
1 
 

Disleksi (Öğrenme Güçlüğü) ve Görsel İşleme Sorunları Arasındaki Fark 

 

Disleksi ile görsel algı ve işleme sorunları birlikte ele alınan konularmış gibi görünebilir. 

Ancak, bunlar çok farklı konulardır. Disleksi dediğimiz şey genel olarak dili işleme yetisi 

üzerine problemleri içererek okuma, yazma ve diğer becerilerde tahribata yol açar 

Görsel işlem sorunları, öte yandan, gözlerin gördüğünü işleyebilmesi ve yönlendirebilmesi ile 

ilgili sorunları kapsar. Dolayısıyla, görsel işlem sorunları olan bir çocuk okuma yaptığı 

zaman, bir sayfada gördüğü kelimeleri işlemede sorun yaşayabilir. Bu nedenle bazı insanlar 

görsel işlem sorunları ile disleksiyi karıştırırlar. 

Disleksi ve görsel işlem sorunları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları daha iyi anlamak 

için aşağıdaki bu tabloyu kullanabilirsiniz. 

 

 Disleksi Görsel İşleme Sorunları 

 

 

 

 

 

Nedir? 

Temelde okumayı etkileyen bir öğrenme 

sorunudur. Disleksi, beynin dili işleme şeklini 

etkiler. Görme ile ilgili bir sorun değildir. 

Disleksi olan çocuklar çoğu zaman kelimeleri 

söylemede ve sıkça görülen kelimeleri 

tanımada problem yaşarlar. Ayrıca sesleri 

ayırt etmede, uygun harflerle eşleştirmede 
veya sesleri sözcüklere karıştırmada 

zorlanabilirler. 

Okumaya ek olarak, disleksi heceleme, 
yazma ve hatta konuşma üzerinde de etkili 

olabilir. 

Görsel işlem sorunları olan çocuklar, 

gözleri aracılığıyla okuyup aldıkları 

bilgileri anlamlandırmada sorun yaşarlar. 
Disleksi gibi, görsel işlem sorunları da 

tam olarak görmeyle alakalı sorunlar 

değildir. Görsel işlem sorunları 

gözlüklerle düzeltilemez. 

Görsel işlem sorunları farklı türlerde 

olabilir. Bunlar: 

• Nesnelerin boyutu, şekli ve rengi 

arasındaki farkı söylemede zorlanma 

• Matematikte kullanılanlar gibi yazılı 

semboller hakkında yoğun bir kafa 

karışıklığı 

• Mesafeyi algılamada sorun 

• Mekânsal farkındalıktan yoksunluk 

 

 

 

Fark 

edebileceğiniz 

belirtiler 

 

 

• Okumada zorlanma 

• Yazılı sözcükleri okuyup söylemede ve en 
sık kullanılan görme kelimelerini 

ezberlemede sıkıntı 

• Okuduğunu anlamama 

• Kendisine okunan metni kendi 

okuduğundan daha iyi anlar 

• Sesli okumadan kaçınma 

• Yazımla ilgili sıkıntı, muhtemelen harfleri 

eksik yazma, ters çevirme veya harflerin 

sırasını karıştırma 

• Bir dizi talimatı takip etmede sorun  

• Her zaman konuşulan dilin anlamını 

anlayamama 

• Dilbilgisi ile sorun yaşama 

• Filmlere veya TV'ye ilgi duymama 

• Çok fazla görsel bilgi, dikkatini dağıtır 

• Bir yerden bakıp yazmasını gerektiren 

durumlarda zorlanır(bir panodan not 

almak gibi) 

• Sürekli bir şeylere çarpma 

• Bir topu yakalamak veya tekmelemek 

gibi etkinliklerde sorun yaşama 

• Sık sık kaybolma 

• Harfleri tersten veya geriye doğru 

yazma 

• Çizgilere veya kenar boşluklarına 
uyarak yazmama, kelimeler arasında 

boşluk bırakmama 

• Sağını solunu tam olarak bilememe 

• Matematikteki işaretleri çoğunlukla yok 

sayma 
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 Disleksi Görsel İşleme Sorunları 

• Zeminleri süpürmek veya çorapları 

ayırmak gibi görsel görevleri özensiz bir 

şekilde yapma 

• Sessizce okuduğu basit şeyleri bile 

hatırlayamama 

• Okurken kelime veya tüm satırı atlama 

ya da aynı cümleyi defalarca okuma 

 

 

 

 

 

 

Olası duygusal ve 

sosyal etki 

 

Beklentilerin karşılanmaması çocukların 

kendilerini yetersiz hissetmesine yol açabilir. 
Çok çalışmalarına rağmen yine de akademik 

olarak bir mücadele veren çocukların, benlik 

saygıları bu durumdan etkilenebilir. 

Yapılan sözlü esprileri, kinayeleri ve dil 
içindeki ince anlamları kaçırmak, onları 

sosyal olarak etkileyebilir. Aynı şekilde, bir 

soruya doğru kelime ile ve zamanında cevap 
verebilmek için harcadıkları onca çabanın bir 

işe yaramaması da onları sosyal olarak 

etkileyen bir diğer durumdur. 

Kolayca kaybolmak veya başkalarının 

kolay bulduğu görevlerde ne yapacağını 
bilememek ve uzunca bir uğraş vermek, 

özgüvenini zayıflatabilir. 

Spordan zevk almamak ya da herhangi bir 

sporda iyi olmamak sosyal olarak uyum 
sağlamalarını zorlaştırabilir. Sıkı 

çalışmalarına rağmen akademik olarak 

hala beklenen yerde olamamak, benlik 

saygısını etkileyebilir. 

 

 

 

 

Yardımcı 
olabilecek 

terapiler, 

yaklaşımlar ve 

teknoloji 

• Sesleri tanımlamak, harflerin konuşmadaki 

sesleri nasıl temsil ettiğini anlamak, 
sözcükleri çözmek ve sözcükleri görerek 

tanıyabilme yeteneğini geliştirmek için özel 

eğitim 

• Birebir veya küçük bir grup halinde özel 

okuma eğitimi 

• Bir okuma uzmanından yardım almak 

• Öğrenmek için tüm duyuları kullanmaya 

odaklanan bir okuma programı (çoklu 

duyumsal bir yaklaşım) 

 

Okuma kılavuzu şeritleri gibi çeşitli 

müdahaleler ve stratejiler, görsel işlem 

sorunlarına yardımcı olabilir. 

Zayıflık alanına bağlı olarak, çocuk, 

gelişimsel bir optometrist, meslek 

terapisti veya nöropsikolog ile 

görüştürülebilir. 

Bazı ebeveynlerin kullanmayı tercih ettiği 

görme terapisini duymuş olabilirsiniz. 

Ancak, tüm profesyonellerin bunu 
bilimsel olarak geçerli görmediğini 

unutmayın. 
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 Disleksi Görsel İşleme Sorunları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyum sağlama / 

Destek 

 

Disleksiye yönelik yardımcı faaliyetler: 

• Ödevleri okuyup yazma için ekstra zaman 

• Derste not tutma miktarını azaltmak için 

öğretmenin ders notlarına erişim 

• Basitleştirilmiş talimatlar 

• Boşluğu doldurmak yerine cevabı çizme 

gibi ödevleri yanıtlamanın farklı yolları 

• Sesli kitaplar 

• Bilgisayar yazılımı 

 

Görsel işlem sorunlarına yönelik yardımcı 

faaliyetler: 

• Görme alanını daha yakınlaştırmak için 

eğimli bir tahta veya üç halkalı klasör 

• Çizgilerde yazmayı kolaylaştırmak için 

geniş çizgili kâğıt 

• Yazılı yönergelerin yanı sıra sesli 

yönergeler 

• Sınıf notları veya bir akranın onun için 

not tutması 

• Ayrıca sesli olarak açıklanan görsel 

sunumlar 

• Farklı bir renkle yazılmış talimatlar 

• Basit yönerge ve görsellere sahip 

belgeler 

 

 

 

 

 

Evde ne 

yapabilirsiniz 

• Çocuğunuza ilginç gelen kitapları bularak 

okumaya teşvik edin. 

• Onunla eğlenceli bir şekilde okuma yapın. 
Çocuğunuza yüksek sesle okuyun, böylece 

kendi okuma seviyesinin üstünde hikayeler 

duyar. 

• Çocuğunuzu sesli kitapları dinlemeleri ve 
metin-konuşma araçlarını kullanmaları için 

teşvik edin. 

• Çocuğunuzun disleksi olan insanlar için 

tasarlanmış yazım denetimi programlarını 

kullanmasına yardım edin. 

• Küçük çocuklar için ise, ninniler ve çocuk 

şarkıları söyleyebilirsiniz. 

• Çocuğunuza onun için zor olan 

becerileri uygulaması için birçok fırsat 

verin. 

• Birlikte basit bulmacalar yapın veya 

Waldo Nerede? kitabını okuyun. 

• Kaybolmamak için çocuğunuza önemli 

yer işaretlerini fark etmesini öğretin. (Yol 
tarifi verirken “sağ” ve “sol” demekten 

kaçının.) 

• Okuldaki her ders için ayrı renkler 

kullanarak materyallerini kodlayın, 
böylece çocuğunuz bunları dağınık bir sırt 

çantası veya çalışma alanında kolayca 

bulabilir. 
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Çocuğunuzun disleksi olabileceğini düşünüyorsanız veya çocuğunuzun görsel işlem sorunları 

yaşayabileceğini düşünüyorsanız, ne yapacağınızı öğrenmeniz gerek. Her ikisine aynı anda 

sahip olmak mümkündür.  

 

Durum ne olursa olsun, bir değerlendirme çocuğunuza en iyi şekilde nasıl yardım edeceğinizi 

anlamanıza yardımcı olabilir. Okulun ücretsiz olan bir değerlendirme yapmasını 

sağlayabilirsiniz. Ya da özel bir değerlendirme talep edebilirsiniz. 

Bu arada, disleksi ve görsel işleme sorunları hakkında ortak sorulara cevaplar alın. Ayrıca 

disleksi ve görsel işlem sorunlarının daha fazla belirtilerini de keşfedebilirsiniz. 

 

 

AçıkMavi Psikoloji Ekibi 
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