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ÖZ
Amaç: Mesleki eğitim merkezine devam eden ergenlerin kural dışı davranış düzeylerine etki eden etmenlerin incelenmesi 
amaçlandı.
Yöntem: Araştırma bir mesleki eğitim merkezine devam eden ve çalışmaya katılmayı kabul eden 105 ergen ile Mart-Nisan 
2014 tarihleri arasında yapıldı. Kişisel bilgi formu ve Kuraldışı Davranış Ölçeği (KDÖ) kullanılarak elde edilen veriler 
sayı ve yüzdelik, ki-kare, Kruskal-Vallis ve Mann-Whitney U testleri ile değerlendirildi.
Bulgular: Araştırmaya alınan ergenlerin kural dışı davranış ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 52.00±17.31’dir. 
Ergenlerin sıklıkla başvurduğu kural dışı davranışlar arasında; yasaların izin vermediği araçları kullanma (%22.9), 
araç kullanırken hız limitini aşma (%16.2), alkollü içkiler içme (%15.2), kavga etme (%13.3), kavgaya katılma (%12.4), 
eşyaları kırma (%11.4), sınavlarda fısıldama (%10.5), sınavlarda kopya çekmek (%9.5) ve okuldan kaçma (%6.7) gibi 
davranışların olduğu belirlendi. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; kural dışı davranışı puan ortalamaları ile 
ergenin cinsiyeti, alkol ve madde kullanım durumu arasında istatiksel anlamlılık görüldü (p˂0.05).
Sonuç: Risk altındaki ergenlerin kural dışı davranış içeren davranışlarda bulunmasının önlenmesinde bu risk faktörleri-
nin kontrol altına alınması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Kural dışı davranış, ergenlik, risk faktörü.

ABSTRACT
Aim: The aim of the study is to examine delinquent behavior levels of teenagers attending vocational training centers.
Method: The study was conducted with 105 adolescents attending a vocational training center who accepted to partici-
pate the research between March-April 2014. Data obtained using personal information form and Delinquency Scale was 
evaluated by using percentages, chi-square, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U testing.
Results: The mean score of adolescents in the delinquency scale was 52.00±17.31. Frequently committed delinquent be-
haviors among adolescents are as follows: Using vehicles prohibited by the law (22.9%); exceeding the operating speed 
limit (16.2%); consuming alcoholic beverages (15.2%); fighting (13.3%); joining a fight (12.4%); breaking appliances 
(11.4%); whispering in exams (10.5); cheating in exams (9.5%) and escaping from school (6.7%). According to the results 
obtained from the research, statistical significance was observed between alcohol and substance use and gender of the 
teenager and illegal behavior average score (p˂0.05).
Conclusion: Teenagers attending vocational education centers work and they are in more risky environments than other 
teenagers. Risk factors have to be identified, families and schools have to collaborate to eliminate these risk factors.
Keywords: Adolescent, delinquent behaviour, risk factors.
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GİRİŞ

Ergenl k kavramı 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyı-
lın başlarından ber  çocukluk ve yet şk nl k arasında 
duygusal ve f z ksel gel ş m aşısından kend ne has 
problemler  olan b r dönem  tasv r etmek ç n kullanıl-
maktadır (Ögel 2014).

Bu dönem ergen n hem toplumsal n tel k kazandığı, 
hem de k ş l ğ n  kazandığı b r arayış dönem d r. Er-
gen, değ şen ve gel şen k ş l ğ  ç nde çevrede yen  
değerler aramaya, k ş l ğ n n olgunlaşmasında rol oy-
nayan özdeşleşme, özerkl k, sorumluluk kavramları-
na yanıt bulmaya çalışır. Bu arayışın özünde topluma 
uyum sağlama steğ  ve onay görme gereks n m  yat-
maktadır (Akduman, Akduman ve Cantürk 2007). Ge-
l ş msel özell kler ndek  değ ş mler n yanında, ergen n 
y l k hal n  tehd t eden kural dışı davranışları göster-

me eğ l m nde artış gözlenmekted r (Ateş ve Akbaş 
2012; Bulut 2010; Önder ve Yılmaz 2012). Çocuk 
ve gençlerde kural dışı davranış ergenl k dönem n n 
doğal b r özell ğ  olarak görülerek bu yaş grubundak  
bütün gençlere mal ed lm şt r. Araştırmada, kural dışı 
olarak adlandırılan davranışlar, farklı araştırmalarda 
r sk, problem, anormal, sapan, suç davranışı olarak ta-
nımlanmaktadır. Kural dışı davranış en yaygın olarak 
ergenl k önces  ve erken ergenl k dönem nde başlaya-
rak, ergenl k dönem n n sonuna doğru en yüksek sev -
yeye ulaşıp, yet şk nl ğe geç lmes yle beraber düşüşe 
geçmekted r (Ögel 2014).

Kural dışı davranışın ortaya çıkışı le lg l  çocuk ve 
ergenlerle yapılan araştırmalarda, k ş sel, sosyal ve 
toplumsal faktörler n heps n n bu tür davranışların ve 
suç şleme eğ l m n n oluşumunda etk s  olduğu b -
l nmekted r. Ergenlerde kural dışı davranışlar doğum 
önces  dönemden başlayarak bütün yaşam süres  bo-
yunca, k ş sel, b yoloj k, genet k ve çevresel faktörle-
r n karmaşık etk leş mler n n sonucu olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Akduman ve Baran 2010; Güler 2010; 
Korkmaz ve Erden 2010; Ögel 2014; Wasserman ve 
ark. 2003). Bu dönemde çocuk veya ergen n deney m-
led ğ  r sk faktörler  arttıkça kural dışı davranış şleme 
ht mal n n de arttığı b l nmekted r. Çocuklarda kural 

dışı davranışlar çocuğun yaşının lerlemes  neden yle 
toplum ç n c dd  sorunları da ç nde barındırmasın-
dan dolayı “kaygı ver c ” olarak değerlend r l r (Ögel 
2014; Önder ve Yılmaz 2012; UN 2003).

Ergenlerde görülen kural dışı davranışlar kasıtsız ola-
rak yaralanmalar (emn yet kemer  takmamak, alkollü 
araba kullanmak vs.) ve ş ddete (s lah taşımak, kav-
gaya karışmak) (Canbulat ve Yıldız 2011) neden olan 
davranışlar, tütün, alkol ve uyuşturucu madde kullanı-
mı, r skl  c nsel davranışlar, sağlıksız beslenme alış-
kanlıkları, f z ksel harekets zl k, evden ya da okuldan 
kaçma, yalan söyleme, hırsızlık, depresyon, nt har, 
ant -sosyal davranışlar olarak sayılab l r (Ateş ve Ak-
baş 2012; Önder ve Yılmaz 2012; Türk ye’de Ergen 
Prof l  2008). Bu dönemde sık görülen kural dışı dav-
ranışların ergene kend  yaşamını kontrol edeb lme, 
yet şk n otor tes ne ve geleneksel topluma karşı açık-
ça karşı koyma, akran grubuna kabul ed lme, kaygı, 
engellenme, yeters zl k ve başarısızlıkla baş etme g b  
kazanımlar sağlayab lmekted r (Ateş ve Akbaş 2012; 
Bulut 2010; Önder ve Yılmaz 2012). Ayrıca kural dışı 
davranışlar, ergenler n günlük yaşama uyumunu zor-
laştırmakla b rl kte uzun vadede ergen n hem f z ksel 
hem de ruhsal sağlığında c dd  olumsuz sonuçlara yol 
açab lmekte, ergen n gel ş m görevler n  başarmasına, 
kend s nden beklenen sosyal roller  yer ne get rmes -
ne, yeterl k ve başarı duygusunu h ssetmes ne ve genç 
yet şk nl k dönem ne başarıyla geçmes ne engel ola-
b lmekted r (Önder ve Yılmaz 2012).

L teratürde ergenler  kural dışı davranışlara ten neden-
ler değerlend r ld ğ nde b reysel özell kler n n yanın-
da toplumsal özell kler , ergenler n k ş sel özell kler , 
a lesel ve çevresel özell kler  olarak gruplandırılmak-
tadır (Akduman ve ark. 2007; Bal 2010). Ergenlerde 
kural dışı davranışı anlayab lmek ç n hem ergenler n 
k ş sel özell kler n n, hem de ç nde yet şt kler  a lesel 
özell kler n bel rlenmes  öneml d r.

Ülkem zde çalışan çocukların öneml  b r kısmını çı-
rak statüsünde çalışan çocuklar oluşturmaktadır (Ar-
kan 2011). Bu çocuklar b r mesleğe adım atmak amacı 
le ş yerler nde aday çırak olarak görev almakta ve 
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eğ t mler ne devam etmekted rler (Avşar ve Öğütoğul-
ları 2012). Çocukların çalışma yaşamında erken yer 
almasının nedenler  çeş tl  faktörlere bağlı olmakla 
b rl kte yaşamlarını sürdürmek ç n çalışmak zorunda 
olan çocuklar yoksulluk, sağlığı tehd t eden ortamlar-
da bulunma, eğ t m eks kl ğ , yeters z beslenme, f z k-
sel acı ve yorgunluk ve/veya kaza r sk , bağımlılık, s-
t smar, ş ddetten yoğun olarak zarar görmekte ve kural 
dışı davranışlar neden yle suça yöneleb lmekted rler 
(Turla, Tomak ve Pekşen 2009).

Meslek  eğ t m merkez ndek  adölesanların çalışmala-
rı ve d ğer adölesanlara göre daha fazla r skl  çevrede 
olmaları düşünces nden hareket ed lerek planlanan 
bu çalışma; Mart-N san 2014 tar hler nde b r mesle-
k  eğ t m merkez ne devam eden ergenler n kural dışı 
davranış düzeyler ne etk  eden etmenler n ncelenmes  
amacıyla yapıldı.

YÖNTEM

Araştırmanın T p

Araştırma tanımlayıcı ve kes tsel t pted r.

Araştırmanın Evren  ve Örneklem

Araştırmanın evren n  Bandırma’da meslek  eğ t m 
merkez nde öğren m gören ve 14-19 yaş grubunda olan 
toplam 150 öğrenc  oluşturmaktadır. Araştırma ver -
ler n n toplandığı tar hlerde öğrenc lerden b r kısmı-
nın merkeze gelmemeler  neden  le ulaşamama veya 
araştırmaya katılmayı kabul etmeme g b  nedenler le 
araştırma 105 öğrenc  le yürütülmüştür.

Ver  Toplama Araçları

Araştırmada ver ler, “Ergen/K ş sel B lg  Formu” ve 
“Kuraldışı Davranış Ölçeğ  (KDÖ)” le b reb r gö-
rüşme tekn ğ  kullanılarak toplanmıştır. Her görüşme 
15-20 dk sürmüştür. Anket formu k  bölümden oluş-
maktadır.

Araştırma ve ergenler n kuraldışı davranışlarını ölçmek 
amacıyla Kaner (2001a) tarafından gel şt r len KDÖ 
kullanılmıştır.

Çocuk Tanılama Formu: B r nc  bölümde, araştırma-
cı tarafından ergenler n ve a leler n n sosyo-demograf k 
n tel kler  hakkında ver  toplamak ç n l teratüre (Ak-
duman ve ark. 2007; Balkaya ve Ceyhan 2007; Özen, 
Ece, Oto, T rasçı ve Gören 2005; Şah n 2013) dayanı-
larak hazırlanan Ergen/ K ş sel B lg  Formu kullanıl-
mıştır. Ergen/ K ş sel B lg  Formun’da meslek  eğ t m 
merkez nde eğ t m gören ergenler n c ns yet, yaş, sos-
yoekonom k düzey, anne-babanın öğren m durumu, 
çalışma durumu, anne babanın b rl ktel k durumu, s -
gara, alkol ve madde kullanma durumu, st smar tür-
ler nden b r ne maruz kalma durumu (sözel fadeler  
doğrultusunda) ve daha önce adl yeye sevk ed lmes  
gereken herhang  b r suç davranışı şleme durumunun 
sorgulandığı sorular yer almaktadır.

Kuraldışı Davranış Ölçeğ  (KDÖ): KDÖ, Kaner 
(2001a) tarafından ergenler arasında resm  kurumlara 
yansımayan, ancak yakalanmış olsalardı çoğu suç ola-
rak kabul ed lecek ve ergen  yasalarla karşı karşıya ge-
t recek davranışları bel rlemek amacıyla gel şt r lm şt r. 
KDÖ 9 alt ölçek ve 38 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte 
ergenler n okuldan kaçma, yasaların kullanmanıza z n 
vermed ğ  otomob l, motos klet vb taşıt araçlarını kul-
lanma, uyuşturucu maddeler  kullanma, kavgaya karış-
ma, hırsızlık yapma vb kural dışı davranış şleme du-
rumları sorgulanmaktadır. Ergenlerden, maddelerde yer 
alan davranışlarını son 6 ay ç nde gösterme sıklıklarını 
“4-5 kez ya da daha fazla, 3-4 kez, 1-2 kez, H çb r za-
man” şekl nde bel rtmeler  stenm şt r. Ölçekten alına-
b lecek en yüksek puan 152, en düşük puan se 38’d r. 
Ölçekten yüksek puan almak, stenmeyen davranışların 
çokluğunu göstermekted r (Kaner 2001a; Kaner 2001b). 
Test n, Cronbach alfa güven l rl k katsayısı 0.93 olarak 
bel rt lm şt r. B z m çalışmamızda se ölçeğ n alfa de-
ğer  0.93 olarak bulunmuştur. KDÖ alt boyutları araş-
tırmanın anal zler nde kullanılmamış yalnızca toplam 
puan üzer nden değerlend rmeler yapılmıştır.

Ver ler n toplanmasında Bandırma İlçe M ll  Eğ t m 
Müdürlüğü’nden gerekl  yazılı z nler (26153647/900) 
ve öğrenc lerden sözlü onam alınmıştır. Ver ler n de-
ğerlend r lmes nde se SPSS 16.00 paket programın-
da sayı yüzdel k, Kruskal-Vall s ve Mann-Wh tney U 
testler  le değerlend r lm şt r.
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BULGULAR

Araştırmaya alınan ergenler n %80’ n n erkek, %20
’s n n kız olduğu ve yaş ortalamasının 17.64 1.29 
olduğu bel rlenm şt r. Araştırmaya alınan ergenler n 
%49.5’ n n annes n n lkokul mezunu ve %84.8’ n n 
ev hanımı olduğu, babaların se %52.4’ünün lkokul 
mezunu ve %47.6’sının şç  olduğu bel rlenm şt r.

Ergenler n %54.3’ünün k , %23.8’ n n üç kardeşe 
sah p olduğu bel rlenm şt r. Ergenler n %61.9’unun 
sosyal güvences n n olduğu, %38.1’ n n sosyal gü-
vences n n olmadığı ve %93.3’ünün çırak olarak ça-
lışmaktan memnun olduğu saptanmıştır. İş değ ş kl ğ  
yapmayıp devamlı aynı şte çalışanların oranı %64.8, 
k den fazla ş değ ş kl ğ  yapanların oranı %15.2 ola-

rak bel rlenm şt r. İş değ ş kl ğ  yapanların %54.04’  
patronu le anlaşamadığı, %24.32’s  ş  sevemed ğ  
ç n değ ş kl k yaptıklarını bel rtm şlerd r.

Ergenler n %62.9’unun s gara ve %8.6’sının uyuştu-
rucu madde kullandığını fade etm şlerd r. İst smara 
maruz kalma durumları sorgulandığında %38.1’ n n 
st smara türler nden en az b r ne (f z ksel, duygusal 

veya c nsel) maruz kaldıkları bel rlenm şt r. Araştır-
maya katılan gençler n %8.6’sının daha önce adl yeye 
sevk ed len (uyuşturucu kullanma, b r k ş ye zarar ve-
reme vb.) b r suça karıştığı saptanmıştır.

KDÖ alt boyutları araştırmanın anal zler nde kullanıl-
mamış yalnızca toplam puan üzer nde hesaplamalar 
yapılmıştır. Ancak, bu araştırmada ergenler tarafından 
daha sık başvurulan davranışları göstermek ç n ergen-
ler n Kural dışı davranış ölçeğ nde “5 ya da daha fazla 
kez” yaptıklarını b ld rd kler  bazı maddelere l şk n 
frekans dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1 ncelend ğ nde araştırmada ergenler n yasa-
ların z n vermed ğ  araçları kullanma (%22.9), araç 
kullanırken hız l m t n  aşma (%16.2), alkollü çk ler 
çme (%15.2) vb. kural dışı davranışlara sıklıkla baş-

vurduğu görülmekted r.

Tablo 2 ncelend ğ nde araştırmaya alınan ergenler n 
kural dışı davranış ölçeğ nden aldıkları puan ortala-
ması 52.00, standart sapması 17.31’d r. Ölçekten elde 
ed len en düşük puan 38 ve en yüksek puan 152’d r.

Tablo 3 ncelend ğ nde araştırmada c ns yetlere göre ergen-
ler n kural dışı davranış puanları değerlend r ld ğ nde arala-
rında stat ksel olarak anlamlılık saptanmıştır (p<0,05). Er-
kekler n kural dışı davranış ölçeğ  puanlarının (%54.07) kız-
ların puanlarından (%43.76) yüksek olduğu görülmekted r.

KDÖ’den elde ed len puan ortalamaları ergenler n 
yaşları le karşılaştırıldığında 14-17 yaş aralığında 
53.58, 18-20 yaş aralığında 50.51 olarak bulunmuş ve 
aralarındak  fark stat ksel olarak anlamlılık saptan-
mamıştır (p>0,05). Araştırmada ergenler n kural dışı 
davranış puanları anne-babanın beraber olma durumu-
na göre değerlend r ld ğ nde aralarında stat ksel ola-
rak anlamlılık saptanmamıştır (p>0,05).

KDÖ’den elde ed len puan ortalamaları ergenler n s -
gara kullanma durumlarına göre değerlend r ld ğ nde 
aralarında stat ksel olarak anlamlılık saptanmamıştır 
(p>0,005). Ölçekten elde ed len puan ortalamaları er-
genler n alkol ve uyuşturucu madde kullanma durum-
larına göre değerlend r ld ğ nde stat ksel anlamlılık 
tesp t ed lm şt r (p<0,05).

Tablo 1. Ergenler n KDÖ’de “Beş ya da Daha Fazla Kez’’ Yap-
tıklarını B ld rd kler  Bazı Maddelere İl şk n Frekans Dağılımı

Kural Dışı Davranışlar n %
Yasaların kullanmanıza z n vermed ğ  otomob l, 
motos klet g b  taşıt araçlarını kullanmak

24 22.9

B s klet, motos kletya da otomob l g b  araçları 
hız l m t n  aşacak şek lde kullanmak

17 16.2

Yasaların kullanmanıza z n vermed ğ  alkollü 
çk ler çme

16 15.2

Tartışma sırasında karşısındak n  öfkelenerek 
dövmek

14 13.3

Başkalarının başlattığı kavgaya katılmak 13 12.4
Öfkelend ğ  zaman eşyaları kırmak 12 11.4
Sözlü ya da yazılı sınavlarda fısıldamak 11 10.5
Sınavlarda kopya çekmek 10 9.5
Okuldan kaçmak 7 6.7

Tablo 2. Ergenler n Suç Davranışı Puan Ortalamaları

n x s En Düşük Puan En Yüksek Puan

105 52.00 17.31 38 152
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KDÖ’den elde ed len puan ortalamaları ergenler n suç 
şleme ve st smara uğrama durumlarına göre değer-

lend r ld ğ nde aralarında stat ksel olarak anlamlılık 
saptanmamıştır (p>0.05).

KDÖ’den elde ed len puan ortalamaları anne ve baba-
ların öğren m durumları ve a len n gel r durumlarına 
göre değerlend r ld ğ nde aralarında stat ksel olarak 
anlamlılık saptanmamıştır (p>0,05).

TARTIŞMA

L teratürde ergenler n probleml  davranışları araştırı-
lırken kural dışı davranış, r skl  davranış, sapan dav-
ranış, suç davranışı, anormal davranış ya da ant sosyal 
davranış ter mler n n kullanıldığı görülmekted r (Bal 
2010; Şah n 2015). Kural dışı davranışların büyük b r 
bölümü suç kabul ed leb lecek ergen  yasalar le karşı 
karşıya get recek olan davranışları çermekted r. Suç 
şleme eğ l m nde olan ya da suç şlem ş gençler sos-

yal normları ve başkalarının haklarını hlal eden dav-
ranışlar le a le, okul ve akranları le sorunlar yaşaya-
b lmekted rler. Ergenlerde kural dışı/ suç davranışını 
anlayab lmek ç n etk leyen etmenler n bel rlenmes  
öneml d r.

Araştırmada ergenler n kural dışı davranış ölçeğ nden 
aldıkları puan ortalaması 52.00 olarak bulunmuştur. 

Tablo 3. Ergenler n Bazı Demograf k Özell kler  le KDÖ’den Aldıkları Puanların Karşılaştırılması

Demograf k Özell kler Değ şkenler n
Sıra 

Ortalaması
Sıra 

Toplamı U p

C ns yet
Erkek 84 53.08 4878.5

455.5 0.001
Kız 21 32.69 686.5

Yaş
14-17 51 53.24 2715.00

1365.00 0.939
18-19 54 52.78 2850.00

Anne-babanın b eraber olma durumu
B rl kte 91 53.36 5855.5

604.50 0.759
Ayrı 14 50.68 709.50

S gara kullanma durumu
Kullanıyor 66 58.43 3856.5

928.5 0.017
Kullanmıyor 39 43.81 1708.5

Alkol kullanma durumu
Kullanıyor 51 65.49 3340.0

740.0 0.000
Kullanmıyor 54 41.20 2225.0

Uyuşturucu madde kullanma durumu
Kullanıyor 9 82.50 742.50

166.50 0.002
Kullanmıyor 96 50.23 4822.50

İst smara uğrama durumu
Uğramış 40 59.31 2372.50

1047.50 0.095
Uğramamış 65 49.12 3192.50

Suç şleme durumu
İşlem ş 9 67.22 605.00

304.0 0.142
İşlemem ş 96 51.67 4960.0

Tablo 4. Eğ t m Durumu ve A le Gel r Durumu le KDÖ’den 
Aldıkları Puanın Karşılaştırılması

n Sıra 
Ortalaması sd x2

Annenin 
Eğitim 
Durumu

Okula 
gitmemiş 11 47.91

3 4.321İlkokul 52 52.29
Ortaokul 38 52.26
Lise 4 83.25

Babanın 
Eğitim 
Durumu

Okula 
gitmemiş 8 52.94

3 0.625İlkokul 55 50.88
Ortaokul 35 55.93
Lise 7 55.07

Aile 
Gelir 
Durumu

İyi 32 45.17
2 4.428Orta 63 54.77

Kötü 10 66.90
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KDÖ’den elde ed len en düşük ve en yüksek değerler 
(38-152) d kkate alındığında ergenler n suç davranışı 
düzeyler n n düşük olduğu fade ed lmekted r.

L teratür ncelend ğ nde erkek c ns yet nde kural dışı 
davranışın daha yüksek olduğu bel rt lmekted r (Ak-
duman ve ark. 2007; Balkaya ve Ceyhan 2007; Kork-
maz ve Erden 2010). Araştırmada meslek  eğ t m 
merkez ne devam eden ergenler n kural dışı davranış 
ölçeğ nden aldıkları puan ortalamaları c ns yetlere 
göre değerlend r ld ğ nde aralarında stat ksel farklılık 
gözlenm şt r (p<0,05). Araştırma bulguları l teratür 
bulguları le benzerl k göstermekted r. Toplumumu-
zun sosyal yapısı kız ve erkek c ns yetler  ve yet şt r l-
me b ç mler  arasındak  farklılıklar ve çalışmamızda 
kız öğrenc  sayısındak  azlığa bağlı olarak c ns yetler 
arasında farklılıklara neden olmuş olab l r.

Kural dışı davranışlar en yaygın olarak ergenl k önces  
dönemde başlayarak, ergenl k dönem n n sonunda en 
üst sev yeye ulaşarak yet şk nl ğe geç lmes  le düşüşe 
geçmekted r (Ögel 2014). Araştırmada meslek  eğ -
t m merkez ne devam eden ergenler n yaşları le kural 
dışı davranışları arasında anlamlılık saptanmamıştır. 
Akduman ve ark. (2007), Balkaya ve Ceyhan (2007), 
Özen ve ark. (2005) ve Şah n (2013)’n n çalışmaların-
da ergenler n yaşları arttıkça kural dışı davranışlarında 
da artış görüldüğü bel rt lm ş olup çalışma bulguları 
le uyumluluk göstermemekted r. Ergenler n yaşları 

arttıkça özgürlükler n n artması, ebeveyn denet m n n 
g derek azalması, bulunduğu arkadaş çevres n n önem 
kazanması g b  nedenlerden dolayı kural dışı davranış-
larında artış görülmes ne neden olmaktadır. Çalışma 
sonuçlarımız l teratür b lg s  ve d ğer çalışmalara göre 
değerlend r ld ğ nde benzerl k göstermemekted r. Bu 
durumun meslek  eğ t m merkez nde öğren m gören 
ergenler n r skl  grupta yer almaları, kural dışı davra-
nış etmenler ne daha fazla maruz kalmalarından kay-
naklandığı düşünülmekted r.

Araştırmada meslek  eğ t m merkez ne devam eden 
ergenler n anne babalarının b rl ktel k durumuna göre 
kural dışı davranışlarının öneml  b r b ç mde farklı-
laşmadığı görülmekted r. Bu durumun meslek  eğ t m 

merkez ne devam eden ergenler n küçük b r örneklem 
grubunda yer almasından kaynaklandığı düşünülmek-
ted r. Çalışma sonuçlarımızdan farklı olarak l teratür-
de anne-babanın boşanmış olması ya da ölmüş olması 
da ergenlerde kural dışı davranışlara neden olab lece-
ğ  bel rt lmekted r (Shader 2004; Şah n 2015). Anne 
baba yoksunluğu olan ergenlerde ruhsal sorunlar orta-
ya çıkab lmekte ve bu durumlar ergenler n daha fazla 
kural dışı davranışı göstermes ne neden olab lmekte-
d r (Akduman ve ark. 2007). Çalışma sonuçları nce-
lend ğ nde ergenler n kural dışı davranışlarına yön-
lenmeler nde anne baba b rl ktel ğ nden çok ebeveyn-
ler n ergene olan davranışlarının öneml  olab leceğ  
düşünülmekted r. A lede duygusal etk leş m n azlığı 
ergen n yalnızca duygusal gel ş m n  olumsuz etk le-
memekte aynı zamanda suça yönelmes nde de etk l  
olab lmekted r (Ateş ve Akbaş 2012). L teratürde a le 
l şk ler  uyumlu olan, sağlıklı şlev gösteren ve mut-

lu a leye sah p ergenlerde suç davranışı düzeyler n n 
düştüğü bel rt lm şt r (Ateş ve Akbaş 2012; Balkaya 
ve Ceyhan 2007; Ögel 2014).

Ergenl k dönem , gençler n r skl  davranışları dene-
meye ve bunların olumsuz sonuçlarına maruz kalmaya 
çok daha fazla açık oldukları b r dönem olup ergen-
l k dönem nde sık görülen r skl  davranışlar, ergenle-
r n b yoloj k, genet k ve k ş l k özell kler  le çevresel 
etkenler n etk leş m  sonucunda şek llenmekted r. Son 
yıllarda ergenl k dönem nde görüleb len r skl  davra-
nışlardan olan s gara, alkol ve uyuşturucu madde kul-
lanım sıklığında artış olduğunu görülmekted r (Ögel 
2014). L teratürde alkol ve uyuşturucu kullanımı le 
kural dışı davranışları arasında güçlü b r nedensel bağ-
lantı ç n yeterl  kanıt bulunmamaktadır. Suç şleyen 
k ş ler arasında alkol ve uyuşturucu kullanımı yüksek 
olab ld ğ  g b  alkol ve uyuşturucu madde tem n  de 
suç davranışları görülmes ne neden olmaktadır (Kork-
maz ve Erden 2010; Ögel 2014). Güngör (2012) r sk 
altındak  çocukların suça yönel m durumlarını bel r-
leyen çalışmalarında ergenler n %19’u alkol kulla-
nırken, %24’ünün madde kullandıkları bel rt lm şt r. 
Özen ve ark. (2005)’nın ergenlerdek  suç davranış du-
rumlarını değerlend rd kler  çalışmalarında ergenler n 
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%36,4’ünün s gara kullandığı bel rt lm şt r. Çalışma-
mızda kural dışı davranış ölçeğ nden elde ed len puan 
ortalamaları ergenler n alkol ve uyuşturucu madde kul-
lanma durumlarına göre değerlend r ld ğ nde stat ksel 
anlamlılık tesp t ed lm şt r (p<0,05). Kural dışı davra-
nış ölçeğ nden elde ed len puan ortalamaları ergenler n 
s gara kullanma durumlarına göre değerlend r ld ğ nde 
aralarında stat ksel olarak anlamlılık saptanmamıştır 
(p>0,05). Çalışma sonuçları değerlend r ld ğ nde er-
genler n alkol ve madde kullanımları arttıkça kural dışı 
yönel m durumlarında l teratürde bel rt ld ğ  g b  artış 
görülmekted r (Ç ftç  2013; Korkmaz ve Erden 2010; 
Temel 2011). İşyer nde çalışan ergenler n kend ler n  
fade edeb lme, b r gruba a t olab lme neden yle er ş-

k n davranışı olarak görülen alkol, madde kullanımı, 
vb. davranışlarını deney mled kler  düşünülmekted r.

Adölesan dönem nde ergenler ebeveynler nden uzak-
laşmaya ve akranlarıyla daha fazla zaman geç rmeye 
başlarlar. Bu dönemde b r grup tarafından kabul gör-
meye ve toplumda yer ed neb lmeye çalışırlar. B rl kte 
bulundukları akranları tarafından sürekl  duygusal veya 
ruhsal sağlığını tehl keye sokacak b ç mde aşırı sözel 
tehd tlere uğramaları, alay ed lmeler , küçük düşürücü 
eleşt r ler ve yorumlar; b rey n kend s ne yönel k al-
gısının ve değerlend rmeler n n olumsuz olmasına ne-
den olacağı ç n ergenler kend n  spat çabasıyla suça 
karışab lmekted rler (Akduman ve ark. 2007). Çalışan 
çocuklar, yaşlarının küçük olması ve deney ms zl kler  
neden  le er şk nlere göre daha çok ş ddet ve st smar 
görme r sk  altındadır. Ergenl k dönem nde st smarın 
sonuçları olarak daha çok suça yönelme durumlarının 
olduğu bel rt lm şt r (Akduman ve Baran 2010; TEPA 
2013; Turla, Tomak ve Pekşen 2009). Temel (2011)’ n 
suça yönelm ş çocuklar le yaptığı çalışmasında er-
genler n %34’ünün a leler nden f z ksel ş ddete maruz 
kaldıkları bel rt lmekted r. Meslek  eğ t m merkez nde 
eğ t m gören ergenler st smar ve kural dışı davranış-
lara yönel m durumları açısından r skl  gruplarda yer 
almaktadır. Çalışmamızda ölçekten elde ed len puan 
ortalamaları ergenler n st smara uğrama durumlarına 
göre değerlend r ld ğ nde aralarında stat ksel olarak 
anlamlılık saptanmamıştır (p>0,05). Çalışma sonuçla-

rı l teratür le değerlend r ld ğ nde farklılığın bu dö-
nemdek  ergenler n st smar durumları le lg l  doğru 
b lg lend rme konusunda yeters zl kler nden kaynak-
lanab leceğ  düşünülmekted r.

L teratürde yaşları 12 le 18 arasında değ şen çocuk/
ergen suçluların tahl ye sonrası 6 yılda yen den suç şle-
me durumları yüksek olarak bel rt lm şt r (Ögel 2014). 
Akduman ve ark. (2007)’nın çalışmalarında ergenler n 
%71,9’unun b rden fazla suça karıştığı b ld r lm şt r. L -
teratürde r skl , suç çeren, problem, ant sosyal davranış 
olarak adlandırılab lecek kural dışı davranışların daha 
çok suç şlem ş ya da şlemem ş, ıslah ev nde bulunan/
bulunmayan ergenler üzer nde yapıldığı bel rt lmekte-
d r (Bulut 2010). Çalışmamızda çırak olarak çalışan ço-
cukların KDÖ’den elde ed len puan ortalamaları ergen-
ler n suç şleme durumlarına göre değerlend r ld ğ nde 
aralarında stat ksel olarak anlamlılık saptanmamıştır 
(p>0,05). Çalışma sonuçlarındak  bu farklılık örneklem 
grubunun küçük olması ve suç şleyenler n sayısının az 
almasından kaynaklanmış olab leceğ  düşünüleb l r.

B reyler n kend ler ne özgü b rçok tutum, düşünce ve 
değer a le etk ler  le oluşur. Anne babaları eğ t m dü-
zey ne göre serg led kler  davranışlar ve tutumlar er-
genler n suça karışmasında etk l d r (Akduman ve ark. 
2007; Bulut 2010; Ögel 2014; Önder ve Yılmaz 2012). 
L teratürde yapılan çalışmalarda ergenler n anne ve 
babalarının eğ t m düzeyler  artıkça kural dışı yönel m 
durumlarında artış olduğunu gösteren çalışmalar oldu-
ğu g b  (Balkaya ve Ceyhan 2007; Ögel 2014), eğ t m 
düzey  yükseld kçe ergenler n kural dışı karışma oran-
larının azaldığını gösteren çalışmalarda bulunmaktadır 
(Akduman ve ark. 2007; Temel 2011). Çalışmamızda 
ölçekten elde ed len puan ortalamaları ergenler n anne 
ve babalarının eğ t m durumlarına göre değerlend -
r ld ğ nde aralarında stat ksel olarak anlamlılık sap-
tanmamıştır (p>0,05). Çalışma sonuçlarımız l teratür 
sonuçlarına göre değerlend r ld ğ nde anne babaların 
eğ t m düzeyler  le benzerl k görülmemekted r.

L teratürde düşük sosyoekonom k düzeyde yer almak 
her türlü kural dışı davranış ht mal n  arttırdığı bel r-
t lmekted r (Ögel 2014; Temel 2011; UN 2003). Bulut 
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(2010)’un çalışmasında a len n gel r düzey  yüksel-
d kçe ergenlerde görülen kural dışı davranışların oranı 
artmaktadır. Temel (2011)’ n çalışmasında se suç ş-
leme oranı düşük gel r grubundan yüksek gel r gru-
buna doğru azaldığı görülmekted r. Adl  suça karışmış 
ergenler n a lesel özell kler n n araştırıldığı çalışmalar 
ncelend ğ nde, genel olarak sosyoekonom k düzey  

düşük a lelerden geld kler  bel rt lmekted r (Akduman 
ve ark. 2007; Ögel 2014; Özen ve ark. 2005). Çalış-
ma sonuçlarımız l teratür ve d ğer çalışma sonuçlarına 
göre değerlend r ld ğ nde a leler n gel r düzey  le ara-
larında benzerl k görülmemekted r.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Kural dışı davranışlar açısından ergenler b r r sk taşı-
maktadırlar. Meslek  eğ t m merkez ndek  adölesanla-
rın çalışmaları ve d ğer adölesanlara göre daha fazla 
r skl  çevrede olmaları neden yle büyük b r r sk taşı-
dıkları düşünülen ergenler le c ns yet, alkol ve madde 
kullanımı g b  k ş sel değ şkenler n olumsuz etk s n n 
en aza nd rgeneb lmes  ç n önleme çalışmaları yapıl-
malıdır. Ergenlerde kural dışı davranışların önlenmes  
programı farklı d s pl n üyeler n n yer aldığı b r yak-
laşımla ele alınmalı ve çözüm öner ler  tartışılmalıdır.

Çocuk sağlığı hemş reler n n çocukların gel ş m sü-
rec nde öneml  b r yere sah p olduğundan, ergenl k 
dönem nde a le le etk leş mler ne, okul l şk ler  ar-
kadaş l şk ler , madde alışkanlıkları açısından çocu-
ğu değerlend rmel  ve gerekt ğ nde öğretmenler  le 
let ş me geçerek kural dışı davranışa yönelmes ne 

neden olab lecek r sk faktörler n  tanımlamalı ve bu 
r sk faktörler n  ortadan kaldırılması ç n a le ve okul-
la şb rl ğ  ç nde bulunmalıdır. Özell kle kural dışı 
davranışın önlenmes nde a le katılımının sağlanması 
da çok öneml  olduğundan, a leler ergenl k dönem n n 
özell kler  ve sorunları, kural dışı davranış le l şk l  
olab lecek faktörler konusunda b lg lend r leb l r. Bu 
nedenle kural dışı davranışını önleyeb lmek ç n öğ-
renc ler n sosyal becer ler n , problem çözme ve let -
ş m becer ler n , öfke kontrolünü gel şt r c  çalışmalar 
düzenlen p; öğretmen, öğrenc  ve a le şb rl ğ n  gel ş-
t ren çalışmalar arttırılmalıdır.
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