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Otizm, üç yaþýndan önce baþlayan, sosyal etki-
leþim ve iletiþimde önemli ölçüde bozulma ve
anormal geliþim, ilgi ve etkinliklerin belirgin
sýnýrlýlýðý gibi özelliklerle kendini gösteren
geliþimsel bir sendrom olarak tanýmlanmaktadýr
(Amerikan Psikiyatri Birliði 1994). 

Son yýllarda otizmi deðerlendirme ve tarama
amacýyla geliþtirilen ölçeklerden biri de Otizm
Davranýþ Kontrol Listesi’dir (Autism Behavior
Checklist-ABC). Krug ve arkadaþlarý (1993)
tarafýndan geliþtirilen ve kýsaca ABC olarak
adlandýrýlan ölçek pek çok ülkede otizmde tara-
ma ve eðitimin deðerlendirilmesi için sýk baþvu-

rulan ölçekler arasýndadýr (Bildt ve ark. 2005,
Eaves ve ark. 2000, Sevin ve ark. 1991). ABC,
Eðitimsel Planlama Ýçin Otizm Tarama Aracýnýn
(ASIEP-2) beþ alt ölçeðinden biridir. ASIEP-2'nin
diðer alt ölçekleri, sözel davranýþý, etkileþimi,
öðrenme hýzýný ve eðitimsel performansý
ölçmektedir. Ýlk kez 1978 yýlýnda yayýnlanan
ASIEP, 1993 yýlýnda bu süre içinde yapýlan çalýþ-
ma bulgularý eklenerek ölçekte bir deðiþiklik
yapýlmaksýzýn ASIEP-2 adýyla yeniden yayýnlan-
mýþtýr (Krug ve ark. 1993).

ABC, duyusal (9), iliþki kurma (12), beden ve
nesne kullanýmý (12), dil becerileri (13), sosyal ve
öz bakým becerileri (11) olmak üzere toplam beþ
alt ölçekten oluþan 57 maddelik bir deðer-
lendirme aracýdýr. Ölçekten alýnabilecek en
düþük puan 0, en yüksek puan ise 159’dur.
ABC'nin en önemli avantajlarýndan biri, hem
öðretmenlerden hem de ebeveynlerden bilgi
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ÖZET
Amaç: Bu araþtýrmanýn amacý otizmi belirlemeye yönelik bir tarama aracý olan ve 57 maddeden
oluþan Otizm Davranýþ Kontrol Listesi'nin (ABC) geçerlik ve güvenirliðini incelemektir. Yöntem:
ABC'nin psikometrik özellikleri yaþlarý 3-15 arasýnda deðiþen 479 çocuktan oluþan bir örneklem
üzerinde incelenmiþtir. Örneklem  daha önce otizm tanýsý almýþ 208, zeka geriliði tanýsý almýþ 97 ve
hiçbir bozukluðu olmayan 174 çocuktan oluþmuþtur. Sonuçlar: ABC'nin doðru sýnýflama oranýnýn % 88
olduðu bulunmuþtur. Ölçekte kesme puaný 39 olarak belirlenmiþtir. Güvenirlik bulgularý incelendiðinde
Cronbach alfa katsayýsý ve iki yarým test güvenirliði .92 olarak bulunmuþtur. Puanlayýcýlar arasý
güvenirliðe bakýldýðýnda iki öðretmen tarafýndan baðýmsýz olarak deðerlendirilen 100 çocuk için .86,
bir öðretmen ve bir ebeveyn tarafýndan deðerlendirilen 69 çocuk için .59 olduðu bulunmuþtur.
Araþtýrmada dýþsal ölçütler olarak taný ve sorunun derecesi kullanýlmýþtýr. Sonuçlar ölçeðin ölçüt geçer-
liðini destekler niteliktedir. Tartýþma: Tüm bu bulgular ölçeðin Türkiye için geçerli ve güvenilir bir
araç olduðunu desteklemektedir.
Anahtar Sözcükler: Otizm, zeka geriliði, geçerlik, güvenirlik, Otizm Davranýþ Kontrol Listesi, ABC
SUMMARY: AN INVESTIGATION OF VALIDITY AND RELIABILTY OF AUTISM BEHAVIOR
CHECKLIST (ABC)
Objective: The aim of the present study was to evaluate the validity and reliability of the Autism
Behavior Checklist (ABC) which is a screening instrument for autism composed of 57 items. Method:
The psychometric properties of ABC were examined on a sample of 479 Turkish children between ages
3-15. 208 children in the sample was patients who had been previously diagnosed as autism, 97 chil-
dren was patients that had been diagnosed as mental retardation and 174 children in the sample had
no disabilities. Results: The rate of correct classification was found to be 88% for ABC. The cut off score
of the checklist was 39. Results showed that alpha coefficient and split half reliability for the ABC total
score were 0.92. Interrater reliability by two independent teachers of 100 children was .86 while .59
by one parent and one teacher. The diagnosis and severity of the problem were used as external cri-
teria. The results supported criteria related validity of the instrument. Discussion: These findings sug-
gested that the validity and the reliability of ABC were satisfactory for the Turkish sample.
Key Words: Autism, mental retardation, validity, reliability, Autism Behavior Checklist, ABC
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almayý olanaklý kýlan kolay uygulanabilir bir
araç olmasýdýr (Krug ve ark. 1993). 

Otizm Davranýþ Kontrol Listesi’nde  yer alan ve
otistik belirtileri tanýmlayan 57 madde daha
önce geliþtirilen 8 aracýn gözden geçirilmesi
sonucu elde edilmiþtir. Ölçek maddeleri otizm
konusundaki çalýþmalarýyla uluslararasý düzey-
de tanýnmýþ 26 uzmana  gönderilmiþ ve onlarýn
önerileri doðrultusunda yeniden düzeltilmiþtir.
Son olarak, düzeltilen davranýþ tanýmlarý bir
tanýtým mektubu ile özel eðitim alanýnda çalýþan
3.000 kiþiye yollanmýþtýr. Bu kiþilerden, ölçeði
tanýdýklarý bir kiþi için doldurmalarý istenmiþtir.
Araþtýrmacýlarýn isteðine yanýt veren uzmanlar
aracýlýðýyla 18 ay - 35 yaþ arasýnda olan otizm
tanýsý almýþ 172, aðýr zeka geriliði olan 423, duy-
gusal sorunlarý olan 254, iþitme ve görme engel-
li 100 ve hiçbir bozukluðu olmayan 100 kiþi
olmak üzere 1049 kiþiden veri toplanmýþtýr.
Ýçerik geçerliðini saptamak baþka bir deyiþle, her
bir davranýþ tanýmýnýn örneklemde yer alan alt
gruplarda görülme sýklýðýný bulmak için 2x2  ki-
kare tablolarý kullanýlmýþtýr. Sonuçta 57 davranýþ
tanýmýndan 55'inin otizm tanýsýný anlamlý bir
biçimde (p<.000) öngörebildiði  bulunmuþtur.
Ki-kare analizi ABC'de yer alan davranýþ taným-
larýnýn otizmle iliþkili özellikler olduðunu kanýt-
lamýþtýr. Davranýþ tanýmlarýnýn otizmle iliþki-
sinin gücünü (otizmi öngörmedeki gücünü) sap-
tamak için hatanýn oransal azalýmý (Proportional
reduction in error- PRE) istatistiksel analizinden
yararlanýlmýþtýr. Bu analizle saptanan gamma ve
phi puanlarýna göre her ifadeye 1-4 arasýnda
deðiþen aðýrlýk puanlarý verilmiþtir (Krug ve ark.
1993). 

Ölçeðin güvenirliðiyle ilgili çalýþmalara bakýl-
dýðýnda, özgün çalýþmada iki yarým test güvenir-
liðinin Pearson Korelasyon yöntemiyle .87,
Spearman-Brown yöntemiyle ise .94 olduðu
görülmüþtür (Krug ve ark. 1993). Volkmar ve
arkadaþlarý (1988) iki yarým test güvenirliðinin
.74 ve Sturmey ve arkadaþlarý (1992) ABC
toplam puaný için Cronbach alfa katsayýsýnýn .87
olduðunu bildirmiþlerdir. Ölçeðin test-tekrar
test güvenirliðine iliþkin bulguya rastlanma-
mýþtýr. 

Özgün çalýþmada 14 çocuðun 42 puanlayýcý
tarafýndan deðerlendirilmesi yoluyla elde edilen
puanlayýcýlar arasý güvenirlik katsayýsýnýn .95
olduðu bulunmuþtur (Krug ve ark. 1993).
Bununla birlikte Yirmiya ve arkadaþlarý (1994)

geriye dönük deðerlendirmeleri ve arþiv kayýt-
larýna dayalý verileri  kullanarak puanlayýcýlar
arasý güvenirliðin .72 olduðunu bildirmiþlerdir.
Volkmar ve arkadaþlarýnýn (1988) 33 çocuk ile
yaptýklarý çalýþmada, ebeveyn ve öðretmen
deðerlendirmeleri arasýnda üç alt ölçek ve
toplam puan açýsýndan istatistiksel olarak
anlamlý farklýlýk olduðu bildirilmiþtir. Ebe-
veynler öðretmenlerden daha çok otistik belirti
ifade etmiþlerdir. Szatmari ve arkadaþlarýnýn
(1994) 4-6 yaþ arasýnda 83 çocukla yaptýklarý
çalýþmada da, ebeveynler öðretmenlere göre
daha fazla otistik belirti bildirmiþlerdir. 

Özgün çalýþmada, ölçüt geçerliðini saptamak
için otizm tanýsý almýþ grupla diðer gruplar ABC
puanlarý açýsýndan varyans analizleriyle
(ANOVA) karþýlaþtýrýlmýþtýr. Sonuçta otistik
grubun her belirti alanýndan elde ettiði puanýn
ve toplam puanýn diðer gruplardan anlamlý bir
biçimde (en az p<.001) daha yüksek olduðu
bulunmuþtur. Ayrýca ayný çalýþmada, 1049 kiþi-
lik örneklemin dýþýnda otizm tanýsý kesin olan
62 kiþilik bir örneklem daha alýnmýþtýr. Bu
grubun puanlarýnýn ilk örneklemin puanlarýyla
karþýlaþtýrýldýðýnda en az bir standart sapma
yüksek oluþu, ABC'nin geçerli bir deðer-
lendirme aracý olduðunu desteklemiþtir (Krug
ve ark.  1993).

Volkmar ve arkadaþlarý (1988), otizm grubunun
ABC puanlarýnýn otizmi olmayan gruba oranla
istatistiksel olarak anlamlý biçimde daha yüksek
olduðunu belirtmiþlerdir. Teal ve Wiebe (1986)
ABC'ye ek olarak ASIEP-2'nin Etkileþimsel
Deðerlendirme ve Eðitimsel Deðerlendirme alt
ölçeklerini kullanarak yaptýklarý discriminant
analizi (ayýrt etme analizi) sonucunda bu üç
ölçeðin birlikte otizm grubunu %100, zeka gerili-
ði grubunu %95 doðrulukla  ayýrt ettiðini
bildirmiþlerdir. 

ABC'nin baþka ölçeklerle karþýlaþtýrýldýðý birkaç
çalýþma vardýr. Eaves ve arkadaþlarý (2000),
ABC'nin toplam puaný ile Yaygýn Geliþimsel
Bozukluklar Dereceleme Ölçeði'nin (Pervasive
Developmental Disorders Rating Scale-PDDRS)
toplam puaný arasýnda .80 düzeyinde korelas-
yon bildirmiþlerdir. Eaves ve Milner (1993)
Çocukluk Otizm Dereceleme Ölçeði (Childhood
Autism Rating Scale-CARS) ile ABC'nin eþ
zamanlý geçerliðini (concurrent validity)
inceledikleri çalýþmalarýnda geçerlik katsayýsýný
.67 olarak bildirmiþlerdir. Buna karþýn Sevin ve
arkadaþlarý (1991) ABC'nin hem CARS ile hem
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de Gerçek Yaþam Dereceleme Ölçeði (Real-Life
Rating Scale-RLRS)  ile korelasyonunun düþük
olduðunu (.27, .22) ve istatistiksel olarak da
anlamlý olmadýðýný bildirmiþlerdir. Rellini ve
arkadaþlarý (2004) CARS ve ABC'nin otizmli
bireyleri doðru sýnýflandýrma oranlarýný
karþýlaþtýrmýþlardýr. Otizmli bireyleri CARS'ýn
%100, buna karþýlýk 53 kesme puaný kul-
lanýldýðýnda ABC'nin %54 oranýnda doðru taný
grubuna atadýðýný bulmuþlardýr. Bu sonuç
ABC'nin kesme puanýyla ilgili soru iþaretleri
doðurmuþtur. ABC ve diðer ölçekler arasýndaki
düþük iliþki, ikili ya da likert tipi gibi farklý
puanlamalarýn ve klinisyen gözlemi ya da
ebeveyn deðerlendirmesi gibi farklý yöntemlerin
kullanýlmasýna baðlanabilir (Sevin ve ark. 1991). 

Krug ve arkadaþlarý (1993) ölçeðin kesme puaný
olarak örneklemden elde edilen ortalama
puanýn (X=77) yarým standart sapma altý olan
68'i  kullanmýþlardýr. 68 ve üzerinde puan alan-
larýn %90'ýnýn otizm tanýsý almýþ olduðu, 53 altý
puan alanlarýn %95'inin  ise otizm tanýsý al-
madýðý ve bu puanýn altýnda kalan bireylerin
yüksek olasýlýkla otizm tanýsý almayacaklarý
belirtilmiþtir. 54-67 aralýðýndaki bireylerin bir
bölümünde otizme özgü yaygýn özelliklerin
bulunabileceði ya da bu kiþilerin yüksek iþlevli
olabilecekleri belirtilerek daha ayrýntýlý inceleme
yapýlmasý önerilmiþtir. Ancak özgün çalýþmanýn
ardýndan yapýlan araþtýrmalarýn çoðunda öne-
rilen kesme puanýnýn çok yüksek olduðu belir-
tilmiþtir (Marteleto ve Pedromonico 2005,
Miranda-Linne ve Melin 1997, Sevin ve ark.
1991, Volkmar ve ark. 1988, Wadden ve ark.
1991). 

Wadden ve arkadaþlarý (1991) 44 kesme puanýný
kullandýklarýnda otizm grubunda %87, zeka ge-
riliði ve öðrenme güçlüðü olan grupta ise %96
oranýnda doðru sýnýflama yaptýklarýný bildir-
miþlerdir. Eaves ve arkadaþlarý (2000) kesme
puanýný 53 olarak almýþlar ve bu þekilde elde
edilen duyarlýlýk (.77), özgüllük (.91) ve doðru
sýnýflama oranýnýn (%80) oldukça yeterli oldu-
ðunu bildirmiþlerdir. Buna karþýlýk Ýtalya'da
yaptýklarý çalýþmada Rellini ve arkadaþlarý (2004)
kesme puaný olarak 53'ü kullandýklarýnda yanlýþ
negatif oranýnýn %46 olduðunu bulmuþlardýr.
Bu bulgu otizm vakalarýnýn neredeyse yarýsýnýn
otistik olarak deðerlendirilmediðini,  dolayýsýyla
53 kesme puanýnýn oldukça yüksek  olduðunu
göstermektedir.  Marteleto ve Pedromonico
(2005) ABC'nin Brezilya için geçerliðini belir-

lemek üzere yaptýklarý çalýþmada 49 kesme
puaný için ölçeðin duyarlýlýk ve özgüllük deðer-
lerinin oldukça yeterli (.92, .93) olduðunu
bildirmiþlerdir. Yaptýklarý ROC analizi sonucun-
da eðri altýnda kalan alan %94 olarak saptan-
mýþtýr.  

Bu çalýþmanýn amacý, Otizm Davranýþ Kontrol
Listesi'ni Türkçe'ye uyarlayarak ülkemiz  için ge-
çerliðini, güvenirliðini ve kesme puanýný sapta-
maktýr. Çalýþma ASIEP-2'nin tüm alt testlerini
Türkçe'ye uyarlamayý ve ülkemiz normlarýný
saptamayý amaçlayan bir araþtýrma projesinin ilk
adýmýdýr. Otizmde yaygýn olarak görülen pek
çok belirti zeka geriliðinde de gözlendiði için, bu
grup araþtýrmaya dahil edilmiþtir. Böyle bir
araþtýrmanýn planlanmasýnda hareket noktasý,
kliniklerde ve eðitim kurumlarýnda, otistik dav-
ranýþlarýn derecesini belirlemede ve eðitimin
planlanmasýnda kullanýlabilecek geçerli ve güve-
nilir araçlara duyulan gereksinimdir. Objektif
deðerlendirme araçlarýna sadece taný koyma ve
deðerlendirme sýrasýnda deðil, otizm konusunda
yapýlacak araþtýrmalarda da büyük gereksinim
olduðu düþünülmektedir. 

YÖNTEM

Örneklem 

Örneklem, 3-15 yaþlarý arasýnda 208'i  (%43.4)
otizm,  97'si  (%20.3) zeka geriliði tanýsý alan ve
174'ü (%36.3) normal geliþim gösteren 479
çocuktan oluþmaktadýr. Otizm ve zeka geriliði
tanýlarýnýn belirlenmesinde saðlýk kurulu rapor-
larý temel alýnmýþtýr. Araþtýrma kapsamýnda
çoðunluðu  Ýzmir'den olmak üzere  Eskiþehir,
Bursa, Mersin, Ýstanbul ve Malatya illerinde
çeþitli okul ve özel eðitim kurumlarýna devam
eden çocuk ve ergenden veri toplanmýþtýr.
Örneklemin yaþ ortalamasý 7.32 ± 3.0 olup, 169'u
kýz, 310'u erkektir. 

Veri Toplama Araçlarý 

Araþtýrmada ABC'nin yaný sýra çocuklarýn yaþ,
cinsiyet, eðitime baþlama yaþý ve süresi, tanýsý,
öðretmenine göre sorunun çocuðun yaþam iþlev-
lerini etkileme düzeyi gibi bilgileri içeren bir
demografik bilgi formu kullanýlmýþtýr. 

ABC'nin Türkçe'ye ilk çevirisi (Ek1) klinik
psikoloji ve geliþim psikolojisi alanlarýnda
çalýþan üç akademisyen tarafýndan birbirinden

15

Otizm Davranýþ Kontrol Listesi



16

baðýmsýz olarak yapýlmýþtýr. Zeka geriliði ve
otizm konusunda deneyimli diðer üç araþtýrma-
cýnýn ön uygulamalarý yapmasýnýn ardýndan
ölçek maddeleri altý kiþilik grup tarafýndan
tekrar gözden geçirilmiþtir. Çevirilerde uyuþ-
mazlýk olan ve güç anlaþýlan maddeler yeniden
düzenlenmiþtir. Çeviri çalýþmasý sýrasýnda öz-
gün ifadeden uzaklaþmamanýn yaný sýra mad-
denin kolay anlaþýlmasýna da dikkat edilmiþtir
(Sorias ve ark. 2004).

Verilerin Toplanmasý

ABC ve bilgi formu, çocuklarýn öðretmen ve
ebeveynleri tarafýndan doldurulmuþtur. Bu
süreçte ebeveyn ve öðretmenlere ABC'nin kul-
lanýmý konusunda eðitilen psikoloji öðrencileri
yardýmcý olmuþlardýr. Uygulama öncesinde
kurum yöneticileri ve ebeveynlerden izin alýn-
mýþ ve çalýþmada Türk Psikologlar Derneði’nin
etik kurallarýna uyulmuþtur. 

Verilerin Analizi

Verilerin deðerlendirilmesinde tanýmlayýcý ista-
tistikler, ki-kare testi, tek yönlü varyans analizi,
korelasyon analizi, Cronbach alfa katsayýsý ve
ROC eðrisi kullanýlmýþtýr.  Bütün istatistiksel
testlerde en düþük anlamlýlýk düzeyi .05 olarak
alýnmýþtýr.

BULGULAR

Güvenirlik

Çalýþmada ABC'nin Cronbach alfa ve Spearman
Brown iki yarým test güvenirlik katsayýlarýnýn
.92 olduðu bulunmuþtur. Güvenirlik analizleri
her bir alt test için ayrý ayrý yapýldýðýnda
Cronbach alfa deðerlerinin .65 (sosyal ve
özbakým) ile .82 (iliþki kurma) arasýnda deðiþtiði,
Spearman Brown iki yarým test güvenirlik
deðerlerinin benzer þekilde .61 (sosyal ve
özbakým) ile .84 (iliþki kurma) arasýnda olduðu
bulunmuþtur. 

Puanlayýcýlar Arasý Güvenirlik

Puanlayýcýlar arasýndaki güvenirliði saptamak
amacýyla 100 çocuk birbirlerinden baðýmsýz
olarak iki ayrý öðretmen, 69 çocuk ise, bir öðret-
men ve bir ebeveyni tarafýndan deðer-
lendirilmiþtir. Farklý puanlayýcýlarýn deðer-
lendirmeleri arasýndaki korelasyonu belirlemek

amacýyla yapýlan Pearson Korelasyon analizinde
öðretmen deðerlendirmeleri arasýndaki kore-
lasyon katsayýsý .86 (n=100, p<.001), öðretmen
ile ebeveyn deðerlendirmeleri arasýndaki kore-
lasyon katsayýsý ise .59 (n=69, p<.001) olarak sap-
tanmýþtýr. Ortalamalar incelendiðinde ebeveyn-
lerin daha fazla otistik belirti bildirdikleri bulun-
muþtur.

ABC'nin sonraki kullanýmlarýnda güvenirliði
sýnýf içi (intraclass) korelasyon analiziyle ince-
lenmiþtir. Elde edilen güvenirlilik katsayýsýnýn
tek öðretmenin deðerlendirme yapmasý duru-
munda .86, iki öðretmenin deðerlendirme yap-
masý durumunda .92 olduðu bulunmuþtur. Ýki
öðretmenin ortalamasýnýn alýnmasýyla elde
edilen öðretmen deðerlendirmesi ile ebeveyn
deðerlendirmesi arasýndaki sýnýf içi korelasyon
katsayýsýnýn ise .76 olduðu bulunmuþtur. 

Ýçerik Geçerliði

Ýçerik geçerliðini saptamak, bir baþka deyiþle her
bir davranýþ tanýmýnýn otizmi olan ve olmayan
gruplarý (zeka geriliði olan ve normal geliþim
gösteren) birbirinden ayýrt edip etmediðini bul-
mak için, 2x2 ki-kare analizi kullanýlmýþtýr.
Sonuçta, ölçekteki 57 maddenin tamamýnýn ista-
tistiksel olarak anlamlý düzeyde (p<.001) ayýrt
edici olduðu görülmüþtür. Normal geliþim
gösteren çocuklar dýþta tutularak iki ayrý taný
grubu için analiz tekrarlandýðýnda 57 davranýþ
tanýmýndan 53'nün  otizm ve zeka geriliði grup-
larýný ayýrt ettiði görülmüþtür (p<.05). Ayýrt
edici bulunmayan maddeler; "gözlerine parlak
bir ýþýk tutulduðunda genellikle gözlerini kýrp-
maz", "tuvalet eðitimine iliþkin sorunlarý vardýr",
"çok zarar vericidir, oyuncaklarýný ve ev eþ-
yalarýný kýsa zamanda kýrar", "gün içinde kendi-
liðinden iletiþimi baþlatmak için kullandýðý
ifadelerin sayýsý otuzu geçmez" dir. Bu maddeler
incelendiðinde hem otizm hem de aðýr zeka ge-
riliðinde karþýlaþýlan sorunlara iþaret ettikleri
görülmektedir. 

ABC'nin 5 alt ölçek ve toplam puanýnýn otizmi
ve zeka geriliði olan bireyleri birbirinden ayýrt
edip etmediðini görmek amacýyla,  3 farklý yaþ
grubu (3-6, 7-10 ve 11 ve üstü) için ayrý ayrý tek
yönlü varyans analizleri yapýlmýþtýr. Ýki ayrý taný
grubundaki çocuklar için elde edilen ortalama
puan, standart sapma ve F deðerleri Tablo 1'de
sunulmaktadýr. Varyans analizleri sonucunda
otizmi ve zeka geriliði tanýsý alanlarýn, tüm yaþ
gruplarýnda ABC'nin alt ölçek ve toplam puaný

YILMAZ IRMAK  VE ARK.
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Tablo 1 : Farklý Yaþ Gruplarýnda Taný Deðiþkeni Açýsýndan  ABC'nin Alt Test ve Toplam
Puanlarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý

 
Alt testler  

 
Gruplar 

 
N 

 
X 

 
SS 

 
F 

3-6 Yaþ      

Duyusal Otizm 100 10.31 6.90 26.52* 

 Zeka Geriliði  35 3.80 4.81  

Ýliþki kurma  Otizm 100 17.90 10.18 31.86* 

 Zeka Geriliði  35 5.69 8.12  

Beden ve nesne kullanýmý  Otizm 100 15.06 9.53 31.86* 

 Zeka Gerili ði 35 5.03 7.48  

Sosyal ve özbakým  Otizm 100 13.16 5.27 53.82* 

 Zeka Geriliði  35 5.94 4.16  

Dil becerileri  Otizm 100 11.89 7.36 25.43* 

 Zeka Geriliði  35 5.17 4.72  

Toplam Otizm 100 68.32 27.97 63.59* 

 Zeka Geriliði  35 25.62 25.07  

7-10 yaþ      

Duyusal Otizm 83 9.60 6.32 25.21* 

 Zeka Geriliði  34 3.47 5.11  

Ýliþki kurma  Otizm 83 17.69 9.44 39.77* 

 Zeka Geriliði  34 5.91 8.46  

Beden ve nesne kullanýmý  Otizm 83 14.40 9.99 22.45* 

 Zeka Geriliði  34 5.27 8.02  

Sosyal ve özbakým  Otizm 83 12.36 5.73 50.65* 

 Zeka Geriliði  34 4.55 4.40  

Dil becerileri  Otizm 83 12.43 7.71 27.73* 

 Zeka Geriliði  34 4.74 5.65  

Toplam Otizm 83 66.48 27.78 59.00* 

 Zeka Geriliði  34 23.94 25.69  

11 yaþ ve üzeri       

Duyusal Otizm 25 12.48 7.27 38.10* 

 Zeka Geriliði  28 2.71 3.93  

Ýliþki kurma  Otizm 25 19.80 9.16 35.37* 

 Zeka Geriliði  28 6.32 7.32  

Beden ve nesne kullanýmý  Otizm 25 14.64 10.47 15.98** 

 Zeka Geriliði  28 4.89 7.14  

Sosyal ve özbakým  Otizm 25 11.76 5.69 27.45* 

 Zeka Geriliði  28 4.50 4.37  

Dil becerileri  Otizm 25 12.00 8.17 11.96* 

 Zeka Geriliði  28 5.39 5.64  

Toplam Otizm 25 70.68 28.55 44.81* 

 Zeka Geriliði  28 23.82 22.31  

*p<.001      
**p<.01 
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açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý biçimde
farklýlaþtýklarý görülmüþtür. Bu sonuç, ABC'nin
tüm yaþlarda, hatta taný koymada daha çok
sorunun yaþandýðý küçük yaþ grubunda da
geçerli bir deðerlendirme yaptýðýný göstermekte-
dir.  

Ölçüt Geçerliði

Uygulama sýrasýnda öðretmenlerinden, sorunun
çocuðun yaþam iþlevlerini ne derecede etkilediði
konusunda deðerlendirme yapmalarý ve sorunu
hafif, orta ve aðýr biçiminde derecelemeleri isten-
miþtir. Çalýþmada öðretmenlerin bu öznel deðer-
lendirmeleri ABC'nin geçerliliðini belirlemek için
bir dýþ ölçüt olarak kullanýlmýþtýr. ABC toplam
puanýnýn sorunun derecesi bakýmýndan fark-
lýlaþýp farklýlaþmadýðýný deðerlendirmek amacýy-
la tek yönlü varyans analizi yapýlmýþtýr. ABC
puaný, sorunun derecesine göre istatistiksel
olarak anlamlý biçimde farklýlaþmýþtýr
[F(2,205)=45.92, p<.001]. Farklýlaþmanýn hangi
dereceler arasýnda olduðunu anlamak amacýyla
yapýlan Scheffe çoklu karþýlaþtýrma testinde, her
bir derecenin diðerinden istatistiksel olarak
anlamlý biçimde farklýlaþtýðý görülmüþtür. Aðýr
olarak nitelendirilen grubun ABC puaný ortala-
masýnýn (X=86.11±23.92), orta (X= 62.99±23.68) ve
hafif olarak nitelendirilen grubun puanýndan
(X=41.25±20.15) daha yüksek olduðu bulunmuþ-
tur.

Yapý Geçerliði

Ölçeðin yapý geçerliðini belirlemek amacýyla alt
testlerin birbiriyle ve toplam puanla korelasyon-
larý incelenmiþ ve bütün alt testlerin birbirleriyle

ve toplam puanla p<.01 düzeyinde iliþkili olduðu
bulunmuþtur. Korelasyon analizi sonuçlarý Tablo
2'de sunulmaktadýr.

Kesme Puan

Otizmi zeka geriliðinden ayýrt etmede kullanýla-
bilecek kesme puanýný belirlemek amacýyla ROC
analizi yapýlmýþtýr. ROC eðrisi taný ve tarama
amacýyla geliþtirilmiþ  bir aracýn,  farklý kesme
puanlarý için doðru pozitif oraný (duyarlýlýk) ve
yanlýþ pozitif oraný (1-özgüllük) arasýndaki
iliþkiyi gösteren bir grafiktir. ROC eðrisinde sol
üst köþeye en yakýn nokta duyarlýlýk ve özgül-
lüðün en uygun olduðu yeri belirtmektedir. ROC
eðrisi altýnda kalan alan ise, iki farklý grubun
doðru bir biçimde ayýrt edilme olasýlýðýný ver-
mektedir. 

YILMAZ IRMAK  VE ARK.

 1 2 3 4 5 6 

1-Duyusal   .79* .66* .34* .65* .86* 

2-Ýliþki kurma   .65* .33* .67* .88* 

3-Beden ve nesne kullanýmý     .22* .70* .83* 

4-Dil becerileri      .45* .56* 

5-Sosyal ve özbakým       .85* 

6-ABC Toplam       

Ortalama 8.09 14.20 11.67 9.88 10.25 54.08 

SS 6.95 10.79 10.17 7.65 6.26 33.52 

*p<.01 

Tablo  2 : ABC Alt Ölçeklerinin Birbirleriyle ve 
Toplam Puanla Korelasyonlarý

 

                        1 -Özgüllük   

D
uy

ar
lýl

ýk
 

Þekil 1 : ABC'de Kesme Puanýný Belirlemek
Amacýyla Elde Edilen ROC Eðrisi

ABC Puaný Duyarlýlýk Özgüllük 

25 .92 .55 

32 .86 .65 

39 .82 .74 

46 .76 .74 

53 .67 .81 

60 .60 .83 

68 .50 .86 

75 .44 .99 

Tablo 3 : ABC Puanlarý Ýçin Duyarlýlýk ve
Özgüllük Deðerleri 



Çalýþmada elde edilen ROC eðrisi Þekil 1'de
sunulmuþtur. Eðri altýnda kalan alanýn  %88
(güven aralýðý .83-.92, p<.001) olduðu bulun-
muþtur. ROC analizi sonucu, olasý bazý kesme
puanlarý için elde edilen özgüllük ve duyarlýlýk
deðerleri Tablo 3'de sunulmuþtur. Tabloda da
görüldüðü gibi en uygun duyarlýlýk (.82) ve
özgüllük (.74) deðerleri 39 kesme puaný için
gözlenmiþtir. 

TARTIÞMA

Bu çalýþmada, ASIEP-2'nin alt ölçeklerinden biri
olan Otizm Davranýþ Kontrol Listesi’nin Türkiye
için geçerlik ve güvenirliðini belirlemek ve
ölçeði araþtýrmacý ve eðitimcilerin kullanýmýna
kazandýrmak amaçlanmýþtýr. Yapýlan güvenirlik
analizleri  sonucu elde edilen iç tutarlýlýk ve iki
yarým test güvenirliðinin oldukça yüksek (.92)
olduðu görülmüþtür.

Puanlayýcýlar arasý güvenirlik verileri ebeveyn
ve öðretmenler tarafýndan yapýlan deðer-
lendirmeler yoluyla elde edilmiþtir. Analizler
öðretmen deðerlendirmeleri arasýndaki iliþkinin,
öðretmen ve ebeveyn deðerlendirmeleri  arasýn-
daki iliþkiden daha yüksek  olduðunu göster-
miþtir. Bu durum profesyonellerin ölçekte yer
alan ifadeleri doðru ve ayný biçimde anla-
malarýndan kaynaklanýyor olabilir. Ayrýca
yazýndaki bulgulara paralel biçimde ebeveynler
öðretmenlere kýyasla daha fazla otistik belirti
bildirmiþlerdir. Bu bulgu benzer çalýþmalarda
ebeveynlerin çocuklarýný baþka çocuklarla
karþýlaþtýrma olanaklarýnýn sýnýrlý oluþuyla,
yapýlandýrýlmamýþ ortamlarda çocuklarýyla
daha fazla zaman geçirdikleri için problem
davranýþla daha çok karþýlaþmalarýyla ve daha
fazla stres yaþamalarýyla açýklanmaktadýr
(Szatmari ve ark. 1994, Volkmar ve ark.1988).

Ölçeðin içerik geçerliðini incelemek için Krug ve
arkadaþlarý (1993) otizmi olan ve olmayan grup-
larý (aðýr zeka geriliði, görme ve iþitme engelli,
aðýr duygusal bozukluðu olan ve normal geliþim
gösteren çocuklar) karþýlaþtýrmýþlar, ölçek mad-
delerinden iki tanesinin ayýrt edici olmadýðýný
belirtmiþlerdir. Bu çalýþmada ise özgün çalýþma-
da olduðu gibi normal geliþim gösteren çocuklar
dahil edildiðinde tüm maddelerin ayýrt edici
olduðu bulunmuþtur. Ancak özel bir sorunu

belirleme ve dereceleme amacýna yönelik ölçek-
ler için farklý taný gruplarýný birbirinden ayýrt
etmek daha önemli olduðu için, normal geliþim
gösteren çocuklar örneklemden çýkarýlarak mad-
delerin iki ayrý taný grubundaki çocuklar için
ayýrt ediciliði test edilmiþtir. Yapýlan ki-kare
analizi sonuçlarý, 57 maddeden sadece 4 ta-
nesinin anlamlý düzeyde ayýrt edici olmadýðýný
göstermiþtir. Ayýrt edici bulunmayan maddeler,
otizmde ve aðýr zeka geriliðinde ortak olan özel-
liklerdir.  Bu maddelerin ayýrt edici bulunma-
masý örneklemdeki aðýr zeka geriliði olan
bireylerden kaynaklanmýþ olabilir.  Ancak bu
çalýþmada zeka geriliði olan bireylerin zeka
düzeyleri standart bir araçla belirlenmediði için
bunu istatistiksel olarak inceleme olanaðý bulu-
namamýþtýr. Bundan sonraki çalýþmalarda birey-
lerin zeka düzeylerini belirleyen standart ölçüm-
lerin alýnmasýnýn ve buna göre karþýlaþtýrmalarýn
yapýlmasýnýn bu konuda aydýnlatýcý olacaðý
düþünülmektedir. 

Bilindiði gibi otizm tanýsý, okul öncesi yaþlarda
ileriki yaþlara kýyasla daha belirsizdir. Bazen
zeka geriliði, tepkisel baðlanma bozukluðu ve
dili anlama ve konuþmada yetersizliklerle ken-
dini gösteren iletiþim bozukluklarý ile otizm
arasýnda ayýrým yapmak çok güç olabilmektedir.
Küçük yaþlarda dil, iletiþim ve sosyal geliþimi
genel geliþimden ayýrmak ve geliþimin deðiþik
alanlarýndaki farklýlýklarý ayýrt etmek daha
güçtür (Marcus ve Stone 1993).  Çalýþmada
ABC'nin her bir alt ölçeðinden ve toplamýndan
elde edilen puanlarýn otizm ve zeka geriliði
tanýsý alan gruplarý ayýrt edip etmediði, 3 farklý
yaþ grubunda ayrý ayrý incelenmiþtir. Bulgular
ABC'nin taný koymada güçlüklerin yaþandýðý
küçük yaþ gruplarý da dahil olmak üzere 3-15
yaþlarý arasýndaki çocuklarda tanýnýn belirlen-
mesine katkýda bulunacaðýný düþündürmekte-
dir. Bu sonuç yazýndaki bulgular tarafýndan da
desteklenmektedir (Eaves ve ark. 2000, Wadden
ve ark. 1991).

Araþtýrmada ölçüt geçerliði, öðretmen deðer-
lendirmelerinin bir dýþ ölçüt olarak kullanýl-
masýyla elde edilmiþtir. Öðretmenlerin hafif,
orta ve aðýr biçiminde yaptýklarý sýnýflamalarla
ABC puanlarýndaki farklýlaþmanýn paralellik
gösterdiði gözlenmiþtir. 
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Ölçeðin kesme puanýný belirlemek amacýyla
yapýlan ROC analizi sonucu elde edilen eðri
altýnda kalan alan %88'dir. Bir baþka deyiþle
ölçek, %88 olasýlýkla otizm ve zeka geriliði
grubunu doðru bir biçimde sýnýflandýrmaktadýr.
Kesme puaný belirlenirken duyarlýlýk ve özgül-
lük deðerlerinin yüksek olmasý beklenmektedir.
Duyarlýlýðýn artmasý doðru pozitif oranýnýn yük-
selmesine, özgüllüðün artmasý ise yanlýþ pozitif
oranýnýn düþmesine iþaret etmektedir. Bu çalýþ-
mada duyarlýlýðýn özgüllükten daha önemli
olduðu düþünüldüðünden daha yüksek bir
duyarlýlýða iþaret eden  39 deðeri, kesme puaný
olarak kabul edilmiþtir. Bu puanýn  duyarlýlýk
(.82) ve özgüllük (.74) deðerlerinin bir tarama
aracý için oldukça iyi olduðu düþünülmektedir.
Bir tarama aracý için duyarlýlýk, popülasyonda
otizme özgü özellikleri taþýyan kiþileri taþý-
mayanlardan ayýrt etmeyi amaçlamaktadýr.
Yüksek duyarlýlýk, otizmi olmayan sadece
otizme özgü  bazý özellikleri gösteren kiþilere de
otizm tanýsýnýn konmasýna yol açacaktýr. Özgül-
lük ise popülasyonda otizme özgü özellikleri
taþýyanlarýn içinden sadece otizmi olanlarý ayýr-
mayý saðlayacaktýr. Yüksek özgüllük, popülas-
yonda otizme özgü özelliklerden bazýlarýný
taþýyanlarla bu tanýyý alanlar arasýnda ayrým
yapýlmasýný saðlar. Bu bir tarama aracý olduðu
için taný düzeyinde olmasa da otizme özgü özel-
likleri gösterenleri belirlemek önemlidir. Çünkü
bir kiþiye yanlýþlýkla otizm tanýsý konursa bunu
müdahale sürecinde sonraki deðerlendirmelerle
deðiþtirme olanaðý vardýr. Ancak otizmi olan bir
bireye otizmi yok denirse onun otizme özgü
tedavi olanaklarýndan yararlanmasý gecikti-
rilmiþ olur. Bu araç bir tarama aracý olduðundan
otizme özgü özellikleri taþýyan kiþileri ola-
bildiðince geniþ bir aralýkta belirlemenin önemli
olduðu düþünülmektedir. Ayrýca, kuþkusuz taný
koyma sürecinde tek baþýna ABC'nin kullanýl-
masý düþünülemez. Klinik deðerlendirme ve
taný için test sonuçlarýnýn, çocuðun geliþim
öyküsü ve gözlem verileriyle birlikte deðer-
lendirilmesi gerekir. Özellikle sýnýr düzeyde
puan alan çocuklar için deðerlendirme iþlemi
belirli aralýklarla tekrarlanmalýdýr. 

Bu çalýþmada Krug ve arkadaþlarýnýn (1993)
önerdikleriyle kýyaslandýðýnda, oldukça düþük
bir kesme puaný elde edilmiþtir. Bu örneklemde
kesme puaný olarak Krug ve arkadaþlarýnýn
(1993) önerdiði 68 deðeri alýndýðýnda, elde

edilen özgüllük deðerinin (.86) yüksek, ancak
duyarlýlýk deðerinin (.60) düþük olduðu bulun-
muþtur. Yazýnda da 68'in çok yüksek bir kesme
puaný olduðu belirtilmektedir (Eaves ve ark.
2000, Marteleto ve Pedromonico 2005,  Sevin ve
ark. 1991, Volkmar ve ark. 1988, Wadden ve ark.
1991). Eaves ve arkadaþlarý (2000) kesme puaný
olarak 53'ü önermiþler fakat Rellini ve
arkadaþlarý (2004) yaptýklarý çalýþmada bu
kesme puanýnýn ayýrt edici olmadýðýný bul-
muþlardýr. Wadden ve arkadaþlarý (1991) 44'ü,
Marteleto ve Pedromonico (2005) ise kesme
puaný olarak 49'u önermiþlerdir. Kesme puan-
larýnda gözlenen bu farklýlýklar, ölçeðin uygu-
landýðý kültürün özelliklerinden kaynaklanýyor
olabilir. Zira konuyla ilgili çalýþmalar deðiþik
ülkelerde (Kanada, Ýtalya, Brezilya, ABD)
yürütülmüþtür. ABC'nin maddeleri farklý
kültürlerdeki kiþiler tarafýndan  farklý yorumlan-
mýþ olabilir. Ayrýca çalýþmalarda otizm grubu-
nun belirlenmesinin deðiþik biçimlerde yapýl-
masý ve örneklem seçilirken özgün bir standar-
dýn belirlenmemiþ olmasý da (Eaves ve ark. 2000,
Marteleto ve Pedromonico 2005) bu farklýlýða
neden olmuþ olabilir. Yapýlan bu çalýþmada
çeþitli illeri kapsayan, farklý yaþ gruplarýndan
geniþ bir örnekleme ulaþýlmýþ olmasýna raðmen,
daha önce taný konmuþ vakalarla çalýþýlmýþ ve
otistik belirtilerin düzeyinin saptanmasý için
standart ölçüt ya da araçlar kullanýlmamýþtýr.
Bundan sonra yapýlacak olan çalýþmalarda
örneklemin standart ölçütlere göre belirlenmesi,
ABC'nin kesme puaný konusundaki tartýþmalara
ýþýk tutacaktýr. 

Bu çalýþmada ABC otizmi deðerlendiren bir
baþka araçla karþýlaþtýrýlmamýþtýr. Ölçeðin geçer-
liði konusunda daha fazla bilgi saðlamak için
ileriki çalýþmalarda otizmi deðerlendiren baþka
araçlarla iliþkisinin incelenmesi önerilmektedir.  
Sonuç olarak, elde edilen tüm geçerlik ve
güvenirlik verileri ABC'nin Türkiye için  uygun
bir tarama aracý olduðunu göstermektedir.
Ölçek; otizmin ayýrt edilmesi, eðitimin planlan-
masý ve deðerlendirilmesi gibi konularda hem
klinisyenlerin hem de eðitimcilerin kullanabile-
ceði bir  araçtýr. Bununla birlikte kolay ve kýsa
sürede uygulanabilir olmasý, geliþimin farklý
alanlarýný deðerlendirebilmesi, geçerli ve güve-
nilir bir deðerlendirme aracý olmasý ABC'nin
otizm konusunda yapýlacak araþtýrmalarda da
tercih edilebileceðini düþündürmektedir. 

YILMAZ IRMAK  VE ARK.
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 EK 1 

ABC KAYIT FORMU 

YÖNERGE: Çocuğu en iyi tanımlayan ifadenin karşısındaki sayıyı daire içine alınız. İfade çocuğu 

tanımlamıyorsa boş bırakınız. 
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Kendi etrafında uzun süre döner 4 

Basit bir işi öğrenir fakat çabucak  unutur 2 

Sosyal/çevresel uyaranlara çoğu zaman dikkat etmez 4 

Basit emirleri bir kere söylendiğinde yerine getirmez (otur, buraya gel, ayağa kalk gibi) 1 

Oyuncakları uygun şekilde  kullanmaz (örn. tekerlekleri döndürür) 2 

Öğrenme sırasında görsel ayırt etmesi zayıftır (büyüklük, renk ya da pozisyon gibi bir 

özelliğe takılır kalır) 

2  

Sosyal gülümsemesi yoktur 2 

Zamirleri ters kullanır (ben yerine sen) 3 

Belirli nesneleri bırakmamak için ısrar eder 3 

İşitmiyor gibi görünür, bu nedenle bir işitme kaybı olduğu kuşkusu uyandırır 3 

Konuşması detone ve aritmiktir 4 

Kendi kendine uzun süre sallanır 4 

Kendisine uzanıldığında kollarını uzatmaz (ya da bebekken uzatmazdı) 2 

Günlük programındaki/çevredeki değişikliklere aşırı  tepkiler verir 3 

Başka insanların arasındayken çağrıldığında kendi ismine tepki vermez (Ayşe, Can, Zeynep)  2 

Kendi etrafında dönme, parmak ucunda yürüme, el çırpma gibi davranışları keserek birden 

bağırır ve ani hareketler yapar 

4 

Başka insanların yüz ifadelerine ve duygularına tepkisizdir 3 

“Evet” veya  “ben” sözcüklerini nadiren kullanır 2 

Gelişimin bir alanındaki özel yetenekleri zeka geriliği kuşkusunu dışlar niteliktedir 4 

Yer bildiren sözcükleri içeren basit emirleri yerine getirmez (“topu kutunun üstüne koy” ya 

da “topu kutunun içine koy” gibi) 

1 

Bazen yüksek bir sese sağır olduğunu düşündürürcesine “irkilme” tepkisi göstermez. 3 

Ellerini amaçsızca sallar 4 

Büyük öfke nöbetleri ya da sık sık küçük öfke nöbetleri geçirir 3 

Göz temasından aktif bir şekilde kaçınır 4 

Dokunulmaya ya da tutulmaya  karşı koyar 4 

Bazen, çürükler, kesikler ve iğne yapılma gibi acı verici uyaranlara hiç tepki vermez 3 

Gergin ve kucaklanılması güçtür (şimdi ya da bebekken) 3 

Kucaklandığında pelte gibidir (sarılmaz, tutunmaz) 2 

İstediği şeyleri göstererek elde eder 2 

Parmak uçlarında  yürür 2 
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