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ÖZET

Çocuk ve ergen adli vakalarda karışıldığı iddia olunan suç tipleri ile benlik saygısı ve
depresif belirtiler arasındaki ilişki
Amaç: Bu araştırmada “suçlu çocuk yoktur, suça sürüklenen çocuk vardır” fikrinden yola çıkılarak farklı suçlar
isnat edilerek Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine getirilen çocuk ve ergenler depresyon,
benlik saygısı ve çeşitli sosyodemografik faktörler açısından incelenmiştir.
Yöntem: Şubat 2012-Şubat 2013 tarihleri arasında Muş Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Polikliniğine adli psikiyatrik muayene amacıyla getirilen, işlemiş oldukları iddia edilen suçlara yönelik
cezai ehliyeti olup olmadığı sorulan çocuk ve ergenlerin dosyaları geriye dönük olarak taranmıştır. Hırsızlık,
kasten yaralama ve terör örgütü propagandası yapma suçlamalarıyla getirilen çocuklar üç grubu oluşturmuştur.
Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) ve Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği (CBSÖ) puanları karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Gruplar arasında ÇDÖ ve CBSÖ puanları arasında farklılık olduğu izlenmiş, yapılan post hoc
karşılaştırmalarda kasten yaralama iddiası ile getirilen grubun ÇDÖ puanının diğer iki gruba göre daha düşük
olduğu, CBSÖ puanının ise hırsızlık yaptığı iddiası ile getirilen gruptan anlamlı olarak daha yüksek olduğu, terör
örgütü propagandası yapmış olma iddiası ile gönderilenlerden ise anlamlılığa yakın düzeyde yüksek olduğu
saptanmıştır.
Sonuç: Olguların gönderilme nedenleri ile ÇDÖ ve CBSÖ puanları arasında farklılık olduğu izlenmektedir.
Özellikle kasten yaralama iddiası ile gönderilenlerin depresif belirtilerinin daha az, benlik saygılarının daha
yüksek olduğu, bu araştırmada izlenmektedir. Bu bulgu, aslında çocuk suçluluğunda çok farklı etiyolojilerin
farklı suçlara yönlenme konusunda etkili olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar kelimeler: Adli psikiyatri, benlik saygısı, çocuklar, çocuk suçluluğu, depresyon, ergenler
ABSTRACT

The relationship of the type of alleged crime with self-esteem and depressive
symptoms in juvenile delinquents
Objective: Stemmed from the idea of “there is no juvenile delinquent, but rather there are juveniles draged
to crime”; the children and adolescents who have been referred to Mus State Hospital Child and Adolescent
Psychiatric outpatient clinic with different alleged crime types were examined retrospectively, in terms of
depression, self-esteem, and various socio-demographic factors.
Methods: The study was conducted retrospectively on children and adolescents who were referred to Mus
State Hospital between February 2012 and February 2013 for the purpose of forensic psychiatric examination
to assess their criminal responsibility regarding the alleged crimes. The children formed three groups of
alleged crime types; theft, malicious wounding and terrorist propaganda. Child Depression Inventory (CDI)
and Coopersmith Self-Esteem Scale (CSEI) scores were compared.
Results: There was a difference between the CDI and CSEI scores of the groups. In post hoc comparisons,
the CDI score of the alleged malicious wounding group was lower than the other two groups. CSEI score
was significantly higher than the alleged theft group, and almost significantly higher than the alleged
terrorist propaganda group.
Discussion: It is observed that there is a difference in terms of CDI and CSEI scores between the groups of
alleged crime type. In particular, the CDI scores of the alleged malicious wounding group were lower and
their self-esteem was higher than the other two groups. This finding suggests that diverse etiologies may
have been effective in directing different crime types in juvenile delinquency.
Keywords: Adolescents, children, depression, forensic psychiatry, juvenile delinquency, self esteem
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GİRİŞ

S

uç, topluma zarar verdiği ya da tehlikeli olduğu
yasa koyucular tarafından kabul edilen ve kanunda
açık bir şekilde tanımlanan eylem ve hareketlerdir (1).
Çocuk suçluluğu ise reşit olmayanın suçluluğu olarak
tanımlanmaktadır. Türk Ceza Kanunu (TCK) 6.
Maddesine göre çocuk henüz 18 yaşını doldurmamış
kişidir. TCK 31. Maddesi çocukluğu, 0-12, 12-15, 15-18
olmak üzere üç yaş grubuna ayırmıştır. Buna göre fiili
işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış kişilerin ceza
sorumluluğu yoktur. Fiili işlediği sırada 12 yaşını bitirmiş ancak 15 yaşını doldurmamış olan kişinin, fiilin
hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. İşlediği
fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille
ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında cezada indirimler uygulanır. Eğer kişi fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş,
18 yaşını doldurmamış ise yine ceza süresinde indirim
söz konusudur (2).
Tüm gelişmiş toplumlarda olduğu gibi ülkemizde
de “suçlu çocuk” olmadığı, “suça sürüklenen çocuk”
olduğu görüşü hâkimdir. Suça sürüklenen çocuklar,
doğduklarından itibaren suçlu değildirler, yaşadıkları,
onları suç işlemeye yatkın hale getirir. Fiziksel, duygusal ya da cinsel travmaya, ihmale maruz kalan çocuklar
daha fazla hasar almamak için artık insanlara güvensizlik ve korku gözüyle bakmaya başlarlar (3). Yıllar içinde
maruz kaldıkları ya da şahit oldukları çeşitli travmalar
beyinlerinde nöral işlemlemeyi bozarken (4), onları
daha saldırgan bir duruma getirebilir (5).
Çocuk ergenlerin suça sürüklenmesi, multifaktoriyel etiyolojiye bağlanmıştır; bireysel özelliklerin aile,
akran ilişkileri, okul ortamı ve içinde yaşanılan toplumun özellikleri ile etkileşmesi sonucu ortaya çıkmaktadır (6). Suç işlemeye giden süreçte, bireysel faktörlerden en öne çıkanı, çocukluk döneminde davranım
bozukluğu ile kendini gösteren antisosyal davranış kalıbıdır (7).
Antisosyal davranışın ailesel risk faktörleri ebeveyn
gözetiminin zayıf olması, ebeveyn çatışması ve boşanması, evde antisosyal ebeveyn figürünün bulunması,
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annenin çocuğunu doğurduğu zamanki yaşı, düşük
sosyoekonomik düzeyde, geniş ailede yaşamak, ebeveyn madde bağımlılığı, annenin ruhsal hastalığı, aile
içi şiddet olduğu gösterilmiştir (8,9). Çocukluk dönemindeki bazı faktörler suç işlemedeki sürekliliği açıklayabilmektedir (3,10).
Yapılan araştırmaların büyük bir bölümünde çocuk
suçluluğu bir bütün olarak ele alınmıştır (11). Ancak
işlenmiş olan suç tipine göre farklı risk faktörlerini
inceleyen araştırmalar az sayıda ve daha çok madde
kullanımı ve cinsel suçlara yöneliktir (12-14). Örneğin
madde kullanımının şiddet suçlarıyla ilişkili olduğu
(15,16), suç işlemenin kronikleşmesinin yordayıcısı
olduğu gösterilmiştir (17). Yapılmış araştırmalardan
yola çıkarak farklı suçlara sürüklenen çocuklarda, farklı
sosyodemografik özelliklerin olabileceği, bu çocukların depresif belirtiler ve benlik saygısı açısından da
farklı olabileceği görüşü bu araştırmanın hipotezini
oluşturmuştur.
Böylelikle bu araştırmada işlenmiş olduğu iddia edilen suçun niteliğine göre çocuk-ergenler gruplandırılarak sosyodemografik özellikler, depresyon ve benlik
saygısı açısından incelenmiştir.
YÖNTEM
Araştırma Şubat 2012- Şubat 2013 tarihleri arasında Muş Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Polikliniğine adli psikiyatrik muayene
amacıyla getirilen, işlemiş oldukları iddia edilen suçların hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin gelişip gelişmediği
sorulan çocuk ve ergenlerin dosyaları geriye dönük
taranarak yürütülmüştür. Psikiyatrik muayenesi yapılan olguların başvuran tüm okul çağı çocuklar için
doldurulan Sosyodemografik Veri Formu, klinisyen
tarafından, okuma yazma bilenlerin doldurduğu
Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) ve
Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği (CBSÖ) olgular
tarafından doldurulmuştur. Bu süreçte adli psikiyatrik
muayene için getirilen ancak formları dolduramamış
olan 17 çocuğun dosyaları araştırmaya dahil edilmemiş, ölçekler uygulanmış olan toplam 129 olgu değerlendirmeye alınmıştır. Bu olgulardan 40’ı hırsızlık
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Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği (CBSÖ): İki
basamaklı yanıt çizelgesi üzerinden değerlendirilen 25
maddelik ölçek Coopersmith (20) tarafından geliştirilen
bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Bu ölçekten alınabilecek en düşük puan “0” en yüksek puan “100” olup,
alınan puanlar yükseldikçe özsaygı da yükselmektedir.
Türkiye’deki geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Turan
ve Tufan (21) tarafından yapılmıştır.

(%31.0), 39’u kasten yaralama (%30.2), 32’si terör
örgütü propagandası yapmak gibi suçlar (%24.8), 18’i
ise (%14.0) diğer suçlar nedeniyle gönderilmişlerdir.
Diğer suçlar mala zarar verme, ehliyetsiz araç kullanma, parada sahtecilik, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, şantaj ve kamu kurumu aleyhine dolandırıcılıktır.
İstatistiksel değerlendirmeler hırsızlık, terör ve kasten
yaralama suçlarına karışmış oldukları iddia edilen
çocuk-ergenlerin verileri kullanılarak yapılmıştır.
Farklı suç işlemiş olduğu iddia edilen diğer 18 olgu
istatistiksel analizlere alınmamıştır.

İstatistiksel Analiz
Araştırmada elde edilen veriler SPSS 17.0 programına girilerek istatistiksel değerlendirmeleri yapılmıştır.
Gruplar arasında bazı sosyodemografik özellikler açısından karşılaştırmalar yapılırken ki kare testi kullanılmıştır. Olguların işlemiş oldukları iddia edilen suç tipine göre yaş, anne-baba yaşı, kardeş sayısı, doğum sırası, ÇDÖ ve CBSÖ puan ortalamaları açısından karşılaştırılması yapılırken, öncelikle Kolmogorov Smirnov
testi uygulanmış, normal dağılıma uyan ölçümsel verilerin karşılaştırılmasında Varyans Analizi (ANOVA)
testi uygulanmıştır. ÇDÖ ve CBSÖ puan ortalamalarının gruplar arasında farklılık gösterdiği izlenmiştir.
Post hoc karşılaştırma amacıyla Tukey HSD testi
uygulanmıştır. Normal dağılıma uymayan ölçümsel
veriler Kruskall Wallis Varyans Analizi ile gruplar arasında karşılaştırılmıştır.

Ölçekler
Sosyodemografik Veri Formu: Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine getirilen her
çocuk için rutin doldurulan, yarı yapılandırılmış bir
görüşme formudur. Olgulara ait yaş, cinsiyet, eğitim
durumu, anne babalarına ait yaş, eğitim durumu, meslek, sigara kullanım özellikleri, akraba olup olmadıkları, kardeş sayısı, olgunun kaçıncı çocuk olduğu, evin
kira olup olmadığı, evde kaç kişi yaşadıkları, sigara ve
diğer madde kullanımları, çalışma durumlarını içermektedir.
Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ): 6-17
yaş arası çocukların kendini değerlendirme ölçeğidir.
Çocukluk depresyonunu araştırmada kullanılmaktadır (18). Bu ölçeğin Türkçeye uyarlaması 1991 yılında Öy (19) tarafından yapılmıştır. Ölçek 27 maddeden oluşmakta ve her madde için üç değişik seçenek
bulunmaktadır. Çocuktan son iki hafta için kendisine
en uygun cümleyi seçmesi istenir. Kesim puanı 19
olarak belirlenmiştir.

BULGULAR
Suça sürüklenen çocukların yaşları açısından aralarında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0.90).
İşlemiş oldukları iddia edilen suçlara göre olguların
sosyodemografik özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur
(Tablo 1).

Tablo 1: İşlemiş olduklar iddia edilen suça göre olguların sosyodemografik özellikleri
Hırsızlık

Kasten Yaralama

n

%

n

Cinsiyet Erkek

40

100.0

Okula devam etmeme

12

30.0

Terörle Mücadele
Kanununu İhlal Suçları
%

χ2

%

n

p

38

97.4

30

93.8

2.645

0.26

5

12.8

9

28.1

3.803

0.14

Akraba evliliği

11

27.5

15

33.4

9

28.1

2.393

0.66

Anne ve babalarıyla birlikte yaşama

30

75.0

31

79.4

28

87.5

1.218

0.54

Sigara kullanımı

26

65.0

23

58.9

18

56.2

0.617

0.73
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Tablo 2: Olguların işlemiş oldukları iddia edilen suç tipine göre yaş, anne- baba yaşı, kardeş sayısı, doğum sırası,
ÇDÖ ve CBSÖ puan ortalamaları açısından karşılaştırılması1
Hırsızlık

Kasten Yaralama

Terör Suçları

2

p

F or χ

Ortalama

SS

Ortalama

SS

Ortalama

SS

Yaş

13.7

1.4

13.8

1.1

13.8

1.7

0.90

0.793

Anne yaşı

39.7

7.3

40.2

6.8

42.4

8.5

0.40

0.393

Baba yaşı

45.9

6.9

46.1

8.5

44.7

8.6

0.80

0.948

Kaçıncı çocuk

4.2

2.4

3.9

3.0

3.5

2.6

0.26

2.726

Ev nüfusu

7.2

2.5

6.6

2.0

7.2

2.3

0.44

0.315

Kardeş sayısı

6.6

2.5

6.2

2.7

6.5

2.5

0.71

1.808

ÇDÖ

13.7

8.4

9.2

7.4

14.6

7.1

0.01*

0.082

CBSÖ

60.3

20.0

70.8

16.1

61.2

17.6

0.02*

0.127

1ANOVA

veya Kruskall Wallis Testleri uygulanmıştır. 2ANOVA uygulanan parametrelerde F değeri, Kruskal Wallis testi için ki kare değeri raporlanmıştır.
*p<0.05, SS: Standart sapma, ÇDÖ: Çocuklar için Depresyon Ölçeği, CBSÖ: Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği

Tablo 3: ÇDÖ ve CBSÖ puan ortalamalarının gruplar
arasında farklığının post hoc analiz sonuçları1
ÇDÖ
Hırsızlık

Kasten Yaralama

Terörle mücadele
kanununu ihlal suçları

Suç tipi

p

Kasten Yaralama

0.03*

Terör

0.90

Hırsızlık

0.03*

Terör

0.01*

Hırsızlık

0.90

Kasten Yaralama

0.01*

Kasten Yaralama

0.03*

Terör

0.97

Hırsızlık

0.03*

Terör

0.08

Hırsızlık

0.97

Kasten Yaralama

0.08

CBSÖ
Hırsızlık

Kasten Yaralama

Terörle mücadele
kanununu ihlal suçları
1Tukey

HSD post hoc analizi uygulanmıştır. *p<0.05,
ÇDÖ: Çocuklar için Depresyon Ölçeği, CBSÖ: Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği

Hırsızlığa karıştığı iddia olunan çocuklardan 3’ünün
anne babası ayrı yaşıyor, 5’inin babası vefat etmiş,
2’sinin babası cezaevinde idi. Kasten yaralama suçuna
karıştığı iddia olunan çocuklardan 3’ünün anne babası
ayrı yaşıyor, 1’inin annesi, 3’ünün babası vefat etmiş,
1’inin babası cezaevinde, 2’sinin de babasının iki eşi
vardı. Terör ile ilişkili suçlara karıştığı iddia olunan
çocuklardan 1’inin anne babası ayrı yaşıyor, 1’inin
annesi, 1’inin babası vefat etmiş, 1’inin babası cezaevinde, 2’sinin de babasının iki eşi vardı.
Olgular işlemiş oldukları iddia edilen suç tipine göre
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yaş, anne- baba yaşı, kardeş sayısı, doğum sırası, ÇDÖ
ve CBSÖ puan ortalamaları açısından karşılaştırılmışlardır. Sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. ÇDÖ ve
CBSÖ puan ortalamaların gruplar arasında istatistiksel
olarak farklı olduğu görülmüştür. Yapılan Tukey HSD
post hoc analizi ile hangi gruplar arasında farklılık olduğu saptanarak Tablo 3’te sunulmuştur. Buna göre kasten yaralama iddiasıyla gönderilen grubun ÇDÖ puanları anlamlı şekilde hırsızlık ve terör örgütü propagandası yapma iddialarıyla gönderilen gruplardan daha
düşüktür. CBSÖ puanları ise kasten yaralama grubunda hırsızlık iddiasıyla gönderilen gruptan anlamlı derecede, terör örgütü propagandası yapma iddiasıyla gönderilen gruptan da anlamlılığa yakın derecede daha
yüksektir.
TARTIŞMA
Bu araştırmada işlenmiş olduğu iddia edilen suç
tipine göre çocuk ve ergenler gruplandırılarak sosyodemografik özellikler, depresyon ve benlik saygısı açısından incelenmiştir.
Bu araştırmada işlemiş olduğu iddia edilen fiilin
hukuki anlamını yeterince algılayıp algılayamadığı ve
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip
gelişmediği sorulan ve farklı suçlar isnat edilerek polikliniğe gönderilen çocuklar incelenmiştir. Çocuk ergen ruh
sağlığı ve hastalıkları polikliniklerine adli makamlarca
gönderilen olguların çoğu çocuğun cezai ehliyetinin
olup olmadığının değerlendirilmesi amacını taşır (22).
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Gönderilen olgular karıştıkları iddia edilen suç tiplerine
göre gruplandırıldığında, gruplar arasında yaş, cinsiyet
açısından farklılık olmadığı, çoğunluğunun erkek olduğu izlenmiştir. Erkeklerin genel olarak daha fazla suça
karıştıkları (10,23), daha saldırgan suç işledikleri (24)
literatürde bildirilmektedir. En sık suça karışma yaşlarının da 14-16 yaşlar olduğu bilinmektedir (10).
İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da hırsızlık ve
terör örgütü propagandası yapma suçları nedeniyle
getirilen çocukların neredeyse üçte birinin okula
devam etmediği izlenmektedir. Bunun bir nedeninin
olguların düşük anne-baba eğitimi olan düşük sosyoekonomik düzeylerden gelmesi olabilir. Ancak araştırmalar suça karışan çocuk ve ergenlerin okuma yazma
becerilerinin, alıcı ve ifade edici dil becerilerinin suça
karışmamış akranlarından daha düşük olduğunu göstermektedir (25,26).
Her üç grupta da olguların neredeyse 1/4’ünün herhangi bir nedenle tek ebeveyniyle birlikte yaşadığı
izlenmektedir. Aile işlevselliğinin bozuk olması, ebeveyn boşanması gibi kaotik aile durumlarının tekrarlayan suçlar işleme riskini arttırdığı daha önceki araştırmalarda gösterilmiştir (27-29). Bu araştırmada da ebeveyn kaybı, ebeveyn boşanması gibi tek ebeveynle
yaşamayı gerektirecek durumların varlığı dikkat çekmektedir. Ayrıca tüm gruplarda babanın cezaevinde
olduğu olgular da vardır.
Olguların ortalama kardeş sayıları 6’nın üstündedir.
Kalabalık, çok çocuklu ailelerde yaşama tüm gruplar için
geçerlidir. Araştırmalarda özellikle psikiyatrik hastalık
saptanan, suça sürüklenen çocuk ve gençlerde 4 ve daha
fazla kardeşe sahip olmanın sık olduğu gösterilmiştir (30).
Geniş ailelerde yaşamak çocuğun suça sürüklenme riskini
arttırmaktadır (31,32). Çok çocuklu ailelerde ebeveynin
her çocuğa ayırabileceği vakit sınırlanmaktadır.
Tüm gruplarda %50’den fazla oranlarda sigara kullanımı olduğu görülmektedir. Sigara kullanımının çocukluk ve ergenlik döneminde suça sürüklenme ile yakından ilişkili olduğu bilinmektedir (33). Sigara kullanımı
hem sağlık açısından hem de diğer madde kötüye kullanımları açısından risk oluşturmaktadır (34). Suça sürüklenen çocuklarda sigara kullanımının sosyal desteğin
yetersiz oluşu ile ilişkili olduğu öne sürülmüştür (35).
Kasten yaralama suçu nedeniyle gönderilmiş

olguların ÇDÖ skorları diğer iki gruptan anlamlı olarak
daha düşüktür. CBSÖ skorları ise hırsızlık nedeniyle
gönderilen gruptan daha yüksek izlenmiştir. Hem hırsızlık hem de terör örgütü propagandası yapma, çevrenin çocuğu yönlendirmesi ile gerçekleşen eylemler olabilir. Ancak ilk suçun kasten yaralama olması, daha çok
bireyin duygu kontrolündeki zayıflık ile ilişkili olabilir.
Dürtüsel davranışlar açısından değerlendirmek faydalı
bir yaklaşım olabilir. Kronik suç işleme kariyerinde en
sabit yordayıcının özellikle araç hırsızlığı olmak üzere
hırsızlık olduğu gösterilmiştir (36). Eşyaya yönelik suç
işleyenlerde kronik suçluluk sıklığı, şiddet içeren suç
işleyenlerden 5 kat daha fazladır (36).
Cinsel saldırıda bulunmuş erkek suçlular üzerinde
yapılan bir araştırmada, işlenmiş olan ilk suçu eşyaya
yönelik olanların, ilk suçu şiddet içeren ve ilk suçu cinsel saldırı olanlara göre daha erken suç işlemeye başladıkları, daha uzun süre suç işledikleri, resmi suçlar işledikleri, daha psikopatik oldukları saptanmıştır (37). İlk
suçu eşyaya yönelik olanların ilkokulda daha fazla
problem yaşadıkları, ergenlikte daha fazla antisosyal
davranış sergiledikleri, ilk suçlarından önce alkol ve
madde kullanımının daha fazla olduğu görülmüştür.
Araştırmada incelenen üç grup birbirlerinden sosyodemografik özellikler açısından çok farklılık göstermese
de iddia edilen ilk suçu kasten yaralama olan bireylerde
depresif belirtilerin daha az, benlik saygılarının daha
yüksek olduğu bu araştırmanın temel sonucudur.
Bu bulgu, aslında çocuk suçluluğunda çok farklı etiyolojilerin farklı suçlara yönlenme konusunda etkili
olabileceğini düşündürmektedir. Farklı suç işleme iddiaları ile yargı sistemine giren çocuk ve ergenlerde işlemiş oldukları iddia edilen suç tipleri incelenerek bireye
göre rehabilitasyon çalışmaları planlanabilir.
Araştırmanın geriye dönük olarak yapılmış olması
nedeniyle, işlendiği iddia olunan suçun niteliğine etki
edebilecek başka faktörler değerlendirilememiştir.
Araştırmanın sadece hastaneye gönderilen, suça sürüklendiği iddia olunan çocuk ve ergenlerde yürütülmüş
olması diğer bir kısıtlılığıdır.
Farklı suçlara sürüklenen çocuk ve ergenlerde farklı
etiyolojilerin varlığını ortaya çıkarmak üzere, daha fazla
faktörün değerlendirildiği, daha geniş örneklemli, ileriye dönük yapılacak araştırmalara ihtiyaç vardır.
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