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18 Kasım 2014 - 18 Ocak 2015 tarihleri arasında Ankara Kalkınma Ajansı’nın doğrudan faaliyet 
desteği destek programı kapsamında Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği tarafından “Dislektik 
bireylerin pro�l çıkarımı, eğitim ihtiyaçları ve bu bireylere hizmet veren birimlerin ihtiyaç analizi” 
projesi gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında bir saha çalışması yapılmıştır. Saha çalışması 
sürecinde 150 aile ve 150 uzmana yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulanmıştır. Ek olarak, 
dislektik bireyleri tanılama konusunda uzman 10 psikiyatrist/psikolog ile mülakatlar yapılmıştır. 

Bu raporda, saha çalışması sonrasında toplanan sonuçlar ve anketlere verilen yanıtlar 
özetlenmektedir. Projenin genel amacı, dislektik bireyler için eğitim politikaları geliştirilerek bu 
bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek, onların özgüvenli ve bağımsız yaşamalarına, toplumla 
bütünleşmelerine katkıda bulunmaktır. Projenin özel amacı ise, projenin genel amacına ulaşmak 
için eğitsel uygulama verilerini değerlendirerek, yararlanıcıların bu konudaki beklenti ve 
isteklerini belirlemek, eğitim politikasının ve modellerinin gözden geçirilmesi yoluyla dislektik 
bireylere verilen toplum temelli hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve ülke geneline 
yaygınlaştırılmasına örnek oluşturmak üzere Ankara’nın Çankaya, Etimesgut ve Yenimahalle 
ilçelerinde; dislektik bireylerin eğitimlerinin tüm kademelerinde kişisel, eğitsel, psikososyal 
durumlarının ve ihtiyaçlarının pro�llerini çıkarmak ve bu bireylere hizmet veren kesimlerin 
eğitsel ihtiyaç analizlerini yapmaktır. Bu genel ve özel hedefe ulaşmak için proje kapsamında 
yapılacak faaliyetler sonucunda:

• Bu alanda yeni çalışmalar yapılması, yeni eğitim modellerinin oluşturulması ve eğitim   
 ihtiyaçlarının giderilmesi,

• Milli Eğitim Bakanlığı Özürlüler İdaresi Başkanlığı’na proje çıktılarının sunularak konuyla ilgili  
 politikaların geliştirmesine katkıda bulunulması,

• Dislektik bireylere verilen eğitsel ve sosyal hizmetlerin kalitesinin arttırılması,

• Dislektik bireylerin toplumsal yaşamda özgüvenlerinin arttırılmasını sağlayacak sosyal   
 projelerin hayata geçirilmesi,

• Proje süresince yapılan faaliyetlerle, benzer sorun yaşayan ailelerin disleksi hakkında   
 bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi,

• Bu sorunla baş etme konusunda destek almak ve/veya destek vermek amacıyla derneğe   
 yapılacak başvuruların arttırılması,

• Disleksililer için çalışmakta olan sivil toplum kuruluşlarının bu alanda proje geliştirmeye   
 teşvik edilmesi ve daha sonraki projelerde işbirliğine daha istekli hale getirilmesi,
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• Yapılan analizler sonucunda elde edilen veriler, bu kapsamda hazırlanan yayınlar ve bu   
 kitapçığın, Ankara Büyükşehir Belediyesi, buna bağlı 24 ilçe belediyesi, İl ve İlçe Milli Eğitim  
 Müdürlükleri ile üniversitelerin alanla ilgili çalışmalarında kaynak olarak kullanılması,

• Disleksi sorunu hakkında toplumsal düzeyde farkındalık yaratılması hede�enmiştir.

Disleksi Nedir?

Yunanca kökenli bir sözcük olan disleksi, “okuma bozukluğu” anlamına gelmektedir. Bu duruma 
sahip olanlara “dislektik”, “dislesik” ya da “disleksili” tabirleri kullanılmaktadır. Okuma, yazma, akıl 
yürütme, dinleme, konuşma ve matematiksel becerilerin kazanılmasında kendini gösteren bir 
öğrenme bozukluğu olarak tanımlanmaktadır.

Öğrenme güçlüğü okuma, yazma, bilgileri işleme, konuşma dili, yazı dili veya düşünme beceril-
eri gibi becerilerde güçlükler yaşayan, buna karşın ortalama veya ortalamanın üzerinde zekâya 
sahip olan bireyleri gösteren bir terimdir (Mastropieri ve Scruggs, 2004).

Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Özellikleri

• Akademik başarısızlık

• Dil bozuklukları

• Zayıf güdülenme

• Genelleme problemleri

• Zayıf sosyal beceriler

• Bellek, bilişsel ve üst bilişsel problemler

• Algı, motor ve genel koordinasyon problemleri

• Dikkat bozukluğu ve hiperaktivite olarak sıralanabilir. (Güzel-Özmen, 2008)

Öğrenme güçlüğü, formal değerlendirme yöntemleri ile tanılanmaktadır. Ancak değerlendirme 
sonuçları sınıfta yapılan değerlendirmeler yoluyla desteklenmelidir (Güzel-Özmen, 2008). 
Tanılamada zekâ testleri ve başarı testleri kullanılmaktadır.
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Öğrenme güçlüğü, okuma güçlüğü, yazılı anlatım bozukluğu (disgra�), matematik bozukluğu 
(diskalkuli) alt gruplarını içermektedir. Amerikan Psikiyatri Birliğinin (APA 2001) tanımına göre 
özel öğrenme güçlüğü, zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere 
göre yaş, zekâ düzey ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve 
yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir 
bozukluktur. (2013)

Okul Döneminde Disleksi Belirtileri

• Bazı har�eri ters yazabilirler. (b/d/p veya u/n)

• Alfabeyi, sayıları, ayları ve haftanın günleri gibi sıralı listeleri öğrenmede güçlük çekebilirler

• Okuma hızları yavaştır

• Hecelerin yerini değiştirerek hatalar yapabilirler. (halife, hale�)

• Harf sıralarını karıştırabilirler. Beyaz tahtada har�erin oynadığını söyleyebilirler.

• Geç ve yavaş yazarlar.

• Kalem-çatal, materyal tutmaları gecikir veya bozuktur.

• Birbirine yakın kelimeleri ayıramazlar. (Ev-ve)

• İçinden okurken bazı sesler çıkarırlar.

• Okuma ve yazma görevlerinden sıklıkla kaçınır.

• Sınavlarda açık uçlu sorularda zorlanırlar.

• Yeni ortamlarda uyum sağlamakta zorlanır.

• Bilgileri farklı yorumlayabilir.

• Planlamada güçlük çekerler.

• Yeni beceriler öğrenmekte yavaştır.

• Ezbere dayalı öğrenme yaparlar.
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• El yazısında zorluk çekerler.

• Kompozisyon yazmakta zorlanırlar.

• Beden dilini ve yüz ifadelerini anlamayabilirler.

• Önce-sonra, dün – bugün gibi zaman ve yön kavramları karıştırabilirler. (Fidancı, 2011)

Ülkemizde öğrenme güçlüğünün tanılanmaya başlanması ile birlikte okullarımızda gitgide 
artan bir sıklıkta bu çocuklarla karşılaşılmaya başlanmıştır. Öğrenme güçlüğünün 
tanılanmasında kullanılan ölçü araçlarındaki sınırlılıklarımıza rağmen her yıl çok sayıda öğrenci 
bu tanıyı almakta ve normal gelişim gösteren çocukların bulunduğu okullara yerleştirilmektedir.

Okullarımızda öğrenme güçlüğü gösteren öğrenci sayısının artması ile birlikte uzmanlar, 
öğretmenler ve aileler aşağıdaki sorulara sormaya başlamışlardır.

1. Öğrenme güçlüğü olan bu öğrencilerin eğitsel gereksinimleri tam olarak nedir?

2. Öğrenme güçlüğü olan bu öğrencilere verilen eğitim hizmetleri ne kadar yeterli ve   
 niteliklidir?

3. Bu öğrencilere hizmet veren bireylerin tam olarak eğitsel ihtiyaçları nelerdir?

Bu sorulardan yola çıkarak öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitsel ihtiyaçlarının ve bu 
bireylere hizmet veren kesimlerin eğitsel ihtiyaçlarının belirlenmesine gereksinim duyulmuştur.



METODOLOJİ
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Araştırma Grubu ve Seçimi

Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği tarafından yürütülen Disleksi bireylerinin pro�l çıkarımı, 
eğitim ihtiyaçları ve bu bireylere hizmet veren birimlerin eğitim ihtiyaç analizinin 
gerçekleştirilmesi amacıyla Ankara ilinin popülasyon bilgisine erişmek için anket uygulaması 
yapılmıştır. Bu kapsamda projemizin aşağı-    da detaylandırılmış hizmet alan ve hizmet veren 
olarak iki ayrı hedef grubu bulunmaktadır:

 Tablo 1. Hedef Grup

Araştırma sonuçlarını elde etmek amacıyla kullanılan örneklem tasarımı için aşağıdaki tabloda 
yer alan popülasyon kümeleri kullanılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı verilerinden elde edilen ilçe 
bazındaki farklı türden (RAM, Özel Eğitim-Rehabilitasyon Merkezi ve Okullar) kaynaklardan elde 
edilmiş dislektik çocuklara hizmet veren toplam birim sayıları ilçe bazındaki örneklem hacmiyle 

doğru orantılı olarak kurgulanmıştır. Ayrıca, ilçe bazındaki örneklem ağırlıklarını belirleyebilmek 
için ilçe bazında popülasyon nüfus oranları kullanılmıştır. Bu iki parametreden yararlanarak kişi 
başına düşen birim sayısı örneklem ağırlığı olarak kullanılmış olup önemli istatistiksel kırılım 
olarak belirlenmiştir.

Tablo 2. Örneklem

1. Grup 2. Grup

Ankara’da; Ankara’da;

Kaynak Türü
İlçe

Çankaya

RAM 1 1 1

33 6 24

Okullar 256 126 418

290 133 443

2013 Nüfus 914.501 591.462 469.626

31*10-5 22*10-5 94*10-5

32 22 96
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Projenin hede�ediği popülasyon hakkında yansız ve doğru sonuçlara ulaşabilmek için küçük 
boyutta ancak popülasyon kümesini en iyi şekilde yansıtan örneklem kümeleri tabakalı (strati-
�ed) örneklem seçim prosedürü uygulanmıştır. Bu kapsamda yukardaki tabloda yer alan 
örneklem boyutları-hacmi doğrultusunda her ilçe içerisinde rassal örneklem seçimi 
gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, farklı özelliklere sahip ilçe tabakaları için farklı ağırlıklar verilmiş 
olup kendi tabaka içerisinde yer alan rassal durum örneklem tasarımına yansıtılmıştır. 

İstatistiksel araştırma tekniklerinde bilindiği üzere sonuçların güvenilirliği örneklem büyüklüğü 
ile doğru orantılıdır. Bu kapsamda hedef edilen güvenilirlik seviyesinde istenilen sonuçlara 
ulaşmak amacıyla gerekli en düşük örneklem büyüklüğünün (n) hesaplanması gerekmektedir. 
Örneklem metodolojisinde tabakalı örneklem kullanıldığı için her ilçe tabakası için aşağıdaki 
gerekli en küçük örneklem büyüklüğü formülü kullanılmıştır.

n=(n_0 N)/(n_0+(N-1) )             

n_0=((z_(α/2) )^2  [p(1-p)])/(MRE)^2 

  n_0: düzeltilmemiş örneklem büyüklüğü

  N : popülasyon büyüklüğü

       z_(α/2):  % (1-α) ‘lik güven aralığı için z-skoru (%95’lik güven aralığı seçilmiştir)

  p  : beklenen oran yüzdesi (p=0.5 olarak belirlenmiştir)

       MRE : en büyük kabuledilebilir hata payı (%) (MRE= 0.25 olarak belirlenmiştir)

Tablo 3. İlçelere Göre Örneklem

Bu örneklem hem uzman hem aile için hazırlanmıştır.

Tabakalar Popülasyon 
Büyüklüğü (N) Örneklem 

Büyüklüğü (n_0)
Küçük Örneklem 

Büyüklüğü (n)

Kullanılan 
Örneklem 

Büyüklüğü

Çankaya 290 15.36 14.3 32

133 15.36 13.5 22

443 15.36 14.5 96
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Süre

Saha çalışmaları sırasında istatistiksel yöntemler sonucunda belirlenmiş bölgelerde bir ay 
boyunca saha ekibi çalışmalarına devam etmiştir.

Ekipte Bulunan Personel Sayısı

Bölgelerin incelenmesi sırasında 6 personel çalışmış, toplanan verilerin doğruluğu gün içinde 
sürekli olarak personel içerisinden belirlenmiş kişi tarafından kontrol edilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Veri toplama aracı olarak anket uygulaması yapılmıştır. Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) olan 
bireylerin aileleri için uygulanan 6 sayfalık ankette bulunan 33 soru ile aile, pro�lleri ve eğitim 
ihtiyaçları ortaya çıkarılmıştır. “Çocuğunuz aşağıdaki alanlardan hangisi ya da hangilerinde 
güçlükler yaşıyor?” sorusu ile sadece matematik seçeneğini işaretleyen diskaluli yani matematik 
öğrenme güçlüğü çeken bireylerin ailelerine bu anket soru formu uygulanmamıştır. Böylelikle 
hedef kitlenin güvenirliği sağlanmıştır. “Anketi dolduran kişi” sorusuyla anne-baba görüş 
ayrılıklarının önemli olup olmadığına bakılmış ve arada istatistiksel öneme sahip herhangi bir 
farklılık bulunmamıştır.” Eğitim durumu”, “İş durumu” , “ Ailenin aylık gelir durumu” , “ Ailedeki 
çocuk sayısı” soruları ile ailenin demogra�k bilgileri alınmış ve ailenin pro�lini belirlemek amaçl-
anmıştır. “Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuğunuzun Cinsiyeti” sorusu ile disleksinin cinsiyete göre 
çeşitlilik gösterip göstermediği incelenmiştir. Çıkan durum bulgular bölümünde açıklanmıştır. 
“Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuğunuzun Doğum Tarihi (Gün/ay/yıl)” sorusu ile Özgül Öğrenme 
Güçlüğü (Disleksi) olan bireylerin yaşlarına göre dağılımlarının incelenmesi amaçlanmış 
farklılıklar tablolamıştır. “Başka yetersizliği olan çocuğunuz var mı? Varsa aşağıda belirtiniz!” 
sorusu ile ailedeki ailede yetersizliği bulunan başka çocuğun olup olmadığının incelenmesi 
amaçlanmıştır. Ancak sorunun istatistiksel olarak belirtecinin olmaması nedeni ile soru rapora 
katılmamıştır. “Öğrenme güçlüğü olan çocuğunuz kaçıncı sınıfa devam ediyor? Belirtiniz!” 
sorusu ile sınıfa göre anlamlılık olup olmadığı amaçlanmıştır. “Öğrenme güçlüğü olan 
çocuğunuzun ikinci bir yetersizliği var mı? Varsa belirtiniz” sorusuyla ikinci engelin tespit edilm-
esi amaçlanmış ve tespit edilen bulgunun istatistiksel değerin kontrol edilmesi amaçlanmıştır.” 
Çocuğunuz öğrenme güçlüğü tanısını ne zaman aldı?” ve “Çocuğunuzda öğrenme güçlüğü 
olduğunun fark edilmesi ile tanı alma zamanı arasında ne kadar süre geçti? “ sorusu da tanıla-
maya ilişkin sorulardır. Bu sorularda tanılama süreci ve zamanı incelenmiştir. “Öğrenme güçlüğü 
olan çocuğunuz aşağıdaki eğitim ortamlarından hangisine devam ediyor?” sorusu ile öğrencinin 
eğitim ortamları incelenmek istenmiş ancak tamamının kaynaştırma eğitimi almasıyla soru 
rapora katılmamıştır. Aile anketinin 16. Sorusu okuma becerilerinde yaşadığı zorluklarla 
ilişkilidir. Aileler çocuklarında bulunduklarını düşündüğü birden fazla seçeneği işaretlemişlerdir.
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Aile anketinin 17. Sorusu yazma becerilerinde yaşadığı zorluklarla ilişkilidir. Aileler çocuklarında 
bulunduklarını düşündüğü birden fazla seçeneği işaretlemişlerdir. Aile anketinin 18. Sorusu dil 
ve iletişim becerilerinde yaşadığı zorluklarla ilişkilidir. Aileler çocuklarında bulunduklarını 
düşündüğü birden fazla seçeneği işaretlemişlerdir. Aile anketinin 19. Sorusu dislektik bireylerin 
çalışma becerilerinde yaşadığı zorluklarla ilişkilidir. Aileler çocuklarında bulunduklarını 
düşündüğü en fazla 3 seçeneği işaretlemişlerdir. Aile anketinin 20. Sorusu dislektik bireylerin ev 
ödevi yapma ile ilgili yaşadığı zorluklarla ilişkilidir. Aileler çocuklarında bulunduklarını 
düşündüğü en fazla 3 seçeneği işaretlemişlerdir. Aile anketinin 21. Sorusu dislektik bireylerin 
sosyal becerileri ile ilgili yaşadığı zorluklarla ilişkilidir. Aileler çocuklarında bulunduklarını 
düşündüğü en fazla 3 seçeneği işaretlemişlerdir. 22-28 arası sorular dislektik bireyin eğitimi ile 
ilgili görüş beklenti ve ihtiyaçlarını belirlemek için sorulmuş sorulardır. 29-31 arası sorular destek 
eğitimin niteliği ve beklentilerini belirlemek için sorulmuş sorulardır.32. soru bireydeki kazanım-
lara en çok etkileyen kurumu bulmak için sorulmuştur. 33 soru aile gereksinimlerini tespit 
etmek için sorulmuştur.

Uzman anketinde ise ilk 3 soru uzman pro�li belirlemek için sorulmuştur. 4 ve 5. Sorular 
uzmanın yeterliliğinin ve zorlandığı alanların tespiti için sorulmuştur. 6. Soru uzmanların 
öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için doğru eğitim ortamı belirlemek amacıyla sorulmuştur. 
Uzmanlar genelde yazıl olarak ilk seçeneği işaretlese de tersine kaynaştırma �kri pozitif bir algı 
yaratmıştır. 7. Soru özel öğrenme güçlüğü çeken bireyler için ülkemizde ne tür çalışmaların 
yapılması gerektiğini ortaya çıkarmak için sorulmuştur. 8. Soru aile, doktor, rehber öğretmen 
işbirliğini sağlamak için uygulanması gerek yöntemin ne olduğunu belirlemek amacıyla sorul-
muştur. 9. Soru hizmet içi ihtiyaç olup olmadığını sorarak dislektik bireylerle ilgili kişilerin eğitim 
ihtiyaç analizinin için yapılmış. 10. Soruda uzmanlardan ailelerden beklentileri ortaya çıkarmak 
için sorulmuştur. 11-12. Sorularında öğretimsel uyarlamaların tespiti için soru sorulmuştur. 

Psikiyatrist anketinde ise tüm sorular tanılama ve izleme süreci hakkında bilgi almak adına 
sorulmuştur.

Verilerin Toplanması

Anketler yüz yüze uygulanmış olup saha ekibinin anket dışı tuttuğu notlar ile beraber gruplan-
mıştır. Bu şekilde anket dışı sözlü bildirimler araştırmaya yön vermiştir.

Verilerin Analizi

Anket soruları frekans ve yüzde belirleme yöntemleri ile analiz edilmiştir. Bu bulgular ile Özgül 
Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) olan bireylerin ailelerin ekonomik durumları, çalışma durumları ve 
eğitim için ayrılmış bütçeler değerlendirilerek pro�lleri çıkarılmıştır. Eğitim ve akademik hayatla 
ilgili sorular en çok cevap verilen soruların kategorik değerlendirilmesiyle de eğitim ihtiyaç 
analizleri ortaya konulmuştur.



BULGULAR
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Bu çalışmada ailelerden, uzmanlardan ve psikiyatristlerden veriler toplanmıştır. Araştırmanın bu 
bölümünde sırası ile aile, uzman ve psikiyatrist bulguları verilecek ve yorumlanacaktır. Çalışma-
da 32 soruluk bir anket kullanılarak öğrenme güçlüğü olan çocukların ailelerinden veriler 
toplanmıştır. Anketi cevaplayan anne ve babaların yüzdesi Gra�k 1’de verilmiştir. Araştırmada 
150 anket doldurulmuştur. Anketin 106’sını anne, 44’ünü baba cevaplamıştır.

 Gra�k 1. Anketi Cevaplayan Anne ve Babaların Yüzdesi 

Araştırmaya katılan öğrenme güçlüğü olan çocukların anne ve babaların eğitim durumu Gra�k 
2’de verilmiştir. Annelerin %25,3’ü ilkokul, %16,7’si ortaokul, %27,3’ü lise, %24’ü üniversite 
düzeyinde eğitim almıştır. Annelerden %6,7’si bu bölümü doldurmamıştır. Babaların %6,7’si 
ilkokul, %26,7’si ortaokul, %19,3’ü lise, %16,7’si üniversite, %6’sı lisansüstü eğitim düzeyinde 
eğitim almıştır. Babalardan %24,7’si bu bölümü doldurmamıştır.

Gra�k 2. Ankete Katılan Ailelerin Eğitim Durumu
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Ankete katılan ailelerin iş durumu Gra�k 3’te verilmiştir. Annelerin %49,3’ü çalışmakta, %50,7’si 
çalışmamaktadır. Babaların %94’ü çalışmaktadır. Babaların %6’sı ise bu bilgiyi doldurmamıştır.

Gra�k 3. Ankete Katılan Ailelerin İş Durumu

Ailelerin aylık gelir durumu Gra�k 4’te verilmiştir. 150 aileden 44’ü (%29’u) bu soruyu cevap-
lamamıştır. Bu soruya cevap veren 106 ailenin %40,6’sı 1000-2000 lira arası, %15,1’i 2001-3499 
lira arası, %19,8’i 3500-4999 lira arası, %24,5’i 5000 lira üstü gelir düzeyine sahiptir. 

Gra�k 4. Ailelerin Aylık Gelir Durumu 
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Ailede bulunan çocuk sayısı Gra�k 5’te verilmiştir. Ailelerin %40’ı tek çocuklu, %48,7’si iki çocuk-
lu, %5,3’ü üç çocuklu %6’sı ise 4 veya daha fazla çocuklu ailelerdir.  

Gra�k 5. Ailedeki Çocuk Sayısı 

Öğrenme güçlüğü olan çocuğun cinsiyeti Gra�k 6’da verilmiştir. Araştırma örnekleminde 
bulunan öğrenme güçlüğü olan çocuğun %58,7’si erkek, %41.3’ü kız çocuktur. Bu bulgu 
öğrenme güçlüğünün erkek çocuklarda daha sık görüldüğünü desteklemektedir (Hallahan, 
Lloyd, Kau�man, Weiss ve Martinez, 2005; Mastropieri ve Scruggs, 2004). 

Gra�k 6. Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuğun Cinsiyeti
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Öğrenme güçlüğü olan çocukların yaş dağlımı Gra�k 7’de verilmiştir. Araştırma örnekleminde 
bulunan öğrenme güçlüğü olan çocukların %51,3’ü 7-10 yaş arası, %41,3’ü 11-14 yaş arası, 
%7,3’ü ise 15 yaş üstündedir. 

Gra�k 7. Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuğun Yaşı

Öğrenme güçlüğü olan çocukların sınıf düzeyleri Gra�k 8’de verilmiştir. En yüksek yüzde ile 6. 
Sınıf, daha sonra da 3. sınıf öğrencilerinin aileleri ankete katılmıştır. Üçüncü sırada ise 4. sınıf 
öğrencileri yer almaktadır. Bu sınıf düzeyleri özellikle okuma gelişim aşamalarından bir gelişim 
aşamasından diğerine geçiş için önemli sınıf düzeyleridir. Okuma gelişim aşamalarında 3. sınıf 
akıcılığın gelişip anlamaya odaklandığı, 6. sınıf ise öğrenmek için okumanın yapıldığı dönem 
olarak belirtilmektedir (Chall, 1983).  

Gra�k 8. Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Sınıf Düzeyleri
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Öğrenme güçlüğüne eşlik eden yetersizlik grupları Tablo 4’te verilmiştir. Öğrenme güçlüğüne 
eşlik eden yetersizlik olarak çocuklar %8 oranında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 
tanısı almışlardır. Alan yazında öğrenme güçlüğüne büyük oranda dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğunun eşlik ettiğini gösteren bir çok çalışma bulunmaktadır (Margari ve 
ark., 2013; Alkaş, 1996; Erman, 1997; Karaman, Türkbay ve Gökçe, 2006). Ancak bu çalışmaya 
katılan çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bulunma yüzdesi düşüktür. 

Tablo 4. Öğrenme Güçlüğüne Eşlik Eden Yetersizlik

Öğrenme güçlüğü olan çocukların tanı alma dönemi Gra�k 9’da verilmiştir. Tanı alma dönemi 
olarak en ağırlık yüzde ilkokul dönemi olduğu görülmektedir. Bunu ilkokul birinci sınıf izlemek-
tedir. Okul öncesi dönemde tanı alma yaşı %28’dir. Bu bulgu öğrenme güçlüğünün tanılanma 
yaşının geciktiğini göstermektedir. 

Gra�k 9. Öğrenme Güçlüğü Tanı Alma Dönemi

Frekans (sıklık) %

12 8.0

Yok 138 92
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Öğrenme güçlüğünün fark edilmesi ile tanı alma yaşı arasında geçen süre Gra�k 10’da verilm-
iştir. Öğrenme güçlüğünün fark edilmesi ile tanı alma yaşı arasında geçen süre bakımından 
%35.3 ile en fazla oran 6 ay ile 1 sene arasındadır. 3-6 ay arası %21.3, 3 aydan az ise 18.7’dir. Bu 
duruma göre çocukların yaklaşık %40’ı fark edilme ile tanı alma yaşı 1 ile 6 ay arasında sürmüş, 
geri kalanın fark edilme ile tanı alma zamanı 6 aydan fazla süreyi kapsamaktadır. Bu bulgu da 
çocuğa hizmetlerin gitmesi açısından tanı koymanın uzun süre aldığını göstermektedir.  

 Gra�k 10. Fark edilme ve tanı alma yaşı arasında geçen süre

Çocuklarının eğitimi için tercih ettikleri eğitim ortamı Tablo 5’de verilmiştir. Aileler öğrenme 
güçlüğü olan çocuklarının eğitimini büyük bir oranda (%68,7) ayrı eğitim ortamında sürdürme-
lerini istemektedir. Ancak ailelerin %17,3’ü normal gelişim gösteren öğrencilerin devam ettiği 
bir okulda devam etmesini isterken, %14’ü ayrı bir sınıfta eğitim almasını istediklerini belirt-
mişlerdir. Bu durumda ayrı eğitim ortamını tercih eden aile yüzdesi %82,7’dir. Çalışmaya katılan 
ailelerin çocuklarının tümü kaynaştırmaya devam etmektedir. Bu bulgu ailelerin tercih ettikleri 
eğitim ortamının çocuklarının devam ettikleri ortamdan farklılaştığını göstermektedir. Dünya 
bütünleşme yolunda ilerlerken ailelerin çocukların eğitimleri için ayrı eğitim ortamlarını tercih 
etmesi düşündürücü bir bulgudur. Bu bulgu ailelerin çocuklarının bulunduğu kaynaştırma 
ortamından yeterince faydalanamadıklarını düşündüklerini de göstermektedir.

Tablo 5. Ailelerin Çocuklarının Eğitimi İçin Tercih Ettikleri Eğitim Ortamı

Frekans 
(sıklık) %

103 68.7

26 17.3

21 14.0
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Ailelerin çocukları için ayırdığı bütçe Gra�k 11’de verilmiştir. 150 aileden 65’i bu soruya cevap 
vermemiştir. Bu soruya cevap veren 85 aileden %29,4’ü 0-500 lira arası %24,7’si 501 ile 1500 lira 
arası, %27,1’i 1501 ile 2000 lira arası %18,8’i ise 2000 ve üstü bütçe ayırabileceğini belirtmiştir.   

Gra�k 11. Ailelerin Çocukları için Ayırdığı Bütçe

 

Öğrenme güçlüğü olan çocukların okuma becerilerinde en sık yaşanan sorunlar Tablo 6’da 
verilmiştir. Aileler çocuklarının en fazla okumanın güdülenme (Çok kısa süre okuyor, okumaktan 
çabuk sıkılıyor) değişkeninde problem yaşadıklarını belirtmişlerdir. %75.3 ile yüksek bir oranda 
elde edilen bu bulgu öğrenme güçlüğü olan çocuklarda en yaygın olan probleme işaret 
etmektedir. Bu çocukların okuma güçlüklerinin onların okumaya karşı tutumlarını olumsuz 
etkilediği, bu durumda okuma etkinliğinden mümkün olduğunca uzak durmaya çalıştıklarını, 
okumaya karşı olumsuz tutumun onların pratik yapmalarını sınırladığını bunun da okuma 
becerisini etkilediği belirtilmektedir (Guthrie, Wig�eld, Metsala ve Cox, 1999; Sideridis, 2003; 
2006). 

Ailelerin diğer yüksek oranda belirttikleri problemler okuduğunu anlama (%60,7) ve vurgu ve 
tonlamalı okuma (%52,7), okuma hatası (%48) ve okuma hızının yavaş olmasıdır (%42,7). Bu 
bulgular da araştırmaya katılan ailelerin öğrenme güçlüğü olan çocuklarının okumanın 
çözümleme, akıcılık ve anlama boyutunda problem yaşadıklarını göstermektedir. Araştırmaya 
%10,6’lık bir oranda (bkz. Gra�k 8) 1. ve 2. sınıf öğrencisi ailesinin katıldığı, geri kalanının 3 ve 
üstü sınıf olduğu düşündüğünde bu bulgular çocukların müfredat amaçlarını okuma becerisi 
yönünden gerçekleştiremediklerini göstermektedir. Henüz okuyamıyor bulgusunun %8,7 
olması sevindiricidir.  

 



Frekans 
(sıklık) %

Henüz okuyamıyor 13 8.7

Okuma hızı yavaş. 64 42.7

Okurken çok hata yapıyor. 72 48.0

Okuduğunu anlamada problemler yaşıyor. 91 60.7

53 35.3

43 28.7

39 26.0

Okurken vurgu ve tonlama yapamıyor. 79 52.7

Çok kısa süre okuyor, okumaktan çabuk sıkılıyor. 113 75.3
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Tablo 6. Okuma Becerilerinde En Sık Yaşanan Sorunlar

 

 

Frekans 
(sıklık) %

7 4.7

82 54.7

51 34.0

42 28.0

64 42.7

Çok kısa sürede yazmayı bırakıyor. 59 39.3

63 42.0

Not tutmada zorlukları var. 20 13.3
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Öğrenme güçlüğü olan çocukların yazma becerilerinde en sık yaşanan sorunlar Tablo 7’de 
verilmiştir. Ailelerin yarısından fazlası çocuklarının en fazla “Kitapta, defterde ya da tahtada 
yazılanları defterine yazarken zorluk çektiğini” belirtmişlerdir. Bu bulgu öğretmenlerin sını�arın-
da yapacakları uyarlamalardan birine ışık tutmaktadır.

“Birkaç satır yazı yazması çok uzun zaman sürüyor”, “Yazısı okunaklı değil” gibi maddeler de 
yüksek yüzdeliklerin görülmesi öğrenme güçlüğü olan çocuklarda yazmada da okumada 
olduğu gibi güdülenme probleminin olduğunu göstermektedir. Alan yazında yapılan araştırma-
lar öğrencilerin yazmada yaşadığı problemlerin (yazısının okunaklı olmaması vb.) bu çocukların 
yazmaya karşı tutumlarını olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir (Graham, Schwartz ve 
MacArthur, 1993).

Tablo 7. Yazma Becerilerinde En Sık Yaşanan Sorunlar

Frekans 
(sıklık) %

7 4.7

82 54.7

51 34.0

42 28.0

64 42.7

Çok kısa sürede yazmayı bırakıyor. 59 39.3

63 42.0

Not tutmada zorlukları var. 20 13.3
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Öğrenme güçlüğü olan çocukların dil ve iletişim becerilerinde en sık yaşanan sorunlar Tablo 
8’de verilmiştir. Ailelerin yarısı çocuklarının akıcı bir konuşmasının olmadığını belirtmişlerdir. 
Birbirine yakın yüzdeliklerde kendini ifade etmekte güçlük yaşadıklarını, kelime hazinelerinin 
sınırlı olduğunu, olayları sırası ile anlatmakta güçlük çektiklerini, doğru cümle oluşturmada 
problem yaşadıklarını 

belirtmişlerdir. Dil gelişimi açısından bulgular incelendiğinde çocukların öncelikle dilin kullanım 
bakımında güçlükler yaşadıkları, ayrıca anlam ve sözdizimi bakımından da güçlük yaşadıkları 
görülmektedir. Ailelerin %20,7’si ise çocuklarının dil ve iletişim becerilerinde herhangi bir sorun 
yaşamadığını belirtmiştir.

Tablo 8. Dil ve İletişim Becerilerinde En Sık Yaşanan Sorunlar

Frekans 
(sıklık) %

45 30.0

66 44.0

Doğru cümle oluşturmada problem yaşıyor. 55 36.7

70 46.7

27 18.0

56 37.3

79 52.7

31 20.7
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Öğrenme güçlüğü olan çocukların çalışma becerilerinde en sık yaşanan sorunlar Tablo 9’da 
verilmiştir. Çalışma becerilerinde yüzdelik dağılımının benzer olduğu görülmektedir. En yüksek 
yüzdelik %40,7 ile “Evde derse başlamamak için direniyor” maddesindedir. Bunu %37,3 ile 
“Günlük rutin programına ya da ders çalışma saatlerine uymuyor”, %31,3 ile “Dersi dinlemiyor” 
maddeleri izlemektedir. Bu bulgular çocukların hem okulda hem de evde akademik başarı için 
gerekli olan çalışma becerilerinde problem yaşadıklarını göstermektedir.  

Tablo 9. Çalışma Becerilerinde En Sık Yaşanan Sorunlar

Frekans 
(sıklık) %

47 31.3

Derslere katılmıyor. 27 18.0

42 28.0

Okula hazırlanmada problem yaşıyor. 41 27.3

61 40.7

56 37.3

unutuyor. 28 18.7

35 23.3

21 14.0

Sınavlara hazırlanmıyor. 45 30.0

yaşıyor. 35 23.3
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Öğrenme güçlüğü olan çocukların ev ödevi becerilerinde en sık yaşanan sorunlar Tablo 10’da 
verilmiştir. Ev ödevi becerileri bakımından bulgular incelendiğinde %77,3’ lük bir yüzde ile 
aileler çocuklarının “Birisi onunla birlikte yapmadığı sürece ev ödevi yapmadığını” belirtmişler-
dir. Bu bulgu da çocukların kendi başlarına çalışma alışkanlıkları kazanmadığını göstermektedir. 
Bu bulguyu yine yüksek oranda “Evde ev ödevini yaparken zamanının çoğunu boşa harcıyor.” ve 
“Ödevlerini yapması gerekenden çok uzun sürede yapıyor.” Maddeleri izlemektedir. Bu bulgular 
çocukların ödev zamanın etkin bir şekilde kullanmadığını göstermektedir. “Ev ödevini tamam-
lamada başarısız.” “Dağınık veya baştan sağma ödevler yapıyor.” Maddeleri de yüksek yüzdelikte-
dir. Bu bulgular öğrenme güçlüğü olan çocukların ev ödevini ödevi bitirme ve düzgün bir ödev 
yapma gibi sorunları olduğunu da göstermektedir.

Çalışma becerileri ve ev ödevi becerileri birlikte değerlendirildiğinde öğrenme güçlüğü olan 
çocukların hem evde hem de okulda çalışma becerileri yönünden sınırlılıklar yaşadığı yönünde 
bulgular elde edilmiştir. 

 

 Tablo 10. Ev Ödevi Becerilerinde En Sık Yaşanan Sorunlar

Frekans 
(sıklık) %

24 16.0

116 77.3

19 12.7

81 54.0

56 37.3

65 43.3

32 21.3

Dağınık veya baştan sağma ödevler yapıyor. 52 34.7
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Öğrenme güçlüğü olan çocukların sosyal becerilerinde en sık yaşanan sorunlar Tablo 11’de 
verilmiştir. Aileler çocuklarının yaşadığı sosyal beceri problemi olarak “Yaşıtları ile iyi ilişkiler 
kuramıyor” ve “Sosyal ortamların gerektirdiği kurallara uygun şekilde iletişim kuramıyor” 
maddelerin yüksek oranda işaretlemişlerdir. Alan yazında yapılan araştırmalarda olduğu gibi 
(Kavale ve Forness, 1996) bu bulgular öğrenme güçlüğü olan çocukların aynı zamanda sosyal 
becerilerinde de sınırlılıklar olduğunu da göstermektedir. 

Tablo 11. Sosyal Becerilerinde En Sık Yaşanan Sorunlar

Ailelerin çocuklarının aldıkları eğitim ve öğretimden memnuniyet durumu Gra�k 12’de verilm-
iştir. 150 aileden %65,3 memnun olmadıkları, %34,7’si ise memnun olduklarını belirtmişlerdir. 

Gra�k 12. Ailelerin Çocuklarının Aldıkları Eğitim ve Öğretimden Memnuniyet Durumu

Frekans 
(sıklık) %

Grup çalışmalarına katılmıyor. 21 14.0

79 52.7

Arkadaşlarının oyunlarına katılamıyor. 57 38.0

Okul kurallarına uymada güçlükler yaşıyor. 36 24.0

kuramıyor. 71 47.3

15 10.0
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Ailelerin çocuklarının aldıkları eğitim ve öğretimden memnuniyetsizlik sebepleri Tablo 12’de 
verilmiştir. Ailelerin çocuklarının eğitiminden memnun olmama sebeplerinden başta %39,3.’lük 
yüzdelikle “Çocuklarının düzeyine uygun olarak öğretimin sunulmaması” gelmektedir. Bunu 
%34 ile “Çocuklarına yönelik uyarlamaların yapılmaması”, ve “Özel öğretim teknik ve yöntemler-
inin uygulanmasında eksiklikler”, %30 ile “Başarısız olduğu konularda destek eğitimin verilmem-
esi” maddeleri izlemektedir. Bu bulgular sını�arda bireyselleştirmeye yer verilmediği, çocuğun 
ihtiyacına göre düzenlemeler yapılmadığı ve öğrencilerden ihtiyacı olan konularda destek 
verilmediğini göstermektedir. Ailelerin memnuniyetsizlik sebepleri daha çok öğretime yönelik 
olduğu söylenebilir. En düşük yüzdelik %12,7 ile sını�arın kalabalık olması maddesinde 
görülmektedir. 

  

Tablo 12. Eğitim ve Öğretimden Memnuniyetsizlik Sebepleri

Frekans 
(sıklık) %

59 39.3

Sınıf mevcutlarının kalabalık olması 19 12.7

51 34.0

Öğretmen tutum ve davranışları 25 16.7

30 20.0

51 34.0

32 21.3

45 30.0
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Ailelerin eğitimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerileri Tablo 13’de verilmiştir. Ailelerin 
%75,3’ü eğitimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerden “okullarda özel eğitim uzman-
larının bulunması” maddesini işaretlemişlerdir. Denek grubunun hepsi kaynaştırma ortamına 
devam etmektedir. Aileler çocuklarına hizmet gitmesi için okullarda öncelikle özel eğitim 
uzmanlarının bulunmasını istemektedir. Aileler %58,7 ile “Öğrenme güçlüğüne yönelik ayrı 
okullar açılmalı” maddesini, %45.3 ile “Aile danışmanlığı ve aile eğitimi hizmetleri yaygınlaştırıl-
ması”, %42 ile “Akranları ile aynı sınıfta destek eğitim verilerek eğitim yapılmasını” işaretlemişler-
dir. Aileler çocuklarının özel eğitim uzmanları ve destek eğitim verilerek iyileştirilmesi gerek-
tiğini düşünmektedir. Ayrıca aile eğitimine ihtiyaçları olduğunu da belirtmektedir. 

Tablo 13. Eğitimin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi İçin Öneriler

Frekans 
(sıklık) %

51 34.0

68 45.3

88 58.7

113 75.3

63 42.0
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Ailelerin okul yöneticileri, öğretmenler, rehber öğretmen diğer uzmanların işbirliği yapması 
gerektiği düşünülen konular Tablo 14’de verilmiştir. Ailelerin okul yöneticileri- öğretmenler, 
rehber öğretmen diğer uzmanların işbirliği yapması gerektiği düşünülen konuların başında %58 
ile eğitim ortamının çocuğa göre düzenlenmesi gelmektedir. Bu bulguda benzer yüzdelikler 
elde edilmiştir. %46.7 ile çocuğa yönelik uyarlamalar yapma, %42 ile destek eğitim ihtiyacını 
karşılama gelmektedir. Ailelerin işbirliğini daha çok öğretimsel düzenlemeler bağlamında 
istedikleri söylenebilir. 

Tablo 14. Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Rehber Öğretmen ve 
Diğer Uzmanların İşbirliği Yapması Gerektiği Düşünülen Konular

Frekans 
(sıklık) %

87 58.0

70 46.7

63 42.0

49 32.7

35 23.3

Sosyal uyumunu sağlamada 48 32.0

25 16.7
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Ailelerin rehberlik biriminden memnuniyet durumu Gra�k 13’te verilmiştir. Ailelerin %59,3’ü 
rehberlik biriminden memnun olmadıklarını, %40,7’sinin ise memnun oldukları bulunmuştur.
 
Gra�k 13. Rehberlik Biriminden Memnuniyet

Ailelerin rehber öğretmenden beklediği hizmetler Tablo 15’de verilmiştir. Ailelerin %64’ü rehber 
öğretmenden, “Öğretmenleri ve yöneticileri çocuklarının durumu ve gelişimi hakkında 
bilgilendirme”, %48,7’sinin “Çocuklarının uyumunu sağlamak için gerekli yönlendirmeleri 
yapma” beklentisi olduğu bulunmuştur. Bu bulgular da ailelerin rehber öğretmenin öncelikli 
görevleri konusunda bilgili olduğunu göstermektedir 

Tablo 15. Rehber Öğretmenlerden Beklenen Hizmetler

Frekans 
(sıklık) %

96 64.0

73 48.7

53 35.3

39 26.7

alma. 67 44.7

Rehber öğretmenlerden beklenen hizmetler
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Okul-aile işbirliği sağlanması için yapılması gerekenler Tablo 16’da verilmiştir. Aileler okul aile 
işbirliği için yapılması gerekenlerden en yüksek yüzdelik olarak %62,7 ile “Okuldaki yöneticiler 
ve öğretmenler sorunları çözecek yönde çalışmalar yapması” maddesini işaretlemişlerdir. Ayrıca 
%52,7 oranında “Sorunlarını ifade edebilecekleri bir ortam sağlamaları” ve %46,7 oranında 
“İhtiyaçları olduğunda görüşme imkânlarının olması” maddesini işaretlemişlerdir. 
 

Tablo 16. Okul-Aile İşbirliği Sağlanması İçin Yapılması Gerekenler

Öğrenme güçlüğü olan çocuğun aldığı destek eğitim türü Tablo 17’de verilmiştir. Çocukların 
%87,3’ü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden destek eğitim hizmeti aldığı belirlenmiştir. 

Tablo 17. Çocuğun Aldığı Destek Eğitim Türü

Frekans 
(sıklık) %

70 46.7

79 52.7

yapması. 94 62.7

Görüşmelerde daha fazla zaman ayrılması 34 22.7

Frekans 
(sıklık) %

alıyor. 131 87.3

6 4.0

Evde özel ders alıyor. 13 8.7

12 8.0
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Okul-aile işbirliği sağlanması için yapılması gerekenler Tablo 16’da verilmiştir. Aileler okul aile 
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Okul-aile işbirliği sağlanması için yapılması gerekenler Tablo 16’da verilmiştir. Aileler okul aile 
işbirliği için yapılması gerekenlerden en yüksek yüzdelik olarak %62,7 ile “Okuldaki yöneticiler 
ve öğretmenler sorunları çözecek yönde çalışmalar yapması” maddesini işaretlemişlerdir. Ayrıca 
%52,7 oranında “Sorunlarını ifade edebilecekleri bir ortam sağlamaları” ve %46,7 oranında 
“İhtiyaçları olduğunda görüşme imkânlarının olması” maddesini işaretlemişlerdir. 
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Uzmanlardan Elde Edilen Bulgular ve Yorum
Çalışmada 12 soruluk bir anket kullanılarak uzmanlardan veriler toplanmıştır. Uzmanların 
mezun oldukları anabilim dalı/bölüm Gra�k 15’te verilmiştir. Çalışmaya 150 uzman katılmıştır. 
Anketi dolduranlardan % 46’sı eğitimde psikolojik hizmetler, %30’u özel eğitim öğretmenliği, 
%8,7’si sınıf öğretmenliği, %8,7’si felsefe öğretmenliği, %6’sı psikoloji %0,7’si ise okulöncesi 
öğretmenliği mezunudur. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarla çalışan uzmanlardan sadece 
%30’unun özel eğitim öğretmeni olması dikkat çekicidir.  

 
Gra�k 15. Uzmanların Mezun Oldukları Anabilim Dalı/Bölüm

Uzmanların kurumdaki görevi Gra�k 16’da verilmiştir. Anketi dolduranlardan %50,7’si rehber 
öğretmeni, %35,3’ü özel eğitim öğretmeni, %8,7’si sınıf öğretmeni, %3,3’ü psikolog, %1,3’ü 
müdür, %0,7’si eğitim koordinatörü görevinde bulunmaktadır.
 

Gra�k 16. Uzmanların Kurumdaki Görevi
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Uzmanların mesleki tecrübeleri Gra�k 17’de verilmiştir. Mesleki tecrübeleri %28,7’sinin 1-3 yıl 
arasında, %16’sının 4-8 yıl arasında, %37,3’ünün 9-17 yıl arasında, %18’inin ise 18 yıl ve daha 
fazladır. 
 

Gra�k 17. Uzmanların Mesleki Tecrübeleri

Uzmanların öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimi konusunda kendilerini yeterli hissetme 
durumları Gra�k 18’de verilmiştir. Anketi dolduran uzmanlardan %65,3’ü öğrenme güçlüğü olan 
çocukların eğitimi konusunda kendini yeterli görmekte, %34,7’si ise yeterli görmemektedir.
 
  
Gra�k 18. Uzmanların Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların 
Eğitimi Konusunda Kendilerini Yeterli Hissetme Durumları
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Uzmanların öğrenme güçlüğü olan çocuklarla ilgili ülkemizde yapılmasını önerdikleri çalışmalar 
Tablo 21’de verilmiştir. Uzman görüşleri öğrenme güçlüğü olan çocuklar için ülkemizde 
yapılması gereken çalışmalar konusunda iki maddede yoğunlaşmıştır. Bu maddeler %81,3 oranı 
ile “Öğretmenlere sınıf içi destek ve özel eğitim danışmanlığı hizmetleri verilmesi” ve %76 oranı 
ile “Öğretmenlere öğrenme güçlüğüne yönelik hizmetiçi eğitimler verilmesidir.” Bu bulgular 
öğretmenlerin öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimi konusunda desteğe ihtiyaçları 
olduğunu göstermektedir. 

Uzmanlar %50 oranında “Öğrenme güçlüğü konusunda uzman öğretmenlerin yetiştirilmesi 
gerektiği” maddesini işaretlemişlerdir. Diğer yüksek orana sahip bir bulgu ise “Aile eğitim 
çalışmalarının yaygınlaştırılmasıdır.” Bu bulgular da uzman personel ihtiyacının ortaya koyması 
ve çocukların eğitiminde büyük rol üstlenen ailelerin eğitiminin yaygınlaştırılması konusunda 
yol göstericidir. Diğer maddesini cevaplayan uzmanlardan bazıları ise bilgi ihtiyaçları olduğunu 
belirtmişlerdir.

Tablo 21. Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarla İlgili Ülkemizde Yapılması Önerilen Çalışmalar
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Frekans 
(sıklık) %

Frekans 
(sıklık) %

75 50.0

114 76.0

2 1.3

Dernekler çoğalmalı. 3 2.0

122 81.3



Aile, doktor, öğretmen, rehber öğretmen ve yönetici arasında işbirliği sağlanması için yapılması 
gerekenler Tablo 22’de verilmiştir. Aile, doktor, öğretmen, rehber öğretmen ve yönetici gibi 
öğrenme güçlüğü olan çocuklarla ilgilenen bireyler arasında işbirliği sağlanmasında en yüksek 
oran “Çocuğun gelişimi ve durumu ile ilgili bilgileri paylaşmaları”, onu izleyen oranda ise 
“Çocuğun eğitimine yönelik ortak kararlar almaları” ve “Belli aralıklarla toplantı ve görüşmelerin 
yapılması” şeklinde bir sıralamada bulgular elde edilmiştir. Uzmanlar özellikle çocuğun duru-
munun bir ekip çalışması içinde gözden geçirilmesi ve ortak kararlar alınması konusunda ve 
belirli aralıklarla görüşmeler yapılması yönünde görüş bildirmişlerdir. Katılımcılardan bir kişi ise 
yasaların ortak paydada buluşması gerektiğini belirtmiştir.

 
Tablo 22. Aile, Doktor, Öğretmen, Rehber Öğretmen ve Yönetici
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Frekans 
(sıklık) %

105 70.0

23 15.3

133 88.7

128 85.3

Farkındalık çalışmaları yapılmalı. 17 11.3

14 9.3

89 59.3



Uzmanların hizmetiçi eğitim ihtiyacı duydukları alanlar Tablo 23’de verilmiştir. Uzmanların 
öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve eğitimlerine yönelik yeterliliklerini geliştirmek için hizmetiçi 
eğitime ihtiyaç duydukları alanların benzer yüzdelikte bir dağılım gösterdiği görülmektedir. 
Ancak öğrenme güçlüğü olan çocukların en gereksinim duydukları alan olan “Akademik beceri 
kazanımında” uzmanların hizmetiçi eğitim ihtiyacının %41,3 oranı ile en yüksek yüzdelikte 
olduğu göze çarpmaktadır. Bu ihtiyacı yine öğrenme güçlüğü olan çocukların önemli bir yetersi-
zliği olan çalışma becerileri izlemektedir. Diğer yüksek oranda elde edilen bulgular ise öğretim 
yöntem teknikleri ve sosyal beceri öğretimidir. Diğer seçeneğinde ise katılımcılar testlerle ilgili 
kursların düzenlenmesini önermişlerdir. 

Tablo 23. Uzmanların Hizmetiçi Eğitim İhtiyacı Duydukları Alanlar
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Frekans 
(sıklık) %

43 28.7

21 14.0

51 34.0

47 31.3

11 7.3

32 21.3

40 26.7

62 41.3



Uzmanların öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinin ailelerinden beklentileri Tablo 24’de verilm-
iştir. Uzmanların öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin ailelerinden beklentilerinde tüm maddel-
erde elde edilen oran yüksektir. %78’lik bir oranda “Verilen önerileri tutarlı bir şekilde yerine 
getirmeleri”, %66’lık oranda “Çocuklarının çalışma becerilerini desteklemeleri”, %55,3’lük oranda 
“Uyum ve davranış problemi ile baş etmek için gerekli desteği vermeleri”, %48’lik bir oranda ise 
“Akademik becerileri evde desteklemeleri” maddelerini işaretlemişlerdir. Bu bulgular uzmanların 
ailelerden hem önerilerini yerine getirmeleri hem de çalışma ve akademik becerilerini destekle-
melerini beklediklerini göstermektedir. Ayrıca öğrencinin uyum ve davranış eğitiminde de rol 
almaları gerektiği beklentisi içindedirler. Diğer seçeneğine katılımcılardan bazıları “Uzman 
görüşlerini dikkate almalı”, “Çocuklarının üstüne çok gitmemeli, moral bozmamalı” şeklinde 
beklentisini belirtmiştir.
 

Tablo 24. Uzmanların Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerinin Ailelerinden Beklentileri

43

Frekans 
(sıklık) %

40 26.7

62 41.3

117 78.0

83 55.3



Uzmanların öğrenme güçlüğü olan çocuklar için değerlendirmede yaptığı uyarlamalar Tablo 
25’de verilmiştir. Uzmanların değerlendirme uyarlamaları birbirine yakın yüzdelikte 
bulunmuştur. En fazla yapılan uyarlama sınav süresi ya da zamana ilişkin uyarlamalar olmuş, bu 
maddeyi sınav ortamı izlemiştir. Sınavlarda zorluğu azaltma, sınav tipinde uyarlama yapma, 
soruları azaltma gibi öğrenci performansına göre yapılacak düzenlemeler düşük yüzdeliktedir.
 

Tablo 25. Uzmanların Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar İçin Değerlendirmede Yaptığı 
Uyarlamalar
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Frekans 
(sıklık) %

15 10.3

uyarlamak yapıyorum.
31 20.7

uyarlama yapıyorum. 25 17.2

Sınav/ödev sorularını azaltıyorum. 25 17.2

36 24.1

41 27.6



Uzmanların öğrenme güçlüğü olan çocuklar için yaptığı öğretimsel uyarlamalar Tablo 26’da 
verilmiştir. Uzmanların yaptıkları öğretimsel uyarlamalar birbirine yakın yüzdelikte bulunmuştur. 
En fazla %38,7 oranı ile “Öğrenciden beklenen görevlerin tipinde (ders dinleme, not tutma, sözel 
yanıt verme vb.) uyarlama yapıyorum” ve %38 oranı ile “Öğretimin içeriğinde (ek öğretim 
amaçları belirlemek, öğretimin içeriğini basitleştirmek ya da farklılaştırmak gibi) uyarlamalar 
yapıyorum” maddelerini işaretlemişlerdir. Öğrenciden beklenen görevlerin zorluk düzeyinde 
uyarlama en az işaretlenen madde olmuştur. Diğer seçeneğine ise verilen bazı cevap “Basitten 
karmaşığa aşamalandırıyorum” şeklindedir.
 

Tablo 26. Uzmanların Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar İçin Yaptığı Öğretimsel Uyarlamalar
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Frekans 
(sıklık) %

uyarlamalar yapıyorum.
57 38.0

41 27.3

55 36.7

tutma, sözel yanıt verme vb) uyarlama yapıyorum. 58 38.7

uyarlamalar yapıyorum. 26 17.3



Psikiyatrist/Psikolog Bulguları ve Yorum

Bu araştırmada 10 psikiyatrist ve psikolog ile görüşülmüş ve 8 soru sorulmuştur. İlk soruda 
psikiyatrist ve psikologlara, “Ülkemizde öğrenme güçlüğüne yönelik tanılamanın doğru 
yapıldığına inanıyor musunuz?” sorusu yöneltilmiş ve 10 psikiyatrist ve psikologdan 9’u ‘hayır’ 
cevabını vermiştir. 
 
‘Hayır’ cevabını veren psikiyatrist ve psikoloğa “Neden doğru yapılmadığını düşünüyorsunuz?” 
Sorusu sorulmuş “Dilimize özgü, geçerlilik ve norm çalışmaları tamamlanmış ölçüm araçları yok, 
Sadece kısıtlı değerlendirme bataryası ile klinik çalışmalar yapılıyor. Sadece WISC-R kullanılan 
vakaların yeterince sağlıklı değerlendirilmediğini düşünüyorum. Çocukların 
değerlendirilmelerine yeterli özen gösterilmiyor. Çalışma davranışı gelişmemesi durumunda 
ÖÖG tanısı verilebiliyor. Eksik kalan tara�ar var. Eğitimlerdeki farklılıklar etkili” cevaplarını 
ulaşılmıştır. 

Psikiyatrist ve psikologlara ikinci soru olarak, “Ülkemizde öğrenme güçlüğüne yönelik tanılama 
zamanında yapılıyor mu?” diye sorulmuş, 10’undan 8’i ‘hayır’ cevabını vermiştir. Üçüncü soruda 
psikiyatrist ve psikologlara, “Ülkemizde öğrenme güçlüğünü tanılamaya yönelik farklı ve yeni 
ölçü araçlarına gereksinim var mı?” sorusu sorulmuş, 10’undan 9’u “var” cevabını vermiştir. “Bu 
ölçü araçları nelerdir?” sorusuna araştırmaya katılan psikiyatrist ve psikologlardan 7’si 
gereksinim olan ölçü araçlarını Gra�k 21’de olduğu gibi sıralamıştır. 
 
 
Gra�k 21. Gereksinim Olan Ölçü Araçları
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Dördüncü soruda psikiyatrist ve psikologlara tanı koymada izledikleri değerlendirme 
prosedürlerinin sıralaması istenmiştir. Verilen cevaplardan standart bir prosedürün izlenmediği 
anlaşılmıştır. Katılımcılardan 3’ü bu soruya cevap vermemiştir. 7’sinin sıralaması şu şekildedir. a) 
Psikiyatrik muayene, Öğrenme güçlüğü bataryası, WISC-R, Aile ve öğretmen için belirti tarama 
testi, b) Aile ve çocuk ile görüşme (detaylı öykü alma), Gerekli testler, Gözlem formları, c) 
Öğrenme güçlüğü bataryası, Nöropsikolojik testler, WISC-R, d) Klinik görüşme, WISC-R, Özgül 
Öğrenme Güçlüğü Bataryası, e) Aile ile görüşme, f ) Öğrenciyi gözleme, Aile ile görüşme, 
Ölçekleri uygulama, g) Okul formu, Aile ile görüşme, WISC-R.

Beşinci soruda psikiyatrist ve psikologların, öğrenme güçlüğü olan çocukları tanılama sürecinde 
kimlerin görüşlerinden faydalandıkları sorulmuş ve Gra�k 22’deki cevaplar alınmıştır.

 

Gra�k 22. Psikiyatrist ve Psikologların Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukları Tanılamada 
Görüşlerinden Faydalandıkları Kişiler
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Altıncı soruda psikiyatrist ve psikologların, öğrenme güçlüğü olan çocukları tanılama sürecinde 
en fazla neye ihtiyaç duydukları sorulmuş ve Gra�k 23’teki cevaplar alınmıştır.
 

Gra�k 23. Psikiyatrist ve Psikologların Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukları Tanılama 
Sürecinde En Fazla İhtiyaç Duydukları Alanlar 
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Psikiyatrist ve psikologlara yedinci soru olarak, “öğrenme güçlüğü olan çocukları izlemek 
amacıyla aile ya da okulla görüşmeler yapıyor musunuz?” sorusu sorulmuş ve hepsi ‘evet’ 
cevabını vermiştir.

Psikiyatrist ve psikologlara sekizinci soruda, yaptıkları görüşmeler ışığında aile ve okuldan 
beklentileri sorulmuş ve Gra�k 24’teki cevaplar alınmıştır.
 

Gra�k 24. Psikiyatrist ve Psikologların Aile ve Okuldan Beklentileri

Psikiyatrist ve psikologlardan elde edilen bulgular çerçevesinde tanılamada problemler olduğu 
ve ölçü aracı gereksinimi olduğu, değerlendirme prosedürlerinde farklı yollar izlendiği 
görülmektedir. Psikiyatrist ve psikologların hem tanılama hem de izleme sürecinde aile ve okul 
ile görüşmeler yaptığı belirlenmiştir.
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Bu bulgular ışığında ailelerin pro�li aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

• Araştırma grubunda bulunan annelerin %67,30’unun eğitim durumu ilkokul, ortaokul ve 
lise düzeyinde, babaların ise %52,7’sinin ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindedir. Annelerin 
yarısının çalışmadığı, babaların ise %94’ nün çalıştığı, ailelerin gelir durumunun yarısına 
yakın kısmının düşük olduğu, ailelerin çoğunlukla tek ve iki çocuk sahibi olduğu 
belirlenmiştir. 

• Ailelerin çocukları için ayrı eğitim ortamını tercih ettikleri, %68.7 oranında çocuklarının 
öğrenme güçlüğü olan çocuklar için açılmış bir okulda eğitim almalarını istedikleri, 
çocuklarının eğitimi için ailelerin yarısının 0-1500 liraya arasında bütçe ayırabildikleri 
bulunmuştur.  

Öğrenme güçlüğü olan çocukların pro�li aşağıdaki gibi özetlenebilir.

• Araştırma grubunda bulunan öğrenme güçlüğü olan çocukların cinsiyet bakımında 
erkeklerin sıklık oranın kızlara göre daha fazla olduğu ve 7- 10 yaş arası çocukların 
örneklemin yarını oluşturduğu bulunmuştur. 

• Okul öncesi dönemde tanılananların sadece %28 olduğu ve bu bulgu da tanı alma 
yaşlarının geciktiğini, tanılama yaşları ile fark edilme arasında çocukların yarısından 
fazlasının 6 aydan daha fazla süre olduğunu, bu da tanılama sürecinin uzadığını 
göstermektedir. 

• Öğrenme güçlüğü olan çocukların %87’ sinin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden 
destek eğitim hizmeti aldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öğrenme güçlüğü olan çocukların en fazla güçlük yaşadığı beceriler aşağıda 
özetlenmiştir.

• Aile bildirimine göre öğrenme güçlüğü olan çocukların en fazla okuma ve yazmaya karşı 
olumsuz tutum geliştirmede problem yaşadıkları, dilin kullanım, anlam ve sözdizimi 
bakından, evde ve okulda çalışma becerileri bakımından güçlükleri olduğunu, ev ödevi 
yapma becerileri bakımından ödev zamanın etkin kullanma, ödevi bitirme ve düzgün ödev 
yapmada problem yaşadıkları, sosyal beceriler bakımından yaşıtları ile ilişkiler kurma ve 
sosyal ortamın gerektiği kurallara uyma bağlamında güçlükleri olduğu bulunmuştur.
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Öğrenme güçlüğü olan çocuklarının eğitiminde ailelerin yaşadıkları sorunlar ve aile 
gereksinimleri aşağıda özetlenmiştir.

• Ailelerin %65’inin çocuklarının aldığı eğitimden memnun olmadıkları, memnuniyetsizlik 
sebeplerinin daha çok öğretime yönelik olduğu, 

•  Eğitim ve öğretimin iyileştirilmesi için okullarda özel eğitim uzmanın bulunmasını 
önerdikleri,

•  Uzman-aile işbirliğini sağlanması gereken konuların başında eğitim ortamının çocuğa göre 
düzenlemesi ve uyarlanması olduğu ve destek eğitim ihtiyacını vurguladıkları,

•  Okuldaki rehberlik biriminden ailelerin yarısından fazlasının memnun olmadıkları, rehber 
öğretmenden çocuklarının gelişimi ve durumu hakkında bilgilendirme ve uyumunu 
sağlamak için gerekli bilgilendirme yapma gibi rehber öğretmenin öncelikli görevlerini 
bekledikleri,

•  Okul-aile işbirliği için okul yönetici ve diğer personelin sorunlarını çözecek yönde 
çalışmalar yapması gerektiğini,

• Yüksek bir oranda en fazla rehabilitasyondan aldıkları eğitimden yarar sağladıklarını, 
rehabilitasyon merkezinden aldıkları destek eğitiminin etkili olması için süresinin artırılması, 
destek eğitimin okulla paralel gitmesi ve öğrenme güçlüğü konusunda uzman personelin 
çocukları ile çalışması gerektiğini,

• En fazla gereksinim duydukları hizmetin ise öğrenme güçlüğü konusunda bilgi ihtiyacı 
olduğunu, bunun yanı sıra aile eğitimine de ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.

 Bu sonuçlar; ailelerin kaynaştırmaya devam eden çocuklarının eğitiminden memnun 
olmadıklarını, çocuklarına destek eğitim verilmesi ve çocukları için uyarlamalar yapılması ve 
çocukları ile çalışan öğretmenlerin bu konuda uzmanlaşmış olması gerektiğini 
göstermektedir. Ailelerin özellikle öğrenme güçlüğü konusunda bilgi ve aile eğitim 
ihtiyacında oldukları da dikkat çeken bir bulgudur.

Uzman pro�li aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

• Öğrenme güçlüğü ile çalışan uzmanların sadece %30’ unun özel eğitim öğretmeni olduğu 
görülmektedir. Uzmanlar ailelerin tersine kaynaştırma eğitimi tarafında oldukları 
belirtmişlerdir. 



53

Öğrenme güçlüğü olan çocuklarının eğitiminde uzmanların gereksinimleri ve yaşadıkları 
sorunlar aşağıda özetlenmiştir.

• Uzmanların %65’ inin ise öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitiminde kendilerini yeterli 
hissettikleri ancak en zorlandıkları alan olarak, öğrenme güçlüğü olan çocukların en 
problemli olduğu akademik beceri ve çalışma becerisi kazandırmada olduğu göze 
çarpmaktadır. Uzmanlar öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitiminde akademik beceri 
kazandırma ve çalışma becerilerinde hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. 

•  Ülkemizde yapılması gereken çalışmalar açısından öğretmenlere sınıf içi destek ve 
danışmanlık hizmeti verilmesini önerdikleri ve öğretmenlerin hizmetiçi eğitime ihtiyacı 
olduğu,

• Çocukla ilgilenen uzman personel arasında işbirliğini sağlamak için çocukla ilgili bilgilerin 
paylaşılması, ortak kararlar alınması ve belirli aralıklarla toplantılar yapılması gerektiği, 
ailelerin ise uzmanların verdikleri önerileri tutarlı olarak yerine getirmeleri gerektiğini 
belirtmişlerdir.

Uzmanların yaptıkları uyarlamalar aşağıda özetlenmiştir.

• Uzmanlar öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitiminde yaptıkları uyarlamalardan 
değerlendirmede yaptıkları; sınav süresi ve zamanı ile sınırlı olduğu, sınav zorluğunu 
azaltma, sınav tipinde uyarlamalar, soruları azaltma gibi öğrenci performansına göre 
yapılacak uyarlamalarda uzmanların düşük yüzdelikte uyarlamalar yaptıkları

•  Öğretimsel uyarlamalar olarak en fazla öğrenciden beklenen görev tipinde uyarlamalar 
yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Uzman sonuçları incelendiğinde, uzmanlar her ne kadar kendilerini öğrenme güçlüğü olan 
çocukların eğitiminde yeterli bulduklarını bildirse de, hizmet içi eğitim gereksinimleri olduğunu 
ve en fazla akademik ve çalışma becerilerinde desteğe ihtiyaçları olduklarını bildirmişlerdir. 

Psikiyatrist ve psikologlardan elde edilen bulgular çerçevesinde tanılamada problemler olduğu 
ve ölçü aracı gereksinimi olduğu, değerlendirme prosedürlerinde farklı yollar izlendiği 
görülmektedir. Psikiyatrist ve psikologların hem tanılama hem de izleme sürecinde aile ve okul 
ile görüşmeler yaptığı belirlenmiştir.
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Öneriler

Araştırma bulguları çerçevesinde öneriler aşağıda yer almaktadır. Öğrencilerin problem 
yaşadıkları beceriler bakımından öneriler;

• Özellikle okuma ve yazma öğretimine güdülenme faktörünün eklenmesi öğrencilerin bu 
becerilere yönelik olumlu tutum geliştirmelerinde etkili olacaktır. 

• Çalışma becerilerinin ve akademik becerilerin öğretiminde kendini düzenleme 
stratejilerinin öğretimi kendini yönetme becerilerinin gelişmesinde faydası olacaktır.

Eğitim ortamların düzenlenmesi bakımından öneriler;

• Kaynaştırmada destek eğitim hizmetlerinin düzenlenmesi,

• Okullarda özel eğitimcilerin bulunması ve öğretimsel ve değerlendirmeye yönelik 
uyarlamalar bakımından sınıf öğretmenlerinin yeterliliklerinin artırılması gerekmektedir.

• İlköğretim düzeyinde destek eğitim sürelerinin okuma ve yazma kazanımlarını sağlama 
yönünde artırılmasının ve ortaokul düzeyinde ise branş derslerine dönük destek eğitimin 
verilmesi. Bu tür düzenlemelerin başarı düzeyini artıracağı beklenmektedir.

• Rehabilitasyon merkezlerinde sadece bu gruba program uygulayan birimlerin artırılması,

• Öğrenme güçlüğü gösteren çocukların çok büyük bir kısmının dil kullanım problemleri 
olduğu gözlemlenmektedir. Ancak rehabilitasyon sürecinde mevcut modüllerde dil 
amaçlarının olmaması bu alanda düzenleme yapılması gerektiğini göstermektedir.

• Disleksili bireylerin akademik başarısızlıktan kaynaklı öz güven eksikliği problemlerinin 
çözümünde grup eğitimlerinin faydalı olduğu gözlemlenmiştir. Ancak şu anki uygulamada 
RAM’lardan gelen raporların %95 de sadece bireysel eğitim önerilmektedir. RAM düzeyinde 
bu durumun göze alınması ve düzenleme yapılması önerilmektedir.

Öğretmen yetiştirme bakımından öneriler;

• Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının özellikle öğretim ve çalışma becerilerinde 
karşılanması,

• Öğrenme güçlüğü konusunda öğretmen yetiştirilmesi ya da özel eğitim öğretmenlerine 
öğrenme güçlüğü çocukların eğitimi konusunda yeterlilikler kazandırılması ve
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• Rehber öğretmenlerin aile ile işbirliği ve özel eğitim konusunda yeterliliklerinin artırılması önemlidir.

• Hizmet veren birimlerde öğrenme güçlüğü olan bireylerin eğitiminde çalışan eğitmen sayısı 
yetersizdir. Anılan bu eksikliğin giderilmesi için üniversitelerde bölüm açmak yerine zihinsel 
engelli, görme engelli eğitmeni gibi program alan bireyler ile eğitim fakültelerinin ilgili 
birimlerinden mezun olanların çok özel bir durum sergileyen disleksili bireylerin eğitimine 
özel eğitim uzmanı olarak atanması uzun vadede eğitim kalitelerini düşüreceğinden bu 
uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. Bu alanda çalışacak personelin özel eğitim bölümleri 
sayısı hızla artırılmalı ve yüksek lisans seviyesinde eğitimciler yetiştirilmelidir. 

• Özel Eğitim Uzmanı yetersizliğinin 2-3 aylık serti�ka programı veren dernekler tarafından 
verilmesinin acilen önüne geçilmelidir. 

Aileler bakımından öneriler; 

• Aile eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması,

• Çocuklarının eğitiminde söz sahibi olabilmeleri için işbirliği kurulması,

• Öğrenme güçlüğü konusunda bilgilendirilmeleri ve

• Öğrenme güçlüğüne yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının yapılması 
gerekmektedir.

Tanılama bakımından öneriler;

• Erken tanılama,

• Tanılama araçlarının geliştirilmesi,

• Çok yönlü değerlendirmelerin yapılması önerilmektedir.
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Beklentiler

Yapılan disleksi şurasında disleksili bireylerin rehabilitasyon merkezlerindeki kazanımları 
ihtiyaçları ve ailelerin beklentileri toplanmıştır. Buna göre not alınmış bazı ifadeler sunulmuştur. 
Bu ifadeler şu şekildedir;

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar özellikle kaynaştırma uygulamalarında çok ciddi sıkıntılar 
yaşamaktadır. Sistemde çocuklar kaynaşmayıp adeta arada kaynamaktadırlar. İlköğretim okulları için 
öğrenme güçlüğü seminerleri ile farkındalık artırılmalı ve öğretmenler için eğitimler düzenlenerek 
çocuklar için bireyseleştirme çalışmalarına önem verilmelidir. Öğretmenler kaynak oda eğitimi 
vermektedir ancak çocukların öğrenme stillerini bilmedikleri için hedef ulaşılmamaktadır.

Öğrenme güçlüğü olan çocukların ailelerine yönelik herhangi bir destek sistemi 
bulunmamaktadır. Tanılama yapıldıktan sonraki süreçlerde ne yapacakları ile ilgili ciddi bir 
problem yaşamaktadırlar. Hastane ve RAM’larda aileler bilinçlendirilmeleri gereklidir.

Öğrenme güçlüğü olan bireylerin eğitiminde çalışan eğitim personeli yetersizdir. Bu alanda 
çalışacak personelin özel eğitim bölümlerinde yeni bir alan açılmalı ya da yüksek lisans 
seviyesinde eğitimciler yetiştirilmelidir.

Özel eğitim hizmetlerinden en çok fayda gören grup öğrenme güçlüğü olan gruptur. Bu 
çocuklar doğru yönlendirildiklerinde kendi kendine yeter özgür bireyler olarak yaşamlarını 
devam ettirebilmektedir.  Ancak mevcut düzende kurumlar arası iletişimsizlik, sık sık değiştirilen 
yönergeler ve eğitmen yetersizliği yüzünden rahatlıkla eğitilebilecek olan bu çocukların özel 
eğitimden mahrum kaldığı da gözle görülen bir gerçektir. 
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Sayın anne-baba,

Bu araştırmanın amacı, sizlerin ve öğrenme güçlüğü olan çocuğunuzun eğitim ihtiyaçlarını 
belirlemektir. Bu araştırma, vereceğiniz bilgiler doğrultusunda sizlere ve çocuklarınıza sunulacak 
eğitim hizmetlerinin daha nitelikli hale getirilmesine katkı sağlayacaktır. Lütfen size verilen 
soruları dikkatlice okuyunuz ve sizi en çok ifade eden ya da size en yakın seçeneğin/seçenekler-
in önünde bulunan kutucuğa “x” işareti koyarak işaretleyiniz. Anket sorularına içtenlikle cevap 
vereceğinizi umar, yardımlarınız için teşekkür ederiz.

Çocuğunuz aşağıdaki alanlardan hangisi ya da hangilerinde güçlükler yaşıyor? İşaretleyiniz.

( ) Okuma

( ) Yazma

( ) Matematik

( ) Hepsi

Yukarıdaki soruda  “okuma”  “yazma”  ya da  “hepsi” şıkkını işaretlediyseniz anket sorularını 
cevaplamaya devam ediniz.

1. Anketi dolduran kişi

( ) Anne      ( ) Baba

2. Eğitim Durumu

Anne     Baba

( ) Okur-yazar değil   ( ) Okur-yazar değil

( ) İlkokul    ( ) İlkokul

( ) Ortaokul    ( ) Ortaokul

( ) Lise     ( ) Lise

( ) Üniversite    ( ) Üniversite

( ) Lisansüstü    ( ) Lisansüstü
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3. İş Durumu:

Anne     Baba

( ) Çalışıyor    ( ) Çalışıyor

( ) Çalışmıyor    ( ) Çalış mıyor

4. Ailenizin Aylık Gelir Durumu:

( ) ….. ( ) ….. ( ) ….. ( ) ….. ve daha fazla

5. Ailedeki çocuk sayısı:

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ve daha fazla

6. Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuğunuzun Cinsiyeti:

( ) Kız      ( ) Erkek

7. Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuğunuzun Doğum Tarihi (Gün/ay/yıl): ………………

8. Başka yetersizliği olan çocuğunuz var mı? Varsa aşağıda belirtiniz!

( ) Yok      ( ) Var Engeli nedir?.............................

9. Öğrenme güçlüğü olan çocuğunuz kaçıncı sınıfa devam ediyor? Belirtiniz!

…………………………………

10. Öğrenme güçlüğü olan çocuğunuzun ikinci bir yetersizliği var mı? Varsa belirtiniz!

( ) Yok      ( ) Var Varsa ikinci engeli nedir?.....................................

11. Öğrenme güçlüğü olan çocuğunuz aşağıdaki eğitim ortamlarından hangisine devam 
ediyor?

( ) Kaynaştırma    ( ) Diğer (Belirtiniz!)…………….
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12. Çocuğunuz öğrenme güçlüğü tanısını ne zaman aldı?

( ) Okul öncesi dönemde

( ) İlkokul birinci sınıfta

( ) İlkokul döneminde (2-3-4 sınıf )

( ) Ortaokul döneminde (5-6-7-8 sınıf )

( ) Lise döneminde ( 9-10-11-12 sınıf )

13. Çocuğunuzda öğrenme güçlüğü olduğunun fark edilmesi ile tanı alma zamanı arasın-
da ne kadar süre geçti?

( ) 3 aydan az

( ) 3- 6 ay arası

( ) 6 ay -1 sene arası

( ) 1 – 2 sene

( ) 2 seneden fazla

14. Öğrenme güçlüğü olan çocuğuzun ne tür bir eğitim ortamında eğitim almasını 
istersiniz?

( ) Öğrenme güçlüğü olan çocuklar için açılmış bir okulda

( ) Normal gelişim gösteren çocukların devam ettiği bir okulda

( ) Öğrenme güçlüğü olan çocuklar için açılmış bir sınıfta

15. Öğrenme güçlüğü olan çocuğunuzun eğitimi için ayırdığınız bütçe ne kadar?

( ) ….. ( ) ….. ( ) ….. ( ) ….. ve daha fazla

16. Çocuğunuzun okuma becerilerinde yaşadığı zorlukları işaretleyiniz. (Çocuğunuzda 
bulunduğunu düşündüğünüz birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)

( ) Henüz okuyamıyor

( ) Okuma hızı yavaş.

( ) Okurken çok hata yapıyor.
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( ) Okuduğunu anlamada problemler yaşıyor.

( ) Har�eri ters çevirerek okuyor (b yerine d gibi)

( ) Okurken har�erin yerini değiştiriyor.

( ) Okurken nefesini kontrol edemiyor.

( ) Okurken vurgu ve tonlama yapamıyor.

( ) Çok kısa süre okuyor, okumaktan çabuk sıkılıyor.

( ) Diğer (Belirtiniz!): ……………..

17. Çocuğunuzun yazma becerilerinde yaşadığı zorlukları işaretleyiniz? (Çocuğunuzda 
bulunduğunu düşündüğünüz birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)

( ) Har�eri çizmede zorluk çekiyor.

( ) Kitapta, defterde ya da tahtada yazılanları defterine yazarken zorluk çekiyor.

( ) Kendisine söylenen kelime/cümleleri yanlış yazıyor.

( ) Har�eri ters çevirerek yazıyor (b har�ni d olarak yazma gibi)

( ) Yazısı okunaklı değil.

( ) Çok kısa sürede yazmayı bırakıyor.

( ) Birkaç satır yazı yazması çok uzun zaman sürüyor.

( ) Not tutmada zorlukları var.

( ) Diğer (Belirtiniz!): ……………..

18. Çocuğunuzu dil ve iletişim becerilerinde yaşadığı sorunları işaretleyiniz. (Çocuğunuz-
da bulunduğunu düşündüğünüz birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)

( ) Yönergeleri anlamada problem yaşıyor.

( ) Kelime hazinesi sınırlı.

( ) Doğru cümle oluşturmada problem yaşıyor.

( ) Kendini ifade etmede güçlük yaşıyor.

( ) Konuşurken sesleri doğru çıkarmada problem yaşıyor.

( ) Olayları sırası ile anlatmakta güçlük çekiyor.

( ) Akıcı bir konuşması yok.
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( ) Hiç bir sorun yaşamıyor.

( ) Diğer (Belirtiniz!): ……………..

19.Çocuğunuzun çalışma becerileri ile ilgili yaşadığı güçlükleri işaretleyiniz.

(Çocuğunuzda yoğun olarak bulunduğunu düşündüğünüz en fazla üç seçeneği

işaretleyiniz)

( ) Dersi dinlemiyor.

( ) Derslere katılmıyor.

( ) Düzenli defter tutmuyor.

( ) Okula hazırlanmada problem yaşıyor.

( ) Evde derse başlamamak için direniyor.

( ) Günlük rutin programına ya da ders çalışma saatlerine uymuyor.

( ) Okul araç gereçlerini sürekli eve getirmeyi ya da okula götürmeyi unutuyor.

( ) Ders programında yer alan derslere göre derslerine belirli bir program dahilinde çalışmıyor.

( ) Sınav tarihlerini takip etmekte zorlanıyor.

( ) Sınavlara hazırlanmıyor.

( ) Ders araç gereçlerini, dolabını ve çantasını düzenlemede problem yaşıyor.

( ) Hiçbir sorun yaşamıyor.

( ) Diğer (Belirtiniz!) …………….

20. Çocuğunuzun ev ödevi yapma ile ilgili yaşadığı güçlükleri işaretleyiniz. (Çocuğunuzda 
yoğun olarak bulunduğunu düşündüğünüz en fazla üç seçeneği işaretleyiniz.)

( ) Ödevlerini yapmıyor.

( ) Birisi onunla birlikte yapmadığı sürece ev ödevini yapmıyor.

( ) Ödev konusunda her zaman doğruyu söylemiyor.

( ) Evde ev ödevini yaparken zamanının çoğunu boşa harcıyor.

( ) Ev ödevini tamamlamada başarısız.

( ) Ödevlerini yapması gerekenden çok uzun sürede yapıyor.
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( ) Genelde ödevlerini yetiştiremiyor.

( ) Dağınık veya baştan sağma ödevler yapıyor.

( ) Hiçbir sorun yaşamıyor.

( ) Diğer (Belirtiniz!) ……………..

21. Çocuğunuzun sosyal becerileri ile ilgili yaşadığı güçlükleri işaretleyiniz. (Çocuğunuzda 
yoğun olarak bulunduğunu düşündüğünüz en fazla üç seçeneği işaretleyiniz.)

( ) Grup çalışmalarına katılmıyor.

( ) Yaşıtları ile iyi ilişkiler kuramıyor.

( ) Arkadaşlarının oyunlarına katılamıyor.

( ) Okul kurallarına uymada güçlükler yaşıyor.

( ) Sosyal ortamların gerektirdiği kurallara uygun şekilde iletişim kuramıyor.

( ) Hiçbir sorun yaşamıyor.

( ) Diğer (Belirtiniz!)…………

22. Öğrenme güçlüğü olan çocuğunuzun aldığı eğitim ve öğretimden memnun musunuz?

( ) Evet      ( ) Hayır

23. “22.” soruya cevabınız  “Hayır”  ise hangi konularda memnun değilsiniz? (En fazla üç 
seçeneği işaretleyiniz.)

( ) Çocuğunuzun düzeyine uygun olarak öğretimin sunulmaması

( ) Sınıf mevcutlarının kalabalık olması

( ) Çocuğunuza yönelik uyarlamaların yapılmaması

( ) Öğretmen tutum ve davranışları

( ) Öğretmenin çocuğunuzun engeli ve yapılması gerekenler konusunda bilgi eksikliği

( ) Özel öğretim teknik ve yöntemlerinin uygulanmasında eksiklikler

( ) Çocuğunuzla ilgilenenlerin işbirliği içinde çalışmaması

( ) Başarısız olduğu konularda destek eğitimin verilmemesi

( ) Diğer (Belirtiniz)..............................
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24. Öğrenme güçlüğü olan çocuğunuzun aldığı eğitimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

için neler yapılmalıdır? (En fazla üç seçeneği işaretleyiniz.)

( ) Öğrenme güçlüğü olan çocukların aileleri örgütlenmeli ve çocukların eğitimleri ile ilgili daha 
fazla söz sahibi olmalılar.

( ) Aile danışmanlığı ve aile eğitimi hizmetleri yaygınlaştırılmalı.

( ) Öğrenme güçlüğüne yönelik ayrı okullar açılmalı.

( ) Okullarda özel eğitim uzmanları bulunmalı.

( ) Akranları ile aynı sınıfta destek eğitim verilerek eğitimleri yapılmalı

( ) Diğer (Belirtiniz!)......................

25. Okul yöneticileri- öğretmenler, rehber öğretmen ve çocuğunuzla ilgilenen diğer 
uzmanların hangi konularda işbirliği yapmasına ihtiyaç duyuyorsunuz. (En fazla üç 
seçeneği işaretleyiniz.)

( ) Eğitim ortamının çocuğunuza göre düzenlenmesinde

( ) Çocuğuma yönelik uyarlamaları yapmada

( ) Destek eğitim ihtiyacını karşılamada

( ) Tutarlı bir eğitim programı izlemede

( ) Olumsuz davranışlarını değiştirmede

( ) Sosyal uyumunu sağlamada

( ) Çocuğuma yönelik olumsuz tutumların değişmesinde

( ) Diğer (Belirtiniz!)......................

26. Okuldaki rehberlik birimin verdiği hizmetten memnun musunuz?

( ) Evet      ( ) Hayır

27. Rehber öğretmenlerin ne tür hizmetler sunmasını istiyorsunuz? (En fazla üç

seçeneği işaretleyiniz.)

( ) Aileyi, öğretmenleri ve yöneticileri çocuğumun durumu ve gelişimi hakkında

bilgilendirme.
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( ) Çocuğumun uyumunu sağlamak aileye gerekli yönlendirmeleri yapma.

( ) Öğretmenle işbirliği kurma.

( ) Çocuğumun okulda etkileşimde olduğu (sınıf arkadaşları, yönetici vb.) kişilerle tutum 
değişikliği çalışmaları yapma.

( ) Çocuğumla ilgili eğitim amaçlarının oluşturulmasında aileden görüş alma.

( ) Diğer (Belirtiniz!)......................

28. Okul-aile işbirliğinin sağlanması için neler yapılmalıdır? (En fazla üç seçeneği işaretleyiniz.)

( ) Okul yöneticileri, rehber öğretmen ya da öğretmenle her ihtiyacım olduğunda görüşme 
imkanımın olması.

( ) Sorunlarımı ve beklentilerimi okuldaki sorumlu kişilere rahatlıkla ifade edecek bir

ortam oluşturulması.

( ) Okuldaki yöneticiler ve öğretmenler sorunları çözecek yönde çalışmalar yapması.

( ) Görüşmelerde daha fazla zaman ayrılması

( ) Diğer (Belirtiniz): …………………………………………

29. Çocuğunuzun aldığı destek eğitim türünü işaretleyiniz.

( ) Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden destek eğitim hizmeti alıyor.

( ) Devam ettiği okulda destek eğitim odasında destek eğitim alıyor.

( ) Evde özel ders alıyor.

( ) Biz çalıştırıyoruz.

( ) Hiçbir özel eğitim desteği almıyor.

30. Çocuğunuz destek eğitim alıyorsa ne kadar zamandır alıyor? İşaretleyiniz.

( ) Bir yıldan az

( ) 1 ile 3 yıl arası

( ) 3 ile 5 yıl arası

( ) 5 yıldan fazla
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31. Çocuğunuzun aldığı destek eğitimin etkili olabilmesi için neler yapılması gerektiğini 
düşünüyorsunuz? (En fazla üç seçeneği işaretleyiniz.)

( ) Verilen destek eğitimin süresinin artırılması.

( ) Öğrenme güçlüğü konusunda uzman personelin çalışması.

( ) Verilen destek eğitimin okulla paralel gitmesi

( ) Yeterli ve uygun öğretim araç-gereçlerinin kullanılması.

( ) Düzeyine uygun öğretim programlarının uygulanması

( ) Diğer (Belirtiniz): ……………….

32. Çocuğunuzun eğitim yaşantısında genel olarak kazanımlarını aşağıdaki eğitimlerden 
hangisinden sağladığını düşünüyorsunuz?

( ) Sınıfta aldığı eğitim

( ) Okulda aldığı destek eğitim

( ) Rehabilitasyondan aldığı destek eğitim

( ) Evde özel ders

( ) Diğer (Belirtiniz): ……………………………………………

33. Öğrenme güçlüğü olan çocuğunuzun eğitim sürecinde en çok gereksinim 
duyduğunuz alanları işaretleyiniz. (En fazla üç seçeneği işaretleyiniz.)

( ) Eğitim masra�arımızı karşılamak için maddi yardıma gereksinim duyuyorum.

( ) Kendime, eşime ve diğer çocuklarıma ayırabilecek daha fazla zamana ihtiyaç duyuyorum.

( ) Öğrenme güçlüğü hakkında daha fazla bilgiye gereksinim duyuyorum.

( ) Çocuğumun eğitimine katılabilmek için aile eğitimine ihtiyaç duyuyorum.

( ) Çevreden gelen olumsuz tutumlarla başetmede desteğe ihtiyaç duyuyorum.

( ) Diğer (Belirtiniz): ……………………………………………

Anketi cevapladınız için teşekkür ederiz.



UZMAN
ANKETİ
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Sayın uzman,

Bu araştırmanın amacı, sizlerin görüşlerine dayalı olarak öğrenme güçlüğü olan çocukların 
eğitim ihtiyaçlarını belirlemektir. Bu araştırma, vereceğiniz bilgiler doğrultusunda öğrenme 
güçlüğü olan çocuklara sunulacak eğitim hizmetlerinin daha nitelikli hale getirilmesine katkı 
sağlayacaktır. Lütfen size verilen soruları dikkatlice okuyunuz ve sizi en çok ifade eden ya da size 
en yakın seçeneğin/seçenkelerin önünde bulunan kutucuğa “x” işareti koyarak işaterleyiniz. 
Anket sorularına içtenlikle cevap vereceğinizi umar, yardımlarınız için teşekkür ederiz.

1. Mezun olduğunuz anabilimdalı/bölüm

( ) Özel eğitim öğretmenliği

( ) Eğitimde psikolojik hizmetler

( ) Sınıf öğretmenliği

( ) Psikoloji

( ) Diğer Belirtiniz!...............

2. Kurumdaki Göreviniz

( ) Özel Eğitim Öğretmeni

( ) Sınıf Öğretmeni

( ) Rehber Öğretmen

( ) Psikolog

( ) Diğer Belirtiniz!..............

3. Mesleki tecrübeniz kaç yıldır?

( ) 1 - 3 yıl arası  ( ) 4 - 8 yıl arası  ( ) 8 - 17 yıl arası       ( ) 18 yıl ve daha fazla

4. Öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimi konusunda kendinizi yeterli hissediyor 
musunuz?

( ) Evet     ( ) Hayır
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5. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle çalışırken en zorlandığınız alan hangisi?

( ) Davranış problemleri

( ) Dikkatini toplama ve sürdürme

( ) Çalışma becerilerini kazandırma

( ) Kişisel organizasyon becerilerini kazandırma

( ) Dil ve iletişim becerilerini kazandırma

( ) Akademik becerileri kazandırma

( ) Diğer Belirtiniz!........

6. Sizce öğrenme güçlüğü olan çocuklar ne tür bir eğitim ortamında eğitim almalı?

( ) Öğrenme güçlüğü olan çocuklar için açılmış bir okulda

( ) Normal gelişim gösteren çocukların devam ettiği bir okulda

( ) Öğrenme güçlüğü olan çocuklar için açılmış ayrı bir sınıfta

7. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarla ilgili ülkemizde ne tür çalışmaların yapılması gerek-
tiğini düşünüyorsunuz? (En fazla üç seçeneği işaretleyiniz.)

( ) Öğrenme güçlüğünde uzman öğretmen yetiştirilmeli.

( ) Öğretmenlere öğrenme güçlüğüne yönelik hizmetiçi eğitimler verilmeli.

( ) Öğrenme güçlüğü olan çocuklar için ayrı okullar açılmalı.

( ) Dernekler çoğalmalı.

( ) Öğretmenlere sınıf içi destek ve özel eğitim danışmanlığı hizmetleri verilmeli.

( ) Farkındalık çalışmaları yapılmalı.

( ) Devlet bu çocukların eğitimi için ödenek ayırmalı.

( ) Aile eğitim çalışmaları yaygınlaştırılmalı.

( ) Diğer Belirtiniz!….......
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8. Aile, doktor, öğretmen, rehber öğretmen ve yönetici gibi öğrenme güçlüğü olan 
çocuklarla ilgilenen bireyler arasında işbirliği sağlanması için neler yapılması gerektiğini 
düşünüyorsunuz? (En fazla üç seçeneği işaretleyiniz.)

( ) Belli aralıklarla toplantı ve görüşmelerin yapılması

( ) İnternet, telefon gibi iletişim araçlarını kullanarak iletişim kurmaları

( ) Çocuğun gelişimi ve durumu ile ilgili bilgileri paylaşmaları

( ) Çocuğun eğitimine yönelik ortak kararlar almaları

( ) Diğer Belirtiniz! ...........

9. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve eğitimlerine yönelik yeterliliğinizi geliştirmek için 
hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunuz alanlar neler? (En fazla üç seçeneği işaretleyiniz.)

( ) Öğretim yöntem ve teknikleri

( ) Bireysellleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlama

( ) Çalışma becerilerinin kazandırılması

( ) Sosyal beceri öğretimi

( ) Sınıf yönetimi

( ) Davranış değiştirme

( ) Dil ve iletişim becerilerinin kazandırılması

( ) Akademik becerilerin öğretimi

( ) Diğer Belirtiniz! ..............

10. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinizin ailelerinden ne tür beklentileriniz var? (En 
fazla üç seçeneği işaretleyiniz.)

( ) Akademik becerileri evde desteklemeleri

( ) Çocuklarının çalışma becerilerini desteklemeleri

( ) Verilen önerileri tutarlı bir şekilde yerine getirmeleri

( ) Uyum ve davranış problemi ile başetmek için gerekli desteği vermeleri

( ) Diğer Belirtiniz! .............
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11. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar için değerlendirmede ne tür uyarlamalar yapıyor-
sunuz. (En fazla üç seçeneği işaretleyiniz.)

( ) Sınav/ödevlerin zorluğunu azaltıyorum.

( ) Sınavlarda/Ödevlerde öğrenciden beklenen tepki tipinde (İşaretleme yapma, kısa caveplı   
sorulara cevap verme gibi) uyarlamak yapıyorum.

( ) Sınav tipinde (Yazılı sınavlar yerine sözlü sınav gibi) uyarlama yapıyorum.

( ) Sınav/ödev sorularını azaltıyorum.

( ) Sınav ortamına ilişkin uyarlamalar yapıyorum.

( ) Sınav süresi ya da zamanına ilişkin uyarlamalar yapıyorum.

12. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar için ne tür öğretimsel uyarlamalar yapıyorsunuz? (En 
fazla üç seçeneği işaretleyiniz.)

( ) Öğretimin içeriğinde (ek öğretim amaçları belirlemek, öğretimin içeriğini basitleştirmek ya da 
farklılaştırmak gibi) uyarlamalar yapıyorum.

( ) Öğretim sunumunda uyarlamalar yapıyorum.

( ) Öğretim materyallerinde uyarlamalar yapıyorum

( ) Öğrenciden beklenen görevlerin tipinde (ders dinleme, not tutma, sözel yanıt verme vb) 
uyarlama yapıyorum.

( ) Öğrenciden beklenen görevlerin zorluk düzeylerinde uyarlamalar yapıyorum.

( ) Diğer Belirtiniz!......…….

Anketi cevapladınız için teşekkür ederiz.



PSİKİYATRİST
ANKETİ
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Psikiyatrist/Psikolog sorulacak sorular:

1. Ülkemizde öğrenme güçlüğüne yönelik tanılamanın doğru yapıldığına inanıyor musunuz?

( ) Evet      ( ) Hayır

Neden?.................................................

2. Ülkemizde öğrenme güçlüğüne yönelik tanılamanın zamanında yapıldığına inanıyor 
musunuz?

( ) Evet      ( ) Hayır

3. Sizce ülkemizde öğrenme güçlüğünü tanılamaya yönelik farklı ve yeni ölçü araçları 
gereksinim var mı?

( ) Evet      ( ) Hayır

Nedir?..................................

4. Tanı koymada hangi değerlendirme prosedürlerini izliyorsunuz? Sırası ile söyler misiniz?

5. Tanılama sürecinde kimlerin ve/veya hangi meslek gruplarının görüşlerinden 
yararlanıyorsunuz?

6. Öğrenme güçlüğü olan çocuğu tanılama sürecinde en fazla neye ihtiyaç duyuyorsunuz? 
(aile okul işbirliği, tanılam ortamı vb.)

7. Öğrenme güçlüğü olan çocuğu izlemek amacıyla aile ya da okulla görüşemeler yapıyor 
musunuz?

( ) evet      ( ) hayır

8. 8. soruya cevabınız “evet” ise bu görüşmelerde aileden ve okuldan beklentileriniz nedir?








