
KonuŞma bozuklukları 



İşitmede yaşanan sorunlar ,doğrudan konuşma bozukluğuna 
yol açar. 

 Çocuk tamamen sağır olmasa bile belirli frekanstaki sesleri duyamaması , konuşma 
bozukluğuna neden olur. 

 Konuşma bozukluğu ,çocukların çevreleriyle ilişkilerini bozduğu gibi çok ciddi 
psikolojik sorunlara neden olur. 

 Bebek ilk olarak çevresinde konuşulanları dinlemekten hoşlanır . Daha sonra bu 
konuşma sesleri tekrarlamaya başlar . İlk sözcükler ,genellikle bebek için önemli olan 
‘’ anne ,baba’’ ya da ‘’ mama’’ gibi kelimelerdir . Başlangıçta çocuklar bu sözcükleri 
,tutarsız olarak da kullanabilirler . Daha sonra bu sözcüklerle basit cümleler 
kurulmaya ve en son olarak uzun cümlelere geçeceklerdir. 

 



 Eğer çocuk konuşmaya başladıktan sonra  suskunlaşır ve konuşmaz hale 
gelirse iki temel nedeni düşünmek gerekir. Bu iki temel neden organik ve 
psikolojiktir. 

 Çocuğa bakan bakıcının fazla konuşmaması, çoklukla yakın çevresinin az 
konuşması ve yeterince ilgilenmemesi ,televizyon karşısında geçirilen 
sürenin  

 artması da çocuğu suskunluğa iten bir diğer faktördür. 

 

 



Yenidoğan doğumsal işitme 
kayıplarını artıran faktörleri  

 Çocuk prematüre doğması 
 Hamilelikte geçirilen viral enfeksiyonlar  

 Doğum sonrasında uzun süreli solunum sıkıntısı  
 Doğum sırasında 4-5 dakika beyine kan gitmemesi 

 Ototoksik (iç kulağa zararlı )ilaç kullanımı 



Tanısı: 
 Çocuğa 0-6 yaş döneminden itibaren gelişim kontrollerinin yapılması tanı 

açısından çok önemlidir. 
 Anne babalar çocuklarının konuşma problemi olup olmadığını ancak 18 ayda fark  

edebilirken bir uzman bunu 8 -10 aylar arasında fark edip dil gelişim terapisine 
başlayabilir. 2 yaşındaki çocuk ,cümleler kuramayabilir  ancak arka arkaya 2-3 
anlamlı kelime  söyleyemiyorsa bir uzmana müracaat etmek gerekir. 
 





Çocuklarda konuşma bozuklukları tanımlamada 
kullanılan bazı terimler şunlardır: 

 Disfazi : Konuşulan ve yazılan dilin algılanması ve uygulanmasındaki bozukluk 

 Afazi : Konuşulan ve yazılan dilin algılanması ve uygulanmasının tamamen 
kaybolması  

 Disfoni : Ses çıkarma (fonasyon ) bozukluğu 

 Aleksi –disleksi: Yazılı metni okuyamama  
 Kekemelik: konuşmada ritim bozukluğu  

 

 

 

 









Çocuklarda sıklıkla gözlenen konuşma 
problemleri aşağıda belirtilmiştir: 

 Artikülasyon (sesletim)ve  fonolojik (ses bilgisel )bozukluklar: Kişinin 
konuşma seslerini, hecelerini ya da sözcükleri yanlış üretmesi sonucu 
konuşan ,ne söylediğinden çok nasıl söylediğine dikkat edildiği dil ve 
konuşma sorunudur. 

 Akıcılık sorunları (kekemelik): Konuşma akıcılığının , ritminin ve hızının 
etkilendiği konuşma sorunudur. 

 Ses bozuklıkları :Çeşitli  nedenlerden dolayı sesin perde ,şiddet ya da 
kalitesinden birinin ya da bir kaçının , konuşan kişinin ne söylediğinden daha 
fazla dikkat çektiği bozukluktur. 



 Afazi (edinilmiş dil bozuklukları):Beyinde edinilmiş bir hasara bağlı olarak oluşan 
nörolojik kaynaklı dil ve konuşma bozukluğudur. 

 Motor konuşma bozuklukları : Nörolojik bir sebebe bağlı olarak konuşma için gerekli 
kas gruplarında görülen güçsüzlük , zayıflık, koordinasyon bozukluğu sonucu konuşma 
mekanizmasının etkilendiği bozukluktur. 

  Sözel anlatım bozukluğu: Çocuk kelime bilgisi , zamanların doğru kullanımı karmaşık 
cümle kurulması  ve kelimelerin hatırlanmasında beklenenin altında bir yeterlilik 
göterir. 

 



Çocuğun konuşma gelişimini hızlandırmak için ailelere 
önerilen tavsiyeler: 

  Çocuk ile ilgilenin ve ona sevdiğini hisettiriniz. 

 Çocuk ile yaşı ne olursa olsun sık sık konuşmaya çalışınız. 
 Yaşına uygun şekilde onunla oyun oynayınız. 
 Çocuğunuzla kaliteli vakit geçiriniz. 

 Yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayınız. 
 Yaşıtlarıyla oyun oynamasına imkan veriniz. 
 Başka insanlarla iletişim kurmasını sağlayınız. 
 Çocuğun yanlış ürettiği sesleri düzeltmesi için ısrar etmeyip sadece doğru sesi üreterek 

ona model olunuz. 

 



 Çocuğunuza hikaye ve masal anlatınız. 
 Çocuğunuzun konuşma ve sesli mesajlarına tepki veriniz. 
 Bir nesneyi eline aldığında onunla ilgili ona bir şeyler anlatınız. 
 Televizyon karşısında çok uzun süre kalmasına engel olunuz. 
 İşaretle anlattığı istekleri için onu konuşmaya yönlendirerek isteklerini 

anlatmasını sağlayınız. 



 Kendine güvenini arttırmaya çalışınız. 
 Sık sık sosyal ortamlarda bulunmasını  sağlayınız. 
 Yaşına uygun bir eğitim almasını sağlayınız. 
 Konuşma zorlukları gördüğünüzde onun dikkatini konuşmada zorlandığı 

noktalara çekmeyiniz. 

 Yanlışı düzeltmek için çocuğa evde baskıcı uyarılarda bulunmayınız. 




