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Abstract The aim of the present study is to evaluate the psychometric qualities of the Turkish version 

of Trauma Symptom Checklist for Children, Alternate Version (TSCC-A) (Briere, 1996). The 
psychometric analysis included the item analysis, reliability analysis and the validity analysis 
of TSCC-A in a Turkish adolescent sample (13 through 16 years of age), and the T-score 

norms for this age group were calculated. The motivation of this study was that it will 
facilitate other studies about the effects of trauma on adolescents in Turkey and Turkish 

clinicians will have an effective and comprehensive screening measure to distinguish 
pathological post-traumatic symptoms in adolescents. It is hypothesized that TSCC-A will 

prove to be a reliable and valid measure of trauma in Turkey, with possible variability in 
norms due to the different experiences and cultural belief systems of adolescents in the 

North America and Turkey.  
The normative sample consists of 688 adolescents between the ages of 13 and 16 
(mean=14.98, SD=0.96), 312 of which were males (mean=14.97, SD=0.96) and 376 were 

females (mean= 14.98, SD=0.95). The standardization sample was acquired from 2 different 
elementary schools and 4 different high schools in Istanbul, mostly representing adolescents 

originating from families of middle and low socioeconomic levels.  
The results of the study supported the hypothesis that the Turkish version of TSCC-A is a 

reliable and valid instrument for adolescents. The reliability and validity results of the Turkish 
version of TSCC-A were comparable with the results achieved from the original version of the 

TSCC-A. 
 

Tezin/Projenin Başlığı Trauma Symptom Checklist for Children, Alternative Version (TSCC-A) adlı tarama 
listesinin 13 – 16 yaşları arasındaki Türk gençlerinden oluşan örneklem üzerinde 

psikometrik özelliklerinin incelenmesi 

Türkçe Özet Bu çalışmanın amacı Trauma Symptom Checklist for Children, Alternate Version (TSCC-A) 

adlı tarama listesinin Türkçeye çevirisi yapılmış versiyonunun psikometrik özelliklerinin 
değerlendirilmesi idir. Psikometrik analiz, 13 – 16 yaşları arasındaki Türk gençlerinden oluşan 

bir örneklemde TSCC-A tarama listesinin madde analizi, güvenilirlik ve geçerlilik analizlerini 
içermektedir ve bu yaş grubunun t-değeri normları hesaplanmıştır. Bu çalışma, travmanın 

Türk gençleri üzerindeki etkileri üzerine yapılan çalışmalara yardımcı olmak ve gençlerde 
travma sonrası oluşabilecek semptomları  ayırt edebilecek kapsamlı bir tarama aracını 
Türkiye’de çalışan klinisyenlere kazandırmak motivasyonuyla yürütülmüştür.  

 
Normatif örneklem 13 – 16 yaşlarındaki 688 gençten oluşmuştur (m = 14.98, SD =0.96). Bu 

örneklemin 312 kişisini erkekler (m=14.97, SD=0.96), 376 kişisini ise kızlar (m=14.98, 
SD=0.95) oluşturmuştur. Standardizasyon örneklemi İstanbul’daki orta ve alt 

sosyoekonomik seviyelerdeki ailelerden gelen gençleri temsil ettiği düşünülen 2 farklı ilkokul 
ve 4 farklı liseden meydana gelmektedir. 

 
Çalışmanın sonuçları TSCC-A tarama listesinin Türkçe versiyonunun 13 -16 yaşları arasındaki 
gençler için geçerli ve güvenilir bir araç olduğu tezini desteklemiştir. TSCC-A tarama 

listesinin Türkçe versiyonunun geçerliliği ve güvenilirliği üzerine yapılan çalışmalar orijinal 
çalışmanın sonuçları ile paralellik göstermiştir.  

 


