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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada intihar girişiminde bulunan gençlerin sosyodemografik-sosyokültürel ve âile
özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem: İntihar girişimi nedeni ile hastâneye kabûl edilen 15-24 yaş arası 63 genç, sağlıklı gençlerden oluşan 65 kişilik kontrol grubu ile sosyodemografik-sosyokültürel ve âile özellikleri açısından
karşılaştırıldı. Altmış üç intihar girişimcisinin 48’i (%76.2) kadın, 15’i (%23.8) erkekti. Kontrol grubu
intihar girişimcileri ile benzer yaş ve cinsiyetteki gençlerden oluşturuldu. Altmış beş kişilik kontrol
grubunun 46’sı (%70.8) kadın, 19’u (%29.2) erkekti. Gençlere yazarlar tarafından geliştirilen
görüşme formu uygulandı. Elde edilen veriler, verilerin yapısına uygun olarak x-kare, t-test ile
değerlendirildi.
Bulgular: İntihar girişiminde bulunanların 58’i yöntem olarak ilâç yüksek dozunu, 4’ü böcek ilacı
içmeyi, 1’i asıyı kullanmıştır. Ayrıca bu grubun %47.6’sı (n=30) daha önce en az iki hafta süre ile
ölüm isteği hissetmiş, %44.4’ü (n=28) intihar hakkında düşünmüş ve %31.7’si (n=20) daha önce
intihar girişiminde bulunmuştur. İki grup karşılaştırıldığında, intihar girişiminde bulunan gençlerin
daha az eğitim aldıkları, okula devam veya düzenli bir işte çalışma oranlarının düşük olduğu bulundu. Psikiyatrik hastalık veya psikiyatriye başvuru oranlarının daha yüksek olduğu, ana-baba eğitim
düzeyinin daha düşük olduğu, âilede fiziksel istismara mâruz kalma veya tanık olma oranlarının
daha yüksek olduğu, âilede psikiyatrik hastalık oranlarının daha yüksek olduğu ve daha fazla
sigara içtikleri tespit edildi.
Tartışma: Sonuçlar gençlerde intihar girişimi ile parçalanmış âileye sâhip olmaktan ziyâde, iyi
fonksiyon göstermeyen âile ortamına sâhip olma arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir.
Sonuç: İntihar girişimini etkileyen faktörlerin bilinmesi intihar önleme çalışmaları için önemlidir.
Aynı zamanda klinisyene intihar girişiminde bulunan gençlerin değerlendirilmesinde yol gösterici
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: genç, intihar girişimi, âile
ABSTRACT
Purpose: In this study our aim was to reveal sociodemographic-sociocultural and family traits of
young suicide attempters.
Method: We examined 63 young patients admitted to the hospital with suicide attempt whose
ages were between 15 and 24. Of these 63 suicide attempters, 48 (76.2%) were female, 15 (%23.8)
were male. We compared these patients with 65 healthy controls according to their sociodemographic-sociocultural and family traits. Healthy controls were similar age and gender with suicide
attempters. Of these 65 controls 46 (70.8%) were female, 19 (29.2%) were male. To evaluate suicide attempters and controls we used a questionnaire that was formed by authors. Chi-square and
t-test analysis were used to evaluate the data.
Findings: Fifty-eight of the patients had attempted suicide by ingestion of drugs, four by ingestion of insecticides, and one by hanging. Of the suicide attempters 47.6% (n=30) had the wish to
die, 44.4% (n=28) had thoughts about suicide for a period of 2 weeks or more in their life and
31.7% (n=20) had made previous suicide attempts. We found out that when compared to controls,
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young patients with suicide attempt had lower education levels, more absence from school or regular employment, more past history of psychiatric disorder-care, lower parental education level,
more witness or exposure to physical abuse, higher parental psychopathology and more smoked .
Discussion: This study shows strong association between suicide attempt and dysfunctional family rather than parental divorce or separation.
Conclusion: Knowledge of associated factors with suicide attempt is important in suicide preventive work and will guide the clinician in the important task of assessing suicidal young people.
Keywords: youth, suicide attempt, family

G‹R‹ﬁ
Son y›llarda genç intiharlar›na yönelik artan bir ilgi bulunmaktad›r. Bu ilginin nedeni olarak pek çok
toplumda 1980 ve 1990’l› y›llarda genç intihar oranlar›n›n artmas› gösterilmektedir (Beautrais 2003). ‹ntihar 15-24 yaﬂ gurubunda Amerika Birleﬂik Devletleri’nde (ABD) erkeklerde üçüncü, k›zlarda ise ikinci
ölüm nedenidir. ‹ntihar oranlar› yaﬂa ba¤l› olarak ergenlikten sonra anlaml› olarak artmaktad›r. 14 yaﬂ›n
alt›ndaki gençlerde intihar oran› yüz binde birin alt›nda iken 15-19 yaﬂ gurubunda yüz binde 10 oran›nda
görülmektedir. 12 yaﬂ›ndan küçüklerde intihar›n nâdir görülmesinin nedeni olarak o yaﬂ gurubundaki bir
çocu¤un gerçekçi bir intihar plan› haz›rlay›p uygulamaya koyma kapasitesine sahip olmamas›d›r. Biliﬂsel
olgunlaﬂman›n tamamlanmamas› intihara karﬂ› koruyucu bir rol oynuyor gibi görünmektedir. ‹ntihar giriﬂiminin tamamlanm›ﬂ intiharlara oran›, 14 yaﬂ›n alt›ndakilerde 50/1 iken, 15-19 yaﬂ grubunda 15/1’dir
(Kaplan ve Sadock 1998).
Ülkemizde de 1990-2001 y›llar› aras›nda kaba intihar h›z› yüz binde 2.42’den 3.77’ye ç›km›ﬂ olup, intiharlar›n %29.7 ilâ %36’s› 15-24 yaﬂlar› aras›ndaki gençlerde meydana gelmiﬂtir (D‹E 2001). ‹ntihar giriﬂimlerinin epidemiyolojik özellikleri tamamlanm›ﬂ intiharlar kadar iyi bilinmemektedir. Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (DSÖ) deste¤i ile yürütülen çok merkezli bir
çal›ﬂman›n Türkiye’deki merkezindeki bulgulara göre, 1998-2002 y›llar› aras›nda intihar giriﬂimi h›z› ortalamas› yüz bin de 46.89 olarak tespit edilmiﬂtir. Bu h›z
Avrupa’daki di¤er merkezlerde saptanan h›za göre
düﬂük olmakla birlikte, bu 4 y›l içinde intihar giriﬂimi
h›z› %93.59 art›ﬂ göstermiﬂtir (Devrimci-Özgüven ve
Say›l 2003).
Ergenlerin %7-10’u intihar giriﬂiminde bulunmakta ve bunlar›n yaklaﬂ›k %2-3’ü t›bbî bak›m almaktad›r
(Spirito 1997, Rotheram-Borus ve ark. 2000). Ruh sa¤l›¤› aç›s›ndan yard›ma ihtiyaçlar› olmakla birlikte
%50’den az› âcil servislerde görüldükten sonra psikoterapiye gönderilmekte, bunlar›n ço¤u tedaviye baﬂlamakta ancak tedavilerini tamamlamamaktad›r (Rotheram-Borus ve ark. 2000).

New/Yeni Symposium Journal • www.yenisymposium.net

Eski intihar davran›ﬂ›, gerek sonraki intihar giriﬂimleri ve gerekse tamamlanm›ﬂ intiharlar için ön belirleyici etkenlerdendir. Psikolojik otopsi çal›ﬂmalar›
sonucunda intihar eden bireylerin %18-50’sinde eski
intihar giriﬂimi öyküsüne rastlan›rken, intihar giriﬂimcilerinin uzun süreli takip çal›ﬂmalar› sonucunda ise,
bu kiﬂilerin %10-15’inin daha sonra intihar› tamamlad›klar› bildirilmiﬂtir (Rudd ve ark. 1996).
Tamamlanm›ﬂ intiharlarda yap›lan psikolojik otopsi çal›ﬂmalar›na veya intihar giriﬂimlerini de¤erlendirmek için yap›lan epidemiyolojik ve klinik çal›ﬂmalara
dayanarak intihar için bâz› risk faktörleri tan›mlanm›ﬂt›r. Bunlar cinsiyet (kad›n olmak), psikopatoloji
mevcudiyeti, stresör yaﬂam olaylar›, âilede intihar
davran›ﬂ› öyküsü, ebeveyn ayr›l›¤›, çocuk-ebeveyn çat›ﬂmas›, ebeveyn psikopatolojisi, ebeveynlerin evlilik
uyuﬂmazl›¤›, fiziksel veya cinsel kötüye kullan›m, düﬂük sosyoekonomik durum, okul ve iﬂ problemleri,
genetik - biyolojik etkenler, cinsel yönelim ile umutsuzluk, depresyon, problem çözme yetersizli¤i, impulsivite gibi psikolojik etkenlerdir (Gould ve Kramer
2001, Beautrais 2000, Low ve Andreus 1990).
Gençlerde intihar davran›ﬂ› ile en s›k beraberlik
gösteren psikiyatrik bozukluklar intihar giriﬂimi öyküsü, duygudurum bozuklu¤u, madde kötüye kullan›m›
ve antisosyal davran›ﬂt›r (Gould ve Kramer 2001). Öyküde daha öncesine âit intihar giriﬂiminin varl›¤› erkeklerde en güçlü risk faktörü iken k›zlarda depresyondan sonra ikinci s›kl›ktad›r (Gould ve Kramer 2001,
Beautrais 2000, AACAP Official Action 2001).
Çok say›daki çal›ﬂmada da¤›lm›ﬂ âilelerden gelen
çocuklarda intihar davran›ﬂ riskinin artt›¤› gösterilmiﬂtir (Ferguson ve Lynskey 1995,Andrews ve Lewinsohn 1992, Gould ve ark. 1998). Bir çal›ﬂmada intihar
giriﬂiminde bulunmuﬂ gençler aras›nda kontrol gurubundan farkl› olarak, 5-15 yaﬂlar› aras›ndayken en az
üç ebeveyn figürü de¤iﬂikli¤i yaﬂad›klar› saptanm›ﬂt›r
(Fergusson ve Lynskey 1995). Gençlerde ayr›l›k ve boﬂanma sonucu ebeveyn kayb› intihar davran›ﬂ›n› içeren psikopatoloji riskini artt›r›rken, ölüm sonucu ebeveyn kayb›nda böyle bir risk art›ﬂ›na rastlanmamaktad›r. Ebeveynlerinde depresyon, madde kullan›m bo-
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zuklu¤u, antisosyal davran›ﬂlar› içeren psikopatoloji
varl›¤›nda gençlerde intihar davran›ﬂ› artma e¤ilimindedir (Brent ve ark. 1994, Gould ve ark. 1996 ).
Ebeveynler aras› uyuﬂmazl›¤›n 15-24 yaﬂlar aras›ndaki gençlerdeki intihar giriﬂimi oranlar›n› artt›rd›¤›
gösterilmiﬂtir. Ayr›ca gençler ebeveyn uyuﬂmazl›¤›n›n
giriﬂimleri ortaya ç›kar›c› bir faktör oldu¤unu da bildirmiﬂlerdir (Beautrais ve ark. 1996). Bununla birlikte
tamamlanm›ﬂ intihar ile ebeveyn uyuﬂmazl›¤› aras›nda bir iliﬂki tan›mlanmam›ﬂt›r (Brent ve ark. 1993).
Çocuk ebeveyn iliﬂkisinde yetersizlik, âile içi iletiﬂimde yetersizlik, çok yüksek veya düﬂük ebeveyn
beklentisi ve ebeveynlerin gençleri aﬂ›r› kontrolünü
içeren tutumlar gençlerde intihar ve intihar giriﬂimi
riskini 1.4-3.6 kat artt›rmaktad›r (Beautrais 2000).
Çocukluk ça¤›nda yaﬂanan fiziksel istismar intihar
giriﬂimini 1.9-6.5 kez artt›rmaktad›r (Beautrais 2000).
Cinsel istismar›n da riski artt›rd›¤› gösterilmiﬂtir (Beautrais 2000, Devrimci-Özgüven 2002).

Düﬂük sosyoekonomik durum, s›n›rl› e¤itim baﬂar›s›, düﬂük gelir ve yoksulluk gibi özellikler ile tan›mlanan sosyal dezavantajl› gençlerde intihar ve intihar giriﬂimi riskinin artt›¤› bildirilmiﬂti (Beautrais 2000). Okuldan ayr›lma ile meydana gelen sosyal izolasyon intihar
davran›ﬂ›n› kolaylaﬂt›r›r (Gould ve Kramer 2001). K›rsal
bölgelerde yaﬂayan gençlerde kentlerde yaﬂayanlara göre daha fazla intihar davran›ﬂ› görülmekte ve k›rsalda
yaﬂayan gençler intihar metodu olarak daha fazla ateﬂli
silah kullanmaktad›r (Beautrais 2000).
‹ntihar giriﬂimleri için risk etkenlerinin bilinmesi ve
intihar davran›ﬂ› gösteren gençlerin de¤erlendirilmesi
intihar› önleme çal›ﬂmalar›nda yol gösterici olacakt›r.
Biz de bu araﬂt›rmam›z ile intihar ve intihar giriﬂimini
etkileyen etkenlerin tespitine yönelik çal›ﬂmalara katk›da bulunmay› amaçlad›k. Bu amaç do¤rultusunda, intihar giriﬂimi nedeniyle hastaneye kabul edilen gençleri, sosyodemografik - sosyokültürel özellikleri, alkolmadde kullan›m›, fiziksel ve cinsel ﬂiddet öyküsü, fiziksel ve psikiyatrik hastal›k öyküsü gibi de¤iﬂkenler aç›s›ndan
Tablo 1. ‹ntihar Giriﬂimi Olan Grup ‹le Kontrol Grubunun
Sosyodemografik Özelliklerinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
intihar giriﬂiminde bulunmam›ﬂ
sa¤l›kl› gençler ile karﬂ›laﬂt›rd›k.
‹ntihar
Giriﬂiminde
Bulunan Grup
(N=63)
N
%

Kontrol Grubu
(N=65)

Yaş Ortalaması

19.25±3.15

19.09± 3.35

p>0.05

Cinsiyet
Kadın
Erkek

76.2
23.8

70.8
29.2

p>0.05

Eğitim
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

12.7
47.6
36.5
3.2

1.5

Medenî Durum
Bekâr
Evli
Boşanmış

88.9
9.5
1.6

İş Durumu
Öğrenci
Düzenli Çalışıyor
Düzensiz Çalışıyor
Çalışmıyor

55.6
11.1
12.7
20.6

6.2

Yaşadığı Yer
Köy
Kasaba-İlçe
Şehir
Yurt Dışı

4.8
19
74.6
1.6

7.7
90.8
0.0

N

%

26.2
69.2

***p<0.001

3.1

98.5
1.5

*p>0.05

90.8
3.1
0.0

***p<0.001

0.0

1.5
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YÖNTEM
Araﬂt›rmaya intihar giriﬂimi nedeni ile Osmangazi Üniversitesi T›p
Fakültesi Hastânesi’ne May›s 2003
ve Aral›k 2003 tarihleri aras›nda
baﬂvurmuﬂ, araﬂt›rmaya al›nma kriterlerini karﬂ›layan 15-24 yaﬂ aras›
gençler ard›ﬂ›k olarak al›nm›ﬂt›r.
Araﬂt›rmaya al›nma kriterleri olarak
en az ilkokul mezunu olma ve mental retardasyonu olmama aranm›ﬂt›r. Araﬂt›rmaya 48’i kad›n ve 15’i erkekten oluﬂan 63 kiﬂi al›nm›ﬂ olup,
veri toplama araçlar› intihar giriﬂimlerinden sonraki ilk üç gün içinde uygulanm›ﬂt›r. Akut psikoz ve alkol madde çekilme semptomlar›n›n
verilerin toplanmas›n› engelleyece¤i ve güvenirlili¤ini azaltaca¤› için,
bu kiﬂiler çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r.
Kontrol grubu ise hastâne çal›ﬂanlar›n›n benzer yaﬂ ve cinsiyetten, daha
önce intihar giriﬂiminde bulunmam›ﬂ, en az ilkokul mezunu olan ve
mental retardasyonu olmayan yak›nlar›ndan meydana gelmiﬂ olup,
65 kiﬂiden oluﬂmaktad›r.
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Tablo 2. ‹ntihar Giriﬂiminde Bulunan Grup ‹le Kontrol Grubunun Âile
Özelliklerinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
‹ntihar
Giriﬂiminde
Bulunan Grup
(N=63)
N
%

Kontrol Grubu
(N=65)

N

%

Verilerin de¤erlendirilmesi
Biyoistatistik Anabilim Dal›’nda
SPSS paket program› kullan›larak yap›lm›ﬂt›r. ‹statistikî de¤erlendirmede verilerin yap›s›na
uygun olarak ki-kare ve test analizleri uygulanm›ﬂt›r.

BULGULAR
Araﬂt›rmaya al›nan 63 kiﬂilik
intihar giriﬂiminde bulunan grup>0.05
bun 48’i (%76.2) kad›n, 15’i
(%23.8) erkek olup yaﬂ ortalamalar› 19.25 (sd±3.15) idi. Kontrol
Baba Eğitim Düzeyi
İlköğretim
40
6.5
22
33.8
grubundaki 65 kiﬂinin ise 46’s›
Lise ve Üzeri
23
36.5
43
66.2
(%70.8) kad›n, 19’u (%29.2) erkek
olup, yaﬂ ortalamalar› 19.09’du
Anne Eğitim Düzeyi
(sd±3.35). ‹ntihar giriﬂimi olan
İlköğretim
50
79.4
36
55.4 ***p<0.001
Lise ve Üzeri
13
20.6
29
44.6
grup ile kontrol grubunun sosyodemografik özelliklerinin karﬂ›Âilenin Geliri
laﬂt›r›lmas› Tablo 1’de gösteril< 500 milyon
30
47.6
15
23.1
miﬂtir.
500 milyon-1.5 milyar
26
41.3
40
61.5 *p<0.05
>1.5 milyar
7
11.1
10
15.4
‹ntihar giriﬂiminde bulunan
grubun e¤itim, medenî durum
Âile Geliri
ve iﬂ durumu kontrol grubuna
Yeterli
35
55.6
33
50.8 p>0.05
göre istatistiksel olarak anlaml›
Yeterli Değil
28
44.4
32
49.2
düzeyde farkl›l›k gösterdi. Kontrol grubunun e¤itim düzeyi intiUygulanmaya baﬂlamadan önce, kat›l›mc›lara har giriﬂiminde bulunan gruba göre daha yüksekti
araﬂt›rman›n amac› anlat›lm›ﬂ, r›zâlar› al›nm›ﬂ ve veri (p<0.001), intihar giriﬂiminde bulunan grupta düzentoplama araçlar›n›n nas›l doldurulaca¤› hakk›nda bil- siz çal›ﬂma veya çal›ﬂmama oranlar› kontrol grubuna
gi verilmiﬂtir.
göre daha fazlayd› (p<0.001). Ayr›ca intihar giriﬂiminAraﬂt›rmaya kat›lanlara uygulanan ve araﬂt›rmac› de bulunan grupta evli olanlar›n oran›n›n daha fazla
taraf›ndan geliﬂtirilen formda, bireyin kendisinin yaﬂ›, oldu¤u saptand› (p <0.05).
cinsiyeti, medenî durumu, e¤itim durumu, yaﬂad›¤›
‹ntihar giriﬂiminde bulunanlar›n %92.1’i (n=58)
yer, iﬂ durumu, beraber yaﬂad›¤› kiﬂiler, sigara-alkol- yöntem olarak ilâç yüksek dozunu, %6.3’ü (n=4) böcek
madde kullan›m öyküsü, travmatik yaﬂant› öyküsü, ilac› içmeyi, %1.6’s› (n=1) as›y› kullanm›ﬂt›r. Olgular›n
fiziksel-psikiyatrik hastal›k öyküsü, intihar davran›ﬂ› %88.9’u (n=56) giriﬂim s›ras›nda evdeyken, %22.2’si
öyküsüne yönelik sorular bulunmaktad›r. Âile özellik- (n=14) not b›rakm›ﬂ, %50.8’i (n=32) giriﬂimden sonra
lerini tespit etmek için âilesinin gelir düzeyi, ana-baba yard›m istemiﬂ veya birisine haber vermiﬂtir. ‹ntihar gie¤itim durumu, âilede fiziksel-psikiyatrik hastal›k öy- riﬂiminde bulunanlar›n %34.9’u (n=22) intihar konuküsü, âilede alkol-madde kullan›m öyküsü, âilede in- sunda birileri ile konuﬂurken, %34.9’u (n=22) giriﬂim
tihar giriﬂimi öyküsünü içeren sorular da bulunmak- karar›na 5 dakika içinde, %28.6’s› (n=18) birkaç saat,
tad›r. Ayr›ca intihar giriﬂiminde bulunan gruba tan›m- %4.8’i (n=3) bir gün, %15.9’u (n=10) birkaç gün,
lay›c› bilgilere ulaﬂmak amac›yla intihar davran›ﬂ› öy- %15.9’u (n=10) daha önceden plânlam›ﬂt›r. Giriﬂim s›raküsü ve ﬂu andaki intihar giriﬂimi s›ras›ndaki kullan- s›nda 4 kiﬂi (%6) alkollü oldu¤unu belirtmiﬂtir.
d›¤› yöntem, nerede oldu¤u, alkollü olup olmad›¤›,
‹ntihar davran›ﬂ› incelendi¤inde ise 30’u (%47.6) danot b›rak›p b›rakmad›¤›, ne zamand›r plânlad›¤›, giri- ha önce en az iki hafta süre ile ölüm iste¤i hissetti¤ini,
ﬂim öncesi birisi ile konuﬂup konuﬂmad›¤› ve giriﬂim- 28’i (%44.4) daha önce en az iki hafta süre ile intihar
den sonra yard›m isteyip istemedi¤ine yönelik sorular hakk›nda düﬂünceleri oldu¤unu, 20’si (%31.7) daha önsorulmuﬂtur.
ce intihar giriﬂiminde bulundu¤unu bildirmiﬂtir. Âile
Ana-Baba Durumu
Sağ-Birlikte
Anne Ölmüş
Baba Ölmüş
Boşanmışlar

47
1
8
7

74.6
1.6
12.7
11.1
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4
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grubunda daha düﬂük ç›km›ﬂt›r
(p=0.001). Alkol kullan›m›, madde
kullan›m›, cinsel tâciz de¤iﬂkenle‹ntihar
Kontrol Grubu
rinde istatistikî olarak iki grup araGiriﬂiminde
( n=65 )
s›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunaBulunan Grup
mam›ﬂt›r. ﬁiddete mâruz kalma
(n=63 )
(p<0.001) ve ﬂiddete tan›k olma
N
%
N
%
oranlar› (p<0.001) intihar giriﬂiminSigara Kullanımı
de bulunan grupta istatistiksel olaVar
35
55.6
17
26.2 ***p<0.001
rak anlaml› düzeyde yüksek bulunYok
28
44.4
48
73.8
muﬂtur. ‹ntihar giriﬂiminde bulunan
grup ile kontrol grubunun alkolAlkol Kullanımı
Var
11
17.5
11
16.9 p>0.05
madde kullan›m› ve fiziksel-cinsel
Yok
tâciz öyküsü aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lmas› Tablo 3’de gösterilmektedir.
Madde Kullanımı
‹ntihar giriﬂiminde bulunanlaVar
0
0.0
0
0.0
r›n %22.2’si (n=14) daha önce psiYok
59
93.7
63
96.9 p>0.05
Bıraktım
kiyatrik bir hastal›k geçirmiﬂ, intiDenedim
har giriﬂiminde bulunanlar›n
%33.3’ü (n=21) daha önce bir psiCinsel Tâciz
kolog veya psikiyatra gitmiﬂ,
Var
6
9.5
7
10.8 p>0.05
Yok
57
90.5
58
89.2
%22.2’si (n=14) daha önce bir psikiyatrik bozukluk tan›s› alm›ﬂ ve
Âilede Şiddete
%9.5’inin (n=6) günlük yaﬂam›n›
Mâruz Kalma
k›s›tlayan fiziksel bir hastal›¤› varEvet-Sık Sık
3
4.8
0
0.0
Evet-Ara Sıra
28
44.4
9
13.8 ***p<0.001
d›. Kontrol grubunun ise %7.7’si
Hayır
(n=5) daha önce psikolog veya
psikiyatra gitmiﬂ, %3.1’i (n=2) bir
Babanın Anneye Şiddeti
psikiyatrik bozukluk tan›s› alm›ﬂ
Evet-Sık Sık
4
6.3
0
0.0
Evet-Ara Sıra
20
31.7
4
6.2
***p<0.001
ve %3.1’inin (n=2) günlük yaﬂam›Hayır
39
61.9
61
93.8
n› k›s›tlayan fiziksel bir hastal›¤›
vard›. Bu de¤iﬂkenler aras›nda fiziksel hastal›¤a sâhip olma grupözellikleri incelendi¤inde ebeveynlerin sa¤ ve birlikte, lar aras›nda istatistiksel olarak bir fark göstermezken,
boﬂanm›ﬂ veya ebeveynlerden birinin ölmüﬂ olmas› psikiyatrik hastal›k geçirme (p<0.05) ve psikolog veya
ﬂeklinde s›n›flanan ana-baba durumu gruplar aras›nda psikiyatra gitme (p<0.001) intihar giriﬂiminde bulunan
istatistiksel olarak anlaml› fark göstermemiﬂtir. ‹ntihar grupta daha yüksek oranda bulunmuﬂtur. Âile hikâyegiriﬂiminde bulunan grubun anne ve babalar›n›n e¤i- leri incelendi¤inde âilede psikiyatrik hastal›k öyküsü,
tim düzeyi ise istatistiksel olarak anlaml› düzeyde fiziksel hastal›k öyküsü, alkol kullan›m öyküsü, intihar
kontrol grubunun anne-babalar›n›n e¤itim düzeyinden giriﬂimi öyküsü de¤iﬂkenlerinden istatistikî olarak tek
düﬂük bulunmuﬂtur (her iki de¤iﬂken içinde p<0.001). anlaml› fark intihar giriﬂiminde bulunan grupta daha
‹ntihar giriﬂimimde bulunan grubun âile gelir düzeyle- fazla olmak üzere âilede psikiyatrik hastal›k öyküsünri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlaml› dü- de bulunmuﬂtur (p<0.05). ‹ntihar giriﬂiminde bulunan
zeyde daha düﬂük olmakla birlikte (p<0.05), her iki ve kontrol grubunda öz ve soy geçmiﬂte hastal›k öykügrupta sâhip olduklar› gelir düzeylerini benzer oranlar- lerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas› Tablo 4’te gösterilmiﬂtir.
da yeterli bulmaktad›r. Her iki grubun âile özelliklerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas› Tablo 2’de gösterilmektedir.
TARTIﬁMA
‹ntihar giriﬂiminde bulunanlar›n %55.6’s› (n=35) sigara
Araﬂt›rmaya al›nan 63 kiﬂilik intihar giriﬂiminde
kullan›yorken, kontrol grubundakilerin %26.2’sinin bulunanlar grubunda k›z/erkek oran› 3.2/1 olarak
(n=17) sigara kulland›¤› tespit edilmiﬂtir ve iki grup ara- bulunmuﬂtur. Bu sonuç erkeklerdeki tamamlanm›ﬂ ins›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› düzeyde kontrol tihar oranlar›n›n s›kl›¤›na karﬂ› k›zlarda intihar niyet
Tablo 3. Alkol-Madde Kullan›m› ve Fiziksel-Cinsel Tâciz Öyküsü Aç›s›ndan
‹ntihar Giriﬂimi Olan Grup ‹le Kontrol Grubunun Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
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mektedirler (Allison ve ark.
2001). Kad›nlarda intihar giriﬂiminin sosyal olarak daha kolay
‹ntihar
Kontrol Grubu
kabûl edilmesi ve bunun yard›m
Giriﬂiminde
(n=65)
isteme gibi daha basit ﬂekilde yoBulunan Grup
rumlanmas›na ilâve, kültürel
(n=63)
olarak kabûl edilebilir kendine
N
%
N
%
zarar verme davran›ﬂlar›n›n sosyalizasyonundaki cinsiyet farkl›Psikiyatrik Hastalık Öyküsü
l›¤›, erkeklerin baﬂar›s›z giriﬂimVar
14
22.2
2
3.1
*p<0.05
Yok
49
77.8
63
96.9
lerini bildirmelerini de azaltmaktad›r (Wunderlich ve ark. 2001,
Psikiyatrik Başvuru
Lewinsohn ve ark. 2001). TamamVar
21
33 .3
5
7.7
***p<0.001
lanm›ﬂ intiharlar›n erkeklerde daYok
ha fazla görülmesinin nedeni olaFiziksel Hastalık
rak cinsiyetler aras›ndaki kiﬂilik
Var
6
9.5
2
3.1
p>0.05
geliﬂim farkl›l›¤›ndan söz edilYok
57
90.5
63
96.9
mektedir. Sözel ifâde yetene¤inÂilede Psikiyatrik Hastalık
deki zay›fl›k intihar riskini artt›rVar
13
23.8
5
7.7
*p<0.05
maktad›r. K›zlar›n psikolojik geYok
50
76.2
60
92.3
liﬂimi daha belirgin sözel yetenek
ile donanm›ﬂt›r. Bu nedenle taÂilede Fiziksel Hastalık
Var
4
6.3
7
10.8
p>0.05
mamlanm›ﬂ intihar oranlar› daha
Yok
59
93.7
58
89.2
düﬂük olabilir (Kotila ve Lönnqvist 1988). Majör depresyonlu erÂilede Alkol Kullanımı
kekler k›zlara göre daha az yarVar
8
12.7
5
7.7
p>0.05
d›m ve tedavi aray›ﬂ› içinde buYok
55
87.3
60
92.3
lunurlar ve daha az tedavi al›rlar
Âilede İntihar Girişimi
(Blair-West ve Mellsop 2001,
Var
6
9.5
3
4.6
p>0.05
American Psychiatric AssociatiYok
57
90.5
62
95.4
on 2003). Ayr›ca erkeklerde daha
fazla agresif davran›ﬂ görüldü¤ü,
depresyona karﬂ› madde kullave giriﬂiminin daha fazla oldu¤unu bildiren çal›ﬂma- n›m bozuklu¤unun daha fazla oldu¤u, daha fazla balar ile uyumludur (Wunderlich ve ark. 2001). Litera- ﬂar›ya odaklanm›ﬂ olduklar› ve daha fazla risk alma
türde intihar ve intihar giriﬂimlerindeki cinsiyet fark- davran›ﬂ› gösterdikleri bildirilmiﬂtir. Daha fazla agrel›l›¤›n›n nedenine yönelik çeﬂitli aç›klamalar bulun- sif davran›ﬂ gösteren genç erkekler daha öldürücü
maktad›r. Öz bildirim ölçeklerinin kullan›ld›¤› çal›ﬂ- yöntemler kullanmakta, bu da tamamlanm›ﬂ intihar
malarda k›zlar daha fazla depresyon semptomu bil- olas›l›¤›n›n artmas›na neden olmaktad›r.
dirmiﬂ ve erkekler ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda k›zlar›n daAraﬂt›rmam›zda intihar giriﬂiminde bulunanlar›n
ha büyük bir oran› depresyon tan›s› için gerekli olan %92.1’inin yöntem olarak yüksek doz ilâç al›m›n›,
standart kesme noktas›n›n üzerinde puan alm›ﬂlard›r. %6.3’ünün zehir içmeyi kulland›klar›n› bulduk. Bu soK›zlardaki depresyon oran›n›n yüksekli¤inin nedeni nuç intihar giriﬂimlerinde her iki cinsiyette de en çok
aç›k olmamakla birlikte k›zlarda daha fazla görülen kullan›lan yöntemin ilâç ve zehir içme oldu¤unu bilintihar niyet ve giriﬂimi için bir aç›klama olabilir (Alli- diren çal›ﬂmalar ile uyumludur (Beautrais ve ark.
son ve ark. 2001). Ancak cinsiyet, intihar oran›n› dep- 1996, Brent ve ark. 1993, Tomori ve Zalar 2000). Birçok
resyondan ba¤›ms›z olarak da artt›rabilir. Depresyo- hasta için intihar eyleminden önce bir intihar plân›n›n
nun benzer düzeylerinde bile k›zlarda intihar niyeti oluﬂum süreci gelmektedir. Tipik olarak bu intihar nierkeklerden daha fazla görülmekte ve bâz› yazarlar yetinin baﬂlang›c›ndan sonraki bir y›l içinde olmaktak›zlar›n düﬂük düzey depresyona cevap olarak erkek- d›r. ‹ntihar zaman›, yeri, kullan›lacak yöntemin seçimi
lerden daha fazla intihar niyeti geliﬂtirdiklerini söyle- gibi pek çok faktörü içeren bu plan ne kadar detayl›
Tablo 4. ‹ntihar Giriﬂimi Olan Grup ‹le Kontrol Grubunda Özgeçmiﬂ ve
Hoygeçmiﬂde Hastal›k Öykülerinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
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düzeyleri anlaml› olarak daha düﬂüktü. E¤itimin 1524 yaﬂlar aras› gençlerde intihar giriﬂimi riskini sosyal
s›n›f etkisinden ba¤›ms›z olarak azaltt›¤› bildirilmiﬂtir
(Çuhadaro¤lu ve Sonuvar 1992). Okuldan ayr›lma ile
meydana gelen sosyal izolasyon intihar davran›ﬂ›n›
artt›r›r (Gould ve Kramer 2001). Düzenli bir iﬂte çal›ﬂman›n intihara karﬂ› koruyucu bir faktör oldu¤u ( Roy
2000, Sanchez 2001), iﬂsizlik ile birlikte intihar ve intihar giriﬂimi riskinde özellikle erkeklerde daha fazla
olmak üzere bir art›ﬂ gözlendi¤i bildirilmiﬂtir (Qin ve
ark. 2003, Groholt ve ark. 2000). ‹ﬂsizlikle beraber intihar davran›ﬂ› riskini etkileyen di¤er etkenler beraber
ortaya ç›kabilir. Örne¤in iﬂ kayb›, ekonomik ve evlilik
sorunlar›n› artt›rabilir, alkol kullan›m bozukluklar›na
yol açabilir ve kendine zarar verme davran›ﬂ›n› tetikleyebilir (Gould ve Kramer 2001). S›n›rl› e¤itim, düﬂük
gelir ve yoksulluk olarak tarif edilen düﬂük sosyoekonomik düzeyli gençlerde intihar ve intihar giriﬂimi
oranlar›n›n fazla oldu¤u bildirilmiﬂtir (Beautrais
2003,Beautrais 2000, Groholt ve ark. 2000).
Araﬂt›rmam›zda intihar giriﬂiminde bulunan grup
ile kontrol grubu aras›nda yaﬂad›klar› yer aç›s›ndan
fark bulunmad›. Literatürde de bu konuda çeliﬂkili
bilgiler bulunmaktad›r. ‹ntihar sonucu ölümlerin k›rsalda daha fazla oldu¤u bildirilirken (Beautrais 2000),
kentlerde yaﬂaman›n k›zlarda intihar oran›n› artt›r›rken erkeklerde azaltt›¤› da ileri sürülmüﬂtür. Bu farkl›l›¤›n nedeni büyük ﬂehirde yaﬂaman›n daha iyi iﬂ imkânlar› ile erkekleri olumlu etkiledi¤i, di¤er yandan
bu yar›ﬂmac› çevrenin kad›nlar› daha k›r›lgan yapt›¤›
ﬂeklinde aç›klanm›ﬂt›r (Qin ve ark. 2003).
‹ntihar giriﬂiminde bulunan ergenlerin parçalanm›ﬂ âilelerden geldi¤i (Beautrais 2003, Çuhadaro¤lu
ve Sonuvar 1992, Groholt ve ark. 2000), ayr›l›k boﬂanma gibi nedenlerle ebeveyn kayb› olan gençlerde intihar davran›ﬂ› riskinde art›ﬂ oldu¤u, ancak ölüm ile
ebeveyn kayb› sonucunda böyle bir art›ﬂ›n olmad›¤›
bildirilmiﬂtir (Beautrais 2000). Ayr›l›k-boﬂanma ve intihar aras›ndaki iliﬂkinin ebeveyn psikopatolojisi ile
aç›kland›¤›, istatistiksel yöntemler ile âile psikopatolojisinin etkisi bertaraf edildikten sonra parçalanm›ﬂ
âileden gelme ile intihar riskindeki art›ﬂ aras›nda iliﬂkinin kalmad›¤›n› bildirilmektedir (Gould ve Kramer
2001). Araﬂt›rmam›z›n sonuçlar›nda ebeveyn durumlar› aç›s›ndan iki grup aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulunamad›. Pek çok çal›ﬂmada da ebeveyn eksikli¤inden
ziyâde âile ortam› üzerinde durulmuﬂtur. Âile fonksiyon bozuklu¤unun kendine zarar verme davran›ﬂ› ile
iliﬂkili oldu¤u (American Psychiatric Association
2003), âilenin sosyal ve duygusal destek sa¤lamad›¤›
gençlerde intihar ile depresyon-davran›m bozuklu¤u-

ise intihar riski de o kadar artmaktad›r. Spesifik bir intihar plân›n›n yoklu¤unda, haz›rda ve kolay ulaﬂ›labilir bir öldürücü yöntemin varl›¤›nda impulsif eylem
intihar ile sonuçlanabilir (American Psychiatric Association2003, Garland ve Zigler 1993). Bizim çal›ﬂmam›zda da intihar giriﬂimcilerinin %68.3’ünün eylemleri impulsif iken, %31.7’si 1 günden daha uzun süre
içinde plân yapm›ﬂ olduklar›n› bildirmiﬂlerdir. ‹lâç ve
zehirlere kolay ve h›zl› ulaﬂ›labilmesi bu yöntemin giriﬂimlerde s›k kullan›lmas›n›n nedeni olabilir. ABD’de
ateﬂli silah ile intihar oranlar›, silâh sâhibi olma oranlar› ile paralel olarak bölgesel farkl›l›k gösterir. Öldürücülü¤ü yüksek intihar yöntemlerine ulaﬂ›m›n s›n›rland›r›lmas› ile intihar oranlar›n azald›¤› bildirilmektedir (Gunnell ve ark. 2000, Marzuk ve ark. 1992). Evde silâh varl›¤› özellikle gençlerde intihar için ba¤›ms›z bir risk etkenidir (Gould ve Kramer 2001, Brent ve
ark. 1991). Kanunlar ile silâh sahibi olman›n s›n›rland›r›ld›¤› yerlerde intihar oranlar› düﬂtü¤ü tesbit edilmiﬂtir (Gould ve Kramer 2001). Silâhlara ulaﬂ›lamay›nca daha az öldürücü yöntemler seçilmektedir. Benzer ﬂekilde Clarke ve Lester’e göre (1987) ABD’lerinde
1960’lar›n ortalar›nda emisyon kontrollerine baﬂlanmas›n› takiben otomobil egzozu ile intihar oranlar›
azalm›ﬂt›r. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n yüksek riskli hastalarda daha güvenli ilâçlar› tercih etmeleri konusundaki
e¤ilimler intihar› önleme stratejileri içinde yer almaktad›r (Gould ve Kramer 2001).
Araﬂt›rmaya al›nan intihar giriﬂiminde bulunan
grubun %47.6’s› daha önce en az iki hafta süre ile ölüm
iste¤i hissetti¤ini, %44.4’ü daha önce intihar düﬂünceleri oldu¤unu ve %31.7’si daha önce intihar giriﬂimleri
oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Eski intihar giriﬂimi hikâyesi gelecekteki intihar giriﬂimi ve intihar için en önemli
risk faktörlerinden biridir (Beautrais 2003, Gould ve
Kramer 2001, Roy 2000, Groholt ve ark. 2000). Bir intihar giriﬂimi intihar riskini herhangi bir psikiyatrik hastal›ktan daha fazla olmak üzere, yaklaﬂ›k 38 kat artt›rmaktad›r. Ayr›ca tekrarlayan, vazgeçilen giriﬂimler ile
risk artarken, takip süresine ba¤l› olarak giriﬂimcilerin
%6-27.5’inin intihar sonucu öldü¤ü bildirilmektedir
(American Psychiatric Association 2003). Prospektif bir
çal›ﬂmada bir y›l içinde intihar giriﬂimcilerinin %45’inde yeni intihar davran›ﬂ›, %15’inde ise yeni intihar giriﬂimi tespit edilmiﬂtir (Tomori ve Zalar 2000). Bir baﬂka çal›ﬂmada ise intihar giriﬂiminde bulunanlar›n
%40’›n›n giriﬂimlerini tekrarlad›¤›, %10-14’ünün ise tamamlad›¤› bildirilmiﬂtir (Garland ve Zigler 1993).
Araﬂt›rmam›zdaki intihar giriﬂiminde bulunan
grup kontrol grubuna k›yasla daha e¤itimsizken, okula devam etme veya düzenli çal›ﬂma oranlar› ve gelir
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vuru ve bak›m alma hikâyesi aras›nda iliﬂki oldu¤u çeﬂitli çal›ﬂmalar ile desteklenmiﬂtir (Beautrais 2003, Beautrais ve ark. 1996, Brent ve ark. 1993).
Araﬂt›rmam›zda intihar giriﬂiminde bulunan
gençler ile kontrol grubu aras›nda alkol ve madde
kullan›m› aç›s›ndan anlaml› bir fark bulmad›k. Bununla birlikte intihar giriﬂimi olan grup anlaml› oranda daha fazla sigara kullanmaktayd›. Bir çal›ﬂma da
intihar davran›ﬂ› gösteren ve göstermeyen gençler
aras›nda sigara içme ve alkol kötüye kullan›m› aras›nda önemli fark bulunmad›¤›, intihar davran›ﬂ› gösteren gençlerin s›kl›kla psikoaktif madde kulland›klar›
bildirilmiﬂtir (Tomori ve Zalar 2000). Bir baﬂka çal›ﬂmada ise epidemiyolojik çal›ﬂmalar›n sigara ile intihar
aras›nda sigara ve koroner kalp hastal›¤› aras›ndaki
iliﬂkiye benzer bir iliﬂki bildirildi¤i, prospektif çal›ﬂmalar ile de sigara içme ve intihar riskinde doz ba¤›ml› bir art›ﬂ bildirildi¤i ve gelir, ›rk, miyokard enfarktüsü, diyabet, alkol gibi potansiyel katk›da bulunan faktörler için düzeltme yap›ld›ktan sonra da sigara içicilerinde intihar oran›n›n yüksek olarak kald›¤›
ileri sürülmüﬂtür (Malone ve ark. 2003). Ayn› çal›ﬂmada sigara içme, Majör depresyon ve serotonin fonksiyonu aras›nda bir ba¤lant› oldu¤u, akut nikotin al›m›n›n dopamin gibi serotonin salg›lanmas›na neden oldu¤u, kronik nikotin al›m›n›n ise serotonin konsantrasyon ve biyosentezini azaltt›¤› bildirilmiﬂtir. Yazarlar kendi yürüttükleri çal›ﬂmalar›n›n sonucunda yaﬂam boyu agresyon puanlar› ile ﬂimdiki intihar niyeti
puanlar›n›n önemli derecede yüksek oldu¤unu bildirmiﬂler ve yüksek düzey yaﬂam boyu agresyonun
madde kötüye kullan›m› ve intihar davran›ﬂ› ile iliﬂkili olarak ortak bir diyatezi yans›t›yor olabilece¤ini ileri sürmüﬂlerdir (Malone ve ark. 2003).

madde kötüye kullan›m› iliﬂkisinin yüksek oldu¤u
(Tomori ve Zalar 2000) ileri sürülmüﬂtür. Ayn› zamanda depresyon, madde kullan›m bozuklu¤u, antisosyal
davran›ﬂlar› içeren ebeveyn psikopatoloji hikâyesi ve
problemli ebeveyn-çocuk iliﬂkisi olan gençlerde intihar ve intihar giriﬂim oranlar›n›n artt›¤› da bildirilmiﬂtir (Gould ve Kramer 2001, Beautrais 2000). Benzer ﬂekilde çocukluk ça¤›ndaki cinsel ve fiziksel istismar artan intihar davran›ﬂ› ile iliﬂkilendirilmiﬂ ve 1.9-10 kat
risk art›ﬂ› bildirilmiﬂtir (Low ve Andreus 1990, Wunderlich ve ark. 2001, Tomori ve Zalar 2000). Çal›ﬂmam›zda intihar giriﬂiminde bulunan grubun, kontrol
grubundan anlaml› oranda daha fazla çocukluk dönemlerinde âilelerinden ﬂiddet gördükleri ve/veya
babalar›n›n annelerine ﬂiddet uygulad›¤›na tan›kl›k
ettikleri bulunmuﬂtur. Fiziksel istismar, reddedilmekabûl edilmeme hissinin azaltt›¤› benlik sayg›s› ve
kendili¤i küçültme sürecinin teti¤ini çeker. Bu tetiklenmiﬂ kendine zarar verme davran›ﬂ› madde kötüye
kullan›m›ndan intihar davran›ﬂ›na kadar de¤iﬂik ﬂekillerde görülebilir (Tomori ve Zalar 2000). Bozuk âile
iliﬂkileri bu ﬂekilde dolayl› olarak intihar davran›ﬂ›
riskini etkiliyor olabilir. Araﬂt›rmam›zdaki intihar giriﬂimi olan grubun ebeveynlerinin e¤itim düzeyinin
kontrol grubuna göre anlaml› olarak düﬂük olmas› da
ebeveyn - çocuk iliﬂkisinin kalitesinde düﬂüklük ile
risk üzerinde etkili olmuﬂ olabilir. ‹ntihar giriﬂimi
olan grubun âilesinde psikiyatrik baﬂvuru ve psikiyatrik hastal›k öyküsü kontrol grubuna göre anlaml›
oranda fazlayd›. Bulgular›m›z intihar davran›ﬂ› gösterenlerin âilelerinde psikiyatrik bak›m alma öyküsünün ve psikiyatrik hastal›¤›n bulunmas›n›n önemli
risk etkenleri oldu¤unu bildiren çal›ﬂmalar ile uyumludur (Beautrais 2003, Garland ve Zigler 1993, Gould
ve Kramer 2001).
‹ntihar giriﬂiminde bulunan grupta kontrol grubuna göre fiziksel hastal›k, alkol-madde kullan›m› öyküsü farkl›l›k göstermezken, psikiyatrik hastal›k ve psikiyatrik baﬂvuru hikâyesi anlaml› ﬂekilde daha fazlayd›.
Psikolojik otopsi çal›ﬂmalar›, intihar davran›ﬂ› olan ve
olmayanlar aras›nda psikiyatrik bozukluklar›n oranlar›n›n araﬂt›r›ld›¤› uzunlamas›na veya vaka-kontrol çal›ﬂmalara göre, intihar veya intihar giriﬂimi olanlarda
s›kl›kla psikiyatrik bak›m hikâyesi bulunmaktad›r (Beautrais 2000). ‹ntihar eden gençlerde yap›lan psikolojik
otopsi çal›ﬂmalar›nda ço¤unlukla eski intihar davran›ﬂ›, depresif bozukluk ve madde kötüye kullan›m›n›
içeren psikiyatrik problemlere rastlan›lm›ﬂt›r (Gould
ve Kramer 2001). Gençlerde intihar giriﬂimi için risk
faktörlerini araﬂt›ran çal›ﬂmalarda da intihar giriﬂimi
ile psikiyatrik hastal›k, ruh sa¤l›¤› merkezlerine baﬂ-
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SONUÇ
‹ntihar›n önlenebilmesi için psikolojik risk etkenleri kadar sosyodemografik-sosyokültürel ve âile
özelliklerinin de de¤erlendirilmesi gerekir. Araﬂt›rmam›z›n bulgular›n› toplad›¤›m›zda, kötü âile ortam›na sahip, okula gitme veya düzenli bir iﬂte çal›ﬂma
oranlar›ndaki düﬂüklük nedeni ile yeterli sosyal destek alamayan, daha fazla psikiyatrik bozuklu¤u olan
gençlerin intihar giriﬂiminde bulunma ihtimallerinin
daha yüksek oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu gençlerin
2/3’ü bir sorun ile karﬂ›laﬂt›klar›nda impulsif ﬂekilde
intihar giriﬂiminde bulunmuﬂ ve 1/3’ü daha önceki
bir dönemde psikiyatrik baﬂvuruda bulunmuﬂtur.
Klinik uygulamalar esnas›nda bize baﬂvuran gençlerle olan görüﬂmelerimizde bu sonuçlar›n ak›lda tutulmas›n›n morbiditeyi azaltabilece¤i görüﬂündeyiz.
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