DEPRESIF BELIRTI ENVANTERI (ÖZ BILDIRIM)
(IDS -SR)
HASTA ADI:_________________________________________
TARIH:________________
Lütfen son 7 gün için, her bir maddede sizi en iyi tanimlayan yaniti daire içine aliniz.

1. Uykuya Dalma:
0 Uykuya dalmam hiçbir zaman 30 dakikayi
asmiyordu.
1 Bu sürenin yarisindan azinda, uykuya dalmam en
az 30 dk. sürüyordu.
2 Bu sürenin yarisindan çogunda, uykuya dalmam
en az 30 dk. sürüyordu.
3 Bu sürenin yarisindan çogunda, uykuya dalmam
60 dakikadan uzun sürüyordu.
2. Gece Boyunca Uyku:
0 Gece uyanmiyordum.
1 Her gece kisa sürelerle birkaç kez uyanarak,
huzursuz ve hafif uyuyordum.
2 Gecede en az bir kez uyaniyordum, ancak
kolayca tekrar uyuyordum.
3 Bu sürenin yarisindan çogunda, gece boyu birden
fazla uyaniyordum ve 20 dakika ya da daha uzun
süre uyanik kaliyordum.
3. Çok erken uyanma:
0 Bu sürenin çogunda, kalkmam gereken zamandan
en fazla 30 dakika önce uyaniyordum.
1 Bu sürenin yarisindan çogunda, kalkmam
gerekenden 30 dk.dan uzun bir süre öncesinde
uyaniyordum.
2 Hemen her zaman, gerekenden an az bir saat
önce uyaniyordum, ancak sonuçta tekrar
uyuyordum.
3 Gerekenden an az bir saat önce uyaniyordum ve
bir daha uyuyamiyordum.
4. Çok fazla uyuma:
0 Gün içinde uyuklamaksizin, gecede en fazla 7-8
saat uyuyordum.
1 Gündüz uyuklamalar da dahil olmak üzere 24
saat boyunca, en fazla 10 saat uyuyordum.
2 Gündüz uyuklamalar da dahil olmak üzere 24
saat boyunca, en fazla 12 saat uyuyordum.
3 24 saat boyunca uyuklamalar da dahil olmak
üzere, 12 saatten fazla uyuyordum.
5. Keder hissi:
0 Kederli hissetmiyordum.
1 Bu sürenin yarisindan azinda kederli
hissediyordum.
2 Bu sürenin yarisindan çogunda kederli
hissediyordum.
3 Bu sürenin hemen hepsinde kederli
hissediyordum.

6. Sinirlilik Hissi:
0 Sinirli hissetmiyordum.
1 Bu sürenin yarisindan azinda sinirli
hissediyordum.
2 Bu sürenin yarisindan çogunda sinirli
hissediyordum.
3 Bu sürenin hemen hepsinde sinirli
hissediyordum.
7. Endise ya da Gerginlik Hissi:
0 Endiseli (gergin) hissetmiyordum.
1 Bu sürenin yarisindan azinda endiseli (gergin)
hissediyordum.
2 Bu sürenin yarisindan çogunda endiseli (gergin)
hissediyordum.
3 Bu sürenin hemen hepsinde endiseli (gergin)
hissediyordum.
8. Duygu Durumunuzun Iyi ve Istenen Olaylara
Yaniti:
0 Iyi seyler oldugunda duygu durumum bir kaç saat
süreyle normal düzeye dönüyordu.
1 Iyi seyler oldugunda duygu durumumda bir
düzelme oluyordu ancak normal halim gibi
hissetmiyordum.
2 Istenen olaylarda duygu durumumda sadece
sinirli bir dereceye kadar düzelme oluyordu.
3 Yasamimda çok iyi ya da çok istenen olaylar olsa
da hiç düzelme olmuyordu.
9. Duygu Durumunuzun Günün Saatleriyle/? Iliskisi:
0 Günün saati ile duygu durumum arasinda düzenli
bir iliski yoktur.
1 Duygu durumum günün saati ile çevresel olaylar
nedeniyle (ör: yalniz kalma, çalisma) siklikla
iliski gösterir
2 Genelde duygu durumum günün saati ile çevresel
olaylarla oldugundan daha fazla iliski gösterir.
3 Duygu durumum açik olarak ve tahmin edilebilir
olarak günün belli saatlerinde iyi ya da kötü
olmaktadir.
9A. Duygu durumunuz tipik olarak sabah, ögleden
sonra ya da gece kötülesir mi?(birini daire içine alin)
9B. Duygu durum degisimleri çevreye baglanabilir
mi? (evet ya da hayir) (birini daire içine alin)
10. Duygu durumunuzun Niteligi:
0 Yasadigim duygu durumum (içsel hislerim)
büyük çogunlukla normal duygu durumumdu.
1 Duygu durumum kederli, ancak bu kederlilik bir
yakinimin ölümü ya da ayrilmasi sirasinda
yasadigim duyguya oldukça benziyordu.
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Duygu durumum kederliydi, ancak bu kederlilik
bir yakinimin ölümü ya da ayrilmasi sirasinda
yasadigim duygudan biraz farkli nitelikteydi .
Duygu durumum kederliydi, ancak bu kederlilik
bir yakinimin ölümü ya da kaybi ayrilmasi
sirasinda yasadigim duygudan oldukça farkliydi.

Lütfen sadece 11 ya da 12’yi doldurun
11. Istah Azalmasi:
0 Istahimda her zamankine göre degisiklik olmadi.
1 Her zamankinden daha az miktar ya da siklikta
yiyordum.
2 Her zamankinden belirgin olarak daha az ve
kendimi zorlayarak yiyordum.
3 24 saat içinde nadiren ve yalnizca kendimi çok
zorlayarak ya da baskalarinin zorlamasi ile
yiyordum.
12. Istah artisi
0 Istahimda her zamankine göre degisiklik olmadi.
1 Her zamankinden daha sik yeme ihtiyaci
duyuyordum.
2 Düzenli olarak, her zamankine göre daha sik
ve/veya daha fazla miktarda yiyordum.
3 Hem ögünlerde hem de ögün aralarinda asiri
yeme istegi duyuyordum.
Lütfen ya 13 ya da 14’ü doldurun
13. Kilo verme (son iki hafta içinde)
0 Kilomda bir degisiklik olmadi.
1 Hafif bir kilo kaybim oldugunu hissediyorum.
2 Yaklasik bir ya da daha fazla kilo kaybettim.
3 Yaklasik 2.5 ya da daha fazla kilo kaybettim.
14. Kilo alma (son iki hafta içinde)
0 Kilomda bir degisiklik olmadi.
1 Hafif kilo aldigimi hissediyorum.
2 Yaklasik bir ya da daha fazla kilo aldim.
3 Yaklasik 2.5 ya da daha fazla kilo aldim.

17. Gelecegime Bakisim:
0 Gelecegime iyimser bakiyorum.
1 Gelecegim hakkinda ara sira kötümserim, ancak
çogunlukla her seyin daha iyiye gidecegine
inaniyorum.
2 Yakin gelecegimin (1-2 ay) benim için iyi seyler
getirmeyeceginden oldukça eminim.
3 Gelecekte hiçbir zaman benim için hiçbir iyi
seyin olacagina dair umut görmüyorum.
18. Ölüm ya da intihar düsünceleri
0 Ölüm ya da intihari düsünmüyorum.
1 Hayatin bos oldugunu ya da yasamaya
degmeyecegini düsünüyorum.
2 Haftada birkaç kez birkaç dakika boyunca intihar
ya da ölümü düsünüyorum.
3 Günde birkaç kez intihar ya da ölümü bazi
ayrintilariyla düsünüyorum ya da intihar için
özgün planlar yaptim ya da yasamima son
vermeyi denedim.
19. Genel ilgi:
0 Diger insanlar ve genel aktivitelere ilgim, her
zamankinden farkli degil.
1 Diger insanlar ve genel aktivitelere ilgimin daha
az oldugunu fark ediyorum.
2 Önceki aktivitelerimin yalnizca bir ya da ikisin e
ilgimin sürdügünü far kettim.
3 Önceki aktivitelerime hemen hemen hiç ilgim
kalmadi.
20. Enerji düzeyi:
0 Her zamanki enerji düzeyimde bir degisiklik yok.
1 Her zamankinden daha kolay yoruluyorum.
2 Olagan günlük aktivitelerime baslamak ya da
bitirmek için büyük çaba göstermem gerekiyor
(alisveris, ev isleri, yemek yapma ve ise gitme
gibi).
3 Enerjim olmadigi için olagan günlük
aktivitelerimin çogunu yapamiyorum.

15. Konsantrasyon/karar verme:
0 Her zamanki konsantrasyon ve karar verme
yetenegimde bir degisiklik yok.
1 Ara sira kararsiz oldugumu ya da dikkatimin
dagildigini hissediyorum.
2 Çogunlukla dikkatimi toplamak ya da karar
vermek için çaba gösteriyorum.
3 Okumak için yeterince konsantre olamiyorum ya
da basit kararlari bile alamiyorum.

21. Eglenme ve Zevk alma kapasitesi (cinsellik disinda)
0 Zevk veren aktivitelerden her zamanki kadar
hoslaniyorum.
1 Zevk verici aktivitelerden her zamanki kadar
zevk alamiyorum.
2 Herhangi bir aktiviteden nadiren zevk aliyorum.
3 Hiçbir seyden hiçbir eglenme hissi ya da zevk
alamiyorum.

16. Kendime bakisim
0 Kendimi digerleri kadar degerli ve hak sahibi
görüyorum.
1 Her zamankinden daha fazla kendimi
suçluyorum.
2 Digerleri için sorun kaynagi olduguma büyük
ölçüde inaniyorum.
3 Sürekli kendimdeki küçük ve büyük eksiklikleri
düsünüyorum.

22. Cinsel ilgi (lütfen aktiviteyi degil ilgi düzeyini
degerlendirin):
0 Cinsellikle her zamanki kadar ilgiliyim.
1 Cinsellige olan ilgim her zamankinden biraz daha
azaldi ya da her zamanki kadar zevk alamiyorum.
2 Cinsellik için çok az istek duyuyor ya da nadiren
zevk aliyorum.
3 Cinsellikle kesinlikle hiç ilgilenmiyor ya da hiç
zevk almiyorum.
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23. Yavaslama Hissi:
0 Düsünmem, konusmam ve hareketlerim her
zamanki olagan hizinda. / Her zamanki olagan
hizimda düsünüp, konusup hareket ediyorum.
1 Daha yavas düsündügümü ya da sesimin düz ve
donuk oldugunu fark ediyorum.
2 Sorularin çoguna yanit vermem zaman aliyor ve
düsüncelerimin yavasladigina eminim.
3 Siklikla asiri çaba harcamadan sorulara yanit
veremiyorum.
24. Huzursuzluk Hissi
0 Huzursuz hissetmiyorum.
1 Sik sik huzursuzluk hissediyorum, ellerimi
ovusturuyor ya da oturma biçimimi
degistiriyorum.
2 Hareket etme istegi duyuyorum ve çok
huzursuzum.
3 Zaman zaman oturarak bekleyemiyorum ve
dolasma ihtiyaci duyuyorum.
25. Agri ve Sizilar:
0 Kollarimda ya da bacaklarimda agirlasma hissi
olmuyor ve agri ya da sizim yok.
1 Bazen bas agrisi, karin, sirt ya da eklemler imde
agrilar hissediyorum, ama bu agrilar sadece
bazen ortaya çikiyor ve yapmam gereken isleri
engellemiyor.
2 Bu tip agrilar zamanin çogunda oluyor.
3 Bu agrilar yaptigim isleri engelleyecek kadar
kötü etkiliyor.
26. Diger Bedensel Belirtiler:
0
Çarpinti, titreme, görme bulanikligi,
kulaklarimda çinlama, artmis terleme, dispne,
sicak ve soguk basmalari, gögüs agrisi
olmuyor.
1
Bu belirtilerin bazilari var ama hafif siddette
ve sadece bazen ortaya çikiyor.
2
Bu belirtilerin bir kaçi var ve beni oldukça
rahatsiz ediyor.
3
Bu belirtilerin bir çogu var ve ortaya
çiktiginda yaptigim isi birakmak zorunda
kaliyorum.
27. Panik/Fobik Belirtiler:
0 Panik nöbetleri ya da özgül korkular (fobi)
(hayvanlar ya da yükseklik gibi ) yasamiyorum.
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28.

29.
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Hafif siddette panik nöbetleri ya da korkularim
var, bunlar davranisimi degistirmiyor ya da
islerimi engellemiyor.
Belirgin panik nöbetleri ya da korkularim
davranislarimi etkiliyor, ancak islerimi
engellemiyor.
Gündelik islerimi yapmami engelleyen en
azindan haftada bir kez panik nöbetleri ya da
siddetli korkularim var.
Kabizlik/Diyare (Ishal)
0 Her zamanki barsak aliskanliklarimda degisme
olmadi.
1 Hafif siddette olan aralikli kabizlik ve/veya
ishal oluyor.
2 Zamanin çogunda ishal/kabizlik oluyor, ama
gündelik islerimi engellemiyor.
3 Gündelik islerimi engelleyen ya da ilaç
almami gerektiren diyare/kabizlik oluyor.
Kisiler arasi Iliskilerde Duyarlilik
Digerleri tarafindan kolayca reddedilme,
küçümsenme ya da elestirilme hissi, incitilme
yasamiyorum.
Ara sira digerleri tarafindan reddedilme,
küçümsenme ya da elestirilme hissi yasiyorum.
Sik sik digerleri tarafindan reddedilme,
küçümsenme ya da elestirilme hissi yasiyorum,
ancak sosyal/mesleki islevselligimi sadece biraz
etkiliyor.
Siklikla digerleri tarafindan reddedilme,
küçümsenme ya da elestirilme hissi yasiyorum ve
bu sosyal/mesleki islevselligimde yetersizlige yol
açiyor.

30. Kursun Agirligi Hissi/Fiziksel Enerji:
0 Fiziksel enerji azligi ve agirlasma hissi
yasamiyorum.
1 Ara sira fiziksel enerji azligi ve agirlasma hissi
dönemleri yasiyorum, ancak bunlar çalisma,
okul ya da aktivite düzeyine olumsuz etki
olusturmuyor.
2 Zamanin yaridan fazlasinda Fiziksel olarak
agrilasma hissi (fiziksel enerji yitimi)
yasiyorum.
3 Zamanin çogunda, her gün birkaç saat, her
hafta birkaç gün süreyle fiziksel olarak
agrilasma hissi (fiziksel enerji yitimi)
yasiyorum.

Hangi üç maddenin (sorularin) anlasilmasi en kolaydi?_____________
Tesekkürler
Puan araligi: 0-84

Puan: __________
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