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Otizm Spektrum Anketi 

Autism Spectrum Quotient (AQ) - Adult 

Aşağıdaki her ifadeyi dikkatlice okuyunuz. Her ifadenin sizin için uygunluk derecesini 

eğer çok uygun ise Kesinlikle Katılıyorum (1) eğer hiç katılmıyorsanız Kesinlikle 

Katılmıyorum (4) arasındaki 1’den 4’e kadar olan dereceleme ölçeğinde değerlendiriniz.  

1. Kesinlikle Katılıyorun 
2. Kısmen Katılıyorum 

3. Kısmen Katılmıyorum 

4. Kesinlikle Katılmıyorum 

                                        1 2 3 4 

1. Bir şeyi yalnız başına yapmaktansa başkalarıyla beraber yapmayı  
tercih ederim. 

    

2. Bir  şeyi sürekli aynı şekilde yapmayı tercih ederim.     
3.    Bir şeyi hayal etmeye çalışırsam, resmi zihnimde canlandırmam kolay  

olur. 
    

4.    Kendimi sıklıkla bir şeye öyle güçlü kaptırırım ki gözüm başka şeyleri  
görmez olur. 

    

5. Sıklıkla başkalarının fark etmediği hafif sesleri fark ederim.     
6. Araba plakası ya da ona benzer bilgi dizilerini genellikle fark ederim.     
7. Ben söylediğim şeylerin nezaket kurallarına uygun olduğunu  
        düşünsem de başkaları sıklıkla uygun olmadığını söylüyorlar. 

    

8. Bir hikaye okurken, hikayedeki karakterlerin neye benzediklerini  
       kolaylıkla hayal edebilirim. 

    

9. Tarihleri büyüleyici bulurum.     
10.  Bir grubun içindeyken, farklı birçok insanın konuşmalarını kolaylıkla  
        takip edebilirim. 

    

11.  Sosyal ortamlarda rahat ederim.     
12.  Başkalarının fark etmedikleri ayrıntıları fark etme eğilimim vardır.     
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13.  Bir partiye gitmek  yerine bir kütüphaneye gitmeyi tercih ederim.     
14.  Hikayeler uydurmak bana  kolay gelir.     
15.  Eşyalardan çok insanlar ilgimi çeker.     
16.  Sürdüremezsem üzüldüğüm çok güçlü ilgilere sahibimdir.     
17.  Sosyal ortamlarda sohbet etmekten keyif alırım.     
18.  Ben konuşurken, diğerlerinin araya (söze) girmesi her zaman kolay  
        olmaz. 

    

19.  Sayılar beni büyüler.     
20.  Bir hikaye okurken, hikayedeki karakterlerin niyetlerini anlamakta  
         zorlanırım. 

    

21.  Kurgu eserler okumaktan pek zevk almam.     
22.  Yeni arkadaşlar edinmekte zorlanırım.     
23.  Nesnelerdeki desenleri her zaman fark ederim.     
24.  Müzeye gitmek yerine  tiyatroya gitmeyi tercih ederim.     
25.  Günlük düzenimin bozulması beni rahatsız etmez.     
26.  Sıklıkla bir konuşmayı nasıl sürdüreceğimi bilmediğimi farkederim.     
27.  Biri benimle konuşurken kolayca “satır aralarını”okurum.     
28.  Genellikle  küçük ayrıntılardandan çok resmin tümüne odaklanırım.     
29.  Telefon numaralarını hatırlama konusunda çok iyi değilimdir.     
30.  Genellikle bir durumdaki ya da bir kişinin görünüşündeki küçük      
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         değişiklikleri fark etmem. 
31.  Birinin beni dinlerken sıkılıp sıkılmadığını anlayabilirim.     
32.  Birden çok işi aynı anda kolayca yapabilirim.     
33.  Telefonda konuşurken konuşma sırasının bana geldiğinden emin  
        olamıyorum. 

    

34.  Spontan (planlanmadan yapılan) şeyler yapmaktan keyif alırım.     
35.  Bir şakadaki espriyi anlayan son kişi genellikle ben olurum.     

36.  Yalnızca yüzüne bakarak bir kişinin  ne düşündüğünü ya da 

        hissettiğini çözmek benim için kolaydır. 

    

37.  Bir şey araya girse de yapmakta olduğum işe hızla geri dönebilirim.     

38.  Sosyal ortamlarda çene çalmak konusunda iyiyimdir.     

39.  İnsanlar sıklıkla aynı şeyi tekrar tekrar konuştuğumu söyler.     

40.  Çocukken diğer çocuklarla birlikte taklit oyunları oynamaktan zevk 

        alırdım. 

    

41.  Araba, kuş, tren, bitki vs. türler gibi kategorileriyle ilgili bilgi  

         toplamaktan hoşlanırım. 

    

42.  Başka birinin yerinde olmanın nasıl bir şey olabileceğini hayal  

       etmekte zorlanırım. 

    

43.  Katıldığım her etkinliği dikkatlice planlamayı severim.     

44.  Sosyal etkinliklerden (misafirlik, parti vs.) keyif alırım.     

45.  İnsanların niyetlerini anlamakta zorlanırım.     

46.  Yeni durumlar beni kaygılandırır.     

47.  Yeni insanlarla tanışmaktan keyif alırım.     

48.  İyi bir diplomatımdır (içinde bulunduğum zor durumlarda diğer  
        insanlarla çatısmadan kaçınmakta iyiyimdir). 

    

49.  İnsanların doğum tarihlerini hatırlamak konusunda çok iyi değilimdir.     

50.  Çocuklarla  taklit oyunları oynamakta zorlanmam.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


