
Özgül Öğrenme Bozukluğu 

(Specific Learning Disorder)



Öğrenme Güçlüğü Bozukluğu

Özgül Öğrenme Bozukluğu, okuma 

bozukluğu, matematik bozukluğu, yazılı 

ifade bozukluğu ve başka türlü 

belirtilmeyen öğrenme bozukluğunu 

birleştiren yeni bir kategoridir. 



Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından 

yayınlanan Psikolojik (Mental) 

Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El 

Kitabının 2013 basımı, DSM-5 olarak 

adlandırılır.



Öğrenme Güçlüğü

Tanımı
Sözlü dilin anlaşılması veya 

kullanılmasında, konuşulan ve yazılan 

temel psikolojik süreçlerin bir ya da daha 

fazlasındaki bozukluk anlamına gelir. 

Engelli Eğitimde İyileştirme Yasası 2004'e 

göre “belirli öğrenme engeli” tanımı 

değişmemiştir.



Öğrenme güçlüğü, algısal engeller, beyin 

hasarı, minimal beyin disfonksiyonu, 

disleksi ve gelişimsel afazi gibi durumlar 

dahil olmak üzere, matematiksel 

hesaplamaları, dinleme, düşünme, 

konuşma, okuma, yazma, etkileyicilik veya 

matematiksel hesap yapmada kusurlu 

şekilde kendini gösterebilir.



Öğrenme güçlüğü, öncelikle görme, işitme 

veya motor engellerin, zihinsel 

gerilemenin, duygusal rahatsızlığın veya 

çevresel, kültürel veya ekonomik 

dezavantajların sonucu olan öğrenme 

problemini içermez.



Beyin yaralanmaları, beynin bilgiyi alışılmadık bir 

şekilde işlemesine neden olabilir.

Öğrenme engelleri, öğrencinin okuma, yazma, 

matematik ya da konuşma gibi alanlarda başarısı ile 

kendi başarısı arasında tutarsızlık ile karakterize 

edilebilir. 

Bu seçenek, bireysel okula veya değerlendirmeyi 

yapan kuruluşa aittir.



Klinik

Öğrenme bozuklukları arasındaki 
komorbidite oranlarının yüksek olması 
gerekse de, spesifik öğrenme 
alanlarındaki eksikliklerin de izolasyonda 
meydana geldiğini belirtmek önemlidir.

Önemli olarak, bu spesifik açıklar altta 
yatan farklı bilişsel nedenlerle 
karakterizedir ve bu nedenle farklı 
müdahaleler gerektirir.



Öğrenme bozuklukları arasındaki 

ayrışmalar sadece okuryazarlık ve 

matematikteki açıklar arasında değil, aynı 

zamanda okuma-yazma ve okuma-

anlamada ve okumada eksiklikler arasında 

farklı okuryazarlık bileşenleri arasında da 

gözlenmektedir.



Kişiye yeterli tedaviyi sağlamak için 

öğrenme bozukluğunun tam doğasını 

değerlendirmek çok önemlidir.

DSM-5'de etkilenen alanlar hakkında ek 

bilgi sağlamak için jenerik tanıya ‘Özel 

Öğrenme Bozukluğu’ belirleyicileri 

ekleyerek dikkate alınmaktadır. 



Matematik ve okuma arasındaki ilişkiye 

odaklanan önceki çalışmaların çoğuyla 

karşılaştırıldığında, mevcut çalışma üç 

öğrenme alanını kapsamakta ve okuma, 

yazma ve matematikte birleşik ve aynı 

zamanda birleşik açıkları için yaygınlık 

oranlarını değerlendirmektedir.



Öğrenme Güçlüğü Nedenleri

Öğrenme güçlüğünün merkezi sinir sistemi 

bozuklukları olduğu kabul edilir ve çeşitli 

faktörler ortaya çıkmasına katkıda 

bulunabilir. Öğrenme güçlükleri şunlar 

olabilir:

- Kalıtım

- Hamilelik ve doğum sırasında 

karşılaşılan sorunlar

- Doğum sonrası olaylar



Doğum sonrası olaylar

- Baş yaralanmaları, 

- Beslenme yoksunluğu, 

- Zehirli maddeler (kurşun gibi) 

- Çocuk istismarı öğrenme güçlüğüne 

katkıda bulunabilir.



Özellikleri

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, farklı 
özellikler gösterebilir:

- okuduğunu anlama ile ilgili sorunlar

- konuşulan dil

- yazı

- akıl yürütme yeteneği

- hiperaktivite

- dikkatsizlik

- Algısal koordinasyon problemleri (öğrenme 
engelleri ile ilişkili olabilir).



Farklı özellikler arasında çeşitli 

semptomlar bulunur:

- eşit olmayan ve öngörülemeyen test         

performansı

- algısal bozulma

- motor bozukluklar



- dürtüsellik gibi davranışlar

- hayal kırıklığı için düşük tolerans

- günlük sosyal etkileşimleri ve durumları 
ele almada sorunlar

- tutarsız okul performansı

- dün neyin öğrenildiğini hatırlamayabilir 
ancak yarın bunu bilebilir

- kısa dikkat süresi (huzursuz, kolayca 
dağılabilen)



Harf ve sayı tersine çevirme:

- b yerine d veya p 

- 6 yerine 9 

- ‘stop’  yerine ‘pots’ veya ‘post’ görür.

Yetersiz okuma (yaş ve sınıf seviyesinin 
altında)

Yön ve zaman hakkında sık sık kafa 
karışıklığı (sağ-sol, yukarı-aşağı, dün-
yarın)



Kişisel düzensizlik 

- basit yönleri - çizelgeleri takip etmedeki 

zorluklar

- organize etme, planlama ve zamandan 

en iyi şekilde yararlanma 

- ev ödevlerinin, okul kitaplarının veya 

diğer öğelerin sık sık kaybolması veya 

yanlış yerleştirilmesi gibi sorunlara neden 

olur.



Dürtüsel ve uygunsuz davranışlar 

- sosyal durumlarda kötü kararlar

- düşünmeden konuşma, görüşme ve 

eylem

- yazılı sınavlarda başarısızlık, ancak 

sözlü sınavlarda yüksek puanlar (veya 

tersi)



Konuşma problemleri (olgunlaşmamış dil 

gelişimi, fikirleri ifade etme, kötü hatırlama)

Bir seferde bir veya iki göreve ayrılmadıkça 

talimatları anlama ve takip etme zorluğu

Olgunlaşmamış görünür ve arkadaşlık yapmakta 

zorlanır



Birinin ona ne söylediğini hatırlamakta sorun

Kötü koordinasyon (yürüyüş veya spor gibi brüt 

motor aktivitelerinde ve / veya ayakkabı bağı 

bağlama, kalem veya el tutma gibi yazısı 

tutarsız, yavaş, dağınık veya okunaksız)

Vücut dilini, yüz ifadesini veya ses tonunu 

yorumlamada zorluk

Ses ve sembol yazışması zorluğu



Öğrenme Güçlükleri ve 

Akademik Alanlar

Konuşulan dil: Dinleme ve konuşmada 

gecikmeler, bozukluklar ve tutarsızlıklar

Yazılı dil: Okuma, yazma ve imla ile ilgili 

zorluklar

Aritmetik: Aritmetik fonksiyonların 

oluşmasında veya temel kavramların 

kavranmasında zorluk



Akıl yürütme: Düşüncelerin 

örgütlenmesinde ve bütünleştirilmesinde 

zorluk

Organizasyon becerileri: Öğrenmenin 

tüm yönlerini organize etmede zorluk.



Öğrenme Güçlükleri ve Akademik 

Alanlarının sorunlarının bir kısmı, bütün 

çocukların gelişim aşamalarında 

bulunabilir. 

Çocuk yaş aldıkça ortadan kaybolmayan 

belirtiler kümesine sahip olduğunda, 

öğrenme güçlüğünden şüphelenilir.



Yaygın Tipler

I-Disleksi: Kişinin kelimeleri, cümleleri 

veya paragrafları anlamada zorlandığı dil 

tabanlı bozukluktur.                                       

(Okuma Bozukluğuyla Giden-With 

Impairment With Reading)



II-Dyscalculia (diskalculi) : Kişinin 

matematiksel problemleri çözme ve 

matematik kavramlarını anlamada 

zorlandığı matematiksel bozukluktur. 

(Matematik Bozukluğu İle Giden -

With Impairement in Mathematics)



III-Disgrafi: Kişinin yazı yazmayı zor 

bulduğu  bozukluktur. Tanımlanmış alan 

içerisinde yazın oluşturmak veya yazmak 

zordur. 

(Yazılı Anlatım Bozukluğuyla Giden-With

Impairment in Written Expression)



IV-Dysorthographia: Bu bozukluğu olan bireyler, 

bir kelimenin doğru hecelemesine karar vermede 

yardımcı olan çeşitli kaynaklardan ipuçlarını 

kullanmakta zorluk çekmektedir. 

Harflerden kelimeleri doğru şekilde yazmayı 

öğrenmede yetersizlik veya gecikmeyi içeren 

spesifik bir öğrenme sakatlığıdır.



Fonksiyonel başarı döngüsü

Destek-

Güçlendirme

Başarı

Daha çok denemeye 

devam et
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