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Amaç: Lise dönemindeki ergenlerde çeşitli sosyodemografik veriler 
ışığında, anne baba tutumları ile depresyon, sigara-alkol-madde kullanımı, 
intihar ve kendine zarar verici davranışlar arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Yöntem: Çalışmaya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izin alınarak Şişli ilçesinde yer alan 
Devlet Lisesi ve Meslek Lisesi lise 2. sınıf ve 3. sınıf öğrencilerinden toplam 391 
öğrenci dahil edildi. Çalışmada Sosyodemografik Soru formu, Anne-Babaya 
Bağlanma Ölçeği (ABBÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerinden %25,6’sında (n=100) 
depresyon ortalama puanı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 
bulunmuş olup cinsiyetler açısından, kız öğrencilerde depresyonun varlığına 
işaret eden BDÖ puan ortalamaları erkeklerden anlamlı bir şekilde yüksek 
bulunmuştur (p=0,001). Depresyonu olan ergenlerde anne aşırı koruma 
puanı depresyonu olmayan ergenlerden anlamlı olarak daha yüksek 

bulunmuştur (p=0,02). Ayrıca depresyonu olan ergenlerin hem anne hem 
de babalarının ilgi/kontrol puanları ise depresyonu olmayanlara istatistiksel 
olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p=0,02 ve p=0,03). Sigara, 
alkol, madde kullanımı oranları erkeklerde, intihar girişimi ve kendine zarar 
verici eylemler ise kız öğrencilerde istatistiksel olarak anlamlı derecede 
daha fazla bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç: Depresyon gelişimi bağımsızlığı, özerkliği desteklemeyen ebeveyn 
tutumunun ile ilişkili bulunmuştur. Yeterli ilgiyi gösteren, sıcak, anlayışlı, 
kabul edici, güvenli bağlanmaya olanak veren ebeveyn tutumu ise 
depresyondan koruyucu bulunmuştur. Ergenleri daha iyi anlamak ve bu 
dönemde ortaya çıkacak sorunların çözümü için ebeveyn tutumlarının göz 
önünde bulundurulması büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: Anne-baba tutumu, ergenlik, depresyon, alkol, madde, intihar

Introduction: Current study aimed to investigate the possible relations 
between parental attitudes and depression in a sample of mid-pubertal,  
high-school students under the light of several sociodemographic variables. 

Methods: With the permission of Ministry of National Education, 
a total of 391 students from second and third grades in a state high 
school and occupational high school in Sisli area included in the study. 
Sociodemographic Questionnaire, The Parental Bonding Instrument 
(PBI), and Beck Depression Inventory (BDI) were administered.

Results: Among the students in the sample, 25.6% (n=100) had 
significantly higher depression scores and girls had significanltly higher 
mean BDI scores than boys (p=0.001) reflecting the presence of 
depression. Adolescents with depression also had higher scores of 

maternal protection than adolescents without depression (p=0.02). On 
the other hand, adolescents with depression had lower scores of both 
maternal and paternal interest than adolescents without depression 
(p=0.02 and p=0.03, respectively). We also found that boys had higher 
levels of nicotine – alcohol and substance abuse where girls had higher 
levels for suicidal attempts and self harming behaviors (p<0.05).

Conclusion: Depression onset was found to be associated with 
parental attitude which does not promote autonomy and independency. 
Warm, accepting and concerned parental attitude that promotes secure 
attachment was found to be protective against depression. Parental 
attitudes must be of concern when working with adolescents and dealing 
with the problems seen in this vulnerable phase of the life. 

Keywords: Parental attitude, adolescence, depression, alcohol, drug, suicide

ÖZET

ABSTRACT

GİRİŞ
Ergenlik fiziksel ve ruhsal değişimin olduğu bir dönemi belirtirken, erinlik kavramı ikincil cinsiyet özelliklerinin geliştiği ergenliğin baş-
langıcına gönderme yapar. Ergenlik psikolojisi üzerindeki ilk bilimsel eseri 1904’te Hall yazmıştır (1). Hall’a göre ergenlik, insanın kişiliği 
kesin şeklini kazanmaya başladığı ve gelecek yaşamın akışını değiştirebilecek çok önemli bir dönemdir. Bu dönemin büyük karışıklıklar ve 
fırtınalar dönemi olduğunu ilk vurgulayan Hall olmuştur (1).

Yirminci yüzyılın ilk yarısında ergenliğin patoloji sınırlarını zorlayan bunalımlı, çatışmalar ve çelişkilerle dolu bir dönem olduğu düşünülmüş; 
daha sonra, özellikle 1960’lı yıllarda diğer uca gidilerek dönemin aslında patolojiden uzak, bunalımsız, çatışmasız rahat ve yavaş bir geçiş 
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dönemi olduğu savunulmuştur. Günümüzde daha çok bir geçiş dönemi ola-
rak algılanan ergenlik dönemi, buluğ çağıyla başlamakta, yetişkin kimliğinin 
oluşmasıyla sona ermektedir. Diğer bir deyişle birey çocuk olarak başladığı 
ergenlik döneminden bir yetişkin olarak çıkmaktadır. 

Ergenlik döneminin en önemli ruh sağlığı sorununun depresyon olduğu dü-
şünülmektedir (2,3). Bu dönemde depresyonun görülme sıklığının %5 ile 
%20 arasında değiştiği bildirilmektedir (4). Cinsiyet açısından bakıldığında, 
yapılan çalışmalarda, ergenlik öncesinde depresif bozukluk ve depresif be-
lirtilerde cinsiyet farkı bulunmamıştır (5). Ergenliğin başından itibaren hem 
depresif belirtilerin hem de depresif bozukluğun kız ergenlerde erkekler-
den fazla görüldüğü saptanmıştır (6). Çocuk ve ergenlerdeki majör depre-
sif bozukluktaki belirtilerle ilgili yaptıkları çalışmanın sonucunda, ergenlerde 
işlevsellikte bozulmanın daha fazla olduğunu, iştah ve kilo değişikliklerinin 
sıkça gözlendiğini belirtmişler ve kendine zarar verici davranışların da dep-
resyonda görülebildiğini saptamışlardır. Araştırmacılar bedensel yakınmalar 
ve ağlamanın kızlarda daha sık olduğunu ve intihar girişimlerinin de daha 
çok kızlarda görüldüğünü belirtmişlerdir (7).

Son zamanlarda anne-baba-çocuk ilişki modelleri, bu alanda en çok çalışı-
lan konulardan biridir. Bu modele göre depresyon, zayıf anne-baba-çocuk 
ilişkisi ile yakından ilişkili bir durumdur. Depresyonu olan gençlerle yapılan 
çalışmalarda, aile içi etkileşim biçiminin çatışmalı, reddedici, ihmal edici ol-
duğu görülmektedir (8). Depresyon için risk etkenleri arasında bulunan 
zayıf anne-baba desteği, anne-baba psikopatolojisi ve aile içi çatışmanın 
varlığının, aynı zamanda depresyon sağaltımına olumsuz yanıtla da ilişkili 
olduğu belirtilmektedir. Aile üyeleri ile ilişkilerdeki bozuklukların, ergenlik 
dönemindeki depresif belirtilerin gelişiminde etkili etiyolojik etkenler oldu-
ğu belirtilmektedir (9).

Aile yaşantısındaki sorunların, anne babayla iletişim ve ilişkinin az olarak algı-
lanmasının, yetersiz emosyonel desteğin depresyon, intihar düşünceleri ve 
girişimleri için risk etkenlerinden olduğunu bildiren çalışmalar bulunmak-
tadır. Depresif ergenlerin, anne-babalarını reddedici, destek vermeyen ve 
kötüye kullanan olarak algılama eğiliminde oldukları, çatışmalı ailelerdeki 
ergenlerin depresyon nöbetlerinin yineleme riskinin artmış olduğu bildiril-
mektedir (5). Klinik çalışmalar, aşırı kontrol eden, eleştirici, cezalandırıcı, ço-
cuklarının başarılarından ötürü memnuniyet duyamayan anne-babaların ço-
cuklarının, kendini eleştiren bireyler olarak yetiştiğini göstermektedir (10). 
Ergenlerin ‘anne-babaları tarafından aşırı korunma’ algısının, ergenlerdeki 
depresif belirtilerle ilişkili olduğu gösterilmiştir (11). 

Ülkemizde anne- baba tutumları ve bunların ergenler üzerine etkisi ile ya-
pılmış çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı, lise dönemindeki 
ergenlerde çeşitli sosyodemografik veriler ışığında, anne baba tutumları 
ile depresyon, sigara-alkol-madde kullanımı, intihar ve kendine zarar verici 
davranışlar arasındaki ilişkiyi incelemektir.

YÖNTEM

Örneklem ve Desen
Bu araştırma kesitsel niteliktedir. Çalışmaya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izin 
alınarak Şişli ilçesinde yer alan Devlet Lisesi ve Meslek Lisesi lise 2. sınıf ve 
3. sınıf öğrencileri dahil edildi. Devlet lisesinden 215, meslek lisesinden 176 
öğrenci olmak üzere toplam 400 öğrenci tarandı. Değerlendirme sırasın-
da ölçeklerden bir veya birkaç tanesini boş bırakan 4 öğrenci ile cevapları 
aynı sütun üzerine işaretliği ve aynı soruya birden fazla cevap verdiği tespit 
edilen 5 öğrenci çalışmadan çıkarıldı. Bu 9 öğrenci çalışmadan çıkarıldıktan 
sonra toplam 391 öğrenci değerlendirmeye dahil edildi. Çalışmada kulla-
nılan ölçekler, uygulama yapmak için seçilen okullara gidilerek, sınıflarda 
öğrencilere gruplar halinde uygulanmıştır. Uygulamaya başlanmadan önce 

öğrencilere, soruları çekinmeden ve içtenlikle cevaplamalarını sağlamak 
için araştırma hakkında bilgi verilmiş ve araştırmanın önemi vurgulanmıştır. 
Ayrıca öğrencilerden kesinlikle ölçeklerin üzerlerine ad ve soyadlarını yaz-
mamaları istenmiş ve elde edilen bilgilerin sadece araştırmacı tarafından 
kullanılacağı belirtilmiştir. Uygulama esnasında anlaşılmayan noktalar, kişiye 
bir yönlendirme yapmadan, bireysel olarak açıklanmıştır. Uygulamalar yak-
laşık 45-50 dakika sürmüştür. 

Gereçler
Sosyodemografik soru formu: Öğrencilerin kendisi tarafından dol-
durulan yaş, cinsiyet, anne baba eğitimi, kardeş sayısı, kaçıncı çocuk olduğu, 
aile tipi, gelir düzeyi, ders alkol/madde, sigara kullanımı, yasal sorun, disiplin 
cezası gibi sosyodemografik özelliklerin yanı sıra intihar ve kendine zarar 
verici davranışların olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Anne-babaya bağlanma ölçeği (ABBÖ): (PBI; The Parental Bon-
ding Instrument). Bu ölçek Bowlby’nin (1969, 1973) bağlanma kuramını 
temel alan Parker ve ark. (12) tarafından geliştirilen ilk ölçeklerden biridir. 
Bir öz değerlendirme ölçeği olup Kapçı ve ark. (13) tarafından 2006’da 
Türkçeye çevrilmiş ve geçerlilik güvenirliği yapılmıştır. Ölçek 25 maddeden 
oluşmakta olup anne-baba için ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Ölçek algı-
lanan anne- baba tutumlarına göre ilgi/kontrol ve aşırı koruma boyutlarını 
kapsamaktadır. Algılanan ana baba tutumları, bu iki boyuta göre ayrı ayrı 
puanlanmaktadır. İlgi alt boyut puanının artışı ilgi, sıcak, anlayışlı olmayı, azal-
ma ise yetersiz bakım verme, ergenin gereksinimlerini karşılamama, çocu-
ğu küçümseme, soğuk davranma eleştirme ya da reddetmeyi içermektedir. 
Aşırı koruma, bağımsızlığı desteklememe ya da aşırı kontrol etme olarak 
tanımlanmıştır.

Beck depresyon ölçeği (BDÖ): Beck tarafından1961’de geliştirilen, 
21 maddeden oluşan bir kendini değerlendirme ölçeğidir (14). Dörtlü Li-
kert tipi ölçüm sağlamaktadır. Her madde 0-3 arasında puanlanır ve toplam 
puan bunların toplanması ile elde edilir. Toplam puan 0-63 arasında değişir. 
Hisli tarafından Türkçeye uyarlanan ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışma-
sında kesme puanı 17 olarak kabul edilmiştir (15).

İstatistiksel Analiz
Bu çalışmada istatistiksel analizler NCSS 2007 (Kaysville, Utah, USA) paket 
programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik-
sel metotların (ortalama,standart sapma) yanı sıra gruplar arası karşılaştır-
malarda tek yönlü varyans analizi alt grup karşılaştırmalarında Tukey çoklu 
karşılaştırma testi, ikili grupların karşılaştırmasında bağımsız t testi, nitel 
verilerin karşılaştırmalarında ki-kare testi kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık 
p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Sosyodemografik ve Klinik Özellikler
Çalışmaya katılan 391 öğrenciden 241’i kız (%61,6), 150’si (%38,4) erkek 
öğrenciden oluşmaktaydı. Öğrenciler 16-18 yaşlar arasında ve ortalama 
yaş 16,8±0,46 yaş olarak bulundu. Aile durumuna bakıldığında 11 (%2,8) 
öğrencinin annesinin, 12 (%3,1) öğrencinin babasının vefat ettiği, 26 (%6,6) 
öğrencinin anne babasının boşanmış olduğu tespit edildi. Aile tipi olarak 
322 öğrencinin (%82,4) çekirdek aile, 19’unun (%4,9) geniş aile, 50 (%12,8) 
öğrencide parçalanmış aile yapısı olduğu görüldü. 41 (%10,5) öğrencinin 
sigara, 64 (%16,4) öğrencinin alkol, 4 (%1,0) öğrencinin de madde kullan-
dığı tespit edildi. Öğrencilerden 41’nin (%10,5) disiplin cezası aldığı, 26’sının 
(%6,6) intihar girişiminde bulunduğu, 72’sinin (%18,4) kendine zarar veri-
ci eylemlerde bulunduğu tespit edildi. Depresyon açısından bakıldığında, 
100 (%25,6) öğrencide depresyon puanı kesme puanının üzerinde bu-
lundu. Erkeklerde kızlara oranla anlamlı olarak daha yüksek oranda sigara  20
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%16’ya karşı %7,1; p=0,005), alkol %27,3’e karşı %9,5; p=0,0001) ve madde 
%2’ye karşı %0,4; p=0,03) kullanımı tespit edilmiştir (Tablo 1). Kızlarda inti-
har girişimi ve kendine zarar verme davranışı erkek öğrencilere oranla an-
lamlı olarak daha yüksek bulunmuştur %9,5’e karşı %2; p=0,004, %%22’ye 
karşı %12,7; p=0,02, sırasıyla) (Tablo 1). Cinsiyetler arasında depresyon 
dağılımına bakıldığında kız öğrencilerde erkek öğrencilere oranla anlamlı 
olarak daha yüksek depresyon puanı tespit edilmiştir (14,13±9,01’e karşı 
11,11±7,92; p=0,001) (Tablo 2). Madde kullanımı olan ergenlerin depres-
yon puanları kullanmayanlara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur 
(32,13,05’e karşı 12,83±8,49; p=0,0001). İntihar girişimi ve self-mutilatif 
davranışlar sergileyen öğrencilerin depresyon puanları intihar girişimi ve 
self-mutilatif davranışları olmayanlara göre anlamlı olarak daha yüksek bu-
lunmuştur (18,27±9,57’ye karşı 12,66±8,58; p=0,002, 19,32±9,69’a karşı 
11,61±7,87; p=0,0001)

Anne Baba Tutumu Özellikleri ve Etkileri
Kız ve erkek öğrenciler arasında anne aşırı koruma ve ilgi/kontrol açısından 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemekle birlikte kızlarda anne aşırı 
koruma puanının erkeklere göre daha yüksek, ilgi puanının ise daha düşük 
olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde, kız ve erkek öğrencilerin baba aşırı 
koruma ve ilgi/kontrol puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
gözlenmemekle birlikte kızlarda baba aşırı koruma puanının erkeklere göre 
daha yüksek, ilgi puanının ise daha düşük olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2). 
Anne baba tutumunun ergenlerde alkol madde kullanımı ve intihar davra-
nışı üzerine istatistiksel olarak anlamlı etkisi saptanmamıştır. Ancak disiplin 
cezası olan öğrencilerin anne ve baba ilgi/kontrol puanları disiplin cezası al-
mayan gruba oranla anlamlı olarak düşük bulunmuştur (25,27±5,77’ye karşı 
26,71±4,15; p=0,046, 23,85±6,91’e karşı 25,71±5,43; p=0,046; sırasıyla). 
Depresyonu olan grupta anne aşırı koruma puanları depresyonu olmayan 
gruba göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (11,03±3,89’a karşı 
9,95±3,99; p=0,02). Depresyon grubunun anne ilgi/kontrol puan ortalama-
ları depresyon olmayan gruba kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede 
düşük bulunmuştur (25,55±5,21’e karşı 26,9±3,98; p=0,02). Depresyonu 
olan grupta baba ilgi/kontrol puan ortalamaları depresyonu olmayan gruba 
göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur (24,36±6,46’ya karşı 25,91±5,27; 
p=0,03) (Tablo 3).

TARTIŞMA
Bu çalışmada ergenlik dönemindeki lise öğrencilerinde çeşitli sosyodemog-
rafik veriler ışığında, anne baba tutumlarının ergen davranışları ve üzerine 
etkileri ve depresyon arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada elde edilen 
bulgular çalışmaya katılan öğrencilerin %25,6’sında depresyon puanlarının 
BDÖ kesme puanın (BDÖ kesme puanı=17) üzerinde olduğu tespit edil-
miştir. Ergenler arasında depresyonun görülme sıklığı ile ilgili yapılan ça-
lışmalar sözü edilen yaş grubunda depresyonun yaygınlığının %5 ile %30 
arasında değiştiğini bildirmektedir (16,17). Çalışmamızda depresyon puanı 
kesme puanının üzerinde olan ergenlerin annelerinde bağımsızlığı, özerkliği 
desteklemeyen tutumu temsil eden aşırı koruma puanı depresyon puanı 
düşük olan ergenlerden istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek 
bulunmuştur. Bu bulgu Parker ve ark. (11) çalışmasındaki ergenlerin ‘an-
ne-babaları tarafından aşırı korunma’ algısının, ergenlerdeki depresif belir-
tilerle ilişkili olduğu sonucunu desteklemektedir. 

Ayrıca depresyon puanı yüksek olan ergenlerin hem anne hem de baba-
larının yeterli ilgiyi, anlayışlı olmayı, kabul ediciliğini temsil eden ilgi/ kontrol 
puanları ise depresyon puanı düşük olan gruba göre istatistiksel olarak an-
lamlı derecede düşük bulunmuştur. Çalışmamızda kullandığımız ABBÖ’nün 
kullanıldığı Türkiye’den bir çalışma bulunmamaktadır. Özbaran ve ark. (18) 
çalışmasında “aile hayatı ve çocuk yetiştirme ölçeği” kullanılmış olup dep-
resyonu olan gençlerin ailelerinde “aşırı annelik” şeklindeki koruyucu tu-
tum yüksek düzeyde bulunmuştur.

Yabancı literatürde, ebeveyn sıcaklık, kabul edicilik ve desteğinin fazla ol-
duğu Meksika kökenli Amerikan ailelerindeki gençlerin daha az depresif 
belirtiler gösterdiği, ebeveyn ve ergenler arasında çatışma ve geçimsizliğin 
olduğu ailelerin gençlerinin izlemlerinde de daha fazla depresif belirtilerin 
ortaya çıktığı bildirilmiştir (19). Ebeveynleriyle çözülmemiş çatışmaları olan 
ergenlerin beraberinde birçok sorun ve özellikle duygusal sorunlar yaşa-

Tablo 2. Cinsiyetler açısından depresyon ve ebeveyn tutumlarının 
karşılaştırılması

  Kız  Erkek
  n:241 n:150
Anne baba tutumu (Ort±SS) (Ort±SS) T p

Anne  Aşırı koruma 10,35±4,11 10,02±3,77 0,80 0,423

 İlgi/kontrol 26,53±4,02 26,6±4,86 -0,16 0,872

 Toplam 36,88±6,71 36,62±7,11 0,36 0,716

Baba  Aşırı koruma 9,7±4,44 9,02±4,12 1,52 0,130

 İlgi/kontrol 25,31±5,57 25,83±5,73 -0,89 0,376

 Toplam 35,02±8,18 34,85±8,31 0,19 0,849

BDÖ puanı  14;13±9,01 11,11±7,92 3,37 0,001

BDÖ: Beck depresyon ölçeği; SS: standart sapma

Tablo 1. Sosyodemografik verilerin cinsiyetler açısından karşılaştırılması

   Kız  Erkek
Sosyodemografik n=241 n=150
veriler n (%) n (%) x² p

Sigara kullanımı

 Yok  224 (92,9) 126 (84) 7,8 0,005

 Var 

Alkol kullanımı

 Yok  218 (90,5) 109 (72,7) 21 0,0001

 Var  23 (9,5) 41 (27,3)

Madde kullanımı

 Yok  240 (99,6) 147 (98) 5,29 0,03

 Var  1 (0,4) 3 (2) 

İntihar girişimi

 Yok  218 (90,5) 147 (98) 8,4 0,004

 Var  23 (9,5) 3 (2) 

Self-mutilatif davranış

 Yok  188 (78) 131 (87,3) 5,3 0,02

 Var  53 (22) 19 (12,7) 

Tablo 3. Ebeveyn tutumu ve depresyon ilişkisi

  Depresyon yok Depresyon var
Ebeveyn tutumu (Ort±SS) (Ort±SS) T p

Anne Aşırı koruma 9,95±3,99 11,03±3,89 -2,36 0,02

 İlgi/kontrol 26,9±3,98 25,55±5,21 2,37 0,02

Baba  Aşırı koruma 9,29±4,3 9,87±4,4 -1,14 0,25

 İlgi/kontrol 25,91±5,27 24,36±6,46 2,51 0,03

ort: ortalama; SS: standart sapma
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dığını bildiren çalışmalar bulunmaktadır (20,21). Çalışmamızda, ergenlerin 
algıladıkları ebeveyn ilgisinin azlığının depresyonla ilişkili olduğu bulgusu Me-
adows ve ark. (9) ebeveyn sosyal desteğinin her iki cinsiyetin ruh sağlığı için 
önemli olduğunu gösteren bulgularıyla uyumludur. Benzer şekilde Milne 
ve ark. (22) çalışmalarında aşırı anne bakım ve kontrolünün ergenlerdeki 
depresyonla ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Çocukluk ve ergenlik boyunca 
anne ve baba bakımının yetersiz oluşu, annenin aşırı koruyucu tutumu gibi 
bazı özelliklerin erişkin depresyonu ile ilişkisi gösterilmiştir. Puig-Antich ve 
ark. (23) çalışmasında da benzer şekilde çocukluk ve ergenlik dönemindeki 
depresyonlarda, ebeveynin çocuğuna karşı genellikle kopuk, kızgın, cezalan-
dırıcı ve aşağılayıcı olduğu bulunmuştur. 

Çalışmamızda, 41 (%10,5) öğrencinin sigara, 64 (%16,4) öğrencinin alkol, 
4 (%1,0) öğrencinin de madde kullandığı tespit edildi. Çuhadaroğlu ve ark. 
(24) çalışmasında, 15-17 yaş için sigara içme oranı %11,4, alkol kullanma 
oranı %14,9 olarak bulunmuş, madde kullanım oranının ise %1 olarak bil-
dirmişlerdir. Çalışmamızda elde ettiğimiz oranlar bu çalışmanın sonuçlarına 
benzerdir. Sigara kullanım oranlarının alkol kullanımından daha az bulun-
muş olması son yıllarda artan sigara kullanımını engelleyici çalışmaların bir 
yansıması olmuş olabilir.

Sosyodemografik veriler ve cinsiyet farklılığına bakıldığında Ögel ve ark. 
(25,26) çalışmasında alkol, madde, sigara kullanımı lise öğrencisi erkeklerde 
kızlara göre daha fazla bulunmuştur. Güler ve ark. (27) lise öğrencileriy-
le yaptıkları çalışmalarında sigara alkol kullanma oranı erkek öğrencilerde 
daha fazla bulunmuştur. Bizim çalışmamız da benzer bir şekilde sigara, alkol, 
madde kullanımı oranları erkeklerde kızlara göre daha fazla bulunmuştur. 
Alkol, madde, sigara kullanımı ve depresyon arasındaki ilişkiye bakıldığın-
da çalışmamızda sigara ve madde kullanımı olanların depresyon ortalama 
puanları kullanmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Kessler ve ark. 
(28) 5721 lise öğrencisinde yaptıkları araştırmada depresif semptomlar ile 
bağımlılık yapıcı madde kullanımı arasında pozitif bir ilişki saptamışlardır. 
Wells ve ark. (29) ergenlerde sigara kullanımı ile depresyon arasında pozitif 
bir ilişki olduğunu saptamışlardır. Pullen ve ark. (30) da 15-16 yaşlarındaki 
217 ergende depresyonun görülme sıklığının yaş ile arttığını, sigara kul-
lanımının artışı ile depresyon görülme arasında pozitif bir ilişki olduğunu 
bildirmişlerdir.

Çalışmamızda öğrencilerden 26’sının (%6,6) intihar girişiminde bulunduğu, 
72’sinin (%18,4) kendine zarar verici eylemlerde bulunduğu tespit edildi. 
Çalışmamızda intihar girişimi ve kendine zarar verici eylemler ise kız öğ-
rencilerde daha fazla oranda görülmüştür, bu sonuç daha önce yapılmış 
bazı çalışmaların bulgularıyla uyumludur (31,32). Bizim çalışmamızda intihar 
girişiminde bulunmuş olduklarını belirten öğrencilerin depresyon ortalama 
puanları intihar girişiminde bulunmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı 
derecede daha yüksek bulunmuştur.

Çalışmamızda öğrencilerden 41’nin (%10,5) disiplin cezası aldığı tespit edil-
di. Anne- baba tutumu açısından bakıldığında disiplin cezasının anne- baba-
nın ilgi azlığı ile ilgili olduğu sonucu çıkmıştır. 

Sonuç olarak çalışmamızda orta ergenlik döneminde olan lise öğrencile-
rinde depresyon, ebeveyn tutumları ve bazı sosyodemografik özellikler 
değerlendirilmiş olup tüm bu bileşenlerin birbirleriyle ilişkisi incelenmiş-
tir. Depresyonu olan ergenlerde bağımsızlığı, özerkliği desteklemeyen aşırı 
koruyucu anne tutumu puanı depresyonu olmayan ergenlerden anlamlı 
olarak daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca depresyonu olan ergenlerin hem 
anne hem de babalarının yeterli ilgiyi, sıcaklığı, kabul ediciliğini temsil eden 
ilgi/ kontrol puanları ise depresyonu olmayanlara göre düşük bulunmuştur. 
Bu sonuç depresyon gelişiminde ebeveyne bağlanmanın ve ebeveyn tu-
tumunun önemini göstermektedir. Sigara, alkol, madde kullanımı oranları 

erkeklerde, intihar girişimi ve kendine zarar verici eylemler ise kız öğren-
cilerde daha fazla oranda görülmüştür. Ergenleri daha iyi anlamak ve bu 
dönemde ortaya çıkacak sorunların çözümü için ebeveyn tutumlarının göz 
önünde bulundurulması büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmanın en büyük kısıtlılığı tek bir bölgede ve küçük bir örneklemle 
yapılmış olmasıdır. Bu sebeple konuyla ilgili olarak farklı illerde ve bölge-
lerde daha geniş örneklemle yapılacak yeni çalışmalara gereksinim vardır.
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