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ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 

“Özel Öğrenme Güçlüğü” bir çocuğun zekâsının normal ya da normalin üstünde olmasına 

rağmen; dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma- yazma veya matematik 

becerilerinden bir ya da birkaçında yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı göstermesidir. 

Okuma bozukluğu (DİSLEKSİ), Matematik bozukluğu (DİSKALKULİ), ve yazılı anlatım 

bozukluğu (DİSGRAFİ)’nu içinde barındıran geniş bir yelpazeyi ifade eder. 

Özel Öğrenme Güçlüğü, 

 Görme/İşitme sorununa bağlı değildir. 

 Zekâ sorununa bağlı değildir. 

 Sık okul değiştirme, eğitim sürecindeki aksamalar gibi nedenlere bağlı değildir. 

 Doğumdan itibaren var olan ve yaşam boyu devam eden bir bozukluktur. 

Özel Öğrenme Güçlüğü’nün oluş nedeni henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak bu 

bozukluğa neden olabilecek birkaç olasılık söz konusudur.  

 Genetik/kalıtım: Özel Öğrenme Güçlüğü olan çocukların anne babalarında benzer 

sorunlar olma olasılığı normal popülasyondan 5-12 kat fazladır. 

 Beyin Anatomisi: Özel Öğrenme Güçlüğü olan çocukların beyin yapılarının 

diğerlerinden farklı olduğu bilinmektedir. Örneğin işitsel algılama bölgesi normal 

kişilerde solda daha büyük iken, Özel Öğrenme Güçlüğü olanlarda her iki tarafta eşit 

ya da sağda daha büyüktür. 

 Beyin Aktivitesi: Okuyabilmemiz için, beynimiz kâğıt üzerindeki sembolleri seslere 

dönüştürür. Sonrasında bu sesler anlamlı kelimeler oluşturmak için birleştirilir. 

Beynimizin bu beceriden sorumlu alanı “normal” bireylerde tipik bir yol kullanır. 

Ancak Özel Öğrenme Güçlüğü olan çocuklarda bu alan aynı yolu kullanmaz.  

Özel Öğrenme Güçlüğü’nün tanısı için öncelikle çocuğun normal zihinsel gelişime sahip 

olduğundan emin olmak ve güçlü/zayıf yönlerinin belirlenmesi için zekâ testi uygulanır. Daha 

sonra okuma, yazma ve aritmetik becerilerini değerlendirmek için bir takım testler uygulanır.   

Özel Öğrenme Güçlüğü’nün tedavisi (eşlik eden bir psikiyatrik bozukluk yoksa) ilaç 

kullanımını içermez, özel eğitimle sürdürülür.  
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Yazılı Anlatım Bozukluğu (DİSGRAFİ) 

Disgrafinin belirtileri altı ana başlık altında izlenebilir. 

1. Görsel/Uzamsal Güçlükler:  

 Harflerin şekillerinin ayırt edilmesinde problem (a-e, b-d gibi) ve harfler arasında 

bırakılan uygunsuz boşluklar, 

 Kelimeleri kâğıt üzerinde soldan sağa organize etme becerisinde güçlükler, 

 Verilen metni kopya etmede yavaşlık vb. problemler 

2. İnce Motor Güçlükler 

 Ayakkabı bağlamak, bıçak-makas kullanmak, kalem tutmak, sınırlı alan boyama gibi 

işleri doğru bir şekilde yapamamak, 

3. Dil İşleme Süreci Sorunu 

 Oyunların kurallarını anlamada zorluk 

 Yönergeleri takip etmede zorlanma 

 Düşünce dizisini kaybetme 

4. İmla Sorunları/El Yazısı Sorunları 

 Yazım kurallarını anlamada zorluk 

 Yanlış yazılmış bir sözcüğü söylemede zorluk 

 Çok fazla silgi kullanımı 

 Yazmaktan kaçınma 

 Büyük-küçük harfleri karıştırma 

5. Dilbilgisi ve Kullanım Problemleri 

 Noktalama işaretlerinin nasıl kullanılacağını bilememe 

 Aşırı virgül kullanımı ve fiil çekimlerini karıştırma (Şimdiki zaman yerine geçmiş 

zaman kullanmak gibi) 

6. Yazı Dilinin Organizasyonu 

 Bir öykü anlatmakta zorlanma 

 Önemli olayları ve detayları atlama ya da çok fazla detay verme 

 Ne hakkında konuştuğunu başkalarının bildiğini varsayma 

 Düzensiz cümleler yazma 

 Belirsiz tanımlar kullanma 

Yazılı Anlatım Bozukluğunun belirtileri çocuğun yaşına bağlı olarak da değişir. Belirtiler 

genel olarak çocuk yazmayı ilk öğrendiğinde ortaya çıkar. Okul öncesi çocuklar, yazma ve 

çizme konusunda çekingen olabilir, boyamaktan hoşlanmadıklarını söyleyebilirler. Okul çağı 

çocukları, okunaksız el yazısına sahip olabilirler, düz bir çizgi üzerinde yazmakta zorlanırlar 

ve harfleri boyutları açısından düzensiz yazarlar. Bazı çocuklar yazarken kelimeleri sesli 

olarak söyleme ihtiyacı duyarlar ve düşüncelerini kâğıt üstüne aktarmada sıkıntı yaşarlar. 

Ergenlik çağı çocukları, basit cümleler yazarlar, yaşıtlarıyla kıyaslandığında yazılarında çok 

fazla dilbilgisi hatası yaparlar. 
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Matematik Bozukluğu (DİSKALKULİ) 

Diskalkuli, sayıları ve matematik kavramını anlamlandırmayı zorlaştıran bir tür özel öğrenme 

güçlüğüdür. Matematik bozukluğu olan çocuklar matematik derslerinde ne yaptıklarını 

bilebilirler fakat neden yaptıklarını anlamazlar, yani matematiğin mantığını kaçırırlar.  

Diskalkuli, farklı türlerde matematik güçlüklerini içerir ve diskalkulinin belirtileri farklı 

yaşlardaki çocuklarda farklı biçimlerde gözlenebilir. Belirtiler çocuk büyüdükçe daha görünür 

olma eğiliminde olsa da okul öncesinde de saptanabilir. Çocukların yaş gruplarına göre 

gözlenebilecek birkaç belirti aşağıda sıralanmıştır. 

Okul öncesi çocuklar, 

 Saymayı öğrenmede sıkıntı yaşama 

 Sayı sembollerini tanımakta zorlanma, “yedi” kelimesi ile “7” arasında bağlantı 

kurmak gibi. 

 Yaşıtları sayabilir ve doğru sıra ile hatırlayabilirken sayıları hatırlamakta sıkıntı 

yaşama ve atlayarak sayma 

 Örüntüleri tamamlamakta zorlanma ve maddeleri şekillerine, büyüklüklerine ve 

renklerine göre sınıflandırmada güçlük 

 Sayıları, sayma becerisini ve diğer matematik becerilerini içeren oyunları oynamaktan 

kaçınma 

Okul çağı çocukları, 

 Sayıları ve rakamları tanımada zorlanma 

 “2+4=6” gibi basit matematik olgularını öğrenmekte ve hatırlamakta zorlanma 

 “+, -” ve diğer aritmetik sembollerini tanımakta ve doğru olarak kullanmakta zorlanma 

 Daha gelişmiş stratejiler kullanmak yerine, sayma becerisi için parmaklarını kullanma 

 Bir matematik problemini çözmek için plan yapmada zorlanma 

 Sağını/solunu söylemede zorlanma ve zayıf yön duygusunun olması 

 Telefon numaralarını hatırlamada, zamanı söylemede zorlanma 

Diskalkuli, çocuğunuzun matematik dersi ve ödevleriyle başa çıkabilme becerisinden daha 

fazlasını etkiler. Matematik kavramı ve becerisi mutfaktan oyun alanına, iş yaşamına kadar 

pek çok alanda kullanılır. Diskalkuli tanısı olan bir çocuğun zorluk yaşayabileceği bazı 

aktiviteler ve günlük beceriler şu şekilde sıralanabilir: 

 Sosyal Beceriler: düşük özgüven, arkadaş edinme problemleri vb. 

 Yön Duygusu: harita okuma, yönergeleri takip etmede zorlanma – üç boyutlu 

nesnelerin farklı bir açıdan bakıldığında nasıl görüneceğini çıkarsayamama 

 Fiziksel Koordinasyon: objeler arasındaki uzaklığı değerlendirememe – yaşıtlarına 

göre daha sakar olma 

 Para Yönetimi 

 Zaman Yönetimi 

  

 



Özel Ege Bilim Sanat Koleji 
Rehberlik Servisi 

Okuma Bozukluğu (DİSLEKSİ) 

Disleksi birincil olarak okuma zorluğuyla ilişkilendirilmiştir. Ancak aynı zamanda yazmayı, 

imlayı ve hatta konuşmayı da etkilemektedir. Dislektik çocuklar bilgiyi işlemek için farklı 

yollara ihtiyaç duyabilirler, yazılı materyali okumak yerine sesli kitaptan dinlemek gibi. 

Öğrenme güçlüğü olan çocukların çok büyük bir kısmını okuma güçlüğü olan çocuklar 

(dislektik) oluşturduğundan, çoğu kaynakta  “disleksi”, “öğrenme güçlüğü” ile eşanlamlı 

olarak kullanılmaktadır.  

Okul Öncesi Dönem Belirtileri 

I. Konuşmanın gecikmesi ve  diğer konuşma bozuklukları  

 Harflerin seslerini karıştırma, “b” ya da “h” harfinin nasıl seslendirildiğini karıştırma 

 Kelimeleri doğru telaffuz etmekte güçlük (Portakal – Porkatal),  

 Kelime dağarcığının yetersiz olması (kelime hazinesinin yaşıtlarına göre daha az 

olması) ve yavaş gelişmesi (yeni kelimeler öğrenmede güçlük) 

 Bir şey anlatırken zorlanma, az konuşma, olayları sıra ile anlatamama/devrik cümle 

kurma 

II. Sayı saymak, haftanın günlerini saymak gibi kelime sıralarını saymakta zorlanma, kafiye 

uydurmakta zorlanma 

III. Zayıf kavram gelişimi (Büyük-küçük, ince-kalın, üst-alt, iç-dış, önce-sonra, sağ-sol, dün-

bugün gibi kavramları öğrenememe, karıştırma) 

IV. Yetersiz motor gelişim, öz-bakım becerilerini öğrenmekte güçlük, düğme iliklemeyi 

öğrenememe, beceriksizlik (sakarlık), çizim veya kopyalamaya karşı isteksizlik, ritmik 

hareket etmede güçlük 

 

İlkokul Dönemi Belirtileri 

 Akademik Başarı: Akademik açıdan başarısızlık yaşarlar. Başarı durumu değişkenlik 

gösterir, kimi derslerde normal/normalüstü başarı gösterirken kimi derslerde düşük 

başarı göstermesi gibi. 

 Okuma Becerisi: Okumayı öğrenmede zorlanırlar ve gecikirler, sınıfları ilerledikçe 

okumaları hız ve nitelik açısından yaşıtlarına göre zayıftır. 

Harf-ses uyumu gelişmemiştir, bazı harfleri nasıl okuyacaklarını bilemezler. 

Dislektik çocukların okumaları yavaştır. Bir cümleyi okumayı tamamladıklarında 

önceki cümleyi hatırlayamayabilirler. Bu durum metni tam olarak anlamalarını 

engeller.  

 Yazma Becerisi: Bazı harf, sayı ya da kelimeleri ters yazar ya da karıştırırlar, “çok” 

yerine “koç” yazma gibi (b-d, m-n, ı-i, d-t, 2-5 gibi) 

Harf/hece atlama veya ekleme gibi yazım hataları yaparlar 

El yazıları yaşıtlarına göre okunaksızdır 

Yazılı imla ve noktalama hataları yaparlar 
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 Aritmetik Becerileri: Tıpkı matematik bozukluğunda olduğu gibi sayı kavramını, 

aritmetik sembolleri öğrenmede ve doğru olarak kullanmada sorun yaşarlar. 

Dört işlemi yaparken yavaştırlar, çarpım tablosunu ezberlemekte zorlanırlar. 

Matematik probleminin nasıl çözüleceğine dair planlama yapmakta zorlanırlar. 

 Organize Olma Becerileri: sorumluluklarını ve görevlerini düzenlemekte zorluk 

çekerler. 

Eşyaları düzensizdir, eşyalarını unutma/kaybetme sık yaşanan bir durumdur. 

Plan yapmak ve zamanı ayarlamakta güçlük yaşarlar. 

Yönergeleri takip etmekte zorlanırlar. 

 Oryantasyon (Yönelim) Becerileri: Yönleri (sağ-sol, kuzey-güney-doğu-batı), zamana 

ilişkin kavramları (dün-bugün, gün-ay-yıl-mevsim), saati öğrenmekte zorlanırlar ve 

karıştırırlar. 

 Sözel İfade Becerisi: Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlanırlar. 

Bu durum öfkeye ve düşük özgüvene neden olarak kişinin sosyal uyumunu bozabilir. 

 Motor Beceriler: İnce motor becerilere dayalı işlerde (düğme ilikleme, boncuk dizme, 

ayakkabı bağcığı bağlama gibi) zorlanırlar. 

Sakarlık vardır. 

Ritmik hareket etmede güçlük yaşarlar. 

 Dinleme Becerisi: Dislektik kimseler iyi bir okuyucu olmasalar da iyi birer 

dinleyicidirler. Ancak, dislektik kimseler dinleme esnasında arka plandaki gürültüleri 

filtrelemede problem yaşarlar. Bu durum dinlemeyi bozar. Bunun sonucunda gürültülü 

bir sınıfta çocuğun, öğretmenin söylediklerini takip etmesi zorlaşır. Bu durumda 

öğretmene yakın oturmak dikkat dağınıklığını azaltıcı bir yöntem olabilir. 

 

Ebeveynlere Öneriler 

 Çocuğunuzun güçlüğünü kabul edin. Bunun beyindeki yapısal, işlevsel bir sorundan 

kaynaklandığını unutmayarak başarısızlığından dolayı çocuğunuzu suçlamayın, 

yargılamayın. 

 Bu güçlüğü yenmesine yardımcı olmak için terapötik eğitimi ve gerekiyorsa 

psikiyatrik desteği sağlayın. 

 Eğitimde kazandığı becerileri evde çeşitli oyunlar ve etkinliklerle pekiştirin. Bu 

çocukların bir şeyi yaparak ve yaşayarak çok daha iyi öğrendiğini unutmayın. 

 Çocuğunuzun güçlüğü hakkında okulu ve öğretmenlerini bilgilendirin, işbirliği 

yapmaya çalışın. Özel öğrenme güçlüğünün eğitim yoluyla tedavisinin özel bir 

uzmanlık gerektirdiğini unutmayın. Bu yardımı sınıf öğretmeninden beklemeyin. 

 Yapacağı işler konusunda çocuğunuzu yüreklendirin, destekleyin. Kendini değerli 

bulması ve kendine güvenebilmesi için sizin ona bunu hissettirmeniz gereklidir. 

 Yapabileceği basit işlerden başlayarak onun zoru başarmada istekli olmasını 

sağlayabilirsiniz. 

 Disiplin ve kurallar konusunda kararlı ve tutarlı olun. Çocuğun öğrenme güçlüğünün 

olması onun kuralları öğrenemeyeceği anlamına gelmez. 

 Eğitsel tedavi yavaş ilerleyen, uzun zaman sonra sonuçlarını alabileceğiniz bir 

tedavidir ( en az 6 ay). Bu nedenle sabırlı olun. Tedavi süresince halen yapamadığı 

şeylere odaklanmak yerine olumlu değişimleri görmeye çalışın ve çocuğunuzla bunları 

paylaşın. 

 

Psikolog Ceren ÖZBAY 
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KAYNAKÇA:  

 

http://www.bdadyslexia.org.uk/ (British Dyslexia Association) 

 

http://www.ncld.org/ (National Center for Learning Disabilities) 

 

www.understood.org (Understood for Learning&Attention Issues) 

 

Özel Öğrenme Güçlüğü, Dr. Özlem Sürücü, 2011 
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