
Artikülasyon  

 

Artikülatör Yapılar  



ARTİKÜLASYON?  

• Artikülasyon, sesin, gırtlak üstü düzenekte yer 
alan organlar yardımıyla konuşma sesleri 
olarak şekillendirilip üretilmesidir.  

 

 

• Artikülasyon, konuşma seslerinin telaffuz 
özelliklerini yansıtır 

 



Artikülatör yapılar  

Nazal kavite  
Damak  

Oral kavite 

Farinks  

Epiglottis  

Larenks  Özefagus  

Dişler  

HAREKETLİ 

ARTİKÜLATÖRLER 

 Dil,  

Dudaklar,  

Çene, 

Yumuşak damak  

Faringeal duvarlar’dır 

HAREKETSİZ 

ARTİKÜLATÖRLER  

• Ön Dişler  

•Alveolar sırt  

• Sert Damak’tır. 

 







Larenks  

 

 

• Nefes alma, yutkunma ve konuşma gibi önemli görevleri vardır. 

 

 

 

•  Larenks üst solunum ve sindirim yollarının iki ayrı  yola ayrıldığı 

kavşakta yerleşmiştir; solunan hava larenks içinden trakeaya, 

oradan da akciğerler yönelir, yutulan gıdalar ise yemek borusu 

yoluyla mideye gider.  

 



    1- Alt solunum yollarını koruma (Proteksiyon):  

• En eski fonksiyondur,  

• gıda maddelerinin alt solunum yollarına kaçmasını engelleyen bir 

aktif kapak (sfinkter) görevi görür.  

• Larenks olmadan da yutma gerçekleşir; yutma sırasında larenks 

çeşitli anatomik mekanizmalar ve reflekslerle solunum yollarını 

kapatarak tükrük ve gıdaların alt solunum yollarına kaçmasını önler.  

 

• 2- Solunum (Respirasyon): Solunan havanın alt solunum yollarına 

iletilmesi ve solunum sırasında  hava akımınınn kontrolu  

 

• 3- Ses üretimi (Fonasyon): Filogenetik olarak larenksin en son 

ortaya ç�kan fonksiyonudur. 



Rezonatuar sistem  

•  Ses tellerinin üzerinden başlayıp dudaklar ve burun deliklerine 

kadar uzanan bölgedir.  

 

•  Sesin oluşması  için vokal kordları titreştirecek bir hava akımı 

kaynağına (jeneratör), 

 

• Birbirleriyle titreşen iki ses teli (vibratör) ve oluşan vibrasyonu 

anlamlı seslere dönüştüren boşluklu yapılar (rezonatör) 

 

• Oluşan ses vibrasyonuna tını, anlam ve akıcılık kazandırması 

rezonatör boşluklarınn görevidir. 



• Rezonatör bölgeler konuşma ve �şarkı  söylemede iki önemli görev  

• yapmaktadırlar:  

 

• a) Ses tellerince oluşturulan vibrasyonun kuvvetlenmesine yararlar  

 

• b) Harflerin oluşumunda rol oynarlar.  

 

• Sesli harfler alt çene ve dilin karakteristik bir tını bölgesi oluşturması 

ile, sessiz harfler ise aynı bölgelerde engeller yaratılarak meydana 

getirilirler. 



‘Supraglottik vokal yapılar’ olarak da adlandırılır 

Bu bölgede bulunan yapılar:  

 

•  Yalancı ses telleri (vokal bandlar)  

•  Ventriküller (yalancı ses telleri ile ses telleri arasında kalan içeri 

doğru girintili alanlar)  

•  Orta ve yukarı yutak bölgeleri (orofarinks ve nazofarinks)  

•  Dil  

•  Alt çene  

•  Sert ve yumuşak damak  

•  Burun  

•  Paranazal sinuslar  

 



Respiratuar Sistem  

 Respirasyon, organizmalar ve organizmaların çevreleri 

arasında gaz  değişimleri olarak tanımlanmaktadır. 

 

 İnspirasyon:  Vücutta bulunan hücrelerin hayatlarını 

sürdürebilmeleri için onlara gerekli oksijenden zengin 

solunması -nefes alma. 

 

 Respirasyon:  Nefes verme, oksijenden fakir hava 

gazlarının nefes vererek dışarı atılması olara 

tanımlanmaktadır. 

 



Respirasyonu Destekleyen Yapı 

 

• Respirasyon sistemini daha iyi anlayabilmek için şu 

yapıları bilmek gerekir.  

 
 Göğüs kafesi  

 Viseral toraks  

 Respirasyon kasları 

 



Göğüs kafesi  

 

 Omurga ve bel kemiği (Vertebrae) 

 Ribs (Kaburga 

 Göğüs girdle  

 Scapula ve clavicula  



Solunum Kasları  

• İnspirasyon kasları    Ekspirasyon kasları 
• Diyafragma                       m.intercostalis interni 
    Yardımcı inspirasyon kasları        Yardımcı ekspirasyon kasları 

  
• m.intercostalis externi              m.rectus abdominis internus  

• m.pectoralis major                        m.quadratus lumbarum 

• m.pectoralis minör                       m.transversus abdominis 

• m.Sternocleidomastoidus                               m.obliquus abdominus 

• m.scalanius anterior              m.serratus posterior inferior 

• m.serratus anterior 

• m.latissumus dorsi 

 



Diyafram  

 İnspirasyonun primer kası 

diyaframdır.  

 Torax ve abdominal 

yapıları ikiye böler.  

 İnspirasyon sırasında 

diyafram aşağı doğru 

hareket eder, inspirasyon 

sırasında yukarı doğru 

hareket eder. 





AKCİĞERLERİN HACİM (VOLUM) VE KAPASİTELERİ: 

 
SOLUNUM HACMİ (TİDAL VOLÜM) : Her soluk alışta akciğerlere giren ve her 

soluk verişte akciğerlerden çıkan hava miktarıdır. 500 ml ‘dir  

 

İNSPRATUAR REZERV HACMi: Normal soluk almanın dışında, çok derin nefes 

alındığında, akciğerin en fazla alabileceği hava miktarıdır. ortalama 3000 ml ‘dir 

 

EKSPİRATUAR REZERV HACMİ : Normal soluk vermenin dışında, çaba 

harcanarak verilebilecek en fazla hava miktarıdır. 1100 ml ‘dir. 

 

RESİDÜEL HACİM : Çok zorlanarak verilen soluğa (ekspiratuar rezerv hacmine) 

rağmen, akciğerde kalan hava miktarıdır. Normal koşullarda, sağlıklı erişkin bir 

erkekte bu miktar ortalama 1200 ml ‘dir. 

•   

ANATOMİK ÖLÜ BOŞLUK : Solunan hava doğrudan alveollere gitmez. 

Solunan hava, alveollere gidene kadar iletici soluk yolları olarak 

adlandırılan ağız, burun, boğaz, farenks, larenks, trakea, bronş, 

bronşiyollerde oyalanır. Buralarda gaz alışverişi olmadığından, iletici 

soluk yollarındaki hacme “anatomik ölü boşluk hacmi” denilmektedir. 

 

 

 

 
 



Kapasite, akciğer hacimlerinin ikisinin veya birkaçının birleştirilmesi 

olayıdır. 

 

• INSPİRASYON KAPASİTESİ: Tital volum ile inspirasyon yedek hacminin 

toplamıdır, yaklaşık 3500 ml'dir. 

•  

 FONKSİYONEL REZİDÜEL KAPASİTE: Ekspirasyon yedek hacmi ile rezidüel 

volum toplamıdır, yaklaşık 2300 ml dir. 

•  

 VİTAL KAPASİTE: ınspirasyon yedek hacmi, tital volum ve ekspirasyon yedek 

hacminin toplamıdır. Yaklaşık 4600 ml dur. 

•  

TOTAL AKCİĞER KAPASİTESİ: Vital kapasite ile rezidüel volüm toplamıdır, 

yaklaşık 5800 ml dir. 



• Artikülatörlerin iki fonksiyonu vardır (Bankson & Bernthal,1982; Ege,1992; akt: 

Güleryüz, 1995). 

 

•  Bu fonksiyonlar: 

     1- Konuşma, ses yollarının şeklini ve bir ölçüye kadar uzunluğunu değiştirerek 

larinksten gelen ses kaynağına değişik rezonans özellikleri olan tekrarlar yaratır. 

     2- Ağzın içinde ses tellerinin çok üzerinde bir ses kaynağı titreşim enerjisi yaratır.  



KONUŞMA OLUŞUM MEKANİZMASI  

• Akciğerler ve yapıların birleşmesi ile hava akımı larinks 
ve vokal kordlarda vokal tonu üretir,  

 

• Konuşma sırasında vokal kordun konfigürasyonu 
devamlı değişiklik gösterir. 

 

•  Hava akışının değişimi ve uygun fonemlerin üretilmesi, 
hareketli, aktif artikülatörler ( dil, alt dudak gibi) ve sabit 
ya da az hareketli (sert damak,yumuşak damak, üst 
damak gibi) artikülatörler tarafından gerçekleştirilir  



• Artikülasyon için 4 grup kas vardır; yüz, dil, velum ve 
farinks.  

• Sesli sesleri çıkartırken, larinksten gelen ses farinks, 
ağız boşluğu ve burun boşluğundan geçerken değişir.  

• Dilimizin pozisyonunu ve yüksekliğini değiştirerek, burun 
boşluğumuzu açıp kapatarak bu boşlukların şekillerini, 
birbirlerine oranla büyüklüklerini yani rezonans 
özelliklerini değiştiririz. 

•  Bunlara bağlı olarak biz de değişik sesler duyarız. 
Sessiz sesler çıkartırken ise larinksten gelen sese, 
artikülatörlerin, farklı hareketleri eşlik eder 



Sınıflandırma  

• Artikülasyon yeri  

• Artikülasyon oluşturma görevi  



Konuşmayı oluşturan sesler   

• Ünlüler  
1. Ön-arka  

2. Yükseklik-alçaklık  

3. Yuvarlaklık-düzlük  

 

 

• Ünsüzler  
1. Artikülasyonun oluşum tarzına göre ünsüzler 

2. Artikülasyon bölgesine göre ünsüzler  

3. Sesin oluşumu esnasında ses tellerinin titreşimine göre ünsüzler  

 



Ünlü sesler  

• Ünlülerin oluşumunun temel dinamiği, supralarengeal boşlukların 
şekillerini ve büyüklüklerini değiştirerek farklı seslerin oluşmasıdır. 

 

 

•  Bu seslerin oluşum sürecinde mekanik olarak akciğerlerden gelen 
hava akımına direnç yok denecek kadar azdır.  

 

 

• Ünlüler, oluşumları esnasında dil ve ağız boşluğunun aldığı şekillere 
göre üç boyutta incelenmekte ve bu özelliklerine göre 
gruplandırılmaktadır 



1. Ön-arka : Dilin kavisli veya bombeli kısmının yatay düzlemde nerede olduğu  

ile ilişkilidir 

2. Yükseklik-alçaklık : Ağız boşluğunun dil ve çene oynatılarak ne kadar açık hale 

getirildiği,  

3. Yuvarlaklık-düzlük : Dudakların büzülüp büzülmediği ile belirlenir  

Ön                              Arka 



• Ünlü sesleri,    ince-kalın ve dar-geniş olarak da 

şu şekilde ayırabiliriz. 

 

 

 

 

İnce sesler  /i/, 

/ü/,/e/,/ö/ 

Kalın 

sesler  

/u/, /o/, /a/, 

/ı/  

 

Dar sesler /ü/, /u/, /ı/, 

/i/ 

Geniş 

sesler 

/e/, /ö/, /o/, 

/a/  

 


