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Liseden sonra disleksi (öğrenme güçlüğü) Nasıl Teşhis Edilir? 

 

Bir Bakışta 

• Bazı insanlara liseyi bitirene kadar disleksi (öğrenme güçlüğü) tanısı konmaz. 

•Bir yetişkinin disleksi (öğrenme güçlüğü) olup olmadığını bulmanın tek yolu bir 

değerlendirmedir. 

• Yetişkinlerde okuma ve ilgili becerileri ölçmek için farklı testler kullanılır. 

Eğer genç yetişkin çocuğunuz liseyi bitirmiş ancak hala okuma sorunu ile mücadele ediyorsa, 

“Bende disleksi (öğrenme güçlüğü) mi var?” diye merak ediyor olabilir. Aynı şey okuma 

problemi yaşayan ve disleksi (öğrenme güçlüğü) teşhisi konmuş bir çocuğa sahip olan 

ebeveynler için de geçerlidir. “Bende de mi disleksi var?” diye düşünebilirsiniz. 

Şaşırtıcı sayıda yetişkinde okul zamanlarında teşhis edilemeyen disleksi (öğrenme güçlüğü)  

vardır. Steven Spielberg ve Cher en ünlü örneklerden bazılarıdır. Yetişkinlerdeki disleksi 

(öğrenme güçlüğü) belirtileri şunlardır: 

 

• Yavaşça ve büyük çaba sarf ederek okuma 

• Alışık olmadıkları kelimeleri zor telaffuz edememe 

• Yüksek sesle okumaktan kaçınma ve nadiren zevk için okuma  

• Yazı yazma konusunda zayıf olma 

• Düşüncelerini kâğıt üzerinde ifade etmeyi sözlü olarak ifade etmekten çok daha zor bulmak 

• Disleksi (öğrenme güçlüğü) olan bir aile üyesine sahip olmak 

 

Aileden gelen genler sonucunda oluşmaya meyilli olan disleksi (öğrenme güçlüğü), eğer 

ailedeki küçük kardeşte ortaya çıkarsa büyük kardeşin veya ebeveynin de disleksi (öğrenme 

güçlüğü) olma olasılığı o kadar fazladır. Liseyi bitirdikten sonra yetişkinlerin disleksi 

(öğrenme güçlüğü) olup olmadıklarını nasıl anlayabilecekleri hakkında bilgi edinin. 

 

 

Yetişkinler için Disleksi (Öğrenme Güçlüğü) Testleri 

Disleksi (öğrenme güçlüğü) için birçok çevrimiçi tarama testi vardır. Fakat eğer disleksi 

(öğrenme güçlüğü) olabileceğinizi düşünüyorsanız, kesin olarak bilmenin tek yolu resmi bir 

değerlendirme yapmaktan geçer. Genç çocuğunuz disleksi (öğrenme güçlüğü) olduğundan 

şüphelendiğinde de aynı durum geçerlidir. 

 

Okuma sorunlarına yönelik geliştirilen bir değerlendirme, doğru ve akıcı okuma gibi 

becerileri ölçmek için bir dizi test içermektedir. Testler ayrıca okuduğunu anlama ve 

dinlediğini anlama düzeyini de ölçer. 

 

Testler genellikle çocukları değerlendirmek için kullanılanlarla aynı veya benzerdir, ancak 

geniş bir yaş aralığında çalışmak üzere tasarlanmıştır. 
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Disleksi (Öğrenme Güçlüğü) için Yetişkinleri Test Eden Uzmanlar 

Sadece belirli uzmanlara, insanları disleksi (öğrenme güçlüğü) için değerlendirmek üzere 

yetki verilmiştir: 

• Nöropsikologlar 

• Eğitim psikologları 

• Klinik psikologlar 

Ayrıca, uygulamalarının önemli bir bölümünü yetişkinlerin oluşturup oluşturmadığını 

uzmanlara sormak isteyebilirsiniz. Neden peki? Çünkü yetişkinler geçen yıllar boyunca kendi 

baş etme stratejilerini geliştirmiş olabilirler. Bu, çocuklara göre yetişkinleri değerlendirmeyi 

daha fazla zorlaştırabilir. 

 

 

Disleksi (Öğrenme Güçlüğü) için Yetişkinleri Test Eden Uzmanları Nasıl Bulabilirsiniz? 

Bölgenizde yetişkinleri disleksi (öğrenme güçlüğü) için değerlendirebilecek uzmanları 

bulmanıza yardımcı olabilecek çeşitli kaynaklar vardır. İletişim kurmak isterseniz: 

• Yerel kolej veya üniversite psikoloji bölümleri ile yukarıda belirtilen doktora programları 

alanları 

• Üniversiteye bağlı hastaneler ve klinikler 

• Bölgenizdeki mesleki rehabilitasyon (RAM)  

• Toplum ruh sağlığı merkezleri 

 

 

Disleksi  (Öğrenme Güçlüğü) olan Yetişkinler için Tedavi 

Bir değerlendirme size veya genç yetişkin çocuğunuza öğrenme sorunlarınızın ve güçlü 

yanlarınızın tam bir resmini verecektir. Sonuçlar yardımcı olacak stratejiler içermekle beraber 

size veya genç yetişkin çocuğunuzun işyerinde ya da okulda sağlanan uyumsama imkanlarını 

talep etmeye yardımcı olabilir. 

Disleksi (öğrenme güçlüğü) olan yetişkinler, disleksi olan çocuklara yardımcı olan aynı 

türden eğitimden yararlanır. Ancak öğretim yöntemleri yetişkinler için tekrar uyarlanmalıdır. 

Yetişkinlere eğitim verebilecek deneyimli okuma-yazma uzmanları veya okuma eğitmenlerini 

arayın. 

Siz veya genç yetişkin çocuğunuz bir öğretmen veya program bulduktan sonra, en büyük 

sorun okuma becerilerinizi geliştirmeye zaman ayırmak olabilir.  

Evdeki tutarlılık ve uygulama, hızlı ilerleme için en önemli faktörlerdir. Ne kadar çok zaman 

geçirirseniz, o kadar hızlı iyileşirsiniz. 

Ama ne kadar sürecek olursa olsun, daha iyi bir okuyucu olmak için asla geç olmadığını 

unutmayın. 
 

 

AçıkMavi Psikoloji Ekibi 
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