çocukların yaşadıkları çevrelerde temel dil becerilerine - 

özellikle dinleme -  becerilerine önem verilmelidir. 

- Ailelerin çocuklarının eğitimleri ile ilgili daha fazla bilinçlendirilmesi ve sorumluluk 

sahibi olmaları gerekir. 

- Temel dil becerilerinin hepsinde veya herhangi birinde sorun olup olmadığının erken yaşta 

tespit edilmesi ve ona göre bir eğitim verilmesi gerekir. 

- Ders materyallerinin öğrencinin özel engel durumuna göre hazırlanması gerekir 
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