
                                                                                    

NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKTA KULLANILAN DEĞERLENDİRME 

TESTLERİ: 

1. Duysal-Motor Algı Değerlendirme testleri 

Ayres’in Güney Kaliforniya Duysal Bütünlük Testleri: Uzaysal hareket ve pozisyon 

(vestibüler sistem), vücut pozisyon duyusu (proprioseptif sistem), dokunma 

duyusu (taktil sistem), motor planlama becerileri (praksis), görsel algılama (el göz 

koordinasyon ve görsel ayırt etme) ve diğer becerileri kapsayan 17 alt testten 

oluşur. Bu testler nörogelişimsel bozukluğu (öğrenme güçlüğü gibi) olan tüm 

bireylerde kullanılmaktadır. 

Parham Duysal Sürecin Değerlendirme Testi: İşitme sistemi, tat ve koku sistemi, 

proprioseption sistemi, taktil (dokunma) sistemi ve vestibüler sistem 

bölümlerinden oluşur. Ebeveyn tarafından doldurulur, 63 soru vardır, her soru 1 

ile 5 arası puanlanır ve toplam puana göre değerlendirilir. Çocuğun hangi duyusal 

işleminde problem varsa belirlenir ve tedavinin takibi yapılır. 

Dunn Duyu Profili Değerlendirme Testi: İş ve uğraşı terapisti Winnie Dunn 

tarafından geliştirilmiştir. Dört farklı yaş grubuna uygulanan testlerden 

oluşmuştur; bebek duyusal profil (0 -3 yaş arası bebeklere uygulanır), duyusal 

profil (3-10 yaş arası çocuklara uygulanır), erişkin duyusal profil (10 yaş üstü 

kişilere uygulanır) ve okul için duyu profilidir. Duyusal profil, etkilenme düzeyi 

fark etmeksizin 3 ile 10 yaş arasında tüm özür gruplarında kullanılabilir. Bu testin 

en çok kullanılan özür grubu ise yaygın gelişimsel bozukluğu olanlardır. Duyusal 

profil çocuğun günlük yaşamında birebir iletişimde olduğu kişi tarafından 

tamamlanır. Her bir madde kendi içinde 1-5 arasında puanlanır. Testi uygulama, 

skorlama ve yorumlama oldukça kolaydır. Elde edilen sonuçlar çocuğun hem o anki 

performansını yansıtır hem de müdahale edilmesi gereken durumlarını gösterir. 

2. GMFM:  

Kaba motor değerlendirme testi:  Çocukların fiziksel aktiviterini 

değerlendirmek ve kaba motor seviyelerini belirlemek için kullanılır. 



3. Zeka Testleri: 

WISC –R  Çocuklar için Zeka Testi :  6 -16 yaş arası çocuklarda uygulanabilen 

çocukların zeka düzeylerini içerisindeki alt testleri ile geniş ve kapsamlı bir 

şekilde ölçebilen problemi tespit eden ve düzeltilmesi yönünde yol gösterici olan 

zeka testidir. 

Catell 2A Zeka Testi: 7 yaş 6 ay ile 14 yaş lise dönemi çocuklarına uygulanan zeka 

testidir. Zekanın soyut alandaki işlevini saptar ve 25 dakika süren bir zeka 

testidir.  

Alexander Pratik Yetenek Zeka Testi: Zekanın özel bir komponentini ölçen, 

küplerden oluşmuş, çocukların analitik düşünme becerisini ve zekasını ölçen özel 

bir testtir. 

Porteus Labirentleri Testi: Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir 

şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir. Soyut düşünce ve genel yeteneği 

ölçmeyi amaçlamaktadır. 

Good Enough Testi(Bir insan çiz testi ): Zeka, zihinsel gelişim ve aile tanımayı 

hedefleyen bir testtir. Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit 

edilebildiği, özel zeka testidir. Resimlerle  ve çizim gücüyle ölçüm yapılır. 

4. Kişilik Analiz Testleri (Psikolojik Testler) 

TAT (Tematik Algı Testi):Sosyal kişiliğin,  insanlar arasındaki ilişkilerde ve 

çevrenin algılanmasında kullanılır. Kişilik yapılarını araştırmaya yönelik olarak 

kullanılan bir testtir. Güncel haliyle 31 resimli karttan oluşur. Kişilerden bu 

resimlerin bazıları hakkında hikaye anlatmaları istenir, bu sayede bilinçli olarak 

yapılandırılmamış uyaranlardan kişisel olarak ne algıladıklarını ortaya koymak ve 

yorumlamak amacıyla işleyen bir yöntemdir. 

CAT (Çocuklarda Tematik Algı Testi):  3-10 Yaş arasındaki çocukların kişilik ve 

davranışlarının altında yatan temelleri psikolojik olarak değerlendiren testtir.  

Luissa Duss testi: Kişilik komplekslerini ölçmeyi amaçlamıştır. Yarım bırakılmış ve 

çocuk tarafından tamamlanması istenen 10 hikayeden oluşur. Hikayeler çocukların 

anlayacağı ve ilgileneceği şekilde düzenlenmiştir. Çocukların ruhsal dünyalarına 

inmeyi amaçlayan, her bir hikaye ile belli bir arayışı olan yarı yapılandırılmış 

psikolojik testtir (kuş hikayesi, kuzu hikayesi gibi). 



Draw A Person testi: Çocuğa yönerge doğrultusunda  çizdiği insan figürü üzerine 

sorulan sorular ve yapılan  görüşmeyle, psikolojik değerlendirme imkanı sağlayan 

tekniktir. Çizdiği insan figürünün çocuğun kendisi ve çevresiyle ilgili tutumunu 

yansıttığı düşünülür. Çocuğun çizdiği bir insan resmi ile kişilik analizi yapabilen, 

davranışlarını ve altında yatan motivasyonları açıklayabilen, özel bir katalog ile 

değerlendirilen yarı yapılandırılmış psikolojik testtir. 

Aile Çiz Testi:  Aile çizimi testi çocuğun aile içi ilişkilerini nasıl değerlendirdiğini, 

aile de kendisini nerede gördüğünü, ailedeki diğer bireylerle ilişkilerini 

değerlendirme imkanı sağlayan psikolojik tekniktir. Çocuğa renkli boya kalemleri, 

silgi, kurşun kalem ve  A4 kağıt verilerek çizim yapması istenir.  

Terapötik Kart Testi:  Kişinin iç dünyasını, kendini algılama biçimini, ilişkilerini, 

geliştirmek istediği özelliklerini değerlendirerek terapi desteği veren analitik bir 

testtir. Terapötik kartlar bireysel veya grup danışmanlığında, eğitimler sırasında 

kullanılabilir. Kartlar ayrıca oyun oynamak ve kişiler arası etkileşimi geliştirmek 

için de eğlenceli ve anlamlı bir araç olabilir. 

Kukla İle Cümle Tamamlama Testi: Çocukların kuklalarla ilişkisi bir anlamda 

hayvanlarla olduğu gibidir. Kendisi yerine kukla üzerinden iletişime geçilmesi en 

dirençli çocuğun bile ilişki kurabilmesini kolaylaştırır. Bu test çocuğun kendisi ve 

çevresinde kendisi için önemli olan kişilerle ilişkileri, hayalleri, kaygıları ile 

doğrudan ifade etmekte güçlük çekebileceği pek çok konuyu ifade edebilmesine 

yardımcı olur. 

BEIER cümle tamamlama testi : Bireyin paylaşamadığı, duygu ve düşüncelerini 

anlamaya yönelik bir testtir. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle, 

ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını vb. duygu ve 

düşüncelerini yansıtır. Bireyin iç dünyasına ait bilgiler edinmek istendiği zaman 

kullanılır. Yansıtma tekniklerinden olan test, 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara 

uygulanmaktadır geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve 

duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da 

kullanılmaktadır. Bu testle okul, işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan 

sorunlarda tespit edilmektedir. 

Good Enough Testi: Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, 

özel bir çeşit zeka testidir. “Bir kişinin resmini yapmanı istiyorum. Yapabileceğin 



en iyi resmi yap. Zamanını al ve çok dikkatli çalış. Çok uğraşın ve yapabileceğiniz 

güzel bir resmi görün. ” 

Bender Gestalt Algı Testi: 5 yaş 6 ay ile 11 yaş arasındaki çocukların algılama 

becerisi ölçen ve yaşına göre algılama düzeyini objektif olarak sunabilen bir 

testtir. Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test 

olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, 

fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon 

vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, 

çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi). 

 Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE): 0-6 yaş aralığındaki çocukların 

gelişimsel sorunlarını tespit etmek amacıyla ebeveyne/bakım veren kişinin 

bilgisine başvurularak yapılan, bir değerlendirme aracıdır. Çocuğun gelişimsel 

durumu, dil-bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri-öz bakım 

alanlarındaki gelişim düzeyi kronolojik yaşı ve yaşıtlarına göre testle ayrıntılı bir 

şekilde bakılabilmektedir.  

Peabody Resim Kelime Testi: Çocuklarda alıcı dil becerilerini, kelime dağarcığını 

ve resimlerle kelime(kavram) gelişimini belirlemek için kullanılan bir performans 

testidir. 2-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Test, 8 yaşından küçük (A 

formu-100 madde) ve 8 yaşından büyük (B formu-150 madde) olmak üzere iki 

farklı formdan oluşmaktadır. Çocuğa kartın üzerindeki dört resimden söylenilene 

uygun resmi göstermesi istenir. Doğru gösterdiği resimler puanlanır. Kronolojik 

yaşına göre çocuğun alıcı dil yaşı belirlenir. Test sonucuna göre dil gelişimiyle ilgili 

önlem alınması veya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi 

sağlanır.  

Aile Çiz Testi:  Aile ilişki dinamiklerini ve çocuğun aile içinde kendini nasıl 

gördüğünü ve ailesini nasıl algıladığını değerlendiren bir testtir. 

5. Gelişim Testleri 

Denver Gelişim Testi  (0- 6 yaş): 4 ana gelişim alanı hakkında bize ayrıntılı bilgi 

vermektedir. 

Dil gelişimi: Dil gelişimi ile zeka rasında çok yakın ilişki olduğu düşünülmektedir. 

Kişisel Sosyal gelişim: Çocuğun kendini ifade etmesi ve toplum içerisinde kendi 

kişiliğini ortaya koyması olarak tanımlanmaktadır.  



İnce ve Kaba motor gelişim: Öz bakım becerileri dediğimiz ve fiziksel beceriler 

dediğimiz yetenekleri kapsamaktadır. Çocuğun yürümesi, tutması, koşması, 

merdiven çıkmasına, yemek yemesi, tuvaletini yapması, üstünü giyinmesi vb. 

yetenekleri kazanıp kazanmadığını ölçmektedir.           

AGTE:  0-6 Yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa 

yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir. 

 Gesell Gelişim Testi: 3-7 yaş okul öncesi çocukların; zeka gelişimlerinin yaşlarına 

göre ne düzeyde olduğu ile ilgili genel bilgiler verir. Test okul öncesi çocukların 

görsel algı, görsel motor koordinasyon, küçük kas becerileri ve genel zeka 

gelişimleri ile ilgili yorumlarda bulunulabilir.  

Peabody Resim Kelime Testi:  3-10 Yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit 

edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime 

eşleştirme testidir. 

 Metropolitan Okul Olgunluk Testi: Ölçek türü; talimatı anlama ve başarma 

üzerine kurulu bir performans testidir. Bireysel olarak uygulanmaktadır. Test 5-

6 yaş çocuklara uygulanmaktadır. Çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını 

ölçen, bir okul olgunluk testidir. 

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi: Görsel algı; görsel uyaranları tanıma, ayırt 

etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkilendirerek yorumlama yeteneğidir. Görsel 

algılama sorunu olan çocuklar; okuma,yazma,aritmetik gibi akademik performansla 

ilişkili becerilerde güçlük yaşamaktadırlar. Test çocuklardaki görsel algı problemi 

veya göz-motor problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa 

karar vermek amacıyla kullanılabilir. Test 4-8 yaş arasında olan çocuklara 

bireysel ve grup şeklinde uygulanır. Frostig bir kalem kâğıt testi olup, görsel 

algıyı 5 algısal beceri üzerinden değerlendirir. El-Göz Koordinasyonu, Şekil-Zemin 

Ayırımı Algısı, Şekil Sabitliğinin Algılanması, Mekanla Konumun Algılanması,         

Mekansal İlişkilerin Algılanmasını ölçen alt testler bulunmaktadır. 

6. Dikkat ve Algı Testleri 

Bender Gestalt Algı Testi: Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için 

gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, 

regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle 

regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ 



geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan 

hastalanmalar gibi). 5 yaş 6 ay ile 11 yaş arasındaki çocukların algılama becerisi 

ölçen ve yaşına göre algılama düzeyini objektif olarak sunabilen bir testtir. 

Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş ve üzerindeki kişilere bireysel olarak uygulanır. 

Benton Görsel Bellek Testi, görsel belleği; görsel algılama ve motor 

yeteneklerden ayırt etmektedir. Uygulama ve değerlendirme biçimi çocuk ve 

yetişkinlerde birbirinden farklıdır. Kartlar basit ve zor şeklinde karışık sırada 

verilmiştir. 

Burdon Dikkat Testi: Çocukluk çağının en sık görülen bozukluklarından olan Dikkat 

Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) akademik,sosyal ve psikiyatrik 

sorunlara yol açabilmekte,çocuğu olduğu kadar aileyi ve çevreyi de 

etkilemektedir. Burdon Dikkat Testi; çocuğun dikkat gücünü ölçmek amacıyla 10-

20 yaş arasındaki kişilere uygulanan bir testtir. Öğrenme ve davranışı kontrol 

edip izleyen zihinsel düzenleyicilerin merkezi ‘dikkat’dir. DEHB; en belirgin 

özelliklerinden biriyse kalıcı ve sürekli olan dikkat süresinin kısalığıdır. Dikkat 

Eksikliği yaşayabileceği ile ilgili şüphe duyulan bireyleri belirlemek amacıyla gruba 

ya da bireysel olarak uygulanabilmektedir. Çocuğa bir sayfa üzerine karışık sırada 

dizilmiş harfler verilir. Yönergede verilen belli harflerin altının kalemle çizilmesi 

istenir.Danışanın yaptığı hata oranı kağıttaki çizilen çizgilerin geneline bakılarak 

değerlendirilir ve yorumlama yapılır.  
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