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Daha önceki bültenimizde okulun, çocuğun hayatında aileden 

sonra en önemli kurum olduğundan, aynı zamanda çocuğun okulla 

ilgili yaşayacağı uyum ve öğrenme problemlerinin gelişiminde 

olumsuz etkiler yaratabileceğinden bahsetmiştik. Bu 

bültenimizde ise öğrenme güçlüğünün ne olduğu ve öğrenme 

güçlüğü olan çocukların ebeveynlerinin yapabilecekleri hakkında 

bilgi vereceğiz. 
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KARLSRUHE BAŞKONSOLOSLUĞU 

EĞİTİM ATAŞELİĞİ 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ 

BÜLTENİ 
 

 

“Vatanını en çok seven 
görevini en iyi yapandır.” 

     Öğrenme Güçlüğü Nedir? Belirtileri Nelerdir?  

Anne Baba Neler Yapabilir? 
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Öğrenme güçlüğü, zekâ düzeyi normal 

ve normalüstü olduğu halde, bir ya da 

daha fazla alanda öğrenmede yaşanan 

problemdir. Normal kapasiteye sahip 

bir çocuk, okulda başarısız oluyorsa 

öğrenme güçlüğünden şüphelenilebilir. 

Öğrenme güçlüğü, özellikle kelimeleri 

ve hatta harfleri seçmede yaşanan bir 

güçlüktür. Bu sebeple çocukların 

okumaya geç başlamaları söz konusu 

olabilmektedir. Birçok kişi zekâ 

geriliğinden ötürü böyle bir problem 

yaşandığını düşünüyor olsa da bu 

tamamen yanlış bir düşüncedir.  

 

 

Bill Gates ve Albert Einstein gibi 

dünyaca ünlü dâhilerde de bu özel 

durumun var olduğu görülmektedir. En 

belirgin özelliği harflerin tersten 

algılanmasıdır.  

 

Önceleri görme ile ilgili bir bozukluk 

olduğu düşünülmüş. Daha sonra asıl 

sebebinin dil, hafıza ve öğrenme ile 

ilgili olduğu anlaşılmıştır. Kalıtımsal 

sebeplere bağlı olarak da görülmesi 

mümkündür. 

 

 

 

 

 

Öğrenme Güçlüğü Nedir? 
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Öğrenme güçlüğü olan kişiler farklı 

öğrenir. Çünkü beyin yapı ya da 

işlevlerinde farklılıklar vardır. Neyin 

öğrenme güçlüğü olmadığını ayırt 

etmek de önemlidir. Eğer bir kişi 

görsel, işitsel, fiziksel kusurlar, zekâ 

geriliği, duygusal problemler, 

çevresel, kültürel ya da ekonomik 

açıdan elverişsiz koşullar gibi 

nedenlerle farklı öğreniyorsa bu 

durumlar öğrenme güçlüğü olarak 

değerlendirilmez.  

Öğrenme güçlüğü ne kadar erken fark 

edilirse o kadar iyidir. Çünkü öğrenme 

güçlüğüne müdahale edilmezse çocuk; 

her gün biraz daha fazla geri kalır, 

giderek daha fazla düş kırıklığı 

yaşanır ve kendini başarısız hisseder. 

Bu durum benlik saygısının düşmesine, 

düşen benlik saygısı ise davranış 

problemlerine yol açar. 

 

     Konuşmada gecikme görülebilir. 

Birbirine yakın heceli kelimelerde 

sesler karıştırılır. “Su” yerine “bu” 

gibi... 

Ayakkabı bağcıklarının 

bağlanmasında başarısızlık yaşanır. 

Sağ-sol karıştırılır. 

Bir iş yapılırken her iki el de 

kullanılır, kullanılacak el konusunda 

belirgin bir seçim yapılamaz. 

Alfabedeki harf ve seslerin 

öğrenilmesinde zorluk yaşanır. 

Zaman ve yön kavramları birbirine 

karıştırılır.  

 

Okul Öncesi Dönemdeki 

Belirtiler 

 

 

  



  

 
 4 

 

     Okuma zor ve geç öğrenilir. 

     Yavaş ve hatalı okunur. 

     Yazı bozuklukları çok sık görülür. 

Matematik öğrenmede güçlük 

çekilir. 

Çarpım tablosunu öğrenememe 

görülür. 

 

     İmla ve noktalama hataları yapılır. 

“d” ile “b”, “p” ile “b” vb. harfler     

karıştırılır. 

     Okuduğunu anlamada sorun yaşanır. 

Okurken sık sık harfler karıştırılır.    

“dağ” yerine “bağ”, “sal” yerine “şal” 

vb. 

     Harflerin sırası karıştırılır.  

     “kız” yerine “zık” veya “ızk” vb. 

Benzer kelimeler birbirine    

karıştırılır.  

“incir” yerine “zincir”, “en” yerine 

“ne” vb. 

     Ayna görüntüsü ile ters olarak 

yazılır. 

Bazı kelimeler yanlış hecelenir, hece 

atlanır, heceler tersten okunur ve 

yazılır. 

Sesli okuma sırasında vurgulamalar 

inişli- çıkışlı olur ve noktalama 

işaretleri görülmez. 

Sayfa yanlış ve düzensiz kullanılır.            

Çizgiler arasında yazmada zorluk 

yaşanır. 

Kelimeler çok yer kaplayacak şekilde 

aralıklı veya birbirine çok bitişik 

yazılır.  

Yuvarlak ve düz çizgiden oluşan 

harflerin yazılmasında zorluk 

yaşanır. 

     Aşırı düzensizlik görülür. 

Dikkat dağınıklığı veya erken unutma 

görülebilir. 

Geç ve yavaş yazılır.  

Şekiller, semboller, işaretler 

tersten algılanır ve yazılır.  

“+” yerine “x” kullanma gibi... 

Öz güven eksikliği görülür.  

Problem çözme becerileri daha az 

gelişmiş olabilir. 

 

Okul Dönemindeki 

Belirtiler 
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Yazılı sınavlarda başarısızlık oranı, 

sözlü sınavlara kıyasla daha 

yüksektir.  

Zamanı kullanma, kavrama ve 

söylemede zorluk yaşanır.  

Kurulan cümlelerin sonunu getirmede 

zorluk yaşanır. Genelde kısa 

cümleler kurulur. 

Aşırı hareketli ya da aksine çok 

durağan olunabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birden fazla işlem gerektiren 

problemlerde sorun yaşanır.  

Soyut kavramları algılamada zorluk 

yaşanır.  

Organize etme, analiz ve sentez 

etmede güçlük yaşanır. 

Uyum sorunu görülür. 

Görsel ve işitsel algıda yavaşlık 

yaşanır. 

Motor koordinasyon sorunları 

yaşanır. 
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi 

öğrenme bozukluğu olan çocuklar, 

okul derslerinde başarısız olmaları 

durumunda özgüvenlerini 

kaybedebilirler. Buna bağlı olarak 

diğer psikolojik problemler 

başlayabilir. Okumayı öğrenemeyip 

yaşıtlarının alay konusu olma 

ihtimalleri de vardır. Öte yandan, 

öğrenme bozukluğu olan çocuklar, çok 

ince düşünceli oldukları için çevreden 

olumsuz etkilenmeleri ve 

karamsarlığa kapılmaları an 

meselesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aile veya eğitmenler, öğrenme 

bozukluğu konusunda bilinçli 

olmadıklarında okuma güçlüğü yaşayan 

çocuğu suçlayabilirler. “İstesen 

yaparsın, aklın hep kötü işlere 

çalışıyor, umursamıyorsun, 

yaramazsın…” gibi sözler çocukta kalıcı 

hasarlara yol açabilir. Bu yüzden çocuk 

üzerinde sorumluluğu olan herkes, 

“Öğrenme güçlüğü ne demektir?”, 

“Okuma güçlüğü nasıl giderilir?”, 

“Öğrenme bozukluğu olan çocuğa nasıl 

destek olunur?”, “Öğrenme bozukluğu 

için neler yapılmalı?” ve benzeri 

konulara hâkim olmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Öneriler 

 

  

 

 

Çocuğa öğrenme güçlüğü tanısı konulduğunda yapılması gereken, geriye bakıp neyin 

yanlış olduğunu anlamaya çalışmak değil, ileriye bakıp yardım almaktır. 
 

Öğrenme güçlüğü ile ilgili mümkün olduğu kadar çok şey öğrenmek, zorluklarla 

daha kolay başa çıkılmasını sağlayabilir. 

Çocuğun öğrenme güçlüğü hakkında bilgilenmesini, bu konu hakkında 

konuşabilmesini sağlamak ve durumla başa çıkma becerileri üzerine odaklamak 

işleri kolaylaştıracaktır. 
 

Dengeli beslenmek, yeterli uyumak, egzersiz yapmak, oyun oynamak, aile  

ile birlikte zaman geçirmek gibi etkinlikler çocuğun güçlü bir beden ve 

ruha sahip olmasını kolaylaştırır. 
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Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, 

sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip 

olduklarında daha çok odaklanıp 

daha çok yoğunlaşabilmekte ve 

daha fazla çalışabilmektedirler. 

Çocuk, okuma güçlüğü çekiyorsa 

sabırlı olunmalı ve çocuğa olan ilgi 

azaltılmamalıdır.  

Çocuğa metinler sesli okutulmalı, 

sesli okuma esnasında hem çocuk 

hem de okutan kişi nerelerde hata 

yaptığını fark etmeli ve bu noktayı 

düzeltmelidir.  

Sesli okuma, öğrenme güçlüğü için 

iyi bir egzersizdir. 

Öğrenme güçlüğü çeken çocukların 

özgüvenlerinde hasar oluşmaması 

için onları devamlı takdir etmek 

gerekir. Her başarısı takdir edilir. 

Bu davranış çocuğun başarma 

isteğini yükseltir. 

Çocuğa çeşitli küçük görevler 

verilir. Ona güvenildiği söylenir.  

Çocuğa verilen küçük görevler 

takip edilir. Yenine getirdiği 

görevler için çocuk takdir edilir.  

Eğlenceli oyunlar şeklinde çocuğa 

günlük 6-10 oyun görevi verilir. Bu 

sayede bu görevler yapılırken 

çocuğun bilişsel becerileri de gelişir.  

Çocuğun sevdiği materyalleri 

kendisinin geliştirmesi sağlanır. 

Çünkü öğrenme güçlüğüne sahip olan 

çocuklar kendi oyunlarıyla yakından 

ilgilenmektedir. Ayrıca bu oyunlar, 

çocuklar için egzersiz niteliğindedir.  
 

Okul ödevi, okuma vb. etkinlikler 

mümkün olduğunca oyunlaştırılarak 

öğrenciye yaptırılır. Etkinliği 

yaptıracak kişi, “Haydi, şimdi ödevini 

yapmalısın!” diyebilir. Okuma gibi 

faaliyetler ise sırayla 

gerçekleştirilebilir.   

Çocuklar asla başka çocuklarla 

kıyaslanmaz. Çünkü öğrenme güçlüğü 

olan çocuklar bu konuda oldukça 

hassastır.  

Sadece velinin dikkatli davranması 

yeterli olmadığı için bu durum diğer 

yetkililerle de görüşülür.  Çocuğun 

eğitim-öğretim sürecinde bu durum 

hakkında diğer yetkililere de  

 Y  
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bilgi verilir.  

Öğrenme güçlüğü çocuğun etrafında 

bulunan arkadaş, akraba vb. 

kişilerden saklanmaz. Çünkü 

saklanması durumunda, bu durum 

etrafındaki insanların çocuk 

hakkında olumsuz bir düşünce 

geliştirmesine sebep olabilir. Ancak 

bu problem, çocuğun hayatının 

merkezine de alınarak çocukla ilgili 

diğer hususlara da gölge 

düşürmesine izin verilmez. 

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların 

genellikle çok iyi olduğu özel ilgi 

alanları vardır. Bu özellikleri 

keşfedilir, geliştirilir.  

Çocuğun başarısı motive edilir ve 

özgüveninin artması için her şey 

yapılır. Çocuğa koşulsuz sevgi verilir 

ve kabul gösterilir.  

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuğu 

olan başka ebeveynlerle bir araya 

gelmek, anne baba açısından oldukça 

faydalıdır. Bu sayede çocuklar, hem 

yalnız olmadıklarını hissederler hem 

de önemli birçok bilgiye ulaşmaları 

daha kolay olur.  

Öğrenme güçlüğü çeken çocukların 

dikkat süreleri da oldukça kısa 

olabilmektedir. Bu nedenle çocuğun 

çalışma masasında dikkat dağıtıcı 

nesnelerin yer almaması 

sağlanmalıdır. Ayrıca odası da dağınık 

değil, düzenli olmalıdır. 

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, 

yukarıda bahsedilen olumsuzluklar 

nedeniyle içine kapanık 

olabilmektedir.  

Sevgi büyük bir güçtür. O yüzden 

mutlaka her fırsatta çocuğa olan 

sevgi gösterilmelidir. Çocuğun 

başarısız olduğu konularda asla moral 

bozulmamalıdır. Çünkü çocuğa 

gösterilecek olan sevgi, çocuğun bir 

işi başarabilmesi veya 

başaramamasıyla ilgili değildir. 

Bundan dolayı bu durumu da çocuğun 

fark etmesi sağlanmalıdır. 
 

Anne babanın görevi öğrenme 

güçlüğünü tedavi etmek değil, 

yaşadığı bu durumla ilgili olarak 

 

 
 

 

  

 



  

 
 9 

. 

 

Okul başarısından ziyade yaşam 

başarısı hakkında düşünmek daha 

yararlıdır.  

Yaşam başarısı sadece okul 

başarısına bağlı değildir.  

Yaşam başarısı, sağlıklı bir benlik 

duygusuna sahip olmak, yardım 

isteyebilmek ve yardım 

sunulduğunda kabul edebilmek, 

zorluklarla başa çıkabilmek, 

insanlarla sağlıklı ilişkiler 

kurabilmek gibi özelliklerden oluşur. 

Çocuğun bu tip problemiyle başa 

çıkmakta zorluk yaşandığında bir 

psikolojik danışmana başvurulmalı ve 

yardım alınmalıdır. Gerekirse evde 

bir özel öğretmen ya da terapist 

desteğine de başvurulmalıdır. 

 Olumlu ev ortamı oluşturma ve ev 

ödevlerine rehberlik etme yoluyla 

 

 

çocuğun eğitimine katkıda 

bulunulabilir.  

Ev ödevlerini yaparken çocuğa 

organize olması için bir yer ve zaman 

sağlamak önemlidir.  

Çocuğun en iyi ne şekilde öğrendiğini 

anlamaya çalışmak, hem aileye hem 

de okula çok pratik ve yararlı bilgiler 

sunar. 

Çocuğun okulu ile yakın temas 

kurularak okulda ele alınan konular 

hakkında daha fazla bilgi sahibi 

olunup çocuğa daha çok yardım 

edilebilir. 

Çocukla ilgili okul beklentilerini 

netleştirerek hem okulda hem de 

evde benzer çalışma ve yaşama 

alanları oluşturulmalıdır. Bunun için 

öğretmenle görüşülmeli ve 

tutarlılığın nasıl sağlanabileceği 

konusunda konuşulmalıdır. 

 

Anne Baba Okul ile İlgili 

Ne Yapabilir? 
 

 

 

 

 

 

çocuğun ihtiyaç duyduğu sosyal ve duygusal desteği vermek, gerekli koşulları 

sağlamaktır 



  

 
 10 

Öğretmenle hem dersler hem de 

davranışa dair konular hakkında 

görüşülmelidir. Ev ödevlerinde 

çocuğa nasıl daha iyi yardımcı 

olunabileceği konusunda 

öğretmenden fikir alınmalıdır. 

 

 

 

Çocuğun organize olmasına ve iyi 

çalışma alışkanlıkları kazanmasına 

yardım edilmelidir. Çocukla ev 

ödevleri hakkında çatışmaya 

girilmemelidir. 

 

 

 

 

 
 
 
 

     

 

 


