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ÖZET 
Amaç: fiizofrenide ifllevsellik, remisyon gibi kavramlar giderek daha fazla araflt›r-
maya konu olmaktad›r. Buna paralel olarak a¤›r ruhsal bozukluklarda, ifllevselli-
¤in ölçülebilmesi amac›yla ülkemizde ve dünyada say›lar› gittikçe artan ölçekler
gelifltirilmektedir. ‹fllevsel remisyon, flizofreni hastalar›n›n ba¤›ms›z yaflamalar›na
olanak sa¤layan, ebeveynlerine, ifl hayatlar›na, kifliler aras› iliflkilerine, sosyal or-
tamlara yeniden uyum sa¤lamaya yönelik önemli bir tedavi amac›d›r.  Bu neden-
le, klinik çal›flmalarda ve hasta de¤erlendirmelerinde kullan›m için uygun Frans›z-
ca dilinde gelifltirilmifl olan, fiizofrenide ‹fllevsel ‹yileflme Ölçe¤i’nin Türkiye koflul-
lar›na uygun geçerlilik, güvenilirlik çal›flmas›n›n yap›lmas› amaçlanm›flt›r. 
YYöönntteemmlleerr::  ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal›nda ayaktan
ve yatarak tedavi gören 102 flizofreni hastas› çal›flmaya al›nm›flt›r. Araflt›rmada
fiizofreni Hastalar›nda ‹fllevsel ‹yileflme Ölçe¤i’nin (fi‹LÖ) güvenilirlik çal›flmas›
için, genel toplam ve alt ölçeklerin, iç tutarl›k kat say›lar›, madde analizi ifllemleri
ve görüflmeciler aras› güvenilirlik katsay›s›; geçerlilik çal›flmalar› içinse faktör
analizi, kapsam geçerlili¤i ve kriter geçerlili¤i hesaplamalar› yap›lm›flt›r.  Kriter ve
kapsam geçerlili¤inin s›nanmas› için fiizofreni Hastalar›nda ‹fllevsel ‹yileflme Öl-
çe¤i’nin yan› s›ra, fiizofreni Hastalar›nda Yaflam Niteli¤i (QLS) Ölçe¤i ve hastan›n
klinik belirti fliddetini belirlemek için Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçe¤i (PANSS)
kullan›lm›flt›r.
BBuullgguullaarr::  Ölçe¤in güvenilirlik analizinde, en yüksek iç tutarl›l›k katsay›s› Cronbach
Alpha metoduyla bulunmufltur (0.89). En düflük iç tutarl›l›k katsay›s› ise Guttman
tekni¤iyle elde edilmifltir (0.86). fiizofreni Hastalar›nda ‹fllevsel ‹yileflme Ölçe¤inin
genel toplam› için yap›lan madde analiz ifllem sonuçlar› incelendi¤inde, ölçe¤i
oluflturan tüm maddeler; madde toplam, madde kalan ve ay›rt edicilikten oluflan
üç teknikte de 0.01 düzeyinde anlaml› sonuç verdi¤i için bu maddelerin mükem-
mel oldu¤u ve ölçekte kalabilece¤ine karar verilmifltir (p<0.01). fi‹LÖ ile Yaflam Ni-
teli¤i Ölçe¤i aras›ndaki kriter geçerlili¤i yap›lm›fl ve yüksek düzeyde korelasyon
göstermifltir (r=0.82, p< 0.0001). fi‹LÖ ile PANSS ölçe¤i aras›nda da iyi düzeyde ko-
relasyon bulunmufltur (r =- 0.51, p< 0.001).
SSoonnuuçç::  fiizofreni Hastalar›nda ‹fllevsel ‹yileflme Ölçe¤i’nin Türkçe versiyonu flizof-
reni hastalar›n ifllevsel iyileflme düzeylerini, güvenilir ve geçerli düzeyde ölçebi-
lecek bir ölçektir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2009; 46 Özel Say›: 15-24)
Anahtar kelimeler: fiizofrenide ‹fllevsel ‹yileflme Ölçe¤i (fi‹LÖ), geçerlilik, güveni-
lirlik, ifllevsellik, yaflam kalitesi

ABSTRACT
Objective: The concepts of functionality and remission in schizophrenia are being
subject for a substantial amount of research. At the same time, an increasing 
number of scales are developed in our country and worldwide, which are intended
to measure the level of functionality in severe mental disorders. Functional 
remission is an important goal of treatment, which provides possibility of an 
autonomous lifestyle for schizophrenia patients, allowing them to readapt to their
relationships with parents, work life, other interpersonal communications and 
social environments. The “Functional Remission of General Schizophrenia”
(FROGS) Scale was developed in French and is suitable for use in research as well
as for clinical evaluation of patients. We intended to carry out a validity and 
reliability study on this scale in order to make it eligible for use in the conditions 
within Turkey. 
MMeetthhooddss::  102 schizophrenia patients, either inpatients  or outpatients, receiving
treatment in the Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Psychiatry 
Department, were included in the study. In this research, reliability of the 
“Functional Remission of General Schizophrenia” (FROGS) Scale  was assessed by
investigating the internal consistency coefficients and item analysis procedures of
every subscale and interrater reliability coefficient, whereas validity was 
evaluated by factor analysis, content validity and criterion validity. In order to test
the criterion and content validities in addition to the FROGS Scale, the 
Schizophrenia Quality of Life Scale (SQLS) was used and the Positive and 
Negative Syndrome Scale (PANSS) was aplied to determine the symptom severity.
RReessuullttss::    Within the reliability analysis, the highest internal consistency coefficient
of the scale (0.89) was found using Cronbach’s Alpha method. The lowest internal
consistency coefficient (0.86) was obtained with Guttman’s split-half technique.
The investigation of the item analysis results of the “Functional Remission of 
General Schizophrenia” (FROGS) Scale has shown that all of the items which the
scale consists of are significant at 0.01 level when they are assessed using all 
three methods of item total, item remainder and distinctiveness (p<0.01). Therefore,
it was decided that those items are excellent and they should be included in the
scale. Criterion validity analysis was carried out between the FROGS Scale and the
Quality of Life Scale and a high level of correlation was observed (r=0.82, 
p<0.0001). A good level of correlation was found between the FROGS Scale and
PANSS, as well (r =- 0.51, p<0.001).
CCoonncclluussiioonn::  The Turkish version of the “Functional Remission of General 
Schizophrenia” (FROGS) Scale is a tool which can assess the functional remission
of schizophrenia patients in a reliable and valid level.  (Archives of Neuropsychiatry
2009; 46 Supplement: 15-24)
Key words: “Functional Remission of General Schizophrenia” (FROGS) Scale, vali-
dity, reliability, quality of life, functionality



Girifl

Son 10 y›l içerisinde antipsikotik ilaçlar›n, psiko-sosyal ve
mesleki terapilerin geliflmesi, hasta yak›nlar›n›n hastal›¤›n te-
davisine daha fazla kat›lmas› flizofrenide psikotik semptomlar›n
daha etkin bir flekilde kontrolünün sa¤lanmas›na katk› sa¤lam›fl
ve ifllevsel iyileflmenin, flizofrenisi olan hastalar›n ciddi bir bölü-
münde art›k ulafl›labilir amaçlar olmas›yla sonuçlanm›flt›r. 

fiizofreni hastalar›; günlük yaflam becerileri, sosyal iliflkiler,
ebeveynleri ve çevreleri ile iletiflim kurma gibi becerilere uyum
sa¤lamakta ciddi problemler yaflamaktad›rlar. Yeti yitimi fazla
olan flizofreni hastalar› aileleri ve toplum için ciddi bir yük ol-
maktad›r. ‹fllevsel remisyonun sa¤lanmas›, hastalar›n toplulu¤a
ve ifl hayat›na yeniden entegrasyonuna imkân veren, sosyal yü-
kü ve sa¤l›k - bak›m maliyetlerini azaltan önemli bir tedavi ama-
c›d›r.

2005 y›l›nda fiizofreni Hastalar›nda Remisyon Çal›flma Grubu
Pozitif ve Negatif Semptomlar Ölçe¤i (PANSS) ya da K›sa Psiki-
yatrik De¤erlendirme Ölçe¤i’ne dayal› olarak semptomatik re-
misyon ölçütlerini tan›mlam›flt›r (1). Bu ölçeklerde iyileflme; “fli-
zofreninin ana belirtilerinin hastan›n davran›fl›n› etkilemeyecek
flekilde ve flizofreni tan›s›n›n konulmayaca¤› biçimde, aflamal›
ve kal›c› olarak en az alt› ay süresince (puan <3) azalt›lmas›”
olarak tan›mlanm›flt›r.

fiizofrenide ifllevsel iyileflme; semptom kontrolünün yan› s›-
ra biliflsel performans ve sosyal ifllevselli¤in de geliflmesi gibi
sonuçlar› içermektedir. Sosyal ifllevsellik kavram› iki temel ö¤e-
den oluflmaktad›r: bunlardan ilki, hastan›n kendisine bakabilme,
günlük faaliyetlerini sürdürebilme becerisi di¤eri ise hastan›n
sosyal yaflama uyum sa¤layabilmesi için gerekli tüm sosyal be-
cerilerin kazan›lmas› gereklili¤ini kapsar (2).

Semptomatik remisyon, her zaman geliflmifl sosyal ifllevlere
efllik etmez. Bu nedenle, hastal›¤›n iyileflmesi kapsam›nda, ifl,
çal›flma, aile yaflam›, arkadafllar ve ba¤›ms›z hayat gibi psiko-
sosyal ifllevselli¤in gelifltirilmesi de flartt›r (3). Psiko-sosyal ifl-
levsellik, kiflinin efl, arkadafl, çal›flan, ö¤renci, ev han›m›, aile
ferdi gibi rollerini yerine getirilebilmesini de içerir. Birey tüm bu
rolleri yerine getirirken yaflad›¤› doyum düzeyinin kalitesi
önemli bir faktördür. Ayn› zamanda kiflinin kendine bakabilme
kapasitesi ve zaman› uygun flekilde de¤erlendirebilmesini ge-
rektirir (4).

Hastan›n genel durumu ve iyi-hali, semptomlar› de¤erlendir-
mede kritik parametrelerdir; fakat ayr›flt›r›lmalar› da gerekir (5).
‹fllevsel iyileflme, flizofreni tedavisinde, hastan›n yeniden bü-
tünleflmesini ve yaflam kalitesinde önemli bir iyileflmeyi sa¤la-
yabilecek flekilde gerçekleflmelidir. Semptomlardan ba¤›ms›z
olarak de¤erlendirilen ifllevsel iyileflme kavram›, farkl› alanlar-
daki rol beklentilerinin gerçeklefltirilmesini ve “ideal” sosyal ifl-
levselli¤i kapsar. 

‹fllevsel iyileflmeyi (recovery) tan›mlamaya yönelik bir baflka
çal›flma ise 2002 y›l›nda Liberman ve Kopelowicz taraf›ndan yü-
rütülmüfltür. Bu tan›mlamaya göre ifllevsel iyileflmenin ölçütleri
flunlard›r; pozitif ve negatif belirtileri için K›sa Psikiyatrik De¤er-
lendirme Ölçe¤inden (BPRS) al›nan puan›n ≤4 olmas›, en az›n-
dan yar› zamanl› ifl ve okul / e¤itim gibi bir etkinli¤in olmas›, fi-
nansman ve tedavinin otonom kontrolüne sahip olunmas› ve

hastan›n, arkadafllar› ile haftada en az bir kere buluflmas› ölçüt
olarak tan›mlanm›flt›r. Ayr›ca tüm bu ifllevsellik göstergeleri iki
y›ldan fazla sürmesi ifllevsel iyileflmenin karfl›lanmas› için ge-
reklidir (6). 

Özetle, ‹fllevsel iyileflme; sa¤l›k ve tedavi hakk›nda içgörü-
nün kazan›lmas›n›n yan› s›ra, hastan›n günlük yaflam becerile-
rini yerine getirebilmesi, idari ve finansal yönetimi sa¤layabil-
mesi, ev ifli etkinliklerini yerine getirebilmesi, kifliler aras› iliflki-
ler, yaflam için gerekli olan sosyal ortam›n sa¤lanmas›, mesleki
ifllevsellik gibi alanlarda ideal ifllevselli¤e sahip olabilmeyi kap-
samaktad›r. 

Bu araflt›rmadan elde edilecek bulgular ile ifllevsel remis-
yon kolay ölçülebilir ve ayn› zamanda hastalar ve aileleri tara-
f›ndan önemli ve pozitif alg›lanabilecek, hastalara tedavi hede-
fi sunan ve farmakolojik uygunlu¤u att›rabilecek bir araflt›rma
olmas› aç›s›ndan önemlidir.

‹fllevselli¤in de¤erlendirilmesinde çeflitli ölçeklerden yarar-
lan›lmaktad›r. Bu ölçeklerin genel olarak özellikleri incelendi-
¤inde, Bireysel ve Sosyal Performans Ölçe¤i; görüflmeci tara-
f›ndan de¤erlendirilen alt›l› likert tipi bir ölçektir. Ölçek ifllevsel-
li¤i 4 boyutta de¤erlendirmektedir. Bu dört boyut; sosyal aç›dan
yararl› etkinlikler, kiflisel ve sosyal iliflkiler, öz-bak›m ve rahats›z
edici ve sald›rgan davran›fllard›r. Ölçe¤in gelifltirilme çal›flmas›
Morosini ve arkadafllar› taraf›ndan yap›lm›flt›r. Ölçe¤in, Türkçe
geçerlilik ve güvenilirlik çal›flmas› ise Aydemir ve arkadafllar›
taraf›ndan yap›lm›flt›r (7). ‹fllevselli¤i de¤erlendiren bir di¤er öl-
çek olan Sosyal ‹fllevsellik Ölçe¤i ise Birchwood ve arkadaflla-
r› taraf›ndan gelifltirilmifltir (8). Ölçe¤in Türkçe geçerlilik ve gü-
venilirlik çal›flmas› Erakay (9) taraf›ndan 2001 y›l›nda yap›lm›flt›r.
Ölçek hastayla birlikte yaflayan bir aile bireyi taraf›ndan doldu-
rulur. Alt› alt alandan oluflur: Sosyal u¤rafl›/sosyal geri çekilme,
kifliler aras› davran›fl, öncül sosyal etkinlikler, bofl zaman etkin-
likleri, ba¤›ms›zl›k ve ifl/meslektir. ‹fllevselli¤in de¤erlendirilme-
sinde kullan›lan bir baflka ölçek ise DSM IV içinde yer alan ‹fl-
levselli¤in Global De¤erlendirilmesi Ölçe¤idir. Ölçek ifllevselli-
¤in de¤erlendirilmesinde DSM’nin öngördü¤ü sosyal ve mesle-
ki ifllevselli¤i de¤erlendirmektedir (10). Bu ölçeklerin hepsi ge-
nelde psikometrik olarak geçerli ve güvenilir ölçeklerdir. Ancak
bu ölçeklerin birço¤u ya semptomlardan ba¤›ms›z olarak ifllev-
selli¤i de¤erlendirememektedir ya da spesifik bir hastal›¤a öz-
gü olarak tasarlanmam›flt›r. Ayr›ca baz› ölçekler ifllevselli¤i dar
kapsamda de¤erlendirirken baz› ölçeklerin ise klinik kullan›m-
larda uygulama aflamas› uzundur. 

Bu nedenle, Llorca ve arkadafllar› taraf›ndan gelifltirilen 
19 maddelik fiizofreni Hastalar›nda ‹fllevsel ‹yileflme Ölçe¤i
semtoplardan ba¤›ms›z olarak flizofreni hastalar›n›n ifllevselli¤i-
ni de¤erlendirebilen bir ölçek olmas› ve alandaki eksikli¤i kapa-
tabilecek bir ölçek olmas› bak›m›ndan önemlidir. 

Yöntemler

Evren ve Örneklem
Araflt›rma ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Ana-

bilim Dal›nda ayaktan ya da yatarak tedavi gören, DSM-IV-TR
flizofreni tan› ölçütlerini karfl›layan, 18-65 yafllar› aras›ndaki 102
flizofreni hastas›yla gerçeklefltirilmifltir. 
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Kat›l›mc›lar› d›fllama ölçütü, hastan›n yaz›l› izninin olmama-
s›, uzuv kayb› gibi a¤›r bir fiziksel bozuklu¤unun ya da görme ve
iflitmeyle ilgili sorunlar›n›n olmas› veya nörolojik hastal›¤›n›n
bulunmas›d›r. 

Araflt›rmaya kat›lan hastalar›n %40.2’sini kad›n, %59.8’ini
erkek hastalar oluflturmufltur. Hastalar›n yafl ortalamas›
31.5±9.9, hastal›¤›n bafllang›ç yafl›, 22.0±5.8, tedaviye bafllama
yafl› ise 22.6±5.7’dir. Hastalar›n ortalama e¤itim süreleri 12.3±3.1
olarak bulunmufltur.

De¤erlendirme Araçlar›
Bu çal›flmada kullan›lan de¤erlendirme araçlar›n›n bafl›nda

hastalar›n ifllevsel iyileflme düzeylerini ölçmek amac›yla geçer-
lilik ve güvenilirlik çal›flmas›n› yapt›¤›m›z fiizofreni Hastalar›nda
‹fllevsel ‹yileflme Ölçe¤i, yaflam kalitesini de¤erlendirmek için,
fiizofreni Hastalar› ‹çin Yaflam Niteli¤i Ölçe¤i (11) ve hastan›n
klinik belirti fliddetini belirlemek için Pozitif ve Negatif Sendrom
Ölçe¤i (PANSS) kullan›lm›flt›r (12).

fiizofreni Hastalar›nda ‹fllevsel ‹yileflme Ölçe¤i (fi‹LÖ)
fiizofrenide ‹fllevsel ‹yileflme Ölçe¤i, “fiizofreni’de ‹fllevsel

‹yileflme Gözlem Grubu”nun uzmanlar› taraf›ndan tasarlanm›fl-
t›r. Hastal›¤›n belirtilerinden ba¤›ms›z olarak ifllevsellikteki dü-
zelmeleri inceleyen 19 maddeden oluflan 5’li likert tipi bir ölçek-
tir. Uygulamalar yar› yap›land›r›lm›fl görüflmeler fleklinde ger-
çekleflmektedir. Uygulama süresi yaklafl›k 30 dakikad›r. De¤er-
lendirme, hem hastan›n kendisinden hem de ailesinden al›nan
bilgiye dayan›r. De¤erlendirmede sorgulanacak olan zaman
zarf› görüflmeden önceki son bir ayd›r. Her madde için 5 de¤er-
lendirme düzeyi bulunmaktad›r. 1. düzey (yok) en düflük düzey-
deki iyileflmeyi belirtirken, 5. Düzey (mükemmel derecede var)
“ideal” ifllev düzeyine karfl›l›k gelmektedir. 2. (Düzey k›smen
var), 3. Düzey (yeterince var) ve 4. Düzey (neredeyse tamamen
var)’den oluflmaktad›r. ‹ki düzey aras›nda kal›nd›¤›nda düflük
olan düzey seçilmektedir. Ölçekten al›nabilecek maksimum pu-
an 95, minimum puan ise 19’dur. 

Günlük yaflam becerileri, sosyal ifllevsellik ile sa¤l›k ve te-
davi alt ölçeklerinden oluflan ölçek üç ayr› alanda ifllevsel iyi-
leflmeyi ölçmektedir. Her maddenin de¤erlendirmesi ile ilgili
görüflmeciye yard›mc› olacak soru maddeleri yer almaktad›r.
Llorca ve arkadafllar› taraf›ndan gelifltirilen ölçe¤in güvenilirlik
katsay›s› 0.90 olarak bulunmufltur (13).

Yaflam Niteli¤i Ölçe¤i (QLS)
Yaflam Niteli¤i Ölçe¤i, Heinrichs, Hanlon ve Carpenter

(1984) taraf›ndan, hastalar›n kiflisel deneyimlerinin zenginli¤ini,
kifliler aras› iliflkilerinin niteli¤ini ve mesleki rollerdeki üretken-
lik düzeylerini de¤erlendirmek üzere tasarlanm›flt›r. Uygulama-
n›n yar› yap›land›r›lm›fl bir görüflme fleklinde gerçekleflmesi
planlanm›flt›r. Ölçek, önceki dört hafta boyunca devam eden
belirtiler ve ifllevselliklerle ilgili bilgi vermektedir. Her bir madde
üç bölümden oluflur. Birinci bölümde, görüflmecinin de¤erlen-
dirilecek parametreyi anlamas› ve bunun üzerinde yo¤unlaflma-
s›na yard›mc› olmak üzere k›sa bir tan›mlama yap›lm›flt›r. ‹kinci
bölümde, görüflmecinin hastay› incelemeye bafllamas›na yar-
d›mc› olabilecek birkaç soru verilmifltir. Üçüncü bölümde ise,
her bir madde için, toplam 7 dereceli bir skala verilmifltir. Ska-
lada yer alan puanlardan 0, 2, 4 ve 6 için, görüflmeciye karar al-

mada yard›mc› olmak üzere k›sa bir tan›mlama yap›lm›fl; aralar-
da kalan 1.3 ve 5 puanlar›, görüflmeciye derecelendirme yapar-
ken esneklik sa¤lamak üzere tan›ms›z b›rak›lm›flt›r.

Ölçekte yer alan 21 soru dört alt ölçekten birinde yer al›r: 
1-8’inci sorular kifliler aras› iliflkiler alt ölçe¤i, 9-12’nci sorular
mesleki rol alt ölçe¤i, 13-17’nci sorular ve 20-21’inci sorular ruh-
sal bulgular alt ölçe¤i ve 18-19’uncu sorular kiflisel eflya ve gün-
lük faaliyet alt ölçe¤ine dahildir. Bütün alt ölçek skorlar›n›n top-
lam› da yaflam kalitesi skoru olarak de¤erlendirilir. Yaflam Nite-
li¤i Ölçe¤i’nin Cronbach Alpha güvenilirlik katsay›s› r=0.80 bu-
lunmufltur.

Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçe¤i (PANSS)
PANSS, pozitif, negatif ve genel flizofreni belirtileri ba¤la-

m›nda psikopatolojik ölçümler yapan yar› yap›land›r›lm›fl 30
maddelik bir ölçektir. Bu 30 maddenin 18’i K›sa Psikiyatrik De-
¤erlendirme Ölçe¤inden (14), 12’si ise Psikopatoloji De¤erlen-
dirme Ölçe¤inden uyarlanm›flt›r. PANSS taraf›ndan de¤erlendi-
rilen 30 psikiyatrik parametreden yedisi pozitif sendrom alt öl-
çe¤ine, yedisi negatif sendrom alt ölçe¤ine ve geri kalan 16’s›
genel psikopatoloji alt ölçe¤ine aittir. Her madde için, a¤›rl›¤a
göre 1 ile 7 aras›nda de¤erlendirme yap›l›r. Pozitif, negatif ve
genel psikopatoloji skorlar› ve bir de toplam PANSS skoru ol-
mak üzere dört ölçüm yap›l›r.

Ölçe¤in Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çal›flmas› Kosta-
ko¤lu ve arkadafllar› taraf›ndan yap›lm›flt›r. PANSS alt ölçekle-
rinde puan da¤›l›m›, normal da¤›l›m göstermifltir. ‹ç tutarl›l›k in-
celendi¤inde pozitif ve negatif sendrom ile genel psikopatoloji
alt ölçeklerinin toplam Cronbach Alfa de¤erleri oldukça yüksek
bulunmufltur (s›ras›yla 0.75, 0.77, 0.71). Yap› geçerlili¤inde pozi-
tif ve negatif sendrom alt ölçekleri aras›ndaki k›smi korelasyon
katsay›s› genel psikopatoloji de¤iflkeni kontrol alt›nda tutuldu-
¤unda ters yönde bulunmufltur (r=-0.41, p<0.001). Bu bulgu iki
alt ölçe¤in farkl› belirti kümelerini ölçtü¤üne iflaret etmektedir.
Görüflmeciler aras› güvenilirlik için saptanan s›n›f içi korelas-
yon katsay›lar› pozitif ve negatif sendrom ile genel psikopatolo-
ji alt ölçeklerinde (s›ras›yla 0.97, p<0.0001; 0.96, p<0.0001; 0.91,
p<0.0001) ve ölçe¤in tamam›nda (0.96, p<0.0001) yüksek bulun-
mufltur. Bu bulgular PANSS Türkçe uyarlamas›n›n Türk flizofre-
nik hasta örnekleminde negatif ve pozitif sendromlar ile genel
psikopatolojinin de¤erlendirilmesinde geçerli ve güvenilir ola-
rak kullan›labilece¤ini göstermektedir (15).

‹fllem Yolu
fiizofreni Hastalar›nda ‹fllevsel ‹yileflme Ölçe¤i’nin güveni-

lirlik ve geçerlilik çal›flmalar›na bafllamadan önce, ilk aflamada
“fiizofreni Hastalar›nda ‹fllevsel ‹yileflme Gözlem Grubu” uz-
manlar›ndan, Türkçe versiyonunun geçerlili¤ini ve güvenilirli¤i-
ni gerçeklefltirmek için gerekli izinler al›nm›flt›r. Ard›ndan ölçek
iki klinik psikolog taraf›ndan Türkçeye çevrilmifltir. Çevirilerin
kontrolü yap›ld›ktan sonra tekrar alanda çal›flan bir uzman tara-
f›ndan ‹ngilizceye çevrilmifltir. Geri çevrilen metin ile orijinali
karfl›laflt›r›lm›fl ve dilsel geçerlili¤inin oldu¤una karar verilmifl-
tir. Görüflmeciler aras› güvenilirli¤in s›nanmas› amac›yla 15 fli-
zofreni hastas›na fi‹LÖ iki psikolog taraf›ndan uygulanm›flt›r. Ar-
d›ndan araflt›rmada kullan›lan di¤er ölçeklerin uygulamas›na
geçilmifltir. 
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‹statistiksel Analiz
Güvenirli¤e iliflkin bulgular bölümünde öncelikle test toplam

ve alt ölçeklerinin iç tutarl›l›k katsay›lar› (Cronbach Alfa, Spear-
man Brown ve Guttman) hesaplanm›fl ve tablolaflt›r›larak yo-
rumlanm›flt›r. Son aflamada ise madde toplam, madde kalan ve
madde ay›rt edicilik de¤erlerine ba¤l› olarak madde analiz ifl-
lemleri yap›lm›flt›r. Ölçe¤in yap› geçerlili¤ini s›namak için önce-
likle analiz faktör analizi yap›lm›flt›r. ‹kinci aflamada kapsam ge-
çerlili¤ini s›namak için fiizofreni Hastalar›nda ‹fllevsel ‹yileflme
Ölçe¤i, toplam puanlar› ile alt ölçekleri aras›ndaki korelasyon
sonuçlar› hesaplanm›fl son aflamada ise kriter geçerlili¤ini s›-
namak amac›yla fiizofreni Hastalar›nda Yaflam Niteli¤i Ölçe¤i
ve PANSS ölçe¤i kullan›larak ölçe¤in geçerlili¤i s›nanm›flt›r.

Araflt›rman›n tüm istatistiksel veriler SPSS for Windows
15.0 ile yap›lm›flt›r.

Bulgular

Araflt›rmada kullan›lan ölçeklerin genel toplam› için yap›lan
tan›mlay›c› istatistik analizlerine göre fiizofreni Hastalar›nda ‹fl-
levsel ‹yileflme Ölçe¤i’nin aritmetik ortalamas› 65.39, standart
sapmas› 11.40; fiizofreni Hastalar›nda Yaflam Niteli¤i Ölçe¤i’nin
aritmetik ortalamas› 76.44, standart sapmas› 19.70 ve Pozitif ve
Negatif Sendrom Ölçe¤i’nin aritmetik ortalamas› 62,28, standart
sapmas› de¤eri ise 19.70 olarak bulunmufltur.

Güvenilirlik Analizleri
Güvenilirlik çal›flmas›nda, ölçe¤i oluflturan her bir maddenin

varyans›na ve ölçe¤in iki ayr› yar›ya ayr›larak hesaplanan fiizof-
reni Hastalar›nda ‹fllevsel ‹yileflme Ölçe¤i’nin ‹ç Tutarl›l›k Kat-
say›lar› hesaplanm›flt›r. Her sorunun varyans›na dayal› olarak
hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarl›l›k katsay›s› 0.89’dur. Ölçe-
¤in birbirine eflit iki ayr› yar›ya ayr›lmas›na dayal› olarak hesap-
lanan Sperman-Brown iç tutarl›l›k katsay›s› 0.865, Guttman iç
tutarl›l›k katsay›s› ise 0.86 olarak bulunmufltur. Elde edilen so-
nuçlar toplam puanlar baz›nda ölçe¤in yüksek düzeyde iç tutar-
l›l›k güvenilirli¤ine sahip oldu¤unu göstermektedir. Bu ölçe¤e
kar›flan ölçüm hata miktar› ise 65±8.17 olarak bulunmufltur. Bu
sonuçlar fiizofreni Hastalar›nda ‹fllevsel ‹yileflme Ölçe¤inin,
maksimum %89 ile minimum %86 güvenirlili¤e sahip oldu¤unu
göstermektedir. fi‹LÖ’nün alt ölçeklerinin iç tutarl›l›k katsay›s›
s›ras›yla, sosyal ifllevsellik alt ölçe¤i için 0.87, Günlük yaflam be-
cerileri için 0.59 ve sa¤l›k ve tedavi alt ölçe¤i için 0.81 olarak bu-
lunmufltur. Ölçe¤in her bir maddesinin ç›kart›lmas› ile elde edi-
len Cronbach Alpha de¤erleri karfl›laflt›r›lm›flt›r. Elde edilen so-
nuçlara göre, Türkçe formda Alpha de¤eri 0.87 ile 0.99 aras›nda
de¤iflirken; orijinal formunda 0.90 ile 0.91 aras›nda de¤iflti¤i ve
sonuçlar›n birbirine yak›n oldu¤u gözlenmektedir (Tablo 1). 
fi‹LÖ’nün 15 flizofreni hastas› üzerinde yap›lan görüflmeciler
aras› güvenilirlik kat say›s› 0.96 olarak bulunmufltur (p<0.0001).
Genel toplam ve alt ölçekler için yap›lan madde analizi ifllemle-
ri, tüm tekniklerde 0.01 düzeyinde anlaml› sonuçlar vermifltir. Bu
nedenle, bu maddelerin mükemmel oldu¤u ve ölçekte kalabile-
ce¤ine karar verilmifltir (p<0.01).

Geçerlilik Analizleri
Geçerlili¤e iliflkin bulgular bölümünde ilk önce Kaiser-

Meyer Olkin ve Bartlett’s Test sonuçlar› bulunmufltur. KMO de-
¤eri 0.50’nin üstünde ç›kt›¤› için 102 kiflilik örneklem grubuna
faktör analizi yap›lmas›n›n uygun oldu¤una karar verilmifl, de-
¤iflkenlerin faktör analizine uygunlu¤unun mükemmel seviyede
oldu¤u görülmüfltür. Bartlett’s test sonucu ise 0.01 düzeyinde
istatistiksel aç›dan anlaml› oldu¤u için, evren parametresinde
bu de¤iflkenin çok boyutlu bir yap›ya sahip oldu¤u anlafl›lm›flt›r.

Yap›lan temel bileflenler analizine dayal› faktör analizi ifl-
lemleri sonucu özde¤eri 1’in üzerinde olan 4 faktör bulunmufl-
tur. Dört alt ölçek birlikte toplam varyans›n %53.5’ini karfl›la-
maktad›r. APA’ n›n kriterlerine göre mutlaka toplam varyans
%40’›n üstünde olmal›d›r. Bu kriter do¤rultusunda ölçek geçer-
lidir (Tablo 2).

Kapsam geçerlili¤ini s›namak amac›yla ölçe¤in genel topla-
m› ile alt ölçekler aras›ndaki korelasyon sonuçlar› hesaplanm›fl-
t›r. Sonuçlar, 0.93 ile 0.62 aral›¤›nda yüksek bir korelasyon oldu-
¤unu göstermifltir. Alt ölçekler aras›ndaki korelasyon sonuçlar›
incelendi¤inde 0.45 ile 0.64 aral›¤›nda oldu¤u gözlenmektedir.
Genel toplam ve alt ölçekler aras›nda pozitif ve anlaml› bir ko-
relasyon bulunmufltur. Böylece ölçe¤in yap› geçerlili¤i bir kez
daha vurgulanm›flt›r (p<0.01) (Tablo 3).

Yap› geçerlili¤inin belirlenmesinde benzer özellikleri ölçen
geçerli ve güvenilir ölçekler aras›nda korelasyon bulunmal›d›r.
Bu amaçla, fi‹LÖ ile Yaflam Niteli¤i Ölçe¤i aras›ndaki kriter ge-
çerlili¤i yap›lm›fl ve yüksek düzeyde korelasyon göstermifltir 
(r=0.82, p<0.0001). fiizofreni hastalar› için yaflam niteli¤i ölçe¤i
ile sosyal ifllevsellik alt ölçe¤i aras›nda çok iyi derecede (0.84),
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Tablo 1. fiizofreni hastalar›nda ifllevsel iyileflme ölçe¤inin her bir maddesinin
ç›kart›lmas› ile elde edilen Cronbach Alpha de¤erleri

Türkiye Orijinal
Maddeler Madde Ç›kt›¤›nda Madde Ç›kt›¤›nda

Ölçek Alfa’s› Ölçek Alfa’s›

S1 0.881 0.907
S2 0.879 0.903
S3 0.909 0.903
S4 0.882 0.902
S5 0.879 0.902
S6 0.888 0.903
S7 0.879 0.902
S8 0.883 0.908
S9 0.881 0.903
S10 0.883 0.904
S11 0.881 0.903
S12 0.882 0.907
S13 0.887 0.911
S14 0.881 0.902
S15 0.890 0.910
S16 0.879 0.903
S17 0.888 0.901
S18 0.880 0.906
S19 0.879 0.902



sa¤l›k ve tedavi alt ölçe¤i ile iyi derecede (0.57), günlük yaflam
becerileri ile iyi derecede (0.49) korelasyon bulunmufltur. fi‹LÖ
ile PANSS ölçe¤i aras›nda da iyi derecede korelasyon bulun-
mufltur (r=-0.51, p<0.001). Ölçe¤in orijinal formunda PANSS öl-
çe¤i ile yap›lan korelasyon düzeyleri incelendi¤inde fi‹LÖ ile
PANSS ölçe¤i aras›nda Türkçe formu ile ayn› düzeyde korelas-

yonun oldu¤u gözlenmifltir (r=-0.51, p<0.001). Her iki ölçe¤in alt
ölçeklerinin korelasyon sonuçlar›n›n Türkçe forma oldukça
benzer oldu¤u gözlenmektedir. Sonuç olarak fi‹LÖ’nün araflt›r-
ma ölçekleri ile genel olarak yüksek düzeyde korelasyon gös-
terdi¤i saptanm›flt›r. Tüm korelasyon katsay›lar› istatistiksel
olarak anlaml› bulunmufltur (Tablo 4).
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Tablo 2. fiizofreni hastalar›nda ifllevsel iyileflme ölçe¤i sorular›n›n Varimax Rotated sonuçlar›na göre ilgili faktörlerdeki faktör yüklerinin da¤›l›m›

1. Faktör 2. Faktör 3. Faktör 4. Faktör

Sosyal ‹fllevsellik Sa¤l›k ve Tedavi Günlük Yaflam Becerileri Mesleki ‹fllevsellik

S2. Kiflisel aktiviteler 0.705
S5. ‹letiflim ve bilgi 0.640
S7. Yaflam için gerekli olan sosyal çevre 0.621
S11. Sosyal iliflkilerde kendini ortaya koyabilme 0.755
S12. Sosyal hayata ve/veya bir derne¤e kat›l›m 0.740
S14. Aile ve arkadafllar 0.633
S15. Duygusal ve cinsel iliflkiler 0.602
S9. Hastal›¤›n ve tedavinin idaresi 0.845
S16. Sa¤l›k idaresi 0.736
S18. Empati ve baflkalar›na yard›m 0.510
S19. Tedavinin yan etkilerini idare etme 0.792
S1. Kiflisel görünüm ve bak›m 0.558
S4. Strese ve beklenmeyen durumlara uyum sa¤lama 0.410
S6. Beslenme 0.721
S8. Biyolojik ritimlere uyum 0.725
S10. ‹dari ve finansal yönetim 0.597
S17. Agresif, sald›rgan veya antisosyal davran›fl›n kontrolü 0.470
S3. Ev ifli etkinlikleri 0.716
S13. Çal›flma -0.457

Tablo 4. fiizofreni hastalar›nda ifllevsel iyileflme ölçe¤i toplam puanlar› ve alt ölçekleri ile flizofreni hastalar› için yaflam niteli¤i ölçe¤i ve pozitif ve negatif sendrom
(PANSS) ölçe¤i ile yap›lan kriter geçerlili¤i (Korelasyon) sonuçlar›

fi‹LÖ Sosyal Günlük Yaflam Sa¤l›k ve 
Toplam (n:102) ‹fllevsellik Becerileri Tedavi

fiizofreni hastalar›nda yaflam niteli¤i ölçe¤i (n:102) 0.82** 0.84** 0.49** 0.57**
Kiflisel Eflya ve Günlük Faaliyet 0.69** 0.68** 0.42** 0.47**
Ruhsal Bulgular 0.80** 0.78** 0.53** 0.57**
Mesleki Rol 0.48** 0.53** 0.23* 0.32**
Kifliler Aras› ‹liflkiler 0.79** 0.84** 0.44** 0.50**
PANSS Toplam (n:98) -0.51** -0.52** -0.24* -0.46**
Genel Toplam -0.49** -0.48** -0.22* -0.45**
PANSS Negatif Toplam -0.51** -0.55** -0.41** -0.36**
PANSS Pozitif Toplam -0.33** -0.30** -0.11** -0.36**

*p<0.05 **p<0.01

Tablo 3. fiizofreni hastalar›nda ifllevsel iyileflme ölçe¤i toplam puanlar› ile alt ölçekleri aras›ndaki korelasyon sonuçlar› ve alt ölçek puanlar korelasyon sonuçlar›

fi‹LÖ Toplam ve Alt Boyutlar› (n:102) fi‹LÖ Toplam Sosyal ‹fllevsellik Günlük Yaflam Sa¤l›k ve Tedavi

fi‹LÖ 1.00 0.933** 0.625** 0.807**
Sosyal ‹fllevsellik 0.933** 1.00 0.496** 0.643**
Günlük Yaflam 0.625** 0.496** 1.00 0.453**
Sa¤l›k ve Tedavi 0.807** 0.643** 0.453** 1.00



Tart›flma

Bu araflt›rmada fiizofreni Hastalar›nda ‹fllevsel ‹yileflme
Ölçe¤i’nin Türkçe uyarlamas›n›n geçerlilik ve güvenilirli¤ini s›-
nad›k. fiizofreni Hastalar›nda ‹fllevsel ‹yileflme Ölçe¤i’nin gü-
venilirli¤inde öncelikle iç tutarl›l›k kat say›s›na bak›lm›fl ve 0.89
olarak bulunmufltur. Ölçe¤in orijinal formunda ise bu de¤er
0.90’d›r. Bir sonraki aflamada ölçe¤in her bir maddesinin ç›-
kart›lmas› ile elde edilen Cronbach Alpha de¤erleri karfl›laflt›-
r›lm›flt›r. Elde edilen sonuçlara göre, Türkçe formda Alpha de-
¤eri 0.87 ile 0.99 aras›nda de¤iflirken; orijinal formunda 0.90 ile
0,91 aras›nda de¤iflti¤i ve sonuçlar›n birbirine yak›n oldu¤u
gözlenmektedir. Bu sonuçlar, fi‹LÖ’nün her iki çal›flma içinde
yüksek düzeyde güvenilir oldu¤unu göstermektedir. Yap›lan
madde analiz ifllem sonuçlar›na göre, fi‹LÖ’nün genel toplam›
ve alt ölçekleri için oluflturan tüm maddeler her üç teknikte de
0.01 düzeyinde anlaml› sonuç vermifltir. Bu nedenle, bu mad-
delerin mükemmel oldu¤u ve ölçekte kalabilece¤ine karar ve-
rilmifltir (p<0.01). Tüm bu bilgiler göz önüne al›narak; elde edi-
len Türkçe form de¤erleri ile orijinal form de¤erleri karfl›laflt›-
r›ld›¤›nda sonuçlar›n birbirine oldukça yak›n oldu¤u görülmek-
tedir.

Güvenilirlik analizlerinden bir di¤eri ise görüflmeciler aras›
güvenilirlik katsay›s›n›n hesaplanmas›d›r. Bu amaçla, fiizofre-
ni Hastalar›nda ‹fllevsel ‹yileflme Ölçe¤i 15 flizofreni hastas›na
iki psikolog taraf›ndan uygulanm›fl ve görüflmeciler aras› gü-
venilirlik kat say›s›, 0.965 olarak elde edilmifltir (p<0.0001). 

fi‹LÖ orijinali gelifltirilirken günlük yaflam, yaflam kalitesi,
aktiviteler, kiflileraras› iliflkiler ile sa¤l›k ve tedavi alanlar›ndan
oluflan 5 alt ölçek üzerinden de¤erlendirmelerin yap›lmas›
planlanm›flt›r. Ancak yap›lan faktör analizi sonucunda özde¤e-
ri 1’in üstünde üç alt ölçek bulunmufl ve ifllemler bu üç alt öl-
çek üzerinden gerçeklefltirilmifltir (Sosyal ifllevsellik, günlük
yaflam becerileri, sa¤l›k ve tedavi). fi‹LÖ’nün orijinal çal›flma-
s›nda yap›lan faktör analizi sonucunda 0.40’›n alt›nda kalan soru-
lar o faktöre giremedikleri için testten ç›kart›lm›flt›r (10. madde).
Türkçe formunun geçerlili¤ini saptamak için yap›lan faktör
analizli sonucunda ise, özde¤eri 1’in üzerinde olan 4 alt ölçek
saptanm›flt›r. Bu alt ölçekler sosyal ifllevsellik, günlük yaflam
becerileri, sa¤l›k ve tedavi ve mesleki ifllevselliktir. Dördüncü
faktör yani mesleki ifllevsellik iki kutupludur. Ev ifli etkinlikleri
ve çal›flma, ifllevselli¤ini sorgulayan maddeler birbirinin alter-
natifidir. 

Kapsam geçerlili¤ini s›namak amac›yla ölçe¤in genel top-
lam› ile alt ölçekler aras›ndaki korelasyon sonuçlar› hesaplan-
m›flt›r. Sonuçlar, 0.93 ile 0.62 aral›¤›nda yüksek bir korelasyon
oldu¤unu göstermifltir. Alt ölçekler aras›ndaki korelasyon so-
nuçlar› incelendi¤inde 0.45 ile 0.64 aral›¤›nda oldu¤u gözlen-
mektedir. Genel toplam ve alt ölçekler aras›nda pozitif ve an-
laml› bir korelasyon bulunmufltur. Böylece ölçe¤in yap› geçer-
lili¤i bir kez daha vurgulanm›flt›r (p<0.01).

fiizofreni Hastalar›nda ‹fllevsel ‹yileflme Ölçe¤i, toplam pu-
anlar› ile alt ölçek puanlar› incelendi¤inde sosyal ifllevsellik alt
ölçe¤i ile toplam puan aras›nda 0.93 düzeyinde anlaml› bir

farkl›l›k bulunmufltur. Bu bulgular sonucuna dayanarak; ifllev-
sel iyileflme düzeyi gelifltikçe hastalar›n sosyal ortamda kendi-
lerini ifade edebilme, kiflisel ilgi alanlar›na zaman ay›rabilme,
aile ve arkadafllar› ile görüflme kalitesi gibi alanlarda sosyal
ifllevselli¤inin artt›¤› söylenebilir.

fiizofreni Hastalar›nda ‹fllevsel ‹yileflme Ölçe¤i, toplam pu-
anlar› ile günlük yaflam becerileri alt ölçe¤i puanlar› aras›nda
0.62 düzeyinde anlaml› bir iliflki bulunmufltur. Bu analiz sonuç-
lar›na dayanarak ifllevsel iyileflme düzeyi artt›kça, hastalar›n
öz-bak›mlar›na dikkat etti¤i, biyolojik ritimlere dikkat edebildi-
¤i, idari ve finansal yönetimi sa¤layabildi¤i, duygular›n› ortama
ayarlayabilme gibi becerilerinin de artt›¤› söylenebilir.

fiizofreni Hastalar›nda ‹fllevsel ‹yileflme Ölçe¤i, toplam pu-
anlar› ile sa¤l›k ve tedavi alt ölçe¤i puanlar› incelendi¤inde ise
0.80 düzeyinde anlaml› bir iliflki oldu¤u bulunmufltur. Bu bulgu-
lar sonucuna dayanarak ifllevsel iyileflme düzeyi artt›kça has-
talar›n sa¤l›klar›n› korumak içi gerekli önlemlere alabildi¤i, te-
davinin yan etkileri ile bafl edebildikleri, tedaviye yönelik iç gö-
rülerinin geliflti¤i ve tedaviye uyumlar›n›n artt›¤› düflünülmek-
tedir.

Yap› geçerlili¤inin belirlenmesinde benzer özellikleri ölçen
geçerli ve güvenilir ölçekler aras›nda korelasyon bulunmal›d›r.
Bu amaçla, fi‹LÖ ile Yaflam Niteli¤i Ölçe¤i aras›ndaki kriter ge-
çerlili¤i yap›lm›fl ve yüksek düzeyde korelasyon göstermifltir 
(r=0.82, p<0.0001). fiizofreni hastalar› için yaflam niteli¤i ölçe¤i
ile sosyal ifllevsellik alt ölçe¤i aras›nda çok iyi derecede (0.84),
sa¤l›k ve tedavi alt ölçe¤i ile iyi derecede (0.57), günlük yaflam
becerileri ile iyi derecede (0.49) korelasyon bulunmufltur. 

fi‹LÖ ile PANSS ölçe¤i aras›nda da iyi derecede korelas-
yon bulunmufltur (r=-0.51, p<0.001). Ölçe¤in orijinal formunda
PANSS ölçe¤i ile yap›lan korelasyon düzeyleri incelendi¤inde
fi‹LÖ ile PANSS ölçe¤i aras›nda Türkçe formu ile ayn› düzey-
de korelasyonun oldu¤u gözlenmifltir (r=-0.51, p<0.001). Her iki
ölçe¤in alt ölçeklerinin korelasyon sonuçlar›n›n Türkçe forma
oldukça benzer oldu¤u gözlenmektedir. Sonuç olarak 
fi‹LÖ’nün araflt›rma ölçekleri ile genel olarak yüksek düzeyde
korelasyon gösterdi¤i saptanm›flt›r. Tüm korelasyon katsay›la-
r› istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur. 

Araflt›rman›n k›s›tl›l›¤›, örneklemin ‹stanbul Üniversitesi,
‹stanbul T›p Fakültesi Psikiyatri Klini¤ine baflvuran ayaktan ya
da yatarak tedavi gören flizofreni hastalar› ile s›n›rl› olmas›d›r.
Bu nedenle gelecekte daha büyük bir örneklem ile çal›flman›n
yararl› olaca¤›n› düflünüyoruz. Ayr›ca, ifllevsel iyileflme düze-
yini belirlemek amac›yla hasta ve yak›nlar› ile yap›lan görüfl-
melerin yan› s›ra, hastan›n günlük yaflam›n› do¤rudan natüra-
list yöntemlerle incelemeye yönelik çal›flmalar›n da ifllevsel
iyileflmenin de¤erlendirilmesine yeni bir bak›fl aç›s› getire-
cektir.

fiizofrenide ‹fllevsel ‹yileflme Ölçe¤i geçerlili¤i ve güveni-
lirli¤i olan bir ölçektir. Ölçe¤in ayn› zamanda remisyonda olan
ve olmayan hastalar› ay›rt edebilecek duyarl›l›¤a sahiptir. fii-
zofreni Hastalar›nda ‹fllevsel ‹yileflme Ölçe¤i, bu özellikleri ne-
deniyle akademik çal›flmalarda ve klinik uygulamalarda kulla-
n›lmas› uygun bir ölçektir. 
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fifi‹‹ZZOOFFRREENN‹‹  HHAASSTTAALLAARRIINNDDAA  ‹‹fifiLLEEVVSSEELL  ‹‹YY‹‹LLEEfifiMMEE  ÖÖLLÇÇEE⁄⁄‹‹  ((fifi‹‹LLÖÖ))

11..  SSoossyyaall  iiflfllleevvsseelllliikk

Sosyal iliflkilerde kendini ortaya koyabilme (Sosyal ortamlarda hastan›n kendisini ortaya koyma, kendini ifade edebilme becerisi.)

1. Yok: Hasta kendini ortaya koyamaz. Hasta bazen etraf›ndakiler taraf›ndan kötü muamele görmeye ses ç›karmaz.
2. K›smen var: Hasta sosyal ortamlarda pasiftir ve sadece arkadafl canl›s› ortamlarda kendini ortaya koyabilir.
3. Yeterince var: Hasta herhangi bir ortamda kendisini yaln›zca k›smen ortaya koyabilir. 
4. Neredeyse tamamen var: Hasta her ortamda kendisini ortaya koyabilir. 
5. Mükemmel derecede var: Hasta her ortamda kendisini ortaya koyabilir hatta etraf›ndakiler üstünde etki b›rakabilir. 

11 22 33 44 55

SSoossyyaall  hhaayyaattaa  vvee  //  vveeyyaa  bbiirr  ddeerrnnee¤¤ee  kkaatt››ll››mm  (Politik olaylardan haberdar olmak, oy kullanmak, derneklere üye olmak vb.)

1. Yok: Hasta sosyal veya politik olaylarla hiç ilgilenmez.
2. K›smen var: Hastan›n sosyal ya da politik olaylara ilgisi belli belirsizdir ve kiflisel olarak bu olaylara dâhil olmaz.
3. Yeterince var: Hasta sosyal ve politik olaylarla ilgilidir ancak kat›l›m› s›n›rl›d›r.
4. Neredeyse tamamen var: Hasta sosyal ve politik olaylarla ilgilidir ve e¤er kat›lmas› istenirse kat›l›r.
5. Mükemmel derecede var: Hasta sosyal ve politik olaylarla ilgilidir ve aktif olarak kat›l›r; dernek etkinliklerine kat›l›r.

11 22 33 44 55

KKiiflfliisseell  aakkttiivviitteelleerr (Kiflisel ilgi alanlar›na zaman ay›rma, bofl zamanlar› de¤erlendirebilme becerisi, örne¤in; sportif faaliyetler, kitap okuma, el
becerilerini gelifltirme gibi hobiler.)

1. Yok: Hastan›n hiçbir kiflisel ilgi alan› yoktur veya hobilerini sürdüremez. Hasta, bofl zamanlar›nda hareketsizdir.
2. K›smen var: Hastan›n birkaç ilgi alan› vard›r ve kiflisel aktiviteleri s›n›rl› ya da basmakal›pt›r veya d›flar›dan zorlamayla gerçekleflir.
3. Yeterince var: Hasta, bofl zamanlardaki etkinliklere kendili¤inden kat›lma konusunda belirli bir isteksizlik gösterir. Baz› ilgi alanlar› 

vard›r ama bunlar› sürdürmekte zorlan›rlar. 
4. Neredeyse tamamen var: hastan›n kendili¤inden bafllatt›¤› ve zaman içinde sürdürebildi¤i kiflisel ilgi alanlar› vard›r. ‹lgi alanlar›

görece s›n›rl›d›r. 
5. Mükemmel derecede var: Hasta, farkl› türlerde birkaç etkinli¤e gönüllü olarak kendili¤inden ve düzenli olarak kat›l›r. 

11 22 33 44 55

‹‹lleettiiflfliimm  vvee  bbiillggiilleennmmee (Yayg›n bilgi kaynaklar›n›n kullan›m›. Örne¤in; gazete, dergi, televizyon, radyo gibi ya da iletiflim kaynaklar›n›n kullan›lmas›,
telefon, posta, elektronik posta gibi.)

1. Yok: Hasta yayg›n bilgi ve iletiflim kaynaklar›n› kendi bafl›na kesinlikle kullanamaz. 
2. K›smen var: Hasta sadece kesinlikle gerekli oldu¤u hallerde bilgi ve iletiflim kaynaklar›n› kullan›r.
3. Yeterince var: Hasta zaman zaman baz› iletiflim ve bilgi kaynaklar›n› kullan›r.
4. Neredeyse tamamen var: Hasta ço¤u yayg›n iletiflim ve bilgi kaynaklar›n› kullan›r.
5. Mükemmel derecede var: Hasta erifliminin oldu¤u tüm iletiflim ve bilgi kaynaklar›n› düzenli olarak kullan›r.

11 22 33 44 55

AAiillee  vvee  aarrkkaaddaaflflllaarr  (Aile bireyleri ve arkadafllarla olan iletiflim kalitesi, görüflme s›kl›¤›)

1. Yok: Hastan›n ailesiyle iletiflimi yoktur ve arkadafl› yoktur.
2. K›smen var: Hastan›n ailesi ve arkadafllar›yla nadir ve/veya pasif iletiflimi vard›r ve iliflkileri yüzeysel ve/veya düflük niteliklidir (agresif).
3. Yeterince var: Hastan›n ailesi ve arkadafllar›yla iletiflimi vard›r. ‹letiflim düzensiz ve/veya seyrektir. ‹yi nitelikli olabilen baz› iliflkilere k›smen 

dâhil olurlar.
4. Neredeyse tamamen var: Hasta aile üyeleri ve arkadafllar›yla iliflkilerini sürdürür ve bu iliflkilerde bazen inisiyatifi al›r.
5. Mükemmel derecede var: Hastan›n aile üyeleri ve arkadafllar›yla iyi nitelikli iliflkileri vard›r. ‹letiflim s›kl›kla kurulur ve genellikle hasta iletiflim 

kurma girifliminde bulunur.
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YYaaflflaamm  iiççiinn  ggeerreekkllii  oollaann  ssoossyyaall  ççeevvrree (ma¤azalar, hizmetler, komflular…): uyumlu sosyal entegrasyon için gerekli olan iliflkiler

1. Yok: Hastan›n herhangi bir sosyal çevreyle hiçbir temas› ya da etkileflimi yoktur.
2. K›smen var: Hastan›n komflular›yla olan etkileflimi çok azd›r ve kesinlikle gerekli olan d›fl›nda çok nadiren temasta bulunur.
3. Yeterince var: Hastan›n komflular›yla baz› etkileflimleri olur. Bu etkileflimler mesafelidir ve nadiren hasta taraf›ndan bafllat›l›r. Hasta hayat› 

için gerekli olan sosyal çevresini sadece k›smen kullan›r. 
4. Neredeyse tamamen var: Hasta s›kl›kla komflular›yla etkileflim halindedir. Hasta, hayat› için gerekli olan sosyal çevresini düzenli olarak 

kullan›r ancak kiflisel iliflkiden kaç›n›r.
5. Mükemmel derecede var: Hasta komflular›yla ve hayat› için gerekli olan sosyal çevresiyle kendisinin bafllatt›¤› düzenli ve nefleli

etkileflimlerde bulunur.

11 22 33 44 55
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DDuuyygguussaall  vvee  cciinnsseell  iilliiflflkkiilleerr (Duygusal bir iliflki iste¤i ve bunu baflarmak. Tatmin edici cinsel hayat )

1. Yok: Hastan›n duygusal bir iliflkisi yoktur ve olmas› için aramaz. Hastan›n ne fantezilerinde ne de gerçekte cinsel bir etkinli¤i yoktur. 
2. K›smen var: Hastan›n duygusal bir iliflkisi yoktur ama olmas›n› ister. Cinsel etkinlik tatmin edici de¤ildir ve nadirdir. 
3. Yeterince var: Hastan›n verimsiz ve düzensiz duygusal iliflkileri vard›r. Cinsel hayat› aral›kl›d›r. 
4. Neredeyse tamamen var: Hastan›n yeterince istikrarl› duygusal bir iliflkisi vard›r. Cinsel etkinlik her zaman tatmin edici de¤ildir. 
5. Mükemmel derecede var: Hastan›n, istekleri do¤rultusunda, tatmin edici duygusal bir iliflkisi vard›r. Cinsel hayat› tatmin edicidir. 
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22..  SSaa¤¤ll››kk  vvee  TTeeddaavvii

HHaassttaall››¤¤››nn  vvee  tteeddaavviinniinn  iiddaarreessii  (Hastal›klar›n›, belirtilerini, tedavi programlar›n›, nüksetme iflaretlerini bilme ve tedaviye uyum.)

1. Yok: Hasta, hastal›¤›n›n ad›n› bilmez veya belirtilerini ve tedavisini anlamaz; tedavi program›na uymaz.
2. K›smen var: Hastan›n, hastal›¤› ve sonuçlar› hakk›nda çok s›n›rl› bilgisi vard›r. Belirtilerin baz›lar›n›n fark›ndad›rlar ancak bu belirtileri 

hastal›¤›yla iliflkilendiremez. Tedaviyi yeterince kavramaz ve uyumun gerekli oldu¤unu düflünmez. 
3. Yeterince var: Hasta ilaçlar›n›n isimlerini söyleyebilir ancak onlar› kullanman›n önemini gerçekten kavramaz.
4. Neredeyse tamamen var: Hasta hastal›¤›n›, temel belirtilerini ve sonuçlar›n› kavrar. ‹laçlar›n›n isimlerini söyleyebilir ve onlar› kullanman›n 

önemini anlar.
5. Mükemmel derecede var: Hasta, hastal›¤›n›, temel belirtilerini ve sonuçlar›n› kavrar. ‹laçlar›n›n isimlerini söyleyebilir ve tedavi program›na 

tamamen uyar.
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SSaa¤¤ll››kk  ‹‹ddaarreessii  (Sa¤l›¤›n› korumak için gerekli önlemleri almak.)

1. Yok: Hasta sa¤l›¤›n› ve kiflisel temizli¤ini tamamen ihmal etmifltir. 
2. K›smen var: Hasta, yaln›zca ac› hissederse veya ifllevsel bir bozulma yaflarsa sa¤l›¤›yla ilgilenir.
3. Yeterince var: Hasta, özellikle de ac› hissederse veya ifllevsel bir bozulma yaflarsa kendi sa¤l›¤›yla ilgilenir. Kiflisel temizli¤in asgari 

kurallar›na uymaya çal›fl›r.
4. Neredeyse tamamen var: Hasta kendi sa¤l›¤›yla ilgilidir. Genel olarak temizlik ve beslenmenin temel kurallar›na uyarlar. 
5. Mükemmel derecede var: Hasta kendi sa¤l›¤›yla ilgili olarak endiflelidir ve aktif bir biçimde tedavi ve önleyici tedbirler al›r. Hasta temizlik ve

beslenme kurallar›na tamamen uyar. 
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EEmmppaattii  vvee  bbaaflflkkaallaarr››nnaa  yyaarrdd››mm

1. Yok: Hasta etraf›ndaki kiflilere dikkat etmez ve baflkalar›yla ilgilenmez.
2. K›smen var: Hastan›n etraf›ndaki kiflilere karfl› dikkati çok azd›r ve hasta baflkalar›n›n sorunlar›yla ilgilenmez. 
3. Yeterince var: Hasta etraf›ndaki kiflilere ilgi gösterir ancak bu kiflilerin sorunlar›na kar›flmaz.
4. Neredeyse tamamen var: Hasta baflkalar›n›n sorunlar›yla aktif olarak ilgilenir ancak onlara yard›m etmek için ald›¤› sorumluluk s›n›rl›d›r. 
5. Mükemmel derecede var: Hasta baflka insanlar›n sorunlar›yla kiflisel olarak ilgilenir ve yard›m etmekten memnuniyet duyar.
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TTeeddaavviinniinn  yyaann  eettkkiilleerriinnii  iiddaarree  eettmmee  (Tedavinin yan etkilerini bilme, tan›ma ve bu etkilerle bafla ç›kma becerisi.)

1. Yok: Hasta, Tedavisinin yan etkileriyle tamamen ilgisiz görünür. 
2. K›smen var: Hasta tedavisinin yan etkileriyle yaln›zca mu¤lâk biçimde alakal›d›r, yan etkileri tan›makta zorluk yaflar ve bunlarla bafl etmek

için yard›m istemez. 
3. Yeterince var: Hasta, tedavisinin yan etkileri konusunda yeterince alakal›d›r. Yaln›zca en rahats›z edici yan etkileri tan›y›p onlarla bafla

ç›kabilir. 
4. Neredeyse tamamen var: Hasta tedavisinin tüm yan etkileriyle alakal›d›r. Neredeyse hepsini tan›r ancak onlarla nas›l bafla ç›kaca¤›n› 

bilmesi flart de¤ildir. 
5. Mükemmel derecede var: Hasta tedavisinin olas› tüm yan etkileriyle alakal›d›r ve bu etkiler hakk›nda araflt›rma yapar. Tüm yan etkileri tan›r 

ve onlarla bafla ç›kabilir. 
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33..  GGüünnllüükk  YYaaflflaamm  BBeecceerriilleerrii

BBiiyyoolloojjiikk  rriittiimmlleerree  uuyyuumm (hastan›n uyanma/uyku, yemek saatleri gibi biyolojik ritimlere uyumu)
1. Yok: Hastan›n yaflamla ilgili al›flkanl›klar› kesinlikle düzensizdir.
2. K›smen var: Hasta, yaln›zca baflkas› taraf›ndan aç›kça istendi¤inde biyolojik ritimlere uyar.
3. Yeterince var: Hasta biyolojik ritimlere kendili¤inden ancak düzensiz biçimde uyar.
4. Neredeyse tamamen var: Hasta biyolojik ritimlere genellikle uyar ancak temel de¤iflikliklere uyum sa¤lamakta zorlan›r.
5. Mükemmel derecede var: Hasta her alanda ve her durumda biyolojik ritimlere uyar. 

11 22 33 44 55



Nöropsikiyatri Arflivi 2009; 46 Özel Say›: 15-24
Archives of Neuropsychiatry 2009; 46 Supplement: 15-24

Emiro¤lu ve ark.
fiizofreni Hastalar›nda ‹fllevsel ‹yileflme Ölçe¤inin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çal›flmas› 23

BBeesslleennmmee  (Yemek haz›rl›¤› yapma; al›fl-verifl, düzenleme ve/veya (ailenin veya yaflan›lan yerin) yemek saatlerine uyma becerisi)

1. Yok: Hasta kendili¤inden tek bafl›na al›fl-verifle ç›kmaz ve yaln›z yafl›yorsa kendi yeme¤ini haz›rlamaz; ailesiyle ya da bir bak›m evinde 
yafl›yorsa yemek saatlerine uymaz.

2. K›smen var: Hasta nadiren yemek al›fl-verifline veya yemek haz›rl›¤›na dâhil olur. Yaln›zca, ondan uyulmas› istenirse yemek saatlerine uyar.
3. Yeterince var: Hasta kendi yeme¤ini öyle ya da böyle yeterli biçimde haz›rlar ancak yemek kalitesi ve düzeni yetersizdir. 
4. Neredeyse tamamen var: Hasta kendi yeme¤ini sa¤lamak konusunda görece kendine yeterlidir. Besin kalitesi ve yemek düzeni ço¤u zaman

yeterlidir. 
5. Mükemmel derecede var: Hasta yeme¤ini haz›rlamak konusunda kendine yeter. Besin kalitesi ve yemek düzeni yeterlidir.
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‹‹ddaarrii  vvee  ffiinnaannssaall  yyöönneettiimm (Ola¤an harcamalar›n idaresi, fatura ödemeleri, idari ifller, sahip oldu¤u haklar› bilme, mal varl›¤›n›n idaresi)

1. Yok: Hasta ola¤an harcamalar›n› kontrol edemez ve tüm idari ifllerde d›flar›dan yard›ma ihtiyaç duyar.
2. K›smen var: Hasta günlük harcamalar›n› idare edebilir ama bütçe ve ço¤u idari ifl konusunda yard›ma ihtiyaç duyar.
3. Yeterince var: Hasta kendi kiflisel bütçesini ayarlayabilir. Tek bafl›na faturalar›n› ödeyebilir ve harcamalar›n› ve giderlerini kontrol edebilir. 
4. Neredeyse tamamen var: Hasta tüm faturalar› ve idari iflleri kendi bafl›na halledebilir. Hasta tüm haklar›ndan ve mal varl›¤›ndan haberdar de¤ildir.
5. Mükemmel derecede var: Hasta tüm faturalar›n› ve idari ifllemleri kendi bafl›na halledebilir. Hasta haklar›ndan ve mal varl›¤›ndan haberdard›r.
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KKiiflfliisseell  ggöörrüünnüümm  vvee  bbaakk››mm  (görünüfl, kiflisel hijyen, k›yafetlerin temizli¤i)

Daha önceki al›flkanl›klar ve sosyal-kültürel ortamla k›yaslanarak de¤erlendirilecektir.

1. Yok: Hasta kirli ve da¤›n›kt›r, kokmaktad›r. Görünüflünü ve bak›m›n› ihmal eder. Birbirleriyle uyumsuz ve uygun olmayan k›yafetler giyer.
2. K›smen var: Hastan›n görünüflü ve/veya bak›m› vasat›n alt›ndad›r. Görünüflü oldukça ihmal edilmifltir ve k›yafetleri birbirleriyle uyumsuz 

olabilir veya uygun olmayabilir. 
3. Yeterince var: Uygun bir bak›m düzeyini sürdürmekte zorluk yafl›yor gibi görünmesine ra¤men hastan›n görünüflünde sadece hafifçe bir ihmal vard›r.
4. Neredeyse tamamen var: Hastan›n zaman zaman bak›mla ilgili problemleri olur veya bazen görünüflünü ihmal eder. Bu çok nadiren olur ve 

önemli sonuçlar do¤urmaz.
5. Mükemmel derecede var: Hastan›n iyi bir görünüflü vard›r ve bak›ml›d›r; giyimine dikkat eder.
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AAggrreessiiff,,  ssaalldd››rrggaann  vveeyyaa  aannttii  ssoossyyaall  ddaavvrraann››flfl››nn  kkoonnttrroollüü (agresif davran›fl ve/veya kanunlar›n ve toplum hayat›n›n kurallar›n›n hiçe say›lmas›)

1. Yok: Hasta agresif duygular›na hakim olmaz. Kanunlar› s›kl›kla ve/veya ciddi biçimde çi¤ner.
2. K›smen var: Hasta agresif duygular›na sadece k›smen hakim olur. Kanunlara veya toplum hayat›n›n kurallar›na her zaman uymaz. 
3. Yeterince var: Hasta neredeyse her zaman agresif davran›fl›na hakim olur. Kanunlara uyar ve toplum hayat›n›n kurallar›yla ilgili nadiren sorun yaflar. 
4. Neredeyse tamamen var: Hasta agresif duygular›na hakim olur, bu duygular› sadece sözel olarak ifade eder. Kanunlara uyar ve genellikle

toplum hayat›n›n kurallar›na da uyar. 
5. Mükemmel derecede var: Hasta tüm agresif davran›fllar›na ve sözel agresyonuna hakim olur. Kanunlara ve toplum hayat›n›n kurallar›na harfi 

harfine uyar. 
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SSttrreessee  vvee  bbeekklleennmmeeyyeenn  dduurruummllaarraa  uuyyuumm  ssaa¤¤llaammaa (Uyabilme becerisi, duygusal kontrol, bafla ç›kma mekanizmalar›)

1. Yok: Hasta, en ufak s›k›nt›ya uygunsuz biçimde tepki verir. Ortaya ç›kabilecek beklenmedik herhangi bir problemle bafla ç›kmak için haz›rl›kl› 
de¤illerdir. 

2. K›smen var: Hasta baz› problemlerle bafla ç›kabilir ama hemen bunal›r. 
3. Yeterince var: Hasta stresle bafla ç›kabilir ancak sorunlar tekrarlad›¤›nda ya da ciddi bir hal ald›¤›nda bunal›r. 
4. Neredeyse tamamen var: Hasta, günlük hayattaki stres ve sorunlarla iyi bir biçimde bafla ç›kar ancak büyük ve beklenmedik strese karfl› 

oldukça hassast›r.
5. Mükemmel derecede var: Hastan›n duygusal kontrolü iyidir ve her durumda etkili bafl etme mekanizmalar› kullan›r.
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44..  MMeesslleekkii  ‹‹flfllleevvsseelllliikk

EEvv  iiflflii  eettkkiinnlliikklleerrii  (Ev idaresi ile ilgili ifller; toparlama, çamafl›r, bulafl›k, temizlik, çöpü d›flar› ç›karma, genel bak›m, mobilyan›n durumu vb.)

1. Yok: Hasta evine hiç bakmaz (temizli¤i asla kendisi yapmaz, nevresimleri de¤ifltirmez, çöpü d›flar› ç›karmaz…).
2. K›smen var: Hasta çok az ev ifli yapar ve sadece mutlaka gerekli olan fleyleri yapar.
3. Yeterince var: Hasta, içinde bulundu¤u çevrenin sosyal kurallar›n› yerine getirme imkân› veren minimum düzeydeki ev ifllerini ve temizlik

ifllerini yapar.
4. Neredeyse tamamen var: Hasta ço¤u ev iflini yapar ancak bu bazen düzensiz ve eksik olur.
5. Mükemmel derecede var: Hasta ev ifllerini düzenli olarak ve iyi bir biçimde yapar.
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ÇÇaall››flflmmaa  vveeyyaa  ee¤¤iittiimm  (Okul veya üniversiteye devam etme ya da geri dönme, ifl e¤itimi alma ya da profesyonel yönelim. ‹fl arama yada ifle geri
dönme, profesyonel entegrasyon) 

1. Yok: Hasta herhangi bir profesyonel etkinlik yürütemez ya da okulunu tamamlayamaz görünür. ‹fl aramak veya okula geri dönmek için ad›m
atmaz.
2. K›smen var: Hasta ifl aramak veya okula geri dönmek için ad›m atar. fiu anda ifl ya da okulla ilgili olarak bir etkinlikte bulunmaz.
3. Yeterince var: Hastan›n korunakl› bir ortamda düzensiz ifl veya iflleri vard›r. Hasta aral›kl› olarak okula gider.
4. Neredeyse tamamen var: Hasta çal›fl›r ya da okula gider. Entegrasyonu için çaba gerekir veya araya k›sa aral›klar girer.
5. Mükemmel derecede var: Hasta düzenli bir biçimde çal›fl›r veya (okuldaki) çal›flmalar›n› gayretle sürdürür.
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