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ÖZET 

Çocukluk döneminde depresyonun görülme sıklığını 
etkileyen özellikler içinde düşük sosyoekonomik düzey 
ve yaşam koşulları önemli bir yer tutmaktadır. Bu araş-
tırmanın amacı sokakta çalışan çocuklar ile eğitimi de-
vam etmekte olan çocukları depresif belirtiler açısından 
karşılaştırmaktır. Araştırmaya alınan çocukların depres-
yonları Çocuklar için Depresyon Ölçeği kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Sokakta çalışan çocukların depres-
yon puanı ortalaması, okula devam eden çocukların or-
talamasından anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. 
Ayrıca depresif belirtilerin sokakta çalışan çocuklarda 
daha fazla olduğu saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Depresyon, Çocukluk çağı 

Günümüzde çocuklarda depresyonun varolduğu 
(1-5), erişkindekine benzer belirtilerle ortaya çıktığı, 
erişkin depresyon ölçütlerinin, yaşa göre bazı özellik-
ler gözönüne alınarak, çocuklar için geçerli olduğu 
kabul edilmektedir (6). Çocuklarda depresyonun ta-
nınmasını güçleştirebilen sorunlardan biri, bu yaş gru-
bunda depresif bozukluklar ile fobi ve uyum sorunları 
gibi durumlar arasında örtüşen özelliklerin bulunması-
dır. DSM (Diagnostic and Statistical Manual for Men-
tal Disorders-Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayım-
sal Değerlendirmesi Elkitabı)-IV'e göre çocuklarda ve 
ergenlerde depresyon tanısı erişkinlerde geçerli olan 
tanı ölçütleriyle konmaktadır. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar, depresyon sıklığı-
nın çocuklarda %10-13, ergenlerde %21-27 arasında 
olduğunu göstermektedir (3,7). Ülkemizde Çocuklar 
için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) kullanılarak yapılan bir 

SUMMARY 

Evaluation of school and street-seller children by 
"childhood depression inventory" 
Low-socioeconomic status and living conditions are 

important contributing factors in depression prevalence 
during childhood. The aim of this study is to compare 
the depressive signs of "street-seller" children with scho-
ol children. Childhood Depression İnventory is used to 
evaluate the depression of children included in the 
study. The mean depression score of "street-seller" 
children is found to be higher than school children 
which is statistically significant. İt is also noted that the 
depressive signs are more prominent in "street-seller" 
children. 
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araştırmada 9-13 yaş grubu çocukların %30'unda orta 
derecede depresif belirtiler gözlenmiştir (8). Çocuklar-
da depresyon görülme sıklığı yaş, cinsiyet, ırk ve sos-
yoekonomik düzeyden etkilenmektedir. Ayrıca okul 
başarısızlığının da risk faktörü olduğu bildirilmektedir. 
Bu çalışmada sokakta çalışan çocuklarla farklı sosyo-
ekonomik çevrelerdeki ilkokullarda okuyan çocuklar 
arasında depresif belirtiler açısından farklılık olup ol-
madığı Çocuklar için Depresyon Ölçeği kullanılarak 
araştırılmıştır. 

Çocukluk depresyonunda kullanılan kendini de-
ğerlendirme ölçekleri arasında en sık kullanılan ve psi-
kometrik özellikleri en fazla araştırılmış olan Çocuklar 
için Depresyon Ölçeğidir. Kovacs tarafından, 1. Ço-
cukluk depresyonu vardır, 2. Gözlenebilir ve ölçülebi-
lir, 3. Özellikleri erişkinlerdekine benzer, görüşlerin-
den yola çıkılarak hazırlanmıştır. Beck Depresyon Öl-
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çeği esas alınmakla birlikte, çocukluk depresyonuna 
özgü okul durumu, arkadaş ilişkisi gibi alanlarla ilgili 
sorular da eklenmiştir (9-10). 

GEREÇ VE YÖNTEM 
Bu araştırma kesitsel tipte bir araştırmadır. Sokakta 

çalışan ve farklı sosyoekonomik çevrelerde okuyan 
toplam 350 çocuk araştırmaya alınmıştır. Okuyan ço-
cuklar grubunu oluşturan 200 öğrencinin 100'ü düşük 
sosyoekonomik bir çevrede bulunan Metehan ilköğre-
tim okulunda, 100'ü ise yüksek sosyoekonomik bir 
çevrede bulunan Maltepe ilk okulunda öğrenim gör-
mektedir. İkinci grubu oluşturan, sokakta çalışan 150 
çocuk Ankara Belediyesi ve Uluslararası Çalışma Ör-
gütü (ILO) işbirliğinde çalışmakta olan Ankara Sokak-
larında Çalışan Çocuklar derneğine kayıtlı çocuklar 
arasından seçkisiz yolla seçilmiştir. Bu çocuklar belir-
li bir iş yerine bağlı olmayan, Ankara sokaklarında iş-
portacılık yapan çocuklardır. 

Araç-Gereç: 
Çocukların depresyon düzeyleri ÇDÖ ile değerlen-

dirilmiştir. Çocuklar için Depresyon Ölçeği, 6-17 yaş 
çocuklarına uygulanabilen, bir kendini değerlendirme 
ölçeğidir. Ölçek çocuğa okunarak ya da çocuk tarafın-
dan okunarak doldurulur. 27 maddelik ölçekte her 
madde için üç değişik seçenek bulunmaktadır. Çocuk-
tan son iki hafta için kendisine en uygun cümleyi seç-
mesi istenir. Örneğin; 1. Kendimi arada sırada üzgün 
hissederim. 2. Kendimi sık sık üzgün hissederim. 3. 
Kendimi her zaman üzgün hissederim. Her madde be-
lirtinin şiddetine göre 0, 1 ya da 2 puan alır. Maksi-
mum puan 54'tür. Alınan puan ne kadar yüksekse, 
depresyon o kadar ağır demektir. Kesim puanı 19 ola-
rak önerilir (9, 10). Ülkemizde geçerlik ve güvenirlik 
çalışması Öy (8) tarafından yapılmış ve patoloji kesim 
noktası 19 puan olarak saptanmıştır. 

İşlem yolu: 
Bu araştırmada çocuklar ölçeği, öğretmenleri veya 

bir araştırıcının gözetiminde, kendileri okuyarak dol-
durmuşlardır. Okuma güçlüğü olan çocukların ölçek-
leri bir araştırmacı tarafından kendilerine okunmuş ve 
verdikleri yanıtlar işaretlenerek doldurulmuştur. ÇDÖ 
puanı 19 veya üzerinde olanlar patolojik olarak kabul 
edilmiştir. 

İstatistiksel Değerlendirme: 
İstatistiksel değerlendirme SPSS bilgisayar istatistik 

paket programı ile yapılmıştır. Ortalama ÇDÖ puanla-

rı arasındaki ilişki Bağımsız Örneklerde t testi, kesim 
puanının altında ve üstünde kalanların yüzdeleri ara-
sındaki fark ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 
Araştırma için seçilen çocukların tümüne Çocuklar 

için Depresyon Ölçeği ve ölçeğin nasıl doldurulacağı 
açıklanmıştır. Çalışan çocuklar grubundan 144 çocuk 
(%96), okuyan çocuklar grubunda Metahan ilköğretim 
okulunda okuyan 94 öğrenci (%94) ve Maltepe ilko-
kulunda okuyan 93 öğrenci (% 93) depresyon ölçeği-
ni uygulamayı kabul etmiştir. Araştırmaya katılmayı 
reddeden çocukların yüzdeleri açısından gruplar ara-
sında fark saptanmamıştır (p:0.5200). İstatistiksel de-
ğerlendirme araştırmaya katılmayı kabul eden ve 
ÇDÖ dolduran 331 çocuk üzerinden yapılmıştır. 

Araştırmaya katılan çocukların yaşlan her iki grup-
ta da 7-17 yaş arasında değişmektedir. Ancak çalışan 
çocukların yaş ortalaması okuyan çocuklar grubuna 
göre daha büyüktür (Tablo 1). Öğrenim görmekte olan 
grup kız ve erkek çocuklardan oluşmakta, sokakta ça-
lışan çocuklar ise yalnızca erkek çocuklardan oluş-
maktadır. Çocukların eğitim durumları incelendiğin-
de, Tablo 1'de görüldüğü gibi çalışan çocukların 
%52'si ya ilkokul mezunu yada ilkokulu henüz bitir-
meden okuldan ayrılmış olup halen herhangi bir oku-
la devam etmemektedir. Diğerleri ise hem okula git-
mekte, hem de işportacılık yapmaktadır. 

Her iki gruptaki çocukların ÇDÖ'den aldıkları pu-
an ortalamaları ile kesim puanın altında ve üstünde 
puan alanlar Tablo 2'de görülmektedir. Çalışan ço-
cukların ortalama puanı, okuyan çocukların puanın-
dan anlamlı olarak daha yüksektir (p:0.0001). Çocuk-
lar için depresyon Ölçeği'ne göre 19 puan veya üze-
rinde alan çocukların yüzdesi incelendiğinde, çalışan 

Tablo 1. Araştırmaya alınan okuyan ve çalışan çocuklar grup-
larının yaş, cinsiyet ve eğitim durumları 

Özellikler Okuyan Çocuklar Çalışan Çocuklar 
Grubu Grubu 

(n=187) (n=144) 

Yaş X ±Ss (yıl) 11.3 +2.5 13.3 ± 2.6 
Cinsiyet (Kız/Erkek) 77/110 -/144 
Eğitim durumu 

2-3. Sınıf 21 , 8 
4-5. Sınıf 127 26 
6-7. Sınıf (Ortaokul) 39 35 
ilkokul mezunu - 26 
ilkokuldan terk - 49 

Toplam 187 144 
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Tablo 2. Çalışan ve okuyan çocukların Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) puanları 

Çocukların Özellikleri ÇDÖ Puanı (X±Ss) >19 Puan 

ÇDO puanı (n-%) 

<19 Puan Toplam (n) 

Çalışan Çocuklar Grubu 
Okuyan Çocuklar Grubu 
Okuyan Çocuklar Grubu 
Kız 
Erkek 
Çalışan Çocuklar Grubu 
Okula Devam Eden 
Okula Devam Etmeyen 

14.5±6.8 
11.7±6.1 

12.3±6.6 
11.3±5.7 

12.8±2.3 
13.9+2.7 

32-22,2 
26-13.9 

15-19.5 
11-10.0 

13-18.8 
19-25.3 

112-77.8 
161-86.1 

62-80.5 
99-90.0 

56-81.2 
56-74.7 

144 
187 

77 
110 

69 
75 

çocuklar grubunda %22.2 çocukta, okuyan çocuklar 
grubunda ise %13.9 çocukta depresif belirtilerin oldu-
ğu saptanmıştır. Yüzdeler arasındaki bu fark istatistik-
sel olarak anlamlıdır (p:0.0458). 

Çocukların ÇDÖ'den aldıkları puanın cinsiyet far-
kından etkilenip etkilenmediğini saptamak amacıyla 
okuyan çocuklar grubu kız ve erkek çocuklar olmak 
üzere iki alt grup halinde incelenmiştir (Tablo 2). Kız 
çocuklarda ÇDÖ ortalama puanı daha yüksektir. Puanı 
19 veya üzerinde olanların yüzdesi de erkeklere göre 
(%10.0), kızlar arasında (%19.5) daha fazladır. Ancak 
bu farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Sokakta çalışan çocukların %48'i aynı zamanda 
okula da devam etmektedir. Çalışan çocuklar grubu 
içinde okula devam eden ve etmeyenler arasında 
ÇDÖ'ye göre fark olup olmadığı araştırılmıştır. Tablo 
2'de görüldüğü gibi okula devam edenlerin ÇDÖ pu-
anı anlamlı olarak daha düşüktür (p:0.0190). Bununla 
beraber depresif belirtilerin görülme yüzdesi açısın-
dan okula devam edenlerle etmeyenler arasında fark-
lılık saptanmamıştır. 

TARTIŞMA 
Çocuklarda depresyon tanısı koymak için bir çok 

kaynaktan bilgi almak gerektiği görüşü son yıllarda 
önemini yitirmiş ve erişkinlerde olduğu gibi çocuğun 
kendisi temel bilgi kaynağı olarak kabul edilmeye baş-
lanmıştır (2). Bunun yanı sıra değerlendirme amacıyla 
ölçekler de kullanılabilir. Bu çalışmada ÇDÖ ile oku-
yan ve çalışan toplam 331 çocuk depresif belirtiler 
açısından incelenmiştir. Çalışan çocukların ÇDÖ pu-
an ortalamasının okuyan gruptan daha yüksek olduğu 
ve depresyonlu çocukların da çalışan çocuklar gru-
bunda daha fazla olduğu saptanmıştır. Çalışan çocuk-
larla yapılan bir çalışmada %90.4 çocuk, çoğunluk 
yaşıtlarının yaptığı gibi olanak olsa sadece okumak is-
terdik diyerek gerçek özlemlerini ifade etmektedirler 

(11). Yapılan araştırmalarda ergenlik boyunca depresif 
belirtilerin giderek arttığını gösteren çalışmalar vardır 
(8,12,13). Ergenlerin daha çok olumsuz yaşam olayı 
yaşaması da depresyonla ilişkili olarak görülmektedir 
(4,7,13). Bu araştırmada, çalışan çocukların oluşturdu-
ğu grubun yaş ortalaması ergenlik döneminin başlan-
gıcıdır. Bu durum, okuyan çocuklara göre daha fazla 
depresif bulgu saptanmasının nedenlerinden biri ola-
rak gösterilebilir. Ek olarak, çalışan çocukların alt sos-
yoekonomik düzeyde yaşamaları, ekonomik güçlük 
içinde bulunmaları, çocukların çalışmaya başlayabil-
dikleri yaştan itibaren çalıştırılmaları, ailenin çocuğa 
bakış açısının değişmesi, çocuğa ilişkin maddiyatçı 
değerlerin ortaya çıkması da olumsuz yaşam olayla-
rından biridir ve depresyonla ilintili görülmektedir. 

Altı-oniki yaş çocuklarında depresif belirtilerin gö-
rülmesi açısından cinsiyet farkının saptanmadığı belir-
tilmektedir. Ancak ergenliğe geçişle birlikte depresif 
belirtilerdeki artışın kızlarda daha belirgin olduğu bi-
linmektedir (7). Çeşitli çalışmalarda da kız ergenlerin 
erkeklerden daha fazla sayıda ve daha ağır depresif 
belirtiler gösterdiği bildirilmiştir (14). Bu bilgiye uygun 
olarak bizim çalışmamızda da yaş ortalaması ergenlik 
yaşının altında olan okuyan çocuklar grubunda 
ÇDÖ'ne göre kız ve erkek çocuklar arasında istatistik-
sel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. 

Bazı çalışmalarda okul başarısızlığının depresif be-
lirtileri arttırdığı bildirilmektedir (7-15). Bu araştırma-
da okul başarı durumu değerlendirilmemiştir. Ancak 
çalışan çocuklar grubunda, okula devam eden ve et-
meyenler arasında ÇDÖ puanları karşılaştırılmıştır. 
Okula devam eden çocukların puanlarının daha dü-
şük olduğu, ancak depresif bozukluk saptanması açı-
sından fark olmadığı görülmektedir. Bu bulgu sokakta 
çalışan çocuklar için okula devam ediyor olmanın 
depresif bozukluk için risk faktörü değil koruyucu fak-
tör olduğunu göstermektedir. 
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Sonuç olarak çocukluk depresyonu için özellikle 
sokakta çalışan çocukların risk grubu olarak izlenme-
sinin yararlı olacağı araştırma bulgularıyla desteklen-
miştir. Bunun yanısıra bu grubun yaşadığı olumsuz 

yaşam olaylarının da düzeltilmesi için girişimlerde bu-
lunulması daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi açısın-
dan önemlidir. 
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