
15Bağõmlõlõk Dergisi, Cilt: 4, Sayõ: 1, 2003 / Journal of Dependence, Vol: 4, N.: 1, 2003

1 Doç. Dr. Bakõrköy Ruh ve Sinir Hastalõklarõ Hastanesi
2 Yrd. Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi Tõp Fakültesi
3 Doç. Dr. Dicle Üniversitesi Tõp Fakültesi
4 Yrd. Doç. Dr. Osman Gazi Üniversitesi Tõp Fakültesi
5 Doç. Dr. Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi
6 Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tõp Fakültesi

7 Prof. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tõp Fakültesi
8 Yrd. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi Tõp Fakültesi
9 Doç. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tõp Fakültesi
10 Uzm. Dr. Bakõrköy Ruh ve Sinir Hastalõklarõ Hastanesi
11 Psk. Yeniden Sağlõk ve Eğitim Derneği

ÖZET SUMMARY

Bağõmlõlõk Dergisi 2003; 4: 15-19 Journal of Dependence 2003; 4: 15-19

 Amaç: Bu araştõrmada amaç, ilköğretim ve or-
taöğretim öğrencileri arasõnda esrar kullanõm sõklõğõnõ 
saptamak, kullanõcõlarõn özelliklerini, bilgi, tutum ve 
davranõşlarõnõ öğrenmektir. 
 Yöntem: Araştõrmaya Türkiye�nin farklõ coğrafi 
bölgelerinden seçilen 9 büyük il alõnmõştõr. Toplam 
11.989 ilköğretim, 12.270 ortaöğretim öğrencisine 
anket uygulanmõştõr. 
 Bulgular: İlköğretim öğrencileri arasõnda 
esrar kullanõmõ %1.2, ortaöğretim öğrencilerinde ise 
%4.0 olarak saptanmõştõr. Cinsiyete göre esrar kullanõm 
sõklõğõna bakõldõğõnda; erkeklerde esrar kullanõmõnõn üç 
kat daha fazla olduğu saptanmõştõr. Esrar kullanan öğ-
rencilerin ailelerinin gelir düzeyleri açõsõndan önemli 
bir fark bulunmamõştõr. İlk olarak esrar deneme yaşõ 
ortalamasõ; ilköğretimde 12.8 ± 1. yõldõ. Bu ortalama 
kõzlarda 12.7 ± 1.3, erkeklerde 12.9 ± 1.7�dir. Ortaöğ-
retim öğrencileri arasõnda ilk olarak esrar deneme yaşõ 
ortalamasõ ise 13.8 ± 1.9 yõl olup, bu ortalama kõzlarda 
14.0±1.8, erkeklerde 13.7± 1.9 yõl olarak bulunmuştur. 
Esrar kullandõğõnõ belirten öğrencilerde sigara, alkol ve 
diğer maddelerin kullanõmõ yaygõndõr.
 Sonuç:  Araştõrmamõzda, erkeklerde esrar 
kullanõm sõklõğõnõn daha yüksek olup, esrar kullanan-
larda diğer maddelerin kullanõmõnõn yaygõn olduğu ve 
çevrenin esrar kullanõmõnda önemli bir etkiye sahip 
olduğu saptanmõştõr. 
 Anahtar kelimeler: Esrar  kullanõmõ, yaygõnlõk, 
epidemioloji.

 Objective: In this research, our objective was 
to find out the prevalence of cannabis use among pri-
mary and secondary school students, the characteris-
tics of cannabis users, attitudes towards cannabis and 
behaviour patterns among cannabis users.
 Method: The study was conducted in 9 big 
cities of from different regions of Turkey. A self-rating 
form was applied to 11.989 primary and 12.270 secon-
dary school children. 
 Results: It was found that the existence of 
cannabis use was 1.2% among primary school stu-
dents and 4% among secondary school students. 
The prevalence of cannabis use prevalence was three 
times higher in boys than girls. No significant differen-
ces were found, regarding the socioeconomic status 
of the families whose children used cannabis. The 
average age of cannabis use for the first time were 
12.8±1.6 years among primary school students. This 
average was  12.7± 1.3 years for females and 12.9± 1.7 
years for males. The average age of to cannabis use 
for the first time among secondary school students 
was 13.8± 1.9, 14.0± 1.8 years in females and 13.7± 1.9 
years in males. Cigarette, smoking, the use of alcohol 
and other drugs more prevalent among the cannabis 
users.
 Conclusion: We found that cannabis use 
among males was higher and use of other drugs was 
common among the cannabis users. It was also found 
that environment had an effect on cannabis use.
 Key words: Cannabis use, prevalence, epide-
miology
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GİRİŞ

 İlkel toplumlardan bu yana giderek kulla-
nõmõnõn yaygõnlaşarak uluslararasõ bir sorun hali-
ne gelen esrar, bütün dünyada beklenmedik bir 
önem kazanmõştõr. Ancak toplumun gençlik kesi-
mi, çağlarõnõn kendine özgü toplumsal, biyolojik 
ve psikolojik özellikleri nedeni ile tüm dünyada 
risk grubu olarak ele alõnmaktadõr. Esrar dünyanõn 
bir çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de kullanõ-
mõ yaygõn olan bir maddedir. 
 Brezilya�da 1986�da sosyoekonomik sevi-
yesi düşük olan gençlerde madde kullanõm sõklõ-
ğõnõ araştõrmayõ amaçlayan araştõrmada, gençlerin 
%3.6�sõnõn esrar kullandõğõ saptanmõştõr. Uçucu 
madde kullanan gençlerin içinde ise esrar kullanõ-
mõnõn %12.8 oranõnda olduğu araştõrmanõn diğer 
bulgularõndandõr (1).
 Finli 6400 öğrenci üzerinde yapõlan araş-
tõrma sonuçlarõna göre tõpkõ Amerika�daki gibi en 
yaygõn olarak kullanõlan yasa dõşõ maddenin esrar 
olduğu bulunmuştur. Finli öğrencilerde yasa dõşõ 
madde kullanõmõ %5�dir (2).
 Avustralya�da genç yetişkinlerde esrar 
bağõmlõlõğõnõ araştõrmayõ amaçlayan çalõşmanõn 
sonuçlarõna göre, hayat boyu esrar kullanõmõ 
%59, haftada en az bir kere kullanõm %17 olarak 
saptanmõştõr. Gençlerin %7�si esrar bağõmlõlõğõ kri-
terlerine uymaktadõr (3).
 Yaklaşõk 29 ülkede 1995 yõlõnda yürütülen 
ESPAD çalõşmasõnõn sonuçlarõnõ inceleyecek olur-
sak; yaşam boyu en az bir  kez esrar kullanõmõ 
%12�dir. Bu oran İngiltere�de %41, İrlanda�da %37, 
İtalya�da %19, Danimarka�da %17, Ukrayna�da 
%14, Polonya�da %8, İsveç� de %6, Finlandiya�da 
%5, Norveç� de %6, Türkiye�de %4, Macaristan�da 
%4 olarak saptanmõştõr (4) 
 A.B.D �de geliştirilen ve öğrencilerde 
madde kullanõm sõklõğõnõ araştõrmayõ amaçlayan 
�Monitoring the Future� çalõşmasõnõn 1998 yõlõ 
verilerine göre öğrencilerin %22.8�inin son bir ay 
içinde  esrar kullandõğõ saptanmõştõr (5)
 Türkiye�de esrar kullanõm sõklõğõnõn daha 
düşük olduğu gözlenmektedir. İstanbul�da 1991 
yõlõnda lise öğrencileri arasõnda yapõlan bir çalõş-
mada yaşam boyu en az bir esrar kullanõmõ %0.7, 
sigara ve alkol dõşõnda herhangi bir maddenin 
kullanõmõ %2.6 olarak bulunmuştur (6). Yine İs-
tanbul�da 1996 yõlõnda yapõlan araştõrmada yaşam 
boyu esrar kullanõmõ %4.2�dir (7). Türkiye genelin-
de 1998 yõlõnda yürütülen ve lise öğrencilerinde 
sigara, alkol ve madde kullanõm yaygõnlõğõnõ araş-
tõran SAMAY (Lise Gençleri Arasõnda Sigara, Alkol 
ve Madde Kullanõm Yaygõnlõğõ/1998) isimli araştõr-

manõn sonuçlarõna göre ise öğrencilerin %3.6�sõ 
esrar kullandõğõnõ belirtmiştir (8). Sivas ilinde 476  
lise öğrencisinin %1.9�unun esrar kullandõğõ, ilk 
olarak esrar deneme yaşõnõn en yüksek oranda 14 
yaş grubunda olduğu saptanmõştõr (9) 
 Türkiye�de yapõlan araştõrmalarõn hepsi 
ortaöğretim öğrencileri arasõnda olup, ilköğre-
tim öğrencileri değerlendirmeye alõnmamõştõr. 
Bu araştõrmada amaç, ilköğretim ve ortaöğretim 
gençleri arasõnda esrar kullanõm yaygõnlõğõnõ sap-
tamak, kullanõcõlarõn özelliklerini, bilgi, tutum ve 
davranõşlarõnõ öğrenmektir.

YÖNTEM 

 Araştõrmaya Türkiye�nin farklõ coğrafi 
bölgelerinden seçilen 9 büyük il alõnmõştõr. Ör-
neklem seçiminde ildeki öğrenci sayõsõ belirleyici 
olmuştur. Örneklemin seçiminde ilköğretim için 
ildeki altõncõ sõnõflar, ortaöğretim için lise ikinci 
sõnõf öğrenci sayõsõ temel alõnmõştõr. Öğrenci sayõ-
sõnõn 50.000�den az olduğu illerde 1250, öğrenci 
sayõsõnõn 50.000�den fazla olduğu illerde 2500 
öğrenci hedef kitle olarak seçilmiştir. Araştõrma 
sõnõf düzeyinde yapõlmõştõr. Ortalama sõnõf büyük-
lüklerine ve uygulanacak anket sayõsõna göre sõnõf 
sayõsõ belirlenmiş ve ildeki tüm sõnõflar bir sõraya 
göre dizilerek rasgele yöntemle seçim yapõlmõştõr. 
Toplam 12.270 ilköğretim ve 11.989 ortaöğretim 
öğrencisine anket uygulanmõştõr. Anketi uygula-
mayõ ret eden olmamõştõr.
 Araştõrmada uygulanan anket formu ülke-
mizde daha önce bu amaçla � SAMAY 1998� ve 
�Gençlik Anketi 1996� isimli çalõşmalarda kulla-
nõlan anket formundan derlenmiştir. Söz konusu 
anket ise A.B.D�de geliştirilen �Monitoring the 
Future� çalõşmasõnda kullanõlan anket formundan 
(5) ve Pompidou grubunun ESPAD projesi (Avrupa 
Alkol Madde Okul Projesi) için geliştirdiği form-
dan esinlenmiştir (4)
 Araştõrma 2001 yõlõnõn Nisan ve Haziran 
aylarõnda yürütülmüştür. Anketler, her ilde araştõr-
manõn sorumlusu olarak belirlenen uzmanõn kont-
rolünde seçilen anketörler aracõlõğõ ile yapõlmõştõr. 
Anketörler önceden belirlenen kõlavuza göre 
eğitilmişlerdir. Uygulama sõrasõnda güvenilirliği 
arttõrmak için sõnõf öğretmenlerinin bulunmama-
sõna özen gösterilmiştir. Anketler isim verilmeden 
doldurulmuş ve karõşõk olarak toplanmõştõr. Top-
lanan formlarõn değerlendirilmesi optik okuyucu 
aracõlõğõ ile yapõlmõştõr.
 Ankete verilen yanõtlarõn tutarlõlõğõnõ de-
ğerlendirmek için �yaşam boyu en az bir kez 
madde kullandõm� diyenlerin �son bir yõl içinde 
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en az bir kez madde kullandõm� diyenlerin oranõ-
na bakõlmõştõr. Herhangi bir uyarõcõ veya uyuşturu-
cu madde için �yaşam boyu en az bir kez madde 
kullandõm� diyenlerin oranõ %3.5,  �son bir yõl 
içinde en az bir kez madde kullandõm� diyenlerin 
oranõ ise %2.6 olarak bulunmuştur. 
 Anketin güvenilirliğini değerlendirmek 
için, yaşamõ boyunca en az bir kez esrar kullan-
dõğõnõ belirtmiş olup da �eğer esrar kullanmõş 
olsaydõnõz, bu ankette kullandõğõnõzõ söyler miydi-
niz?�sorusuna �kesinlikle söylemezdim� cevabõnõ 
verenlerin oranõna bakõlmõş ve bu oran %1.9 ola-
rak saptanmõştõr. 
 Relaktin adõyla bir madde tuzak soru ola-
rak diğer maddelerin arasõnda sorulmuştur. Yaşam 
boyu en az bir kez, relaktin� kullandõm diyenlerin 
oranõ %2.1 bulunmuştur. Bu oran oldukça yüksek 
olarak değerlendirilmiş olup, madde kullanõm sõk-
lõklarõ tuzak soruya olumlu yanõt verenler �tuzak 
madde dahil�, vermeyenlerde ise �tuzak madde 
hariç� olarak belirtilmiştir. Bu nedenle esrar kulla-
nõm sõklõklarõ �tuzak madde dahil� edilerek ve �tu-
zak madde hariç� tutularak ayrõ ayrõ verilmiştir.

BULGULAR 

 İlköğretim öğrencileri arasõnda esrar kul-
lanõmõ %1.2, ortaöğretim öğrencilerinde ise %4.0 
olarak saptanmõştõr (Tablo 1) İllere göre dağõlõm 
incelendiğinde; ilköğretimde en sõk kullanõma 
%2.7 ile Eskişehir�de, ortaöğretimde %5.3 ile İz-
mir, %5.2 ile Adana�da rastlanmõştõr (Tablo 2). 

Tablo 1: İlk ve ortaöğretim öğrencileri arasõnda esrar 
kullanõm yaygõnlõğõ

İlköğretim
(%)

Ortaöğretim
(%)

Yaşam boyu

Tuzak madde dahil 1.2 4.0

Tuzak madde hariç 0.4 3.0

Son bir yõl içinde

Tuzak madde dahil 1.8 3.6

Tuzak madde hariç 0.4 2.4

Son bir ay içinde

Tuzak madde dahil 1.6 3.0

Tuzak madde hariç 0.3 1.9

Tablo 2: Yaşam boyu en az bir kez esrar
kullananõm yaygõnlõğõnõn illere göre dağõlõmõ

İlköğretim Ortaöğretim 

N % N %

Adana 23 1.1 93 5.2

Diyarbakõr 8 1.6 27 7.1

Eskişehir 23 2.7 27 2.6

Mersin 18 1.7 43 4.0

İstanbul 22 1.0 85 4.8

İzmir 19 0.9 87 5.3

Kocaeli 11 2.0 19 2.5

Sivas 2 0.2 16 1.4

Trabzon 6 0.6 35 3.1

 Cinsiyete göre esrar kullanõm yaygõnlõğõ-
na bakõldõğõnda; esrar kullanõm riski  erkeklerde 
kõzlara göre üç kat daha fazladõr. Esrar kullanan 
öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyleri açõsõndan 
önemli bir fark bulunamaz iken, özel okullarda 
öğrenim gören ortaöğretim öğrencilerinde esrar 
kullanõm riskinin iki kat daha fazla olduğu görül-
müştür (Tablo 3).

Tablo 3:  İlköğretimde ve ortaöğretimde yaşamõ 
boyunca en az bir kez esrar kullananlarõn; cinsiyet, 
ailelerinin aylõk gelir düzeyleri ve öğrenim gördükleri 
okullara göre dağõlõm oranlarõ

İlköğretim Ortaöğretim 

Erkek/ kõz odds oranõ 3.3 3.7

Güven aralõğõ (GA) 2.1-5.0 2.9-4.7
*Düşük/yüksek gelir düzeyi 
odds oranõ 1.6 1.3

Güven aralõğõ (GA) 1.0-2.3 1.0-1.6
Özel okul/diğer okul odds 
oranõ 1.5 2.6

Güven aralõğõ (GA) 0.5-4.1 1.7-4.0

* Düşük gelir düzeyi: 400 milyon TL. veya daha az 
   Yüksek gelir düzeyi: 400. milyon TL üstü 

 Esrar kullanan ilköğretim öğrencilerinin 
%29.9�u son bir ay içinde 10 kereden fazla esrar 
kullandõğõnõ belirtmiştir. Bu oran kõzlarda %24.2, 
erkeklerde %30.8�dir (odds oranõ = 1.3 / GA = 0.5-
3.3). Ortaöğretimde son bir ay içinde 10 kereden 
fazla esrar kullanõmõ ise %36.9�dur. Son bir ay 
içinde 10 kereden fazla esrar kullanõm riski erkek-
lerde kõzlara göre iki kat daha fazladõr  (odds oranõ 
= 2.3 / GA = 1.1-4.7).
 İlk olarak esrar deneme yaşõ ortalamasõ; 
ilköğretimde 12.8 ± 1.6�dõr. Bu ortalama kõzlarda 
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oranõ = 23.7/ GA = 18.6-30.1).
 Esrar kullanan ilköğretim öğrencilerinin 
%36.6�sõ esrar kullanmayõ bõrakmakta veya mik-
tarõnõ azaltmakta zorlandõğõnõ, %15.1�i bõrakmayõ 
düşünmediğini belirtmiştir. Ortaöğretimde bu 
oranlar sõrasõ ile %45.6, %17.7 olarak saptanmõş-
tõr. Öğrencilerin %13.2�si  esrara ulaşmanõn kolay 
olduğunu belirtmiştir. Esrar kullanan ortaöğretim 
öğrencilerinin %51.9�u, kullanmayanlarõn %10.8�i 
esrara ulaşmanõn kolay olduğunu belirtmiştir. 
 Esrar kullanan ortaöğretim öğrencilerinin 
%68.3�ü, hiçbir uyuşturucu yada uyarõcõ madde 
kullanmayanlarõn %51.9�u �riskli şeyler� yapmak-

12.7 ± 1.3, erkeklerde 12.9 ± 1.7�dir (T= - 0.690 ; sd 
= 199 ; p = 0.04). Ortaöğretim öğrencileri arasõnda 
ilk olarak esrar deneme yaşõ ortalamasõ ise 13.8 ± 
1.9 olup, bu oran kõzlarda 14.0 ± 1.8, erkeklerde 
13.7± 1.9 olarak bulunmuştur (T= 1.202 ; sd = 375 
; p = 0.09).
 Esrar kullandõğõnõ belirten öğrencilerde 
sigara, alkol ve diğer maddelerin kullanõmõnõn 
yaygõn olduğu saptanmõştõr. Esrar kullanan ilköğ-
retim öğrencilerinin çevrelerinde madde kullanan 
kişilerin olma olasõlõğõnõn, kullanmayanlara göre 
iki kat, ortaöğretimde ise yedi kat daha fazladõr 
(Tablo 4).

Tablo 4: İlköğretim ve ortaöğretimde yaşamõ  boyunca en az bir kez esrar kullananlarõn ve hiç esrar kullanmayanla-
rõn içinde diğer maddelerin kullanõm sõklõğõ, ailelerinde alkol kullanõm sõklõğõ, çevrelerinde madde kullanõm sõklõğõ

İlköğretim Ortaöğretim 

Dene-
yen
(%) 

Deneme-
yen
(%) 

Odds 
oranõ

Güven 
aralõğõ (GA)

Dene-
yen
(%) 

Deneme-
yen
(%)

Odds 
oranõ

Güven 
aralõğõ 
(GA)

Diğer maddelerin kullanõmõ

Sigara 56.0 15.6 6.8 4.8-9.8 84.9 55.4 4.5 3.4-5.9

Alkol 60.0 14.9 8.5 6.0-12.2 83.6 44.2 6.4 4.9-8.3

Uçucu maddeler 76.3 2.5 128.0 81.8-200.5 42.2 3.5 19.8 15.8-24.8

Uyuşturucu ve uyarõcõ 
maddeler 72.4 1.0 273.0 174.0-428.3 54.5 1.7 69.9 54.6-89.5

Ailede ve çevrede madde kullanõmõ

Annede alkol kullanõmõ 25.6 8.9 3.5 2.3-5.3 22.3 10.4 2.4 1.9-3.1

Babada alkol kullanõmõ 48.8 37.5 1.5 1.1-2.2 55.2 45.1 1.5 1.2-1.8

Yakõn akrabalar arasõnda 
madde kullanõmõ 15.5 1.9 9.3 5.7-15.4 29.3 3.0 13.3 10.5-16.9

Çevrede madde kullanõmõ 34.4 19.1 2.2 1.5-3.2 65.3 20.7 7.2 5.8-8.8

 Yaşamõ boyunca hiç esrar kullanmayan 
ilköğretim öğrencilerinin %3.3�ü arkadaşlarõnõn 
esrar kullandõğõnõ belirtirken, esrar kullananlarõn 
%73.3�ü arkadaşlarõnõn da esrar kullandõğõnõ be-
lirtmiştir (odds oranõ = 81.3/ GA = 52.0-127.1). 
Esrar kullanan öğrencilerin %54.5�i esrar kullan-
malarõ için arkadaşlarõnõn õsrar ettiğini belirtirken, 
hiç esrar kullanmayanlarda bu oran %2.1 olarak 
saptanmõştõr (odds oranõ = 56.0/ GA = 37.6-83.5). 
Ortaöğretim öğrencileri içinde esrar kullananlarõn 
%68.2�si, kullanmayanlarõn %8�i arkadaşlarõnõn es-
rar kullandõğõnõ belirtmiştir (odds oranõ = 24.7/ GA 
= 19.6-31.2). Esrar kullanmalarõ için arkadaşlarõnõn 
õsrar ettiğini belirtenlerin oranõ ise %41.3�dür. Hiç 
esrar kullanmayanlarda bu oran %2.9�dur (odds 

tan hoşlandõğõnõ belirtmiştir (odds oranõ=2.0 / 
GA=1.6-2.6). Esrar kullanan ilköğretim öğrenci-
lerinin ise %62�si, hiçbir uyuşturucu yada uyarõcõ 
madde kullanmayanlarõn %41.3�ü �riskli şeyler� 
yapmaktan hoşlandõğõnõ belirtmiştir (odds ora-
nõ=1.6/ GA = 1.1-2.2).

TARTIŞMA 

 Türkiye�de ilköğretim ve ortaöğretim 
öğrencileri arasõnda madde kullanõmõ diğer ülke-
lerde yapõlan araştõrma sonuçlarõna oranla düşük 
bulunmuştur. Fakat ülkemizde son yõllarda sağla-
nan teknolojik gelişmeler, hõzlõ nüfus artõşõ, gelir 
dağõlõmõndaki dengesizlikler ve genç bir nüfusu 
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barõndõrmasõ gelişmiş ülkeler boyutunda olmasa 
da bu etkenlere bağlõ olarak uyuşturucu kullanõ-
mõnda bir artõş eğiliminin olduğu gözlenmekte-
dir. 
 Araştõrmamõzda esrar kullanõm yaygõnlõ-
ğõnõn erkeklerde daha fazla olduğu saptanmõştõr. 
Bu bulgu diğer araştõrma sonuçlarõ ile benzerlik 
göstermektedir. Esrar kullanan öğrencilerin aile-
lerinin gelir düzeyleri açõsõndan önemli bir fark 
bulunamaz iken, özel okullarda öğrenim gören 
ortaöğretim öğrencilerinde esrar kullanõm riskinin 
iki kat daha fazla olmasõ, sosyoekonomik düzeyin 
gençlerin esrar kullanõmõ üzerindeki etkisi açõsõn-
dan önemlidir. 
 Esrar kullandõğõnõ belirten öğrencilerde si-
gara, alkol ve özellikle diğer uyuşturucu ve uyarõcõ 
maddelerin kullanõmõnõn, hiç esrar kullanmayan-
lara göre oldukça yaygõn olduğu gözlenmiştir. Bu 
bulgular, esrarõn diğer maddelerin kullanõmõ için 
bir geçiş maddesi olarak kullanõldõğõnõ düşündür-
mektedir (10).
 Öğrencilerin aile ve çevrelerinde madde 
kullanõmõ incelendiğinde, babanõn alkol kullanõyor 
olmasõnõn esrar kullanõmõnda önemli bir etkisinin 
olmadõğõ saptanõrken, annenin alkol kullanõyor 
olmasõnõn esrar kullanõmõnda önemli bir etkiye sa-
hip olmasõ dikkat çekici olmakla beraber madde 
kullanõmõnõn aile tarafõndan kabul görüyor olmasõ-
nõn, gençlerin madde kullanõmõ üzerindeki etkisi 
açõsõndan önemlidir. Esrar kullanan öğrencilerin 
çevrelerinde madde kullanan kişilerin oldukça 
fazla olmasõ, büyük bir bölümünün esrar kullan-
malarõ için arkadaşlarõnõn õsrar ettiğini belirtmesi 
ve esrara ulaşmanõn kolay olduğunu belirtenlerin 
oranõnõn %10�un üzerinde olmasõ madde kullanõ-
mõnda çevrenin önemini vurgulayan bulgulardõr.
Gençlerin aile, yakõn çevre ve arkadaş çevrelerinin 
madde kullanõmõnda büyük etkisinin olmasõnõn 
yanõ sõra gençlik çağõnõn kendine özgü özellikleri 
göz ardõ edilmemelidir. Ergenlik dönemi olgun-
laşma, yaşama hazõrlõk, bunalõmlar, öfkeler, çatõş-
malar ve kaygõlar dönemidir. Araştõrmamõzda da 
öğrencilerin büyük bir bölümü �riskli şeyler� yap-
maktan hoşlandõğõnõ belirtmiş olup, madde kulla-
nan öğrenciler arasõnda �riskli şeyler� yapmaktan 
hoşlandõğõnõ belirtenlerin daha fazla olduğu göz-
lenmiş olup, gençlerin ruhsal durumunun madde 
kullanõmõnda risk faktörü olarak değerlendirilmesi 
gerektiğini desteklemektedir.
 Araştõrma sonuçlarõ, Türkiye�de esrar kul-
lanõm sõklõğõnõn diğer ülkelere oranla daha düşük 
olduğunu göstermektedir. Buna rağmen erkekler-
de esrar kullanõm yaygõnlõğõnõn daha yüksek olup, 
esrar kullananlarda diğer maddelerin kullanõmõ-

nõn yaygõn olduğu ve çevrenin esrar kullanõmõnda 
önemli bir etkiye sahip olduğu saptanmõştõr.
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