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Konuflma sesleri, sessiz ve gürültülü ortamlarda iflitme yo-
luyla ay›rt edilir. Kifliler konufltu¤u zaman, önce ne konufl-
tu¤unu anlamay›z, Konuflma seslerini dinleme yoluyla ay›rt
ederiz ve daha sonra ne konufluldu¤unu anlar›z. Tüm bu ifl-
lemler bir kaç saniye içinde iflitsel yollar taraf›ndan gerçek-
lefltirilir. ‹flitsel yollardaki ifllemleme bozukluklar›n› bilmek,
çocuklar›n iflitme, dil ve konuflma; ve iletiflim bozuklu¤unu
anlamak aç›s›ndan önemlidir. 

‹flitilen sesler iflitsel yollarda (koklear nükleus, superior
oliver kompleks, lateral lemniscus, inferior colliculus, me-
dial genikulat cisim, iflitsel korteks) ifllemlenir. ‹flitsel ifllem-
leme; sesin lokalizasyonu ve lateralizasyonu; sesin fliddet-
frekans ve süresini ay›rt etme, benzer ve farkl› sesleri iflitsel
ay›rt etme, gürültüde konuflma seslerini ifllemleme; her iki
kula¤a ayn› anda gelen kelime ve cümleleri almay› içerir (1-
3).

‹flitsel ifllemleme bozuklu¤u (‹‹B), iflitsel bilgilerin san-
tral sinir sisteminde, yukarda belirtilen becerilerden bir ve-
ya daha fazlas›nda güçlük görüldü¤ünde oluflur. ‹‹B olan

çocuklar›n, zekas› ve iflitmesi normaldir(4). ‹BB, nörolojik
hastal›klar ve geliflimsel bozukluklardan ay›rt edilmesi ge-
reklidir. ‹BB, kognitif, dil kökenli ve dikkat problemlerin-
den farkl›d›r. ‹‹B olan çocuklar, heterojen bir gruptur ve ay-
n› semptomlar› göstermezler (5). Bununla birlikte, iflitme
yoluyla dil, ö¤renme ve iletiflim bozuklu¤u aras›ndaki iliflki
görülebilir. Örne¤in, dil kavrama problemleri, normal san-
tral ifllemleme esnas›nda da görülebilir. Ancak ‹‹B, her za-
man dil problemleri ile birlikte olmayabilir. Çünkü, dil ifl-
lemleme ve iflitsel ifllemleme, eflanlaml› de¤ildir; bununla
birlikte, dil ve iflitsel ifllemleme bozukluklar›, benzer davra-
n›fl semptomlar› gösterebilirler (6).

‹fi‹TSEL ‹fiLEMLEME BOZUKLUKLARININ
BEL‹RT‹LER‹

‹‹B, konuflma seslerinin al›nmas› ile ilgili ifllemleme bozuk-
lu¤udur. Dili ö¤renme bozuklu¤u de¤ildir. Dil ö¤renme
güçlükleri olan çocuklar sesleri normal ald›klar›, iflitsel yol-
larda normal ifllemledikleri halde dili ö¤renme güçlü¤ü çe-
kerler. ‹‹B olan çocuklar›n ise, ya sesleri almada/iflitmede
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ABSTRACT
Auditory processing involves attention to detection, and identification

of the signal and decoding of the neural message.  An auditory proces-

sing disorders (APD) are defined as difficulties in hearing and unders-

tanding speech in the presence of normal peripheral hearing. Children

with APD exhibit normal intelligence and normal hearing or normal
language. But,  their behaviors may  include: such as “not listening,”

“unable to follow direction,” or “unable to learn from information

they hear”.  APD effect on both language acquisition in childhood age

and academic performance in school children. Auditory processing di-

sorders may have detrimental consequences on a child’s life and abili-

ties taken by hearing and listening, if undiagnosed and untreated. 
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problemleri oldu¤u için, ya da sesleri iflitsel yollarda normal
ifllemleyemedikleri için dili ö¤renmede gecikirler. Örne¤in,
‹‹B olan çocuklarda afla¤›daki güçlükler belirgin olarak gö-
rülür (2, 7): 

1. Bir anda iflitilip geçen konuflma ifadelerindeki ko-
nuflma seslerinin net ay›rt edilebilmesi (Phonemic
Decoding)

2. Her iki kula¤a ayn› anda farkl› sesler veya kelime ve
cümlelere ait seslerin gelmesi (Dichotic/competing
listening) ve mesajlar›n ifllemlenmesi

3. Her iki kula¤a ayn› anda gelen sesleri birlefltirebilme
(Binaural integration)

4. Gürültülü ortamlarda konuflma seslerinin kula¤a
net gelmedi¤i veya bozuk konuflmalara ait sesleri

iflitti¤inde; ay›rt ettiklerinden faydalanarak, ay›rt
edemediklerinin tahmin edilmesi (Auditory closu-

re) 
5 Seslerin fliddet, frekans, süre, seslerin gelifl s›ras› ve

aral›klar›n› ay›rt etmektir (Temporal patterning). 

‹‹B’¤unda, gürültülü ortamlarda konuflmay› anlama
güçlü¤ü, en s›k görülen bir problemdir (8). Bu belirtiler, ‹‹B

olan çocuklar›n iflitme yoluyla sesleri alma ve ifllemleme ge-

liflimlerini etkiler. Bu nedenle iflitme yoluyla dil ve konufl-
may› ö¤renme geliflimleri etkilenir. Erken semptomlar, ge-

cikmifl dil geliflimi, fonolojik (konuflma sesleri) ve okuma
bozukluklar›, zay›f iflitsel haf›zad›r. ‹‹B olan çocuklar›n baz›

tipik davran›fllar›, afla¤›da s›ralanm›flt›r (4, 9, 10): 
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Hikaye

1. Bebeklikte alerji görüldü. Görülmüfl ise ne alerjisi oldu¤unu belirtiniz. 

2. S›k s›k so¤uk alg›nl›¤› görülür.

3. Sürekli  orta kulak problemi vard›r.Var ise; ne kadar s›kl›kta görüldü¤ünü belirtiniz.

4. Zaman zaman  tekrarlayan orta kulak problemi vard›r.Tekrarlama yafllar›n› belirtiniz.

5. Televizyon çok izler. Bebeklikte günde  ….. saat/dakika,   fiimdi  günde …saat/dakika

6. Zekas› normaldir                                                    Evet             Hay›r

7. Geliflimi normaldir                                                  Evet             Hay›r

8. ‹flitme testi sonucu  normaldir                                 Evet             Hay›r

9. Cevab›n›z hay›r ise; ‹flitme kayb›n›n tipi ve  dereci:…………………………………

‹flitme

1. Normal iflitmesine ra¤men,  bazen iflitme kay›pl› gibi davran›r, duymazl›¤a gelir.

2. Konuflan kifliyi gördü¤ü zaman daha iyi iflitir.

3. Sadece ifliterek, ne konufluldu¤unu  ö¤renmekte güçlük çeker.

4. Sadece ifliterek söylenenleri geç anlar, anlamak için  biraz  zamana ihtiyaç duyar.

Dinleme

1. Konuflulanlar› dinlerken  güçlük yaflar.

2. Sesin nereden, hangi yönden  geldi¤ini  ay›rt etmekte  zorlan›r.

3. Çocuk bir fleyle meflgulken, baflka taraftan ses geldi¤i zaman dikkati da¤›l›r.

4. Arkadan ses/gürültü  geldi¤inde, dinlemekte  güçlük çeker.

2.  5. Arkadan gürültü geldi¤i zaman dikkati da¤›l›r, zihnini baflka konulara yönlendirir.

6. Özellikle gürültü oldu¤u zamanlarda konuflma seslerini ay›rt etmekte güçlük çeker.

7. Gürültüde ya da yank›/eko yapan ortamlarda, konuflmay› anlamakta güçlük çeker

8.Konuflmalar› net anlafl›lmayan (a¤z›nda yuvarlayan), ya da h›zl› konuflan kiflilerin konuflmalar›n› anlamak-
ta güçlük yaflar.

9. Kendisine bir fley soruldu¤u zaman duymad›¤›n› ya da ne söylenildi¤ini anlamad›¤›n› belirten
davran›fllarla “ne” “h›››” der.

10. Kendisine bir fley söylendi¤inde ya da soruldu¤unda sese tepki vermez.

11. Basit konuflma  talimatlar›n›  takip etmekte  güçlük yaflar.
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12. Karmafl›k talimatlar› takip etmede güçlük yaflar.

13. Dinlerken, kesintisiz devam eden konuflmay› takip etmekte ve konunun mesaj›n› ç›kartmakta zorluk
yaflar.(konuflma seslerini ay›rt edemedi¤i için).

14. Dinlerken kelime içerisindeki konuflma seslerini  ay›rt etmekte güçlük çeker.

15. Dinlerken birbirine benzer sesleri olan kelimeleri ay›rt etmekte  güçlük çeker.

16. Konuflulan konuflmalar› anlamad›¤› için de¤il, seslerini ay›rt edemedi¤i için dinlemekte  güçlük çeker.

17.Dinleme bozuklu¤u  vard›r.

18. Birkaç tekrarda, ne konufluldu¤u anlar.

19. Uzaktan seslenildi¤i zaman sese tepki/cevap vermez.

Dil

1. ‹fade etmek istedi¤i düflünceye uygun kelimeleri s›ralamada güçlük yaflar.

2. Kelimeleri anlam s›ras›na göre s›ralamada güçlük yaflar.

3. Konufltu¤u kelime say›s› yafl›tlar›na göre azd›r. Kelimesi azd›r.

4. Baz› konuflma seslerini bozuk ifade ederler. Belli bir seste bozukluklar› yoktur. Bozuk olan sesler genel-
likle yer de¤ifltirir.

5. Anlamas›, konuflmas›ndan daha iyidir. 

6. Konuflmay› ö¤renmeye istekli de¤ildir, motivasyon eksikli¤i vard›r. 

Konuflma/‹letiflim

1. Konuflma talimatlar›n› takip etmekte güçlük yaflar.

2. Sorulan soruya cevap vermek için ek bilgiye ihtiyaç duyar.

3.  Konuflulanlar›n ana  mesaj›n›  anlamakta güçlük yaflar.

4. S›kl›kla söylenenleri yanl›fl anlar.

5. Konuflma talimatlar›na  geç  cevap verir.

6. Uzun konuflmalar› anlamada güçlük çeker.

7. Telefonda konuflma güçlü¤ü çeker.

8. Konuflma talimatlar›n› net anlamad›¤› için tekrar edilmesini ister.

9. ‹kili konuflmalar› konudan d›flar› ç›kmadan konuya uygun bir flekilde devam ettiremez.

10.Baz› sesleri bozuk söyler. Özellikle: hangi sesler:…………………………………………………………

11. Konuflma seslerini ay›rt etme güçlü¤ünden dolay›, iflitsel ay›rt etme güçlü¤ü çeker

12. Birden fazla komutu  içeren iflitsel bilgiyi haf›zaya kaydedemedi¤i için, ya komutun s›ras›n› kar›flt›r›r ya
da komutu anlayamaz, yada yanl›fl anlar.

13. H›zl› konuflmalar› ve flivesi farkl› olan konuflmalar› anlamakta güçlük çeker.

14. Her iki kula¤a ayn› anda gelen farkl› kelime veya cümleleri anlamakta güçlük çeker.

15. Baz› sesleri söylerken bozuk söylerler.  

16. Baz› seslerin  yerine baflka ses söylerler. /k/ yerine /g/ gibi.

Sesin fliddeti ve Sese Karfl› Hassasiyet

1. Normalden daha yüksek sesle konuflur.

2. TV'nin sesini normalden daha fazla açma ihtiyac› duyar.

3. Seslere  karfl› afl›r› hassast›r. (çok yüksek fliddette ses veya gürültü).

Davran›fl

1. Davran›fl problemleri görülür.

2. Oldukça hareketli, k›p›r k›p›rd›r enerjisi bitmez.

3. Durgundur.
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4. Dalg›nd›r.

4. Genellikle yaln›z bafl›na oynamay› tercih eder.

5. Düflünmeden davran›r.

6. Kendine güveni azd›r.

Dikkat

1. Devam eden konuflman›n bir k›sm›na dikkat eder.

2. ‹flitsel dikkat süresi k›sad›r. .  Dikkat süresi:  0-2dk   2-5dk   5-15dk       15-30dk.

3. ‹flitme yolu ile bilgi al›rken/yeni bilgi al›rken dikkatini vermekte güçlük yaflar.

4. Bir konu hakk›nda konuflulurken baflka bir konuya dikkatini verir veya dalar gider.

5. Konuflan kifliye bakmas›na ra¤men konuflulanlar› dinlemez, orda yokmufl gibi davran›r.

6. Bir konu ile meflgulken, iflitsel bir uyaran geldi¤inde dikkati da¤›l›r.

7. Konuflman›n yar›s›na ya da daha fazlas›na dikkatini veremez (dinleyemez).

9. Birkaç dakika içinde söyleneni unutur.

10. Konuflan kiflinin konufltuklar›n› anlamad›¤› için de¤il de, konuflma seslerini ay›rt edemedi¤i için dikkati
da¤›l›r. Konuflmay› dinlemeye olan ilgisini kaybeder.

11. Özellikle gürültülü ortamlarda  dikkati çabuk  da¤›l›r.

12. Dikkatine göre, talimatlar› anlamas› de¤iflir, bazen anlar, bazen anlamaz.

Haf›za

1. Duyduklar›n› haf›zaya kaydetmekte güçlük yaflar

2. Daha önce ö¤rendi¤i bilgiyi hat›rlamakta güçlük çeker.

3. Özellikle tarih, zaman ve isimleri hat›rlamada güçlük yaflar. 

4. Duydu¤unu o anda haf›zaya kaydetmede güçlük çeker.

5. Bir fleyi ifade ederken konuflma seslerini hat›rlamakta güçlük çeker (phonics)

6. Duydu¤u kelimenin veya cümlenin anlam›n› kavramadan sizden sonra veya daha sonra tekrar eder.

7. Duydu¤unu tekrar ettikten sonra anlar(kelimenin anlam›n› anlamak için sessizce ve kendi içinden
konuflmay› tekrar eder.)

8.  Duydu¤u konuflmay› s›ras› ile hat›rlamakta güçlük yaflar.

Okul

1.  Heceleme problemleri görülür.

2. ‹flitme ve dinleme yoluyla ile takip ve ö¤renme gerektiren derslerde problemleri vard›r.

3.  Dinleme yolu ile ö¤renilen derslerde dikkat da¤›n›kl›¤› görülür.

4. Dinleme gerektiren derslerde, konuflma seslerini fark etme, ay›rt etme  becerisi zay›ft›r.

5. Okuma ve yazmada, konuflma seslerini ve s›ras›n› fark etme becerisi zay›ft›r.

6. Okuma becerisi zay›ft›r.

7. Yazma becerisi zay›ft›r.

8. Ders takibinde ve ö¤retmenin anlatt›klar›n› not almada güçlük yaflar.

9. Heceleri birlefltirerek kelime ve cümle oluflturmada güçlük çeker.

10.‹flitsel talimata uygun olmayan cevaplar verir.

11.Küçük gruplardaki performans› büyük gruplara göre daha iyidir.

12.Yaz› ile yaz›lan matematik soru problemlerinde güçlük yaflar.

13. konuflma yoluyla   sorulan matematik problemlerinde güçlük yaflar.

14.Bir fleyi gruplama becerisi zay›ft›r.



Yukar›daki davran›fllar›n yan› s›ra, iflitsel ifllemleme bo-
zuklu¤u olan çocuklar, ö¤retmenler ve velilerinin iflitsel ifl-
lemleme bozuklu¤undan flüphelenmesine yol açan çeflitli
akademik özellikler gösterebilirler (11). Baran (12) afla¤›da-
ki özellikleri bildirmifltir. Yine, tüm çocuklarda, tüm özel-
likler mevcut de¤ildir.

• Al›c› ve ifade edici dil becerilerinde zay›fl›k
• Okuma, yazma ve heceleme becerilerinde güçlük
• Akusti¤i uygun olmayan (eko, trafik gürültüsü, vs)

ortamlarda konuflma seslerini ay›rt etme
• Ders notu almakta güçlük 
• Yabanc› dil ö¤renmede güçlük
• Zay›f k›sa-süreli bellek 
• Dil ve akademik becerilerdeki güçlüklerden kaynak-

lanan davran›flsal, psikolojik ve / veya sosyal sorun-
lar.

Okula giden ‹‹B olan tüm çocuklar yukar›daki davran›fl-
lar› göstermezler (6). Bu listeler sadece fikir vermek içindir.
Ayr›ca bu davran›fl özellikleri, sadece ‹‹B’na ait belirtiler de-
¤ildir (13). Ö¤renme bozuklu¤u, dil bozuklu¤u, dikkat ek-
sikli¤i/hiperaktivite bozuklu¤u ve Asperger sendromu olan
çocuklarda da görülebilir. Bu nedenle, bu davran›fl özellik-
leri iflitsel ifllemleme bozuklu¤u için spesifik tan› kriterleri
de¤ildir (14,15,16). Temel kural, ne zaman ekip çal›flmas› ve
nerelerde de¤erlendirme yap›laca¤›n›n belirlenmesi önem-
lidir. Örne¤in, ekip çal›flmas› ile, dikkat eksikli¤i/hiperakti-
vite bozuklu¤unun organik mi, yoksa konuflma seslerini
dinleyemedi¤i için konuflmaya olan ilgisini kaybetti¤i için
mi dikkati mi da¤›l›yor (1,17).

‹fi‹TSEL ‹fiLEMLEME BOZUKLU⁄U TANISI

‹‹B olup olmad›¤›n› de¤erlendiren testlerden önce, bozuk-
lu¤a efllik edebilecek veya sebep olabilecek alanlarda de¤er-
lendirme yapt›r›l›r. Bunun için çocuklara, geliflim, zeka tes-
ti ve organik bir dikkat da¤›n›kl›¤› olup olmad›¤›n›n de¤er-
lendirilmesini içeren testler yap›lmal›d›r. E¤er bu test so-
nuçlar› normal ise, kulak burun bo¤az muayenesi (buflon,
orta kulak problemleri olabilir, vs) saf ses iflitme testi, ko-
nuflmay› anlama efli¤i, konuflmay› ay›rt etme yüzdesi, tim-

ponogram, akustik refleks eflikleri ve al›c› ve ifade edici dil
testleri uygulanmal›d›r. Tüm bu testler bittikten sonra iflit-
sel ifllemleme testleri yap›lmal›d›r. ‹flitsel ifllemleme testleri
için, geliflimin, zekan›n, iflitmenin normal olmas› gerek-
mektedir. Çünkü geliflimsel veya zeka gecikmesine ba¤l›
iflitsel ifllemleme bozuklu¤u farkl› bir kavramd›r. Çocuk
iflitsel ifllemleme bozuklu¤undan de¤ilde; gelifliminde gecik-
me oldu¤u için sesleri ifllemliyemiyordur veya zekas›nda ge-
cikme oldu¤u için duyduklar›n› ö¤renemiyordur. 

‹flitsel ifllemleme testleri akustik ses laboratuarlar›nda
özel haz›rlanm›fl testlerdir. Çocuk test materyallerini kulak-
l›kla dinler. Tüm uyar›lar belli sürelerde, CD’den odyomet-
re yoluyla verilir (örne¤in 10 ms). ‹‹B olup olmad›¤›n› daha
çok dikotik (her iki kula¤a ayn› anda uyar›lar verilmesi)
testlerle; gürültüde kelime ve cümle ay›rt etme testleri ile;
kelimeleri normal süresinden s›k›flt›rarak (bozdurarak) din-
lemeyi içeren testlerle de¤erlendirilir. Örne¤in fiafl›rtmacal›
Kelime Testi, Türkiye’de ilk defa Akdafl taraf›ndan, sentral
iflitsel yollar›n de¤erlendirilmesinde kullan›lm›flt›r (18). Di-
kotik testlerde zay›f performans bulunmas›, iflitsel maturas-
yonun gelifliminde gecikmeyi veya bozuklu¤u gösterir (19,
20). 

‹fi‹TSEL ‹fiLEMLEME BOZUKLU⁄UNUN
E⁄‹TSEL TEDAV‹S‹

‹flitsel ifllemleme bozuklu¤unun tedavisi, büyük oranda ki-
fliye özeldir. ‹‹B olan tüm çocuklar için tek bir uygun teda-
vi yaklafl›m› yoktur (21). Dinleme, iletiflim, akademik bafla-
r› ve ‹‹B ile s›kl›kla birlikte görülen di¤er dil ve ö¤renme bo-
zukluklar› da dikkate al›narak haz›rlanmal›d›r. Önce, varsa
e¤itimle dil geliflimi çocu¤un kronolojik yafl› seviyesine ge-
tirilmelidir. Daha sonra ‹‹B hangi flartlarda olufltu¤u belir-
lenmelidir. Örne¤in, dinleme bozuklu¤u hangi flartlarda gö-
rülmektedir?, hangi gürültü ortamlar›nda rahats›z olmakta-
d›r (TV, kesik kesik gürültü, sürekli gürültü, trafik, vs).

E¤itsel tedavi, afla¤›dan yukar› (örne¤in akustik sinyalin
artt›r›lmas›, iflitsel e¤itim) ve yukar›dan afla¤› (örne¤in kog-
nitif, metakognitif ve dil stratejileri) yaklafl›mlarla uyumlu
olmal›d›r (3,17,22). ‹flitsel ifllemleme fonksiyonlar›n›n ma-
turasyonu 12 yafl›na kadar devem etmektedir. Yo¤un e¤i-
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15.Baz› derslerdeki baflar›s› çok iyiyken, baz› derslerdeki baflar›s› düflüktür.

16. Müzik yetenekleri zay›ft›r. fiark› ö¤renmede, kafiye,  ritim ve melodiyi taklit etmekte güçlük yaflar.

17. Yabanc› dil ö¤renmekte güçlük yaflar.



timle iflitsel ifllemleme fonksiyonlar›nda plastisitesinden ya-
rarlanarak düzelme sa¤lanabilir (23). E¤itim prensipleri, ta-
n›dan, görüflmeye, s›n›f, iflyeri veya evde uygulanabilecek ve
ö¤renme becerisini artt›racak flekilde olmal›d›r.
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