
ÖZEL ÖĞRENME
GÜÇLÜĞÜ (ÖÖG)

Okul öncesi dönemde “tekeşşür ederim” gibi konuşma hataları
sevimli görülebilir ya da okul döneminde geç okuma-yazma
tembellik olarak algılanabilir.
Oysa bunlar erken tedaviyle etkileri en aza indirilebilecek 
Özel Öğrenme Güçlüğü’nün habercileri olabilir.



“Eğer bir anne-babaysanız,
çocuğunuza bilinmezliğin

kapılarını açın ki keşfetmeyi öğrensin.

Çocuğunuzu bilinmezlikten
ürkütmeyin; tersine,

bu yolculukta ona
destek olun.” 

Osho
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Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmişse,
Kınamayı ve ayıplamayı öğrenir.

Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse,
Kavga etmeyi öğrenir.

Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa,
Sıkılıp utanmayı öğrenir.

Eğer bir çocuk devamlı utanç duygusuyla eğitilmişse,
Kendisini suçlamayı öğrenir.

Eğer bir çocuk övülmüş ve beğenilmişse,
Takdir etmeyi öğrenir.

Eğer bir çocuk devamlı desteklenip yüreklendirilmişse,
Kendine güven duymayı öğrenir.

Eğer bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyümüşse,
Adil olmayı öğrenir.

Eğer bir çocuk güven ortamı içinde yetişmişse,
İnançlı olmayı öğrenir.

Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüşse,
Kendini sevmeyi öğrenir.

Eğer bir çocuk aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse,
Bu dünyada mutlu olmayı öğrenir.

  Dorothy Law Nolte
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ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (ÖÖG)

Özel öğrenme güçlüğü olan çocuk;
Zekası normal veya normal üstü olmasına karşın okuma,
yazma ya da matematik alanlarda

beklenin oldukça altında başarı gösterir.
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ÇOCUĞUMDA ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLDUĞUNU NASIL ANLAYABİLİRİM?

Çocuğumda Özel Öğrenme Güçlüğü var mı?

Okul öncesi dönem belirtileri:
• Kelimeleri doğru telaffuz etmekte güçlük (mavi-vami)
• Kelime dağarcığının yetersiz ve yavaş gelişmesi,
  bir şey anlatırken zorlanma, az konuşma 
• Büyük-küçük, ince-kalın, üst-alt, iç-dış,
  önce-sonra gibi kavramları öğrenememe, karıştırma
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Eğer Çocuğunuz;
Buna Benzer Durumlar Yaşıyorsa
Uzmana Başvurmanız Gerekmektedir.

ÇOCUĞUMDA ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLDUĞUNU NASIL ANLAYABİLİRİM?

• Öz-bakım becerilerini öğrenmekte güçlük, düğme
iliklemeyi öğrenememe, beceriksizlik (sakarlık),
çizim veya kopyalamaya karşı isteksizlik
• Kelimeleri ters söyleme, hecelerin yerin değiştirme 
(teşekkür-tekeşşür)
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İlkokul döneminde görülen belirtiler:
Okuma / Yazma Becerisi:

• Okuma bozukluğu olan çocuklar 1. sınıfta okumayı öğrenmede zorlanırlar ve gecikirler.

• Diğer sınıflarda ise okumaları hız ve nitelik açısından yaşıtlarından geridir. 

• Bazı harflerin seslerini öğrenemez, kelimeleri hecelerken ya da harflerine ayırırken zorlanır,

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ’NÜN BELiRTiLERi NELERDiR?
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• Sınıfta yazmayı öğrenmede zorlanırlar ve gecikirler. 
• Bazı harf, sayı ve kelimeleri ters yazar ya da karıştırırlar. 

“Çok” yerine “koç”, “ev” yerine “ve”, “soba” yerine “sopa”,  b-d, m-n, ı-i, 2-5, d-t, ğ-g gibi.  

• Yazarken bazı harfleri, heceleri atlar ya da harf/hece ekler, sınıf düzeyine göre
  yazılı imla ve noktalama hataları yapar
• Küçük-büyük harf, noktalama, hece bölme hataları, 

• Yazarken kelimeler arasında hiç boşluk bırakmaz ya da bir kelimeyi
   iki-üç parçaya bölerek yazarlar (yap ı yor um)
• Yaşıtlarına oranla el yazıları okunaksız ve çirkindir, yavaş yazarlar

• Tahtadaki yazıyı defterine geçirirken ya da öğretmenin okuduğunu defterine 
yazarken zorlanırlar.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ’NÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?
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ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ’NÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aritmetik Becerileri: 
• Sayı ve matematik sembollerini öğrenmede güçlük çekerler. 
• Bazı aritmetik sembolleri öğrenmekte zorlanır, karıştırırlar. 
• Sınıf düzeyine göre çarpım tablosunu öğrenmekte geri kalırlar.
• Dört işlemi yaparken yavaştırlar. 
  Problemi çözüme götürecek işleme karar veremezler. 
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Diğer alanlar: 
• Sağ-sol, doğu-batı, kuzey-güney kavramlarını öğrenmede zorlanırlar.

• Dün-bugün, önce-sonra, gün, ay, yıl, mevsim gibi kavramlarını karıştırırlar. 

  Hangi aydayız denilince salı, hangi mevsimdeyiz denilince şubat diyebilirler. 

• Saati öğrenmekte zorlanırlar.
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ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ’NÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?



Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda
yukarıda söz edilen belirtilerin hepsinin
bulunması gerekmez.  Teşhis için bunlardan
birkaç tanesinin bulunması yeterlidir. 

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ’NÜN NEDENİ NEDİR?

Doğuştandır. Beyin hücreleri arasındaki işleyiş ile 
ilgili aksaklıklar sonucu oluşur.
• Görme işitme sorununa bağlı değildir.

• Zeka sorununa bağlı değildir.

• Eğitimdeki aksamalar, sık okul değişikliği gibi nedenlere  bağlı değildir.
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• Haftanın günlerini, ayları, mevsimleri doğru saysa bile aradan sorulduğunda (cumadan önce 
hangi gün gelir, marttan sonra hangi ay gelir, haftanın dördüncü  günü hangisidir gibi) 
yanıtlamakta zorluk çeker ya da yanlış yanıtlarlar.
• Top yakalama, ip atlama, ayakkabı-kravat bağlama gibi işlerde yaşıtlarına oranla beceriksizdirler.  

• Sakarlık vardır, sık sık düşer, yaralanır, istemeden bir şeyler kırarlar
• Kendi başlarına çalışmazlar. 

• Kaşık çatal kullanımında yaşıtlarına göre geridirler.
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AİLELER VE ÖĞRETMENLER ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜ NASIL ANLATIR?

“Çok zeki ama hala okumayı sökemedi”
 “İfadeleri çok düzgün, çok akıllı bir çocuk ama yazısını  

okumak imkânsız/ters yazıyor”
 “Çok yaratıcı ama okuması çok yavaş ve harfleri  karıştırıyor”

“Harika okuyor yazıyor ama matematikte
en kolay soruları bile çözemiyor”

“Çatal, kaşık tutmayı bir türlü öğretemedim,
yediği her şeyi üzerine döküyor”



TEDAVi EDiLMEZSE
NE OLUR

Derslerinde yaşıtlarından geri kalır

En basit günlük işleri bile tek başına yapamaz

Girdiği sınavlarda başarısız olur

Kendine güveni azalır

En kolay günlük işlerini bile tek başına halledemez

Konuşmasındaki sorunlar nedeniyle insan ilişkilerinde problem yaşar

Yaşıtlarıyla birlikte oyunlara katılmakta zorlanır

Meslek seçiminde sorunlar yaşar

İş yaşamında başarısız olur
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?TANISI NASIL KONUR
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TEDAVİ NASIL OLMALIDIR??
Tedavi
•  Psikiyatrist
•  Psikolog
•  Aile
•  Öğretmen
işbirliği ile yürütülür.

•  İlaç tedavisi

•  Psikoterapi

•  Anne – baba eğitimi

•  Öğretmen ile birlikte

yapılan çalışmalar
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HAZIRLAYANLAR

PSİKİYATRİST 
DR. FAHRİ KARSON

PSİKİYATRİST
DR. AHMET KOCABIYIK

PSİKİYATRİST
DR. BAHAR EKEN

PSİKOLOG
İBRAHİM EROĞLU

UZMAN PSİKOLOG
MELEK DİNÇEL

PSİKOLOG
SEVİM TEMEL

PSİKOLOG
AYDAN AYRIK
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Tel : 0 262 322 06 23
Fax : 0 262 321 16 42
Gsm : 0 533 730 35 13
Gsm : 0 555 803 12 67
Gsm : 0 507 311 88 97

Yenişehir Mh. Dönmez Sk. No.4 İzmit / Kocaeli

BİZE ULAŞIN

KARTEPE
AĞIZ VE DİŞ

SAĞLIĞI

SPORYUM

YAHYA
KAPTAN

OTOGAR

OPET
PETROL

ÖZEL DENGE
TIP MERKEZİ

TIP MERKEZİMİZ SGK İLE ANLAŞMALIDIR





www.dengetipmerkezi.com


