
KİM  BU ÇOCUKLAR?
Ö Z E L  Ö Ğ R E N M E  G Ü Ç L Ü Ğ Ü  Ü Z E R İ N E

Ed�son’un okul dönem�ndek� akadem�k
başarısızlığı(!), öğretmen�n annes�ne
yazdığı mektup(!) g�b� h�kâyelerde özell�kle
vurgulanmaya çalışılan başarısız okul
hayatı ve devamında gelen üstün başarılar
�le özel öğrenme güçlüğünün korkulan b�r
şey olmadığı anlatılmaya çalışılır. Y�ne
yüksek �zlenme oranlarına ulaşan Aam�r
Khan’ın yönett�ğ� ve oynadığı 2007 yılı
yapımı Taare Zameen Par (Her Çocuk
Özeld�r, Yerdek� Yıldızlar) s�nema f�lm� de
özel öğrenme güçlüğünü daha �y� tanımak
ve bu b�reyler �ç�n yapılab�lecekler�
görmem�z açısından öneml�. Ancak bu ve
benzer� h�kâyeler k�m� zaman a�lelerde
olumlu etk�ler bırakırken, k�m� zaman �se
a�leler�n çocukların eğ�t�m�n� b�r kenara
koyup çocuktak� özel yetenekler�n�
keşfetme merakı �ç�ne g�rmeler�ne sebep
olmaktadır. Fakat özel öğrenme güçlüğü
tanısı alan her b�rey�n, özel b�r yeteneğ�n�n
(a�len�n beklent�s� doğrultusunda!)
olmayab�leceğ� unutulmamalıdır. A�len�n bu
beklent�s� ve merakı; b�reyde var olan
akadem�k becer�lerdek� eks�kl�kten
kaynaklanan yeters�zl�k h�ss�n�n yanına b�r
de a�le beklent�s�nden kaynaklanan
yeters�zl�k h�ss�n�n eklenmes�ne sebep
olmaktadır.

Amer�kan Ps�k�yatr� Derneğ�
(APA)’ne göre Özel Öğrenme
Güçlüğü; zekâsı normal ya da
normal�n üstünde olan
b�reyler�n, standart testlere
göre yaşı, zekâ düzey� ve aldığı
eğ�t�m göz önünde
bulundurulduğunda okuma,
matemat�k ve yazılı anlatım
düzey�n�n beklenen�n öneml�
ölçüde altında olmasıyla tanısı
konulan b�r bozukluktur. 
Y�ne Derneğ�n Ruhsal
Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal
El K�tabı Beş�nc� Baskısında (DSM-
5), ÖÖG’n�n yaygınlığı %5–15 olarak
bel�rt�lm�şt�r (2). Tanıdan yola
çıkarak Özel Öğrenme Güçlüğü
yaşayan b�reyler�n ortalama b�r
zekâ sev�yes�ne sah�p olmalarına
karşın performanslarının olması
gerekenden daha düşük olduğunu
söyleyeb�l�r�z. Bu, ÖÖG’n�n daha �y�
anlaşılması �ç�n temel
oluşturmaktadır.

özel öğrenme
güçlüğünün

yaygınlığı %5-15
aralığındadır

 

     B�rçok yerde karşımıza çıkmaya başlayan
Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı, günümüzde
özell�kle akadem�k becer�lerde sıkıntılar
yaşayan çocukları tanımlamak �ç�n
kullanılmaktadır. Bu yeters�zl�k türü farklı
kaynaklarda; Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG),
Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB), Skolast�k
Becer�lerde Karma-Özel T�p Bozukluk, b�raz
daha geçm�şe g�tt�ğ�m�zde; Okul Becer�
Bozukluğu, m�n�mal bey�n hasarı, algısal özür,
afaz�, öğrenme  yeters�zl�ğ�, akadem�k becer�
bozukluğu şekl�nde farklı �s�mlend�rmelerle
karşımıza çıkmaktadır (1). ). Bu tab�rler�
gördüğümüz yerlerde; E�nste�n, Ed�son,
Leonardo Da V�nc� g�b� dâh�ler�n de �ç�nde
bulunduğu sayısız b�l�m adamı, sanatçı �sm� �le
bu tanının anlatılmaya çalışıldığını görmektey�z.
“Ned�r Özel Öğrenme Güçlüğü?” ve “Bu Güçlüğü
Yaşayan B�reyler K�mlerd�r?” sorularına bu
yazıda yanıt bulmaya çalışacağız.
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 Ağrı Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne ÖÖG tıbbi tanısı ile; 2011-

2012 Eğitim ve Öğretim yılında 19 Öğrenci eğitsel tanılama için başvurmuşken

bu sayının 2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim yılında 295’e çıktığı görülmektedir.

Özellikle fark edilmesi ve ayırt edilmesi diğer yetersizlik türlerine göre daha

zor olan Özel Öğrenme Güçlüğü yaşayan bireylerin erken dönemde RAM’a

yönlendirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve eğitim hayatlarında yaşıtları

ile aynı düzeyde bir eğitimden faydalanabilmeleri için oldukça önemlidir.

Zekanın normal veya normal üstü olması.
Zeka düzey�ne göre beklenenden çok
düşük akadem�k performans.
Büyük oranda genet�k geç�şl� olması.
Hayat boyu sürecek olması.
Herhang� b�r yeters�zl�kten
kaynaklanmaması (Örneğ�n; b�rey�n
yaşadığı öğrenme güçlüğü �ş�tme, görme
veya benzer� b�r yeters�zl�kten
kaynaklanmamalı)  
N�tel�ks�z veya eks�k öğret�m bulunmaması
Çevresel koşullardan kaynaklanmaması

Her öğrenme güçlüğü yaşayan b�rey ÖÖG
olarak tanımlanmamalıdır. Özel Öğrenme
Güçlüğünü, öğrenme güçlüğünden ayıran
temel bazı b�leşenler vardır. Özel Öğrenme
Güçlüğü olarak adlandırılab�lmes� �ç�n;

Öğrenci öğretmenler tarafından,
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
(RAM)’ne eğitsel
tanılama ve değerlendirme
amacıyla Özel Öğrenme Güçlüğü
şüphesi ile yönlendirilmeden önce
yandaki  maddelere dikkat
edilmelidir. Öğrenme güçlüğü;
bireyde var olan zihinsel
yetersizlikten, görme veya işitme
yetersizliğinden kaynaklanıyorsa,
eksik bir eğitim hayatı olduğu için
derslerde başarısız ise,
derslerine yeterince önem
vermediği veya çalışmadığı için
başarısızlık yaşıyorsa bu birey için
Özel Öğrenme Güçlüğünden
söz edilemez.

ÖZEL ÖĞRENME
GÜÇLÜĞÜ ÇEŞİTLERİ

Özel Öğrenme Güçlüğü çoğu zaman

yanlış bir ifade ile Disleksi olarak

isimlendirilmektedir. Ancak

Disleksi; Disgrafi, Diskalkuli ve Dispraksi

gibi ÖÖG’nin çeşitlerinden biridir.

Bunlara kısaca değinmek gerekirse;

 Disleksi; 

Okuma ve okuduğunu anlama

konusunda sorun yaşayan çocukları

tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Diskalkuli;

Matematik, aritmetik ve dört işlem

konusunda sorun yaşayan çocukları

tanımlamakiçin kullanılan terimdir.

Disgrafi;

Yazı yazmada sorun yaşayan çocukları

tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Dispraksi;

Motor becerilerde güçlük. Dispraksinin

özel öğrenme güçlüğü olarak

adlandırılması oldukça yenidir.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ –
 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Özel Öğrenme
Güçlüğü tanısı alan
öğrenci sayısı gün
geçtikçe artmaktadır.
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