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Abstract

Türkiye’de madde kullanım yaygınlığı ile ilgili araştırma sayısının çok fazla olmadığı dikkati çekmektedir. Yapılan araştırmaların
önemli bir kısmı okullarda yapılan anket çalışmalarıdır. Yüz yüze
yapılan araştırmaların azlığı dikkati çekmektedir. Ancak araştırmalar
gözden geçirildiğinde, madde kullanım yaygınlığının giderek arttığı
görülmektedir. Öte yandan, madde kullanım yaygınlığının diğer
Avrupa ve ABD ile karşılaştırıldığında daha düşük olduğu gözlenmektedir. Sokakta yaşayan çocuklarda veya suça itilen ergenler gibi özel
gruplarda madde kullanım yaygınlığının daha fazla olduğu saptanmaktadır. Madde kullanım alanında daha fazla bilgi edinmek için daha
kapsamlı araştırmalara gereksinim olduğu açıktır.

In Turkey, the prevelance studies about substance use are rare
and poor. Most of the conducted studies are school surveys.
Especially, face to face interviews are uncommon. According to the
literature that we reviewed, prevelance of substance use showed a
significant increase. On the other hand, the prevelance of substance
use in Turkey is lower than that in other European countries and the
USA. It was observed that socially disadvantaged adolescents that live
in streets or commit a crime have higher prevelance in terms of
substance use. We need comprehensive research in order to
understand the epidemiology of substance use in Turkey.
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adde kullanım yaygınlığı hakkında daha kapsamlı bilgiler edinmek, koruyucu çalışmalar
için gerekli ve önemli bir ilk adımdır. Bu tür
araştırmaların yıllar içinde yinelenmesi madde kullanım
yaygınlığının artış hızını göstermede yararlı olabilir. Ancak
madde kullanım bozukluklarının yaygınlığını değerlendirecek epidemiyolojik araştırmaların yapılması bazı zorluklar
taşımaktadır. Bu zorluklara neden olan etkenler şunlardır:
1. Madde kullanımı yasal olmadığı için kullanan kişiler gizli kalma eğilimindedir.
2. Anketler sırasında madde kullanan kişiler sorulan
sorulara doğru yanıtlar vermeyebilir.
3. Madde bağımlıları sayısı genel toplum içinde düşük oranda olduğu için, genel örneklem içinde küçük bir
gruba ulaşmak zor olmaktadır.
4. Kullanıcılar genellikle belli bazı bölgelerde toplandıkları için, o bölge içinde madde kullanım sıklığı yük-
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sek iken, diğer başka bir bölgede sıklık çok yüksek çıkabilir, bu da genel dağılımı bozar.
5. Anketler ile yapılan çalışmalarda ancak kullanıcılar tespit edilebilmekte, bağımlılığın tanımının yapılması
güç olmaktadır.
Yukarıda sayılan nedenler dolayısıyla madde kullanımının yaygınlığını saptamak için birçok farklı yöntemden yararlanmak gereklidir. Yaygınlık araştırmalarında
kullanılan yöntemler arasında hastane, polis, mahkeme,
cezaevi vb. kayıtların incelenmesi, okullarda gençler ile
yapılan anketler, yakalanan madde miktarı ve sanık sayısı
ile madde kullanımına bağlı ölümler sayılabilir.
Niceliksel bilginin yanında kullanıcıların özelliklerini
ya da yaygınlığı belirlemek için niteliksel bilgi de edinilebilir. Yukarıda sayılan tüm bu yöntemlerle elde edilen
bilgiler derlendikten ve yorumlandıktan sonra bir ülkede
madde kullanımı hakkında bilgi edinilebilir. Farklı yöntemlerle yapılan araştırmalar, birbirinin devamı hatta tamamlayıcısı durumundadır.

Genel Toplum Örnekleminde
Yapılan Araştırmalar
Anket çalışmaları dışında yüz yüze yapılan tek bir çalışma vardır. 2002 yılında 72 ilde yapılan bu çalışmada
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yaşam boyu en az bir kez madde kullandığını belirtenlerin
oranı %1.3’tür. Erkeklerde kadınlara göre, 15-24 yaş grubunda ise 25 yaş üstüne göre madde kullanım yaygınlığı
daha yüksek olarak bulunmuştur.1

İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinde
Yapılan Araştırmalar
Bu konuda yapılan ilk çalışma 1991 yılındadır. 1500
lise öğrencisi ile yapılan bu anket çalışmasında herhangi
bir maddeyi hayatında en az bir kez kullanan gençlerin
oranı %2.6, esrar kullanım oranı ise %0.7 olarak
bulunmuştur. Bu anket İstanbul’da dört okulla sınırlı olarak
yürütülmüştür.2
1995 yılında İstanbul’da 15 ayrı okulda 2800 öğrenci
ile yürütülen ESPAD çalışmasında herhangi bir maddeyi
hayatında en az bir kez kullanan gençlerin oranı %7, esrar
kullanım oranı %4, uçucu madde kullanım oranı ise %4,
ecstasy %1, sedatif hipnotik %7 ve eroin kullanım
yaygınlığı ise %1 olarak saptanmıştır.3 Bu çalışma Avrupa
ülkeleriyle birlikte ve aynı yöntemle yapıldığı için uluslar
arası karşılaştırılabilir özellik taşımaktadır. Aynı yıl Sağlık
Bakanlığı tarafından 7 ayrı ilde yürütülen bir çalışma
yapılmıştır.4 Liselerde yapılan bu çalışmada yaşam boyu
alkol dışı psikoaktif madde kullanım oranının %3.5
civarında olduğu bildirilmiştir.
1996 yılında İstanbul’da 62 okulda 5823 lise 2
öğrencisi ile yapılan çalışmada yaşam boyu esrar kullanım
oranı %4.2, uçucu madde kullanım oranı ise %4, ecstasy
%0.9, sedatif hipnotik %5 ve eroin kullanım yaygınlığı ise
%0.7 olarak saptanmıştır.5 Aynı yıl Antalya kent merkezi
lise son sınıf öğrencileri kapsayan bir ankette bağımlılık
yapıcı bir madde kullanım oranı %1.4 olarak bulunmuştur.6
Muğla’da lise 1,2 ve 3. sınıflarda 2900 öğrenciyle yapılan
anket çalışmasında sigara ve alkol dışı diğer maddeleri
kullananların oranı %0.3 olarak saptanmıştır. 7
1998 yılında 15 ilde 15-17 yaş grubunda yapılan
SAMAY isimli araştırmada ise, yaşam boyu madde kullanım yaygınlıkları sırasıyla şöyle bulunmuştur: Esrar %3.5,

uçucu maddeler %8.6, sedatif hipnotik %3.2, eroin
%1.6’dır.8 Yaşam boyu esrar kullanımının en sık görüldüğü iller İzmir (%4), İstanbul ve Diyarbakır (her biri %3.6),
Muğla (%3.4), Antalya (%3.2), Adana (%3.1) dır. Yaşam
boyu esrar kullanımının en az görüldüğü illerin Malatya
(%0.5 ), Sivas ve Van (%1.9) olduğu görülmektedir. Uçucu
madde kullanımı en sık Muğla (%12.8), Kocaeli (%12.6),
Sıvas (%12.4), Eskişehir (%11.8), Antalya (%11.2) ve
İzmir (%11.1)’de bulunmuştur.
2001 yılında 9 ayrı ilde 11.989 ilköğretim ve
12.270 ortaöğretim öğrencisi (10-12 ve 15-17 yaş grubu)
ile yapılan araştırmada, ilköğretim grubunda yaşam
boyu madde kullanım yaygınlıkları esrar için %0.4, uçucu
madde için %3, diğer uyuşturucu ve uyarıcı maddeler
içinse %0.4 bulunmuştur.9 Ortaöğretim öğrencilerinde bu
oranlar esrar için %3, uçucu maddeler için %4.3, eroin için
%2.1, ecstasy için 1.3 ve kokain içinse %1.2’dir. Aynı
araştırmada, illere göre ilk ve ortaöğretimde madde kullanım yaygınlıkları Tablo 1’de verilmektedir. İlköğretim
çağında erkeklerde kızlara göre esrar kullanım riski 3.3,
uçucu madde kullanım riski 1.3, uyuşturucu ve uyarıcı
madde kullanım riski 3.2 kat daha fazladır. Ortaöğretim
çağında erkeklerde kızlara göre esrar kullanım riski 3.7,
uçucu madde kullanım riski 1.6, eroin kullanım riski 4.7,
ecstasy kullanım riski 5.1, kokain kullanım riski ise 4.6 kat
daha fazladır. İlköğretim çağında gelir düzeyi düşük olanlarda uçucu madde kullanım riski 1.7 kat daha fazladır.
Diğer maddeler de gelir düzeyine göre bir fark yoktur.
Ortaöğretim çağında ise gelir düzeyi yüksek olanlarda
ecstasy kullanım riski 1.6 kat daha fazladır. Özel okullarda
okuyanlarda devlet okulunda okuyanlara göre esrar kullanım riski 2.6, uçucu madde kullanım riski 1.8, eroin kullanım riski 3.2, ecstasy kullanım riski 4 ve kokain kullanım
riski 3.8 kat daha fazladır. Sivas’ta 476 lise öğrencisi ile
yapılan çalışmada bazı maddeleri son bir ayda en az bir kez
kullanma oranları araştırılmış ve uçucu maddelerin kullanma oranı %4.7, esrar %1.3, benzodiazepinler %1.3
bulunmuştur. Uçucu maddeleri kullanma kızlarda erkeklerden daha yüksek saptanmıştır.10

Tablo 1. İllere göre ilk ve ortaöğretimde madde kullanım yaygınlıkları.

Esrar
Adana
Diyarbakır
Eskişehir
Mersin
İstanbul
İzmir
Kocaeli
Sivas
Trabzon
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0.5
0.5
1.1
0.4
0.3
0.2
0.8
0.1
0.0

İlköğretim
Uçucu
Uyuşturucu veya
maddeler
uyarıcı maddeler
1.0
1.4
4.8
1.5
2.0
2.3
2.4
2.5
1.8

0.6
0.2
0.9
0.2
0.4
0.4
0.4
0.2
0.3

Ortaöğretim
Esrar

Uçucu maddeler

Eroin

Ecstasy

4.0
4.8
1.6
3.1
3.6
4.2
1.8
0.8
2.3

3.2
2.7
4.3
4.7
4.4
5.1
2.3
5.5
4.5

1.5
0.8
0.8
1.4
1.1
1.9
0.7
0.8
0.6

2.0
0.3
1.2
1.2
1.2
2.1
0.6
0.5
0.8
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UNODC 11 tarafından 2003 yılında yine lise ikinci sınıf öğrencileriyle yapılan araştırmada yaşam boyu en az bir
kez esrar kullanım yaygınlığı %5.1, ecstasy %3.2, uçucu
madde %5.2, sedatif hipnotik ilaçlar %5.4, eroin %2.8,
flunitrazepam %3.1’dir. Yaşam boyu en az bir kez esrar
kullanım yaygınlığı Adana’da %3.3, Ankara’da %2.9,
Diyarbakır’da %5.1, İzmir’de 6.1 ve Samsun’da 3.8 bulunmuştur. Ecstasy için bu oranlar Adana’da %1, Ankara’da %1.1, Diyarbakır’da %0.6, İzmir’de %2.5, Samsun’da %0.8 bulunmuştur.

Tablo 2. Yaşam boyu kullanım yaygınlığındaki değişim.

2004 yılında 3483 lise iki öğrencisi ile İstanbul’da yapılan araştırmada yaşam boyu en az bir kez
uçucu madde kullanım yaygınlığı %5.9, esrar kullanım
yaygınlığı %5.8, flunitrazepam kullanım yaygınlığı %4.4,
benzodiazepin kullanım yaygınlığı %3.7, ecstasy kullanım
yaygınlığı %3.1 ve eroin kullanım yaygınlığı %1.6 bulundu.12 Yaşam boyu en az bir kez madde kullanımı riski
cinsiyete göre karşılaştırıldığında erkeklerin benzodiazepin
kullanımı hariç diğer tüm maddeler için kızlardan daha
fazla risk taşıdığı görülmüştür. Madde kullanım riski erkeklerde eroin kullanımı için 10 kat, esrar için yaklaşık 4
kat, ecstasy için ise yaklaşık 3 kat daha fazladır. Yüksek
gelir düzeyine sahip olan ailelerin çocuklarında düşük gelir
düzeyine sahip olanlara göre flunitrazepam kullanım riskinin daha yüksek olduğu görülmüştür.

* p< 0.05; ** p< 0.001

Bu araştırmanın yöntemi 2001 yılında yapılan yöntemi ile aynıdır. Bu nedenle her iki araştırmanın karşılaştırılabileceği ileri sürülmektedir.13 Her iki araştırmanın İstanbul verileri kıyaslandığında tütün ve alkol dışındaki tüm
maddelerin kullanım yaygınlığında bir artış görülmüştür.
Mutlak değişim değerlerinde en yüksek artışı gösteren
maddeler sırasıyla esrar, flunitrazepam, ecstasy, uçucular,
eroin ve benzodiazepinlerde görülmüştür. Bu artış yüzdelik
değişime vurulduğunda iki araştırma arasında ecstasy
kullanım yaygınlığının %287.5 arttığı görülmüştür.
Flunitrazepam, eroin, esrar, uçucu ve benzodiazepin kullanımında da belirgin artışlar söz konusudur.
Tütün kullanım yaygınlığı %72.7, alkol kullanım
yaygınlığı ise %17.6 oranında düşmüştür. Hem tütün ve
alkol kullanımındaki düşüş hem de benzodiazepin hariç
diğer maddelerin kullanımındaki artış istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (Tablo 2).

Yükseköğrenim Öğrencilerinde
Yapılan Araştırmalar
Üniversitelerde 1990 yılında İstanbul’da yapılan bir
çalışmada sedatif ilaç kullanan öğrencilerin oranı %15,
uyarıcı ilaç kullananlar (amfetamin vb) %2.6, esrar
kullanım oranı ise %6 olarak saptanmıştır.14 Ankara’da
üniversite öğrencilerinde yapılan bir araştırmada esrar ve
eroin kullanımı %8, halüsinojen ve kokain kullanımı ise
%5 bulunmuştur.15
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Yaygınlık (%)

Tütün
Alkol
Esrar
Uçucular
Benzodiazepin
Flunitrazepam
Ecstasy
Eroin

Mutlak değişim

% Değişim

2001

2004

(2004 - 2001)

(2004 - 2001)

58.9
58.2
3.3
4.2
3.8
1.3
0.8
0.8

34.1
49.5
5.8
5.9
4.4
3.7
3.1
1.6

- 11.9
- 7.0
2.5
1.7
0.6
2.4
2.3
0.8

-72.7**
-17.6**
75.7**
40.5*
15.8
184.6**
287.5**
100.0*

1999-2000 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesinde yapılan çalışmada 121 Dönem II öğrencilerinin %11.7’sinin yasal olmayan madde kullanmayı
düşündüğü, %6.7'sinin bir madde denediği gösterilmiştir.16
Selçuk Üniversitesi merkez kampüslerinde 2002 yılında
323 öğrenciyle yapılan araştırmada CIDI (Uluslararası
Bileşik Tanı Çizelgesi) kullanılmış ve öğrenciler arasında
madde kötüye kullanımı ve bağımlılığı tanısı alan öğrenci
olmamıştır.17
Boğaziçi Üniversitesinde eğitim gören farklı sınıflardan seçilmiş 735 öğrenci ile 2005 yılında tamamlanan bir
araştırmada da ilginç sonuçlar elde edilmiştir. Bu araştırmada yaşam boyu en az bir kez esrar kullanımı %9.2,
ecstasy kullanımı %2.7, uçucu madde kullanımı %1.2,
eroin kullanımı %0.3, benzodiazepin kullanımı %3.4 ve
flunitrazepam kullanımı %0.6, kokain kullanımı ise %0.4
bulunmuştur.18

Özel Popülasyonlarda Yapılan Araştırmalar
Sivas ili sanayi bölgesinde çalışan 175 gönüllü çırakla
yapılan çalışmada uçucu madde kullanımı %9.1 oranında
bulunmuştur. Çocukluk çağı depresyonu ve davranım
bozukluğu olanlarda madde kullanımı daha yüksektir.19
Konya E Tipi kapalı cezaevinde çalışan infaz ve koruma memurlarında CIDI ile yapılan görüşmeler sonucunda madde kullanım bozuklukları gözlenmemiştir.20 Konya
Kapalı Cezaevi'nde mahkumlarla CIDI ile yapılan görüşmelerde yaşam boyu madde bağımlılığı yaygınlığı %7.9
bulunmuştur. Cezaevine giriş sayısı fazla olan mahkumlarda herhangi bir madde bağımlılığı/kötüye kullanımı anlamlı düzeyde yüksektir.21 Psikiyatrik yatış öyküsü olan mahkumlarda herhangi bir madde bağımlılığı/kötüye kullanımı
daha yüksek bulunmuştur.
Sokakta yaşayan çocuklar arasında madde kullanım
yaygınlığının diğer popülasyonlara göre oldukça yaygın
olduğu görülmektedir. Sokakta yaşayan çocuklar arasında
madde kullanımının %72 olduğu, tercih maddelerinin ise
daha boya tineri olduğu, boya tinerini esrar ve alkolün
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takip ettiği bildirilmiştir.22 Aynı şekilde ceza ve tutukevinde kalan ergenlerde de madde kullanım yaygınlığı oldukça
faladır. 6 ayrı kurum ve dört ayrı ilde yapılan araştırmada
tutuk ve cezaevinde kalan ergenlerde yaşam boyu en az bir
kez madde kullanım yaygınlığı esrar için %39,
flunitrazepam için %28, yapıştırıcı için %25.4, ecstasy için
%20.5, eroin içinse %2.7 bulunmuştur.23 Madde kullanıp
kullanmadığı sorusuyla Aydın’da Adli Tıp’a gönderilen
esrar kullanıcılarında esrara başlama yaşının 11-52 arasında değiştiği gösterilmiştir.24
1998-2002 yılları arasında İstanbul AMATEM’e yatarak tedavi gören madde bağımlılarının büyük çoğunluğunun erkek olduğu, kadınlarda tercih maddesi olarak eroin,
meperidin, benzodiazepin oranları erkeklere göre yüksekken, erkeklerde esrar ve uçucu madde oranları kadınlara
göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kadın hastaların
daha fazla damar yolu ile madde kullandığı ve en az bir kez
enjektör paylaşma oranlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.25

Sonuç
Sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı ile ilgili
çalışmalar son yıllarda ülkemizde de artmaktadır. Yapılan
araştırmaların büyük çoğunluğu yerel çalışmalardan ibarettir. Araştırmaların önemli bir kısmının yöntemleri ise
farklılıklar göstermektedir. Bu konuda yapılan araştırmalarda genel toplum örneklemlerine dayalı, çok merkezli,
geniş çaplı çalışmalar yetersizdir. Daha çok tek merkezli
veya bazı alt gruplara ilişkili çalışmalar çoğunluktadır.
Uygulama kolaylıkları nedeniyle, özellikle lise ve üniversite öğrencilerine yönelik araştırmaların çok sayıda olduğu da gözlenmiştir.
Ülkemizde yapılan çalışmaların yöntemsel farklılıklar
içermekle birlikte, araştırmaların benzer sonuçlar içerdiği
gözlenmektedir. Son yıllarda madde kullanım yaygınlığının giderek arttığı söylenebilir. Bu artış özellikle ecstasy
gibi maddelerde daha hızlı olduğu anlaşılmaktadır. Diğer
Avrupa ülkeleri veya Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştırıldığında, ülkemizde madde kullanım yaygınlığının
daha düşük olduğu da dikkati çekmektedir.26,27
Okul popülasyonu dışındaki popülasyonlarda, özellikle sokakta veya tutukevi ve cezaevi gibi ortamlarda kalan
ergenlerde madde kullanım yaygınlığının daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu gruplara yönelik özel epidemiyolojik
araştırmalara gereksinim olduğu açıktır.
Yaptığımız derlemede yüz yüze yapılmış araştırma
sayısının azlığı dikkat çekicidir. Anket araştırmalarından
elde edilen verilerin önemi yadsınamaz. Ancak tek başına
anket çalışmalarının olması, ülkemizde madde kullanım
yaygınlığının değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Bu
nedenle ülkemizde yüz yüze epidemiyolojik çalışmaların
yürütülmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
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