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SUMMARY

Objective: This research aims to develop a questionnaire
which measures the risk factors and the needs of
children under institutional care. The reliability and vali
dity of the constructed questionnaire is also tested.

Method: Individualized Risk Assessment Form (BIRDEF)
consists of 66 questions. 304 children staying in 14 insti-
tutions under The Ministry of Family and Social Policies
filled out the questionnaire. The same group of partici-
pants also completed Youth Self Report (YSR). Different
interviewers applied the BIRDEF to randomly selected 32
participants, in order to test the interrater reliability of
the questionnaire.

Results: Reliability analysis revealed that the BIRDEF was
internally consistent with the Cronbach's Alpha coeffi-
cient of 0.90. The interrater reliability coeficient was
found 0.92 (p < 0.001). In exploratory factor analysis, 9
factors were obtained explaining %57 of total variance.
Significant correlations were observed between Youth
Self Report subscales and related questions of
Individualized Risk Assessment Form (BIRDEF). The corre-
lation between total scores of YSR and BIRDEF was found
0.48 (p < 0.001).

Conclusion: Individualized Risk Assessment Form
(BIRDEF) can be considered as a valid and reliable tool to
determine the risk factors and the needs of  the children
under institutional care.

Key Words: Development of a scale, children under insti-
tutional care, risky behaviour

ÖZET

Amaç: Bu araþtýrmada kurum bakýmý altýndaki çocuklarýn
risk ve ihtiyaçlarýný belirlemeyi hedefleyen bir ölçek
geliþtirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalýþmalarýnýn yapýl-
masý amaçlanmaktadýr.

Yöntem: Uzman görüþleri ve literatür bilgisi ýþýðýnda 66
sorudan oluþan bir ölçek oluþturulmuþ ve ölçeðe Bireysel
Risk Deðerlendirme Formu (BÝRDEF) adý verilmiþtir.
Araþtýrma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'na baðlý 5
farklý ilde farklý alanlarda hizmet veren 14 çocuk destek
merkezinde kalan 304 çocukla yapýlmýþtýr. Ayný çocuklara
Gençler Ýçin Kendini Deðerlendirme Ölçeði (Youth Self
Report - YSR) de uygulanmýþtýr. Rastgele seçilen 32 çocuk
için farklý görüþmeciler tarafýndan tekrar BÝRDEF doldu-
rulmuþtur.

Bulgular: BÝRDEF için tüm ölçeðin Cronbach Alfa katsayýsý
0.90 bulunmuþtur. Görüþmeciler arasý toplam puanlarýn
korelasyonu 0.92 (p 0.001) bulunmuþtur. Açýklayýcý fak-
tör analizinde toplam varyansýn %57'sini açýklayan 9 fak-
tör elde edilmiþtir. YSR alt ölçekleri ile ilgili BÝRDEF soru-
larý arasýnda anlamlý düzeyde korelasyon saptanmýþ, YSR
toplam puanýyla BÝRDEF toplam puaný arasýndaki kore-
lasyon 0,48 (p 0.001) bulunmuþtur.

Tartýþma: BÝRDEF ölçeðinin geçerli ve güvenilir olduðu,
kurum bakýmý altýndaki çocuklarýn risk ve ihtiyaçlarýný
saptamakta yardýmcý bir araç olarak kullanabileceði
kanaatine varýlmýþtýr.

Anahtar Sözcükler: Ölçek geliþtirilmesi, kurum bakýmý
altýndaki çocuklar, riskli davranýþlar
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GÝRÝÞ

Tüm dünyada çocuk ve ergenlerin çeþitli nedenler-
le devlet tarafýndan korumaya alýnmalarý söz
konusu olabilmekte; bu çocuklara uygulanan bakým
modelleri sosyal, ekonomik, kültürel deðiþkenlerin
etkisiyle ülkeler arasýnda farklýlýk gösterebilmekte-
dir (Özdemir ve ark. 2008, Þimsek ve ark. 2008).
Koruma ve bakým altýndaki çocuklar; suça sürükle-
nen, duygusal, cinsel, fiziksel istismara uðramýþ ve
çeþitli nedenlerle sosyal rehabilitasyona ihtiyaç
duyduðu tespit edilmiþ olan çocuklar olup, destek
için risk ve ihtiyaç alanlarýnýn oldukça geniþ olduðu
gözlenmektedir (Türkiye Barolar Birliði 2010,
UNICEF 2006). 

Risk kavramý; kiþinin kendisi ve çevresi için zarar
verici durumlarýn belirli bir zaman dilimi içinde
oluþma ihtimalini, ihtiyaç ise risk olasýlýðýný azalt-
mak için yapýlmasý gereken uygulamalarý tanýmlar
(Ögel 2014). 

Türkiye'de koruma ve bakým altýna alýnmaya
ihtiyaç duyulan çocuklar, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý'na baðlý Çocuk Destek Merkezleri olarak
tanýmlanan kurumlarda bakým altýna alýnmakta ve
bu merkezlerde çocuklarýn risk ve ihtiyaç alanlarý
belirlenerek çocuklara uygun müdahale program-
larý planlanmaktadýr  (Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý 2015).

Kurumlarda uygulanan müdahale programlarý
mevcut uygulamalarda, koruma ve bakým merkez-
lerinde çalýþan uzmanlarýn ve destek personelinin
mesleki ve profesyonel görüþü ve deneyimi doðrul-
tusunda hazýrlanmaktadýr. Ancak, merkezlerin
kendi içlerinde birbirlerinden ayrýþan uygula-
malarýnýn olmasý, ortak bir deðerlendirme planý
üzerinden ilerlemeyi ve uygulamalarda bir stan-
dardýn belirlenmesini zorlaþtýrabilmektedir. 

Yapýlandýrýlmýþ ölçme ve deðerlendirme araçlarý,
uygulayýcýlarýn daha anlaþýlýr, somut ve þeffaf
deðerlendirmeler yapabilmelerini saðlamakta; ve
rilen servislerde önyargý ve dýþlama gibi sisteme
zarar verebilecek unsurlarý azaltmaya yardýmcý
olarak görülmektedir (Baker 2005).

Bakým ve koruma altýndaki çocuklar için geliþtirilen
ölçeklerin büyük çoðunluðunun suça sürüklenen
çocuk ve ergenlerle ilgili olduðu görülmektedir.
Bunun yanýnda, bu ölçeklerin arasýnda ayný zaman-
da riskli davranýþ gösteren çocuk ve ergenlerde de
kullanýlabilecek olanlar vardýr. Örneðin, Hoge ve
arkadaþlarý tarafýndan geliþtirilen YLS/CMI
(Youth Level Of Service/Case Management
Inventory ) ölçeði 12-18 yaþ arasý gençlerin risk ve
ihtiyaçlarýný analiz etmek üzere, yetiþkin bireyler
için kullanýlan LSI-R (Level of Service Inventory -
Revised) temel alýnarak oluþturulmuþtur  (Schmidt
ve ark. 2005).  

Kurum bakýmý altýndaki çocuk ve ergenlerin genel
risk ve ihtiyaçlarýna yönelik yapýlandýrýlmýþ bir
ölçeðe ülkemiz için de ihtiyaç vardýr. Bu araþtýrma-
da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'na baðlý
Çocuk Destek Merkezleri'nde kalan çocuklarýn risk
ve ihtiyaçlarýný belirlemeyi hedefleyen bir ölçek
geliþtirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalýþmalarýnýn
yapýlmasý amaçlanmaktadýr.

YÖNTEM

Ölçeðin geliþtirilmesi ve yapýsý

Ölçeðin geliþtirilmesi amacýyla; koruma ve bakým
merkezlerinde çalýþan 30 uzman ile bir ihtiyaç ana
lizi toplantýsý yapýlmýþ; ardýndan ilgili yerli ve
yabancý literatür taranmýþtýr. Bunun sonucunda;
riskli davranýþ gösteren ve istismara uðrayan, 11-18
yaþ grubu çocuk ve ergenlerin risk ve ihtiyaçlarýný
belirleyebilecek 12 kategori oluþturulmuþtur.
Oluþturulan kategoriler þunlardýr: Eðitim,
ekonomik ve çalýþma durumu, yaþadýðý yer, arkadaþ
iliþkileri, fiziksel durum, alkol madde kullanýmý,
ruhsal durum, istismar, kiþisel özellikler, davranýþ
sorunlarý, suç öyküsü, ailevi özellikler. Daha sonra
bu kategorileri tanýmlayabilecek sorulardan oluþan
bir soru havuzu geliþtirilmiþtir. Form, yarý yapý-
landýrýlmýþ bir görüþme ölçeði olarak hazýrlan-
mýþtýr. Yanýt seçenekleri görüþme sýrasýnda çocuk-
tan alýnan yanýtlara, görüþmecinin çocuk hakkýnda
edindiði bilgilere ve gözlemlerine dayanarak
seçilen, üçlü likert tipinde  geliþtirilmiþtir. Yanýtlar;
risk deðiþkeninin belirlenebilmesi için 0-2 arasýnda
hesaplanabilecek þekilde derecelendirilmiþtir.
Düþük risk "0", orta risk "1", yüksek risk "2" olarak
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kodlanmýþtýr. Deðerlendirilen alanda çocuk
hakkýnda yeterli bilginin olmadýðý durumlar için
Bilinmiyor-Uygulanamaz-Güvenilmez (BUG)
seçeneði oluþturulmuþtur. Form ekte yer almak-
tadýr. 

Geliþtirilen soru formu, kurumlarda kalan 10
çocuða uygulanmýþtýr. Her soru hakkýnda tek tek
görüþülerek uygulayýcýlarýn görüþleri ve geri-
bildirimleri alýnmýþtýr. Geribildirimlere uygun
olarak soru yapýlarý deðiþtirilmiþ ve anlaþýlmayan
sorular formdan çýkarýlmýþtýr. Hazýrlanan sorular,
bu konuda deneyimli 5 uzmana yollanmýþ, uzman-
larýn görüþleri alýnmýþtýr. Geribildirimler doðrul-
tusunda soru formu son haline getirilmiþ, 66 soru-
dan oluþan ölçeðe Bireysel Risk Deðerlendirme
Formu (BÝRDEF) adý verilmiþtir. BÝRDEF'in
doldurulmasýnda uygulayýcýlar arasý bireysel fark-
lýlýklarýn etkisini en aza indirebilmek amacýyla, her
soru için açýklamalar oluþturulmuþtur.

Örneklem

Araþtýrma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'na
baðlý çocuk destek merkezlerinde yürütülmüþtür.
Çalýþma 5 farklý ilden farklý alanlarda hizmet veren
14 kurumda yapýlmýþtýr.  Araþtýrmaya her kurum-
dan rastgele seçilmiþ 313 çocuk katýlmýþtýr. Eksik
doldurulan formlar çýkarýlmýþ, 304 çocuðun formu
deðerlendirmeye alýnmýþtýr. 

Araçlar

Gençler Ýçin Kendini Deðerlendirme Ölçeði (Youth
Self Report - YSR): 

Achenbach ve Edelbrock tarafýndan 1987 yýlýnda
geliþtirilen ölçek; 11 - 18 yaþ aralýðýndaki gençlerin
davranýþsal ve ruhsal sorunlarýný araþtýrmakta olan
112 sorudan oluþmaktadýr. Deðerlendirme üçlü lik-
ert tipi skala üzerinden yapýlmaktadýr (0= yok, 1=
bazen olur, 2= sýklýkla olur). 1991, 2001 ve 2007 yýl-
larýnda elde edilen bilgiler sonucunda ölçekte
deðiþiklikler yapýlmýþtýr. YSR'nin ilk bölümündeki
20 soru yeterlilikle ilgili maddelerden oluþmak-
tadýr. Ýkinci bölüm, son 6 ay içinde gençte görülen
davranýþsal veya duygusal problemleri içermekte-
dir. Bunlar; içe kapanýklýk, bedensel þikayetler,

anksiyete/depresyon, sosyal sorunlar, düþünce
sorunlarý (psikoz), dikkat sorunlarý, yýkýcý
davranýþlar, agresif davranýþlar , diðer sorunlar
baþlýklarý altýnda alt ölçekler olarak yer almaktadýr.
Uygulama süresi yaklaþýk 15 dakikadýr. YSR'nin
test-tekrar test güvenirliði 0.82 ve iç tutarlýlýðý ise
0.84 olarak bulunmuþtur. Ölçeðin Türkçe geçerlik
ve güvenirlik çalýþmalarý Neþe Erol ve Zeynep
Þimþek tarafýndan yapýlmýþtýr (Erol ve Þimþek
2010).

Uygulama

Araþtýrma Aðustos-Eylül 2014 tarihleri arasýnda
yürütülmüþtür. Ölçeðin uygulanmasý konusunda 30
uzman bir gün süren bir eðitim almýþlardýr. Bu kiþi
ler kurumlarýnda kalan çocuklarla görüþerek, dosya
bilgilerinden yararlanarak ve gözlemlerine daya-
narak formlarý doldurmuþlardýr. Form doldurulan
tüm çocuklara Gençler Ýçin Kendini
Deðerlendirme Ölçeði (YSR) daðýtýlmýþ ve bu
ölçeði doldurmalarý istenmiþtir. Farklý alanlarda
hizmet veren rastgele seçilen 5 kurumdan, rastgele
seçilen 32 çocuk için farklý görüþmeciler tarafýndan
tekrar BÝRDEF doldurulmuþtur.

Ýstatistiksel Analiz

Ýstatistiksel analiz için SPSS 17.0 programý kul-
lanýlmýþtýr. Ýç tutarlýk analizi için Cronbach Alfa ve
yapý geçerliðinin saptanmasýnda faktör analizi kul-
lanýlmýþtýr.  Görüþmeciler arasý tutarlýlýðýn saptan-
masýnda ise Sýnýf Ýçi Korelasyon Katsayýsýndan
(Intraclass Correlations Coefficient -ICC) yarar-
lanýlmýþtýr.

BULGULAR

Çalýþmaya alýnan örneklemin sosyodemografik
özellikleri, kuruma geliþ þekli ve nedeni ile ilgili bil-
giler Tablo 1'de yer almaktadýr. Örneklemin büyük
çoðunluðunu kýz çocuklar oluþturmaktadýr. Geliþ
nedenleri arasýnda istismar maðduru olma ilk
sýrayý, suça sürüklenme ise ikinci sýrayý almaktadýr.

Ölçeðin güvenirliði, Cronbach Alfa iç tutarlýlýk kat-
sayýsý ve görüþmeciler arasý güvenirliðin deðer-
lendirilmesiyle sýnanmýþtýr. BÝRDEF için tüm 
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ölçeðin Cronbach Alfa katsayýsý 0.90 olarak saptan-
mýþtýr. Ölçeðin toplam puan ortalamasý 52,18 18,48
bulunmuþtur. Görüþmeciler arasý toplam puanlarýn
korelasyonu 0.92 (p 0.001) olarak belirlenmiþtir.
Her soruya göre görüþmeciler arasý uyumun da
oldukça iyi olduðu saptanmýþtýr (Tablo 2).  Sadece;
öðrenime devam etme isteðini, alkol-madde kul-
lanýmýn sorun yaratmasýný, psikiyatrik hastalýðý,
zihinsel yetersizliði ve suçluluk duyabilme yetisinde
eksikliði araþtýran sorularda görüþmeciler arasý
korelasyon istatistiksel olarak anlamlý bulun-
mamýþtýr.

Ölçeðin yapý geçerliðini saptamak için ana bileþen-
ler yöntemi ile varimax rotasyon kullanýlarak açýk-
layýcý faktör analizi yapýlmýþtýr. Açýklayýcý faktör
analizinde özdeðeri 1'den büyük 9 faktör elde
edilmiþtir ve toplam varyansýn %57'sini açýklamak-
tadýr (Tablo 3). Davranýþ sorunlarý ve kiþisel özel-
likler olarak belirlenen kategoriler, tek bir faktör

altýnda toplanmýþtýr. Arkadaþ kategorisindeki soru-
lar da bu faktörde yer almýþtýr. Alkol-madde kul-
lanýmý ve suç öyküsüne iliþkin sorular ayrý birer fak-
tör oluþturmuþtur. Aile kategorisinde yer alan soru-
larýn büyük çoðunluðu tek bir faktörde toplanýrken,
aile özelliklerinin bir kýsmý çocuðun yaþadýðý yerin
özellikleri ile bir faktörün içinde yer almýþtýr.
Ýstismar öyküsü ile ekonomik durum kategorisinde
yer alan sorularýn ayný faktörde toplandýðý dikkati
çekmektedir. Ruhsal durum kategorisinde yer alan
tüm sorular, fiziksel saðlýk sorusu ile ayný faktörde
yer almýþtýr. Travmatik yaþantý ile ihmal sorularý da
bu faktörde toplanmýþtýr.

Bu nedenle birinci faktörün kiþisel özellikler, ikinci
faktörün madde kullanýmý, üçüncü faktörün aile
özellikleri, dördüncü faktörün eðitim, beþinci fak-
törün ortam, altýncý faktörün suç,   yedinci faktörün
istismar, sekizinci faktörün ekonomik durum ve
dokuzuncu faktörün ruhsal sorunlar olduðunu
söyleyebiliriz. 

Ölçüt geçerliðini test etmek için YSR alt ölçekleri
ile ilgili BÝRDEF soru ve kategorilerinin puanlarý
arasýndaki iliþkiye bakýlmýþtýr. YSR alt ölçekleri ile
ilgili BÝRDEF soru ve kategorileri arasýnda anlam-
lý düzeyde korelasyon saptanmýþtýr (Tablo 4). YSR
toplam puanýyla BÝRDEF toplam puaný arasýndaki
korelasyon 0,48 (p 0.001) bulunmuþtur.

Ayýrýcý geçerliði saptamak için çocuðun kuruma
geliþ nedeni ile, ilgili sorularýn puanlarýnýn ortala-
masý karþýlaþtýrýlmýþtýr. Suça sürüklendiði için kuru-
ma getirilen çocuklarýn, suç öyküsüne iliþkin soru-
lardan aldýklarý puanlarýnýn ortalamasý
karþýlaþtýrýldýðýnda suça sürüklenenlerde (N=69)
suç öyküsü puaný ortalamasý 1.11 0.55, suça sürük-
lenmeyenlerde (N=227) 0.10 0.28 olarak bulun-
muþtur. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlýdýr
(t deðeri=-20,03; sd=294, p 0.001). Madde kul-
landýðý için kuruma getirilen çocuklarýn, madde
kullanýmýna iliþkin sorulardan aldýklarý puanlarýn
ortalamasý karþýlaþtýrýldýðýnda madde kullananlar-
da (N=60) madde kullaným puaný ortalamasý 0.93
0.59, madde kullanýmý nedeniyle kurumda bulun-
mayanlarda (N=237) bu puan ortalamasý 0,23 0,38
olarak saptanmýþ olup, aradaki farkýn istatistiksel
olarak anlamlý olduðu bulunmuþtur (t deðeri=-
10,99; sd=295, p 0.001). Ýstismara uðradýðý için

  Tablo 1: Örneklemin sosyodemografik özellikleri  
 Ort±ss  
Yaþ  15,80±1,52  
 N % 
Cinsiyet    

Kadýn  239 78,6 
Erkek  65 21,4 

Çocuk sayýsý    
Çocuðu yok 279 91,8 
Bir çocuðu var  24 7,9 
Ýki çocuðu var  1 0,3 

Geliþ þekli*    
Adli/Kolluk birimleri  96 31,6 
Aile  31 10,2 
ÇÝM (Çocuk Ýzlem Merkezi)  26 8,6 
Cezaevinden  3 1,0 
Doðrudan 8 2,6 
Nakil  148 48,7 
Diðer 16 5,3 

Geliþ nedeni -   
Suça sürüklenen  71 23,4 
Madde kullanýmý  60 19,7 
Cinsel istismar maðduru  187 61,5 
Fiziksel istismar maðduru  44 14,5 
Cezaevinden  6 2,0 
Diðer 34 11,2 

  *Bu sorularda birden fazla seçenek iþaretlenebildiði  
    için sayýlar farklý gözükebilmektedir.  



Klinik Psikiyatri 2016;19:60-72

Koruma ve Bakým Altýndaki Çocuklara Yönelik 
Bireysel Risk Deðerlendirme Formu'nun (BÝRDEF) Geliþtirilmesi, Güvenirlik ve Geçerliði

64

Tablo 2: BÝRDEF alt kategorilerinin güvenirlik katsayýlarý  
 Madde 

çýktýðýnda  
ölçek 
ortalamasý  

Madde 
çýktýðýnda 
ölçek 
varyansý 

Madde-toplam 
korelasyonu  

Madde 
çýktýðýnda  
ölçek Cronbach 
alfa 
katsayýsý  

Görüþmeciler  
Arasý 
Korelasyon 

Eðitim düzeyi  51,2025 332,241 ,333 ,905 0,73** 
Eðitim baþarý durumu  50,7848 334,889 ,293 ,906 0,48* 

Okul yaþamýnda uyum  50,8987 327,810 ,459 ,904 0,62* 
Öðrenime devam etme 
isteði 

51,1646 322,601 ,565 ,903 0,26 

Ailenin ekonomik 
durumu 

51,1139 332,410 ,324 ,906 0,78** 

Çocuðun kendi gelirini 
saðlama durumu  

51,8354 343,421 -,089 ,908 0,62** 

Erken yaþta çalýþmaya 
baþlama 

51,8101 339,258 ,079 ,908 0,54* 

Uygunsuz iþte çalýþma  51,9620 336,422 ,250 ,906 0,57* 
Bir mesleðinin olmasý  50,4937 342,381 -,042 ,908 0,46* 
Yaþadýðý ortam / mahalle  51,0000 330,026 ,410 ,905 0,80** 
Aile ortamýnda yaþama  51,1899 330,797 ,348 ,905 0,55* 
Barýnma durumu 51,3544 331,642 ,399 ,905 0,68** 
Sokakta yaþama öyküsü  51,5570 328,532 ,415 ,905 0,46* 
Daha önce bir kurumda 
kalma 

51,0000 330,359 ,296 ,906 0,75** 

Arkadaþlarýnýn yaþýt 
olmasý 

51,5823 335,631 ,201 ,907 0,54* 

Arkadaþ çevresi  51,0759 325,353 ,559 ,903 0,90** 
Fiziksel saðlýk  51,9873 333,192 ,530 ,905 0,78** 
Gebelik öyküsü  51,8228 338,404 ,112 ,907 0,87** 
Bedensel özür/ Engellilik  52,1013 337,810 ,287 ,906 0,92** 
Sigara kullanýmý  51,0253 329,358 ,328 ,906 0,89** 
Sýk alkol kullanýmý  51,8987 331,092 ,491 ,904 0,60* 
Sýk madde kullanýmý  51,8861 329,795 ,509 ,904 0,67** 
Fazla miktarda alkol 
kullanýmý 

52,0380 332,781 ,530 ,905 0,71** 

Fazla miktarda madde 
kullanýmý 

51,9494 334,382 ,308 ,906 0,93** 

Alkol-madde 
kullanýmýnýn sorun 
yaratmasý  

51,9241 329,327 ,586 ,904 0,24 

Alkol-madde kullanýmý 
için tedavi ihtiyacý  

51,9620 332,729 ,416 ,905 0,77** 

Psikiyatrik hastalýk 
(bipolar,psikoz vb.)  

51,6456 326,155 ,521 ,904 0,39 

Üzgün/depresif/isteksiz  51,2278 336,281 ,214 ,906 0,43* 
Korku/heyecan/panik hali  51,4684 334,021 ,286 ,906 0,80** 

 

Tablo 2: BÝRDEF alt kategorilerinin güvenirlik katsayýlarý
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Dikkat 
eksikliði/Hiperaktivite  

51,3797 335,110 ,211 ,907 0,45* 

Kendine zarar verme 
davranýþý  

51,4304 325,325 ,513 ,904 0,74** 

Ýntihar 
öyküsü/düþünceleri  

51,5823 332,939 ,299 ,906 0,33* 

Zihinsel yetersizlik  51,7468 336,243 ,188 ,907 0,23 
Aile içi cinsel istismar 
öyküsü 

51,5063 346,228 -,153 ,911 0,91** 

Aile dýþý cinsel istismar 
öyküsü 

51,0000 335,231 ,154 ,908 0,94** 

Aile içi fiziksel istismar 
öyküsü 

51,3671 325,389 ,471 ,904 0,74** 

Aile dýþý fiziksel istismar 
öyküsü 

51,8228 331,481 ,385 ,905 0,45* 

Ýhmal/ duygusal istismar 
öyküsü 

50,9367 330,701 ,321 ,906 0,56* 

Travmatik yaþantý 
öyküsü 

50,7342 332,146 ,303 ,906 0,40* 

Güvenli davranýþ 
eksikliði  

51,0000 325,744 ,557 ,903 0,57* 

Kolay öfkelenme  51,1139 325,692 ,516 ,904 0,87** 
Düþünmeden hareket 
etme 

50,8734 327,830 ,486 ,904 0,54* 

Sosyal/iletiþim 
becerilerinde yetersizlik  

51,3038 326,240 ,553 ,903 0,52* 

Kurallarý ciddi biçimde 
ihlal etme  

51,4304 323,787 ,600 ,903 0,72** 

Kendine aþýrý 
güven/beðenme  

51,4684 334,021 ,239 ,906 0,60* 

Suçluluk duyabilme 
yetisinde eksiklik  

51,4684 328,586 ,477 ,904 0,39 

Riskli davranýþlar / 
Heyecan arama  

51,0886 322,415 ,606 ,903 0,65** 

Saldýrganlýk  51,5696 325,787 ,528 ,904 0,70** 
Evden kaçma öyküsü  50,9241 326,969 ,446 ,904 0,86** 
Baþkalarýný düþünme 
yetisinde eksiklik  

51,2911 328,030 ,490 ,904 0,73** 

Deðiþim motivasyonunda 
eksiklik 

51,2152 329,607 ,427 ,905 0,43* 

Suç öyküsü  51,7342 333,172 ,281 ,906 0,98** 
Tekrarlayan suç davranýþý  51,9494 334,331 ,335 ,905 0,53* 
Cezaevi öyküsü  52,1646 339,985 ,306 ,906 0,94** 
Ebeveynlerin eðitim 
düzeyi 

50,6329 337,338 ,188 ,906 0,81** 

Ebeveynlerde suç öyküsü  51,3797 332,623 ,243 ,907 0,93** 

 

devamý...Tablo 2: BÝRDEF alt kategorilerinin güvenirlik katsayýlarý



kuruma getirilen çocuklarýn istismara iliþkin soru-
lardan aldýklarý puanlarýn ortalamasý
karþýlaþtýrýldýðýnda, istismara uðrayanlarda (N=42)
istismar öyküsü puaný ortalamasý 1,40 0,46, istismar
nedeniyle kurumda bulunmayanlarda (N=254)
0.94 0.52 olarak bulunmuþtur. Aradaki fark istatis-
tiksel olarak anlamlýdýr (t deðeri=-5.25; sd=294, p
0.001). 

TARTIÞMA

Bu araþtýrma BÝRDEF'in geliþtirilmesi, ölçeðin
geçerlik ve güvenirliðinin saptanmasý amacýyla
yapýlmýþtýr. BÝRDEF'in çocuk destek merkez-
lerinde kullanýlmasý amaçlanmaktadýr. Bu nedenle
uygulamaya dönük bir araç olarak kabul
edilmesinde ve elde edilen verilerin buna uygun
deðerlendirilmesinde yarar vardýr.

Ölçeðin genel iç tutarlýlýðý iyi düzeydedir. Sorularýn
ilgili alanlarda kullanýlan ölçeklerle iyi düzeyde
korelasyon gösterdiði saptanmýþtýr. Bu bulgular,
formun araþtýrdýðý alanlarda iyi ve tutarlý bir ölçüm
yaptýðýnýn bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Görüþmeciler arasý korelasyonlar iyi düzeydedir.
Çocuk destek kurumlarýnda kalan çocuklar gibi
riskli davranýþ gösteren veya risk altýndaki çocuk-
larda ölçek kullanýmý güvenirlik açýsýndan birçok
risk taþýmaktadýr. Ýletiþim biçimi, kültür, jargon gibi
etkenlerin yanýtlarý farklýlaþtýrdýðý bildirilmiþtir
(Alexander ve ark. 2006). Bu nedenle görüþmeciler

arasý korelasyonun yüksek bulunmasýnýn
BÝRDEF'in güvenirliði açýsýndan büyük önem
taþýdýðý inancýndayýz. Öte yandan doðru sonuçlar
alýnabilmesi için, BÝRDEF'i uygulamadan önce
uygulayýcýlarýn eðitimden geçmesinin bir koþul
olmasý gerektiði kanýsýndayýz (Alexander ve ark.
2006). Öðrenime devam etme isteði, alkol-madde
kullanýmýn sorun yaratmasý, psikiyatrik hastalýk,
zihinsel yetersizlik, suçluluk duyabilme yetisinde
eksikliði araþtýran sorularda görüþmeciler arasý
uyum düzeyinin düþük çýkmasý, ölçeðin eðitim-
lerinde bu alanlara dikkat edilmesi gerektiðinin
önemli bir göstergesi olarak deðerlendirilebilir.

Ölçek sorularý 12 kategoriye uygun bir þekilde
hazýrlanmýþ olmakla birlikte, yapýlan faktör ana
lizinde 9 faktör saptanmýþtýr. Ekonomik durum ve
istismar kategorileri, davranýþ sorunlarý ve kiþisel
özellikler kategorileri, yaþadýðý ortam ve aile özel-
liklerine iliþkin bazý sorular birer faktör altýnda yer
almýþlardýr. Klinik kullanýmda uygulayýcýnýn ayný
konudaki  sorularý ayný baþlýk altýnda görmesi, daha
saðlýklý deðerlendirme yapýlmasýný kolaylaþtýracak-
týr. Bu nedenle uygulamada getireceði yararlar göz
önüne alýndýðýnda, kategorilerin ayrý olarak deðer-
lendirilmesinin uygun olacaðý kanaatindeyiz.
Saðlýklý bir faktör analizi için madde baþýna 5
katýlýmcýnýn bulunmasý gerektiðine iliþkin genel bir
kaný olmakla birlikte, bu sayý araþtýrmacýlara göre 3
ile 20 arasýnda deðiþmektedir (Mundfrorm, 2005).
Çalýþmanýn katýlýmcý sayýsýndaki kýsýtlýlýðýna rað-
men kabul edilebilir bir sonuç elde edildiði
düþünülmektedir. 
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devamý..Tablo 2: BÝRDEF alt kategorilerinin güvenirlik katsayýlar  
Ebeveynlerde alkol 
madde kullanýmý  

51,4684 330,534 ,329 ,906 0,98** 

Kuralsýz ebeveynler / 
Ailede kuralsýz lýk 

50,8481 330,130 ,408 ,905 0,86** 

Ailede ruhsal hastalýk  51,5823 333,810 ,275 ,906 0,97** 
Ebeveynin kurumla 
iþbirliði  

51,1266 335,035 ,218 ,906 0,91** 

Ebeveynler arasý sorun  50,8608 333,634 ,232 ,907 0,95** 
Ebeveynin çocuðu 
istismarý  

51,4177 329,682 ,344 ,905 0,93** 

Ebeveynin suça teþviki  51,9367 333,137 ,404 ,905 0,70** 
Ebeveynin çocuða 
desteði 

51,0506 332,613 ,309 ,906 0,87** 

Olumsuz yetiþme ortamý  50,7848 329,248 ,414 ,905 0,56* 
   * p<0.05 ; **p<0.01 

devamý...  Tablo 2: BÝRDEF alt kategorilerinin güvenirlik katsayýlarý
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        Tablo 3: BÝRDEF'in faktör yapýsý  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kurallarý ciddi biçimde ihlal etme  ,817         

Riskli davranýþlar/Heyecan arama  ,764         

Suçluluk duyabilme yetisinde 

eksiklik 

,727         

Baþkalarýný düþünme yetisinde 

eksiklik 

,726         

Düþünmeden hareket etme  ,722         

Güvenli davranýþ eksikliði  ,681         

Kendine aþýrý güven/beðenme  ,634         

Kolay öfkelenme  ,557         

Deðiþim motivasyonunda eksiklik  ,544         

Arkadaþ çevresi  ,508         

Saldýrganlýk  ,479         

Evden kaçma öyküsü  ,438         

Sosyal /iletiþim becerilerinde 

yetersizlik  

,370         

Arkadaþlarýnýn yaþýt olmasý  ,312         

Sýk madde kullanýmý   ,841        

Alkol-madde kullanýmý için 

tedavi ihtiyacý  

 ,818        

Alkol-madde kullanýmýnýn sorun 

yaratmasý  

 ,815        

Fazla miktarda madde kullanýmý   ,796        

Fazla miktarda alkol kullanýmý   ,697        

Sýk alkol kullanýmý   ,617        

Sigara kullanýmý   ,500        

Ebeveynin çocuða desteði    ,824       

Ebeveynin kurumla iþbirliði    ,763       

Ebeveynler arasý sorun    ,650       

Ebeveynlerde suç öyküsü    ,627       

Ebeveynin çocuðu istismarý    ,593       

Kuralsýz ebeveynler/Ailede 

kuralsýzlýk  

  ,562       

Ebeveynlerde alkol-madde 

kullanýmý 

  ,562       

Olumsuz yetiþme ortamý    ,555       

Ailede ruhsal hastalýk    ,465       

 

Tablo 3: BÝRDEF'in faktör yapýsý
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devamý…Tablo 3: BÝRDEF'in faktör yapýsý  

Ailede ruhsal hastalýk    ,465       

Eðitim baþarý durumu     ,810      

Öðrenime devam etme isteði     ,726      

Eðitim düzeyi     ,721      

Okul yaþamýnda uyum     ,609      

Barýnma durumu     ,670     

Yaþadýðý ortam/mahalle      ,656     

Ebeveynin suça teþviki      ,522     

Ebeveynlerin eðitim düzeyi      ,468     

Aile ortamýnda yaþama      ,359     

Daha önce bir kurumda kalma      ,344     

Sokakta yaþama öyküsü      ,334     

Suç öyküsü      ,837    

Tekrarlayan suç davranýþý       ,718    

Cezaevi öyküsü       ,464    

Aile dýþý cinsel istismar öyküsü        ,674   

Aile içi cinsel istismar öyküsü        ,316   

Aile içi fiziksel istismar öyküsü        ,302   

Bir mesleðinin olmamasý        ,414   

Çocuðun kendi gelirini saðlama 

durumu 

      ,366   

Ailenin ekonomik durumu        ,365   

Erken yaþta çalýþmaya baþlama         ,763  

Uygunsuz iþte çalýþma         ,729  

Gebelik öyküsü         ,590  

Ailenin ekonomik durumu         ,510  

Bedensel özür/Engellilik         ,462  

Üzgün/depresif/isteksiz          ,708 

Travmatik yaþantý öyküsü          ,574 

Aile dýþý fiziksel istismar öyküsü          ,541 

Kendine zarar verme davranýþý          ,475 

Ýhmal/Duygusal istismar öyküsü          ,474 

Ýntihar öyküsü/düþünceleri          ,423 

Korku/heyecan/panik hali          ,345 

Dikkat eksikliði/Hiperaktivite          ,323 

Psikiyatrik hastalýk (bipolar, 

psikoz vb)  

        ,317 

Fiziksel saðlýk          ,304 

Zihinsel yetersizlik          ,301 

 

devamý...Tablo 3: BÝRDEF'in faktör yapýsý
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Yaygýn kullanýlan bir ölçek olan YSR ile BÝRDEF
kategorileri arasýnda belirgin bir iliþki bulunmuþ-
tur. Bu haliyle BÝRDEF'in sýnanan deðiþkenleri
doðru bir þekilde ölçtüðünü söyleyebiliriz. YSR
çocuðun kendi doldurduðu, BÝRDEF ise görüþme-
ci tarafýndan doldurulan bir ölçektir. Bu nedenle
görüþmecinin ve çocuðun benzer görüþlere sahip
olduðu ve ölçeðin bunu yansýttýðý iddia edilebilir. 

Ölçeðin ayýrýcý geçerliði de oldukça iyi düzeydedir.
Suça sürüklenen, madde kullanan veya istismara
uðrayan çocuklarda BÝRDEF puanlarý farklý çýk-
maktadýr. Çocuðun geliþ nedenine göre, ölçekte yer
alan kategorilerin puanlarý belirgin düzeyde yüksek
çýkmaktadýr. Bu bulgu ölçeðin farklý gruplarý ayýrt
etme yetisi olduðunu göstermektedir. 

Bu tür ölçeklerde riskin belirli etkenler üstünde
toplanmasý, sadece ölçeðin içerdiði sorularýn sorul-
masý gibi nedenlerden dolayý BÝRDEF ve benzeri
ölçeklerin bir tamamlayýcý araç olarak görülmesi ve
klinik görüþmeden elde edilen bilgiye de önem ve

rilmesi gerektiði açýktýr (Newbold 2011).

Riskli davranýþlar açýsýndan bakýldýðýnda araþtýr-
malarda cinsiyetler arasý farklýlýklarýn olduðu bul-
gulanmýþtýr. Bu araþtýrmada örneklem bir bütün
olarak ele alýnmýþtýr. Bu haliyle ölçeðin kategori-
lerinin kesme noktalarý belirgin deðildir.
Kategorilere ait normlarýnýn oluþturulmasý, risk-
lerin daha kesin olarak belirlenmesinde yararlý ola-
caktýr. Bu nedenle cinsiyetler arasý farklýlýklarýn da
ortaya konacaðý, heterojen gruplarýn deðer-
lendirileceði, kesme noktalarýnýn saptanabileceði
daha geniþ örneklemde çalýþmalarýn yapýlmasý
gereklidir (Dembo ve ark. 2010, Lighthall ve ark.
2012).  

Çocuk ve ergenler hýzla deðiþim gösterdiði için,
çocuklardaki deðiþimin izlenmesi büyük önem taþý-
maktadýr (Huang ve ark. 2012). Süreç içindeki
deðiþimlere göre yeni risklerin ve ihtiyaçlarýn sap-
tanmasý, uygulanacak müdahalelerin doðruluðunu
artýracaktýr. Bu nedenle BÝRDEF'in deðiþime has-

  Tablo 4: BÝRDEF soru ve kategorileri ile YSR alt ölçekleri puanlar ýnýn korelasyonlarý  
BÝRDEF sorularý  YSR alt ölçekleri  
 Dikkat  Yýkýcý 

davranýþlar  
Depresyon/Anksiyete  Düþünce 

sorunlarý  
Sosyal 
sorunlar  

Agresyon  

Dikkat eksikliði  0,29**      
Kolay öfkelenme  0,34**     0,42** 
Düþünmeden hareket 
etme 

0,38**     0,43** 

Davranýþ sorunlarý 
kategorisi  

 0,49**    0,48** 

Üzgün/depresif/isteksiz    0,63**    
Korku/heyecan/panik 
hali 

  0,25**    

Dikkat 
eksikliði/Hiperaktivite  

  0,26**    

Ýntihar 
öyküsü/düþünceleri  

  0,30**    

Psikiyatrik hastalýk 
(bipolar, psikoz vb)  

   0,29*   

Güvenli davranýþ 
eksikliði  

    0,21*  

Sosyal /iletiþim 
becerilerinde 
yetersizlik  

    0,21*  

Saldýrganlýk       0,36** 
  * p<0.01 
  **p<0.001 

Tablo 4: BÝRDEF soru ve kategorileri ile YSR alt ölçekleri puanlarýnýn korelasyonlarý



sas olup olmadýðý konusunda araþtýrmalarýn yapýl-
masý uygun olacaktýr.

Sonuç olarak; BÝRDEF riskli davranýþlar gösteren
risk altýndaki çocuk ve ergenlerin risk ve
ihtiyaçlarýnýn deðerlendirilmesinde geçerli ve güve-
nilir bir araç olarak deðerlendirilmiþtir. Bireysel
risk ve ihtiyaçlarýn saptanmasýnda kullanýlan ölçek-
lerin çocuðun yararýna kullanýlmasý gerektiði,
etiketlemeye yol açmamasý için özen göste

rilmesinin önemli olduðu, sadece bu ölçeklerle
çocuk hakkýnda karar verilmesinin doðru olmadýðý,
ölçeklerin çocuðu deðerlendirmede tamamlayýcý bir
araç olduðu unutulmamalýdýr. 

Yazýþma adresi: Sena Yücesan Yeniden Saðlýk ve Eðitim
Derneði yucesansena@gmail.com
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BÝREYSEL RÝSK DEÐERLENDÝRME FORMU (BÝRDEF)  
 
      

 

 

B
U

G
 

A Eðitim         
1 Eðitim düzeyi   Ýyi   Orta   Düþük   
2 Eðitim baþarý durumu   Ýyi   Orta   Düþük   
3 Okul yaþamýnda uyum   Ýyi   Orta   Düþük   
4 Öðrenime devam etme isteði   Ýyi    Orta   Düþük   
         
B Ekonomik ve çalýþma durumu         
1 Ailenin ekonomik durumu   Ýyi   Orta   Kötü   

2 Çocuðun kendi gelirini saðlama durumu   Yok   Kýsmen   Var   

3 Erken yaþta çalýþmaya baþlama   Yok   Kýsmen   Var   

4 Uygunsuz iþte çalýþma   Yok   Kýsmen   Var   

5 Bir mesleðinin olmasý   Evet   Kýsmen   Hayýr   

         
C Yaþadýðý yer         
1 Yaþadýðý ortam/mahalle   Ýyi    Orta   Kötü   

2 Aile ortamýnda yaþama   Evet   Kýsmen   Hayýr   

3 Barýnma durumu   Ýyi    Orta   Kötü   

4 Sokakta yaþama öyküsü   Yok   Kýsmen   Var   

5 Daha önce bir kurumda kalma   Yok   Kýsmen   Var   

         
D Arkadaþ iliþkileri         
1 Arkadaþlarýnýn yaþýt olmasý   Yaþýt   Kýsmen   Deðil  

2 Arkadaþ çevresi   Ýyi    Orta   Kötü   

         
E Fiziksel durum         
1 Fiziksel saðlýk   Ýyi   Orta   Kötü   

2 Gebelik öyküsü   Yok   Geçmiþ   Var   

3 Bedensel özür/Engellilik   Yok   Kýsmen   Var   

         
F Alkol-madde kullanýmý         
1 Sigara kullanýmý   Yok   Kýsmen   Var   

2 Sýk alkolkullanýmý   Yok   Kýsmen   Var   

3 Sýk madde kullanýmý   Yok   Kýsmen   Var   

4 Fazla miktarda alkolkullanýmý   Yok   Kýsmen   Var   

5 Fazla miktarda madde kullanýmý   Yok   Kýsmen   Var   

6 Alkol-madde kullanýmýnýn sorun yaratmasý   Yok   Kýsmen   Var   

7 Alkol-madde kullanýmý için tedavi ihtiyacý  Yok   Kýsmen   Var   

8 Daha önce baðýmlýlýkla ilgili tedavi öyküsü   Yok   Kýsmen   Var   
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G Ruhsal durum         
1 Psikiyatrik hastalýk (bipolar, psikoz vb)   Yok   Kýsmen   Var   

2 Üzgün/depresif/isteksiz   Yok   Kýsmen   Var   

3 Korku/heyecan/panik hali   Yok   Kýsmen   Var   

4 Dikkat eksikliði/Hiperaktivite   Yok   Kýsmen   Var   

5 Kendine zarar verme davranýþý   Yok   Kýsmen   Var   

6 Ýntihar öyküsü/düþünceleri   Yok   Kýsmen   Var   

7 Zihinsel yetersizlik   Yok   Kýsmen   Var   

         
H Ýstismar        
1 Aile içi cinsel istismar öyküsü   Yok   Kararsýz   Var   

2 Aile dýþý cinsel istismar öyküsü   Yok   Kararsýz   Var   
3 Aile içi fiziksel istismar öyküsü   Yok   Kararsýz   Var   

4 Aile dýþý fiziksel istismar öyküsü   Yok   Kararsýz   Var   

5 Ýhmal/Duygusal istismar öyküsü   Yok   Kararsýz   Var   

6 Travmatik yaþantý öyküsü   Yok   Kararsýz   Var   

         
J Kiþisel özellikler         
1 Güvenli davranýþ eksikliði   Yok   Kýsmen   Var   

2 Kolay öfkelenme   Yok   Kýsmen   Var   

3 Düþünmeden hareket etme   Yok   Kýsmen   Var   

4 Sosyal /iletiþim becerilerinde yetersizlik   Yok   Kýsmen   Var   

         
K Davranýþ sorunlarý         
1 Kurallarý ciddi biçimde ihlal etme   Yok   Kýsmen   Var   

2 Kendine aþýrý güven/beðenme   Yok   Kýsmen   Var   

3 Suçluluk duyabilme yetisinde eksiklik   Yok    Kýsmen   Var   

4 Riskli davranýþlar/Heyecan arama   Yok   Kýsmen   Var   

5 Saldýrganlýk   Yok   Kýsmen   Var   

6 Evden kaçma öyküsü   Yok   Kýsmen   Var   

7 Baþkalarýný düþünme yetisinde eksiklik   Yok   Kýsmen   Var   

8 Deðiþim motivasyonunda eksiklik   Yok    Kýsmen   Var    

         
L Suç öyküsü        
1 Suç öyküsü  Yok   Kýsmen   Var   

2 Tekrarlayan suç davranýþý   Yok   Kýsmen   Var   

3 Cezaevi öyküsü   Yok   Kýsmen   Var   

         
 
M Ailevi özellikler         
1 Ebeveynlerin eðitim düzeyi   Ýyi   Orta   Kötü   

2 Ebeveynlerde suç öyküsü   Yok   Kýsmen   Var   

3 Ebeveynlerde alkol -madde kullanýmý   Yok   Kararsýz   Var   

4 Kuralsýz ebeveynler/Ailede kuralsýzlýk   Yok   Kýsmen   Var   

5 Ailede ruhsal hastalýk   Yok   Kýsmen   Var   

6 Ebeveynin kurumla iþbirliði   Var   Kýsmen   Yok   

7 Ebeveynler arasý sorun   Yok   Kýsmen   Var   

8 Ebeveynin çocuðu istismarý   Yok   Kararsýz   Var   

9 Ebeveynin suça teþviki   Yok   Kýsmen   Var   

10 Ebeveynin çocuða desteði   Var   Kýsmen   Yok   

11 Olumsuz yetiþme ortamý   Yok   Kýsmen   Var   


