
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
YAŞAYAN BİREYLER İÇİN 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ
EĞİTİM ARAÇLARI 

GELİŞTİRİLMESİ

Yrd. Doç. Dr. Özlem UÇAR
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Özlem EROĞLU KARACA
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü



Genel Bakış

• Özel Öğrenme Bozukluğu Nedir?

• Öğrenme Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

• Nedenleri Nelerdir?

• Algısal Bozukluk Nedir?

• Okul Öncesinde/İlköğretimde Yaşanan Öğrenme Bozuklukları

• Eğitim Olanakları

• Türkiye’de/Dünya’da Durum

• Neden Bilgisayarlı Eğitim

• Neler Yapılabilir?

• Biz Ne Yapıyoruz?
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Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme kısaca bilginin kazanılması diye 
tanımlanırsa, bireyin bilgi kazanırken güçlüğe 
uğramasıyla ortaya çıkan sorunlara da öğrenme 
güçlükleri denilebilir.
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Öğrenme Bozukluğu

"1988 yılında ABD Ulusal Öğrenme Bozukluğu 
Bileşik Komitesi (NJCLD) tarafından yapılan tanıma 
göre “Öğrenme bozukluğu genel bir terimdir ve 
dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile 
matematik yeteneklerin kazanılmasında ve 
kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren 
heterojen bir bozukluk grubudur.”
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Öğrenme bozukluğu ömür boyu süren bir problemdir 
ve birçok ortaya çıkış nedeni mevcuttur. 
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Özel Öğrenme Güçlüğü

• Okuma Bozukluğu, 

• Yazılı Anlatım Bozukluğu, 

• Matematik Bozukluğu alt gruplarını içerir. 
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Okuma Bozukluğu (Disleksi)

Öğrenme bozukluğu başlığı altında gruplandırılan 
disleksi okuma sorunları için kullanılan bir terimdir 

Öğrenme bozukluğu olan çocukların çok büyük bir 
kısmını okuma güçlüğü olan çocuklar 
oluşturduğundan, çoğu zaman  “disleksi”,  “öğrenme 
bozukluğu” ve “öğrenme güçlüğü” ile eşanlamlı
olarak kullanılmaktadır.
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ÖÖG Yaşayan Çocukların Özellikleri

ó Yazılı kelimeleri öğrenme ve hatırlamada zorluk.
ó Okurken kelime atlama.
ó Yazı yazmada zorluk.
ó Gecikmiş ya da yetersiz konuşma.
ó Konuşurken anlama en uygun kelimeyi seçmede 

zorluk.
ó Yön ve zaman kavramları konusunda sorunlar.
ó Harfleri ve rakamları ters okuma ve yazma (b’yi d, 

E’yi 3, ve yerine ev yazma gibi)
ó Hecelerin seslerini karıştırmak ya da sessiz harflerin 

yerini değiştirmek (şeftali-feştali), sıklıkla yazım 
hatası yapmak.
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Disleksili yazı örneği 
(Ümran Korkmazlar  arşivinden )
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Disleksilinin çizim örneği
(Ümran Korkmazlar  arşivinden )

10/45



Disleksili yazı örneği 
(Ümran Korkmazlar  arşivinden )
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Öğrenme güçlüklerini anlamak için, öğrenmenin 
gelişimsel açıdan nasıl gerçekleştiğini bilmek 
gerekir. Piaget’nin kuramına dayanarak, gelişimsel 
olarak öğrenmenin 5 aşaması tanımlanmaktadır.

1. Algısal Öğrenme
2. Ayırdedici Birleştirici Öğrenme
3. Özümleme
4. Uyum
5. Sembolik Öğrenme
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Algısal Öğrenme

Duyma, tat, koklama, dokunma / hareket ve görme 
duyularının kullanımını içerir. Uyarılara uygun 
tepkide bulunabilmek bu dönemde öğrenilir.
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Ayırdedici – Birleştirici Öğrenme

Bu aşamada nesneler arasındaki benzerlik 
ve farklılıkları ayırdetme, bağlantılar kurabilme 
öğrenilir. Sıralama, eşleme, sınıflandırma becerileri 
kazanılır. 
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Özümleme

Çocuk önceki süreçleri özümler ve kullanmak 
istediği zaman için öğrendiklerini kendisinin bir 
parçası haline getirir.
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Uyum

Özümlediği bilgiyi kullanmak ve yeni durumlara 
aktarabilmek aşamasıdır.
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Sembolik Öğrenme

Öğrendiklerini sembollerle gösterebilmek aşamasıdır.  
Sembol sistemini öğrenerek okuma, yazma ve 
aritmetik becerilerin kazanıldığı aşamadır.
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Bilişsel Gelişim Kuramının Temel 
Kuralları
• Dönemler değişmez bir şekilde belli bir sıra ile 

ortaya çıkarlar evrelerin sırasını değiştirmek 
mümkün değildir.

• Dönemler arasında hiyerarşik bir sıralama vardır. 
Her bir dönem kendisinden önceki evrelerin 
kazanımlarını da içermektedir.

• Bireysel farklılıklar söz konusudur. Her birey 
kendisine göre bir gelişim gösterir. 

• Her dönem için  tipik olan gelişim özellikleri vardır.
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Bu aşamalardan sağlıklı olarak geçememiş ve 
yaşıtları gibi okuma, yazma, aritmetik öğrenme 
olgunluğuna erişememiş olan çocuklar öğrenme 
güçlüğü çekerler. 
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Özel öğrenme güçlüğü belirtileri

• Dil, 

• Algısal-kavramsal, 

• Motor-koordinasyon, 

• Bellek, 

• Dikkat-hareket, 

• Organizasyon, 

• Duygusal-sosyal alanlar şeklinde sınıflanabilir.
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Algısal-Kavramsal Alan



Algısal-Kavramsal Alan

Bu alan, okul ve eğitimde özellikle okuma 
becerisinde önemli bir role sahiptir. Bireylerin 
bilişsel gelişim düzeylerine bağlı olarak yaşadıkları
problemler şu şekilde sınıflandırılabilir.



Okul öncesi (erken dönem)

ó Renk, sayı ve geometrik şekilleri öğrenmekte ve ayırt 
etmekte güçlük çekme
ó Eşleştirme (benzerlik, farklılık), sınıflandırma (boyut, 

renk ve şekillerine göre objeleri sınıflama), sıralama 
(büyükten küçüğe sıralama vb.) Güçlükleri
ó Kavramları (büyük-küçük, uzun-kısa vb.) 

Öğrenmekte zorluk
ó Zaman (sabah-akşam, dün-bugün-yarın, önce-

sonra...), Mekan (içeri-dışarı, ayrı-bitişik, altında-
üstünde....) Yön (aşağı-yukarı, ön-arka ...) 
kavramlarına ilişkin güçlükler
ó Kitabını ters tutma, ayakkabısını ters giyme
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7-12 yaş

ó Yaşına uygun oyunları anlamakta zorlanma
ó Akıl yürütmekte ve sorun çözmekte güçlük çekme
ó Yeni becerileri yavaş öğrenme
ó Sınıfta sunulan bilginin önemini kavramada zayıflık
ó Saati öğrenmekte, zamana ilişkin kavramları ve 

fiillerin zamanlarını anlamakta zorlanma 
ó Basit işlemleri yaparken kağıt-kaleme ya da parmak 

hesabına gereksinim duyma
ó Sayıların ardışıklığını, matematik sembollerini (+, x 

gibi) karıştırma 
ó Çarpım tablosunu öğrenmekte gerilik
ó Matematik terimlerini ve kavramlarını anlamada 

zayıflık
ó Sınıfı seviyesindeki matematik problemlerinde uygun 

işlemi bulmakta zorlanma
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Bireysel Farklılıklar

• Öğrenmede bireysel faklılıklar esastır.

• Bireysel faklılıklar öğrencinin öğrenme hızını, 
düzeyini, öğrenmeye ilişkin ilgi ve dikkatini, 
öğrenmenin kalıcılığını etkiler.
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Özel öğrenme bozuklukları genellikle çocuğun 
ilköğretime  başlamasıyla birlikte fark edilmektedir.  
Öğretmen tarafından fark edilmesi oldukça dikkat ve 
bilgi birikimi isteyen özel öğrenme güçlüğünün 
belirtileri aslında okul öncesi dönemde başlamakta 
ancak bireysel farlılıklar nedeniyle fark 
edilememektedir. 

26/45



Amerika'da yapılan bir araştırmada erken tanının ne 
kadar önemli olduğu vurgulanmıştır. Yapılan bu 
araştırmada ilkokulun 1. ve 2. sınıfında teşhis 
konulan çocukların %82'si normal sınıflarında 
eğitilmekte iken 3. sınıfta teşhis konulanlardan 
%46'sı, 5. ve 7 sınıflarda teşhis onulan çocuklardan 
ise sadece %10-15'i kendi sınıf düzeylerine ulaşma 
olanağı bulmuştur.
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Eğitim

Ailelerin ve eğitimcilerin ömür boyu sürecek bu 
sorunun varlığını kabul edip çözüme yönelmesidir. 
Öğrenme bozukluğu için eğitsel tedaviler ön planda 
olmalıdır.  Özel öğrenme güçlüğü yaşayan birey, 
eğitiminde gereksinimlerinden dolayı
bireyselleştirilmiş öğrenme deneyimlerine ihtiyaç
duymaktadır. Bu nedenle çocuğun tüm bilgileri 
kullanılarak bir özel eğitim programı
oluşturulmalıdır
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Türkiye’de Durum

Yaşadığımız toplumda bireylerin %8-10 ‘ u özel 
öğrenme güçlüğü çekmekte ve bu bireyler sanılanın 
aksine normalin üzerinde zekâ seviyelerine 
sahiptirler. Ancak bu bireylere gerekli yardımı
sağlayacak bireysel eğitim programları yok denecek 
kadar az bulunmaktadır. Yurdumuzda bu tür 
eğitimler şanslı kişilere sadece özel eğitim 
kurumlarında veriliyor. 

29/45



Dünya’da Durum

Bugüne kadar disleksililerin eğitiminde kullanılan 
klasik yöntemlerin yetersiz kaldığını düşünen Paula 
Tallal ve arkadaşları, dil öğrenme bozukluklarını
tedavi etmek amacıyla bilgisayar oyunları
geliştirdiler ve geleceğe dönük umut veren bu 
çalışmalarını yayımladılar. 

Yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanan 
bilgisayar programlarının zekâları en az ortalama 
düzeyde olan, işitme sorunu olmayan, ancak 
fonemleri birbirinden ayırt etmede sıklıkla güçlük 
çeken çocuklar üzerinde uygulandığı, dört haftalık 
bir süre içinde, çocukların neredeyse tümünün kayıp 
yıllarını tamamlayabildiği araştırmacılar tarafından 
açıklanmıştır. 30/45



Dünya’da Durum

Özel öğrenme güçlüğüne yönelik olarak Türkiye'de 
geliştirilmiş bir bilgisayar programı bulunmamakla 
birlikte Dünya genelinde geliştirilen programlar da 
7-12 yaş çocukların sorunlarına çözüm olmayı
amaçlamaktadır.
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Neler Yapılabilir?

Çocukların öğrenme problemlerini tespit etmek 
amacıyla tüm 4-6 yaş çocuklara yönelik olarak 
geliştirilecek ve çocuğun tüm verilerini dijital 
ortamda tutarak gelişim düzeyini istatistiksel, 
grafiksel veriler olarak gösterebilecek bir 
program/oyun geliştirilebilir. Böylece öğretmenin 
gözünden kaçan ufak ayrıntılar bilgisayar tarafından 
yakalanacağından özel öğrenme güçlüğü yaşayan 
öğrenciler ilköğretime başlamadan tespit edilerek 
destek sağlanabilecektir
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Güçlü bir veritabanı ile desteklenen bir 
oyun/program ile çocuğun başlangıç seviyesi 
ölçülerek program içerisinde ilerlemesine bağlı
olarak yaşadığı herhangi bir bilişsel sorun var ise 
ciddi sorunlara neden olmadan önce sorunun tespit 
edilmesi noktasında oldukça önemli bir veri 
sağlanabilir.
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Çocuğun bilişsel öğrenme çıktıları baz alınarak 
herhangi bir sorun yaşıyorsa erken dönemde bu 
bilişsel sorunu tespit etmeye yönelik çalışmalar 
yapılabilir. Bu da çocuğun ilköğretime başlamadan 
önce sorunun çözümüne yönelik çalışmaların 
başlamasına ve ilköğretim döneminde çocuğun 
yaşayacağı birçok sıkıntının,sorunun önüne 
geçilmesine zemin hazırlayacaktır.
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Neden Bilgisayarlı Eğitim?

• Dikkat, algılama ve kavrama yeteneklerinin 
gelişmesine yardımcı olur.

• Zihinsel süreçleri canlı tutar ve daha etkili 
öğrenmelerin gerçekleşmesine yardımcı olur

• Eğlenirken öğrenmelerine olanak sağlar

• Keşfederek öğrenmelerine ve tekrar yapmalarına 
olanak sağlar

• Farklı düşünme biçimlerini destekler

• Dil ve kavram gelişimini destekler

35/45



Neden Bilgisayarlı Eğitim?

• Dikkat süresinin uzamasına yardımcı olur.

• Problem çözme becerilerinin gelişmesine katkıda 
bulunur.

• Öğrenme ve araştırma isteği uyandırır.

• Kendi kendine öğrenmeyi destekler.

• El-göz koordinasyonunun ve motor becerilerin 
gelişmesine katkıda bulunur.

• Kendilerine olan güvenlerini artırır.

• Sosyal yeteneklerini ve işbirliğini güçlendirir.
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Okul Öncesi Eğitimine Yönelik Geliştirilecek 
Bilgisayar Destekli Bir Program İle

• Birden çok duyu organına hitap ederek çocukların 
eksik olan dikkatlerini daha uzun süreli 
toplamalarını sağlamak

• Program için yaratılacak karakterlerle programı
çocuklar için daha ilgi çekici hale getirmek

• Basitten zora doğru seviye seviye ilerleyen 
birbirinden farklı oyunlarla öğrenmekte güçlük 
yaşadıkları kavramları öğretmek

• Programla çalışırken bilgisayarın temel parçalarını
kullanarak el-göz koordinasyonunun ve motor 
becerilerin gelişmesine katkıda bulunmak
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Okul Öncesi Eğitimine Yönelik Geliştirilecek 
Bilgisayar Destekli Bir Program İle

• Yaptıkları hataları anında bildirerek hatalarının 
nerede olduğunu hatayı yaptığı anda görmelerini 
sağlamak,

• Çocukların öğrenme düzeylerinin birbirinden farklı
olduğunu göz önünde bulundurarak öğrenme 
hızlarını kendilerine göre ayarlamalarını sağlamak, 

• Çocukların basitten karmaşığa doğru ilerleyen 
oyunlar içerisinde öğrendikleri eski kavramları
tekrarlamalarını sağlamak

• Değişen aralıklarla verilen ödüllerle öğrenmelerini 
pekiştirmek

38/45



Biz Neler Yapıyoruz



Başla

Öğretmen girişi Öğrenci girişi

Dur

Ana Ekran
Algoritma
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Başla

Öğrenci Ekleme 
Ekranı

Veri Analizi 
Ekranı

Dur

Kullanıcı adı, user
Şifre, password

User, password 
kontrol

Kayıtlı
Kullanıcı

E

H

Öğretmen Giriş Ekranı
Algoritma
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Başla

Oyunlar
•Fark Bul
•Eşleştir…

Dur

Kullanıcı adı, user
Şifre, password

User, password 
kontrol

Kayıtlı
Kullanıcı

E

H

Öğrenci Giriş Ekranı
Algoritma

Hatalı Giriş
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Başla

Resimleri Yükle

puan=puan-10

puan=puan+20

seviye=1

seviye=seviye+1

seviye, puan,
sayac Güncelle

Dur

Resim Tıklandığında
sayac=sayac+1

sayac=0, puan=0, seviye=0 

Seviye yükle

Cevap =D

sayac>=7

puan>=80

seviye=seviye-1

seviye=0

Devam?

E

E

E

E

E

H

H

H

H

H

Farklı Olanı Bul
Algoritma
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