
NÖROPSİKOLOJİK  DEĞERLENDİRME 
 

Nöropsikolojik değerlendirme nedir? 

Nöropsikolojik değerlendirme bilişsel, davranışsal, duygusal ve sosyal işlevlerin, bir dizi test ve 

teknik kullanılarak ayrıntılı şekilde incelenmesidir. Nöropsikolojik değerlendirmede çeşitli 

işlevler sistematik bir şekilde test edilir. Bu işlevler şunlardır: 

 

 Zihinsel işlevler (zeka) 

 Dikkat  

 Bellek ve öğrenme 

 Problem çözme ve soyutlama 

 Planlama ve organizasyon 

 Algısal beceriler  

 Mekansal beceriler 

 Motor beceriler 

 Dil ve konuşma 

 Akademik beceriler 

 Duygusal, sosyal, davranışsal işlevler ve kişilik özellikleri 

 

Nöropsikolojik değerlendirmeye ne zaman ihtiyaç duyulur? 

Duygusal, sosyal, akademik, işlevsel ve iletişimsel sorunların gözlemlendiği durumlarda yapılan 

nöropsikolojik değerlendirme kişinin tanı, tedavi ve rehabilitasyon programının önemli bir 

parçasıdır. Bilişsel fonksiyonlar ve işlevsellik üzerinde olumsuz etkileri olmasından dolayı, 

nöropsikolojik değerlendirmenin mutlaka gerektiği problemler şunlardır: 

 

 Travmatik beyin hasarı 

 Öğrenme güçlükleri 

 Dikkat eksikliği  

 Epileptik nöbetler 

 Zehirli kimyasallara maruz kalma 

 Bazı tıbbi hastalıklar ve tedaviler 

 Psikiyatrik ve nöropsikiyatrik bozukluklar (Yaygın gelişimsel bozukluklar, Tourette 

Sendromu, anksiyete, depresyon vb.) 

 Genetik bozukluklar (Turner Sendromu, Williams Sendromu vb.) 



Test sonuçları ne fayda sağlar? 

Değerlendirme nedenine bağlı olarak, test sonuçları şu faydaları sağlar: 

 Tanı koymak veya daha önceden konulan tanıyı kesinleştirmek  

 Kişinin rehabilitasyon ve eğitim programına, akademik veya iş ve meslekle ilgili programına 

rehberlik edecek güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koyacak profili ortaya koymak 

 Daha önce yapılan bir değerlendirme varsa, arada geçen süre içinde tedavinin sağladığı 

değişimleri görmek 

 Gerekli hallerde başka bir uzmana (örn; eğitimci, nörolog, psikiyatrist, psikoterapist) 

yönlendirme yapmak ve bu yönlendirmede ayrıntılı bir analizi beraberinde sunmak 

 
Nöropsikolojik değerlendirme nasıl yapılır? 

Nöropsikolojik değerlendirme genellikle 3-4 oturum şeklinde yapılan 6-8 saat süren bir 

çalışmadır. Kişinin ihtiyaçlarına ve ulaşılmak istenilen bilginin ne olduğuna bağlı olarak 

değerlendirme süresi değişiklik gösterebilir. İlk oturumda, problem hakkında en kapsamlı 

anlayışa sahip olabilmek için bilgi verebilecek aile üyelerinin de yer aldığı aile görüşmesi 

yapılarak başvuru nedeni, sunulan problem hakkında ayrıntılı bilgi ve gelişimsel tarihçe alınır. 

İkinci oturumda birebir çalışmayı gerektiren, çoğunluğu masa başında gerçekleştirilen bir dizi 

test uygulanır. Üçüncü oturumda genellikle test uygulamaları tamamlanır. Son oturumda, 

değerlendirme sürecinde edinilen bilgi başvuran ve ailesiyle paylaşılır, bu bilgilerin günlük 

hayattaki uzantıları tartışılır ve yol gösterici önerilerde bulunulur. Başka bir uzman tarafından 

merkeze yönlendirilme yapıldığı durumlarda, hazırlanan rapor başvuranın ve ailesinin bilgisiyle 

ilgili uzmana iletilir.  

 

Öğretmenler hangi nedenlerle öğrencilerini nöropsikolojik değerlendirme için 

yönlendirilebilir? 

 Öğrencinin öğrenme güçlüğü veya dikkat eksikliği probleminin olup olmadığını öğrenmek 

için 

 Öğrencinin öğrenmesini zorlaştıran nöropsikolojik sebepleri anlamak için  

 Daha önceden başarılı olan bir öğrencinin başarısındaki düşüşün nedenlerini anlamak için 

 Öğrenme güçlüğü veya dikkat eksikliği olan öğrencinin akademik uyumunu sağlayacak 

gerekli önerileri öğrenmek ve akademik müdahalede bulunabilmek için 

 Dikkat veya öğrenme problemine neden olan nörolojik veya psikiyatrik bir faktör olup 

olmadığını öğrenmek için 

 



Tüm nöropsikolojik değerlendirmeler aynı mıdır? 

Hayır. Her nöropsikolojik değerlendirme, başvuran kişinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilir. 

Kişinin güçlü ve zayıf alanlarının en iyi şekilde anlaşılmasını sağlayacak olan testler ve teknikler 

seçilir, uygulanır ve yorumlanır.  

 

Nöropsikolojik değerlendirme kaç yaşında yapılır? 

Bir problemin varlığından şüphelenildiği takdirde, her yaşta yapılabilir. 

 
Nöropsikolojik değerlendirmeyi belirli periyotlarda tekrarlamak neden önemlidir? 

İlk değerlendirmeden sonra yapılan müdahalelerin etkisini gözlemleyebilmek ve bireyin zaman 

içindeki gelişimini takip edebilmek için belirli periyotlarda takip değerlendirmeleri yapmak 

önemlidir.  

 
BÜPAM’da Nöropsikolojik değerlendirmeyi kimler yapar? 

BÜPAM’da Nöropsikolojik değerlendirmeler, uzman klinik psikologlardan oluşan bir ekip 

tarafından yapılmaktadır. 


