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ÖZET
Ýstanbul'da lise öðrencileri arasýnda sigara, alkol ve madde kullaným yaygýnlýðýný araþtýrmak amacýyla, Türkiye'nin 15 ilinde
yapýlan bir araþtýrmanýn Ýstanbul verileri deðerlendirmeye alýnmýþtýr. Ýstanbul'da 1998 yýlýnýn Nisan ve Mayýs aylarýnda 7849
lise ikinci sýnýf öðrencisine anket uygulanmýþtýr. Öðrencilerin
%65.1'i yaþamlarýnda en az bir kez sigara içtiklerini belirtirken,
hergün en az bir adet sigara içenlerin oraný %22.5'tir. Son bir ay
içinde en az bir kez alkol kullananlarýn oraný ise %18'dir. Yaþam
boyu en az bir kez esrar kullananlarýn oraný %3.6, uçucu madde
kullananlarýn oraný %8.6, uyuþturucu/uyarýcý madde kullandýðýný
belirtenlerin oraný ise %3.3 bulunmuþtur. Daha önce yapýlan benzer çalýþmalarla karþýlaþtýrýldýðýnda uçucu madde kullanýmýnýn
yüksek olmasý, uçucu madde kullanýmýnda belirgin bir artýþ
olduðunun göstergesi olarak yorumlanmýþtýr.
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SUMMARY
Prevalance of Substance Use Among High School
Students in Ýstanbul
In order to search extend of tobacco, alcohol and substance use
among high school students in Ýstanbul, we evaluate Ýstanbul
data of the study which was done in 15 cities in Turkey. In this
study a questionnaire was given 7849 second grade high school
students in April and May 1998 in Ýstanbul. 65.1% of students
use tobacco at least once in a lifetime, 22.5% of them use at least
one cigarette every day. 18% of them use alcohol at least once in
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last 30 days. Lifetime rate of cannabis use is 3.6%, lifetime rate
volatile use is 8.6%, lifetime rate of other drugs use is 3.3%.
When we compare with previous studies we found an increase in
volatile use. These finding shows us that there is a significant
increase in volatile use.
Key Words: Ýstanbul, substance use, prevalance.

GÝRÝÞ
Ýstanbul'da lise gençliði arasýnda sigara, alkol ya da
madde kullaným yaygýnlýðýný araþtýran çalýþmalarýn
sayýsý fazla deðildir. Bazý çalýþmalar sadece bir okulda
yürütüldüðü için bize bilgi vermekten uzaktýr.
Lise öðrencilerinde alkolle tanýþma oranýný araþtýran
bir çalýþmada alkol kullaným oraný Ýstanbul'da %34.6,
Burdur'da %7.6 olarak bulunmuþtur. Alkollü içkileri
sürekli kullandýklarýný belirtenlerin oraný Ýstanbul'da
%4.9'dur (Tümerdem ve ark. 1986).
Ýstanbul'da dört okulla sýnýrlý olarak, 1991 yýlýnda
1500 lise öðrencisi ile yapýlan bir anket çalýþmasýnda
herhangi bir maddeyi hayatýnda en az bir kez kullanan gençlerin oraný %2.6, sigara kullanýmý %15.7,
alkol kullanýmý %27.6, esrar kullaným oraný ise %0.7
olarak bulunmuþtur (Özer 1991). ESPAD (Avrupa
Alkol Madde Okul Projesi) isimli araþtýrmaya Türkiye,
Ýstanbul'da yapýlan bir araþtýrmayla katýlmýþtýr. 1995
yýlýnda 15 ayrý okulda 2800 öðrenci ile yürütülen bu
çalýþmada herhangi bir maddeyi hayatýnda en az bir
kez kullanan gençlerin oraný %7, esrar kullaným oraný
%4, uçucu madde kullaným oraný ise %3.8 olarak sap-
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tanmýþtýr (Yazman 1995). Bu çalýþmada öðrencilerin
%56.2'sinin yaþamlarý boyunca en az bir kez alkollü
içecek aldýðý, son bir ay içinde ise %23.5'inin alkol kullandýðý saptanmýþtýr.
Yine Ýstanbul'da yürütülen bir baþka çalýþma ise
"Gençlik Anketi" adýný taþýmaktadýr. Bu anket 62 okulda 6800 öðrenci ile yapýlmýþtýr. Yaþam boyu sigara
kullanýmý %29.4, son bir ay içinde alkol kullananlar
%34.2, son bir ay içinde en az iki kez alkol alanlarýn
oraný %7.9, yaþam boyu en az bir kez sarhoþ olanlarýn
oraný %30.4, esrar kullaným oraný %4.2, uçucu madde
kullaným oraný ise %4, eroin ve kokain kullanýmý ise
%0.8 olarak saptanmýþtýr (Ögel ve ark. 1996). Öðrencilerin %6'sý alkolü býrakmakta zorlandýklarýný belirtmiþlerdir.
Ýstanbul'da Bakýrköy ilçesinin 3 lisesinde uygulanan
bir anket çalýþmasýnda öðrencilerin %19.5'inin alkol
kullandýklarý görülmüþtür (Akýn 1997).
1996 ve 1997 yýllarýnda Ýstanbul'da 6 lisede yürütülen
bir baþka çalýþmada yaþam boyu sigara içme oraný
%60.1, son 30 gün içinse %32.5 bulunmuþtur. Yaþam
boyu uçucu madde kullaným oranýnýn %5.2, esrar kullaným oranýnýn ise %4 olduðu bildirilmektedir.
Ýstanbul, Türkiye'nin en kalabalýk kentlerinden birisidir. Eðlence hayatýnýn ve yasal olmayan madde
trafiðinin en hýzlý olduðu kentlerden birisi olmasý
nedeniyle Ýstanbul'da madde kullaným sýklýðýnýn
yakýn olarak izlenmesi gerekir. Bu nedenle Türkiye'nin
15 ayrý ilinde düzenlenen "SAMAY-98 lise öðrencileri
arasýnda sigara, alkol ve madde kullaným yaygýnlýðý
ve kullaným özellikleri" isimli çalýþmanýn Ýstanbul verilerinin deðerlendirmesine dayanmaktadýr.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araþtýrmanýn hedef kitlesi 15-17 yaþ grubudur. Bu
grubun seçimindeki temel mantýk bu yaþtaki gençlerin halen okulda öðrenim görüyor olmasý ve alkol ya
da madde denemek ya da kullanmak için çok küçük
olmamalarýdýr.
Ülkemizde bu yaþ grubu daha çok lise ikinci sýnýfý
oluþturmaktadýr. Bu nedenle araþtýrma lise ikinci
sýnýflarda yürütülmüþtür. Daha önce yapýlan benzer
araþtýrmalarda da ayný yaþ grubunun deðerlendirilmiþ
olmasý karþýlaþtýrmaya olanak tanýmýþtýr.
Araþtýrmada kullanýlan anket formu ülkemizde daha
önce bu amaçla kullanýlan anket formlarýndan derlenmiþtir.
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Araþtýrmaya Adana, Ankara, Antalya, Denizli,
Diyarbakýr, Erzurum, Ýstanbul, Ýzmir, Kocaeli, Malatya,
Muðla, Sivas, Trabzon, Van illeri alýnmýþtýr. Ýl
temelinde seçim yapýlmasýnýn ve genel Türkiye örnekleminin seçilmemesinin en önemli nedeni araþtýrmaya
katýlan illerin de kendi içinde deðerlendirme yapabilmesini saðlamaktýr.
Örneklem her ilde sýnýf bazýnda seçilmiþtir. Sýnýflar il
ve genel temelinde temsil yeteneði olacak sayýda rasgele olarak belirlenmiþtir. Sýnýf büyüklüklerinin farklý
olmasý düþük sayýda öðrenci içeren sýnýflarýn "fazla
temsil" (overrepresented) edilmesine yol açabilir.
Ancak tüm veri içinde bunun çok önemli olmayacaðý
inancýndayýz.
Araþtýrma, 1998 yýlýnýn Nisan ve Haziran aylarýnda
yürütülmüþ, ancak Ankara'da karþýlaþýlan bazý zorluklar nedeniyle çalýþma 1998 yýlýnýn eylül ve ekim
aylarýnda tamamlanabilmiþtir. Uygulama sýrasýnda
güvenilirliði arttýrmak için sýnýf öðretmenlerinin
bulunmamasýna özen gösterilmiþtir. Anketler isim verilmeden doldurulmuþ ve karýþýk olarak toplanmýþtýr.
Anket formunun doldurulmasý yaklaþýk bir ders saatini almaktadýr. Toplanan formlarýn deðerlendirilmesi
optik okuyucu aracýlýðýyla yapýlmýþtýr.
BULGULAR
Ýstanbul'da 8000 anket daðýtýlmýþ ve 7849 adeti geri
dönmüþtür. Geri dönüþ oraný %98.1'dir. Uygulanan
anketlerden geçerli olarak kabul edilen anket sayýsý
ise 7341'dir. Geçerli anket oraný %93.5'tir. Araþtýrmaya
3448 kýz, 3868 erkek öðrenci katýlmýþtýr. 15-16 yaþ
grubu ankete katýlan kýz öðrencilerin %79.8'ini, erkek
öðrencilerin ise %68.2'sini oluþturuyordu. Erkeklerin
%24.8'i 17 yaþýndaydý. Aylýk geliri 0-50 milyon olanlar
%7.7, 51-100 milyon olanlar %33.8, 101-150 milyon
olanlar %27.7, 151-200 milyon olanlar %15.1, 200
milyon üstünde olanlar ise %15.7 oranýndaydý.
Çeþitli maddelerin yaþam boyu, son bir yýl ve son bir
ay içinde en az bir kez kullaným oranlarý Tablo 1'de
verilmiþtir.
Sigara kullaným sýklýðý
Öðrencilerin %65.1'i yaþamlarýnda en az bir kez sigara
içtiklerini belirttiler. Kýz öðrenciler için bu oran %62.4,
erkek öðrenciler için %67.3 olarak bulundu. Son bir yýl
içinde en az bir kez sigara içenlerin oraný ise %49.5'idi.
Öðrencilerin %32.2'si son bir ay içinde en az bir kez
sigara içtiklerini belirtirken, bu oran kýz öðrenciler için
%30.8, erkek öðrenciler için %33.4 olarak bulundu.
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Tablo 1. Çeþitli maddelerin yaþam boyu, son bir yýl ve son bir ay içinde en az bir kez kullaným oranlarý
Yaþam boyu en az bir kez

Son bir yýl içinde bir kez

Son bir ay içinde bir kez

Sigara

%67,4

%49,5

%32,2

Esrar

%3,6

%2,8

%1,8

Uçucu

%8,6

%4,1

%2,8

Uyuþturucu/uyarýcý

%3,3

%2,5

%1,8

Günde en az bir tane sigara içenlerin oraný her iki cins
için %22.5'idi.
Alkol kullaným sýklýðý
Son bir ay içinde en az bir kez alkol kullananlarýn
oraný %18 olarak bulundu. Bu oran kýz öðrenciler için
%11.8, erkek öðrenciler için %23.5'di. Her iki cins için
haftada 2 kez ve daha fazla alkol kullananlarýn oraný
%4.6 iken, bu oran erkek öðrenciler için %6.7'dir.
Yaþam boyu en az bir kez sarhoþ olma oraný %27.8
iken, bu oran kýz öðrenciler için %23, erkek öðrenciler
için %32.1 bulunmuþtur.
Esrar kullaným sýklýðý
Yaþam boyu en az bir kez esrar kullanma oraný %3.6
olarak bulundu. Son bir yýl içinde en az bir kez esrar
kullanma oraný %2.8, son bir ay içinde ise %1.8'di.
Yaþam boyu en az bir kez esrar kullanma sýklýðýnýn kýz
öðrenciler için %2.2, erkek öðrenciler için %4.9 olduðu
gözlendi. Erkeklerin %2.4'ü yaþamlarý boyunca biri iki
kereden fazla kez esrarý denemiþlerdir.
Uçucu madde kullaným sýklýðý
Yaþam boyu en az bir kez uçucu madde kullanma
oraný %8.6 olarak bulundu. Son bir yýl içinde en az bir
kez uçucu madde kullanma oraný %4.1, son bir ay
içinde ise %2.8'di. Yaþam boyu en az bir kez uçucu
madde kullanma sýklýðýnýn kýz öðrenciler için %9.2,
erkek öðrenciler için %8.1 olduðu gözlendi. Öðrencilerin %3.9'u yaþam boyu üç ya da daha fazla uçucu
madde kullandýklarýný belirtmiþlerdir.
Diðer maddelerin kullaným sýklýðý
Sigara, alkol, esrar ve uçucu dýþýnda eroin, kokain,
hap gibi uyuþturucu/uyarýcý maddeleri yaþam boyu bir
kez kullandýðýný belirtenlerin oraný %3.3 bulunmuþtur.
Bu oran son bir yýl için %2.5, son bir ay içinse %1.8'dir.
Son bir yýl içinde en az bir kez eroin kullandýðýný
belirtenlerin oraný %1.5, son bir ay içinde kullananlarýn oraný %1'dir. Kokain için son bir yýl içinde kullanma oraný %1.3, son bir ay içinse %1.2'dir.
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Son bir yýl içinde en az bir kez ecstasy kullandýðýný
belirtenler %1.6, benzodiazepin içeren hap kullandýðýný belirtenler %3.1, akineton kullandýðýný belirtenler ise %1.3 oranýndadýr. Bu oranlar son bir ay için gözden geçirilecek olursa ecstasy için %1.2, benzodiazepin içeren haplar için %2.2, akineton için %1.1'dir.
Ulaþýlabilirlik
Öðrencilerin %60.7'si alkollü içkilere kolaylýkla ulaþabileceklerini söylerken, bu oran esrar için %12.1,
uçucu maddeler için %30.3, eroin için %8.2, kokain
için %8 ve ecstasy için %8.5'dir.
Arkadaþlar arasýnda madde kullanýmý
Arkadaþlarý arasýnda esrar içen en az bir kiþi olanlarýn
oraný %10.5'dir. Bu oran uçucu maddeler için %8.1,
benzodiazepin içeren haplar için %9.1, kokain için
%5.6, ecstasy için %5.4, eroin için %5.2'dir.
TARTIÞMA
Araþtýrmadan çýkan sonuçlarýn dikkatle deðerlendirilmesi gerektiðine inanýyoruz. Elde edilen veriler
Ýstanbul'da önemli bir madde kullanýmýnýn olduðunu
iþaret etmektedir. Genellikle elde edilen veriler araþtýrmanýn yapýldýðý 15 ilde elde edilen verilerle benzerlik
göstermektedir. Sigara ve alkolden sonra en yaygýn
kullanýlan madde olarak uçucu madde gelmektedir
(Ögel ve ark. 1999).
Sigara kullanýmý kýz ve erkek öðrenciler arasýnda benzerlik göstermektedir. Alkol kullanýmý ise erkeklerde
daha sýktýr. Alkol kullanýmýnýn erkeklerde daha yüksek oranda olmasýnýn, toplumsal kültürümüzün erkeklere yüklediði "erkeklik imajý" ile örtüþtüðü söylenebilir. Ancak sigara kullanýmýnýn çok yaygýnlaþtýðý
ve artýk cinsiyetler arasýnda bir farklýlýk göstermediði
açýktýr. Uçucu maddelerin kullanýmý çok az bir farklýlýk göstermekle birlikte kýz öðrencilerde daha fazla
olmasý dikkat çekicidir. Bu verilerin yorumlanmasý
eldeki verilerle oldukça güç olduðuna inanýyoruz.
Diðer araþtýrma sonuçlarý ile kýyaslama yapmak, bize
araþtýrmamýzda elde edilen bulgularý tartýþmaktan
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çok, yýllar içinde madde kullaným sýklýðýnýn artýþýný
gösterebilir. Ancak karþýlaþtýrdýðýmýz çalýþmalarýn metodolojisi oldukça önemli farklýlýklar göstermektedir.
Bu nedenle karþýlaþtýrmadan elde edeceðimiz bulgularýn birer ipucu olarak kabul edilmesi daha doðru
olacaktýr.
Daha önce yapýlan araþtýrmalar ile karþýlaþtýrdýðýmýz
zaman sigara kullaným oranlarýnýn daha yüksek, alkol
kullaným oranlarýnýn ise daha düþük olduðu dikkat
çekmektedir. Esrar kullaným oranýysa son yýllarda yapýlan çalýþmalarla benzerlik göstermektedir. Uçucu
maddeleri deðerlendirdiðimiz zaman ise, çok önemli
bir farklýlýk görülmektedir. Birçok çalýþmada eroin, kokain gibi haplar deðerlendirmeye alýnmadýðý için karþýlaþtýrmak güçleþmekte, birkaç çalýþmayla yapýlan
karþýlaþtýrmada ise kullaným sýklýklarýnýn bizim
araþtýrmamýzda oldukça yüksek olduðu dikkati çekmektedir.

Ankete verilen yanýtlardan öðrencilerin önemli bir
bölümünün maddelere kolaylýkla ulaþabileceklerini
öðrenmemiz, bize önleme programlarýnýn gerekliliðini
göstermektedir.
Madde kullanýmýnýn yaygýnlýðýnýn araþtýrýlmasýnda
kendi bildirimine dayanan anket çalýþmalarýnda
birçok zorluklar ve kýsýtlamalar olduðu gerçektir.
Bizim çalýþmamýzda anket bulgularýnýn tutarlýlýðý ve
güvenilirliði üzerine bilgiler yukarýda verilmiþti. Bu
bilgilere dayanarak, elde edilen verilerin geçerli
olduðunu söyleyebiliriz. Arkadaþlar arasýnda madde
kullaným yaygýnlýðýnýn, bireyler arasýnda kullanýma
benzerlik göstermesi bize yanýtlar arasýnda bir uyumun varlýðýný göstermektedir.
Bu araþtýrmanýn belirli bir süre sonra yinelenmesinin,
madde kullanýmýnýn yaygýnlýðýnýn deðerlendirilmesi
için bize çok yararlý olacaðýna inanýyoruz.
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