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ÖZET

Amaç: Yaygın gelişimsel bozuklukların erken tanısında kullanılan tarama testlerinden biri olan M-

CHAT (“Modified CHecklist for Autism in Children”) testinin geçerliliğinin İstanbul’da yaşayan 

18-30 ay çocuklarda değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: İlk aşamada, M-CHAT testi 3 farklı Sağlam Çocuk Polikliniği’ne getirilen 191 

çocuğun anne ve/veya babası tarafından muayene için bekledikleri dönemde dolduruldu. Testten 

kalan olguların aileleriyle telefon görüşmesi yapıldı. Yüksek yalancı pozitiflik, sıklıkla telefon 

görüşmesi gereksinimine yol açması, ailelere telefonla ulaşamama ya da ulaşmak için yaşanan 

zaman kaybı ve telefon görüşmelerinin maddi yükü nedeniyle M-CHAT formunun aile tarafından 

doldurulmasının uygun bir yöntem olmadığı görüldü. İkinci aşamada, M-CHAT test soruları sağlık 

personeli tarafından anne ve/veya babaya yöneltilerek ve test formu sağlık personeli tarafından 

doldurularak uygulandı. Test iki grupta yapıldı. İlk grupta (yüksek risk grubu) İstanbul Üniversitesi 

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Polikliniği’ne 

sosyal-duygusal gerilik ve/veya konuşma geriliği ile getirilen, ilk değerlendirmeleri sonrasında 

yaygın gelişimsel bozukluk öntanısı alan ve yaşları 18-30 ay arasında değişen 80 çocuk yer 

almaktaydı. İkinci gruba (düşük risk grubu) İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sağlam 

Çocuk Polikliniği’nden düzenli olarak izlenen ve yaşları 18-30 ay arasında değişen 538 sağlıklı 

çocuk alındı. Her iki grupta yer alan olgulara yaşları 18-30 ay arası olduğunda M-CHAT testi 

uygulandı.  Yüksek risk grubundan 60 olgu ve düşük risk grubundan 120 olguya 3 yaşını geçtikten 

sonra otizm tanısını doğrulama amacıyla kullanılan altın standart testlerden biri olan CARS 

(“Childhood Autism Rating Scale”)  testi ve DSM-V tanı ölçütleri uygulandı. M-CHAT testinin tanı 

gücü, CARS testi ve DSM-IV tanı ölçütleriyle karşılaştırıldı. 

Bulgular: M-CHAT testinin duyarlılığı %97,8, özgüllüğü %88,8, pozitif öngörü değeri %75, 

negatif öngörü değeri %99,1 bulundu. 

Sonuç: M-CHAT testinin geçerliliği uygulanma yöntemine göre değişmektedir. M-CHAT testinin 

aile tarafından doldurulması ve testten kalan olguların aileleriyle telefon görüşmesi yapılması, 



yüksek yalancı pozitiflik ve ailelere telefonla ulaşmadaki sorunlar nedeniyle uygun 

görünmemektedir. M-CHAT testi sağlık personeli tarafından uygulandığında duyarlılık, özgüllük, 

pozitif öngörü değeri ve negatif öngörü değeri yüksektir. M-CHAT testi daha uygun tarama testleri 

geliştirilene kadar, Türkiye’de de, 18. aydan itibaren sağlam çocuk izleminde kullanılabilir.  



ABSTRACT

Objective: To evaluate the validity of the M-CHAT (Modified CHecklist for Autism in Children), 

which is one of the screening tests for pervasive developmental disorders in children, in a 18-30 

month-old sample from İstanbul.  

Material and Method: At the 1st step, M-CHAT questionnaire was filled by 191 mother and/or 

father, when they were waiting for the healthy child visit of their child. Telephone interview was 

done with parents, if the child failed the test. It is observed that, it is not appropriate to fill the 

questionnaire by parents, because of high false positivity, requirement of frequent telephone 

interview, the cost of the telephone interviews, and the communucation problems to reach the 

parents. At the 2nd step, M-CHAT was applicated by health staff. The test was done to two groups. 

In the first group (high risk group), there were 80 children at 18-30 months-old, who were initially 

diagnosed as pervasive developmental disorder at the Child Neurology Department of İstanbul 

University. In the second group (low risk group), there were 538 children at 18-30 months-old, who 

were regularly followed by Healthy Child Clinic of İstanbul University. M-CHAT was done to all 

children. CARS (“Childhood Autism Rating Scale”) test and DSM-V diagnostic criteria were 

applicated to 60 children of high risk group and 120 children of low risk group. The reliability of 

M-CHAT was compared with CARS test and DSM-IV diagnostic criterias.    

 Results: The sensitivity, specifity, positive predictive value and negative predictive value of the M-

CHAT test were found 97,8%, 88,8%, 75%, and 99,1%, respectively.  

Conclusions: The validity of the M-CHAT changes with the application method.   

It is not appropriate to fill the questionnaire by parents and telephone interview if the child fails. 

The sensitivity, specifity, positive predictive value, and negative predictive value of M-CHAT were 

high, if the health staff fills the questionnaire. M-CHAT may also be used for the screening of 

children for pervasive developmental disorders in Turkey, after 18-months-old, until more reliabl 

tests develop.  



GİRİŞ VE AMAÇ

Otizm 1943 yılında Leo Kanner tarafından tanımlanmış nöro-gelişimsel bir bozukluktur. 

Asperger sendromu, Rett sendromu, çocukluk çağının desintegratif bozukluğu ve sınıflanamayan 

yaygın gelişimsel bozukluk (PDD-NOS) klinik tablolarıyla birlikte yaygın gelişimsel bozukluk ya 

da daha yeni adlandırmayla otistik spektrum bozukluğu grubunda yer alır. Otistik spektrum 

bozukluğu sıklığı değişik çalışmalarda 1/166 ile 1/1000 arasında bildirilmektedir. Son yıllarda 

otizm tanısı konulan çocuk sayısında artış olduğu düşünülmekle birlikte, artışın kesin nedeni 

bilinmemektedir. 

Otizm tanısı için üç alanda gerilemenin gösterilmesi gerekir: 1) sosyal ilişkiler, 2) sözlü ve 

sözsüz iletişim (özgül davranış özellikleri), 3) kısıtlı ilgi alanı ve aktiviteler. Bu bulguların erken 

çocukluk döneminde tanınması zordur. Aileler çocuklarında bir sorun olduğunu genellikle 18. aydan 

sonra farkeder. Hekimler çoğu kez sadece klinik bulgularla karar verdiklerinden, mental gerilik, 

öğrenme güçlükleri, dil gerilikleri ve diğer gelişimsel bozuklukları atlama eğilimindedir. Otizmde 

ortalama tanı yaşının 4-6 yaş arasında değiştiği bildirilmiştir. Oysa, otizm tanısı almış çocuklar 

retrospektif olarak değerlendirildiğinde otizmle ilişkili bulguların 8-12. aylarda bile varolduğu 

saptanmıştır.

 

Otizmde son yıllardaki önemli yeniliklerden biri, erken tanı ve müdahelenin prognoz üzerine 

olumlu etkisinin gösterilmesi olmuştur. Anaokulundan önce 2 yıllık müdahelenin önemli ekonomik, 

akademik ve sosyal kazanımlara neden olduğu gösterilmiştir. Erken müdahele yapılan çocuklarda 

liseyi bitirme, iş sahibi olma, bağımsız yaşayabilme daha yüksek, adolesan gebeliğinden korunma 

ve suç işleme daha düşük bulunmuştur. Eğitim programları tanı konur konmaz, optimal 3 yaşından 

önce başlanmalıdır, 6-7 yaşından sonra eğitimin etkisi çok az olmaktadır.

Otizmde klinik bulguların gerek aileler gerekse klinisyenler tarafından geç fark edilmesi, 



erken tanı ve eğitim müdahelelerinin prognoz üzerine olumlu etkisinin gösterilmesiyle, erken 

çocukluk dönemlerinde yapılacak tarama testleri önem kazanmıştır. Otizm, ağır seyirli bir hastalık 

olması, bulguları ortaya çıkmadan tedavi başlandığında tedavinin geç başlanmasına göre morbidite 

ve mortalitesinin çok daha düşük olması ve prevalansının yüksek olması dolayısıyla tarama için 

ideal bir hastalık olarak gözükmektedir. Bununla birlikte, genel gelişimsel tarama mı özgül otizm 

taraması mı yapılması gerektiği, tarama için en uygun yaşın kaç olduğu, aile bildirimi mi yoksa 

doğrudan gözlemin mi öncelikle değerlendirilmesi gerektiği tartışmalıdır. Son yıllarda pek çok 

ülkedeki eğilim, 18. ayda, aile bildirimine dayalı otizme özgül tarama testlerinin rutin kullanımıdır. 

Otizme özgül tarama testlerinden ilki olan CHAT (CHecklist for Autism in Toddlers) 1992 yılında 

İngiltere’de geliştirilmiştir. Yüksek özgüllüğüne karşın, duyarlılığının düşük olması nedeniyle 

otizme özgül yeni tarama testleri geliştirme çalışmaları devam etmiştir. M-CHAT (“modified 

CHAT”), Q-CHAT (“quick and quantitative CHAT”), ESAT (“early screening for autistic traits”) ve 

PDDST-II (“Pervasive Developmental Disorders Screening Test-Stage I”) bunlardan bazılarıdır. Bu 

testlerin duyarlılığı CHAT testine göre daha yüksek olduğundan, otizme özgül tarama açısından 

daha uygun oldukları düşünülmektedir. Yeni tarama testleriyle otizm riski taşıyan çocukların 18. 

aydan önce saptanmasına yönelik çalışmalar da devam etmektedir.  

Türkiye’de otizm tanısı konan çocuk sayısında diğer ülkelerdekine paralel bir artış 

gözlenmektedir. Bu çocuklarla ilgili en önemli sorun tanıda gecikme ve erken, uygun eğitim 

müdahelesine geç başlangıçtır. Tanıdaki gecikme, erken çocukluk yaşlarında, ideal olarak 18. ayda, 

otizme özgül tarama testlerinin uygulanmasıyla giderilebilir. Oysa, ülkemizde gerek otizme özgül 

tarama testleri, gerek genel gelişimsel tarama testleri rutin sağlam çocuk izleminde 

uygulanmamaktadır. Bu çalışmada otizme özgül tarama testlerinden biri olan M-CHAT testinin 

Türkçe uygulamasının otizm riski taşıyan çocukları saptamadaki gücü değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilecek veriler ışığında, bu testin Türkiye’de sağlam çocuk izlemi 

hizmeti veren kamu ve özel sağlık kuruluşlarında rutin uygulamaya girebileceğini düşünmekteyiz.   



GENEL BİLGİLER

Tanım

Otizm, erken çocukluk döneminde başlayan, yaş ilerledikçe bulgularının görünümünde değişiklikler 

olan, yaşam boyu devam eden, bilişsel ve davranışsal bozukluklarla ilişkili kronik bir sorundur (1). 

Temel özellikleri sosyal ilişkide sorunlar, sözlü ve sözsüz iletişim bozuklukları, yineleyen davranış 

kalıpları ve kısıtlı ilgi alanıdır (2, 3). 1801 yılında Fransız hekim Itard’ın bildirdiği “Aveyron’lu 

vahşi çocuk” Victor’un otistik özellikler taşıdığı görülmektedir ve literatürde tanımlanan ilk otizm 

olgusudur (4). Otizm deyimini ilk kez ABD’li hekim Leo Kanner 1943 yılında kullanmıştır (4).

Sınıflandırma

Otizm yaygın gelişimsel bozukluk (otistik spektrum bozukluğu, otistik yelpaze) ana başlığı altında 

incelenir. DSM-IV’te otistik bozukluk, ICD-10’da çocukluk çağı otizmi alt grubu olarak 

sınıflandırılmıştır. Klasik otizm terimi de kullanılabilmektedir. Yaygın gelişimsel bozukluk 

sınıflamasında yer alan diğer hastalıklar Asperger sendromu, çocukluk çağı “disintegratif” 

bozukluğu, Rett sendromu ve sınıflandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk (“PDD-NOS”) 

grubudur (Tablo 1). 



Tablo 1. Yaygın gelişimsel bozukluk sınıflamasında yer alan hastalıklar.

Otistik bozukluk (çocukluk çağı otizmi, klasik otizm)

Asperger sendromu

-dil gelişimi ve bilişsel fonksiyonlar klasik otizme göre daha iyi

- “konuşan otistikler” 

-dilin anlamsal (“semantik”) ve pratik (“pragmatik”) kullanımında sorunlar

-genellikle çocukluk döneminde yanlış tanılar konur, erişkin dönemde “tuhaf”- 

“değişik” kişiler olarak tanınırlar

Çocukluk çağı “disintegratif” bozukluğu

-normal sosyal, dil ve bilişsel gelişimi takiben, 2-10 yaşlar arasında aşağıdaki alanlardan en 

az 2 tanesinde gerileme;

- dil

- sosyal iletişim

- bağırsak veya mesane kontrolü

- oyun veya diğer motor beceriler

Rett sendromu

-X’e bağlı genetik bozukluk – “MECP2 gen mutasyonu”

-postnatal beyin büyümesinde etkilenme

-ağır mental ve motor gerileme; konvülziyon

-“el yıkama” benzeri yineleyen hareketler; amaçlı el kullanımının kaybı

-erken dönemde sosyal ilişki kaybı, geç dönemde sosyal iletişimde düzelme

Sınıflandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk (“PDD-NOS”) 

-diğer yaygın gelişimsel bozukluk alt tiplerinin tanı ölçütlerini tam doldurmayan çocuklar 

için kullanılan bir tanı

-sosyal, iletişimsel ve davranışsal bozukluklar otizme benzer, ancak daha hafif

(“otistik bozukluk ile Asperger sendromu arasında”)



Patogenez

Kanner otistik bozukluğu tek biyolojik temeli olan bir hastalık olarak düşünmüş, ancak 1950-

1960’lı yıllarda tedavi psikodinamik teorinin doğrultusunda, patolojik anne-baba patogenezden 

sorumlu tutularak yönlendirilmiştir (4). 1970’li yıllardan itibaren nöroreseptörlerin, endojen 

nörohormonların ve nöropeptidlerin nöronlara özgül bağlanma bölgelerinin keşfiyle birlikte 

psikodinamik teoriden uzaklaşılmış ve Kanner’in başlangıçta düşündüğü gibi biyolojik temeli 

olduğu, ancak çok etkenli olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır (4).

Epidemiyoloji

Genel olarak yaygın gelişimsel bozuklukların 63/10.000 sıklıkta görüldüğü tahmin edilmektedir (5). 

Otistik bozukluk insidansını 5/10.000 (6) ile 20/10.000 (7) arasında bildiren yayınlar olmakla 

birlikte, 1989 yılından sonra yapılan 11 çalışmayı kapsayan bir meta-analizde insidans 7/10.000 

olarak bildirilmiştir (8). Sonuç olarak, otistik bozukluk sıklığı yaklaşık 1-2/1000, otistik spektrum 

bozukluğu sıklığı yaklaşık 4-6/1000 tahmin edilmektedir. Erkek/kız oranı zeka bölümüne göre 

değişmektedir, mental geriliği ağır olanlarda 2:1 iken, hafif-orta olanlarda 4:1’e kadar artmaktadır. 

Otistik bozukluğu olan bir çocuğun kardeşinde de aynı soruna rastlanma olasılığı %3-7’dir, yani 

risk 50-100 kat artmaktadır (9). Risk tek yumurta ikizlerinde  %60, çift yumurta ikizlerinde %9 

bildirilmiştir.  

 

Etyoloji

Otistik bozukluk gelişiminde özgül bir neden tanımlanmamıştır. İkiz çalışmaları ve kardeşlerde 

yineleme riskinin yüksek olması nedeniyle genetik kökeni olduğu kabul edilmektedir (10). Frajil-X 

sendromu, Down sendromu ve tüberoz skleroz gibi genetik sorunlarda da otistik bozukluk sıklığı 

yüksektir (11, 12). Otistik bozukluğu olan çocukların %0,4-3’ü tüberoz sklerozludur. Tüberoz 



skleroz ve mental gerilik birlikteliğinde %17-60, frajil-X sendromunda %3-25, Moebious 

sendromunda %25, 15. kromozom uzun kolunda bozukluk varlığında >%1, doğumsal metabolizma 

hastalıklarında %5’ten az sıklıkla otistik bozukluk eşlik eder.  

Enfeksiyonlar, doğumsal metabolik hastalıklar, immünolojik sorunlar, kurşun zehirlenmesi, fetal 

alkol sendromu gibi sorunların otistik bozukluk gelişimine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir 

(13). Son yıllarda aşıların, özellikle kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısının otistik bozukluğa neden 

olabileceği tartışılmıştır. Ancak, İngiltere (14, 15) ve ABD’de (16) yapılan çalışmalar bu ilişkinin 

varlığını gösterememiştir. 

Otistik bozukluğu olan çocukların %70-90’ında neden belirlenemez (birincil), %10-30’unda ise 

altta yatan bir neden gösterilebilir (ikincil) (Tablo 2). 



Tablo 2. İkincil otistik bozukluk etyolojisinde yer alan hastalıklar. 

Nörokütan hastalıklar

-tüberoz skleroz -hipomelanozis Ito

-nörofibromatozis

Metabolik hastalıklar

-fenilketonüri -hiperglisinemi 

-organik asidüriler -histidinemi

-mitokondriyal hastalıklar -pürin metabolizması bozukluğu

-kolesterol biyosentez bozuklukları -piridoksin bağımlılığı

-konjenital glikozilasyon bozuklukları (CDG)

Edinsel beyin lezyonu

-hipoksik iskemik ensefalopati -HSV ensefaliti

-konjenital Rubella sendromu

Epileptik sendromlar

-West sendromu -Lennox-Gastaut sendromu

Genetik hastalıklar

-tüberoz skleroz -nörofibromatozis tip 1

-frajil-X sendromu -Joubert sendromu

-Moebious sendromu -Aarskog sendromu

-Tourette sendromu -Smith-Lemli-Opitz sendromu

-Williams sendromu -hipomelanozis Ito

-Angelman sendromu



Patoloji

Nöroanatomik-nöropatolojik çalışmalarda beyin sapı çekirdeklerinde hipoplazi, Purkinje 

hücrelerinde azalma, vermis hipoplazisi, amigdala ve hipokampusta hacim artışı gibi bulgular 

gösterilmiştir. Bu patolojiler gebeliğin erken dönemlerinde gelişimsel bozukluk şüphesini 

artırmıştır. 

Klinik bulgular

Sosyal ilişkilerde bozukluk: Sosyal izolasyon veya uygunsuz sosyal davranışlar görülür. 

Çağrıldığında bakmama, grup katılımında yetersizlik, göz kontağının olmaması, aynı ortamda 

bulunan diğer kişilerin varlığını hissetmeme-farkında olmama, uygunsuz duygulanımlar, sosyal 

veya duygusal empati eksikliği en bilinen bulgularıdır. Olgular erişkin yaşlara doğru ilerledikçe 

sosyal izolasyonları azalır, ancak iletişim güçlüğü ve yakın arkadaşlık kuramama gibi bulgular 

devam eder. (17)

Sözlü ve sözsüz iletişimde bozukluk: İletişim bozuklukları farklılık gösterebilir. Bazı olgularda 

“ekspresiv” ve “reseptif” dil becerilerinde yetersizlikle karakterizedir. Bazı olgularda ise dil 

olgunlaşmamıştır, ekolali, zarfları karıştırma, anlamsız jargonlar ve anormal melodilerle birliktedir. 

Konuşması yeterli olan çocukların sözlü iletişimi başlatmaları veya uygun bir şekilde devam 

ettirmeleri güçtür. İletişimdeki güçlükler vücut dilinin yorumlanamaması, mimiklerin kullanımında 

azlık, vurgusuz konuşma şeklinde de ortaya çıkabilir. (17) 

Tekrarlayan ve stereotipik paternler: Değişikliklere direnç, çeşitli rutinlerde direnç, objelere 

bağlanma, hareketli objelerin bazı parçalarına aşırı ilgi sık görülen bulgulardır. Çocuklar oyuncakla 

oynayabilir, ancak oyun amaca uygun değildir ve sıklıkla oyuncakları bir hatta dizme eğilimi vardır. 

Hayali oyun oynamazlar. El çırpma, sallanma, bir daire çevresinde dönüp durma, mırıldanma, bazı 

kelime, deyim ve şarkıları tekrarlama gibi motor ve verbal stereotipiler sıktır (17).

Hangi davranışlar önemlidir? Otizmli çocukların aileleri genellikle 18 ay civarında çocuklarının 



gelişiminin normal olmadığını fark eder. Bu yaşta normal gelişen çocuklarda varolan, ancak otistik 

çocuklarda olmayan iki önemli davranış gözlenmiştir: ortak dikkat ve hayali oyun. 

Ortak dikkat: İşaret etme, gösterme, pozisyon değişikliği ile dikkatin başka bir kişiyle aynı konu 

üzerine odaklanabilmesidir. Ortak dikkat çocukların diğerleri (kelimeler neyi ifade ediyor? çevrede 

neye dikkat etmesi gerekiyor?) aracılığıyla öğrenmesini sağlar. Ortak dikkat süt çocuğunun düşünce 

okuma kapasitesinin en erken bulgusudur. Böylece çocuk başka birinin neyle ilgilendiğine ve 

yöneldiğine duyarlılık göstermiş olur. “Deklaratif” işaret etme, işaret etmenin basit şekillerinden 

(“imperatif” işaret etme) ayrılmalıdır. Bu farklılık çocuklarda yapılan dil araştırmalarında ortaya 

konmuştur. “Deklaratif” şekil önemlidir, çünkü bu tip işaret etmede düşünce okuma temel eylem 

dürtüsüdür: “Şuna bak, benim gördüğümü sen de görüyor musun?”. Oysa, “imperatif” işaret etmede 

(“onu istiyorum”, “onu bana ver”) düşünce okuma dürtüsü yoktur.

Hayali oyun: Kişilere, objelere veya olaylara hayali özellikler yüklemedir. Sembolleştirme 

kabiliyetinin varlığını gösterir. Diğer oyun tiplerinden (fonksiyonel- çocukların objeleri 

fonksiyonlarına uygun kullanması; sensörimotor- çocukların objelerle sadece fiziksel kalitelerine 

göre oynaması, vb.) ayrılmalıdır.



Tablo 3. Otistik bozuklukta erken dönemde sosyal bulgular.

ilk yılda; -göz teması

-sosyal oyunlara ilgi

-ismi çağırıldığında yanıt

-duygusal bağlanma

-sosyal gülümseme

-taklit etme

-diğer bebeklere ilgi

-yüzüyle ifade edebilme, daha az

ikinci yılda; -duyguları paylaşabilme

-ortak dikkat (işaret etme, bir şeyi takip etme, bir şeyi göstermek için getirme, vb.)

-anneyi izleme

-diğer kişilere dikkat

-sıra gerektiren işlere uyum, daha az



Tablo 4. Otistik bozuklukta erken dönemde iletişim bulguları.

ilk yılda; -melodik mırıltılar

-ses çıkarma

-konuşma dilini anlama

 -konuşulanlara dikkat, daha az

-hecelemede gecikme

ikinci yılda; -el hareketleri

-konuşulanları anlama

-anlamlı konuşma, daha az

-dil iletişimsel olmaktan çok kendine dönük ve kurallı

-tekdüze veya şarkı söyler gibi konuşma

-yazılı dile aşırı ilgi (üçüncü yılda daha belirgin)



Tablo 5. Otistik bozuklukta erken dönemde uyumsal beceriler.

ilk yılda; -kısa uyku süresi 

-sık uyanma

-kısa dikkat süresi

-ağrıya azalmış yanıt

-pasiflik

-huzursuzluk

ikinci yılda; -hayali oyun oynamada gecikme

-kendi yararını gözetmede kaygısızlık



Tablo 6. Otizmde erken dönemde motor sistem bulguları.

%85 olguda normal motor gelişim basamakları

ilk yılda; -elde “kanat çırpma” hareketi

-el çırpma

-parmaklarını ve objeleri sallama

-sallanma 

-kas tonusunda azalma

ikinci yılda; -parmak ucunda yürüme



Tablo 7. Otizmde erken dönemde duyusal - davranışsal bulgular.

ilk veya ikinci yılda; -seslere azalmış yanıt

 -bazı seslere tahammülsüzlük

-nesnelere veya parmaklarına bakakalma

-bazı gıdaları ve giysileri reddetme

-boş bakma

-soğuğa direnç

-yüksek ağrı eşiği

-gıdıklandığında aşırı tepki verme

ikinci yılda; -objeleri sıraya dizme eğilimi

-düz hat boyunca bakma

-gözucuyla bakma



Tanı ve Tarama

On ikinci ayda parmakla işaret etme ve bay-bay, baş-baş gibi jestlerin olmaması, 16. ayda tek 

kelime, 24. ayda iki kelimeli cümle konuşmaya başlanılmaması ya da herhangi bir yaşta daha önce 

öğrenilen dil ve sosyal becerilerde kayıp otistik bozukluk açısından değerlendirme 

endikasyonlarıdır (18). Anne-babanın genellikle 18. ay civarında konuşma ve dil gelişiminde gerilik 

nedeniyle duyduğu kaygılar ciddiye alınmalıdır (4). Sağlam çocuk muayenesinin bir parçası olarak 

uygulanan nörolojik gelişim izlemi, gelişimsel bozuklukların tanı olasılığını artırır. Denver 

gelişimsel tarama testi rutin gelişimsel izlem için birinci basamakta sık olarak kullanılmakla 

birlikte, gelişimsel bozuklukların tanısında duyarlılık ve özgüllüğü düşüktür (19, 20). Bu amaçla 

PEDS (“Parents’ Evaluation of Developmental Status”) gibi daha uygun tarama testleri 

geliştirilmiştir. Otistik bozukluk açısından özgül olan tarama testleriyse CHAT (“Checklist for 

Autism in Toddlers”), M-CHAT (“modified CHAT”), Q-CHAT (“quick and quantitative CHAT”), 

ESAT (“early screening for autistic traits”) ve PDDST’dir (“Pervasive Developmental Disorders 

Screening Test-Stage I”) (21, 22).   

Otistik bozukluktan şüphelenildiğinde daha ileri gelişimsel değerlendirme ve bilişsel testlerin 

yapılması gerekir (4). Otistik bozuklukta günümüzde kür olasılığı olmamakla birlikte, erken tanı ve 

iyi yapılandırılmış multidisipliner uygulamalar gelecek yaşam sürecinde işlevleri artırır (23). 

Deneyimli klinisyenler otistik bozukluğu olan çocukları 3 yaşından, sıklıkla da 2 yaşından önce 

tanıyabilir (4). Günümüzde otistik bozukluk tanısını destekleyen biyolojik bir gösterge yoktur. 

Şüphe üzerine çocuk hekimine başvuru yaş ortalaması anne-baba deneyimli ise 14 ay, anne-baba 

deneyimsiz ise 21 aydır. İlk başvuru için ortalama gecikme 13 ay, otistik bozukluk tanısı için 

ortalama gecikme 3 yıldır. Otistik bozukluk tanısı konan 1300 çocukluk bir grupta tanının ortalama 

6 yaşında konulduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada çoğu ailenin 18. ayda bazı bulgulardan 

süphelendiği, 24. aya kadar doktora başvurdukları, %10’dan az çocuğun ilk muayenede doğru tanı 

aldığı, %10 aileye endişeleri devam ederse çocuğu tekrar getirmelerinin önerildiği, geri kalanların 

ortalama 40. ayda başka hekime gittikleri, bunların %40’ına tanı konabildiği, %25’ine 



endişelenecek birşey yok dendiği, %25’inin başka bir hekime yönlendirildiği, sadece %10 olguda 

çocuğun sorunu hakkında aileye bilgi verildiği saptanmıştır (1).

Otistik bozukluk öntanısı alan çocuklarda çeşitli tıbbi değerlendirmeler gerekir. Ailede bilişsel 

işlevleri kısıtlı bireylerin varlığı ya da dismorfik özellikler genetik değerlendirme yapılmasını 

gerektirebilir. Tüberoz skleroz açısından cildin Wood’s lambasıyla incelenmesi gerekebilir. Letarji, 

siklik kusma, erken başlangıçlı konvülziyon, dismorfik özellikler veya mental geriliği olan 

çocuklarda kurşun taraması ve metabolik hastalık taramaları yapılmalıdır. Çocuğun klinik bulguları 

tek başına otistik bozuklukla açıklanamıyorsa elektroensefalografi (EEG) ve kraniyal görüntüleme 

tekniklerinden yararlanılabilir (18). Sağırlık ve ağır işitme kaybında otistik bozuklukla karışabilen 

klinik bulgular nedeniyle, otistik bozukluk tanısı konan tüm çocuklarda işitme değerlendirilmelidir. 

Otistik bozukluk diğer psikiyatrik ve yaygın gelişimsel bozukluk tablolarından ayırtedilmelidir 

(Tablo 8).



Tablo 8. Otistik bozukluk ayırıcı tanısı. 

Diğer yaygın gelişimsel bozukluk tabloları

Rett sendromu

Çocukluk çağı disintegratif bozukluğu

Asperger sendromu

Psikiyatrik bozukluklar

Selektif mutizm

Stereotipik hareket bozuklukları

Çocukluk çağı başlangıçlı şizofreni



Klinik Seyir

Otistik bozukluğun tipik başlangıç bulguları 3 yaşından önce konuşmanın gecikmesi ve davranış 

bozukluklarının ortaya çıkmasıdır (24). Anne-baba çoğu kez çocuk 18 aylık olana kadar bu 

sorunların farkına varır, ancak otistik bozukluk tanısı sıklıkla 2-3 yaşından önce konamaz (25). 

Otistik bozuklukta bulgular erken sütçocukluğu döneminden itibaren mevcuttur. Olguların üçte 

birindeyse gelişiminin normal olduğu bir dönemi takiben, 12-30. aylar arasında (en sık 15-24 ay) 

gerileme (“regresyon”) görülür, konuşulmaya başlanan tek kelimeler kaybolur, kendini sözlü ifade 

edebilme azalır ve davranışlar daha amaçsız bir görünüm alır. 

Otistik bozukluk tanısı almış olgular geriye dönük değerlendirildiğinde %75’inde ilk 1 yıl içinde 

bulguların varolduğu, kalan %25’inde bulguların 2. yıl içinde, nadiren 3. yılda belirginleştiği 

gösterilmiştir. Otistik bulgular ikinci yılda ilk yıla göre, üçüncü yılda ikinci yıla göre daha 

belirgindir

Otistik bozukluğu olan çocukların %75’inde değişen derecelerde mental gerilik mevcuttur (2). 

Çocukluk ve adolesan döneminde gelişimsel kazanımlar olur, ancak adolesan dönemde bazen 

gerileme (“regresyon”) olabilir. Zeka bölümü skorunun düşük olması ve 5 yaşına kadar konuşmanın 

başlamaması tedaviye yanıt açısından kötü prognoz göstergesidir (2). Otistik bozukluğu olan 

kişilerin yaklaşık üçte biri bir dereceye kadar bağımsız yaşama kazanımları elde edebilir, ancak 

%5’ten az olgu kendi başına yeterli yetişkin haline gelir (13). Bazı olgularda sütçocukluğu 

döneminde infantil spazm görülebilir (4). Yaşamın diğer dönemlerinde de nöbet sıklığı normal 

topluma göre fazladır, erişkin yaşlara kadar olguların yaklaşık %35’i en az bir kez nöbet geçirir (4). 

Anksiyete bozukluğu, depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk gibi psikiyatrik bozukluklar sıklıkla 

eşlik eder. (26).

Otistik bozukluk ve eşlik eden bozuklukların tedavisi 

Tedavinin genel amacı dil ve sosyal becerileri artırmak, problemli davranışları azaltmak, tedaviye 

uyumu artırmak için aileye destek vermek ve çocuğu bağımsız yaşayabilecek hale getirmektir (4). 



Tedaviye erken başlanan otistik çocuklarda prognoz anlamlı olarak daha iyi olduğundan erken 

müdahele kritiktir (22). Tek bir tedavi protokolü tüm otistik çocukların gereksinimlerini 

karşılayamayacağından, farklı kaynakların uygun kullanımı gerekir (4). Otistik bulguların tedavisi 

için çok sayıda ilaç denenmiştir, ancak etkinliği kanıtlanmış bir ilaç yoktur. Tarihsel süreçte 

psikotrop ilaçların davranış tedavisinin yetersiz kaldığı, olguların kendisine ve çevresine zararlı 

olabildiği durumlarda kullanılması önerilmiştir. Günümüzde davranış modifikasyon programları 

davranış modellerinin değiştirilmesinde birincil yaklaşımdır, ancak destekleyici ilaç tedavilerinin 

davranış sorunlarının azaltılmasında yardımcı olduğu gösterilmiştir. Farmakolojik tedaviye 

başlanmadan önce tanının doğrulanması önemlidir (4). Otistik bozuklukla ilişkili davranışların 

dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve maniden ayırımı güç olabilir, bir hastalık için uygun 

olan tedavi diğer hastalık için etkisiz olabilir, hatta bulguları alevlendirebilir. Davranış 

modifikasyon programları ve destekleyici medikal tedavi potansiyel olarak tehlikeli davranış 

biçimlerini düzeltemeyebilir ve kısa süreyle sedatizan ilaçların kullanımı gerekebilir (4). Son 

yıllarda iletişim ve sosyalizasyon becerilerinin öğretilmesi için çeşitli metodlar geliştirilmiştir. 

Artırılmış iletişim programı (“augmented communication”), işitsel integrasyon eğitimi (“auditory 

integration training”), Lovaas programı bunlardan birkaçı olup, hiçbiri kontrollü çalışmalarda uzun 

dönemde etkin bulunmamıştır (13, 27, 28). Basınç tedavisi (“deep pressure therapy”), nutrisyonel 

destek tedavisi ve özgül diyetler tedavide denenen diğer yaklaşımlar olup, klinik etkinlikleri 

kanıtlanamamıştır (29-32).  

Otistik bozukluk tedavisinde erken tanının önemi   

ABD’de yapılan bir çalışmada çocukların %15-18’inde gelişimsel ya da davranışsal sorunlar 

olduğu, %7-10’unun okul başarısızlığı nedeniyle liseyi bitiremeden okuldan ayrıldığı saptanmıştır 

(33, 34). Sonuç olarak, her 4 çocuktan biri psiko-sosyal açıdan sorunlu bulunmuştur. Bu nedenle, 

Amerekikan Pediatri Akademisi her sağlam çocuk vizitinde pediatristlerin tarama yöntemlerini 

kullanmalarını önermektedir (35). Çoğu pediatrist tarama yöntemleri kullanmaktansa klinik 



bulgularla karar verme eğilimindedir, oysa çalışmaların sonuçlarına göre klinikle karar verildiğinde 

mental gerilik, öğrenme güçlükleri, dil gerilikleri ve diğer gelişimsel bozuklukların ancak %30’dan 

azı tanınabilmektedir (33, 36, 37). Küçük çocukların bulguları genellikle gizlidir ve normal 

gelişimden ayırt edilmesi güçtür. Örneğin, sorunu olan çoğu çocuk konuşabilir, ancak iyi 

konuşamazlar, okuyabilir, ancak iyi okuyamazlar. Kısa bir muayene sırasında ağır dikkat bozukluğu 

ya da davranışsal sorunların bile farkına varılmayabilir. 

Küçük bir  çocukta yürüme ve konuşma gibi majör gelişim basamaklarının beklenmesi erken tanıda 

gecikmeye neden olabilir. Özellikle dil becerilerindeki gecikmelerin erken tanınması önemlidir, 

çünkü işitme geriliği olan çocuklarda erken tedavi şansı yaratır, aynı zamanda mental gerilik ve 

yaygın gelişimsel bozukluk gibi hastalıkların erken tanısına olanak sağlar (38, 39). 

Çocuklarda gelişim çevreden etkilendiğinden sorunlara erken müdahele etmek önemlidir. 

Anaokulundan önce 2 yıllık müdahele önemli ekonomik, akademik ve sosyal kazanımlara neden 

olur. Erken müdahele yapılan çocuklarda liseyi bitirme, iş sahibi olma, bağımsız yaşayabilme daha 

yüksek, adolesan gebeliğinden korunma ve suç işleme daha düşük bulunmuştur (33). 

Erken müdahele için erken tarama şarttır. Rutin sağlam çocuk izleminin yapıldığı birinci basamak 

poliklinikleri 5 yaşından önce gelişimsel-davranışsal tarama için en uygun ortamdır (40). Anne-

babanın verdikleri bilgilerin gelişimsel gecikme açısından öngörü değerinin yüksek olduğu 

gösterilmiştir (41-43). Ailelerin dil, ince motor, bilişsel ve duygusal davranış gelişimi açısından 

şüpheleri gerçek sorunlar açısından yüksek oranda öngörücüdür (44-47). Buna dayanılarak birinci 

basamakta kullanılan en etkin tarama testlerinde genellikle anne-babadan bilgi edinilir. Böylece 

iletişim kurulamayan, korkan, uykusuz ya da hasta olan çocukla görüşmenin olumsuzluklarından 

kaçınılmış olunur. Bu testler bekleme odasında uygulanabilir, evlere gönderilebilir, direkt veya 

telefon görüşmesiyle gerçekleştirilebilir. Çalışmaların sonuçlarına göre sorular iyi yapılandırılırsa, 

ailelerin eğitim durumu, sosyo-ekonomik özellikleri, yaşadıkları bölge ne olursa olsun çocuk 

hakkında yeterli bilgi edinilebilmektedir (33). Testlerin çoğu 10 dakikadan kısa bir sürede 

uygulanabilmektedir. Anne-babadan bilgi edinilerek yapılan tarama testlerinin en önemli engeli 



anne-babanın okuma-yazma bilmemesi ya da konuşulan dili anlayamamasıdır. Bu sorunlar test 

sözlü uygulanarak veya çeviri yapılarak giderilebilir (40). Gelişimsel tarama testlerinin duyarlılık ve 

özgüllüğü test sonuçlarının altın standart bir testle karşılaştırılmasıyla elde edilir (40). İyi gelişimsel 

tarama testlerinin duyarlılık ve özgüllüğü %70-80 civarındadır. 

Hastalığın pervaziv ve refrakter özellikleri ile psikolojik ve eğitimsel tedavilerdeki yeni gelişmeler 

nedeniyle olguların olabildiğince erken tanınması ve etkin tedavi merkezlerine yönlendirilmesi 

önemlidir (48). Lovaas 1987’de yaptığı çalışmada en az 2 yıl süreyle, haftada 40 saat bire bir 

davranışsal eğitim tedavisinin uygulandığı çocukların yarısında yaşa uygun eğitimsel, zihinsel ve 

uyumsal davranış becerilerinin kazanıldığını bildirmiştir (49), ancak diğer çalışmalar bu bulguları 

desteklememiştir (50-52). Lovaas’ın yaklaşımı erken yoğun davranışsal müdahele (“early intensive 

behavioral intervention”- EIBI) olarak bilinmektedir (48). EIBI programında hem öğretme 

metodları hem de müfredat önemlidir. Müfredat otistik bozukluktaki temel sorunlar olan iletişim ve 

sosyal gerilik ile eşlik edebilen entellektüel geriliğe hedeflidir. Ayrıca çocukta herhangi bir alanda 

varolabilecek gerilikleri de kapsayabilir. (48). Çocuk öncelikle nasıl öğreneceğini öğrenir. 

Başlangıçta ayrım yapabilme ve analiz, iletişim, günlük yaşam, sosyalizasyon, oyun, ince ve kaba 

motor kontrol öğretilmeye çalışılır. Çocukların öğretmene (tutor ya da terapist) ve eğitim 

materyaline dikkatini vermesi bazen haftalar alabilir (48). Öğretmenler istenmeyen davranışları 

görmezden gelip yerlerine daha uygun davranışları koymaya çalışırlar. Çocuk yeni becerileri 

basamak basamak öğrenir. Eğitim seansları yapılandırılmış, tutor yönetiminde aktiviteler ya da 

serbest oyun şeklinde karma biçimde uygulanır (48). EIBI programları tanı konur konmaz, optimal 

3 yaşından önce başlanmalıdır, 6-7 yaşından sonra eğitimin etkisi çok az olmaktadır (48). 

Davranışsal eğitim stratejileri genel olarak tüm yaşlarda etkili olabilirse de zorlu davranışlarla 

savaşmak ve yeni beceriler kazandırmak EIBI’ya olabildiğince erken başlamakla olasıdır. Bu durum 

nörogelişimsel faktörlere, özellikle de küçük yaşlarda beyin plastisitesinin daha fazla oluşuna 

bağlanabilir (48). Erken müdahelede çocuk negatif ya da patolojik davranışları daha kısa bir süre 

yapacağından, bu davranışların değiştirilmesi daha kolay olur. Aynı şekilde agresif davranışların 



kontrol altına alınması, azaltılması ve tekrarlarının önlenmesi küçük çocuklarda daha kolay 

olmaktadır. Yaşıtlarının sosyal davranışları daha az karmaşık olduğundan sosyal becerilerin 

üzerinde çalışmak da küçük çocuklarda daha kolaydır. 

UCLA çalışmasının uzun süreli sonuçları, otistik spektrum bozukluğu ve gelişimsel geriliği olan 

çocukların oldukça büyük bir kısmının erken çocukluk döneminde kendi yaşıtlarının öğrendikleri 

konusunda yakalama (“catch-up”) yapabildiklerini göstermiştir (50). Yakalama bazı çocuklarda 

kendi yaşıtlarına uygun düzeye kadar olabilmektedir. Başlangıçta zeka bölümü (IQ) normal olan 

çocuklarda kazanımlar genellikle daha iyi olmaktadır. Erken müdahele, daha fazla etkin eğitim ve 

ailenin tedavi sürecine tam katılımı başarı oranlarını artıran en önemli faktörlerdir (53).  

Otizmde özgül tarama

Tarama yapılacak hastalığın ağır seyirli, bulguları ortaya çıkmadan tedavi başlandığında tedavinin 

geç başlanmasına göre morbidite ve mortalitesi daha düşük, prevalansı yüksek olmalıdır. Otistik 

bozukluk bu ölçütleri karşılamakla birlikte, genel gelişimsel tarama mı özgül otizm taraması mı 

yapılması gerektiği, tarama için en uygun yaşın kaç olduğu, aile bildirimi mi yoksa doğrudan 

gözlemin mi öncelikle değerlendirilmesi gerektiği tartışmalıdır. Sağlam çocuk kontrollerinin 

zamanı, sağlam çocuk kontrollerine ayrılan süre, sağlık hizmetlerinin örgütlenme biçimi (ev 

ziyaretinde tarama, örnek, İngiltere; merkezi tarama, örnek, Japonya), kültürel beklentiler, en iyi 

tarama yöntemlerini etkileyen faktörlerdir. 

Tablo 9’da tarama testleri için farklı modeller sunulmuştur, ancak hangi modelin tercih edilmesi 

gerektiği tartışmalıdır. Amerikan Pediatri Akademisi ve Amerikan Nöroloji Birliği kendi ülkeleri 

için önceleri 1. modeli önermekteyken, 2007 yılından itibaren 18 ve 24. ay muayenelerinde otizme 

özgül tarama yapılmasını önermişlerdir (54). Tablo 10’da otistik bozuklukta erken ve geç tarama 

testlerinin, Tablo 11’de aile bildirimi ve uzman gözleminin avantajlı yönleri vurgulanmıştır. 

Sonuç olarak, otistik bozukluk taraması için ortak görüş  her toplumun kendine en uygun tarama 

modelini seçmesi, tarama yönteminin duyarlılık ve özgüllüğünün yüksek olması, 18-24 ay arası 



yapılması ve aile bildirimine öncelik verilmesidir. 

    



Tablo 9. Otistik bozuklukta tarama testleri için farklı modeller. 

1. model; çeşitli dönemlerde genel gelişimsel tarama,  

genel taramadan geçemeyen çocuklarda otizm taraması 

2. model; çeşitli dönemlerde otizme özgül tarama

3. model; çeşitli dönemlerde genel gelişimsel tarama ile birlikte riskli yaşlarda veya çocuklarda 

otizme özgül taramanın birlikte yapılması



Tablo 10. Otistik bozukluğun erken ve geç taranmasının avantajları. 

erken tarama
-müdahale için yeterli zaman tanır

-18 ayın altında geçerliliği gösterilememiş

-daha geç yaşlarda gerileme olan çocukları atlayabilir

geç tarama
-daha erken müdahale için fırsat kaçırılmış olur

-testin duyarlılığı ve özgüllüğü daha iyi olacaktır (24-36 ay)

-daha geç yaşlarda gerilemeye başlayan çocukları atlamaz

-farklı yaşlardaki çocukları taramak için farklı temalar gerekir



Tablo 11. Otistik bozukluk taramasında aile bildirimi veya doğrudan gözlemin avantajları. 

“aile bildiriminin avantajları”
-çocuğu en iyi ailesinin tanıması

-bazı davranışların muayenehane ortamında gözlenemeyebilmesi

-çocuğun değişik ortamlarda gözlenebilme olasılığı

-kısa zamanda gerçekleşmesi

“uzman gözleminin avantajları”
-aile normal gelişim hakkında yeterli bilgiye sahip olmayabilir



Otistik bozukluk tanı ve taramasında genel öneriler

1- Ailenin yakınmaları önemsenmelidir. 

2- Tüm sağlam çocuk muayenelerinde nörolojik gelişim değerlendirilmelidir. Denver testi 

gelişimsel sorunların taranmasında duyarlılık ve özgüllüğü düşük olduğu için yeterli 

görülmemektedir. CDI (“child development inventories”; 3-72 ay), ASQ (“ages and stages 

questionnaire; ”0-60 ay), PEDS (“parents evaluation of developmental status”

0-8 yaş) gibi diğer genel gelişimsel ve davranışsal tarama testlerinin kullanımı daha uygundur, 

ancak bu testlerin Türkçe geçerlilik güvenirlik çalışması yapılmamıştır. 

3- Konuşması geciken çocuklarda işitme değerlendirilmelidir. İletişim kurulamayan çocuklarda 

“otoakustik emisyon” veya “BAER” en uygun yöntemlerdir. 

4- Gelişim değerlendirmesinde sorun saptanan çocuklarda otizme özgül tarama yapılmalıdır.

5- On ikinci aya kadar heceleme, işaretle gösterme, mimik kullanımı olmayan, 16. aya kadar kelime 

söylemeyen, 24. aya kadar 2 kelimeli cümle kuramayan, herhangi bir yaşta dil veya sosyal beceri 

kaybı olan çocuklarda doğrudan otizme özgül değerlendirme gerekir.

6- Otistik bozuklukla seyreden hastalıklar açısından gerekli incelemeler yapılmalıdır;

- pika öyküsü varsa kurşun taraması

- doğumsal metabolik hastalık taraması

- genetik konsültasyonu

- EEG ve nöroloji konsültasyonu

- öykü, fizik muayene ve fokal nörolojik bulguların varlığına göre ek incelemeler 
(kraniyal görüntüleme, vb.) veya ilgili bilim dalı ile konsültasyon (tüberoz skleroz, 
fenilketonüri, vb.)

7- Otistik bozuklukta mental gerilik varsa, mental gerilik dışlanamıyorsa, ailede frajil-X sendromu 

öyküsü varsa ve çocukta dismorfik ozellikler mevcutsa frajil-X sendromu açısından genetik 

inceleme yapılmalıdır. 

8- Letarji, siklik kusma, erken başlangıçlı konvülziyon, dismorfik ve kaba yüz görünümü, mental 

gerilik olan çocuklarda doğumsal metabolik hastalık tarama testlerinin yapılması gerekir. 



9- Klinik nöbet varsa, nöbet dışlanamıyorsa ve gerileme öyküsü varsa EEG istenmelidir.

10- MMR aşısı veya diğer aşıların otizme neden olduğuna ilişkin bilimsel kanıt olmadığı 

ailelere anlatılmalı ve rutin aşılamaya devam edilmelidir.

11- Otistik bozukluk tanısı konduktan sonra aileye, aile destek grupları, özgül otizm müdahale 

programları ve diğer hizmetler açısından bilgi verilmelidir.

12- Etyolojik tanıya göre ailelere genetik danışmanlık verilmelidir.

13- Otistik bozukluk bulguları olan veya gelişimsel gecikmesi olan bir çocukta tanının 

kesinleşmesini beklemeden uygun erken müdahale programına başlanmalıdır.

14-Aileler bilimsel olmayan tedavi arayışlarına yönelebileceğinden, hekimin en azından en 

bilinenler konusunda bilgisi olması gerekir.   



GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışma otistik bozuklukta tarama testi olarak kullanılan M-CHAT (“Modified CHecklist for 

Autism in Toddlers”) testinin Türkçe geçerliliğini değerlendirmek amacıyla Aralık 2004 - Nisan 

2007 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi ve Sağlam Çocuk Poliklinikleri ile Çocuk Psikiyatrisi Anabilim 

Dalı Polikliniği’nde yapıldı.

“İstanbul’da yaygın gelişimsel bozuklukların tanısında M-CHAT testinin geçerliliği” başlıklı 

çalışma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından 06.02.2007 tarihinde 

239 no ile onaylandı. “Gönüllünün aydınlatılmış onam belgesi” anne ya da babaya imzalatıldı.   

Çalışmanın başladığı dönemde M-CHAT testinin Türkçe geçerlilik-güvenirlik çalışması 

yapılmamış olduğundan, Dr. Bülent Kara ve Dr. Gülbin Gökçay tarafından test İngilizce’den 

Türkçe’ye çevirildi. M-CHAT testinin Türkçe çevirisi önce 20, daha sonra 10 olgu üzerinde test 

edildikten sonra son haline getirildi ve TODEV desteğiyle çoğaltıldı. Testte 23 soru yer almaktaydı. 

Yirmi üç sorudan 19 soruda “evet” olumlu, “hayır” olumsuz yanıtken; 11, 18, 20 ve 22. sorularda 

“evet” olumsuz, “hayır” olumlu yanıtlardı. M-CHAT testinde tüm sorularda 3 veya daha fazla ya da 

kritik sorular olan 2, 7, 9, 13, 14 ve 15. sorularda 2 veya daha fazla olumsuz yanıt testten geçersiz 

puan alındığı şeklinde değerlendirildi. Testten geçersiz puan alınmasının otizm tanısı koydurmadığı, 

ancak bu çocukların otizm açısından riskli oldukları ve otizm tanısında kullanılan altın standart 

testlerden en az biriyle daha ileri değerlendirmeleri gerektiği kabul edildi.

Çalışmanın ilk aşamasında M-CHAT testinin hangi yöntemle uygulanacağına karar 

verilmesi gerekmekteydi. Literatürde, M-CHAT testinin anne ve/veya baba tarafından, sağlık 

personelinden yardım almaksızın veya test sorularının sağlık personeli tarafından aileye 



yöneltilmesi şeklinde doldurulması önerilmekteydi. Uygulama kolaylığı ve sağlık personeline 

gereksinim olmaması nedeniyle M-CHAT test formlarının öncelikle aile tarafından doldurulması, 

test skoru yüksek saptandığında telefon görüşmesiyle testte olumsuz yanıtlanan soruların yeniden 

sorgulanması planlandı. Bu amaçla, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı Sağlam Çocuk Polikliniği, İstanbul Çapa AÇS-AP Merkezi Sağlam 

Çocuk Polikliniği ve İstanbul Gültepe AÇS-AP Merkezi Sağlam Çocuk Polikliniği’nden izlenen, 

yaşları 18-36 ay arasında değişen 191 çocuk değerlendirildi. M-CHAT test formu poliklinik 

sorumlusu hemşire tarafından muayene sırasını bekleyen anne ve/veya babaya verildi. Test formları 

anne ve/veya babanın kendisi/kendileri tarafından doldurulduktan sonra, sorumlu hemşire 

tarafından toplandı. Testler Dr. Bülent Kara tarafından skorlandı. M-CHAT skoru yüksek saptanan 

çocukların aileleriyle telefon görüşmesi yapıldı. Telefon görüşmeleri İstanbul Üniversitesi İstanbul 

Tıp Fakültesi III, IV ve V. sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Öğrenciler, telefon 

görüşmeleri öncesinde, çalışma hakkında ve soruların içeriği konusunda Dr. Bülent Kara tarafından 

bilgilendirildi. Test formuna telefon numarası yazılmayan veya telefonu yanıt vermeyen ailelerle 

görüşülemedi. Aileler test formunu kendi başlarına doldurduklarında çok yüksek M-CHAT skorları 

elde edildiği, telefon görüşmeleriyle yüksek M-CHAT skorlarının büyük kısmının otistik bozukluk 

riski taşıyan skor sınırlarının altına düştüğü saptandı. Yüksek yalancı pozitiflik, sıklıkla telefon 

görüşmesi gereksinimine yol açması, ailelere telefonla ulaşamama ya da ulaşmak için yaşanan 

zaman kaybı ve telefon görüşmelerinin maddi yükü nedeniyle M-CHAT formunun aile tarafından 

doldurulmasının uygun bir yöntem olmayacağı düşünüldü.      

 Çalışmanın ikinci aşamasında M-CHAT testi sorular sağlık personeli tarafından anne 

ve/veya babaya yöneltilerek ve test formu sağlık personeli tarafından doldurularak uygulandı. Test 

iki grupta yapıldı. İlk grupta (yüksek risk grubu) Çocuk Nörolojisi Polikliniği’ne sosyal-duygusal 

gerilik ve/veya konuşma geriliği ile getirilen, ilk değerlendirmeleri sonrasında yaygın gelişimsel 

bozukluk öntanısı alan ve yaşları 18-36 ay arasında değişen 80 çocuk yer almaktaydı. İkinci gruba 



(düşük risk grubu) Sağlam Çocuk Polikliniği’nden düzenli olarak izlenen ve yaşları 18-36 ay 

arasında değişen 538 sağlıklı çocuk alındı. Her iki grupta yer alan olgulara yaşları 18-36 ay arası 

olduğunda M-CHAT testi uygulandı. 

Dışlanma ölçütleri: 

1- Çocuğu kontrole getiren kişinin çocukla ilgili soruları yanıtlayamayacak durumda olması 

2- Çocuğun ağır fiziksel veya duyusal özürü olması

3- Çocuğun anne ve/veya babası dışında bir kişi tarafından görüşmeye getirilmiş olması 

Alınma ölçütleri: 

1- Düşük risk grubuna alınacak olguların İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sağlam Çocuk Polikliniği’nden izlenmesi ve düzenli olarak kontrole 

getirilmesi

2- Yüksek risk grubuna alınacak çocukların İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Polikliniği’nden izlenmesi ve düzenli olarak 

kontrole getirilmesi

3- On sekiz – otuz altı ay yaş aralığında olma

4- Gönüllünün aydınlatılmış onam formunun aile tarafından imzalanarak kabul edilmesi

M-CHAT testini uygulayacak sağlık personeline (Çocuk Nörolojisi Polikliniği’nde psikolog 

Emine Eraslan, Sağlam Çocuk Polikliniği’nde uzman hemşire Nilüfer Doğan) Dr. Bülent Kara 

tarafından çalışma hakkında bilgi verildi. Testte yer alan 23 soru sırayla sağlık personeli tarafından 

okunarak, anne ve babanın soruları “evet” ya da “hayır” şeklinde yanıtlaması istendi (“bire-bir sözlü 

görüşme”). Anne-babaya test sorularını çocuğun genellikle nasıl olduğunu düşünerek yanıtlaması, 

tüm sorulara yanıt vermesi, sorulan davranış nadirse çocuk o davranışı yapmıyormuş gibi 



yanıtlaması, evet ya da hayır seçeneklerinden birinde kararsız kalıyorsa aile için en uygun olan 

yanıtı seçmesi uygulayıcı tarafından anlatıldı. 

  

M-CHAT testinin tanı gücü, otizm tanısını doğrulama amacıyla kullanılan altın standart 

testlerden biri olan CARS testi (“childhood autism rating scale”) ve DSM-IV tanı ölçütleriyle 

karşılaştırıldı. Bu amaçla, testten geçersiz puan alan 80 olgudan ulaşılabilen 60 olgu ve  testten 

geçerli puan alan olgulardan rastgele sayılar tablosu kullanılarak belirlenen 120 olgu 3 yaşını 

doldurduklarında CARS testi ve DSM-IV ölçütlerine göre yeniden değerlendirildi. 

Değerlendirmeler Dr. Işılay Altınkaya, Dr. Dilek Güntepe ve Dr. Bülent Kara tarafından yapıldı. 

Değerlendirmeler arasında benzerlik sağlamak için Prof. Dr. Nahit Motavalli’nin gözetiminde 5 

otistik çocuğa CARS testi yapıldı ve 3 uygulayıcının yorumları arasında belirgin farklılık olmadığı 

görüldü. CARS testinde anne-babaya çocukları hakkında insanlarla ilişki, taklit, duygusal tepki, 

vücut kullanımı, nesne kullanımı, değişikliklere uyum sağlama, görsel tepki, dinleme tepkisi, tat, 

koku ve dokunma tepkilerinin kullanımı, korku veya ürkeklik, sözel iletişim, sözel olmayan 

iletişim, etkinlik düzeyi, entellektüel yanıtın düzeyi ve uygunluğu, genel izlenimler başlıklarında 15 

soru yöneltildi. Her soru için test materyalinde yer alan tanımlamalara uygun olacak şekilde 1, 1.5, 

2, 2.5, 3, 3.5, 4 puan verildi. Buna göre olgular 15 ile 60 arasında değişen puanlar aldı. Test puanı 

30 ve üzeri olan olgulara yaygın gelişimsel bozukluk tanısı kondu. M-CHAT testi sonuçları CARS 

testi ve DSM-IV ölçütleriyle karşılaştırılarak M-CHAT testinin Türkçe örneğinin otizm tanısı 

açısından duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif öngörü değeri ve negatif öngörü değeri hesaplandı.  

Verilerin istatitksel analizinde SPSS programı kullanıldı.  



BULGULAR

Çalışmanın akış şeması Şekil 1’de gösterildi. Çalışmanın ilk aşamasında M-CHAT testinin 

hangi yöntemle uygulanacağına karar verilmesi amacıyla, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 

Fakültesi Sağlam Çocuk Polikliniği, İstanbul Çapa AÇS-AP Merkezi Sağlam Çocuk Polikliniği ve 

İstanbul Gültepe AÇS-AP Merkezi Sağlam Çocuk Polikliniği’nden izlenen, yaşları 18-36 ay 

arasında değişen 191 çocukta, M-CHAT test formları anne ve/veya babası tarafından, sağlık 

personelinin gözetimi olmaksızın dolduruldu. Çocukların 97’si (%50,8) testten geçerken, 94’ü 

(%49,2) kaldı. Testten kalan çocuklardan 48’inin (%51,1) ailesine telefonla ulaşıldı. Testte olumsuz 

yanıtlanan sorular aileye tekrar yöneltildi, bu çocuklardan 42’si telefon görüşmesi sonrası testten 

geçerken, 6 çocuk telefon görüşmesi sonrasında da testten kaldı. Testten kalan 46 çocuğun (%48,9) 

ailesine telefonla ulaşılamadı. Testten kalan 6 çocukta ek değerlendirme yapılmadı, aileler 

çocuklarının yaygın gelişimsel bozukluk açısından çocuk psikiyatristi tarafından değerlendirilmesi 

gerektiği konusunda uyarıldı. M-CHAT test formu anne ve/veya baba tarafından doldurulduğunda 

yalancı pozitifliğin çok yüksek olması ve yalancı pozitiflik riskinden kaçınmak amacıyla planlanan 

telefon görüşmelerinde ailelere ulaşmada karşılaşılan güçlükler nedeniyle M-CHAT test sorularının 

sağlık personeli tarafından aileye yöneltilerek, sağlık personeli tarafından doldurulması planlandı.

Çalışmanın ikinci aşamasında M-CHAT test formu sağlık personeli tarafından yüksek risk 

grubunda yer alan 80, düşük risk grubunda yer alan 538 çocuk için dolduruldu. Yüksek ve düşük 

risk grubunda yer alan çocukların cins ve yaş özellikleri Tablo 12’de gösterildi. Yüksek risk 

grubundaki 80 çocuğun tümü M-CHAT testinden kaldı. Düşük risk grubundaki 538 çocuktan 2’si 

testten kalırken, 536’sı testten geçti. Düşük risk grubunda yer alan ve testten kalan çocuklardan biri 

kız biri erkekti. Kız çocuğa M-CHAT testi 19 aylıkken uygulanmış ve 10 puan (soru 1, soru 5, soru 

6, soru 7, soru 8, soru 9, soru 15, soru 19, soru 20, soru 21 olumsuz yanıtlı; 3 riskli soruya olumsuz 

yanıt) almıştı. Bu çocuk daha sonraki izleminde Rett sendromu tanısı aldı. Erkek çocuğa M-CHAT 



testi 18 aylıkken uygulanmış ve 6 puan (soru 5, soru 6, soru 7, soru 14, soru 19, soru 22 olumsuz 

yanıtlı; 2 riskli soruya olumsuz yanıt) almıştı. Bu çocuk ise izleminde otizm tanısı aldı. Yüksek ve 

düşük risk grubundaki çocukların M-CHAT skorları Tablo 13’de gösterildi.

Yüksek risk grubunda yer alan ve M-CHAT testinden kalan 80 olgudan ulaşılabilen 60 

çocuk ve düşük risk grubundan 120 çocuğa 3 yaşını doldurduklarında CARS testi yapıldı ve DSM-

IV tanı ölçeği uygulandı (Şekil 1). Yüksek risk grubundaki 60 çocuktan 45’i CARS testinden kaldı 

ve DSM-IV tanı ölçütlerine göre otizm tanısı aldı, 15 çocuk ise CARS testinden geçti. Düşük risk 

grubundaki 120 çocuktan tümü CARS testinden geçmesine karşın, biri kız biri erkek 2 çocuk 

sınırda yüksek değerler aldılar (CARS skoru sırasıyla 29,5 ve 29). Kız çocuğa M-CHAT testi 18 

aylıkken uygulanmış ve 2 puan almıştı. Bu çocuğun 18. aydan sonra gerilemeye başladığı, çocuk 

psikiyatristi tarafından yaygın gelişimsel bozukluk tanısı aldığı ve eğitim desteğiyle klinik 

bulgularında gerileme olduğu öğrenildi. Erkek çocuğa M-CHAT testi 18 aylıkken uygulanmış ve 2 

puan (soru 5, soru 11 olumsuz yanıtlı; olumsuz yanıtlı riskli soru yok) almıştı. Bu çocukta da 18. 

aydan sonra gelişimin durakladığı, çocuk psikiyatristi tarafından reaktif bağlanma bozukluğu tanısı 

aldığı ve eğitim desteğiyle bulgularında gerileme olduğu öğrenildi. Yüksek risk grubunda yer alıp 

CARS testinden geçen 15 ve kalan 45 çocuğun ortalama CARS skorları, düşük risk grubundaki 120 

çocuktan istatistiksel anlamlı olarak yüksekti (p< 0,000). Yüksek ve düşük risk grubunda yer alan 

çocukların CARS testi skorları Tablo 14’de gösterildi.

 

M-CHAT ve CARS testi skorları karşılaştırılarak M-CHAT testinin otizm tanı testlerinden 

biri olan CARS testine göre geçerliliği değerlendirildi. Buna göre, M-CHAT testinin duyarlılığı 

%97,8, özgüllüğü %88,8, pozitif öngörü değeri %74, negatif öngörü değeri %99,1 bulundu (Şekil 

2). 

M-CHAT testi aile tarafından ve sağlık personeli tarafından doldurulduğunda  olumsuz 



yanıtlanan soruların dağılımı Tablo 15 ve Tablo 16’da gösterildi. Düşük risk grubundaki tüm 

olgularda olumsuz yanıtlanan riskli soru sayısı 0 veya 1 bulundu. Yüksek risk grubunda olup CARS 

testinden geçen ve kalan çocuklarda olumsuz yanıtlanan riskli soru sayısı ve dağılımı Tablo 17’de 

gösterildi.   



“I. Aşama” M-CHAT tarama testi
(testin anne ve/veya baba tarafından doldurulması)

        n = 191

Geçen Kalan

      n = 97 (%50,8)             n = 94 (%49,2)          “telefon görüşmesi”

Geçen Kalan Ulaşılamayan

   n = 42 (%44,7)      n = 6 (%6,4) n = 46 (%48,9)

“II. Aşama” M-CHAT tarama testi 
(sağlık personeli tarafından doldurulması)

n = 618

Düşük risk grubu Yüksek risk grubu
n = 538 n = 80 

     

Geçen Kalan Geçen Kalan
n = 536 (%99,6) n = 2 (%0,4) n = 0 n = 80 (%100)

CARS testi CARS Testi
n = 120 n = 60

Geçen Kalan Geçen Kalan
n = 119 (%99,2) n = 1 (%0,8) n = 15 (%25) n = 45  (%75)

Şekil 1. Çalışma akış şeması (M-CHAT = Modified CHecklist for Autism in Toddlers; CARS = 
Childhood Autism Rating Scale).



Tablo 12. Yüksek ve düşük risk grubunda yer alan olguların cinse ve M-CHAT testinin uygulandığı 
yaşa göre dağılımı.

Düşük risk Yüksek risk p

n (%)  n (%)   

Erkek 292 (54,3) 60 (75,5)

Kız 246 (45,7) 20 (24,5) 0,000

Yaş aralığı 18-36 ay 18-36 ay

Yaş ortalaması ± SD 27,15 ± 5,05 23,94 ± 5,14 0,000



Tablo 13. Düşük ve yüksek risk grubunda yer alan olguların M-CHAT (“Modified CHecklist for 
Autism in Toddlers”) skorları.

n Skor Ortalama ± SD (GA)  

(sınırlar)  

Düşük risk grubu 538 0-2 1,32 ± 0,64

(M-CHAT <3 puan)

- 0 puan 368

- 1 puan 130

- 2puan 40

Yüksek risk grubu
(M-CHAT >3 puan) p
   

-tüm olgular 80 3-21 11,31 ± 3,66

   -CARS >30 45 4-19 12,35 ± 3,46 (11,27-13,43)

   -CARS <30 15 4-15 10,07 ± 3,12 (8,19-11,96) <0,000



Tablo 14. Düşük ve yüksek risk grubunda yer alıp CARS (“Childhood Autism Rating Scale”) testi 
uygulanan olgularda CARS testi sonuçları.

n Skor           Ortalama ± SD (%95 GA)      p

(sınırlar)

Düşük risk grubu 120 15,0-29,5 15,70 ± 1,49 (15,43-15,97) 
(M-CHAT <3 puan)

Yüksek risk grubu
(M-CHAT >3 puan)
   

-tüm olgular 60 18,5-49,5 34,54 ± 8,22 (32,38-36,70)

   -CARS >30 45 30,0-49,5 38,32 ± 5,04 (36,79-39,86)

   -CARS <30 15 18,5-29,0 22,64 ± 3,36 (20,69-24,58) 0,000



Tablo 15. M-CHAT (“Modified CHecklist for Autism in Toddlers”) testi aile tarafından 
doldurulduğunda olumsuz yanıtlanan soruların dağılımı.

M-CHAT <3 M-CHAT >3 M-CHAT >3
Telefon görüşmesi sonrası <3 Telefon görüşmesi sonrası >3

(97 çocuk) (42 çocuk) (6 çocuk)
 olumsuz yanıt olumsuz yanıt olumsuz yanıt

    n ( % )      n (  % )    n (%)

Soru 1 4 (4,1) 4 (9,5) 0

Soru 2 2 (2,0) 4 (9,5) 0

Soru 3 7 (7,2) 7 (16,6) 1 (16,6)

Soru 4 2 (2,0) 1 (2,3) 1 (16,6)

Soru 5 2 (2,0) 5 (11,9) 0

Soru 6 2 (2,0) 5 (11,9) 2 (33,3)

Soru 7 0 6 (14,2) 1 (16,6)

Soru 8 23 (23,7) 28 (66,6) 0

Soru 9 1 (1,0) 5 (11,9) 0

Soru 10 6 (6,1) 13 (30,9) 2 (33,3)

Soru 11 35 (36,0) 32 (576,1) 1 (16,6)

Soru 12 0 2 (4,7) 0

Soru 13 9 (9,2) 25 (59,5) 1 (16,6)

Soru 14 0 0 2 (33,3)

Soru 15 0 1 (2,3) 0

Soru 16 0 2 (4,7) 0

Soru 17 1 (1,0) 3 (7,1) 1 (16,6)

Soru 18 19 (19,5) 13 (30,9) 2 (33,3)

Soru 19 2 (2,0) 7 (16,6) 0

Soru 20 0 3 (7,1) 2 (33,3)

Soru 21 1 (1,0) 6 (14,2) 2 (33,3)

Soru 22 15 (15,4) 13 (30,9) 0

Soru 23 2 (2,0) 7 (16,6) 0



Tablo 16. M-CHAT (“Modified CHecklist for Autism in Toddlers) testi sağlık personeli tarafından 
doldurulduğunda düşük ve yüksek risk grubunda olumsuz yanıtlanan soruların dağılımı (CARS= 
Childhood Autism Rating Scale).  

Düşük risk grubu Yüksek risk grubu
M-CHAT <3 M-CHAT >3 M-CHAT >3

CARS < 30 CARS >30
(538 çocuk) (15 çocuk) (45 çocuk)
 olumsuz yanıt olumsuz yanıt olumsuz yanıt
    n ( % )      n (  % )    n (%)

Soru 1 4 (0,7) 2 (13,3) 5 (11,1)

Soru 2 0 9 (60) 29 (64,4)

Soru 3 0 2 (13,3) 7 (15,5)

Soru 4 0 2 (13,3) 10 (22,2)

Soru 5 8 (1,4) 11 (73,3) 41 (91,1)

Soru 6 17 (3,1) 9 (60) 35 (77,7)

Soru 7 3 (0,5) 7 (46,6) 34 (75,5)

Soru 8 8 (1,4) 9 (60) 26 (57,7)

Soru 9 2 (0,3) 9 (60) 36 (80)

Soru 10 3 (0,5) 7 (46,6) 21 (46,6)

Soru 11 67 (12,4) 9 (60) 27 (60)

Soru 12 0 1 (6,6) 7 (15,5)

Soru 13 14 (2,6) 6 (40) 22 (48,8)

Soru 14 0 7 (46,6) 25 (55,5)

Soru 15 0 6 (40) 33 (73,3)

Soru 16 3 (0,5) 1 (6,6) 5 (11,1)

Soru 17 4 (0,7) 8 (53,3) 31 (68,8)

Soru 18 8 (1,4) 8 (53,3) 26 (57,7)

Soru 19 5 (0,9) 5 (33,3) 23 (51,1)

Soru 20 8 (1,4) 8 (53,3) 23 (51,1)

Soru 21 0 9 (60) 35 (77,7)

Soru 22 25 (4,6) 5 (33,3) 30 (66,6)

Soru 23 9 (1,6) 4 (26,6) 23 (51,1)



Tablo 17. Yüksek risk grubunda olup CARS testinden geçen ve kalan çocuklarda olumsuz 
yanıtlanan riskli soru sayısı ve dağılımı. 

Yüksek risk grubu (M-CHAT >3)

CARS <30 CARS >30

(15 çocuk) (45 çocuk)

n (%) n (%)

Soru 2 8 (53,3) 30 (75)

Soru 7 7 (46,6) 35 (77,7)

Soru 9 11 (73,3) 34 (75,5)

Soru 13 4 (26,6) 19 (42,2)

Soru 14 6 (40) 24 (53,3)

Soru 15 7 (46,6) 33 (73,3)

Riskli soru toplamı 0 1 (6,6) 1 (2,2)

Riskli soru toplamı 1 0 0

Riskli soru toplamı 2 6 (40) 1 (2,2)

Riskli soru toplamı 3 3 (20) 15 (33,3)

Riskli soru toplamı 4 3 (20) 16 (35,5)

Riskli soru toplamı 5 2 (13,3) 6 (13,3)

Riskli soru toplamı 6 0 6 (13,3)



CARS Sonuçları

YGB* (+)        YGB (-)            Toplam

M- CHAT puanı 45         15              60

3 veya daha fazla (A)        (C)

M- CHAT puanı   1        119             120

<3  (B)        (D)

Toplam 46      134                         180

*YGB: Yaygın gelişimsel bozukluk 

M-CHAT’in duyarlılığı (A/A+B) = 45/46x100 = %97,8

M-CHAT’in özgüllüğü (D/C+D) = 119/134x100 = %88,8

M-CHAT’in pozitif öngörü değeri (A/A+C) = 45/60x100 = %75

M-CHAT’in negatif öngörü değeri (D/B+D)= 119/120x100 = %99,1

Şekil 2. M-CHAT otizm tarama testinin otizm tanısında altın standart testlerden biri olan CARS 
testine göre geçerliliği: duyarlılık, özgüllük, pozitif öngörü değeri, negatif öngörü değeri.



TARTIŞMA

Sağlıklı çocuk izlemi yapan bir pratisyen hekim veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı 

gördüğü her 1000 çocuktan yaklaşık 6’sının yaygın gelişimsel bozukluk tanımı içinde yer 

alabileceğini ve 2’sinin otistik olabileceğini unutmamalıdır (35). Otizm çalışmalarında erken 

gelişimsel ve davranışsal müdahelelerin, özellikle 3 yaşından önce başlandığında, hastalığın 

prognozunu olumlu etkilediği, müdaheleye geç başlandığında, özellikle 5 yaşından sonra, aynı 

olumlu etkinin gözlenmediği bildirilmiştir (55). Otizm tanısı günümüzde nadiren 3 yaşından önce 

konabilmektedir. Hastalığın tanısında patognomonik klinik bulguların ve tanıyı destekleyen 

laboratuvar testlerinin olmaması yanında, otizmin klinik bulgularının aileler tarafından çocuk 18-24 

aylık olana kadar önemsenmemesi, hekimlerin kısa süren muayene sırasında çocuğun davranış 

sorunlarından çok fizik muayene bulgularına odaklanması tanıdaki gecikmenin önemli 

nedenlerindendir. Bu durum otizmde tarama testlerinin kullanılmasını gündeme getirmiştir. 1992 

yılında CHAT (“CHecklist for Autism in Toddlers”) testiyle başlayan tarama çalışmaları, 

günümüzde pozitif öngörü değeri yüksek, yalancı pozitifliği düşük ve 18 aydan daha erken 

dönemde riskli çocukları tanımlayabilecek yetkinlikte yeni tarama testlerinin geliştirilme 

çabalarıyla devam etmektedir (56). Türkiye’de hekimlerin kullanımına yönelik Türkçe otizm tarama 

testi mevcut değildir. Bu çalışmada otizm tarama testlerinden biri olan M-CHAT (“Modified 

CHecklist for Autism in Toddlers”) testinin Türkçe çevirisinin geçerliliğini değerlendirmek 

amaçlanmıştır.  

Otizm tarama testleri iki şekilde uygulanmaktadır: 1) yaygın toplum taraması (düşük risk 

grubu taraması); 2) genel gelişimsel tarama testlerinden (“PEDS”, “ASQ”, vb.) kalan çocukların 

taranması (yüksek risk grubu taraması) (57). Bu yöntemlerden hangisinin kullanılmasının daha 

uygun olacağı konusunda kesin bir görüş birliği olmamakla birlikte, ABD’de 2007 yılından beri 18. 

aydan sonra tüm çocukların otizme özgül tarama testleriyle taranması (düşük risk grubu taraması) 

önerilmektedir (35, 58). Otizme özgül tarama testlerinden hangisi/hangilerinin kullanılabileceği 



konusunda ise açıklık getirilmemiştir. Pinto-Martin ve ark. (59) 18-30 ay arası çocuklarda M-CHAT 

testiyle PEDS testini birlikte uygulamış ve PEDS testinin M-CHAT testiyle otizm riski saptanan 

çocukların önemli bir kısmını atladığını göstermiştir. Bu çalışmanın verileri de otizm taramasında 

öncelikle otizme özgül tarama testlerinin kullanılması gerektiğini düşündürmektedir. Türkiye’de 

otizme özgül tarama testi yoktur. Genel gelişimsel tarama için de genellikle yüksek risk grubunda 

yer alan çocuklarda Denver-II gelişimsel tarama testi ya da Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri 

(AGTE) kullanılmaktadır. Her iki testin otistik çocukların erken tanısında öngörü değerlerinin çok 

düşük olduğu bildirilmektedir. Türkiye’de öncelikle Türkçe kullanıma uygun genel gelişimsel 

tarama ve otizme özgül tarama testlerinin geliştirilmesine gereksinim vardır. Ülkemizde otizme 

özgül tarama testlerinin düşük risk grubunda mı yoksa sadece yüksek risk grubunda mı 

uygulanması gerektiği tartışması, ancak bu testler kullanıma girdikten sonra yapılabilecektir. 

M-CHAT otizm tarama testi ilk kez 1999 yılında Robins ve ark. (60, 61) tarafından 

uygulanmıştır. CHAT testinin duyarlılığının çok düşük bulunması üzerine, CHAT testinde bazı 

değişiklikler yapılarak geliştirilmiştir. CHAT testinde sağlık personeli tarafından aileye sorulan 

sorulara ek olarak hekim gözetimine dayalı bir bölüm yer almasına karşın, M-CHAT testinde hekim 

gözetimi kaldırılmış ve sadece aileye sorulan soruların yer aldığı tek bölüm haline getirilmiştir. M-

CHAT testi 18-36 ay arası çocuklara yönelik olarak kurgulanmış ve bu dönemde otizm tanısında en 

önemli bulgular olan hayali oyun, ortak dikkat ve sosyal iletişim becerilerinde yetersizliği 

sorgulayacak biçimde düzenlenmiştir. Otizm tarama testi olarak geliştirilmiş olan başka testler de 

mevcut olmasına karşın, uygulanması ve yorumlanmasındaki kolaylıklar, literatürde bildirilen 

yüksek pozitif öngörü değerleri, hem düşük hem de yüksek risk grubundaki çocuklarda 

uygulanabilme özelliği ve testi geliştiren kişilerden Deborah Fein’in testin Türkçe’leştirilmesi için 

verdiği destek nedeniyle M-CHAT testi tercih edildi. 

M-CHAT testinin orijinal uygulamasında test soru formu aile tarafından doldurulmakta, 23 



sorudan 3 veya daha fazlasına olumsuz yanıt alındığında ya da 6 kritik sorudan en az 2’sine 

olumsuz yanıt alındığında çocuk testten kalmış kabul edilmekte ve bu çocukların aileleriyle telefon 

görüşmesi yapılarak testte olumsuz yanıtlanan sorular aileye yeniden yöneltilmektedir. Çalışmanın 

ilk aşamasında testin hangi yöntemle uygulanacağına karar verilirken 191 çocukta bu yöntem 

uygulandı. İlk aşamada çocukların yaklaşık yarısı (%49,2) testten kaldı. Testten kalıp ulaşılabilen 

çocukların %87,5’i telefon görüşmesi sonrası testten geçti. Testten kalan çocuklardan %48,9’una 

telefonla ulaşılamadı. Bu yöntemde telefon görüşmesi kritik olduğundan, telefonla ulaşılamayan 

çocukların çok yüksek oranda olması, çalışmada sağlıklı veri toplama olasılığını ortadan kaldırdı. 

Telefonla ulaşmada yaşanan sorunların başlıca nedenleri test formlarına telefon numaralarının 

yanlış yazılması ya da test formunda kayıtlı telefon numarası arandığında yanıtlayan kimsenin 

olmamasıydı. Sonuçta, M-CHAT testinin orijinal uygulama yönteminin çalışma grubumuzda uygun 

olmayacağı düşünüldü. Yalancı pozitifliği en aza indirmek ve ilave telefon görüşmesi 

gereksiniminden kaçınmak amacıyla testin sağlık personeli tarafından bire-bir sözlü görüşme 

yöntemiyle uygulanmasına karar verildi. Bu yöntemde sağlık personeli muayene odasında anne 

ve/veya babaya test sorularını yöneltti ve test formunu doldurdu, anlaşılmayan sorular hakkında 

aileye yönlendirici olmayan açıklamalarda bulundu. M-CHAT testinin sağlık personeli tarafından 

uygulanması ve test skorunun hesaplanması yaklaşık 5 dakika sürmekteydi. Bu yöntem sağlık 

personelinin gözetimine gereksinim yaratması olumsuzluğuna karşın, sağlık personelinin teste bağlı 

zaman kaybı ihmal edilebilecek düzeydeydi ve ek görüşme gereksinimine gerek kalmaksızın testin 

yalancı pozitiflik oranında belirgin azalmaya neden olmaktaydı. Sonuç olarak, çalışmada M-CHAT 

test formu sağlık personeli tarafından bire-bir sözlü görüşme yöntemiyle dolduruldu.  

   

Çalışma iki grupta yapıldı. İlk gruba yaygın gelişimsel bozukluk ön tanısı konan ve yüksek 

risk grubu olarak adlandırılan çocuklar alındı. Bu grubun seçilme nedeni otistik bozukluğu olan 

çocuk saptama olasılığını artırmaktı, aksi takdirde yeterli sayıda otistik çocuk saptamak için çok 

büyük bir sağlıklı çocuk örneklemine gereksinim duyulacaktı. İkinci gruba sağlık sorunu olmayan 



ve sağlam çocuk izlemi amacıyla rutin poliklinik kontrolüne getirilen ve düşük risk grubu olarak 

adlandırılan çocuklar alındı. Bu grubun seçilme nedeni otistik çocuklarla karşılaştırabilecek sağlıklı 

kontrol grubu elde edebilmekti. Yüksek risk grubunda erkek çocukların oranı düşük risk grubuna 

göre istatistiksel anlamlı olarak yüksekti (erkek/kız = 3/1). Yüksek risk grubunda yer alan olguların 

büyük bir kısmı otizm tanısı aldığından, literatürde otistik çocuklar için bildirilen 2:1-4:1 oranındaki 

erkek hakimiyetiyle uyumlu olduğu düşünüldü. Yüksek ve düşük risk grubundaki olguların M-

CHAT testi uygulanma yaş ortalaması arasında anlamlı farklılık olması çalışmanın kısıtlılıklarından 

biri olmakla birlikte, her iki gruptaki olgular M-CHAT testi için önerilen uygulama yaşı olan 18-36 

ay arası dönemde bulunuyordu.   

Otizm tarama testlerinin en uygun ne zaman uygulanması gerektiği tartışmalıdır. Otizm 

tanısı 2 yaşında konulduğunda daha ileri yaşlarda da bu tanının değişmediği gösterilmesine karşın, 

tanının 2 yaşından önce konduğu olgularda otizm tanısının devamlılığı konusunda literatürde 

şüpheler vardır (58). Otizm tarama testleri çok erken yaşlarda yapıldığında otizm ile diğer 

gelişimsel bozuklukların ayırtedilmesi zorlaşmaktadır. ESAT otizm tarama testinin 14 aylık 

çocuklarda uygulandığı bir toplum çalışmasında yüksek oranda yalancı pozitiflik bildirilmiştir (62). 

Otistik çocukların üçte birinin gelişimi önce normaldir, daha sonra duraklar ve geriler. Gerileme 

genellikle 15-24. aylar arasında olduğundan, tarama testi daha erken bir dönemde uygulandığında 

bu olgular atlanabilmektedir. Bu veriler otizm tarama testlerinin çok erken yaşlarda kullanılmasının 

sakıncalı yönlerini göstermekle birlikte, tarama testleri geç yapıldığında erken müdahele olasılığı 

kaybedilmektedir. Bu nedenle, tarama testinin hem gerilemeyle seyreden otistik olguları 

atlamayacak hem de erken müdahele için geç olmayacak bir zamanda yapılması önerilmektedir. 

Otizmin klinik bulguları yaşa göre değişkenlik gösterir. 18-24 aylık çocukta ortak dikkat, hayali 

oyun ve sosyal iletişim kazanımlarının gelişmemesi otizmin en güçlü belirleyicileridir (35). Yaş 

ilerledikçe otizmin klinik görünümü değişir ve hayali oyun ya da  ortak dikkatle ilişkili işlev 

bozukluklarının yerini başka sorunlar alır. M-CHAT testi ağırlıklı olarak ortak dikkat ve hayali 



oyunla ilişkili sorunların erken dönemde saptanmasına yönelik olduğundan, 18-24 aylık dönemi 

kapsaması önemlidir. Çalışmada yaş sınırları olarak, literatürdeki diğer çalışmalar da göz önünde 

bulundurularak, 18-36 ay tercih edilmiştir (58).  

M-CHAT testiyle yapılan ilk toplum taraması 2001 yılında Robins ve ark. (57) tarafından 

bildirilmiştir. Orijinal çalışmada, yaşları 16-30 ay arasında değişen 1293 çocuktan 1161’i ilk 

aşamada testten geçmiş, testten kalan 132 çocuk telefon görüşmesiyle yeniden değerlendirilmiştir. 

Telefon görüşmesi sonrasında da testten kalan 58 çocuktan 39’una otistik spektrum bozukluğu tanısı 

konmuştur. İlk değerlendirmede testten kalan çocukların %56’sı telefon görüşmesi sonrasında 

testten geçmiştir. Bu çalışmanın verilerine göre M-CHAT testinin duyarlılığı %87, özgüllüğü %99, 

pozitif öngörü değeri 0,80, negatif öngörü değeri 0,99 saptanmıştır. Wong ve ark. (63) M-CHAT 

testinin 23 sorusu ve CHAT testinin 5 gözlem sorusunu birleştirerek, CHAT-23 adını verdikler bir 

test ile, 87’si daha sonra otizm tanısı alan, 16-86 ay arası 212 çocuğu değerlendirmiş ve testin 

duyarlılığını %93, özgüllüğünü %77 bildirmiştir. Eaves ve ark. (64) otizm olasılığı olan ve yaşları 

24-48 ay arasında değişen 84 çocuğu değerlendirmiş ve bu çalışmada M-CHAT testinin duyarlılığı 

%92, özgüllüğü %27, pozitif öngörü değeri 0,68 saptanmıştır. Orijinal çalışmayı gerçekleştiren grup 

tarafından yapılan başka bir çalışmada, tarama yapılan çocuklar iki aşamada değerlendirilmiştir 

(58). Birinci aşamaya  16-30 ay arası, düşük ve yüksek risk grubunda yer alan 3.793 çocuk 

alınmıştır. İkinci aşamada bu çocuklardan 1.416’sı 42-54 ay arası yeniden değerlendirilmiştir. Her 

iki aşamada da ilk değerlendirme anne ve/veya babanın test formunu doldurmasıyla yapılmış, daha 

sonra testten kalan çocukların aileleriyle telefon görüşmesi yapılmıştır. Birinci aşamanın ilk 

değerlendirmesinde M-CHAT testinin pozitif öngörü değeri 0,36 iken, telefon görüşmesi sonrası 

0,74’e yükselmiştir. M-CHAT testinin pozitif öngörü değeri düşük risk grubunda ilk 

değerlendirmede 0,11, telefon görüşmesi sonrası 0,65; yüksek risk grubunda ilk değerlendirmede 

0,60, telefon görüşmesi sonrası 0,76 bulunmuştur. Buna göre, özellikle düşük risk grubunda ilk 

değerlendirmenin yetersiz kaldığı ve telefon ya da aynı ortamda sözlü görüşmeyle test sonucunun 



teyit edilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur. Testin ikinci aşamasında da benzer pozitif 

öngörü değerleri elde edilmiştir. Bu grubun ilk çalışmasıyla karşılaştırıldığında, her iki çalışmada 

M-CHAT testinin pozitif öngörü değerlerinin yakın olduğu dikkati çekmektedir (0,80 ve 0,74). 

Eldin ve ark. (65), daha sonra 122’sine otizm tanısı konan, yaşları 18-124 ay arasında değişen 228 

çocukta M-CHAT testinin duyarlılığını %86, özgüllüğünü %80, pozitif öngörü değerini 0,88 

bildirmiştir. Perera ve ark. (66) 18-24 ay arası, en az 1 risk faktörü taşıyan 374 çocuğu önce M-

CHAT testiyle değerlendirmiş, daha sonra testten kalan çocuklarda klinik değerlendirme 

yapmışlardır. Bu çalışmada M-CHAT testinin duyarlılığı %25, özgüllüğü %70, pozitif öngörü 

değeri 0,12, negatif öngörü değeri 0,85 bulunmuştur. Pozitif öngörü değerinin diğer çalışmaların 

aksine çok düşük olması, M-CHAT testinden kalan çocukların aileleriyle sözlü görüşme yapılmamış 

olması ve buna bağlı olarak gelişen yüksek yalancı pozitiflik oranlarına bağlı olabilir. 

Çalışmamızda, M-CHAT testinin duyarlılığı %97,8, özgüllüğü %88,8, pozitif öngörü değeri 0,75, 

negatif öngörü değeri 0,99 saptanmıştır. M-CHAT testinin kullanıldığı diğer çalışmaların 

yöntemleriyle karşılaştırıldığında, çalışmamız en çok Robins’in grubunun iki çalışmasına 

benzemektedir (57, 58). Benzerliği yaratan bu çalışmalarda yeterli sayıda olgudan oluşan düşük ve 

yüksek risk gruplarının varlığıdır. Eaves ve ark. (64) ve Eldin ve ark.’nın (65) çalışmalarında test 

grubuna alınan çocuklar yüksek risk grubundan seçildiği için, bildirilen pozitif öngörü değerleri 

sadece yüksek risk grubuyla ilgilidir. Bu nedenle, çalışmamızın sonuçlarının Robins’in grubunun 

sonuçlarıyla karşılaştırılması daha doğru olacaktır ve bu çalışmalardaki pozitif öngörü değerlerinin 

birbirine çok yakın olduğu görülmektedir (sırasıyla, 0,80; 0,74; 0,75).  

Çalışmamızda M-CHAT testi 18-36 ay arasında, otizm tanısının doğrulanması amacıyla 

uygulanan CARS testi 36. aydan sonra uygulandı. İki test arasındaki süre en kısa 6 aydı. Bu süreçte 

M-CHAT testinden kalan çocuklarda tanı doğrulanana kadar eğitim desteğine başlandı. M-CHAT 

uygulandığı dönemde klinik bulguları otizmle uyumlu bazı çocukların, CARS testi uygulandığı 

dönemde normale döndüğü gözlendi. Son yıllarda benzer gözlemler literatürde de bildirilmektedir. 



Bu değişim M-CHAT testinin yalancı pozitifliğine bağlı olabileceği gibi, eğitim müdahelesinin 

etkisiyle de olmuş olabilirdi, ancak kesin nedeni belirlemek imkansız görünmektedir. Sonuçta, 

çalışmamızda M-CHAT testi uygulandığında otistik olan bazı çocukların, CARS testi 

uygulandığında erken eğitimin desteğiyle düzelmiş olma olasılığını, dolayısıyla M-CHAT testinin 

pozitif öngörü değerini gerçek değerinden düşük bulduğumuzu varsayabiliriz. M-CHAT testinden 

kalan, ancak CARS testinden geçen çocukların CARS skoru ortalamalarının, düşük risk grubundaki 

çocukların CARS skoru ortalamalarından istatistiksel anlamlı olarak yüksek olması bu varsayımı 

güçlendirmektedir (sırasıyla 22,64 ± 3,36 ve 15,70 ± 1,49; p<0,000). Eldin ve ark.’nın (65) 

çalışmasında elde edilen yüksek pozitif öngörü değeri (0,88), çocukların tek bir zaman kesitinde 

değerlendirilmiş olması ve eğitim müdahelesinin etkisinin dışlanmasıyla ilişkili olabilir.

Robins ve ark.’nın M-CHAT testiyle yaptıkları orijinal çalışmada 2, 7, 9, 13, 14 ve 15 

numaralı sorular otizm belirleyicilik düzeylerinin yüksekliği nedeniyle riskli sorular olarak 

tanımlanmıştır. Çalışmamızda tüm sorular için otizm açısından “seçicilik katsayısı” hesaplandı. Bu 

katsayı, her soru için otizm tanısı konan 45 çocuktaki olumsuz yanıtlanma oranı düşük risk 

grubundaki 538 çocuktaki olumsuz yanıtlanma oranına bölünerek elde edildi (seçicilik katsayısı = 

otistik çocuklardaki olumsuz yanıtlanma oranı / düşük risk grubundaki çocuklarda olumsuz 

yanıtlanma oranı). Sırasıyla 21, 15, 2, 14, 9, 7, 4, 17 ve 10 numaralı soruların otizm açısından 

belirleyicilik gücü daha yüksek bulundu (seçicilik katsayıları sırasıyla 432,8; 407,4; 358,0; 308,6; 

266,6; 151,0; 121,4; 98,4 ve 93,3). Robins ve ark.’nın çalışmasının aksine 13 numaralı sorunun 

otizm açısından belirleyiciliği çalışma grubumuzda düşüktü. Düşük risk grubunda 11 numaralı soru 

%12,5 oranında olumsuz yanıtlanmıştı. Bu sorunun otizm açısından belirleyicilik oranı çok düşük 

bulundu (seçicilik katsayısı 4,83). 

Bu çalışmada otizm prevalansının hesaplanması amaçlanmamıştır. Prevalansın belirlenmesi 

için düşük risk grubunda yer alan çocuklardan yeterli büyüklükte örnek grubuna gereksinim vardır. 

Çalışmamızda düşük risk grubundaki çocuk sayısı yeterli olmamakla birlikte, yaygın gelişimsel 



bozukluk prevalansı 1/180 (538 çocukta 3; 2 otizm, 1 Rett sendromu), otizm prevalansı 1/269 (538 

çocukta 2) olarak hesaplandı. M-CHAT testinden geçen ve 120 kişilik kontrol grubunun dışında 

kalan 416 çocuk içinde sonradan gerileme gösteren (“regresyon” tipi) otizm olguları 

bulunabileceğinden, prevalansın daha yüksek olma olasılığı mevcuttur. 

Sonuç olarak, günümüzde tüm çocukların 18. aydan itibaren otizme özgül testlerle taranması 

önerilmektedir. M-CHAT testi otizme özgül tarama testlerinden biridir. Uygulaması ve 

yorumlanması kolaydır. M-CHAT testinin geçerliliği uygulanma yöntemine göre değişmektedir. 

Çalışma grubumuzda, M-CHAT testinin aile tarafından doldurulması ve testten kalan olguların 

aileleriyle telefon görüşmesi yapılması, yüksek yalancı pozitiflik ve ailelere telefonla ulaşmadaki 

sorunlar nedeniyle uygun görünmemektedir. M-CHAT testi sağlık personeli tarafından 

uygulandığında duyarlılık, özgüllük ve pozitif öngörü değerleri yükselmektedir. Sağlık personeli 

tarafından uygulandığında, sağlık personelinin uğradığı zaman kaybı, ek görüşme olasılığını 

ortadan kaldırması nedeniyle gözardı edilebilecek düzeylerdedir. M-CHAT testi daha uygun tarama 

testleri geliştirilene kadar Türkiye’de 18. aydan itibaren sağlam çocuk izleminde kullanılabilir.  
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FORMLAR

M-CHAT Yaygın Gelişimsel Bozukluk Tarama Testi

Lütfen aşağıdaki soruları çocuğunuzun genellikle nasıl olduğunu düşünerek yanıtlayınız. Lütfen 

tüm sorulara yanıt veriniz, boş bırakmayınız. Soruları davranış nadirse (örneğin, sadece bir veya iki 

kez gördüyseniz), lütfen çocuğunuz o davranışı yapmıyormuş gibi yanıtlayınız. “Evet” veya “hayır” 

seçeneklerinden birinde kararsız kalıyorsanız, sizin için en uygun olanı işaretleyiniz. Seçtiğiniz 

cevabın yer aldığı kutucuğun içine x işareti koyunuz.

Anlamadığınız sorular için testi veren kişiye danışabilirsiniz.

Teşekkür ederiz.

1-Çocuğunuz sallanılmaktan, dizinizde hoplatılmaktan veya benzeri oyunlardan hoşlanır mı?

EVET HAYIR

2-Çocuğunuz diğer çocuklarla ilgilenir mi? EVET HAYIR

3-Çocuğunuz eşyalara (örneğin koltuk, kütüphane, vb.), benzeri şeylere tırmanmayı sever mi?

EVET HAYIR

4-Çocuğunuz ce-e (yüzünüzü ellerinizle kapatıp açarken ce-e demek) ve saklambaç oyunlarından 

hoşlanır mı? EVET HAYIR

5-Çocuğunuz hiç hayali oyun oynar mı? (örneğin, telefonu alıp karşısında biri varmış gibi konuşur 

mu veya oyuncak bebeğinin altını temizliyormuş gibi yapar mı?)

EVET HAYIR

6-Çocuğunuz ne olduğunu merak ettiği bir şeyi (sormak amacıyla) işaret parmağıyla gösterir mi?

EVET HAYIR

7-Çocuğunuz bir şeyin ilgisini çektiğini belirtmek için işaret parmağıyla gösterir mi?

EVET HAYIR

8-Çocuğunuz küçük oyuncakları (araba, lego gibi) ağzına almadan, fırlatıp atmadan veya elinde 

sallamadan oynar mı? EVET HAYIR



9-Çocuğunuz bazı şeyleri (eşyalar, oyuncaklar gibi) göstermek için size getirir mi?

EVET HAYIR

10-Çocuğunuzla bir-iki saniyeden daha uzun süreli göz teması (gözünüzün içine bakması) 

kurabiliyor musunuz? EVET HAYIR

11-Çocuğunuzun bazı seslerden rahatsız olduğunu gözlediniz mi?

EVET HAYIR

12-Çocuğunuza baktığınızda veya güldüğünüzde o da size güler mi?

EVET HAYIR

13-Çocuğunuz sizi taklit eder mi? EVET HAYIR

14-Çocuğunuzu ismiyle çağırdığınızda size yanıt verir mi? size bakar mı?

EVET HAYIR

15-Çocuğunuza aynı odada bulunan bir eşyayı (örneğin, oyuncağı) işaret ettiğinizde, gösterdiğiniz 

eşyaya bakar mı? EVET HAYIR

16-Çocuğunuz yürüyor mu? EVET HAYIR

17-Sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da bakar mı? EVET HAYIR

18-Çocuğunuz yüzünün önünde parmaklarıyla anlaşılmaz hareketler yaparak ellerini seyreder mi?

EVET HAYIR

19-Çocuğunuz birşeyler yapmaya çalışırken sizin dikkatinizi çekmek için çaba gösterir mi?

EVET HAYIR

20-Hiç çocuğunuzun iyi işitmediğinden endişe duydunuz mu?

EVET HAYIR

21-Çocuğunuz çevresindeki insanların neler söylediğini / konuştuğunu anlar mı?



EVET HAYIR

22-Çocuğunuz bazen boşluğa bakıyormuş gibi dalıp gider mi?

EVET HAYIR

23-Çocuğunuz bilmediği bir durumla karşılaştığı zaman sizin davranışınızı anlamak amacıyla 

yüzünüze bakar mı? EVET HAYIR
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