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Bildiri Özeti: 

İşitme engellilerin eğitimlerinde kullanılan yardımcı teknolojiler arasında işitme cihazları, koklear 

implantlar, bilgisayar destekli programlar ve yazılımlar gösterebilir.Geçmişten günümüze çok çeşitli 

şekillerde işitme cihazları üretilmiş ve geliştirilmiştir. İşitme cihazları isimlerini ise genellikle kullanım ya 

da taşınma şeklinden almıştır. Günümüzde kullanılmakta olan işitme cihazları arasında cep tipi, kulak 

arkası, gözlük tipi, kulak-kanal içi, grup ve fm sistemler gösterilebilir.Gelişmiş ülkelerin çoğunda 

yetersizliği olan bireylerin eğitimi sistematik adımlarla ciddi olarak ele alınmakta ve kalıcı çözümler 

üretilmeye çalışılmaktadır. Bilgisayar destekli program ve yazılımların günlük yaşamı 

kolaylaştırmasının yanında, bu teknolojilerin yetersizliği olan bireylerin mesleki ve genel eğitimlerinde 

kullanılması da kaçınılmazdır. Dolayısıyla çoğu ülkedeki kurum ve kuruluşların bilişim teknolojileri 

yardımıyla yetersizliği olan bireylere yönelik çalışmalar yürüttüğü görülmektedir.OECD ülkelerinin, 

bilişim teknolojilerini eğitime entegre ederek en sık kullanan ülkeler arasında yer aldığı görülmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde üniversite ve araştırma merkezleri aracılığıyla yetersizliği olan bireylere yönelik 

bilgisayar destekli eğitim alanında çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışma da işitme engelliler alanında 

dikkat çekici teknolojik ilerlemeler incelenecektir. Dünya üzerinde kullanılan öncü bilgisayar destekli 

teknolojiler arasında The Grid, Ready Set Sign, Talking Screen by Words, Flash Pro2, Windbag, 

Adapto, Boardmaker, Augmentative and Alternative Communication (AAC), AccessDOS, Thetos, 

Evident, Signing Avatar, Kinect RGB-D, Text-to-Audiovisual Speech Synthesizer, Audio-Visual 

Russian Speech Recognition System, ABC İşitme Engelli Yazılımı yer almaktadır. Bu bilişim 

teknolojilerinin bazıları işitme cihazlarının performanslarını arttırmak için kullanılırken bazıları ise işitme 

engelli bireylerin sosyal ve akademik becerilerini arttırmaya yönelik tasarlanmıştır. Ülkemiz 

incelendiğinde ise ulusal patenti bize ait herhangi bir koklear implant üretimimiz bulunmazken 

EarTeknik adıyla ulusal bir işitme cihazımızın olduğu görülmektedir. Bilgisayar destekli yazılım ve 

programlar arasında ses analizleri için kullanılan TOY ve ALİ dikkat çeken proje ürünleridir. Sonuç 

olarak OECD ülkelerinin, bilişim teknolojilerini eğitime entegre ederek sıklıkla kullandıkları 

görülmektedir. Türkiye'de ise bu alandaki çalışmalar ve ulusal üretimlerin sınırlı sayıda olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla özel eğitim alanında yardımcı teknolojilerin üretiminin ve engelli bireylerin 

akademik, sosyal beceriler edinmede kolaylık sağlayacak bilişim teknolojilerinin üretimine yönelik 

çalışmaların sıklaşması gerektiği düşünülmektedir. 
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