
K R İ Z 

Kriz Dergisi 3 (1-2) 159-166 

NÖROPSİKOLOJİK TESTLERİN TÜRK ÖRNEKLEMİ ÜZERİNDE 
DEĞİŞİK YAŞ VE EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE 
STANDARDİZASYONU* 

Sırel KARAKAŞ" Erol BAŞAR*" 

PROJENİN RASYONEL VE AMAÇLARI 

Psıkofızyolojı bilimi bılışsel/zıhınsel yanı psikolo
jik olaylarla organızmık yapı ve süreçlerin ilişkisinin 
incelendiği bir alandır Açıklamayı amaçladığı ola
yın doğası uyarınca psıkofızyolojı, biyolojik bilimler
le davranış bilimlerinin bıraraya geldiği, incelenen 
olayların bir gereği olarak da, ayrıca, teknik bilgi ve 
beceriye sahip uzmanların yer aldığı, dısıplınler-
arası bir bilim dalıdır Psıkofızyolojıdekı çalışmala
rın bir bölümünde, bılışsel/psıkolojık olaylarla ılışkı-
lendırılen yapı ve süreçler biyokimyasal içerikli 
olup, doğası gereği bu tur çalışmalar daha çok kli
nik vakalar veya ınsan-altı canlılarda yürütülmekte
dir Psıkofızyolojı çalışmalarının önemli bir bölü
münde ise, bilişsel olaylar ele alınmaktadır Bu 
olaylar, organızmık olaylardan elektrofızyolojık içe
rikli olanlarla ılışkılendırılmektedır Psıkofızyolojı lite
ratürünün buyuk bir kısmını kapsayan bu tur çalış
malarda, bılışsel/psıkolojık olaylarla kafatası 
yüzeyinden kaydedilen elektrofızyolojık olayların 
ilişkisi incelenmektedir 

Psıkofızyolojı alanı yakın zamanlara kadar daha 
çok fizyolog, anatomıst, bıyokımyacı, fizikçi, mate
matikçi, nörolog, psikiyatr ve mühendis gibi temel 
ve uygulamalı bilimlerden gelen uzmanların işlev
de bulunduğu bir alan olmuştur Değişik bilim alan
larından gelen bu uzmanlar, psikolojik olayların or-
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ganızmık bağıntılarını ortaya koymaya çalışmışlar
dır Ekoık belleğin birincil duyusal alanlarla, perse-
veratıf eğilimlerin frontal bölgeyle olan ilişkisi bu tur 
bağıntılara verilebilecek örneklerdendir (Lezak, 
1983, Naatanen, 1992, Spreen ve Strauss, 1991) 
Bu çalışmalarda seyrek uyarıcı, atlanan uyarıcı gibi 
belli bazı paradigmalar veya bunların çeşitlen kulla
nılmakta, bu paradigmalar altında elde edilen elekt
rofızyolojık değişimler gözlenip ölçülmekte ve bu 
değişimlerin bılışsel/psıkolojık yorumu yapılmakta
dır (Rosler, 1980, Gaıllard, 1988) P3 latansının 
uyarıcı değerlendirme, karar verme, muhakeme ve 
entellektuel faaliyetle ilgili olduğu (Johson ve Done
nin, 1978, Kutas, McCarthy ve Donchın, 1977, Po-
lıch, 1986, 1987), alfa bantı frekansının kısa sureli 
bellek kapasitesi ile ilgili olduğu (Başar, 1988, 
Başar, 1990) konularında varılan sonuçlar belirtilen 
türden bir işleyişi örneklemektedir Ancak paradig
manın sözü edilen bılışsel/zıhınsel olayları ortaya 
çıkarması sezgisel bir yorum ve bir varsayımdır 
Elektrofızyolojık değişimlerin bılışsel/zıhınsel olay
larla ilişkisi konusunda belirtilenler de, temelde 
spekülatif bir çıkarsama niteliğindedir (Gaıllard, 
1988, Rosler, 1980) 

Özel uzmanlık alanı davranış olan psikoloji bili
minde, bılışsel/zıhınsel yanı psikolojik olaylarla ilgili 
sonuçlara pozitif bilim ilke ve kuralları uyarınca var
manın yolları vardır, bu yollar ise sezgisel yorum 
ve spekülatif çıkarsamaları içermez Bilimde her
hangi bir paradigma veya işlemler dizisi uygulama
ya konduğunda ortaya çıkan davranışın ne olduğu
nu belirlemenin yolu rasyonel düşünme 
süreçlerinden değil, gözlem ve ölçmeye dayanan 
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geçerlik çalışmalarından geçer Aynı şekilde, bir 
performans ölçümünde neyin temsil edildiği de, 
yine çeşitli düzeyde korelasyon analizlerinin yapıl
dığı geçerlik çalışmalarını gerektirir Diğer bir de
yişle, bilişsel ve psikolojik olaylar üzerinde bilimsel 
sonuçlara, temeli ölçmeye dayanan deneysel, psı-
kometrık ve istatistiksel yöntemler kullanılarak varı
lır 

Nöropsıkolojık testler bılışsel/zıhınsel yanı psiko
lojik süreçleri ölçmede kullanılan psıkometrık araç
lardır Aynı işlevi yerine getiren psikolojik testler
den farklı olarak nöropsıkolojık testler, belirtilen 
türden süreçlerle ilişkili beyin yapıları ve süreçleri 
konusunda da bilgi verir Bu bakımdan nöropsıko
lojık testler bilişsel ve psikolojik olaylarla organız-
mık yapı ve süreçlerin ilişkisini inceleyen psıkofız-
yolojı gibi dallar için yararlı araçlar niteliğindedir 
Dısıplınler-arası bu dallarda, temelde, organizmay
la ilgili performans ölçümlerinin (örneğin elektrofız-
yolojık) dakik bir şekilde kaydedildiği, ölçümlerin 
psikolojik doğasının ise yorumlemayla ortaya kon
duğu yukarıda belirtilmişti Organizmada belirli kar
şılıklara sahip psikolojik süreçleri ölçen nöropsıko
lojık testler, psıkofızyolojı gibi dallarda halen 
genelde mevcut olan ve bilimsel ilke ve kurallara 
uygun olmayan sonuca varma yollarının yerine ko
nabilir Böylece de, psıkofızyolojı çalışmalarında 
titiz ve kontrollü koşullarda kaydedilen elektrofızyo-
lojık değişimlerin doğası ve temsil ettiği psikolojik 
süreçler, bilimsel yaklaşım uyarınca yapılmış olur 
(Karakaş, 1990) 

Yukarıda belirtilenler uyarınca, örneğin alfa fre
kans farklarının kısa sureli bellek kapasitesini yan
sıttığı düşünülüyorsa, bu düşünce bir varsayım sta
tüsünden çıkarılıp bir bilimsel hipotez haline 
getirilebilir ve hipotezin doğruluğu uygun bir nörop
sıkolojık test kullanılarak test edilebilir Bu test, ör
neğin, VVecnsler Bellek Ölçeğinin Geliştirilmiş 
Formu olabilir Aynı şekilde, P3 latans farklılıkları
nın değerlendirme süreçlerini yansıttığı yolundaki 
kabul, bu tur işlevlerle ilgili bir nöropsıkolojık test 
kullanılarak test edilebilir Bu test, örneğin, Raven 
Standart Progresif Matrisler Testi olabilir 

Doğanın en karmaşık olayı olan beyin ve onun 
işlevlerini anlamada sayıca ve kapsamca kısıtlı 
yaklaşımların, teknik ve ölçme türlerinin yeterli ola
mayacağı açıktır Nöropsıkolojık testler beyın-

davranış ilişkisini anlamada ilave bir teknik ve ça
lışmaların bilimsel platformda yer almasını sağlaya
bilecek bir geçerleme aracı niteliğindedir Bir ölçme 
aracı olup yordamalarda bulunabilme ve hipotez 
üretmeyi de olanaklı kılan nöropsıkolojık testlerin 
psıkofızyolojı ve benzen temel bilim çalışmaları açı
sından önemi ortadadır Bunun yanında nöropsıko
lojık testler, davranış/beyin ılışkısındekı davranış/ 
ruhsal durum veya organizma/sınır sistemi öğeleri
nin patolojisini ele alan, sırasıyla psikiyatrı ve nöro
loji bilimleri açısından da, tanı koyma ve tedavinin 
etkililiğini değerlendirme açısından önemlidir 

Gerek nöroloji ve psikiyatrideki uygulamalar ve 
gerekse psıkofızyolojı gibi dısıplınler-arası temel 
bilim dallarında yapılan bilimsel araştırmalar açısın
dan olan yararları açıkça ortada olan nöropsıkolojık 
testlerin ülkemizdeki kullanılma durumunu belirle
mesine ilişkin incelemeler, mevcut projenin başlan
gıcını oluşturmuştur Bunun için, literatürde nörop
sıkolojık testler sınıflamasına giren testleri 
belirlemek üzere, konuyla ilgili temel kaynaklar ta
ranmış (Crawford, Denıs ve MacKınlay, 1992, Go-
odglass ve Damasıo, 1990, Lezak, 1983, McCarthy 
ve VVarrıngton, 1990, Psychological Assesment 
Resources, 1992, The Psychological Corporation, 
1990, 1993a, b, VVhıtaker, 1988) ve yaklaşık 400 
adet nöropsıkolojık test belirlenmiştir Bu testlerin 
ülkemizde kullanılma durumlarını ortaya koymak 
üzere, ilgili testleri kapsayabılme olasılığı olan yazı
lı kaynaklar incelenmiş (Öner, 1994, Ramazan, 
1988), testlerin tezlerde ele alınmış olması olasılığı 
goz onune alınarak Yükseköğretim Kurumu'nun il
gili katalogları (1982, 1987-1988, 1989, 1990) ta
ranmıştır Yazılı kaynaklarda geçmeyen kullanım 
durumlarını belirleyebilmek için, bazı nöroloji, psiki
yatrı ve psikoloji bölümleri ile ve ayrıca ruh sağlı
ğıyla ilgili merkezlerle ilişkiye geçilmiştir Bu incele
meler, nöropsıkolojık testler sınıflamasına giren 
bazı testlerin, ülkemiz için herhangi bir standardı 
zasyonu olmaksızın, hatta bazı kurumlarda el ki
tapları ve ilgili kullanım yönergeleri bilinmeksizin 
kullanıldığını ortaya koymuştur Porteus Labirenti 
ve Peabody Başarı Testi bu durumdadır Bazı test 
lerle ilgili bilimsel araştırmalar yapılmıştır Ancak bu 
araştırmalar standardızasyon çalışması niteliğinde 
olmadığından kısıtlı orneklem grupları ele alınmış
tır Benton araçlar niteliğindedir Butun bunlara 
göre, projede ele almaya değer bulunan testler, 
olay-bağımlı potansiyeller ve özellikle de bilişsel 
potansiyellerde karşılıkları bulunanlar olmuştur 
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Seçim ölçütlerinin ikincisi, testin ve dolayısıyla 
ölçtüğü özelliğin beyinde bir anatomik karşılığı ol
masıdır. Zira test sonuçları, daha sonra, belirli 
beyin bölgelerine odaklanan türde elektrot montaj
larından, yüzey elektrotlarıyla kaydedilecek olan 
olay-bağımlı potansiyellerle ilişkilendirilecektir. Bu 
bakımdan testlerin de beyne yaygın işlevlerden zi
yade, belirli alan veya bölgelere nispeten odaklı iş
levlerle ilgili olması önemlidir. Beyinde oldukça lo
kal ize alanları içeren işlevlerden biri de sözel 
faaliyetlerdir. Ancak mevcut projede sözel yetenek
lerle ilgili veya sözel ağırlıklı nöropsikolojik testler 
kullanılmamıştır. Zira mevcut projenin ileride yapı
lacak laboratuvar çalışmalarında, fonetik ve sözel 
ağırlıklı potansiyellerin ele alınmaması planlanmış
tır. Ancak, sözel testlerin standardizasyonunun, 
basit bir çeviri işleminin çok ötesindeki uyarlama 
çalışmalarını gerektirmesi ve bu süreç içerisinde 
ortaya çıkan sorunların çok uzun ve ayrıntılı çalış
malardan sonra dahi tatminkar bir şekilde çözüle
memesi, bu tür testlerin dışta bırakılmasındaki 
temel etken olmuştur. 

Mevcut projenin normatif verilerin toplanmasıyla 
ilgili standardizasyon bölümü, testlerin çok sayıda 
normal bireye uygulanmasını gerekli kılmaktadır. 
Bu verilerin proje süresinde toplanabilmesi için ise, 
çok sayıda testörden yararlanılması gerekmekte
dir. Bu bakımdan testlerin, örneğin Rorschah Testi 
gibi, üniversite eğitiminden geçmiş olan bireylere 
ancak birkaç ayda öğretilebilen türden olmamasına 
dikkat edilmiştir. Testlerin seçiminde, testle ilgili uy
gulama becerisinin, psikoloji eğitimi almış veya al
makta olan kişilere makul sürelerde verilebilir ol
masına dikkat edilmiştir. 

Testlerle ilgili normatif veriler, zamanda ekono
mi ve pratiklik açısından, bireylerin toplu olarak bi-
rarada bulunduğu kamu ve özel kurumlarında top
lanmıştır. Projenin belirli bir sürede sonlandırılması 
gereği de gözönüne alınarak testlerin, uygulama 
süresi ve diğer koşulları açısından pratik olmasına 
dikkat edilmiştir. Örneğin, uygulaması birkaç saat 
süren nöropsikolojik bataryalar (Luria-Nebraska 
veya Halstead-Reitan nöropsikolojik bataryaları 
gibi), taşıması pratik olmayan malzemeler içeren 
testler (Corsi Blok Testi gibi), bilgisayar kullanıla
rak uygulanan testler çalışmaya dahil edilmemiştir. 

Projenin ikinci bölümündeki olay-bağımlı potan
siyel çalışmaları normal yetişkin denekler üzerinde 

yapılacaktır. Bu bakımdan, seçilen testlerin yetişkin 
testleri olması ve normal bireylerde tavan etkisi 
göstermemesi önemlidir. Ayrıca, standardizasyonu 
yapılacak olan testin ilk versiyonunun tatminkar dü
zeyde güvenirliğe, geçerliğe ve diğer temel psiko-
metrik özelliklere sahip olmasına dikkat edilmiştir. 

PROJEDE KULLANİLAN NÖROPSİKOLOJİK 
TESTLER VE BUNLARLA İLGİLİ İŞLEMLER 

Literatürden derlenmiş olan yaklaşık 400 adet 
nöropsikolojik test yukarıda belirtilen ölçütler doğ
rultusunda değerlendirmeye tabi tutulmuş ve bunla
rın arasından 7 test, standardizasyonları yapılmak 
üzere seçilmiştir. Seçilen testler VVisconsin Kart Eş
leme Testi (VVisconsin Card Sorting Test: VVCST), 
Stroop Testi, Raven Progresif Matrislerin Standart 
Matrisler Testi (Raven Standart Progressive Matri-
ces Test: RSPM), VVechsIer Bellek Ölçeğinin Geliş
tirilmiş Formu (VVechsIer Memory Scale-Revised: 
VVMS-R), Sayı Dizisi Öğrenme Testi (Serial Digit 
Leaming Test: SD), Çizgilerin Yönünü Belirleme 
Testi (Line Orientation Test) ve İşaretleme Testi 
(Cancellation Test) olmuştur. 

Seçilen testlerden VVCST, Stroop Testi ve 
RSPM'nin, genelde beynin frontal alanlarının işlev
leriyle ilgili olduğu ve mantık yürütme, organizas
yon, soyut düşünme, soyut kavramsallaştırma, 
cevap inhibisyonu, kategori değiştirebilme ve dik
kati sürdürebilme gibi yetenekleri ölçtüğü kabul 
edilmektedir. Genelde temporal ve hippokampal 
alanların işlevleriyle ilgili olduğu kabul edilen WMS-
R ile SD Testi ise, öğrenme ve belleği ölçmede kul
lanılmaktadır. Buna karşılık Çizgilerin Yönünü Be
lirleme Testi ve İşaretleme Testi parietal alanlarla 
ilişkili olup görsel-yersel algılama ve yön algısı ile 
ilgilidir (Cravvford, Deniş ve McKinlay, 1992; Go-
odglass ve Damasio, 1990; Lezak, 1983; Spreen 
ve Strauss, 1991; VVhitaker, 1988). RSPM'nin dı
şındaki testler testör tarafından bireysel olarak uy
gulanmaktadır. Özellikle klinik uygulamalarda 
RSPM bireysel olarak uygulanabilmekte ise de, 
test esas olarak gruba uygulanmaktadır. Mevcut 
projede bu test için, aslına uygun olarak, grup uy
gulaması yapılmıştır. 

Çalışmanın seçimi izleyen aşamasında, nörop
sikolojik testlerin uygulanması ve puanlanması ile 
ilgili standart yönergeler hazırlanmıştır. Bazı testle-
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rın kendi el kitaplarında veya bu testlerin tanıtıldığı 
kaynaklarda uygulama ve puanlama yönergeleri 
verilmektedir Bu gibi testlerle ilgili Türkçe yönerge
lerin hazırlanmasında, testlerle ilgili yazılı kaynak
lar esas alınmıştır RSPM (Raven, Court ve 
Raven, 1983), WMS-R (VVechsIer, 1987), SD (Ben-
ton ve dığ , 1983), Çizgilerin Yönunu Belirleme 
Testi (Benton ve dığ , 1983) ve işaretleme Testi 
(Mesulam, 1985) için olan durum bu olmuştur 
VVCST'nın bir el kitabı (Heaton, 1981) bulunmakla 
beraber, bu kaynakta açık olarak yazılmış uygula
ma ve puanlama yönergeleri bulunmamaktadır 
WCST ile ilgili yönergeler, testin El Kitabında dağı
nık olarak yer alan bilgiler ve tesfen niteliği gözönu-
ne alınarak hazırlanmıştır Stroop, çeşitli versiyon
ları olan bir testtir ve bunlarla ilgili El Kitapları 
yoktur Ancak testin Stroop, Dodrıll, Nehemkıs-
Levvınsohn versiyonları ile Victoria versiyonuna iliş
kin uygulama yönergeleri kaynak kitaplarda veril
mektedir (sırasıyla Lezak 1983, Spreen ve Stra-
uss, 1991) Proje kapsamında ele alınan Stroop 
Testi ise ayrı bir versiyon olarak hazırlanmış, testle 
ilgili yönergeler, kaynak kıtaplardakı yönergelere 
dayanılarak oluşturulmuştur Her bir test için, testin 
tanımı, testle ilgili malzemeleri, uygulama ve puan
lama yönergelerini içeren başvuru kaynakları, de
neysel psikoloji uzmanlarınca hazırlanmıştır Daha 
sonra bu yazılar, testleri klinik çalışmalarında oriji
nal formlarıyla uygulamış olan uzmanlar, psıkomet-
rıst, klinik psikolog, nörolog ve psikiyatrlar, bu test
leri uygulayacak elemanlar tarafından defalarca 
gözden geçirilmiş ve pek çok yönden değerlendiri
lerek düzeltilmiştir Her bir test için ileride hazırla
nacak El Kitaplarında da kullanılacak olan bu baş
vuru kaynakları uzun suren çalışmalar sonunda 
son şeklini almıştır Ayrıca, çalışmalarla ilgili önem
li konuları içerecek biçimde hazırlanan standart bir 
Bilgi Toplama Formu da oluşturulmuştur 

El Kitabı malzemelerinin hazırlanmasına paralel 
olarak, bu testleri uygulayacak olan testorler seçil 
mış ve kendilerine testleri uygulama ve puanlama 
eğitimi verilmiştir Testorlerın seçiminde, psikoloji 
eğitimi gormuş olmaları veya halen bu eğitimden 
geçmekte olmaları esas alınmıştır WMS-R Testi 
eğitiminin verilmesinde, ayrıca, daha önce test uy
gulama ile ilgili kurs almış olma koşulu aranmıştır 
Denek gruplarını içermesi nedeniyle RSPM eğitimi, 
puanlamasının karmaşıklığı nedeniyle WCST eğiti 
mı deneysel psikoloji öğretim elemanları ve yüksek 
lisans öğrencilerine verilmiştir Halen lisans eğitimi 

görmekte olan öğrencilere, uygulama ve puanla
ması daha basit olan Stroop Testi, Çizgilerin Yönu
nu Belirleme Testi, Sayı DIZISI Öğrenme Testi ve 
işaretleme Testi ile ilgili eğitim verilmiştir Bu grup
taki öğrenciler Hacettepe Üniversitesi ile istanbul 
Üniversitesi psikoloji öğrencileri arasından seçil
miştir Test uygulama eğitimi, bu testleri kullanmak
ta olan psikolog ve nörologlar tarafından verilmiştir 
Yeterli uygulama becerisini kazandığına kanı olu
nanlar alanda uygulamaya başlamışlardır Proje 
suresince 'vvorkshop'lar düzenlenmiş, böylece de 
test uygulama ve puanlama becerisinin en ust dü
zeye ulaştırılmasına çalışılmıştır 

STANDARDİZASYON PROJESİNDE KULLA
NILAN DENEKLER VE ARAŞTIRMANIN DESENİ 

Noropsıkolojık test performansının yaş donemi, 
eğitim durumu ve bazı durumlarda da cinsiyetle et
kilendiği, ilgili literatürün üzerinde göruşbırlığı olan 
bulgularındandır (Goodglass ve Damasıo, 1990, 
Lezak, 1983, Spreen ve Strauss, 1991, Squıre ve 
Ganottı, 1989, VVhıtaker, 1988) Bu bakımdan, 7 
noropsıkolojık testin ülkemiz kültürüne standardı-
zasyonunu içeren mevcut projede yaş, eğitim ve 
cinsiyet değişkenlerinin araştırma desenine katıl
mıştır Böylece de, bu değişkenlerin etkilerinin göz-
lenebılmesı olası hale gelmiş ve ayrıca, yarattıkları 
değişimin bir hata değişimi olarak test puanlarını 
etkilemesi önlenmiştir 

Projede yetişkin testleri kullanılmaktadır Bu ba
kımdan en duşuk yaş sınırı 20 olarak alınmıştır 
Testlerle ilgili standardızasyon çalışmalarını içeren 
El Kitapları incelendiğinde, her bir test için kullanı
lan yaş aralıklarının farklı olduğu görülmüştür 
WMS-R Testinde 7 yaş donemi kullanılmaktadır 
(20 24 25 34, 35-44, 45 54, 55-64, 65 69, 70-74) 
Buna karşılık RSPM'de 6 yaş donemi (16-25, 26-
35 36 45, 46 55, 56-65 ve 65 ve ustu), Stroop 
Testinde ardışık yaş dönemleri arasında atlama 
olan 5 yaş donemi (20 35, 50-59 60-69, 70-79, 80 
ve ustu) kullanılmaktadır VVCST'de 40 yaşın altı 
bir grup olarak alınmakta ve ilave olarak 5 grup 
(40 49, 50-59, 60 69, 70-79 80 ve ustu) kullanıl
maktadır Çizgilerin Yönunu Belirleme Testinde 3 
yaş donemi (16 49, 50-64, 65-74), SD'de ise 2 yaş 
donemi (16-64 ve 65-74) ele alınmaktadır Mevcut 
projede kullanılacak yaş dönemlerinin belirlenme
sinde, test geliştirme tekniği ve psıkometrık özellık-
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lerı açısından en gelişmiş olan, yaş dönemlerinin 
de ayrıntılı olarak ele alındığı VVMS-R Testi esas 
alınmıştır 55 yaşa kadar olan aralıklar VVMS-R'de 
olduğu gibi (20-24, 25-34-35-44,45-54) alınmıştır 
55 ve ustu yaş dönemleri ise bir grupta toplanmış
tır, bu gruplamanın nedeni, projeye tanınan sure 
içinde çalışmaların tamamlanabılmesıdır Testlerin 
ayrıntılı olarak ele alınacak ilen yaş dönemlerinde 
de incelenmesi konusu, ilende yapılacak başka ça
lışmalara bırakılmıştır 

Mevcut projenin omeklemıne, eğıtım-öğretım 
surecinden geçmiş bireyler uç grup halinde dahil 
edilmiş, okur-yazar grubundan denek kullanılma
mıştır Bu gruplardan ilkinin belirlenmesinde, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın ilkokula ek olarak orta okulu 
da temel eğitime dahil etme eğilimi göz önünde tu
tulmuştur Böylece, eğitimin birinci düzeyine, 8 yıl 
ve altında eğıtım-öğretım görenler alınmıştır Bu 
gruba, ilkokul ve orta okul mezunları ile ortaokulu 
bitirmeden ayrılanlar girmektedir Eğitimin ikinci dü
zeyine, 9-11 yıl eğıtım-öğretım görenler alınmıştır 
Bu gruba lise mezunları ile liseyi bitirmeden ayrı
lanlar dahil edilmiştir Uçuncu düzeye ise, 12 yıl ve 
üstünde eğıtım-öğretım görenler alınmıştır, bu 
gruba üniversite mezunları, üniversitede halen 
okuyan veya üniversiteyi bitirmeden ayrılanlar 
dahil edilmiştir Lisansüstü çalışma yapanlar da 
uçuncu eğitim düzeyine dahil edilmiştir Eğitim du
rumunun belirlenmesinde Hazırlık Sınıflarında ge
çirilen sure göz önüne alınmamıştır 

Yukarıda belirtilenler doğrultusunda, mevcut 
standardızasyon çalışmasında 5 x 3 x 2 faktörlü bir 
araştırma deseni kullanılmıştır Bu desen ve onu 
oluşturan değişkenlerle düzeyleri her testle ilgili ça
lışmalarda aynı tutularak ileride yapılacak gorgul, 
istatistiksel ve kuramsal karşılaştırmalar için gerek
li veri altyapısı oluşturulmuştur 5 X3 X2 faktörlü 
desenin içerdiği 30 koşulda, RSPM hariç olmak 
üzere tu m diğer testlerin her biri için en az 10'ar 
uygulamadan, toplam en az 300 uygulama yapıl
mıştır Grup uygulaması yapılan RSPM için ise her 
koşulda en az 20'şer uygulama olmak üzere top
lam olarak en az 600 uygulama yapılmıştır Verilen 
sayılar, testlerin kendi El Kitaplarında yer alan 
standardızasyon çalışmalarındaki denek sayıların
dan genellikle daha büyüktür VVCST'de 195, Stro-
op Testı'nde 126, grup uygulaması yapılan 
RSPM'de 2992, VVMS-R'de 216, SD'de 500 ve 

Çizgi Yönünü Belirleme Testı'nde 137 denekten ya
rarlanılmıştır 

Denek özelliklerinin tum testlere aynı şekilde 
girmesini sağlamak ve veriler üzerinde, örneğin 
faktör analizi gibi istatistiksel değerlendirmeler ya
pabilmek için, her bir denek tum testleri almaya 
özendırılmıştır Her deneğe tum testlerin uygulan
ması durumunda çalışmalar için 300 denek, her 
deneğin sadece bir testi alması durumunda ise 
2370 denek gerekmektedir Bu projenin normatif 
verileri ise yaklaşık 1900 civarında denekten elde 
edilmiştir 

ELDE EDİLEN BAZI ON-BUl.GULAR VE 
PLANLANAN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİR
MELER 

içinde bulunulan aşamada testlerle ilgili ortala
ma ve standart sapmalar hesaplanmaktadır Elde 
edilen bulgular, yaş, eğitim ve cinsiyetin temel etki
len konusunda literatürde verilerle uygunluk içinde
dir Mevcut projede ele alınan 7 ayrı noropsıkolojık 
test genelde ele alındığında, yaş ilerledikçe test pu
anlarının duştuğu, eğitim arttıkça ise yükseldiği be
lirlenmiştir Cinsiyet etkisi ise sadece bazı test pu
anlarında gözlenmektedir Belirtilen bu genel 
sonuçları örneklemek üzere aşağıda bazı testlerin 
puanlarıyla ilgili ortalamalar verilecektir Verilere 
henüz vardamlı istatistik teknikleri uygulanmamış 
ve etkilerin anlamlılık durumu ortaya konmamış ol
duğundan, koşullardan birleştirilmiş ortalamaların 
hesaplanması uygun bulunmamıştır Bu nedenle, 
ilgilenilen değişkenin değişik düzeyleri ele alınırken 
diğer ıkı değişkenin her biri belli düzeyde sabit tu
tulmuştur 

Sandardızasyon projesinde elde edilen normatif 
değerler için bir örnek olarak RSPM ele alınabilir 
RSPM analoji kurma, soyutlama, muhakeme gibi 
yüksek zihinsel süreçlerle ilgili olan genel bir faktö
rü yansıtmaktadır (Lezak 1983, Spreen ve Stra-
uss, 1991) RSPM için hazırlanan test kitabındaki 
(Raven, Court & Raven, 1983) normatif değerlerde 
de izlenebildiği gibi, yaş ilerledikçe RSPM puanları 
azalmakta, eğitim suresi arttıkça ise puanlar yük
selmektedir RSPM ile ilgili olarak elde edilen bul
gular da bu doğrultuda olmuştur 20-24 yaş grubu 
ve eğitimin uçuncu düzeyindeki kadın deneklerin 
puanı 53 70 iken benzen eğitim durumundan ka-
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dınların puanları 44 00'dur Eğitimin etkisi ile ilgili 
olarak örneğin 25-34 yaş döneminde ve eğitimin 
birinci düzeyinden kadın deneklerin ortalaması 
23 74, ikinci düzeyden kadınların ortalaması 42 05 
ve uçuncu düzeyden kadınların ortalaması ise 
51 75'dır 

Frontal bölge işlevleriyle ilgili olan WCST, kate
gorilerine stratejileri üretme ve bunları değiştirebil
me, zihinsel işlemlerde esneklik özelliklerini ölç
mektedir (Lezak, 1983, Spreen ve Strauss, 1991) 
Bu testten hesaplanan puanlardan biri de perseve-
ratıf hata yüzdesi olup testin el kitabında bu puanın 
70 yaştan itibaren giderek arttığı belirtilmektedir 
(Heaton, 1981) Mevcut çalışmada, 55 yaşa kadar 
olan donemler ayrıntılı olarak ele alınmakta, 55 
ustu butun yaşlar ise aynı grupta toplanmaktadır 
Bu durumda, 20-55 aralığında yer alan ardışık dö
nemlerde yaş etkisinin gözlenmesi beklenmemek
tedir Nitekim sonuçlar da bu doğrultuda olmuştur 
Puanlar uçuncu düzey eğitime sahip kadınlar için 
şöyledir 20-24 %15, 25-34. %15, 35-44 %12, 45-
54 %12, 55+ %12 Perseveratıf hata yüzdesi eği
timle de etkilenmektedir (Heaton, 1981) Mevcut 
çalışmada bu etki ortalamalarda kendini göster
mektedir Örneğin 25-34 birinci eğitim düzeyinden 
gelen erkeklerin puan ortalaması %31, ikinci düzey 
eğitimden olanların %22 ve uçuncu eğitim düzeyin
de olanların ise %15'dır Perseveratıf hata cinsiyet
le etkilenen WCST puanlarından biridir Mevcut 
projede de uçuncu eğitim düzeyinden, sırasıyla 
kadın ve erkek deneklerin ardışık yaş dönemlerin
deki ortalamaları %15 / %19, %15 / %16, %12 / 
%18,12/ %22 ve %12 / %20 olmuştur 

Bellek işlevlerini temel yönlen bakımından de
ğerlendirdiği kabul edilen WMS-R puanlarının da 
genelde yaş ve eğitimle etkilendiği bilinmektedir 
(Lezak, 1983, Spreen & Strauss, 1991) Bu bulgu
lar, örneğin Görsel Çağrışım Çiftlen I puanlarında 
izlenmektedir, uçuncu eğitim düzeyindeki 20-24 
yaş grubu kadınların puan ortalaması 14 77, 50-54 
yaş grubundakilerin ise 11 67'dır İkinci eğitim dü
zeyinden 20-24 yaş grubu kadınların puanları 
13 19'a, 50-54 yaş grubundakilerin ise 8 16'ya düş
mektedir Aynı yaş donemi karşılaştırması birinci 
eğitim düzeyinden denekler için yapıldığında de
ğerler 8 60 ve 7 00 olmaktadır 

Yedi noropsıkolojık testin standardızasyonunu 

içeren mevcut projeyle ilgili olarak, halen normatif 
değerlere ilişkin tabloların hazırlanmasına yönelik 
istatistiksel analizler yapılmaktadır Bu bağlamdaki 
diğer faaliyetlerden bir diğeri, kullanılan faktörlü de
senin varyans analizine tabı tutulması ve değişken
lerin temel ve ortak etkilerinin hesaplanması ola
caktır Böylece de değişkenler ve düzeyleri 
konusunda karara varılacaktır Bu değerlendirme
ler, normatif verilerin verilmesinde hangi değişken
ler ve düzeylerinin kullanılması gerektiği ve hangi
lerinin üzerinde verilerin birleştirilebileceği 
konusunda bilgi verecektir Elde edilen sonuçlara 
bağlı olarak verilere regresyon analizi uygulana
cak, test ve alt testlerin birbiriyle olan korelasyonla
rı da uygun tekniklerle incelenecektir 

Test standardızasyonu çalışmalarının temel faa
liyeti, test puanlarıyla ilgili normatif verilerin toplan-
masıdır Ancak diğer vazgeçilemez faaliyetler, tes
tin güvenirlik ve geçerlik çalışmalarının 
yapılmasıdır Normatif verilerin toplanması ve gü
venirlik katsayısı ile ilgili faaliyetler, mevcut proje 
kapsamında tamamlanmaktadır 

Geçerlik çalışmaları ise, testin yordayıcı gücü
nü, seçilen bazı ölçütlerle ılışkılılık derecesini ve 
testin içerdiği kurultuları ortaya koyan istatistiksel 
ve deneysel çalışmaları gerektirir Bu tur çalışmalar 
düzenlenmiş olup ilgili araştırmalar çeşitli kurumlar
da, öğretim elemanları ve klınısyenler tarafından 
yürütülmektedir Geçerlikle ilgili çalışmalar, ayrıca, 
çeşitli yukseklısans ve doktora tezleri ile uzmanlık 
tezlerinde de ele alınmış bulunmaktadır 

SONUÇ 

Hazırlanan noropsıkolojık testler, yüksek zihin
sel süreçler üzerinde yürütülen temel bilim araştır
malarında, güvenirlik ve geçerliğe sahip olcu araç
ları olarak görev yapacaktır Özellikle psıkofızyolojı 
ve benzen dısıplınler-arası bilim dallarında yürütü
len çalışmalar açısından ise bu olcu araçları, elekt-
rofızyolojık değişimlerin psikolojik ve zihinsel doğa
ları konusunda, yöntembılım kurallarına uygun 
olarak karara varılmasında önemli rol oynayacaktır 

Bilindiği gibi Türk örneklenilen üzerinde geniş 
çaplı standardızasyon çalışması yapılmış olan test 
ülkemizde çok az sayıdadır Beri yanda klinik psi
koloji, psikiyatrı ve nöroloji gibi alanlardaki bazı uy-
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gulamalarda nöropsıkolojik veya psikolojik testler 
kullanılmadan sonuca varılabilmesi mümkün ola
mamaktadır. Bu durum karşısında belirtilen alanla
rın uzmanları, yabancı literatürden doğrudan aldık
ları testlerdeki yabancı normlarını karşılaştırma 
birimi olarak kullanma durumunda kalmaktadırlar. 
Kullanılacağı örneklem üzerinde standardızasyonu 
yapılmamış olan bir testin ne ölçtüğünü ve ölçtüğü
nü ne ölçüde bir tutarlıkla ölçtüğü konusunda her
hangi bir görüş ileri sürülebılmesi söz konusu değil
dir. Ayrıca, yabancı normlar kullanılarak yapılan 
değerlendirmeler bir anlam ifade edemez ve yanıl
tıcı da olabilir; örneğin, mevcut projede VVMS-R alt 
testleri için elde edilmiş olan puanların ortalamala
rı, görsel alt testler dışında, Amerikan normlarında-
kıne göre daha düşüktür. Buna karşılık görsel alt 
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