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Introduction: Non-suicidal self-injury (NSSI) is defined as the deliberate 
harm of oneself without intent to die. In this study, we aimed to investigate 
the nature, functions, and related risk factors of NSSI among Turkish high 
school students. 

Methods: A total of 1656 students in grades 9, 10, 11, and 12 from 18 high 
schools in Izmir province were invited to the study. Self-report forms from 1642 
adolescents who accepted to participate in the study were assessed. Frequency, 
methods, nature, and functions of NSSI were asked about with the Inventory 
of Statements About Self-injury. Sociodemographic characteristics of the 
adolescents and probable risk factors for the behavior were surveyed by the 
sociodemographic form that was developed by the authors for the present study.

Results: The mean age of the first self-injury was 13.3±2.6 years among 
the 519 adolescents who reported at least one previous act of NSSI. Most 
of the adolescents with NSSI history (84.4%, n=438) harmed themselves 
five or more times. The most frequent NSSI method was banging/hitting. 
Among the NSSI-related risk factors, violence in the family, NSSI history 

in the family, criminal behavior history in the family, previous disciplinary 
history in the school, NSSI among friends, negatively perceived friend 
relations, cigarette smoking, deliberate destruction of property, and physical 
abuse history were found to be the most prominent. Adolescents were 
found to most frequently utilize the affect regulation function of the 
behavior, and self-punishment and marking distress followed. As the NSSI 
frequency increased, the autonom (intrapersonal) functions were used 
more frequently, and the social (interpersonal) functions were used less. 

Conclusion: NSSI among the high school students developed under the 
influence of many risk factors related to the family, school, and friend 
environments as well as factors related to the adolescents themselves. 
Adolescents mostly harm themselves to tolerate and regulate their negative 
feelings. The ones who engage in NSSI more frequently utilize autonom 
functions more, compared to those who report low levels of NSSI.
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ABSTRACT

Amaç: Kendine zarar verme davranışı (KZVD), kişinin ölüm amacı ol-
maksızın kendine kasıtlı olarak zarar vermesi şeklinde tanımlanmıştır. 
Bu çalışmada, Türk toplumunda lise öğrencilerinde, KZVD’nın doğası, 
işlevleri ve ilişkili risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmada İzmir ili genelinde toplamda 18 lisede 9., 10.,11. 
ve 12. sınıflardan 1656 öğrenciye ulaşıldı. Çalışmaya katılmayı kabul 
eden 1642 öğrencinin sınıflarda özbildirim şeklinde doldurdukları 
formları değerlendirmeye alındı. KZVD sayısı, yöntemleri, doğası ve 
işlevleri “Kendine Zarar Verme Davranışı Değerlendirme Envanteri” 
ile sorgulandı. Ergenlerin sosyodemografik verileri ve davranış için risk 
oluşturabilecek özellikler çalışma için yazarlar tarafından oluşturulan 
Sosyodemografik Veri Formu ile değerlendirildi.

Bulgular: KZVD olan 519 ergen arasında kendine ilk zarar verme yaşı 
ortalaması 13,3 ± 2,6 olarak bulunmuştur. KZVD öyküsü olan ergen-
lerin çoğunluğu (%84,4, n=438) 5 ve daha fazla kez kendine zarar ver-
miştir. En sık kullanılan KZVD yöntemi kendini sert bir yere vurma/

çarpma olarak belirlenmiştir. KZVD ile ilişkili risk faktörleri arasında aile 
içi şiddet, ailede KZVD varlığı, ailede suç öyküsü, okulda disiplin cezası 
almış olma öyküsü, arkadaşlar arasında KZVD, olumsuz algılanan ark-
adaş ilişkileri, sigara kullanımı, eşyalara zarar verme ve fiziksel istismar 
öyküsü öne çıkan risk faktörleri olarak belirlenmiştir. Ergenlerin, KZVD 
işlevleri arasında en sık affekt regülasyonu işlevini kullandıkları; bu işlevi 
kendini cezalandırma ve sıkıntıyı etiketlemenin takip ettiği görülmüştür. 
Artan KZVD sayısı ile otonom işlevlerin daha çok öne çıktığı, sosyal 
işlevlerin görece daha az kullanıldığı saptanmıştır. 

Sonuç: Lise öğrencilerinde KZVD, aile, okul, arkadaş ve gencin kendisi 
ile ilişkili birçok risk faktörünün etkisi altında ortaya çıkmaktadır. Er-
genler, daha çok olumsuz duygularla başa çıkabilmek ve duygularını 
düzenleyebilmek için kendilerine zarar vermektedirler.  Daha yoğun 
sıklıkta KZVD bildiren ergenler, otonom işlevleri, daha az sıklıkta zarar 
verenlere göre daha fazla kullanmaktadırlar.

Anahtar kelimeler: Kendine zarar verme davranışı, risk faktörleri, işlevler
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GİRİŞ
Kendine zarar verme davranışı (KZVD) kişinin yaşamını sonlandırma amacı 
olmaksızın kasıtlı olarak ve tekrarlayıcı biçimde beden dokularına zarar 
vermesi olarak tanımlanmıştır (1). DSM-V’te, ayrı bir başlık olarak, klinik 
ilgi odağı olabilecek diğer durumlar bölümünde, kişisel öykünün olduğu 
diğer durumlar başlığı altında, “kendine zarar verme öyküsü” şeklinde yeni 
bir tanı kategorisi olarak yer almıştır (2). Birçok klinisyen, intihar niyeti ol-
maksızın kendine zarar veren kişilerle sıklıkla karşılaşmaktadır. Swannell 
ve ark.  (3) çalışma desenlerinin yaygınlık üzerine etkisini dışladıklarında, 
KZVD yaygınlığını; ergenlerde %17,2, genç yetişkinlerde %13,4 ve yetişkin-
lerde %5,5 bulmuştur. KZVD’nın kızlarda daha sık görüldüğünü ileri süren 
çalışmaların yanında; cinsiyet farklılığının olmadığı gösteren çalışmalar vardır 
(4,5,6,7).  KZVD’nın çoğunlukla 10-24 yaş arasında başladığı ve başlama 
yaşının ortalama 13-14 yaş olduğu bildirilmiştir (8,9). Toplum örnekle-
minde en sık görülen kendine zarar verme yöntemi, bazı çalışmalarda cilde 
harf veya şekil kazıma bazı çalışmalardaysa sert bir yere vurma ya da kend-
ini kesme olarak saptanmıştır (10,11,12). 

Sağlıkla ilgili riskli davranışlara; sigara kullanımı, alkol madde kullanımı gibi sa-
hip olan ergenlerde olmayan ergenlere göre KZVD sıktır (13,14). Kendine 
zarar veren ergen ve yetişkinlerle yapılan çok sayıda araştırma KZVD ile 
çocukluk çağında yaşanan aile çatışması, fiziksel istismar, cinsel istismar ve 
duygusal ihmal arasında ilişki bulmuştur (15,16,17). Linehan biyolojik olarak 
yatkın bireylerde bu travmalar sonrası emosyonel regülasyonun bozulduğu 
ve KZVD’nin oluştuğunu ileri sürmüştür (18). Ailesel yüksek duygusal dışa-
vurum, ailede kendine zarar verme öyküsü, aile bireylerinde bir fiziksel 
veya ruhsal bozukluk bulunması ve aile bireylerinde alkol-madde kullanım 
bozukluğu olması ergenlerde KZVD ile ilişkili bulunmuştur (15,19,20). 
Olumlu ailesel ilişkilere sahip olan ergenlerin kendine zarar verme riski 
ise düşüktür (21). Aile ve arkadaşlarıyla problem yaşama, kendini yalnız 
hissetme, akran zorbalığına uğrama, KZVD öyküsü olan arkadaşların varlığı 
ergenlerde KZVD ile ilişkilidir (17,22,23,24,25,26). 

Kendine zarar verme davranışının amacını açıklamaya çalışan teoriler te-
melde KZVD’nin otonom (içsel) ve sosyal (kişilerarası) işlevlerine odak-
lanmıştır. Otonom işlevler duygu, düşünce ve duyumlardaki değişimlere 
yönelik, sosyal işlevler ise dış dünyadaki aile, arkadaş gibi çevresel sistem-
lere yönelik işlevleri ifade eder (27). Klonsky (28), KZVD işlevleriyle ilişki-
li yazını gözden geçirerek; en sık tekrar edilmiş olan ve deneysel bilgiye 
dayanan yedi işlevi; affekt regülasyonu, kendini cezalandırma, çözülmeyi 
önleme, özkıyımı önleme, heyecan arama, kişiler arası sınırlar ve kişiler 
arası etkileşim tanımlamıştır. İşlevleri inceleyen çalışmalara bakıldığında 
çoğu kişide KZVD’nın birden fazla işlevi olduğu tespit edilmiştir (29,30). 
Affekt regülasyonu çoğu çalışmada saptanan ve KZVD ile ilişkili en güçlü 
işlevdir (28). 

Kendine zarar verme davranışı, ergenlik döneminde başlamasına ve sık 
görülmesine karşın, KZVD olan ergenlerde bu davranışın doğasını ve ilişkili 
psikososyal risk etkenlerini inceleyen çalışmalar toplumumuzda az sayıdadır. 
Bu çalışmanın amacı KZVD olan ergenlerde bu davranışın doğası, işlevleri 
ve ilişkili bireysel/psikososyal risk etkenlerini saptamaktır.

YÖNTEM

Çalışma Örneklemi
Araştırmanın örneklemini, 2010-2011 eğitim yılında İzmir ili genelinde 
“kendine zarar verme davranışı yaygınlığını ve doğasını” belirlemek için 
yürütülen projeye katılan lise öğrencileri oluşturmuştur. İzmir ili merkez 
ilçelerde bulunan liselerde öğrenim gören toplam öğrenci sayısı 133760 
(özel okul: 6666); çevre ilçe liselerinde öğrenim gören toplam öğrenci 
sayısı 51411’dir (özel okul: 1102). İstanbul’da lise öğrencileri ile yapılan 

bir çalışmada, KZVD yaygınlığı %21,4 olarak rapor edilmiştir (31). Buna 
göre, ulaşılması planlanan örneklem büyüklüğü, %3 hata payı ve %99 güven 
aralığı alınarak ve %20 ulaşamama riski eklenerek 1500 öğrenci olarak 
bulunmuştur. Tabakalı örnekleme kullanılarak ulaşılması planlanan öğren-
ci sayısı önce çevre ve merkez ilçe nüfusu; daha sonra da Anadolu/Fen 
liseleri, düz liseler, meslek liseleri ve özel okulların toplam nüfusu doğrul-
tusunda paylaştırılmıştır. Ulaşılması gereken toplam okul sayısı İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünden alınan sınıf mevcudu bilgisi  göz önünde bulundurularak 
ve her okulda her düzeyden birer sınıfa ulaşılması hedeflenerek  (9., 10., 
11. ve 12. sınıflardan birer sınıf olacak şekilde) belirlenmiştir. Buna göre, to-
plam 18 lise (merkez ilçelerden 11 resmi okul ve 1 özel okul; çevre ilçele-
rden 6 resmi okul) saptanmıştır. Okullar ve okullarda ulaşılacak sınıflar, basit 
rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Bu araştırma kapsamında 18 
lisede ulaşılan toplam 1656 öğrenci proje çalışmasının tarama örneklemini 
oluşturmuştur. Çalışma öncesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yasal izin ve 
Üniversite Etik Kurul Onayı alınmıştır. Çalışmaya katılım öncesinde öğren-
ciler, sınıflarda çalışmanın odağı ve yöntemi ile çalışma sırasında gizlilik ve 
gönüllülük ilkeleri konusunda bilgilendirildi. Çalışmaya katılmaya gönüllü ol-
mayan öğrencilerin çalışma dışında kalabileceği ve de herhangi bir zamanda 
çalışmadan ayrılabileceği anlatıldı. Yalnızca onamı olan gençler çalışmaya 
dahil oldu.  

Çalışmada Kullanılan Veri Toplama Araçları
Kendine Zarar Verme Davranışı Envanteri (Inventory of 
Statements About Self Injury): Klonsky (32) tarafından geliştirilmiş 
ve geçerlik güvenilirlik çalışmaları yapılmış bir öz bildirim envanteridir. En-
vanterin birinci bölümü 12 ayrı kendine zarar verme davranışını ve ilişkili 
durumları (zarar verme sıklığı, yaşı, ağrı hissetme, durdurma isteği vb.), ikin-
ci bölümü de davranışın işlevlerini sorgular. Türkçe geçerlik ve güvenilirlik 
çalışması Bildik ve ark. (33) tarafından yapılmış ve KZVD değerlendirmede 
geçerli ve güvenilir bir araç olarak bildirilmiştir. 

Sosyodemografik Veri Formu: Mevcut çalışma için ergenlerin sosyo-
demografik özellikleri hakkında ve KZVD için risk oluşturabilecek durum-
lar hakkında veri toplama amacı ile yazarlar tarafından oluşturulmuştur.  

İstatistiksel Analiz
Araştırmadan elde edilen veriler Statistical Package for Social Sciences ver-
siyon 15,0 (SPSS Inc.; Chicago, IL, ABD) paket programı kullanılarak değer-
lendirilmiştir. Gruplar arası cinsiyet ve yaş farkı karşılaştırılmasında sırasıyla 
çapraz Ki-kare (Pearson Ki-kare) testi ve Student t testi kullanılmıştır. Nor-
mal dağılım göstermeyen sayısal değişkenler arasındaki ilişki Spearman ko-
relasyon testi ile değerlendirilmiştir. Bağımlı dummy değişkeni üzerine etkili 
risk faktörlerini saptayabilmek için lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. 
Bağımsız değişkenlerin tek başına etkisini görmek için önce tekli (univar-
ite) lojistik regresyon yapılmıştır. Anlamlı olan bağımsız değişkenler çoklu 
(multivarite) lojistik regresyona alınmıştır. Bağımlı sayısal değişkeni yordayıcı 
bağımsız değişkenlerin belirlenmesi için Multipl Lineer regresyon analizi 
kullanılmıştır (KZVD işlevlerinin kendine zarar verme sayısı üzerine etkisi-
nin değerlendirilmesinde). İstatistiksel olarak p<0,05 olan değerler anlamlı 
kabul edilmiştir. 

BULGULAR
Çalışmaya katılan 1641 ergenin %55,0’i kız (n=902); %45,0’i erkektir 
(n=739). Tüm grubun yaş ortalaması 16,61±1,26 bulunmuştur. 

Kendine Zarar Verme Davranışının Doğası 
Çalışmaya katılan 1656 ergenin %31,3’ü (n=519) hayatlarında en az 1 kez 
kendine zarar verdiğini belirtmiştir (SE=,011). KZVD sıklığı kız ve erkek 
öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemiştir 
(%33,3 vs. %29,6, ϰ²=2,468, p>0.05) KZVD öyküsü olan ergenlerin yaş 
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ortalaması 16,78±1,26, KZVD olmayan ergenlerin ise 16,53±1,26 bu-
lunmuştur (t=3,655, p<0.001) (34). KZVD’nın yaşlara göre dağılımı in-
celendiğinde 15 yaşındaki ergenlerin %278’si, 16 yaşındakilerin %261’i, 17 
yaşındakilerin %341’i, 18 yaşındakilerin %365’i ve 19 yaşındakilerin %40,7’si 
hayatlarında en az 1 kez kendine zarar verdiğini belirtmiştir (ϰ²=16776, 
p=0,02). Kendine ilk zarar verme yaşı ortalaması 13,3 ± 2,6 olarak bulun-
muştur (en küçük 5, en büyük 18). Ailesinin sosyoekonomik düzeyini kendi 
algısı doğrultusunda belirten 1607 ergenden, ailesini “fakir” olarak niteley-
enlerde KZVD öyküsü daha fazladır (%45,5). Bu oran “dar gelirli” grupta 
%34,5’i, “orta halli” grupta %30,1’i ve “zengin” grupta %28,6’dır. Gruplar 
arası fark istatistiksel anlamlılık düzeyindedir (ϰ²=7,899, p=0,048). KZVD 
ile ilgili bazı özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Kendine Zarar Verme Yöntemleri
Sorgulanan 12 KZVD yöntemi arasında “kendini sert bir yere çarpma veya 
kendine vurma” %15,6 ile en sık belirtilen KZVD yöntemi olmuştur. Bunu 
%14,7 ile “yara iyileşmesine engel olma” ve %13,8 ile “kendini kesme” 
izlemiştir. KZVD yöntemlerinin tüm örneklemde (n=1656) ve kendine 
zarar veren gençler arasında (n=519) görülme sıklığı Tablo 2’de göster-
ilmiştir. 

Kendine zarar verme yöntemleri öyküsü olan gençlerin kullandıkları yön-
temlerin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında; “saç kopartma” (ϰ²=9,289, 
p=0,03), “tırnaklama” (ϰ²=14,271, p<0,001), “yara iyileşmesine en-
gel olma” (ϰ²=5,632, p<0,001) ve “tehlikeli/zararlı madde içme/yutma” 
(ϰ²=5,127, p=0,025) kızlarda daha sık; “kendini sert bir yere çarpma veya 
kendine vurma” (ϰ²=18,934, p<0,001) ise erkeklerde daha sık bulun-
muştur.  Diğer KZVD yöntemlerinin sıklığı kız ve erkek cinsiyet arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark göstermemiştir. KZVD olan gençler arasında 
yöntemlerin sosyoekonomik düzeye göre dağılımına bakıldığında; aileler-
ini “fakir” olarak niteleyen grup, “tehlikeli/zararlı madde içme” dışındaki 
tüm diğer yöntemler için en yüksek oranların bulunduğu grup olmuştur. 
“Saç kopartma”, “kendini ısırma”, “cildi sert bir yere sürtme”, “yakma” ve 
“kendine iğne batırma” yöntemlerinde farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır 
(sırayla, ϰ²=9,002, p=0,029; ϰ²=14,072, p=0,003; ϰ²=13,980, p=0,003; 
ϰ²=18,895, p<0,001; ϰ²=14,356, p=0,002).

Kendine Zarar Verme Davranışı ile İlişkili Bireysel/Psikososyal 
Risk Faktörleri
Kendine zarar verme davranışı ilişkili risk faktörlerini aile ilişkili risk fak-
törleri, okul ve arkadaş çevresi ilişkili faktörler ve bireysel risk faktörleri 
şeklinde gruplandırıldı. Gruplarda, her bir faktörün ergenin kendine zarar 
verme riskini artırma yönündeki etkisi tek değişkenli analiz ile değerlendi-
rildi.  Daha sonra, grup içi faktörler birlikte etki ederken, her bir faktörün 
KZVD riskine etkisi çok değişkenli modelde değerlendirildi. Tablo 3’te aile 
ilişkili risk faktörleri, Tablo 4’te okul ve arkadaş çevresi ilişkili faktörler ve 
Tablo 5’te bireysel risk faktörlerinin KZVD üzerine etkisi tek değişkenli ve 
çok değişkenli modellerde sunulmuştur.

Kendine Zarar Verme Davranışının İşlevleri
Her bir işleve yönelik 3 soru vardır. Ölçeği KZVD’ı olan ergenler (n=519) 
doldurmuştur. Ergenlerin KZVD işlevlerini kullanma oranları Tablo 6’da 
verilmiştir. Kendine zarar verme sayısı ile KZVD işlevleri arasındaki ilişkiye 
Spearman korelasyon analizi ile bakılmıştır. Buna göre otonom (intraper-
sonal) işlevler kendine zarar verme sayısı r=,29, p=0,000 düzeyinde, sosyal 
işlevler (interpersonal) de r=,19 p=0,000 düzeyinde pozitif ilişki göster-
miştir. Artan kendine zarar verme sayısı özellikle otonom işlevlerin daha 
çok kullanılmasıyla ilişkili bulunmuştur (Tablo 6).

Otonom ve sosyal işlevlerin kendine zarar verme sayısı üzerine et-
kisini araştırmak üzere regresyon analizi yapılması planlanmıştır. Üç 
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Tablo 1. Kendine zarar verme davranışının özellikleri (n=519)

Özellik No (%)

Yaş (Ortalama±SS) 16,78±1,26

Cinsiyet 

Kız 300 (%57,8)

Erkek 219 (%42,2)

Başlama yaşı

Çocukluk (<10yaş) 31 (9,0)

Erken ergenlik (10-14yaş)188 (54,8) 

Orta ergenlik (15-16 yaş) 104 (30,3)

Geç ergenlik (17-19 yaş)  20 (5,8)

Sosyoekonomik düzeya

Fakir 25 (4,9)

Dar gelirli 148 (29,0)

Orta halli 319 (62,5)

Zengin 18 (3,5)

En son KZVD öyküsü

Son 1 yıl içinde 206 (61,1)

1 yıldan önce 131 (38,9)

Yaşam boyu sıklık

1-4 kez 81(15,6)

≥5 kez 438(84,4)

Kendine zarar verme dürtüsü ile KZVD arasındaki süre

1 saat içinde 355 (78,9)

1-3 saat içinde 58 (12,9)

3-6 saat içinde 5 (1,1)

6-12 saat içinde 7 (1,6)

12-24 saat içinde 3 (0,7)

1 günden sonra 22 (4,9)

KZVD sırasında başkalarının varlığı

Her zaman yalnız 322 (66,4)

Yalnız ya da başkalarının yanında 126 (26,0)

Her zaman başkalarının yanında 37 (7,6)

KZVD’nı sonlandırma isteği

Evet 359 (75,6)

Hayır 116 (24,4)

KZVD sırasında ağrı hissi

Her zaman 160 (33,0)

Bazen 210 (43,3)

Hiçbir zaman 115 (23,7)

KZVD şiddeti

Tıbbi yardım gerektirecek şiddette  86 (22,3) 
KZVD öyküsü var

Tıbbi yardım gerektirecek şiddette  299 (77,7) 
KZVD öyküsü yok

Yardım arayışı

Başkaları biliyor, ben anlattım 112 (29,2)

Başka kişiler şans eseri öğrendi 128 (33,4)

Kimse bilmiyor 143 (37,3)

SS: standart sapma; KZVD: kendine zarar verme davranışı
aErgenin kendi algısına göre sosyoekonomik düzey



Kabukçu Başay ve ark. Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışı Arch Neuropsychiatr 2017

Tablo 2. Kendine zarar verme yöntemleri ve sıklığı

 Tüm örneklemde KZVD grubunda 
 (n=1656)  (n=519)

KZVD yöntemi ≥1 kez (%) 1-4 kez (%) ≥5 kez (%) Toplam (%)

Kendini sert bir yere çarpma/kendine vurma 15,6 15,1 35,8 50,9

Yara iyileşmesine engel olma 14,7 9,2 37,7 46,9

Kendini kesme 13,8 25 19 44

Cilde harf/şekil kazıma 12,0 24,3 14,1 38,4

Tırnaklama 8,6 10,8 16,8 27,6

Çimdikleme 8,3 6,6 20,1 26,7

Kendini ısırma 7,9 9,1 16,2 25,3

Saç kopartma 6,2 6,7 15 21,7

Tehlikeli/zararlı madde içme/yutma 6,2 11,6 8,1 19,7

Kendine iğne batırma 4,6 6,3 8,3 14,6

Cildi sert bir yere sürtme 4,5 4,6 10 14,6

Yakma 3,2 6,4 3,8 10,2

KZVD: kendine zarar verme davranışı; n: sayı

Tablo 3. Aile ile ilişkili risk faktörleri

 n (%) OO (GA)
 KZVD yok (n=1037) KZVD var (n=519) Tek değişkenli model Çok değişkenli model
Aile bütünlüğü

Ebeveynler birlikte 926 (88,4) 386 (81,1) 1,78* 1,35
Parçalanmış 121 (11,6) 90 (18,9) (1,32-2,40) (0,95-1,92)

Ailede evlilik sorunu
Yok 1004 (91,1) 401 (78,8) 2,75*  1,83**
Var 98 (8,9) 108 (21,2) (2,04-3,70) (1,27-2,63)

Aile içinde şiddet
Yok 1073 (97,1) 452 (88,3) 4,45* 2.63*
Var 32 (2,9) 60 (11,7) (2,85-6,93) (1,57-4,41)

Ailede ekonomik sorun
Yok 847 (77,7) 337 (65,9) 1,80* 1,47***
Var 243 (222,3) 174 (34,1) (1,42-2,27) (1,12-1,93)

Göç öyküsü
Yok 777 (72,1) 323 (64,3) 1,43*** 1,25
Var 300 (27,9) 179 (35,7) (1,14-1,79) (0,97-1,63)

Ailede tıbbi hastalık 
Yok 905 (82,4) 404 (79,4) 1,21 0,98
Var 193 (17,6) 105 (20,6) (0,93-1,58) (0,71-1,349)

Ailede KZVD öyküsü
Yok 1084 (98,2) 474 (92,6) 4,34* 2,65***
Var 20 (1,8) 38 (7,4) (2,50-7,54) (1,36-5,17)

Ailede ruhsal hastalık
Yok 1054 (95,6) 464 (90,8) 2,17* 1,77****
Var 49 (4,49) 47 (9,2) (1,43-3,29) (1,06-2,95)

Ailede suç öyküsü
Yok 1072 (97,1) 471 (91,8) 2,98* 2,39***
Var 32 (2,9) 42 (8,2) (1,86-4,79) (1,34-4,26)

Ailede alkol kullanımı
Yok 918 (84,1) 390 (77,1) 1,57** 1,21
Var 173 (15,9) 116 (22,9) (1,21-2,05) (0,89-1,65)

KZVD: kendine zarar verme davranışı; n: sayı; OO: odds oranı; GA: güven aralığı
*p<0.001, **p=0.001, ***p<0.01, ****p<0.05



değişkenin normal dağılım göstermemesi nedeniyle, bunu sağlamak için 
karekök alınarak dönüştürme yapılmıştır (square root transformation). 
Dönüşümüm fonksiyonun anlamlılığı üzerine etkisi olmamıştır. Basit 
doğrusal regresyon analizi ile ayrı ayrı değerlendirildiğinde otonom işlevler 
(Beta: ,24, t=5,72, p=0,000) ve sosyal işlevler (Beta: ,18, t=4,23, p=0,000)  
kendine zarar verme sayısı üzerine istatistiksel olarak anlamlı derecede etki 
etmektedir. Kombine modelde, KZVD sayısı arttıkça, otonom işlevler daha 
fazla etki ederken, sosyal işlevlerin etkisi azalmaktadır (Tablo 7). 

TARTIŞMA
Çalışmaya katılan 1656 gencin %31,3’ü (n=519) hayatlarında en az 1 kez 
kendine zarar verdiğini belirtmiştir. KZVD sıklığı kız ve erkek öğrenciler 
( %33,3 vs. %29,6) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göster-
memiştir (34).  Kendine ilk zarar verme yaşı ortalaması 13,3 ± 2,6 olarak 
bulunmuştur. Diğer çalışmalarda da kendine zarar verme davranışının en 
sık 13-14 yaşlarında başladığı bildirilmiştir (8). Gençlerin %61,1’i en son 1 

yıl içinde, %38,9’u 1 yıldan önceki bir zamanda KZVD bildirmiştir. Avru-
pa’da yapılan çok merkezli bir çalışmaya göre;  son bir yıl içinde KZVD’nin 
yinelenmesi diğer kendine zarar verme yöntemlerine kıyasla, “kendini 
kesme” davranışı olanlarda daha sıktır. Ergenlerin %60’ı son bir yıl içinde, 
“kendini keme” davranışı bildirmiştir (11). Başka bir çalışmada ise er-
genlerin son bir yılda %46’sının en azından bir kez kendine zarar verdiği 
görülmüştür (7). 

Çalışmamızda gençlerin büyük bir çoğunluğu (%78,9) kendine zarar verme 
isteği duyduktan sonra 1 saat içinde KZVD’nı gerçekleştirmiştir. Bir çalış-
ma, ergenlerin %90’ının kendine zarar verme isteği oluştuktan sonra, 1 
saat içinde kendine zarar verdiğini göstermiştir (24). KZVD istek oluştuk-
tan birkaç saniye veya dakika sonra dürtüsel doğada gelişir (8,34). Bizim 
çalışmamız ve diğer çalışmalardaki bu bulgular KZVD’nın dürtüsel doğası-
na vurgu yapar. Bu çalışmada KZVD olan ergenlerin %23,7’si bu eylemleri 
sırasında hiç ağrı hissetmediğini belirtmiştir. Yapılan çalışmalarda KZVD 
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Tablo 4. Okul ve arkadaş çevresi ile ilişkili risk faktörleri

 n (%) OO (GA)

 KZVD yok (n=1037) KZVD var (n=519) Tek değişkenli model Çok değişkenli model

Akademik başarıª

İyi  572 (50,7) 179 (34,6) 1,94* 1,11

Kötü-orta 557 (49,3) 339 (65,4) (1,56-2,41) (0,84-1,48)

Lisede sınıf tekrarı

Yok 998 (89,5) 429 (83,1) 1,73* 1,47**

Var 117 (10,5) 87 (16,9) (1,28-2,33) (1,04-2,09)

Disiplin cezası alma

Yok 1022 (90,6) 373 (72,0) 3,74* 2,53*

Var 106 (9,4) 145 (28,0) (2,84-4,94) (1,85-3,46)

Devamsızlık sorunu

Yok 860 (77,5) 313 (61,1) 2,18*  1,31** 

Var 250 (22,5) 199 (38,9) (1,74-2,74) (1,01-1,71)

Öğretmen ilişkileriª

İyi  901 (79,9) 327 (63,1) 2,31* 1,30

Kötü-orta 227 (20,1)  191 (36,9) (1,84-2,91) (0,98-1,72)

Ders çalışma alışkanlığıª

İyi  461 (40,8) 116 (22,4) 2,39* 1,41**

Kötü-orta 669 (59,2) 403 (77,6) (1,88-3,03) (1,05-1,91)

Arkadaşlarda alkol kullanımı

Yok 545 (48,6) 145 (28,0) 2,42* 1,45***

Var 576 (51,4) 372 (72,0) (1,93-3,03) (1,12-1.89)

Arkadaşlarda madde kullanımı

Yok 1076 (95,3) 430 (83,0) 4,15*  1,62**

Var 53 (4,7) 88 (17,0) (2,90-5,94) (1,06-2,47)

Arkadaşlarda KZVD öyküsü

Yok 869 (77,4) 248 (48,2) 3,670* 2,52*

Var 254 (22,6) 266 (51,8) (2,938-4,584) (1,95-3,24)

Arkadaş ilişkileriª

İyi 1038 (92,1) 425 (82,0) 2,55* 2,02*

Kötü-orta 89 (7,9) 93 (18,0) (1,86-3,48) (1,42-2,88)

KZVD: kendine zarar verme davranışı; n: sayı; OO: odds oranı; GA: güven aralığı
*p<0.001, **p=0.001, ***p<0.01, ****p<0.05



olan ergenlerin %27-74’ünün bu eylemleri sırasında ağrı duymadığı belir-
tilmektedir (35). Bu durum, istismar, travma, emosyon regülasyonu, bağım-
lılık ve benzeri nedenlerle kendine zarar veren kişilerde ağrı işleme merke-
zlerinin bozulması ile açıklanmaktadır (36). Mevcut çalışmada KZVD olan 
gençlerin %22,3’ü en az 1 kez davranışın neticesinde tıbbi müdahale (ör: 
dikiş atılması, atel, alçı, sargı vb.) gerektiğini belirtmiştir. Avrupa’da yapılan 
bir çalışmada KZVD olan ergenlerin %12’sinin bu eylem sonrası hastaneye 
başvurduğu bildirilmiştir (11). Çalışmamızda tıbbi müdahale gerektirecek 
KZVD’nın yüksek olması; tıbbi müdahaleyi değerlendiren sorumuzun yal-
nızca hastane ya da acil servis başvurusu gerekliliğini değil; aynı zamanda 
daha basit birinci basamak tedavi müdahalelerini de içerecek şekilde (sağlık 
ocağı başvurusu; sargıya alma vb.) ele alınmasından kaynaklanmış olabilir. Bu 

çalışmada KZVD olan ergenlerin  %66.4’ü her zaman yalnızken bu eylemi 
gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Ergenlerin %62,7’si KZVD’dan başkalarının 
haberdar olduğunu ifade etmiştir. Avrupa’da çok merkezli bir ise bu oran 
%75 olarak bildirilmiştir (11). 

Sorgulanan on iki KZVD yöntemi arasında “kendini sert bir yere çarpma” 
veya “kendine vurma” %15,6 ile en sık belirtilen KZVD yöntemidir. Bunu 
%14,7 ile “yara iyileşmesine engel olma” ve %13,8 ile “kendini kesme” 
izlemiştir. Bazı çalışmalar toplum örnekleminde en sık görülen kendine 
zarar verme yönteminin “cilde harf veya şekil kazıma” olduğunu bildi-
rirken, diğer çalışmalar “sert bir yere vurma” ya da “kendini kesmenin” sık 
görüldüğünü belirtmiştir (10,11,12). 
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Tablo 5. Bireysel risk faktörleri

 n (%) OO (GA)

 KZVD yok (n=1037) KZVD var (n=519) Tek değişkenli model Çok değişkenli model

Sigara kullanımı

Yok 1017 (91,0) 348 (68,0) 4,79* 2,26*

Var  100 (9,0) 164 (32,0) (3,63-6,32) (1,53-3,34)

Alkol kullanımı

Yok 778 (71,0) 255 (49,6) 2,48* 1.32

Var  318 (29,9) 259 (50,4) (2,00-3,08) (0,98-1,77)

Madde kullanımı

Yok 1014 (99,0) 444 (94,3) 6,16* 0.84

Var  10 (1,0) 27 (5,7) (2,95-12,84) (0,33-2,10)

Eşyalara zarar verme

Yok 815 (74,6) 181 (36,0) 5,21* 3,36*

Var 278 (25.4) 322 (64,0) (4,15-6,54) (2,53-4,45)

Hayvanlara zarar verme

Yok 1008 (91,8) 412 (81,9) 2,47* 0,87

Var 90 (8,2) 91 (18,1) (1,80-3,38) (0,56-1,37)

Suça yönelik davranışlar 

Yok 968 (88,9) 351 (69,9) 3,44* 1,32

Var 121 (11,1) 151 (30,1) (2,63-4,50) (0,91-1,92)

Yanında kesici alet taşıma

Hayır 1020 (93,0) 371 (73,5) 4,78* 1,85**

Evet 77 (7,0) 134 (2,5) (3,52-6,48) (1,20-2,84)

Yaralanmayla neticelenen kavgaya karışma öyküsü

Yok 999 (91,1) 380 (75,8) 3,27* 1,36

Var 97 (8,9) 121 (24,2) (2,44-4.39) (0,89-2,06)

Tıbbi hastalık

Yok 975 (90,9) 421 (85,9) 1,63** 1,22

Var 98 (9,1) 69 (14,1) (1,17-2.26) (0,80-1,86)

Cinsel istismar öyküsü

Yok 1064 (97,8) 471 (94,2) 2,73* 1,79

Var 24 (2,2) 29 (5,8) (1,57-4,73) (0,85-3,73)

Fiziksel istismar öyküsü

Yok 961 (95,1) 362 (76,4) 6,06* 2,64*

Var 49 (4,9) 112 (23,6) (4,24-8,66) 1,69-4,13

KZVD: kendine zarar verme davranışı; n: sayı; OO: odds oranı; GA: güven aralığı
*p<0.001, **p=0.01



Aile ilişkili değişkenler değerlendirildiğinde, KZVD olan gençlerin daha yük-
sek olasılıkla parçalanmış aileden geldiği, ailelerinde daha fazla oranda evlilik 
sorunu yaşandığı, aile içi şiddet, ekonomik sorun ve göç etmiş olma olasılığının 
daha fazla olduğu ayrıca, ailede ruhsal hastalık, KZVD öyküsü, suça karışma 
öyküsü ve alkol kullanımının daha sık olduğu görülmüştür. Ailesinden ayrı ka-
lan ya da ailesi boşanmış ergenlerde KZVD’nin daha sık görüldüğünü bildiren 
çalışmaların yanı sıra; farklılık bildirmeyen çalışmalar da vardır (7,36). Ebev-
eyn geçimsizliği olan ergenler, olmayanlara göre daha sık özkıyım girişimini 
de içeren şekilde kendine zarar vermektedir (38). Finlandiya’da yapılan bir 
çalışmada, aile içi şiddetin ergenlerin kendine zarar vermesi ile ilişkili olduğu 
saptanmıştır (39). Aile ortamında tartışma, şiddet, uygun duygusal iklimin 
sağlanamaması ve istismar gibi sorunlar doğrudan ya da dolaylı yoldan emo-
syonel regülasyonda bozulma ile KZVD gelişimine yol açar (40).  KZVD olan 
ergenlerin ailelerinde kendine zarar verme öyküsü, KZVD olmayan ergen-
lere göre daha sıktır (15,20). Çalışmamızda, ailede kendine zarar verme 
öyküsü KZVD için risk faktörü olarak saptanmıştır. Ailesinde KZVD öyküsü 
olan ergenlerin, kendine zarar verme riski yaklaşık 2,4 kat artmaktadır. Bir 
çalışmada, ailede KZVD varlığının erkek ergenlerde kendine zarar verme ris-
kini 3,3 kat; kızlarda ise 2,8 kat arttırdığı gösterilmiştir (41). Benzer şekilde; 
diğer bir çalışma da ailede KZVD varlığında, erkek ve kız ergenlerde KZVD 

için riskin 3,2 kat arttığını ileri sürmüştür (42). İngiltere’de yapılan bir çalışma-
da, ailede KZVD öyküsü olmasının, erkek ergenlerin kendine zarar verme 
riskini 9 kat artırdığını bulmuştur (43).  

Okul hayatı ilişkili etmenler değerlendirildiğinde, KZVD olan gençlerin ver-
meyenlere kıyasla, okul başarısının daha düşük, ders çalışma alışkanlığının 
daha kötü ve lisede sınıf tekrarı öyküsünün daha fazla olduğu; daha fazla 
disiplin ve devamsızlık sorunu yaşadığı ve öğretmen ilişkilerini daha kötü al-
gıladığı görülmüştür. Tek değişkenli modelde ayrı ayrı değerlendirildiğinde, 
yukarıda bahsedilen etmenlerin tümünün KZVD’nı artıracak yönde risk 
oluşturduğu bulunmuştur. Özellikle okulda disiplin cezası almış olma 
öyküsü KZVD riskini önemli oranda (3,7 kat) artırmaktadır Arkadaş ilişkili 
etmenlere bakıldığında, okul ilişkili etmenlere benzer şekilde, arkadaş ilişkil-
erini daha olumsuz algılayan, arkadaşları arasında alkol/madde kullanımı ve 
KZVD öyküsü daha fazla olan gençlerin kendine zarar verme riskinin daha 
fazla olduğu bulunmuştur.  Arkadaşlar arasında madde kullanan ve kendine 
zarar veren gençler arttıkça KZVD riski artmaktadır. Okul ve arkadaş ilişkili 
değişkenlerin tümü çok değişkenli modelde regresyon analizi ile değer-
lendirildiğinde, lisede sınıf tekrarı almış olma, disiplin cezası almış olma, 
devamsızlık sorunu yaşama, olumsuz ders çalışma alışkanlığı, arkadaşlarda 
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Tablo 6. Ergenlerde KZVD işlevlerinin kullanım yüzdeleri ve işlevlerin toplam KZVD sayısı ile ilişkisi

 Toplam uyguna (%) Uygun değil (%) Kendine zarar verme sayısı ile ilişkisib

Otonom işlevler (Intrapersonal)   

Affekt regülasyonu 67,9 32,1 ,31****

Kendini cezalandırma 41,7 58,3 ,24****

Çözülmeyi önleme 36,8 63,2 ,22****

Özkıyımı önleme 35,6 64,4 ,15***

İntikam alma 35,1 64,9 ,17****

Sıkıntıyı etiketleme 46,4 53,6 ,20****

Toplam otonom işlevler   ,29****

Sosyal işlevler (Interpersonal)   

Kişiler arası sınırlar 29,0 71,0 ,17****

Kişiler arası etkileşim 29,0 71,0 ,08*

Akranlarla bağ kurma 13,4 86,6 ,05

Kendiyle ilgilenme 30,2 69,8 ,14***

Heyecan arama 22,1 77,9 ,13**

Dayanıklılık 39,2 60,8 ,17***

Özerklik 28,4 71,6 ,20****

Toplam sosyal işlevler   ,19****

KZVD: kendine zarar verme davranışı 
aİlgili işlevi sorgulayan maddeleri “çok uygun” ve “kısmen uygun” şeklinde yanıtlayan bireylerin toplam puanıdır
bSpearman Korelasyon analizi 
****p<.001, ***p=.01, **p<.01,*p<.05

Tablo 7. Kendine zarar verme davranışı otonom ve sosyal işlevlerinin zarar verme sayısı üzerine etkisi

Kendine zarar verme sayısı  

 B Beta t p

Sabit 3,39  4,36 0,000

Otonom işlevler toplam puan 1,22 ,22 3,80 0,000

Sosyal işlevler toplam puan ,01 ,02 ,46 ,646

Lineer regresyon analizi
R2=068 F(2,514)=16,44, p<,001



alkol kullanımı, arkadaşlarda madde kullanımı, arkadaşlarda KZVD varlığı ve 
olumsuz arkadaş ilişkileri istatistiksel anlamlılığını korumuştur. Özellikle di-
siplin cezası almış olma ve arkadaşlarda KZVD varlığı, KZVD riskini artıran 
önemli etmenler olarak bulunmuştur (sırasıyla, OR: 2,53, %95 CI:1,85-
3,46; OR: 2,52, %95 CI:1,95-3,25). Bir çalışmaya göre erkek ergenlerde 
kendine zarar veren arkadaşa sahip olma KZVD riskini 4,9 kat; kızlarda ise 
3,1 kat yükseltmiştir (40). KZVD olan arkadaşlara sahip olmanın, “bulaşma 
yoluyla” ergenlerde KZVD gelişimine neden olduğu öne sürülür (26). Bazı 
ergenlerin ise, benzer arkadaşlar bulma ya da sosyalleşmek amacıyla ken-
dine zarar verdikleri belirtilmektedir (28). KZVD olan ergenlerin değer-
lendirildiği toplum örneklemli çalışmalarda da, çalışmamıza benzer şekilde 
okul sorunları KZVD ile ilişkili bulunmuştur (44,45). 

Gencin kendisi ile ilişkili risk faktörleri incelendiğinde, sigara, alkol ve mad-
de kullanımı, eşyalara zarar verme, hayvanlara zarar verme, suç içeren 
davranışta bulunma, yanında kesici alet taşıma, yaralanmayla neticelenen 
kavgaya karışma öyküsü, tıbbi hastalık varlığı ile cinsel ve fiziksel istismar 
öyküsünün KZVD olan riskini artırdığı bulunmuştur. Ergenlerin kendisi ile 
ilişkili faktörlerin ortak etkisini değerlendirmek amacıyla çok değişkenli 
modelde yapılan değerlendirmede,  sigara kullanımı, eşyalara zarar verme, 
yanında kesici alet taşıma ve fiziksel istismar öyküsü istatistiksel anlamlılığını 
sürdürmüştür (Sırayla OR:2,26, CI:1,53-3,34; OR:3,36, CI: 2,53-4,45; 1,85, 
CI:1,20-2,84; OR:2,64, CI:1,69-4,13). KZVD olan ergenlerin değerlendi-
rildiği bir alan çalışmasında; sigara kullanan kız ergenlerin KZVD riskinin 
kullanmayanlara göre yaklaşık 2-3 kat fazla olduğu bulunmuştur (44). 
Fiziksel istismarın KZVD için bir risk faktörü olduğunu gösteren az sayı-
da çalışmadan birisi, ülkemizde Zoroğlu ve ark. (31) tarafından yapılan 
çalışmadır. Bu çalışmada; KZVD’ı olan ergenlerin %28’inde fiziksel istismar 
bulunmuştur. Bu çalışmaya benzer şekilde, çalışmamızda; KZVD’ı olan er-
genlerin %30’u fiziksel istismara uğradığını belirtmiştir.  Zoroğlu ve ark. 
(31) yaptığı çalışmada örneklemin tamamının %34’ü, intihar girişiminde 
bulunanların %80’i, kendine zarar verenlerin %59’u fiziksel, duygusal, cinsel 
istismar ve ihmalden en az birini yaşadığını bildirmiştir. Çalışmamızda bulu-
nan davranım bozukluğu belirtileri toplum örneklemli çalışmalarda, çeşitli 
ölçeklerle değerlendirilen dikkat, impulsivite ve davranış problemleri ile 
KZVD arasında bulunan ilişki ile uyumludur (10,46,47). Dürtüsellik; KZVD 
ve yıkıcı davranış bozukluklarında merkezi bir rol oynamaktadır (48,49). Bu 
durum çalışmamızda KZVD ile yıkıcı davranış bozuklukları belirtileri arasın-
da bulduğumuz bu ilişkiyi açıklayabilir.

Kendine zarar veren ergenler arasında en sık belirtilen KZVD işlevi “affekt 
regülasyonu” olmuştur, bunu “sıkıntıyı etiketleme” ve “kendini cezalandırma” 
izlemiştir. Çalışmaların büyük kısmında çalışmamıza benzer şekilde KZVD ile 
en yüksek ilişki “affekt regülasyonu” ile bulunmuştur (27).  En az belirtilen 
KZVD işlevi de, “akranlarla bağ kurma”dır. KZVD işlevleri, KZVD sayısı ile 
ilişkili bulunmuştur. Özellikle KZVD sayısı arttıkça otonom işlevlerin (en çok 
“affekt regülasyonu”) kullanımı artmaktadır (36). Yazın bilgisi araştırıldığın-
da, direkt olarak “sıkıntıyı etiketleme” işlevini değerlendiren bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. KZVD sayısı ve “sıkıntıyı etiketleme” arasında, orta düzey-
de (r=,34) pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgu, yazındaki kendine zarar 
verme sayısı arttığında KZVD işlevlerinin, özellikle otonom işlevlerin kul-
lanıldığı bilgisiyle uyumludur (50). Kendine zarar verme sayısı arttıkça “kend-
ini cezalandırma” işlevinin daha fazla kullanıldığına dair orta düzeyde (r=,32) 
bir ilişki bulunmuştur.  Klonsky, yazındaki KZDV işlevleri ilişkili araştırmalar-
da, on bir çalışmadan altısının “kendini cezalandırma” işlevini güçlü biçimde 
desteklediğini; beşinde ise orta derecede destek olduğunu belirtmiştir (28). 

Otonom ve sosyal işlevler ayrı ayrı değerlendirildiğinde, artan kendine zarar 
verme davranışı sayısı üzerine etki ettiği, başka bir ifade ile KZVD sayısı art-
tıkça işlevlerin daha fazla kullanıldığı bulunmuştur. Otonom ve sosyal işlevlerin 
KZVD sayısı üzerine birlikte etkisini değerlendirme amacı ile çoklu doğrusal 

regresyon ile analiz yapıldığında; otonom işlevler istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur. Buna göre, KZVD sayısı arttıkça otonom işlevler daha fazla etki 
ederken, sosyal işlevlerin etkisi azalmaktadır. Bu bulgu, beklenilen bir bul-
gudur. Klonsky ve Onlino KZVD tanımlayıcı özelliklerine göre 4 grup oluştu-
rarak yaptığı çalışmada, buna paralel bir bulguya ulaşmıştır. Yazarlar, daha 
hafif gruplarda hem otonom hem de sosyal işlevlerin kullanıldığını; ancak ağır 
gruplara doğru gidildikçe sosyal işlevlerin daha az kullanılmaya başlandığını; 
ağır grupta (4. grup) ise neredeyse tamamen otonom işlevlerin kullanıldığını 
belirtmiştir (36). Somer ve ark. (34) da benzer bulguları Türk örnekleminde 
raporlamışlardır. Bu çalışmalara göre, KZVD klinik görünümüne göre, hizmet 
ettiği işlevler farklılaşmaktadır (34,36). 

Sonuç olarak Türkiye’nin yaklaşık 4 milyon nüfusu ile üçüncü büyük ilinde 
representatif bir örneklemde liseli gençler arasında KZVD doğası, işlevleri ve 
ilişkili risk faktörlerinin değerlendirildiği bu çalışmada, en sık kullanılan KZVD 
yöntemi kendini sert bir yere vurma/çarpma olarak belirlenmiştir. KZVD 
davranışı ile ilişkili çeşitli risk faktörleri değerlendirilmiş, bunlar arasında aile 
içi şiddet, ailede KZVD varlığı, ailede suç öyküsü, okulda disiplin cezası almış 
olma öyküsü, arkadaşlar arasında KZVD, olumsuz algılanan arkadaş ilişkileri, 
sigara kullanımı, eşyalara zarar verme ve fiziksel istismar öyküsünün KZVD 
riskini önemli oranda artırdığı görülmüştür. Ergenler en sık olumsuz duygu-
larla başa çıkabilmek amacıyla kendine zarar vermektedir. Kendine zarar 
verme sayısı arttıkça KZVD işlevleri daha çok kullanılmakta, özellikle oto-
nom işlevler önem kazanmaktadır. Toplum örnekleminde yapılacak gelecek 
çalışmalar, ergen yaş grubunda KZVD’nin doğası, risk faktörleri ve işlevleri 
konusundaki bilgilerimizi artırmaya hizmet edecektir.  
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