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G R
Ülkemizde çok büyük önem verilen üniversite snavn kazanmak gençler için giderek güçle mekte,
güçle ti i kadar maliyeti de yükselmektedir. Buna
kar n, bu güçlükleri a arak üniversiteye gelen
ö rencilerin bir ksm, üniversite ya amlarnn
ba lamasyla birlikte, bir süre sonra beklediklerini
bulamama, dü ündüklerini gerçekle tirememe, yerle tirildikleri bölümü benimseyememe gibi sorunlarla kar  kar ya kalabilirler.
Üniversite ö renimi yllar ayn zamanda insanlarn
ruhsal açdan en çalkantl olduklar geli im dönemlerinden biri olan hem toplumsal, hem de biyolojik
olarak geçi dönemi kabul edilen ergenli in son
evresidir.1 Üniversitede ö renci olmak, üniversite
ya am, ülkemizde ve di er ülkelerde kayg ve
stres üretecek bir ortam niteli ini ta maktadr.
Üniversite ö rencisi, birey olarak kendi sorunlar,
geli me sorunlar olan bir ki idir. Üniversite ö rencisi ne çocuk, ne de yeti kindir. Çocukluktan yeti kinli e geçi döneminin skntlarn ya amaktadr.2
Üniversite ö renimi boyunca, bu döneme özgü
duygusal ya da toplumsal özellikler nedeniyle uyum
bozuklu u veya di er psikiyatrik bozukluklar
oldukça yaygndr. Birçok genç yeni arkada lar
edinmek, aileden ayrlmak, yurt ya amna uyum
sa lamak, ekonomik güçlükler gibi sorunlardan
olumsuz etkilenir.3 Üniversite ö rencilerinin ço u
yeterli düzeyde koruyucu ruh sa l  hizmetlerini
alamamakta, ruhsal bozukluklar için önemli bir risk
grubunu olu turmaktadr.
Üniversitelerde, Mediko-Sosyal hizmetleri 1983
1984 ö retim ylnda Yüksek Ö retim Kurulu
tarafndan ele alnarak yeni bir düzenlemeye gidilmi tir. Bu yeni düzenleme ile her üniversitede

kurulacak Mediko Sosyal, Sa lk, Kültür ve Spor
leri Dairesince ö rencilere Ki ilik Hizmetleri
kapsamna giren hizmetlerin verilmesi 2547 Sayl
Yüksekö retim Kanununun 2880 sayl Kanunla
de i ik 46 ve 47. maddeleri uyarnca hükme
ba lanm tr. Bu yasaya ba l olarak çkarlan
yönetmelik, bu dairelerde yürütülecek ba lca
hizmet alanlarn,
a. Sa lk hizmetleri,
b. Spor hizmetleri,
c. Sosyal hizmetler,
d. Kültürel hizmetler,
e. Psikolojik Dan ma ve Rehberlik Hizmetleri biçiminde sralam tr.4
Bu yönetmeli in uygulamaya konulmasndan 7 yl
sonra Gaziantep Üniversitesi Mediko-Sosyal
Merkezinde (MSM) Psikolojik Dan ma ve Rehberlik Hizmetlerini yürütmek üzere bir psikolog
atanm tr. Üniversitemiz MSMde halen ayr bir
psikiyatri uzman istihdam edilmemi
olmakla
birlikte, Üniversite yönetimi ve Üniversitenin Tp
Fakültesi Psikiyatri ABD ö retim üyeleri bu hizmetin gereklili ini dü ünerek 2001-2002 ö retim
ylnn ikinci yarsndan ba lamak üzere dönü ümlü
olarak MSMnde psikiyatrik yardm almak üzere
ba vuran ya da merkezin psikologu tarafndan
yönlendirilen üniversite ö rencilerine psikiyatrik
yardm hizmetini sunmaktadrlar.
Gaziantep Üniversitesi Ö renci
leri Dairesi
Ba kanl ndan alnan bilgilere göre 2003-2004
ö retim ylnda üniversitenin 6105 lisans (%59),
3863 ön lisans (%37), 423 lisansüstü (%4) olmak
üzere toplam 10391 ö rencisi bulunmaktadr.
Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5:222-230
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MSMde sa lk hizmetleri verilen ö rencilerin
hasta kaytlarnda yaplan incelemeye göre,
01.10.2003-30.04.2004 tarihlerinde Sa lk Merkezi hekimlerince sa lk güvencesi sadece üniversitemiz tarafndan kar lanan 64 ö renci, Tp
Fakültesi Psikiyatri poliklini ine sevk edilmi tir.
Ayn tarihler içinde MSM psikologu tarafndan
93ü ilk görü me, 223ü devam görü mesi olmak
üzere toplam 316 ö renci ile psikolojik dan ma
görü mesi gerçekle tirilmi tir. Yine ayn dönemde,
MSMdeki psikiyatrist olmayan hekimlerce bir
psikiyatrik tan konulup tedavi uygulanan ö rencilerin bir ksm bu saylara dahil de ildir. Ayrca
sa lk güvencesi SSK, Emekli Sand  ve Ba -Kur
tarafndan kar lanan ö rencilerin MSMne u ramadan psikiyatri bölümlerine do rudan ba vurma
olanaklarnn oldu u hesaba katlrsa, psikiyatrik
tan konulabilecek çok sayda ö rencinin bulundu u
tahmin edilmektedir.
Bu çal mann amac, Gaziantep Üniversitesi
MSMnde psikiyatristler tarafndan psikiyatrik
tan konularak tedaviye alnan üniversite ö rencilerinin tan, ya , cinsiyet, kaldklar yer, geldikleri
co rafi bölge gibi klinik ve sosyodemografik
özellikleri açsndan incelemektir.

YÖNTEM
Bu çal ma, Gaziantep Üniversitesi MSM Psikolojik
Dan ma Biriminde gerçekle tirildi. Çal ma,
10.01.2001 tarihinden 24.04.2004 tarihine kadar
olan süre içinde ö retim ylnn devam etti i
aylarda haftada bir gün, psikiyatristlerin MSMne
gelip ayaktan muayene ederek psikiyatrik tan

koyduklar ve tedaviye aldklar 49u erkek, 37si
kz olmak üzere toplam 86 üniversite ö rencisini
kapsamaktadr. Bu ö rencilerin tümü ruhsal yaknmalar nedeniyle MSM Psikolojik Dan ma Birimine
ba vurarak, birimin psikologu tarafndan ilk görü meleri yaplarak psikiyatristlere yönlendirilmi tir.
Bu hekimlerin ö rencilerle yapm olduklar görü melerde tutmu olduklar tbbi kaytlar esas alnarak ö rencilere konan tan, ya , cinsiyeti, geldikleri co rafi bölge, kaldklar yer gibi sosyodemografik özellikleri geriye yönelik olarak incelenmi tir.

BULGULAR
Bu çal mada psikiyatrik tan da lmlar incelenen
86 ö rencinin %57si erkek, %43ü kz ö rencilerden olu maktadr. Kz ö rencilerin ya ortalamas
20.92 (SD=2.03), erkek ö rencilerin ya ortalamas 21.70 (SD=2.08), tüm ö rencilerin ya ortalamas 21.33tür (SD=2.10). Ö rencilerin %38i
Güneydo u Anadolu, %26s Akdeniz, %16s Do u
Anadolu bölgesinden, %20si ise di er bölgelerden
gelmi tir.
Çal ma kapsamna giren ö rencilerin %64ünün
lisans, %34.9unun ön lisans, %1.1inin de lisansüstü
e itim gördü ü anla lmaktadr (Tablo 1). Ö rencilerin %67.4ünün yurtta, %19.8inin ailesiyle,
%10.5inin ö renci evinde ve %2.3ünün bilinmeyen
yerde kaldklar belirlenmi tir (Tablo 2).
Ö rencilerin yurtta, ailesiyle ve ö renci evinde
kalmalarnn anksiyete bozukluklar, duygudurumu
bozukluklar ve di er psikiyatrik bozukluklarn
oranlar arasnda ki-kare testine göre anlaml bir
fark bulunmam tr (p>0.05). Ancak, anksiyete

Tablo 1. Ö rencilerin ö renim durumlarna göre da lm
________________________________________________________

Ön Lisans
Say
%

Lisans
Say
%

Lisans üstü*
Say %

________________________________________________________

Üniversitenin
ö renci da lm

3863

Örneklemin
ö renci da lm

30

37
34.9

6105

59

423

55

64

1

4
1.1

_______________________________________________________
* Lisans üstü ö rencileri hariç da lmda anlaml fark yoktur.
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Tablo 2. Ö rencilerin kaldklar yere göre da lm

bozukluklar ve duygudurum bozukluklar tans
konanlarn ortalamalar di er psikiyatrik bozukluklarn (konversiyon, alkol kötüye kullanm bozuklu u,
antisosyal ki ilik bozuklu u, dikkat eksikli i ve
hiperaktivite bozuklu u) ortalamalarndan anlaml
düzeyde yüksek bulunmu tur (p<0.05) (Tablo 3).

__________________________________________

Kald  Yer

Say

%

__________________________________________

Yurt

58

67.4

Ailesiyle birlikte

17

19.8

Ö renci evi

9

10.5

Bilinmeyen

2

2.3

Anksiyete bozukluklarnn ortalamalar Güneydo u
ve ç Anadolu bölgelerinde di er bölgelere göre
anlaml düzeyde yüksek bulunmu tur (p<0.05).
Duygudurumu bozukluklar açsndan sadece Do u
Anadolu bölgesinden gelen ö renciler ile Güneydo-

__________________________________________

Tablo 3. Ö rencilerin kaldklar yere göre tan da lmlar
_____________________________________________________

Bozukluklar
Kaldklar yer

Anksiyete Duygudurumu Di er
Say

%

%

%

_____________________________________________________

Yurtta

58

37.8

45.9

Ailesiyle

17

52.1

39.1

Ö renci evi ve
bilinmeyen

11

45.5

36

16.2
9
18

_____________________________________________________

Tablo 4. Co rafi bölgelere göre ö rencilerin tan da lmlar
___________________________________________________________

Bozukluklar
Bölge ad

Anksiyete Duygudurumu Di er
Say

%

%

%

___________________________________________________________

Akdeniz

22

37

44

19

Do u Anadolu

12

33.3

53.3

13.3

Güneydo u Anadolu

28

54.5

30.3

15

8

60

40

0

16

25

50

25

ç Anadolu
Di er (Ege, Karadeniz,
Marmara)

___________________________________________________________

u Anadolu bölgesinden gelenler arasndaki fark
anlaml bulunmu tur (p<0.05). Anksiyete bozukluklar ile duygudurum bozukluklar tüm bölgelerde
di er psikiyatrik bozukluklara oranla anlaml

düzeyde yüksek bulunmu tur (p<0.05) (Tablo 4).
Ö rencilere 28 farkl psikiyatrik tan, ya da e tan
kondu u görülmektedir.
Anadolun Psikiyatri Dergisi 2004; 5:222-230
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Tablo 5. Ö rencilerin tüm tanlara göre da lm
__________________________________________________________________

Tanlar

Say

%

__________________________________________________________________

Majör depresyon

24

27.91

Sosyal fobi

6

6.97

Anksiyete bozuklu u

5

5.81

Obsesif-kompulsif bozukluk

5

5.81

Yaygn anksiyete bozuklu u

5

5.81

Panik bozuklu u

2

2.32

Yeti kin dikkat eksikli i ve hiperaktivite bozuklu u

2

2.32

Konversiyon bozuklu u

2

2.32

Travma sonras stres bozuklu u

2

2.32

2

2.32

Alkol kötüye kullanm bozuklu u

2

2.32

Antisosyal ki ilik bozuklu u

2

2.32

Psikotik özellikli depresyon

1

1.11

Uyku bozuklu u

1

1.11

Anksiyeteli uyum bozuklu u

1

1.11

Depresif mizaçl uyum bozuklu u

1

1.11

Yaygn anksiyete bozuklu u + depresyon

5

5.81

Obsesif-kompulsif bozukluk + panik bozuklu u

2

2.32

Depresyon + panik bozuklu u

2

2.32

Depresyon + Obsesif-kompulsif bozukluk

2

2.32

Depresyon + konversiyon bozuklu u

2

2.32

Yaygn anksiyete bozuklu u + Ki ilik bozuklu u

1

1.11

Obsesif-kompulsif bozukluk + Sosyal fobi

1

1.11

Depresyon + somatoform bozukluk

1

1.11

Depresyon + Sosyal fobi

1

1.11

Depresyon + Çekingen ki ilik bozuklu u

1

1.11

Obsesif-Kompulsif bozukluk + ki uçlu bozukluk

1

1.11

ki uçlu bozukluk

Toplam

86

100

__________________________________________________________________

Ö rencilerin %78ine bir tan, %22sine ise birden
çok tan kondu u anla lmaktadr (Tablo 5). Bu
Anatolian Journal of Psychiatry 2004; 5:222-230
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Tablo 6. Depresyon ya da e tan olarak depresyon tans konan
ö rencilerin toplamn içindeki da lm
______________________________________________
Tanlar

Say

%

____________________________________________________

Majör depresyon

24

28

Depresyon e tans alanlar

14

16

Psikotik özellikli depresyon

1

1.1

Depresif mizaçl uyum bozuklu u

1

1.1

____________________________________________________

Tablo 7. Anksiyete bozukluklar ve e tan olarak anksiyete bozukluklar
tans konan ö rencilerin toplamn içindeki da lm
___________________________________________________________

Tanlar

Say

%

___________________________________________________________

Bir anksiyete bozuklu u e tans konanlar

14

16.30

Sosyal fobi

6

6.97

Obsesif-kompulsif bozukluk

5

5.81

BTA anksiyete bozuklu u

5

5.81

Anksiyete bozuklu u

4

4.65

Yaygn anksiyete bozuklu u

2

5.81

Panik bozuklu u

2

2.32

Travma sonras stres bozuklu u

2

2.32

Anksiyeteli uyum bozuklu u

1

1.11

___________________________________________________________

trma kolayl  sa layacak ekilde bir snflandrma
yaplm tr. Bu bakmdan depresyon ve depresyon
e tans konanlar (Tablo 6) ve anksiyete bozuklu u
alt gruplar ve anksiyete e tans konanlar olmak
üzere iki grupta topland (Tablo 7).

TARTI MA

ö rencilerin örnekleme dahil edilmemesi bu çal mann bir snrll  olarak kabul edilebilir. Örneklemimizin do rudan üniversite ö rencilerindeki
psikopatoloji skl n saptamaya yönelik olamayaca  da ortadadr. Bununla birlikte çal ma Gaziantepte üniversite ö rencilerini dolayl temsil nitelii olan bir grupta arasnda psikiyatrik bozukluklarn da lmn incelemesi açsndan önemlidir.

Öncelikle çal mamzda MSMdeki psikiyatrist
olmayan hekimlerin koyduklar psikiyatrik tanlar
ve sa lk güvencesi oldu u için MSMne u ramadan
psikiyatri polikliniklerine do rudan ba vuran

Ye ilyaprak tarafndan yaplan bir çal mada, Mart
1987de saptanan verilere göre be üniversitenin
MSMnde dokuz psikolog ve be psikiyatri uzmannn çal makta oldu u belirlenmi tir.5 Ye ilyaprakn
Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5:222-230
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çal masndan 15 yl sonra Eylül 2004te 49 devlet
üniversitesinin internet sitelerinden edindi imiz
bilgilere göre; 21 üniversitenin MSMinde toplam
17 psikiyatri uzman ve 45 psikolog görev yapmakta
olup psikiyatri uzmanlar 12 üniversitenin MSMinde görev yapmaktadr. Yirmi sekiz üniversitede ise
ne psikiyatri uzman, ne de psikolog bulunmaktadr.
Son 15 ylda MSMlerinde çal an psikiyatristlerin
saylarndaki art a kar n az sayda çal maya
rastlanm tr. Ancak, üniversite ö rencilerinin baz
ruhsal özellikleri ve psikiyatrinin ilgi alanna giren
baz olgularla ba ka de i kenler arasndaki ili kileri ara tran baz çal malarn bulundu u saptanm tr.6-9
Çal mamzn bulgularna dönecek olursak, psikiyatrik tan konanlarn %64ü lisans, %34.9u önlisans,
%1.1i lisansüstü ö rencisi oldu u saptanm tr. Bu
oranlar üniversite ö rencilerinin genel da lm ile
kar la trld nda,
örneklemimizin
lisansüstü
ö rencileri d nda temsil gücünün bulundu u anlalmaktadr.
Ö rencilerin %67.4ünü olu turan ço unluk yurtta
kald n belirtmi tir. Bu sonuç, ö rencilerin
yakla k %80e varan ksmnn Gaziantep d ndan
gelmelerinden kaynaklanyor olabilir. Bizim çal mamz yurtta kalan ö rencilerle di erleri arasnda
bir kar la trmay amaçlamamakla birlikte, ö rencilerin kaldklar yer ile konan psikiyatrik tan
da lmlarnn oranlar ki-kare testi ile kar la trld nda anlaml bir fark bulunmam tr. Benzer
bir ekilde Pamukkale Üniversitesinde yaplan bir
çal mada kalnan yer ile depresif belirtiler
arasnda anlaml bir ili ki bulunmam tr.10 Özdel ve
arkada larnn
aktard na
göre,
Hacettepe
Üniversitesinde yaplan bir çal mada kalnan yer
ile depresyon arasnda anlaml bir ili ki bulunmam tr.10 Oysa, Özkürkçügil tarafndan yaplan bir
çal mada yurtta kalanlara psikiyatrik tan konma
oranlarnn daha yüksek oldu u bildirilmi tir.3
Kocaba o lu ve Özmennin çal masnda ise, ya anan yerin de i tirilmesi ve aileden ayr kalma
süresi ile depresyon ve obsesyon puanlar arasnda
anlaml bir ili ki bulunmam tr.11 Bu konudaki
çal ma bulgularna bakld nda birisi d nda, kalnan yer ya da yerin de i tirilmesi ile psikiyatrik
tan konma arasnda ili ki olmad  anla lm tr.
Anksiyete bozukluklarnn ortalamalar Güneydo u
(%54.5) ve ç Anadolu (%60) bölgelerinde di er
bölgelere göre anlaml düzeyde yüksek bulunmu tur. Duygudurumu bozukluklar açsndan sadece
Anatolian Journal of Psychiatry 2004; 5:222-230

Do u Anadolu bölgesinden gelen ö renciler ile
Güneydo u Anadolu bölgesinden gelenler arasnda
anlaml bir farkllk bulunmu tur. Çal mamzda
bölgeler aras bu farkll n nedenini açklayabilecek herhangi bir ba ka parametre yoktur. Bu
farkll n açklanmas belki de ba ka ara trmalar
gerektirmektedir. Bununla birlikte, benzer bir
biçimde stanbul Üniversitesi MSM Psikiyatri
Poliklini ine depresif ve/veya obsesif yaknmalarla
ba vuran 70 ö renci üzerinde yaplan bir çal mada
ö rencilerin bölgelere göre depresyon ve obsesyon
puanlar Do u Anadoluda ya ayanlarda (%45.7)
di er bölgelerden yüksek bulunmu tur (Akdeniz
%15.7, Güneydo u Anadolu %12.9, Marmara %11.4,
Ege %8.6).11 Bizim çal mamzda da duygudurumu
bozukluklar bakmndan Do u Anadoludan gelenler
%53.3 ile ilk sray alm tr. Her iki çal madaki bu
benzerli in nedenleri daha kapsaml ve kar la trlmal ara trmalarla netle tirilebilir.
Öte yandan, anksiyete bozukluklar ile duygudurumu bozukluklar tüm bölgelerde di er psikiyatrik
bozukluklara oranla anlaml düzeyde yüksek bulunmu tur. Bu bulgular, anksiyete ve duygudurumu
bozukluklarnn di er psikiyatrik bozukluklara göre
toplumda daha yaygn biçimde bulunmalar ile
paralellik göstermektedir.
Ö rencilerin psikiyatrik tan da lmlarna bakldnda 28 farkl tan, ya da e tan kondu u
görülmektedir. Ö rencilerin %78ine bir tan,
%22sine ise birden çok tan kondu u anla lmaktadr. Psikiyatrik tan konan ö rencilerin %28ine
saf depresyon, %16sna depresyon e tans
konmu tur. Özdel ve arkada larna göre, Türkiyede çe itli üniversitelerde Beck Depresyon Ölçe i
ile yaplan çal malarda sendromal düzeyde %13.869 arasnda de i en depresyon oranlar bulunmu tur.10 Do an ve arkada lar tarafndan Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi ö rencileri üzerinde yaplan çal mada bu oran %34.7 olarak bulunmu tur.12
Bizim çal mamzda ö rencilerin %34.8inin saf
anksiyete bozuklu u tans, %16.3ünün ise herhangi bir anksiyete türünden e tan konanlardan
olu tu u saptand. Çal ma deseni bizim çal mamza çok benzeyen ve Çuhadaro lu tarafndan
Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampusü MSMnde
psikiyatrik yaknmalarla ba vuran 52 ki ide yaplan
incelemede, anksiyete bozuklu u tans konanlar
%35, majör depresyon tans konanlar %26
orannda bulunmu tur.13 Bu sonuçlar çal mamzn
verileriyle paralellik göstermektedir.
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Bir genel üniversite klini ine ayaktan ba vurularla
MSMlere yaplan ba vurular arasnda hasta
populasyonunda tansal farkllklarn olup olmad 
ara trlmaya de er bir konudur. Denizlide yaplan
bir çal mann verileri bu noktada bir kar la trma
olana  sa layabilir. Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde psikiyatri poliklini ine bir yllk süreçte
ba vuran 1577 hastann psikiyatrik tan da lmlarnn geriye dönük olarak incelendi i bir
çal mada, depresif bozukluklar %34, anksiyete
bozukluklarnn toplam oran %34.9 olarak bulunmu tur.14 Bu çal ma belli ya grubunu olu turan
üniversite ö rencileri üzerinde yaplmam olmakla
birlikte, anksiyete ve depresif bozukluk tans
konanlarn orannn çal mamzdaki sonuçlarla
benzer oldu u görülmektedir. Böylece, MSMler ya
da genel psikiyatri polikliniklerine ba vuranlar
arasnda anksiyete ve depresif bozukluklarn psikiyatrik tan konanlar içinde en yaygn iki bozukluk
oldu u anla lmaktadr.
Çal mamzda saf anksiyete bozukluklar ya da
e tan olarak anksiyete bozuklu u tans konanlar
bir arada dü ünüldü ünde, bu orann %51.1e kadar
yükseldi i görülmektedir. Ayn ekilde, depresyon
ve depresyon e tans konanlarn örneklem içindeki
toplam oran %44e kadar yükselmektedir. Geriye
kalan grup ise, yeti kin dikkat eksikli i ve hiperaktivite bozuklu u, alkol kötüye kullanm bozuklu u,
uyku bozuklu u ve antisosyal ki ilik bozuklu u
tans konanlardan olu maktadr. Ancak, örneklem
grubunun tan da lmlar incelendi inde izofreni
tans konan hiçbir ö rencinin olmad  dikkat
çekmektedir.
Bir çal mada, üniversiteli ö renciler arasnda
e ikalt depresyon belirtilerinin %69a kadar
çkt  saptanm tr. Problem alanlar açsndan
ö rencilerin %70e varan ço unlu unda korku ve
kayglarn bulunu u üniversite ö rencilerinin geni
ölçüde problemleri olan bir grup olmalaryla
açklanm tr.15 Bir yl içinde ö rencilerin psikopatoloji skl n tarayan bir ara trmada ise,
üniversite ö rencilerinin %14.7sinin majör depresyon nöbeti geçirdi i, %2.2sinin manik nöbet,
%0.9unun obsesif-kompulsif bozukluk gösterdi i
ve üniversite ö rencilerinde ruhsal bozukluklarn
yaygnl nn eri kin epidemiyolojik çal ma sonuçlarndan daha yüksek oldu u ifade edilmi tir.9
1991-1993 ö retim yllarnda, Gaziantep Üniversitesi MSMnde Psikolojik Dan ma Hizmeti verilen
81i kz, 131i erkek, toplam 212 ö rencinin ilk

görü melerde dile getirdikleri yaknmalar incelenmi tir.16 Uykusuzluk çekiyorum, uyuyamyorum,
geceleri sk sk uyanyorum, sabahlar uyanmakta
güçlük çekiyorum gibi yaknmalar ö rencilerin
%75i; kendimi çok yorgun, bitkin, halsiz hissediyorum, hiçbir i yapmak istemiyorum, kendimi bir
i yapacak güçte hissetmiyorum gibi yaknmalar
ö rencilerin %70i; ders çal amyorum, dikkatimi
odakla tramyorum, ö rendiklerimi çabuk unutuyorum, snav srasnda bildiklerimi kar tryorum
türü yaknmalar ö rencilerin %65i; ba arszl 
kabullenemiyorum, derslerden ba arsz olmaktan,
snfta kalmaktan, okuldan atlmaktan korkuyorum
yaknmalar ö rencilerin %58i; a r heyecanlanyorum, topluluk içinde konu amyorum, rahat ve
do al olamyorum, çabuk öfkeleniyorum gibi yaknmalar ö rencilerin %52si tarafndan dile getirilmi tir. Ayn üniversitenin ö rencileri üzerinde
yaplm olan bu çal mann verilerine bakld nda
yaknmalarn büyük ço unlu unun anksiyete ve
depresyon belirtilerinden olu tu u görülmektedir.
Çal ma deseni bizim çal mamzn benzeri
olmamakla birlikte, üniversite ö rencileri üzerinde
yaplan çal malarda elde edilen bulgular anksiyete
ve depresyonla ilgili yaknmalarn çal mamzda
oldu u gibi ilk iki sray aldklar saptanm tr.15,16
zgiç ve arkada lar tarafndan üniversite ö rencileri üzerinde yaplan çal mada, sosyal fobinin
ya am boyu yaygnl  %9.6, son bir yllk yaygnl 
ise %7.9 olarak bulunmu tur.17 Bizim çal mamzda
sosyal fobi tans konanlarn oran %6.97 olup
bulgular arasnda benzerlik oldu u saptanm tr.
Oysa, Gaziantep Üniversitesinde 2004 ylnda
1010 ö renci üzerinde yaplan farkl desenli bir
çal mada, ö rencilerin %36.1nde sosyal fobi
saptanm tr.18
Sonuç olarak, çal mamzda genel bir psikiyatri
poliklini ine benzer ekilde MSMye ba vurularda,
depresyon ve anksiyete türlerinin tansal olarak
daha sk oldu u anla lm tr. Mediko-Sosyal
Merkezlerine psikolojik ya da psikiyatrik yardm
almak üzere ba vuran üniversite ö rencilerinin
psikiyatrik tan da lmlar ile ilgili çok az sayda
çal ma vardr. Daha sa lkl kar la trmalar ve
yorumlar yapabilmek için ba ka ara trmalara
gereksinim oldu u açktr. Özellikle farkl bölgelerden gelen ö rencilerin psikiyatrik yaknmalar ve
psikiyatrik tan da lmlar ile ilgili olarak daha
güvenilir ve sa lkl de erlendirmeler yapabilmek
için üniversiteler aras geni kapsaml ve kar la Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5:222-230
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la trmal ara trmalara gereksinim vardr. Ayrca,
üniversite ö rencilerine yönelik olarak MSMlerinde psikolojik ve psikiyatrik hizmetlerin daha etkili
ve verimli bir düzeye getirilmesinin önemli bir
gereklilik oldu u belirtilebilir. Bu nedenle MSMle-

rinde ö rencilere psikolojik dan ma hizmetlerinin
yansra, öncelikle psikiyatrik yardm hizmetlerinin
verilmesi için gerekli düzenlemelerin yaplmas
dü ünülmelidir.
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