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ÖZET 
 
�ntihar, biyolojik, psikiyatrik, psikolojik ve sosyokültürel etkenlerin birbirini etkiledi�i çok boyutlu, karma��k bir 
davran��t�r. Son y�llarda gerek tamamlanm�� intiharlar�n ve gerekse intihar giri�imlerinin birçok ülkede özellikle 
genç nüfus aras�nda t�rmanma e�iliminde oldu�u görülmektedir. Bu durum çe�itli zorluklar içerisinde yürütülen 
önleme çal��malar�n�n giderek daha da önem kazanaca��na i�aret etmektedir. �ntihar� önleme çal��malar� ruh 
sa�l��� alan�nda, multidisipliner ekiplerle yürütülen hizmetlerin önemli bir parças�d�r ve ruh sa�l��� ekibinin bir 
üyesi olan sosyal hizmet uzmanlar�n�n uygulamalar�nda intihar davran�� örüntüleri ile kar��la�ma olas�l��� yüksek-
tir. Türkçe literatürde intihar� önleme çal��malar�nda sosyal hizmet uygulamalar�na ili�kin bilgiler son derece 
s�n�rl�d�r. �ki bölümden olu�an bu çal��man�n amac�, intihar� önleme çal��malar�nda sosyal hizmet mesle�inin rol 
ve i�levlerini belirginle�tirmektir. Bu do�rultuda öncelikle halk sa�l��� alan�ndaki önleme yakla��m�ndan esinle-
nerek intihar� önleme çal��malar� kendi içerisinde birincil, ikincil ve üçüncül olmak üzere üç düzeyde ele al�nm��t�r. 
Daha sonra, intihar� önleme çal��malar�n�n bu üç düzeyi aç�s�ndan sosyal hizmetin üstlenebilece�i roller üzerinde 
durulmu�tur. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008; 9:179-187)  
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Role of the social work profession in works for suicide prevention 
 
ABSTRACT 
 
Suicide is a multi-dimensional and complex behavior in which biological, psychiatric, psychological and social-
cultural factors are interactive. In recent years it has been seen that both accomplished suicides and suicide 
attempts are at rising trend in a lot of countries, particularly among young population. This situation marks that 
works for suicide prevention which have been carried out with various challenges will gain gradually further 
importance. Works for suicide prevention are a significant part of services carried out by multi-discipliner teams on 
the field of mental health and in implementations of social worker who are a member of the team of mental health 
it is highly possible to come across with patterns of suicide behavior. However, information about implementation 
of social work in works for suicide prevention is extremely limited in the Turkish literature. The main objective of 
this two-part study is to make known the role and functions of social work profession in suicide prevention works. 
In this respect, primarily being inspired by the preventive approach on the public health, suicide prevention works 
have been handled at three levels in it, as primary, secondary and tertiary levels. Later, it has been emphasized 
on roles of social work to prevent suicide in terms of the three different prevention levels. (Anatolian Journal of 
Psychiatry 2008; 9:179-187)   
Key words: suicide prevention, levels of prevention, social work 
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G�R�� 
 
�nsanl�k tarihi kadar eski, evrensel bir olgu olan 
intihar; ki�inin bilerek ve kas�tl� olarak kendini 
öldürmesi olarak tan�mlan�r. Say�l’�n1 belirtti�i 
gibi, stres yaratan ya�am ko�ullar�na tepki veren 
normal ki�ilerden, a��r ruhsal bozuklu�u olan 
ki�ilere kadar geni� bir popülasyonda görülebil-
mektedir. Ruhsal bozukluklar, madde kötüye 
kullan�m�, çocukluk ve yeti�kinlik dönemlerine ait 
travmalar, sosyal yal�t�lm��l�k, ekonomik güçlük-
ler, ili�ki kay�plar�, umutsuzluk, dürtüsellik gibi 
etkenler intihar riskini art�rmaktad�r.2 

 
Son y�llarda gerek intiharlar�n, gerekse intihar 
giri�imlerinin birçok ülkede özellikle genç nüfus 
aras�nda t�rmanma e�ilimiinde oldu�u görülmek-
tedir.3,4 Dünya Sa�l�k Örgütü (DSÖ), dünyada 
her 40 saniyede bir intihar�n, her 3 saniyede ise 
bir intihar giri�iminin gerçekle�ti�ini, son 45 y�lda 
intiharlar�n %60 civar�nda artt���n� ve intihar�n 
tüm dünyada ilk on ölüm nedeni aras�nda yer 
ald���n� bildirmi�tir.5 Bu saptamalar ve de�erlen-
dirmeler, intihar olgusunun önümüzdeki y�llarda 
giderek artan bir �ekilde gündemi i�gal edece-
�ini, dolay�s�yla intiharlar� önleme çal��malar�-
n�n daha da önem kazanaca��n� göstermektedir. 
 
�ntihar bilimi (suicidology), kökenleri ve e�ilimleri 
aç�s�ndan ço�unlukla intihar davran���n�n önlen-
mesine ve müdahalesine yönelmi�tir.6 Shneid-
man ve Mandelkorn7 intihar� önleme çal��mala-
r�n�n amac�n�n; intihar davran��� hakk�ndaki bilgi-
leri art�rmak, ya�am� korumak ve ruh sa�l���n� 
geli�tirmek; Beskow ve Wasserman8 ise genel 
olarak normal ya�amda, intihar krizlerinde ve 
ruhsal bozukluklarda intiharla ilgili dü�üncelerin 
rolü hakk�nda bilgi sa�lamak ve intihar� önleye-
bilecek tutum ve teknikleri geli�tirmek oldu�unu 
ileri sürmü�tür. 
 
�ntihar� önleme çal��malar� çe�itli zorluklar içinde 
yürütülmektedir. �ntihar�n halen birçok ülkede 
tabu olarak görülmesi, ölüm nedenlerinin her 
zaman do�ru olarak belirlenememesi, tutulan 
kay�tlar�n yetersizli�i, çal��malar�n yüksek mali-
yet gerektirmesi ve ruh sa�l��� hizmetlerinin 
da��n�k yap�s� intihar� önleme çal��malar�n�n 
önündeki sorun alanlar�ndand�r. Goldsmith ve 
ark.’na2 göre, var olan hizmetlerin farkl� nüfus 
gruplar�n�n özel gereksinimlerini göz önünde 
bulundurmamas� veya bunlara uyarlanamamas� 
da di�er bir sorun alan� olarak öne ç�kmaktad�r. 
 
�ntihar�n çok boyutlu karma��k yap�s� ve önleme 
çal��malar�ndaki güçlükler birlikte dü�ünüldü-
�ünde, sadece bir disiplin veya mesle�in tüm 
yönleriyle intihar davran��� konusunda çal��abil-
mesi mümkün de�ildir.9 DSÖ taraf�ndan 2001’de  

yay�mlanan raporda da belirtildi�i gibi, ‘intihar� 
önleme çal��malar� oldukça kapsaml� olmal� ve 
farkl� mesleklerin ortak çal��mas�n� içermelidir’.10 

 
�ntihar, biyolojik, psikiyatrik, psikolojik ve sosyo-
kültürel etkenlere ba�l� çok boyutlu, karma��k bir 
davran��t�r. Günümüzde yayg�n olarak intiharla-
r�n ortaya ç�k���nda hem bireysel, hem de top-
lumsal etkenlerin etkili oldu�u dü�ünülmektedir. 
11 Bu aç�dan sosyokültürel ögelerin, zorlay�c� 
ya�am ko�ullar�n�n, aile ve sosyal destek sis-
temlerinin ki�isel ko�ul ve yatk�nl�klar çerçeve-
sinde de�erlendirilmesi gere�i; bireylerin, ailele-
rin ve toplumun karma��k sorunlar�na çözüm 
üretmeye çal��an sosyal hizmeti (IASSW-Inter-
national Association of Schools of Social Work) 
de bu soruna kar�� duyarl� k�lmaktad�r.12 Litera-
türde birçok yazar7,11,13-15 sosyal hizmet uzman-
lar�n�, intihar� önleme çal��malar�n� yürüten ruh 
sa�l��� ekibinin bir üyesi olarak görmekte ve 
onlar�n birincil, ikincil ve üçüncül düzey önleme 
çal��malar�nda çe�itli görev ve sorumluluklar 
üstlendi�ini belirtmektedir. Türkiye’de intihar� 
önleme çal��malar�n�n istenen düzeyde yürütül-
dü�ü söylenemez, henüz bir ulusal intihar� önle-
me program� olu�turulmam��t�r. Ankara Üniver-
sitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Ara�t�rma 
Merkezi d���nda birincil düzeyde intihar� önleme 
çal��mas� yürüten bir kurum yoktur. Çal��malar 
ikincil ve üçüncül önleme üzerinde yo�unla�m�� 
olup da��n�k bir �ekilde, e�itim kurumlar�n�n psi-
kolojik dan��ma ve rehberlik birimlerinde, hasta-
nelerin psikiyatri kliniklerinde, polikliniklerinde ve 
acil servislerinde yürütülmektedir. 
 
1989 y�l�nda kurulan ‘Ankara Üniversitesi 
Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Ara�t�rma Merkezi’, 
halen krize müdahale ve intihar� önleme alan�n-
da ülkemizde tek kurulu�tur. Bu merkez, alan�n-
da gerekli ko�ullar�n ço�unu yerine getirmekte 
ve ba��ms�z bir birim olarak çal��maktad�r. Yeri 
psikiyatri ve dahiliye ile yo�un bak�ma yak�nd�r, 
d��ar�dan arayan ki�i için ula��lmas� kolayd�r. 
Yay�n organ� ‘Kriz Dergisi’ Türkiye’de konuya 
özgü tek dergidir.11 Merkezin amac�, özel olarak 
bu alanda yeti�mi� elemanlarca bireysel, çevre-
sel ve sosyal tüm kaynaklar� kullanarak kriz 
içerisindeki bireylerin sorunlar�n� acil bir �ekilde 
çözüme kavu�turabilmek için müdahalede 
bulunmakt�r. Bu merkez multi-disipliner bir ekip 
anlay���yla çal��malar�n� yürütmekte ve merkez-
de görev alan tedavi ekibi psikiyatrist, psikolog, 
sosyal hizmet uzman� ve hem�ireden olu�mak-
tad�r. Bu ekip içinde sosyal hizmet uzman�, di�er 
ekip üyeleriyle i�birli�i içinde kendi mesleksel 
bilgi ve becerilerini kullanarak krize müdahale ve 
intihar� önleme alan�nda etkin olarak rol almak-  
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tad�r. Merkeze ba�vuran ve görü�meye al�nan 
her birey, psikiyatrist ba�kanl���nda yap�lan 
denetim toplant�s�nda ekip olarak de�erlendiril-
mektedir. Tüm ekip üyelerinin görü� ve katk�la-
r�yla bireyin tedavi plan� belirlenmekte ve görü�-
meler bu plan do�rultusunda yürütülmektedir. 
Gerekli durumlarda psikiyatrik de�erlendirme ve 
ilaç tedavisi için psikiyatri poliklini�iyle i�birli�i 
kurulmakta, bazen de bireyler poliklinikte de�er-
lendirilip ilaç tedavisi düzenlendikten sonra kriz 
merkezine yönlendirme yap�labilmektedir. 
 
Sa�l�k Bakanl��� Ruh Sa�l��� Dairesi Ba�kanl��� 
taraf�ndan 2004 y�l�nda geli�tirilen ve bir y�l 
sonra 32 pilot ilde uygulamas�na geçilen ‘Acil 
Serviste �ntihar Giri�imlerine Psikososyal Destek 
ve Krize Müdahale Program�’, intiharlar� önleme 
çal��malar� için önemli bir ad�md�r. Daha çok 
intihar�n üçüncül düzeyde önlenmesine yönelen 
bu program�n yak�n zamanda uygulamaya geçi-
rilmi� olmas� nedeniyle i�leyi�ine yönelik bir 
de�erlendirme yapmak çok erken olacakt�r. 
 
Türkiye’deki intihar� önleme çal��malar�nda 
sosyal hizmet mesle�inin konumu de�erlendi-
rildi�inde, belirtilen ülke genelindeki mevcut i�le-
yi�ten olumsuz etkilenen sosyal hizmetin bu 
alanda yeterince etkin olamad��� ve çal��malara 
beklenilen katk�y� sa�layamad��� söylenebilir. Bu 
tablonun ortaya ç�kmas�nda pek çok etkenin rolü 
vard�r. Örneklendirmek gerekirse, Türkçe litera-
türde intihar odakl� sosyal hizmet uygulamala-
r�na ili�kin bilgiler son derece s�n�rl�d�r. Sosyal 
hizmet okullar�nda do�rudan krize müdahale ve 
intihar� önleme konusuna çok az yer verilmek-
tedir. Sa�l�k Bakanl���’na ba�l� hastanelerin ruh 
sa�l��� hizmeti veren birimlerinde çok az say�da 
sosyal hizmet uzman� görevlendirilmektedir. Bu 
birimlerde rol tan�m�nda ya�anan belirsizlik ve 
karma�a nedeniyle, sosyal hizmet uzmanlar� 
mesleksel bilgi ve becerilerini uygulamaya aktar-
makta zorlanmaktad�r. 
 
Bu yaz�da toplum ruh sa�l��� alan�nda görev 
alan sosyal hizmet disiplinin ve sosyal hizmet 
uzmanlar�n�n, intihar� önleme çal��malar�ndaki 
rolü üzerinde durulmaktad�r. �ki bölümden olu-
�an bu yaz�n�n amac�, intihar� önleme çal��ma-
lar�nda sosyal hizmet mesle�inin rol ve i�levle-
rini belirginle�tirmek ve sosyal hizmetin intihar� 
önleme çal��malar�na katk�lar� somut hale getir-
meye çal��makt�r. Yaz�n�n ilk bölümünde çe�itli 
yönleriyle intihar� önleme çal��malar�n�n kapsa-
m�na ili�kin bir çerçeve çizilmeye çal���lacak, 
ikinci bölümünde sosyal hizmetin bu çal��malar-
daki rolü önleme düzeylerine göre incelenecek- 
tir. Öne sürülen roller sabit, de�i�mez ve kesin 
de�ildir; ancak sosyal hizmet uzmanlar� için ide-

al oldu�u dü�ünülen rollerdir. Bu nedenle genel 
olarak de�erlendirildi�i hat�rlat�lmal�d�r. 
 
ÇALI�MANIN SINIRLILIKLARI 
 
�ntihar davran���n�n ortaya ç�k���nda biyolojik, 
psikiyatrik ve psikososyal olmak üzere birçok 
etken etkili olmaktad�r. Bunlar aras�nda özellikle 
psikiyatrik bozukluklar�n, intihar davran��� için 
önde gelen potansiyel bir risk etkeni oldu�u 
bilinmektedir. Bununla birlikte, bu yaz�da intihar 
davran���n�n psikiyatrik ba�lam�ndan daha çok 
psikososyal ba�lam� üzerinde durulmu�tur. 
Psikiyatrik ba�lam�n geri planda tutulmas�, bu 
çal��madaki önemli bir s�n�rl�l�kt�r. 
 
Türkçe literatürde do�rudan sosyal hizmet bak�� 
aç�s�yla intihar davran���n� konu edinen az say�-
da akademik çal��ma bulunmaktad�r. Bu çal��-
malar�n da, intihar davran���yla aile ya�am� 
aras�ndaki ili�kiler üzerine odakland��� dikkati 
çekmektedir. Bu yaz�n�n önemli s�n�rl�l�klar�ndan 
biri, intihar davran���n� sadece aile ile de�il, 
birey ve toplum düzeyinde de inceleyen ilk çal��-
ma olmas�d�r. Bu durum çal��may� daha önce 
yap�lm�� olan çal��malar�n yol göstericili�inden 
yoksun b�rakmaktad�r. 
 
�NT�HARI ÖNLEME ÇALI�MALARI 
 
Sözlük anlam�yla ‘önleme’, bir �eyi olmadan 
engelleme anlam�ndad�r; akademisyenler ile 
uygulamac�lar taraf�ndan farkl� tan�mlanmak-
tad�r. Profesyonel anlamda ele al�nd���nda, ruh 
sa�l��� ile ilgili önlemenin bu kadar basit bir 
tan�m� yoktur.16 Önleme, sosyopolitik yönü a��r 
basan bir kavramd�r; konu toplumsal önceliklerin 
düzenlenmesi ve toplumsal kaynaklar�n kullan�l-
mas� ile yak�ndan ili�kilidir. Konunun felsefi 
yönleri a��rd�r, çünkü olay tamamen, nas�l bir 
ya�am istendi�i ve bunun toplumsal düzenle-
mesinin nas�l olaca�� ile ilgilidir.17 

 
�ntihar�n yaln�z tedavi yakla��mlar�yla önleneme-
yece�i aç�kt�r; yayg�n, karma��k ve çok say�daki 
etken a��n�n ya�am yitiminden sorumlu olma-
s�,11 sadece bir ruh sa�l��� sorunu olmad���n� 
gösterir. Bu bölümde intihar� önleme çal��malar�, 
tedavi öncesindeki önlemleri de içererek  düzey-
leri aç�s�ndan ana hatlar�yla tan�t�lmaktad�r. 
 
Önleme düzeylerinin kavramsalla�t�r�lmas� 
 
Satcher (1998’den akt. Eskin), halk sa�l��� ala-
n�ndaki önleme çal��malar�ndaki yakla��m�n inti-
har�n önlenmesinde kullan�labilece�ini belirtmi�- 
tir. Halk sa�l���nda önemli olan, toplumda hasta-
l��a neden olan etkenlerin saptanarak gerekli 
müdahalelerle ya ortadan kald�r�lmas�, ya da 
etkilerinin en aza indirilmesidir. Bu önleme yak-
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la��m� genel olarak üç düzeyde ele al�nmaktad�r: 
Birincil önleme, ikincil önleme ve üçüncül önle-
me.17 Bu üç düzey önleme için nelerin, ne �ekil-
de ve hangi a�amalarda yap�laca��n� belirtir.   
 
Halk sa�l��� alan�ndaki önleme etkinliklerinden 
birincil önlemede, daha önce sa�l�kl� bireylerde 
hastal���n olu�mas�n�n önlenmesi istenmekte ve 
hastal�k s�kl���n�n azalt�lmas� hedeflenmektedir. 
Bu do�rultuda hastal��a direncin art�r�lmas� ve 
hastal���n yay�lmas�na engel olunmas� amac�y-
la, toplumun hastal�klara kar�� e�itilmesi ve 
bilinçlendirilmesi yönünde birtak�m etkinliklerde 
bulunulur. Ancak hedefin ve hedef grubunun 
büyüklü�ü, hastal�klarla ilgili de�i�kenlerin çe�it-
lili�i kimi güçlükleri de beraberinde getirmekte-
dir. Örne�in, Çelikkol’a18 göre, hastal���n olu�u-
muna etki eden de�i�kenlerin hangileriyle, nas�l 
ve hangi oranda çal���laca�� her zaman belirgin 
olmad���ndan, birincil önlemenin amac�n� ve 
yöntemini belirlemek güçtür; ortaya konan çaba-
lar�n geçerli�ini ölçmek neredeyse olanaks�zd�r. 
A��r� personel ve parasal harcama gerekti�in-
den, bu yönde sosyal politika geli�tirecek siyasi 
otorite ve iradeye gereksinim duyulmaktad�r. 
 
�kincil önleme, hastal�k riski ta��yan ki�ilere 
yönelik eylemleri kapsar. Hastal�k süresinin ve 
yayg�nl���n�n azalt�lmas� çal��malar�ndan olu�ur, 
önleyici çabalar risk gruplar�n�n belirlenenerek 
hastal�klar�n erken tan� ve tedavisinde yo�unla-
��r. Çelikkol’a18 göre, erken tan� ve tedavi 
zaman, masraf, i� gücü ve hastal���n kal�c� 
hasarlar�n� azaltma ya da ortaya ç�k���n� önleme 
yönünden yararl�d�r. Çelikkol ruhsal krizleri 
önleme çal��malar�n�, ikincil koruman�n önemli 
çal��ma alanlar�na örnek göstermektedir. 
 
Sheafor ve Horesji’ye göre (2003’den akt. 
Duyan), üçüncül önleme, ciddi bir hal alm�� bir 
problemin daha da kötüle�mesine veya fazladan 
zarar vermesine ya da bu problemin ba�kalar�na 
s�çramas�n� önlemeye yönelik eylemlerden olu-
�ur.19 Bu özellikleriyle üçüncül önleme, en uzun 
ve en yorucu önleme dönemdir. 
 
Düzeylerine göre intihar� önleme 
çal��malar�n�n kapsam� 
 
Halk sa�l��� alan�ndaki önleme yakla��m�, intiha- 
r� önlemeye uyarland���nda �öyle bir çerçeve 
çizilebilir: �ntihar� önleme çal��malar�n�n oda�� 
birincil düzey için, intihar e�ilimini art�ran etken-
lerin ortadan kald�r�lmas�na çal���lmas� ve intihar 
s�kl���n�n azalt�lmas�; ikincil düzey için risk grup-
lar�n�n ve risk etkenlerinin belirlenmesi; üçüncül 
düzey için intihar�n tedavisi ve intihar davran���-
n�n yinelenmesinin önlenmesidir. 
 
Eskin,17 intihar�n her önleme düzeyi için de�i�ik  

önleme stratejileri geli�tirilebilece�ini vurgula-
maktad�r. Eskin’e göre, ‘birincil önleme iki biçim-
de gerçekle�tirilebilir. Bunlardan ilki, ki�isel 
kaynaklar� art�rmaya yönelik birincil önleme 
stratejileridir. Bu kapsamda insanlar� ya�am�n 
zorluklar�na kar�� dayan�kl� k�lan en güçlü ki�isel 
beceri veya yetkinlik, sorun çözme becerileridir. 
Di�eri çevresel risk etkenlerinin ortadan kald�r�l-
mas� veya etkilerinin azalt�lmas�d�r. �ntihar�n 
ikincil düzeyde önlenmesi de iki biçimde gerçek-
le�tirilebilir. �lk ad�mda, kendini öldürecek kimse-
lerin intihar etmeden önceki birtak�m ön beli-
rtilerini saptamak gerekmektedir. �ntihar öncesi 
belirtiler: a) bili�sel, b) duygusal, c) davran��sal 
ve d) ki�ileraras� olabilir. Bu tür belirtilerin önce-
den bilinmesiyle, ki�inin kendi can�na k�ymas�n� 
önleyici önlemlerin al�nmas� hedeflenmektedir. 
�kinci ad�mda ise, ki�ilerin geli�im öykülerinde 
intihara ait i�aret ve belirtilerin herhangi bir 
ruhsal sorun haline dönü�mesini engellemek 
amaçlanmaktad�r. �ntihar�n üçüncül düzeyde 
önlenmesinde ise, intihar giri�iminde bulunan-
lar�n yeniden giri�imde bulunmalar�n�n önüne 
geçebilmek için gerekli tedavi ve yard�m hizmet-
leri üzerinde yo�unla��l�r.’ 
 
Bronisch,20 intihar�n birincil düzeyde önlenme-
sinde intihar davran��� ile ilgisi olabilecek sosyo-
ekonomik ko�ullar�n ve psikiyatrik bozukluklar�n 
tedavisinin önemli oldu�unu, bu davran��� ger-
çekle�tirmede s�k kullan�lan yöntemlere (örne-
�in, ate�li silah kullanma) bir s�n�rlama getirilme-
sinin yararl� olabilece�ini belirtmektedir. Bro-
nisch, profesyonel olsun veya olmas�n intihara 
e�ilimli bireylere yak�n olan veya onlar�n tedavisi 
ile ilgilenen herkesin intihar davran���na ili�kin 
e�itim almas�n� intihar�n birincil düzeyde önlen-
mesinde en etkili strateji olarak belirtmektedir. 
Canetto ve Lester21 sosyal, ekonomik ve kültürel 
etkenler üzerinde duran programlara birincil 
önleme alan�nda oldu�u gibi, ikincil ve üçüncül 
önleme programlar�nda da rastlanabildi�ini 
belirtmektedir. Onlara göre, intihar�n ikincil ve 
üçüncül düzeyde önlenmesine yönelik çal��ma-
lar birbirini tamamlamakta ve ço�u bireylerin 
intihar giri�imleri üzerinde yo�unla�maktad�r.  
 
�NT�HARI ÖNLEME ÇALI�MALARI VE 
SOSYAL H�ZMET 
 
Ruh sa�l��� alan�nda intihar� önleme çal��malar�, 
multi-disipliner bir ekiple yürütülen hizmetlerin 
bir parças�d�r. Ekibinin bir üyesi olan sosyal 
hizmet uzman� ço�unlukla psikiyatrist, psikiyatri 
hem�iresi, klinik psikolog ve u�ra��/meslek 
terapisti ile i�birli�i içinde çal��maktad�r. 22 
 
Sosyal hizmet, meslekle�me sürecinin ba�lang�-  
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c�ndan bu yana gerek yakla��m, gerekse uygu-
lamalar�nda birçok unsuru göz önünde tutan ve 
giri�imlerinde inceledi�i olgu, olay ya da durum-
lara ili�kin çevre ko�ullar�n� hesaba katan, bire-
yin toplumsal i�levli�ine ve çevresi ile olan etki-
le�imine odaklanan bir meslek ve bilim dal�d�r.23 

 
Sosyal hizmet, sürekli de�i�en toplum için 
vazgeçilmez, kolay bir �ekilde tan�mlan�p aç�kla-
namad���ndan k�smen ve s�kl�kla yanl�� anla��-
lan bir meslektir. Sosyal hizmet uzman� birçok 
farkl� insanla çal��man�n yan� s�ra, farkl� yerleri 
kapsayan geni� bir etkinlik alan� içinde i�lev 
görür.19 Barttlet’e göre, sosyal hizmetin hareket 
biçimi üç a�amal� bir süreçten olu�ur. Bir sosyal 
hizmet uzman� önce sosyal hizmet uygulamas-
�ndaki temel ögeler (de�er, amaç, bilgi, yapt�r�m 
ve yöntem) konusunda yeterli donan�ma sahip 
olmal�d�r. Sonra çal��t��� alan�n özelliklerini (ilgi-
lenilen ana sorun, organize hizmetler sistemi, 
bilgi-de�er ve yöntemler, sosyokültürel davran�� 
ve tutumlar, ba�vuran�n özellikleri) ö�renmeli ve 
sonuçta birinci ve ikinci a�amay� birle�tirip sos-
yal hizmet uygulamas�n� gerçekle�tirmelidir.24 
 
Günümüzde sosyal hizmet uygulama alan�, her 
toplumda olu�an sosyal, psikolojik ve ekonomik 
de�i�imlere göre biçimlenmekle birlikte, sosyal 
hizmet mesle�inin hizmet alanlar� ba�vuru grup-
lar�n�n sorun oda��na göre s�n�fland�r�lm��t�r.23 
Buna göre aile ve çocuk refah�, sosyal yard�m, 
özürlülük, ceza ve �slah, psikiyatrik sosyal hiz-
met gibi birçok sosyal hizmet alan� vard�r. 
 
Manktelow,22 ruh sa�l��� alan�nda sosyal hizmet 
uzmanlar�n�n sosyal ya�am öyküsü alma, ba�-
lant� kurma, koordinatörlük, e�itimcilik ve planla-
ma gibi rolleri üstlendi�ini belirtmektedir. Bland 
ve Renouf25 ise, sosyal hizmetin i�levsel oldu�u 
alanlara yönelik �unlar� belirtmektedir: ’Ruh 
sa�l��� alan�nda, sosyal hizmetin ilgi oda�� ruh 
sa�l���n�n sosyal ba�lam� ve ruhsal bozukluk-
lar�n sosyal sonuçlar�d�r. Sosyal hizmet uygula-
mas�n�n amac�, bireyin, ailenin ve toplumun 
yeniden iyilik haline ula�mas�n� sa�lamak, bireyi 
güçlü k�larak kendi ya�am�n�n her alan�n� kontrol 
etmesine yard�mc� olmak ve sosyal adalet 
ilkelerinin yerle�mesini desteklemektir. Sosyal  
hizmet uygulamas� birey ve çevre oda��nda 
gerçekle�ir. Birey ile ba�lar, aileye, sosyal ili�ki 
a��na ve topluma kadar uzan�r. Sosyal hizmet, 
sosyal ba�lam düzeyinde bireyin sosyal çevresi 
içerisinde �ekillenen ve ya�anan ruhsal bozuk-
luk deneyimi ile ilgilenir. Bunlar�n yan� s�ra, has-
tan�n ki�ilik özellikleri, incinebilirli�i ve esnekli�i, 
aile i�levleri, güçleri, stres yarat�c� etkenler, 
sosyal destek a��, ba�l� bulunan kültür, toplum, 
toplumsal s�n�f, etnisite ve cinsiyet gibi konular  
 

da sosyal hizmetin ilgi alan�na girer.’ 
 
Oda��, i�levleri ve izledi�i yöntem birlikte dü�ü-
nüldü�ünde, insana ve topluma ili�kin sorunlara 
var olan kaynaklar çerçevesinde çözümler ara-
ma çabas�n�n, sosyal hizmetin intihar gibi birey-
sel ve toplumsal dinami�in etkile�imi ile ortaya 
ç�kan karma��k bir davran�� örüntüsünü önleme-
de veya azaltmada önemli rolleri yerine getire-
bilecek bir meslek oldu�u söylenebilir. Bu ba�-
lamda sosyal hizmet, intihar�n önlenmesinde 
birey ve aile/grup odakl� ikincil ve üçüncül 
düzeylerdeki önleme çal��malar�na oldu�u gibi, 
birincil önleme çal��malar�na da katk� sa�laya-
bilir. Her önleme düzeyinin amaçlar� farkl� oldu-
�undan, sosyal hizmetin rolü de kat�ld��� düzey-
deki önleme çal��malar�na göre farkl�la�acakt�r. 
Bu bölümde düzeylerine göre intiharlar� önleme 
çal��malar�nda sosyal hizmetin hangi alanlarda 
katk� sa�layabilece�i üzerinde durulmaktad�r.  
Birincil önleme çal��malar�nda sosyal 
hizmetin rolü 
 
Birincil önleme çal��malar� ile sorunun temeline 
inilmesine çal���lmas�na kar��n, intihara müda-
haleyle ilgili çal��malar gözden geçirildi�inde 
birincil önleme sorunlar� üzerinde nadiren durul-
du�u; ara�t�rmalar�n ço�unun ikincil ve üçüncül 
önleme üzerinde odakland��� görülmektedir.21 
�ntihar�n birincil düzeyde önlenmesine yönelik 
çal��malar�n ve ara�t�rmalar�n yetersiz olu�unda 
birçok neden ileri sürülebilir. Örne�in, her �ey-
den önce birincil önleme toplumsal düzeyde ele 
al�nmaktad�r. Bu aç�dan önleme, bireysel ve 
kurumsal e�itimin yan� s�ra, toplumun bilinçlen-
mesini de gerektiren geni� kapsaml� bir i�lem-
dir.11 De�i�kenlerin çok çe�itli olmas� da çal��-
malar�n yöntem ve hedeflerini belirlemeyi güç-
le�tirmektedir. Bunlara ek olarak çal��malar�n 
organizasyonunda, sosyokültürel ortam�n etkile-
rini ve izlenen ruh sa�l��� politikas�n�n öncelik-
lerini de hesaba katmak gerekmektedir. 
 
Maple26 sosyal hizmetin, toplumsal düzeyde 
önleme çal��malar� kapsam�nda bireyin ya�am�-
n� etkileyen sosyal güçleri daha geni� bir çerçe-
vede anlama çabas� içinde oldu�unu vurgula- 
makta; sosyal hizmet uzmanlar�n�n uygulamala-
r�nda kullanmak üzere var olan bilgilerden yarar-
lanmalar�n� ve bu alandaki ara�t�rma literatürünü 
iyi bilmeleri gerekti�ini öne sürmektedir. 
 
Birincil düzeydeki önleme çal��malar�nda, sosyal 
hizmet aç�s�ndan standart bir görev ve sorumlu- 
luk alan� belirlemek güçtür. Genel hatlar� ile sos-
yal hizmet uzmanlar�n�n birincil düzeyde intihar� 
önleme çal��malar� için görev ve sorumluluk ala-
bilece�i alanlara �unlar örnek gösterilebilir: 
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1. Çevresel risk etkenlerini ortadan kald�rma/ 
etkilerini azaltma: Ara�t�rmalar intihar davran�-
��nda bulunanlar�n ço�unun bir ruhsal bozuklu-
�unun oldu�unu göstermektedir. Buna dayana-
rak ruhsal bozukluklar�n önlenmesiyle intiharla-
r�n önlenmesi aras�nda bir ili�kiden söz edilebilir. 
Ruhsal bozukluklar�n nedenlerinin bilinmesi, inti-
har�n önlenebilmesi bak�m�ndan da önemlidir. 
Ruhsal bozukluklar�n nedenleri aras�nda toplum-
sal e�itsizlikler (dengesiz gelir da��l�m�, yetersiz 
ekonomik ko�ullar) de vard�r. Toplumsal e�itsiz-
likler intihar davran���na neden olabildi�inden, 
çevresel risk etkenleri olarak de�erlendirilebilir.17 
 
Sosyal adaletin geli�tirilmesi ve toplumdaki e�it-
sizliklerin önüne geçilmesi sosyal hizmetin temel 
amaçlar� aras�ndad�r. IASSW12 taraf�ndan yap�-
lan sosyal hizmetin ‘insan haklar� ve sosyal ada-
let ilkelerini temel alan, sosyal de�i�imi destek-
leyen bir meslek’ oldu�u belirtilmektedir. Sosyal 
hizmet, toplumdaki ortalama ya�ay�� ve alg�lay�� 
düzeyine ellerinde olmayan nedenlerle süreli 
veya süresiz olarak ula�amay�p sosyal ve/veya 
ekonomik yönlerden desteklenme gereksinmesi 
duyan ki�ilere, kar��l�kl� ve/veya kar��l�ks�z 
olarak sunulan parasal ve/veya nesnel nitelikteki 
(mal, malzeme yard�m�, rehberlik, yönlendirme, 
psikolojik destek) hizmetleri27 ula�t�rmada ve bu 
do�rultuda toplumsal kaynaklar� harekete geçir-
mede öne ç�kan bir meslektir. Dolay�s�yla sosyal 
hizmet kendi uygulamalar�nda mesleksel amaç-
lar�n� gerçekle�tirmeye çal���rken ayn� zamanda 
intihar davran���na neden olan veya bu davra-
n��a e�ilimi art�ran çevresel risk etkenlerinin 
ortadan kald�r�lmas�na veya etkilerinin azalt�lma-
s�na da olanak sa�layabilir. 
 
2. �ntihar davran���na kar�� bilinç ve duyarl�l�k 
sa�lama: Toplumu bilgilendirme etkinliklerine 
ö�retici ve e�itici ki�i olarak19 da kat�labilecek 
sosyal hizmet uzman�; a) toplumun intihar 
davran���na kar�� kat�, yasaklay�c�, cezaland�r�c� 
ve hatta etiketleyici tutumun önüne geçilme-
sinde, b) yayg�n olarak bilinmesine kar��l�k son 
derece yan�lt�c� olan mitlerin28 (örn., intihardan 
söz eden ki�i böyle bir giri�iminde bulunmaz, 
intihar e�iliminde olan ki�i tamamen ölme niye-
tindedir, intihar hiçbir belirti/i�aret olmaks�z�n 
meydana gelir, ya zenginler ya da fakirler intihar 
eder) düzeltilmesinde ve c) davran���n do�as�, 
belirtileri, nedenleri, geli�im süreci ve korunma 
yöntemlerinin tan�t�lmas�nda katk� sa�layabilir. 
 
3. Gönüllü çal��malar� organize etme: �ntihar� 
önleme çal��malar�n�n kurumsal hizmetler, 
gönüllü ki�iler ve kurulu�lar�n destekleri ve kat�-
l�mlar�yla zenginle�tirilmesi önemlidir. Böylece 
profesyonel hizmetlerin ula�amad��� veya yeter- 

siz kald��� yerlerde, profesyonel yard�ma diren-
cin artt��� kriz durumlar�nda gönüllü çal��malar 
önemli bir aç��� kapatabilir. Sosyal hizmet 
uzmanlar� gönüllü gereksinmesinin belirlenmesi, 
gönüllü potansiyelinin isteklendirilmesi ve ortaya 
ç�kar�lmas�, e�itimi, kurumlara yerle�tirilmesi ve 
izlenmesi29 gibi etkinlikleri düzenley�debilir.  
 
4. Ulusal intihar� önleme program�n�n olu�turul-
mas�na ve uygulanmas�na yard�mc� olma: 
Samaritanlar�n* ve intihar� önleme merkezlerinin 
çabalar�ndan sonra önleme çal��malar� ulusal 
düzeyde de ele al�nmaya ba�lanm��; Kanada, 
ABD, Hollanda, Norveç, Finlandiya ve �sveç gibi 
ülkeler kendi ulusal intihar programlar�n� olu�tur-
mu�tur.17 ABD Ulusal �ntihar� Önleme Progra-
m�’nda sosyal hizmet uzman�n�n önemli bir rolü-
nün oldu�u vurgulanmakta;30 Norveç Ulusal �nti-
har� Önleme Program�’nda ise, sosyal hizmet 
uzman�n�n sadece program� olu�turma veya 
program� uygulamada (tedavide) görev alabildi�i 
gibi, bunlar�n ikisinde birlikte görev ald�klar�14 da 
görülmektedir. *(1953 y�l�nda Londra’da bir din 
bilimci olan Chad Varah taraf�ndan �ngiltere’de kuru-
lan ve kiliseye ba�l� olan bu kurulu� örgütlenerek 
�ngiltere’den Avrupa’ya yay�lm��t�r. Birimde çal��anlar 
k�sa bir kurs görmü� uzman olmayan ki�ilerdir. Çok 
uzun süre intihar üzerinde çal��man�n fazla gelece�i 
dü�üncesi ile yard�mc�lar 2-3 y�l çal��t�r�lmaktad�r. 
Merkez günün 24 saatinde aç�kt�r ve ‘be friending’ 
merkezin temel ilkesidir. ‘Be friending’ intihar giri�i-
minde bulunan�n yan�nda olma, anlamaya çal��ma, 
onu b�rakmama ve destekleme olarak anla��lmakta-
d�r. Tehlikede olan ki�iden kurulu�taki bir yard�mc� 
sorumludur. Bu yard�mc� tehlikedeki ki�inin her soru-
nu ile ilgilenir, yak�nlar� ile ili�ki kurmaya çal���r. Onun 
yak�n�nda, kolay ula�abilece�i bir konumdad�r.)11 

 
5. �ntihar davran���na yönelik ara�t�rma yapma: 
Joe ve Niedermeier,31 sosyal hizmet disiplini 
içinde intihar davran���na yönelik klinik uygula-
ma için temel olacak bilgi üretiminin s�n�rl� ve 
sosyal hizmet ara�t�rmac�lar�n�n intihar çal��ma-
lar�na katk�s�n�n belirsiz oldu�unu belirtmektedir. 
Anla��lmas� yönünden halen doldurulmayan bilgi 
bo�luklar� bulunan ve multi-disipliner bir yakla-
��mla ele al�nmas� gereken intihar davran���n�n9 

sosyal hizmet aç�s�ndan ara�t�r�lmas�, intihar� 
önleme ve/veya azaltma çal��malar� için rehber 
olabilecek bilginin elde edilmesini sa�layabilir.  
�kincil önleme çal��malar�nda sosyal 
hizmetin rolü 
 
�ntihar� ikincil düzeyde önleme çal��malar�n�n 
amaçlar�na ula�abilmesi risk etkenlerinin bilin- 
mesine ve risk alt�ndaki ki�ilerin belirlenmesine 
ba�l�d�r. Yüksek risk alt�ndaki gruplar s�n�rlar� 
belirli olan bir alanda tan�n�p ortaya ç�kar�labil-
di�inde, krizin ortaya ç�kt��� yerde yard�m etme 
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olana�� do�maktad�r.13 Bu durumda risk grupla- 
r�na yak�n olman�n veya onlara ula�abilmenin 
önemi artmaktad�r. �ntihar� ikincil önleme çal��-
malar�nda sosyal hizmet uzmanlar�na bu nokta-
da gereksinme duyulmaktad�r. 
 
1. Risk gruplar�na ula�ma: Tedavi ve dan��ma 
hizmetlerinin yo�unla�t��� klinik ortamlarda (ruh 
sa�l��� dan��ma birimleri, kriz merkezleri,  psiki-
yatri klinikleri ve acil servisler) bir sosyal hizmet 
uzman�n�n intihar dü�ünceleri ta��yan, intihar 
edebilece�ini söyleyen/ima eden ki�ilerle kar��-
la�ma olas�l��� vard�r. Soysal hizmet uzman�n�n 
klinik ortamlar d���nda da intihar davran��� için 
risk ta��yan toplumdaki dezavantajl� ve marjinal 
gruplarla çal���yor olmas� (yoksullar, evsizler, 
i�sizler, alkol-madde ba��ml�lar�, tutuklular, ya�-
l�lar, göçmenler, kronik hastal��� veya ruh sa�l��� 
sorunlar� olan, aile içi �iddete maruz kalm��, 
ihmal edilmi�, istismara u�ram�� ki�iler) onun 
intihara e�ilimli ki�ilerle kar��la�ma olas�l���n� 
art�rmaktad�r. Feldman ve Freedenthal,32 sosyal 
hizmet uzman�n�n kar��la�abilece�i bu gruplar�n 
s�kl�kla madde kötüye kullan�m�, i�sizlik, evlilik 
sorunlar�, olumsuz ya�am olaylar� ve bedensel 
hastal�klar gibi intihar davran��� için risk etkeni 
olarak de�erlendirilen birçok psikososyal sorunla 
mücadele içinde oldu�unu vurgulamaktad�r. Bu 
risk gruplar�n�n ya�ad�klar� güçlüklerden haber-
dar olmada ve bu gruplara ula�mada önemli bir 
konuma sahip olan sosyal hizmet uzmanlar�n�n 
hem de�i�ik nüfus gruplar�ndaki intihar riskinin 
belirlenmesinde, hem de psikososyal sorunlar�-
n�n çözüme kavu�turulmas�nda onlara yard�mc� 
olarak ilk önlemleri almada görev üstlenebile-
ce�ini söylemek yanl�� olmaz. 
 
2. Kaynaklara ula�mada yard�mc� olma: ‘�nsan-
lar�n kaynaklara ula�mas�na yard�mc� olma’ sos-
yal hizmet mesle�inin temel sorumluluklar�ndan 
biridir.19 Sosyal hizmet uzman�n�n kaynaklara 
ula�mada yard�mc� olma rolü, risk gruplar�na 
ula�ma rolü ile yak�ndan ili�kilidir. Toplumla 
sürekli iç içe bulunup soruna ya�and��� anda 
müdahale etme olana��na sahip olan sosyal 
hizmet uzman�n�n, intihar davran�� örüntüleriyle 
kar��la�ma olas�l���n�n yüksek olmas�, onlar�n 
kaynaklara ula�mada yard�mc� olma rolünü 
önemli k�lmaktad�r. �ntihar davran�� örüntüleriyle 
kar��la�an sosyal hizmet uzman�n�n kendisinin 
de do�rudan yard�m al�nacak bir ‘kaynak’ olabi-
lece�i belirtilmelidir. Bu görü� geçerliyse, krize 
müdahale ilkeleri çerçevesinde ilk görü�meyi 
yaparak ki�iyi de�erlendirebilir ve gerekli önlem-
lerin al�nmas�n� sa�layabilir. Kar��la�t��� durum 
bilgi ve becerisi, yetkisi ve mesleksel oda�� bak�- 
m�ndan kendi müdahale alan�n�n d���nda ise, 
yapt��� de�erlendirmeye göre ki�iyi toplumda 
 

bulunan gereksinme duydu�u kaynakla(rla) 
bulu�turabilir. Kaynaklar ki�inin kar��lanmas� 
gereken gereksinimine göre (psikiyatrik tedavi, 
psikolojik dan��manl�k, sosyal yard�m) de�i�e-
cektir. Örne�in, ki�inin psikiyatrik bir tedaviye 
gereksinmesi varsa, sosyal hizmet uzman� ki�i-
nin psikiyatrik tedavisinin ba�lat�lmas� için ki�iyi 
psikiyatri kurumlar�na yönlendirebilir, tedavisinin 
sürmesinde ve izlenmesinde psikiyatristin yan�n-
da etkin rol üstlenebilir. 
 
Üçüncül önleme çal��malar�nda sosyal 
hizmetin rolü  
�ntiharda üçüncül önleme, intihar giri�imde bulu-
nan ki�ilerin tedavisine odaklan�r. Oda�,11 bu 
çal��malar�n genellikle intihar dü�üncelerinin 
saptanmas�ndan, ço�u kez de intihar giri�imle-
rinden sonra ba�lad���n� vurgulamaktad�r. Oda-
�’a göre, intihar dü�üncesi ta��yan ya da intihar 
giri�iminde bulunan herkesin tedavisinin yap�l-
mas� zorunludur. Bu ki�ilerin bazen hiç bir 
yard�m istemediklerini yüksek sesle söylemele-
rine kar��n, bu ki�ilerle en az�ndan bir görü�me 
denenmelidir. �lk görü�mede birincil amaç, inti-
har giri�iminde bulunan ki�ilerin yeniden bu 
davran��a yönelmelerinin önlenmesi olmal�d�r. 
 
�ntihar giri�imleri ile genellikle hastanelerin acil 
servislerinde kar��la��l�r.1 Giri�imden sonraki bu 
dönemde hastan�n içinde bulundu�u güç durum, 
ilk kar��la�man�n önemini art�r�r.11 Hasta ile 
insani ili�kiye girmek, bedensel sorunlar�n yan� 
s�ra duygusal sorunlar�na ilgi göstermek, onlar� 
aç�klamas�na yard�mc� olmak önemlidir. Bu 
müdahale, hastan�n ya�ama dönmesini ve teda-
vinin sürmesi için motive olmas�n� sa�layabilir.33 

 
�ntihar giri�iminde bulunan ki�ilerin tedavilerinde 
t�bbi ve psikososyal olmak üzere iki boyut vard�r. 
Sosyal hizmet uzman� tedavinin psikososyal 
boyutunda görev al�r. �ntihar giri�iminde bulunan 
ki�ilerin psikososyal tedavisinin, t�bbi tedavinin 
d���nda kalan di�er tedavi yöntemlerini (destek-
leyici tedavi, bili�sel-davran��ç� tedavi, sorun 
çözme becerisi kazand�r�c� tedaviler) içerdi�i 
belirtilmelidir. Üçüncül düzeyde önlenmede sos-
yal hizmet uzman� bir yandan davran���n aile ve 
çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya 
çal���r, öte yandan izleme çal��malar�na kat�la-
rak eylemin ki�iye daha fazla zarar vermesini 
önlemeye çal���r. Sosyal hizmet uzmanlar�n�n 
intihar� üçüncül önleme çal��malar� kapsam�nda 
üstlenecekleri roller a�a��da belirtilmektedir: 
 
1. Psikososyal tedavinin gerçekle�tirilmesini 
sa�lama: �ntihar�n tedavisi için t�bbi tedavi tek 
ba��na yeterli de�ildir. �ntihar riskinin azalt�lma- 
s�nda hasta ile terapötik ili�ki kurulmas�, tedavi- 
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nin psikoterapiyle desteklenmesi gereklidir.2 
 
Ülkemizde 2004 y�l�nda Sa�l�k Bakanl��� taraf�n-
dan haz�rlanan ‘Acil Serviste �ntihar Giri�imleri-
ne Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Prog-
ram�’nda sosyal hizmet uzmanlar�n�n ‘dan��ma’, 
‘de�erlendirme’, ‘bilgilendirme’ alanlar�nda çe�itli 
görev ve sorumluluklar üstlenece�i belirtilmi�tir. 
Bu alanlarda sosyal hizmet uzman�: 
a) Koruyucu ve destekleyici bir yakla��mla inti-
har giri�iminde bulunanlar�n ac�lar�n� ve yaln�z-
l�klar�n� payla�arak duygusal destek sa�lama, 
b) �çgörü kazand�rma, sorun çözme, insanlarla 
etkile�ime cesaretlendirme ve etkili ileti�im 
kurma, sorunlarla ba� etme ve duygular� kontrol 
edebilme becerileri kazand�rma gibi etkinliklerin 
gerçekle�tirilmesine yard�mc� olarak intihar giri-
�iminin yinelemesini önlemeye çal��ma,  
c) Ailesiyle ili�ki kurma ve onlar� tedavi sürecine 
katma, intihar giri�iminde kullan�labilecek araç-
lar�n ortadan kald�r�lmas�n� sa�lama, doktoruyla 
intihar riski ve ilaç kullan�m� konusunda ileti�im-
de olma gibi çevresel müdahaleleri/düzenleme-
leri gerçekle�tirme görevlerini üstlenebilir. 
 
2. �ntihar davran���n�n aile ve çevredeki etkilerini 
azaltma: �ntihar sonucu ölüm olay�nda, intihar 
davran���n�n aile ve çevredeki etkilerini azaltmak 
üzere sosyal hizmet uzman� bir yandan klinik 
i�lemleri idare ederken, di�er yandan da ki�inin 
ailesi ile ili�ki kurar. Uygulamalar, travmatik bir 
deneyim geçirmi�, yas içindeki ailelerin sosyal 
hizmet deste�i almalar�n�n önemli oldu�unu gös-
termektedir. Bu nedenle sosyal hizmet uzman�, 
sevdiklerini ve yak�nlar�n� intihar nedeniyle yiti-
ren (örne�in, çocu�unu yitiren anne-babalar) ve 
yas içindeki ki�iler için k�sa ve uzun dönemde 
intihar�n neden olabilece�i olumsuz etkileri anla-
maya ve ara�t�rmaya çal��mal�d�r.26 Bu noktada 
intihardan, sadece intihar eden ki�i ve ailesinin 
etkilenmedi�i de belirtilmelidir. Eylem �iddetli 
duygular (korku, öfke, çaresizlik, suçluluk) uyan-
d�rarak çevreyi etkilemekte ve bu etkinin �iddeti 
altta yatan nedene göre de�i�memektedir.11 
Oda�, bu durumun intihar giri�imi olgular� için de 
geçerli oldu�unu, giri�iminde bulunan ki�ilerin 
tedavisinde sadece ki�i ve ailesiyle de�il, çev-
resiyle de çal���lmas�n�n gerekli oldu�unu belirt-
mektedir. Sosyal hizmet uzman�na ki�i, aile ve 
çevre bütünlü�ü kurarak intihar davran���n�n  
etkilerini azaltmada önemli görev dü�mektedir. 
 
3. �zleme çal��malar�na kat�lma: Ki�inin intihar� 
dü�ündü�ü, giri�imde bulunup tedavi gördü�ü 
ve hastaneden taburcu oldu�u dönemlerde inti-
har riski vard�r; bu ki�ilerin izlenmesi gereklidir. 
�zleme çal��malar�n�n temel amac�, intihar riski 
ta��yan ki�ilere belli aral�klarla ula��p durumlar�  

hakk�nda bilgi almakt�r. �zleme çal��mas�, tedavi 
süreci ile ba�lamakta, tedavinin tamamlanma-
s�ndan sonra da sürmektedir. Tedavinin tamam-
lanmas�ndan sonraki süreçte izleme çal��malar� 
ki�inin intihar davran��� öyküsü göz önünde 
bulundurulup ki�isel farkl�l�klara göre de�i�se 
de, genellikle üç ay, alt� ay ve bir y�l sonra ola-
cak �ekilde planlanmaktad�r. Tedavi a�amas�n-
da di�er ekip üyeleriyle i�birli�i içinde olan sos-
yal hizmet uzman�n�n ki�i ile yürütece�i görü�-
meler ve tedavi tamamland�ktan sonra belli ara-
l�klarla yap�lan ev/i�yeri ziyaretleri onun izleme 
çal��malar�nda alabilece�i görevlere örnektir. 
 
SONUÇ YER�NE  
�ntihar�n çok boyutlu ve karma��k do�as� nede-
niyle, önlenmesine yönelik çal��malar çe�itli 
güçlükleri bünyesinde ta��maktad�r. Bu yap�sal 
duruma ek olarak bir sistem veya programa 
ba�l� olarak yürütülmedi�i için, Türkiye’deki inti-
har� önleme çal��malar� henüz istenen düzeyde 
de�ildir. �ntihar� önleme çal��malar�n�n birbiriyle 
ba�lant�s�z ve da��n�k bir �ekilde yürütülmesi 
intihar�n toplumsal düzeyde ele al�nmas�n� güç-
le�tirmekte, daha çok intihar giri�iminde bulunan 
ki�ilere odaklan�lmaktad�r. Sonuç olarak intihar�n 
önlenmesinde birincil düzeye yeterince önem 
verilmemekte; önleme, ikincil ve üçüncül düzey-
lere uygun olarak ‘tedavi’ hizmetleri ile s�n�rl� 
kalmaktad�r. Ayr�ca i� yükü ço�unlukla dar bir 
meslek grubunun omuzuna yüklenmekte, bu 
meslek gruplar�n�n i� yükü artmakta ve t�bbi 
tedavinin ötesinde profesyonel yard�ma gerek-
sinme duyanlar�n gerekli ve yeterli psikososyal 
deste�i almas� zorla�maktad�r. 
 
Birincil düzeyde önleme çal��malar�n�n intihar 
dü�üncesinin bile olu�mad��� noktada ba�lamas� 
dü�ünüldü�ünde, insan ve toplumla ilgili tüm 
disiplinlerin yeniden soruna e�ilmesi ve harekete 
geçmesinin gereklidir. �ntihar davran���n�n hem 
bireysel, hem de toplumsal etkenlerle ili�kili 
olmas� ve uyand�rd��� �iddetli duygularla çevreyi 
etkisi alt�na almas�, bu soruna yönelik çal��ma-
lar�n multi-disipliner ekiple yürütülmesini zorunlu 
k�lmaktad�r. Bu ba�lamda, intihar davran��� üze-
rinde yo�unla�mas� gereken mesleklerden biri 
de, sosyal hizmettir. 
 
Türkiye’de genelde ruh sa�l��� alan�nda, özelde 
intihar� önleme çal��malar�ndaki sistemsiz ve 
da��n�k yap�n�n ortadan kald�r�lmas�, sosyal hiz- 
met uzman�n�n ruh sa�l��� ekibindeki rol ve 
sorumluluklar�ndaki belirsizliklerin giderilmesi, 
sosyal hizmet okullar�ndaki e�itim-ö�retim prog-
ramlar�nda ‘krize müdahale’ ve ‘intihar� önleme’ 
konular�na daha çok yer verilmesi ve bu alanda 
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çal��an sosyal hizmet uzman�na denetim deste�i 
sa�lanmas� gereklidir. Bunlar gerçekle�ti�inde 

sosyal hizmet uzman�, intihar� önleme çal��ma-
lar�nda bu yaz�da ele al�nan rolleri üstlenebilir. 
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