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Disleksi (Öğrenme Güçlüğü) ve İşitsel İşleme Bozukluğu Arasındaki Fark 

 

Disleksi ve işitsel işlem bozukluğunun bazı belirtileri benzer görünmektedir. Her belirti, 

çocukların okuma, yazma ve kafiye bulma gibi becerilerini geliştirmede zorlanmalarına sebep 

olabilir. Çocuklar aynı anda hem APD hem de disleksi olabilirler. Bu tablo, aralarındaki 

farklılıkları ve benzerlikleri açıklayıcı niteliktedir. 

 Disleksi İşitsel İşleme Bozukluğu 

Nedir? Heceleme, yazım ve konuşmayı da 

etkileyebilecek durumları içeren ve ayrıca 

okuma ve dilin işlenmesiyle ilgili bir sorundur.  

Disleksi olan çocuklar, sesleri sözcüklerden 

ayırt etmeyi, sesleri harflerle eşleştirmeyi veya 

sesleri sözcüklere karıştırmayı zor bulabilirler. 

 

Kulağın duyduğunu beyinde 

işlemeyi zorlaştıran bir 

durumdur. Örneğin, kelimeleri 

oluşturan seslerdeki ince 

farkları ayırt etmek gibi. 

APD'li çocuklar, sesin nereden 

geldiğini bulmada veya 

özellikle gürültülü ortamlarda 

birinin ne söylediğini anlamakta 

zorlanabilir. APD ayrıca yazım 

ve okuma gibi becerileri de 

etkileyebilir. 

 

Fark 

edebileceğiniz 

belirtiler 

 

• Okumada zorlanma 

• Yazılı sözcükleri okumada ve kitaplarda en 

çok çıkan görme kelimelerini ezberlemede 

sorun 

• Yazım konusunda sıkıntı çekme, sık sık 

harfleri unutma, ters çevirme veya harflerin 

sırasını karıştırma 

• Sesli okumadan kaçınma 

• Kafiye bulmada sorun 

• Kendi okuduğu hikayelerden ziyade duyup 

dinlediği hikayeleri anlamak daha kolay 

gelebilir 

 

• Konuşmaları takip etmede ve 

konuşulan sorulara cevap 

vermede sorun 

• Konuşmacıların söylediklerini 

tekrar etmelerini ister veya sık 

sık “Ha?” veya “Ne?’’ diye 

sorarlar 

• Gürültüye çok duyarlı olabilir 

ve arka plandaki sesler 

yüzünden dikkatleri kolayca 

dağılabilir 

• Kafiye bulmada zorlanırlar 

•Kendi okudukları hikayeleri, 

kendisine bir başkası tarafından 

okunan hikayelerden daha iyi 

anlarlar 

• Sözlü talimatları takip etmede, 

heceleme ve yazma konusunda 
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 Disleksi İşitsel İşleme Bozukluğu 

da sorun yaşayabilir 

 

 

 

 

 

 

Olası duygusal ve 

sosyal etki 

 

Okuma sorunları yaşayan çocukların 

kendilerine olan güveni hasar görebilir. 

Yetersiz oldukları hissine kapılabilirler. 

Disleksi, doğru kelimeler bulmayı 

zorlaştırabildiği gibi sorulara zamanında cevap 

verebilmeyi de güçleştirebilir. 

 

APD'li çocuklar, 

konuşmalardaki kelimeleri 

anlamaya o kadar odaklanırlar 

ki sosyal işaretleri, alayları ve 

diğer sözsüz konuşma 

biçimlerini kaçırırlar 

Bir şakayı anlamada, bir oyun 

kurallarını takip etmede ya da 

konuşmalara ayak uydurmada 

zorlandıkları için, APD'li 

çocuklar sosyal ortamlarda 

kendilerini geri çekebilir  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yardımcı 

olabilecek 

özelleştirilmiş 

eğitim veya 

teknoloji  

• Kelimelerde sesleri tanımlamaya ve bu 

seslerin harflerle nasıl temsil edildiğini 

anlamaya odaklanan açık yapılandırılmış 

okuma talimatı. Orton – Gillingham 

yaklaşımını kullanan programlar, zorluk çeken 

okuyucuları, kelimeleri çözmeye ve görme 

kelimelerini tanıtmaya çalışır. Ayrıca 

sözcüklerin ne anlama geldiğini anlamalarına 

da yardımcı olur 

• Çok sensörlü bir yaklaşım kullanan ya da 

öğrenmek için tüm duyuları kullanmaya 

odaklanan bir okuma programı 

• Çocukların, ekrana baktıklarında kelimeleri 

duymalarını sağlayan sesli kitaplar veya metin 

okuma yazılımı 

• Bir seferde bir metin satırına odaklanmaya 

yardımcı olmak için renkli okuma şeritleri 

• Dikte veya konuşma-metin yazılımı 

• Belirli seslerin algılanmasını 

ve aktif dinleme becerilerini 

geliştirmek için konuşma 

terapisi. (Terapi aynı zamanda 

çocukların sesleri daha iyi ve 

daha net bir şekilde 

üretmelerine yardımcı olabilir.) 

• Belirli frekansları daha yüksek 

sesle veya diğer sesleri 

değiştiren FM dinleme cihazları 

• Çocukların, ekrana 

baktıklarında kelimeleri 

duymalarını sağlayan metin 

konuşma yazılımı 

• Kapalı altyazılar ve konuşma 

metni yazılımı 

• Bellek, dikkat ve problem 

çözme konusunda yardımcı 

olacak eğitim 

 

 

 

 

 

Uyum sağlama / 

• Okuma ve yazma için fazladan zaman 

vermek 

• Konuşmadan ziyade yazılı çalışmanın 

içeriğine göre değerlendirilip not almak 

• Öğretmenin yanında oturmak 

ve gürültülü kapılardan veya 

pencerelerden uzak durmak 

• Öğretmenin talimat vermeden 

önce göz temasında bulunması 
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 Disleksi İşitsel İşleme Bozukluğu 

Destek 

 

• Test sorularının yüksek sesle okunması ve 

sözlü olarak cevaplanması 

• Yazılı talimatların takip edilmesinin zor 

olduğu hallerde sözlü talimatların mümkün 

olduğunca sık alınması 

• Derste not tutma miktarını azaltmak için 

öğretmen notlarına erişim 

 

ve anlayıp anlamadığını sık sık 

kontrol etmesini sağlamak 

• Öğretmenin, sözlü olarak 

anlatılan dersleri desteklemek 

için resim, sembol veya jestleri 

kullanması 

• Sözlü talimatların takip 

edilmesinin zor olduğu 

durumlarda mümkün olduğunca 

sık yazılı talimatlar almak 

• Not tutma miktarını azaltmak 

için öğretmen notlarına erişim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evde ne 

yapabilirsiniz 

 

• Kafiye bulma ya da kelimelerdeki sesleri silip 

onun doldurmasını istediğiniz etkinlikler 

yaparak çocuğunuzun kelimelerdeki seslere 

odaklanmasını gerektiren oyunlar oynayın. 

• Yüksek sesle okuma yaparak, çocuğunuzu 

yeni okuma seviyeleri ve fikirlere 

alıştırabilirsiniz. 

• Çocuğunuzun, sözcüklerin nasıl yazılıp nasıl 

telaffuz edildiği arasındaki bağlantıyı 

anlamasına yardımcı olmak için 

telefonunuzdaki veya mobil cihazınızdaki 

metin-konuşma ve diğer yerleşik özellikleri 

kullanın. 

• Çocuğunuza disleksi konusunda yardım 

etmek için evde deneyebileceğiniz başka 

stratejiler bulabilirsiniz. 

• Çocuğunuzla konuşurken 

radyoyu veya televizyonu 

kapatın. 

• Çocuğunuzun, dikkat dağıtıcı 

şeylerin az olduğu sessiz bir 

yerde ödevlerini yapmasını 

sağlayın. 

• Bir şey söylemeden önce göz 

teması kurun. 

• Çok adımlı talimatların 

işlenmesi ve hatırlanması zor 

olabileceğinden, bir seferde tek 

bir talimat verin. 

• Çocuğunuzun TV şovlarındaki 

diyaloğu takip etmesine 

yardımcı olmak için altyazıları 

kapalı tutun. 

 

Disleksi ve APD'nin aynı zamanda meydana gelebileceğini unutmayın. APD, DEHB'e çok 

benzeyebilir. Çocuğunuzu değerlendirmek için birçok profesyonel olabilir, ancak sadece 

eğitimli bir odyolog, APD'yi teşhis etmek için gerekli testleri yapabilir. APD için tedavi 

seçeneklerini araştırabilir; çocuğunuza disleksi teşhisi konmuşsa neler yapabileceğinizi 

öğrenebilirsiniz. 

 

AçıkMavi Psikoloji Ekibi 
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