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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Çalýþma, üniversite öðrencilerinde sigara, alkol,
madde deneyimi ve kullaným bozukluðu ile cinsiyet,
fakülte, sýnýf, yaþam ortamý, ailedeki madde kullanýmý
arasýndaki iliþkiyi deðerlendirmek üzere tasarlanmýþtýr.
Yöntem: Araþtýrma, kesitsel alan çalýþmasýdýr ve örneklem, fakülte ve sýnýf düzeyine göre tasarlanmýþ tabakalandýrýlmýþ örneklem metoduna göre seçilmiþtir.
Uygulama,
sýnýf
ortamýnda
gerçekleþtirilmiþtir.
Demografik veri formu, Fagerström Nikotin Baðýmlýlýðý
Testi, Alkol Kullaným Bozukluklarý Tanýma Testi kullanýlmýþtýr. Ýstatistiksel deðerlendirmede, frekans testleri,
Pearson ki-kare, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis ve
Spearman korelasyon testi kullanýlmýþtýr. Bulgular:
Araþtýrmaya, 1522 öðrenci katýlmýþtýr. Erkeklerde sigara,
alkol, madde deneyimi ve tütün ile alkol kullaným bozukluðu kadýnlara göre daha yüksek bulunmuþtur. Esrar
(%12.5), ekstazi (%2), kokain (%0.6) ve eroin (%0.1) sýklýkla kullanýlan yasadýþý maddelerdir. Sigara, alkol, madde
deneyimi, alkol kullaným bozukluðu ile sýnýf, fakülte,
yaþam ortamý ve ailesel madde kullanýmý arasýnda iliþki
bulunmuþtur. Tütün kullaným bozukluðu ile cinsiyet
dýþýndaki diðer faktörler arasýnda iliþki bulunmamýþtýr.
Sonuç: Üniversite öðrencileri arasýnda, erkek olma, üst
sýnýflarda okuma, ailesel madde kullanýmý, kiþinin madde
deneyimi ve baðýmlýlýðýnda artýþa yol açabilmektedir. Aile
yanýnda ya da yurtta kalma, saðlýk bilimlerini temsil eden
fakültelerde okuma ise koruyucu faktörler olarak deðerlendirilebilir. Tütün kullaným bozukluðu ile ilgili bulgular,
sigara kullanmak ile baðýmlý olmanýn gençler arasýnda
ayýrýcý özelliði olmadýðýný göstermiþtir.

Objective: This study was design to evaluate the relationship between cigarette, alcohol, substance experience and use disorders and gender, faculty, class, living
environment, substance use of families among university students. Method: The research was cross-sectional
area study and sample were selected stratified sampling
method was designated according to faculty and class
level. Application was carried out in classroom.
Demographic data form, Fagerström Nicotine Test for
Dependence and Alcohol Use Disorders Identification
Test were used. Frequency tests, Pearson chi-square,
Mann Whitney U and Kruskal Wallis and Spearman correlation tests were used in statistical evaluation. Results:
1522 students were attended the survey. Cigarette, alcohol, substance experience and tobacco, alcohol disorders
among men found higher than in women. Cannabis
(12.5%), ecstasy (MDMA) (2%), cocaine (0.6%) and heroin (0.1%) were mostly used illegal drugs. There was a
relationship between cigarette, alcohol, substance experience, alcohol use disorders and class, faculty, living
environment and familial substance use. There was no
association found between any factors except gender
and tobacco use disorder. Conclusion: Among university students, being a male, studying in upper classes and
having familial drug use can lead to increase of experience and addicted to substances of a person. Staying
with own family or at a dorm, reading in faculties representing the health sciences can be considered as protective factors. The findings of tobacco use disorder have
showed that using or being addicted to cigarette is not
a distinctive feature among young smokers.
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GÝRÝÞ
Üniversite yýllarý, genç yetiþkinliðe geçiþin, biliþsel,
sosyal ve duygusal deðiþimlerin yaþandýðý, yeni bir
fiziksel, sosyal, duygusal ve entelektüel bir
dönemdir (1). Bu dönemde, evden ve aileden ayrýlma, yeni bir çevreye uyum, bir mesleðe aday olma
ve iþ bulmayla ilgili belirsizliklere baðlý geliþen
kaygý ve stres yaþanabilir (2). Bu dönemde, sigara,
alkol, madde kullanýmý gençler arasýnda bir baþa
çýkma yöntemi olarak tercih edilebilir (3). Gençler,
yetiþkin gibi görünmek, bir gruba ait olmak, kabul
görmek, sosyal ortamlarda kolay etkileþim kurmak,
eðlenmek için madde kullanmaya baþlayabilir (2,3).
Madde kullanýmýný istediði zaman kontrol edebileceðini ve baðýmlý olmayacaðýný düþünebilir. Ancak
kullanýlan maddenin türüne, kullanan kiþinin fiziksel ve ruhsal durumuna göre baðýmlýlýk gerçekleþebilir (4,5). Gençlerde, madde baðýmlýlýðý aþamalarý,
baðýmlýlýk yapýcý maddelerle ilgili tutum ve
inançlarda þekillenme, deneme, deneyimleme,
düzenli kullanma ve baðýmlý olma þeklinde
sýralanýr. En yaygýn baðýmlýlýk sorunun yaþanan
sigaraya, ergenlik döneminde baþlanýr, bu
dönemde sigaraya baþlayanlarýn yarýsý 15-20 yýl
süreyle sigara içebilir ve kiþinin sigaraya baðýmlý
olmasý birkaç ay ile 3 yýl içerisinde gerçekleþebilmektedir (6-7).
2016 yýlý Dünya Madde Raporu'nda, 2014 yýlýnda,
dünyada 15-64 yaþ arasýnda yaklaþýk 247 milyon
insanýn (her 20 kiþi 1) en az bir yasadýþý madde kullandýðý, bunlardan en az 29 milyonunun kullaným
bozukluðu yaþadýðý bildirilmiþtir. Rapora göre,
dünyada kanabis kullanýmý %3.8, opioid %0.7,
opiyat %0.37, kokain %0.38, amfetamin %0.8,
ekstazi %0.4 olarak tahmin edilmektedir (8).
Türkiye Uyuþturucu ve Uyuþturucu Baðýmlýlýðý
Ýzlem Merkezi'nin (TUBÝM) hazýrladýðý Türkiye
Uyuþturucu Madde Raporu'nda, genel nüfusta,
2011 yýlýnda, sigara kullanýmý %51.8, alkol %28.3;
2013 yýlýnda, madde kullanýmý %2.7 olarak yer
almýþ ve 15-24 yaþ aralýðý en riskli grup olarak
deðerlendirilmiþtir (9,10).
Türkiye'de üniversite öðrencilerine yönelik yapýlan
çalýþmalarda, sigara kullanýmý %27.3-57.5
(4,11,12,13),
alkol
kullanýmý
%26.7-76
(4,11,12,13,14) madde kullanýmý %1.6-6.6 (4,
162

12,15,16,17) arasýnda deðiþmektedir. Gençlerde,
cinsiyet, arkadaþ ortamý, okul yaþantýsý, kiþisel özellikler, aile özellikleri, toplumsal ve çevresel faktörler gibi sigara, alkol ve madde kullanýmýna yol açabilecek birçok faktör bulunmaktadýr (11,17).
Cinsiyet faktörünün rolü incelendiðinde, kadýnlarda genetik faktörlerin, fizyolojik ve hormonal
yapýnýn farklýlýðý özellikle kadýnýn alkol kullanýmýnýn erkeklerden farklý olmasýna yol açmakta
(18); toplumsal açýdan kadýna atfedilen roller de
sigara, alkol ve madde kullanýmýný etkileyebilmektedir.
TUBÝM 2011 yýlý GPS (Türkiye'de Genel Nüfusta
Tütün, Alkol ve Madde Kullanýmýna Yönelik
Tutum ve Davranýþ Araþtýrmasý)'na göre, madde,
en çok, aile ve arkadaþ çevresinden saðlanmakta ve
sýklýkla bir arkadaþýn evinde kullanýlmaktadýr (19).
Bu nedenle, öðrencilerin eðitim hayatýnda kiminle
birlikte yaþadýðýnýn, yaþam alanýnýn madde deneyimini etkilemesindeki önemi deðerlendirilmelidir.
Öðrencilik döneminde, arkadaþlarýyla birlikte
kalanlarda (20), yalnýz yaþayanlarda madde kullanýmýnýn artmasý (21,22), yurtta kalanlarda ise
madde kullanýmýnýn daha düþük olmasý beklenmektedir (20).
Madde kullanýmýný etkileyen aile ile ilgili faktörler,
ailenin tutum ve davranýþlarý, aile içi çatýþmalar,
anne babanýn eðitim durumu, parçalanmýþ aileye
sahip olma ve ebeveynlerdeki madde kullanýmý
olarak sýralanabilir (2). Steinberg'e (2008) göre,
madde kullanýmý ve baðýmlýlýðýnda, aile içerisinde
sýcaklýk ve þefkatin olmamasý, iliþkilerin zedelenmesi, ailede madde kullanýmýnýn varlýðý, anne
babalarýn ilgisiz ya da aþýrý izin verici, reddedici ve
ihmalkâr olmasý öne çýkmaktadýr (23). Anne
babanýn madde kullanmasý veya kullanýma tolerans
göstermesi ve evde bu maddelerin bulunmasý da
ailesel risk etkenleri olarak kabul edilir (24).
Ebeveynlerdeki alkol kullaným sýklýðý, kiþinin,
ergenlikten itibaren alkol kullanýmýna yol açabilmektedir (25).
Bu çalýþmada amaç, üniversite öðrencilerinde
sigara, alkol, madde (SAM) kullanýmý, tütün kullaným bozukluðu (TKB) ve alkol kullaným bozukluðu (AKB) ile cinsiyet, fakülte türü, sýnýf düzeyi,
kimlerle birlikte yaþadýðý ve aile özellikleri ile iliþKlinik Psikiyatri 2017;20:161-170
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kisini çok yönlü deðerlendirmektir. Tüm fakültelerin ve sýnýf düzeylerinin çalýþmaya dahil edilmesi ve tütün, alkol kullaným bozukluklarýnýn da
deðerlendirilmesi açýsýndan kapsamlý bir araþtýrmadýr. Araþtýrmadan elde edilecek sonuçlar ile
üniversitelerde koruyucu önlemlerin geliþtirilmesinde yarar saðlamasý beklenmektedir.
YÖNTEM
Örneklem Grubu
Çalýþma evrenini, Ege Üniversitesi'nin fakültelerinde örgün eðitimde okuyan 21419 öðrenci
oluþturmaktadýr. Örneklem büyüklüðü, %95 güven
aralýðýnýn 0.05 ± 0.025 olacak þekilde hesaplanmýþ
ve 1434 kiþilik örneklem sayýsýnýn yeterli olduðu
bulunmuþtur. Örneklemin planlanmasýnda, üniversitenin Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý'ndan 12
fakültede örgün eðitimde okuyan her sýnýfýn toplam
sayýlarý alýnmýþtýr. Tabakalý örnekleme yöntemine
göre, evren sayýsý olan 21419 sayýsý 1434'e
bölünerek 14.93 sayýsý bulunmuþ ve her sýnýfýn
mevcudu 14.93'e bölünerek oranlanmýþtýr. Çalýþma,
tabakalý örneklem metoduna göre, 1500 kiþi
araþtýrmaya alýnacak þekilde planlanmýþtýr.
Uygulama, 2012 Aralýk-2013 Ocak ayýnda sýnýf
ortamýnda araþtýrmacý tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir ve 1522 kiþiye ulaþýlmýþtýr. Güvenirliði
belirleyen, gerçekte varolmayan bir madde olarak
"parovit" sorulmuþ ve bu maddeyi kullandýðýný
belirten 4 kiþi çalýþmadan dýþlanmýþtýr. Çalýþmada,
18-35 yaþlarý arasýnda bulunan 1518 kiþinin verileri
deðerlendirilmiþtir.
Etik Unsurlar
Araþtýrma, Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Klinik
Araþtýrmalar Etik Kurulu'nca 12.07.2012 tarih ve
12-6/2 sayýlý kararý ile onaylanmýþtýr. Anket formunun ilk sayfasýnda yer alan "bilgilendirilmiþ gönüllü
olur formu"nda, çalýþmanýn kapsamýna, gizlilik
ilkelerine ve gönüllük ilkelerine yer verilmiþtir.
Katýlýmcýlarýn kendilerini rahat hissetmeleri için
çalýþma, sýnýf ortamýnda eðitmenlerin deðil, araþtýrmacýnýn gözetiminde gerçekleþtirilmiþtir.
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Veri Toplama Araçlarý
Demografik bilgiler, madde kullaným özellikleri,
aile özellikleri ve kiþinin kendisine, ailesi yönelik
sigara, alkol ve madde kullanýmýna iliþkin sorularý
kapsayan anket formu düzenlenmiþtir.
Fagerström Nikotin Baðýmlýlýk Testi (FNBT):
Fagerström ve Schneider (1989) tarafýndan geliþtirilen Fagerström Nikotin Baðýmlýlýk Testi, 2004
yýlýnda Uysal ve arkadaþlarý (26) tarafýndan
Türkçe'ye uyarlanmýþtýr. Testin güvenirlik katsayýsý
.56 olarak belirtilmektedir. Ölçekten alýnan puanlara göre; 9-10 puan "çok þiddetli nikotin baðýmlýsý";
5-8 puan "orta þiddette nikotin baðýmlýsý"; 2-4 puan
"hafif derecede nikotin baðýmlýsý" ve 0-2 puan ise
"nikotin baðýmlýsý deðil" þeklindedir.
Alkol Kullaným Bozukluklarý Tanýma Testi
(AKBTT):
Alkol Kullaným Bozukluklarý Tanýma Testi
(AKBTT), 1989 yýlýnda, Dünya Saðlýk Örgütü
(DSÖ) tarafýndan, alkol kullanýmýnýn zararlarýný
ölçmek amacýyla oluþturulan projenin sonucunda
geliþtirilmiþ; ölçeðin son þekli, Babor ve arkadaþlarý
(2001) tarafýndan düzenlenmiþtir. Testin, Türkçe
düzenlenmiþ þeklinin geçerliði ve güvenirliði
Saatçioðlu ve arkadaþlarý tarafýndan yapýlmýþtýr
(27). Ýçme alýþkanlýðý, alkol tüketimi ve alkole
iliþkin sorunlarý saptayan 10 maddelik bir ölçektir.
Ölçeðin ilk üç sorusu tehlikeli alkol kullanýmýný, 4.,
5. ve 6. sorular baðýmlýlýk belirtilerini, son dört soru
zararlý alkol kullanýmýný göstermektedir. AKBTT
için önerilen kesme noktasý alkolden zarar görme
düzeyini belirler. 20 puan ve üzeri baðýmlýlýk olarak
kabul edilmektedir.
Uygulama
Araþtýrma verilerinin deðerlendirilmesinde, SPSS
18 paket programý kullanýlmýþtýr. Deðiþkenler ve
madde kullanýmý arasýndaki iliþkinin analiz edilmesi için esrar, ekstazi, eroin, kokain kullanýmlarý birleþtirilerek "yasadýþý madde" deneyimi olarak
deðerlendirilmiþtir. Elde edilen kategorik verilerde
Pearson ki kare testinden yararlanýlmýþtýr. Sayýsal
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ve kategorik veriler arasý iliþki için Mann Whitney
U ve Kruskal Wallis testleri; sayýsal veriler arasý iliþki için Spearman korelasyon testinden faydalanýlmýþtýr.
BULGULAR
Araþtýrmaya katýlan 1518 üniversite öðrencisinin
yaþ ortalamasý 21.1± 2.07'dir, % 99.1'i bekardýr,
cinsiyetini belirten katýlýmcýlarýn 592'si erkek, 915'i
kadýndýr. Bu kiþilerin cinsiyet, öðrenim gördükleri
fakülte, sýnýf daðýlýmlarý ve kiminle birlikte yaþadýklarý ile ilgili demografik bilgiler Tablo 1'de yer
almaktadýr.
Öðrencilerde yaþamboyu sigara %29.5 (n=448),
alkol %55.6 (n=841) ve yasadýþý madde (esrar,
ekstazi, eroin, kokain) deneyimi %13.4 olarak saptanmýþtýr. Erkeklerde yaþamboyu sigara (x²=57.3;
p=.0001), alkol (x²=38,8; p= .0001) ve yasadýþý
madde deneme prevalansý (x²:65.3; p= .0001)
kadýnlara göre daha sýktýr (Tablo 1). FNBT'nde yer
alan, günlük sigara kullaným adedi sorusu ve
AKBTT'nde bulunan alkol kullaným sýklýðý
sorusuna göre bir deðerlendirme yapýlmýþ; buna
göre, günlük kullanýlan sigara miktarý (x²=32.5; p=
.0001) ile alkol kullaným sýklýðýnýn (x²=31.0; p=
.0001) erkeklerde anlamlý düzeyde daha yüksek
olduðu bulunmuþtur.
Sigara, alkol ve madde deneyimi ile sýnýf düzeyleri,
fakülteler ve öðrencilerin birlikte yaþadýðý kiþiler
arasýnda anlamlý iliþki bulunmuþtur (p<.05). Tablo
1'de, sigaranýn Ziraat Fakültesi öðrencileri arasýnda, alkolün Ýletiþim Fakültesi, yasadýþý maddenin
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) ve
Ýletiþim Fakültesi'nde okuyanlarda yaygýn olduðu
görülmektedir. Bu maddelerin deneyiminin partneri (sevgilisi) ile birlikte yaþayanlarda daha yaygýn,
yurtta yaþayanlarda ise daha düþük olduðu bulunmuþtur. Sigara ve yasadýþý madde deneyiminin üst
sýnýflarda, alkolün ise 3.sýnýflarda daha yaygýn
olduðu belirlenmiþtir.
Nikotin testi sonuçlarýna göre, sigara kullanýmý
olan 379 kiþinin %30.2'sinde nikotin baðýmlýlýðý
saptanmýþtýr, bu bulgu, erkeklerde % 38.6, kadýnlarda %21.7 þeklindedir. TKB, cinsiyete göre
anlamlý farklýlýk göstermekte (p=.001); sýnýf düzey164

leri, fakülteler, öðrencinin birlikte yaþadýðý kiþiler
arasýnda farklýlýk göstermemektedir (p>.05).
AKBTT sonuçlarýna göre, alkol kullananlarda
AKB %4.9'dur (alkol kötüye kullanýmý %1.9, alkol
baðýmlýlýðý %3). Erkeklerde AKB prevalansý %8,
kadýnlarda %2'dir. AKB ile cinsiyet (p= .0001),
fakülteler ve birlikte yaþadýðý kiþiler arasýnda iliþkili
bulunmuþ (p<.05); sýnýf seviyeleri arasýnda iliþki
bulunmamýþtýr (p>.05) (Tablo 1).
Yasadýþý maddelerin cinsiyete göre daðýlýmýna
bakýldýðýnda, esrar (%12.5), ekstazi (MDMA)
(%2), kokain (%0.6) maddelerinin yaþamboyu
deneyiminin erkeklerde kadýnlara göre anlamlý
düzeyde yüksek olduðu, eroinde (%0.1) cinsiyete
göre anlamlý farklýlýk olmadýðý bulunmuþtur
(p<.05) (Tablo 2).
Aile Özellikleri
Üniversite öðrencilerinin aile yapýlarý deðerlendirildiðinde; %5.6'sý baba, %1.2'si anne kaybý
yaþamýþ, %7,2'sinin anne ve babasý boþanmýþtýr.
Ebeveynlerinde boþanma öyküsünün varlýðý ile
sigara ve alkol kullanýmý arasýnda herhangi bir iliþki saptanmamýþ, madde kullanýmý ile iliþkisi bulunmuþtur (p= .0001, x²: 15.5, df:1). Bu bulguya göre,
boþanmýþ ailelerin çocuklarýnda madde kullanýmý
daha yüksektir. Ailedeki çocuk sayýsýnýn, kiþinin
alkol kullanýmý ile iliþkili olduðu, kardeþ sayýsý
azaldýkça alkol kullanýmýnýn anlamlý düzeyde arttýðý saptanmýþtýr (p=.0001, U: 219676.0, Z: -6.750).
Ebeveynlerin eðitim seviyelerinin çocuklarýnýn
sigara kullanýmý ile iliþkili olmadýðý (p>.05), alkol
ve madde kullanýmý ile iliþkili olduðu (p<.05), buna
göre eðitim seviyesi yüksek ebeveynlerin çocuklarýnda alkol kullanýmýnýn daha yaygýn olduðu
bulunmuþtur (p=.0001). Madde kullanýmý ile
annenin eðitim seviyesinin artýþý; babanýn okula gitmemesi ya da yüksek eðitim seviyesine sahip olmasý
da iliþkilidir (p<.05) (Tablo 3).
Araþtýrmada sigara, alkol ve yasadýþý madde deneyimi olan öðrencilerin ailelerinde de bu maddelerin
kullanýmý anlamlý düzeyde daha yaygýn bulunmuþtur. (Tablo 4) Ailesinde yaþamboyu madde kullanýmý olan öðrencilerde yasadýþý madde deneyimi
%56 iken, bu durum, madde kullanýmý olmayan
ailelerin çocuklarýnda %14.4'e düþmüþtür (p=
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Tablo 1. Cinsiyet, Sýnýf, Fakülte ve Kimlerle Yaþadýðýna Göre Sigara, Alkol, Yasadýþý Madde kullanýmý ve
kullaným bozukluklarý iliþkisi

Cinsiyet

Sýnýflar

Fakülteler

Kimlerle
Yaþýyor?

%

n

Genel
Erkek
Kadýn
x²

100
39.3
60.7

1507
592
915

29.5
40.4
22.2

55.6
65.5
49.1

57.3***

38.8***

1.Sýnýf
2.Sýnýf
3.Sýnýf
4.5.6.Sýnýf
x²

26.7
24.9
22.0
26.4

406
378
334
400

27.3
25.7
29.9
35.0
9.4**

57.6
57.2
65.6
62.1
5.9**

12.8
10.8
11.9
18.0
10.1**

1.7
3.1
3.0
9.0

26
47
45
136

P

15.4
23.4
15.6
16.2

57.7
55.3
40.0
55.6

16.0
3.7
18.4
9.2

243
56
280
139

27.2
32.1
33.2
43.9

52.7
63.6
59.0
58.3

16.4
6.7
5.8
7.0

249
102
88
107

32.1
18.6
38.6
30.8
45.8***

52.6
37.3
63.6
70.1
34.6***

31.7
2.3
31.6
1.2
5.6
27.5

479
35
477
18
85
415

23.8
28.6
38.6
66.7
42.4
21.4
58.0***

53.8
12.8
61.8
18.2
60.6
17.0
83.3
33.3
62.4
22.9
48.9
7.1
20.6*** 32.359***

Saðlýk Bilimleri
Diþ Hekimliði
Eczacýlýk
Hemþirelik
Týp
Fen Bilimleri
Fen
Su Ürünleri
Mühendislik
Ziraat
Sosyal Bilimler
Edebiyat
Eðitim
ÝÝBF
Ýletiþim
x²
Ailesiyle
Akrabalarýyla
Arkadaþlarýyla
Sevgilisiyle
Yalnýz
Yurtta
x²

Alkol
%

Yasadýþý
Madde
%

Sigara
%

FNBT
Puan Ort.

13.4
22.2
7.6

3.2 ±2.5
3.8 ±2.5
2.6 ±2.5
U:11343.5***
65.3***
Z: -4.541

AKBTT
Puan Ort.
5.8 ±4.9
7.3 ±5.5
4.6 ±3.7
U: 44721***
Z: -7.829

3.0 ±2.5
3.1 ±2.7
3.3 ±2.4
3.3 ±2.5
2.0* (KW)

5.5 ±4.6
5.9 ±4.8
6.1 ±4.9
5.8 ±5.1
2.7*(KW)

4.2
9.5
6.7
11.0

4.0 ±2.9
3.2 ±3.0
2.0 ±1.2
1.7 ±2.4

8.0 ±8.5
6.3 ±4.2
6.4 ±5.9
5.1 ±3.6

10.4
12.6
16.1
14.2

2.9 ±2.1
3.2 ±2.6
3.4 ±2.5
3.2 ±2.7

4.7 ±3.6
6.4 ±5.3
7.3 ±5.3
5.9 ±4.6

F
O
O
R

13.0
10.8
24.4
24.8
30.5***

3.3 ±2.5
3.0 ±2.2
4.2 ±2.7
3.3 ±2.3
12.2* (KW)

5.0 ±4.3
6.0 ±4.6
6.9 ±6.3
6.6 ±5.3
19.8**(KW)

2.8 ±2.6
2.2 ±1.3
3.5 ±2.4
4.0 ±2.2
3.5 ±2.6
2.9 ±2.6
9.4* (KW)

5.6 ±5.2
4.5 ±2.9
6.4 ±4.9
8.0 ±5.6
6.6 ±5.2
5.2 ±4.1
16.2**(KW)

*** p < .001:Ýstatiksel olarak anlamlý,** p < .05 Ýstatiksel olarak anlamlý, * p> .05 Ýstatiksel olarak anlamlý deðil
Pearson ki kare test ve KW: Kruskal Wallis
ÝÝBF: Ýktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
FNBT: Fagerström Nikotin Testi AKBTT: Alkol Kullaným Bozukluklarý Tanýma Testi KK: kötüye kul laným
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Tablo 2. Cinsiyete Göre Yasadýþý Madde Deneyimi
Esrar
Ekstazi Eroin Kokain
%
%
%
%
Genel (%)
Erkek
Kadýn
x²

12.5
20.5
7.1
59.2***

2.0
4.1
0.7
20.9***

0.1
0.3
0
3.0*

0.6
1.4
0.1
9.2**

*** p < .001:Ýstatiksel olarak anlamlý, ** p < .05 Ýstatiksel
olarak anlamlý, * p> .05 Ýstatiksel olarak anlamlý deðil
Pearson ki kare test

.0001). AKB olan öðrencilerin ailelerinde problemli alkol kullanýmý ve madde kullanýmý daha
yaygýndýr (Tablo 4). Tabloda AKBTT puanýnýn kategorik deðerlendirilmesine yer verilmiþtir. Alkol
baðýmlýlýðý olan öðrencilerin ailelerinde problemli
alkol kullanýmýnýn %36.4'e çýktýðý görülmektedir.
TARTIÞMA
Bu araþtýrmada amaç, üniversite öðrencilerinde
sigara, alkol, yasadýþý madde kullanýmý, TKB ve
AKB'nin cinsiyet, fakülte, sýnýf düzeyleri, kimlerle
yaþadýðý ve aile yapýsý, ailedeki madde kullaným
özellikleri ile iliþkisinin deðerlendirilmesidir.
Araþtýrmamýzda, tüm öðrencilerde sigara kullanýmý
%29.1, alkol kullanýmý %55.6 bulunmuþtur. Dokuz
Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi öðrencilerine

yönelik yapýlan bir çalýþmada, sigara kullanýmý
%27.3, alkol kullanýmý %47.9'dur (13). 2006-2008
yýllarýnda Ege Üniversitesi'nde yapýlan bir çalýþmada, son 1 yýlda sigara kullanýmý %43.3, alkol kullanýmý %52.5 olarak bulunmuþtur (11). Kars
Kafkas Üniversitesi'nde sigara deneyimi %57.5,
alkol %37.3'tür (12). Alkol deneyiminde, bölgesel
özelliklerin ve toplumsal kabul edilebilirliðin kullanýmý etkilediði gözlenmektedir. Saðlýk Bakanlýðý
tarafýndan yapýlan bir araþtýrmaya göre Türkiye'de
alkol, en çok Marmara ve Ege Bölgeleri, en az ise
Güneydoðu ve Doðu Anadolu Bölgeleri'nde
tüketilmektedir (28).
Araþtýrmamýzda, yaþamboyu en az bir kez herhangi
bir madde deneyimi %13.5 olarak bulunmuþtur.
Türkiye'deki üniversite araþtýrmalarýnda madde
kullanýmý %1.6-6.6 arasýnda deðiþmektedir
(4,12,15,16,17). Özellikle, esrar kullanýmý %3.8-9.2,
ekstazi %0.9-2.7, kokain %0.05-0.4, eroin %0.2-0.3
arasýnda deðiþmektedir (20,21,29,30). Esrar
(%12.5), ekstazi (%2), eroin (%0.1), kokain (%0.6)
kullanýmlarýna yönelik prevalans, diðer üniversitelerin elde ettiði sonuçlardan daha yüksektir.
Madde kullanýmýndaki farklýlýklarýn, bölgesel özelliklerden ve yýllara göre kullanýmýndaki artýþtan
kaynaklandýðý düþünülmektedir. TUBÝM 2013 yýlý
Raporu'na göre, Marmara ve Ege bölgeleri esrar
olaylarýnýn en yaygýn geliþtiði yerlerdir ve 2011 yýlý

Tablo 3. Aile özellikleri ile madde kullaným özellikleri arasýndaki iliþki
Sigara %
Ebeveynlerde Boþanma
Var
Yok
x²
Anne Eðitim Durumu
Okula gitmeme
Ýlköðretim mezunu
Lise mezunu
Üniversite ve üstü mezunu
x²
Baba Eðitim Durumu
Okula gitmeme
Ýlköðretim mezunu
Lise mezunu
Üniversite ve üstü mezunu
x²

Alkol %

Yasadýþý madde %

28.2
29.5
0.8*

63.6
55.0
3.0*

25.9
12.5
15.5***

27.7
28.2
32.4
28.6
2.5*

34.8
46.5
64.1
67.9
74.0***

10.9
9.6
16.0
17.8
15.861***

32.6
27.9
30.6
29.6
1.0*

37.2
46.6
55.1
65.5
41.8***

17.1
9.8
15.2
15.0
8.04**

*** p < . 001:Ýstatiksel olarak anlamlý, ** p < .05 Ýstatiksel olarak anlamlý,
* p> .05 Ýstatikse l olarak anlamlý deðil, Pearson ki kare test
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Tablo 4. Ma dde kullaným bozukluklarýnýn ailedeki madde kullanýmý ile iliþkisi

Sigara %

Alkol %

Aile
Problemli
Alkol %

Madde %

Öðrenci
Sigara

Evet
Hayýr
x²

71.1
59.9
17.0***

57.1
43.5
23.5***

9.7
5.0
11.7***

2.7
1.2
4.0**

Alkol

Evet
Hayýr
x²

67.6
57.9
15.1***

66.9
23.3
280.2***

9.2
2.9
24.3***

2.8
0.3
13.4***

Yasadýþý
Madde

Evet
Hayýr
x²

75.6
61.3
15.2***

74.1
43.4
65.5***

12.1
5.5
12.7***

7.0
0.9
39.1***

FNBT

Çok düþük
Düþük
Orta
Yüksek
Çok yüksek
x²

71.4
68.9
83.3
78.9
81.0
4.2*

60.9
61.1
64.5
50.9
66.7
2.7*

10.1
12.4
6.7
14.0
4.8
2.2*

2.5
1.1
6.7
1.8
9.5
6.3*

AKBTT

1.grup
2.grup
3.grup (KK)
4.grup
Baðýmlýlýk
x²

68.5
66.2
64.3
81.8

66.9
73.1
71.4
86.4

7.4
13.3
0
36.4

1.3
7.6
7.1
9.1

5.3*

25.4***

20.7***

F
O
O

R
P
2.2*

*** p < .001:Ýstatiksel olarak anlamlý, ** p < .05 Ýstatiksel olarak anlamlý, * p> .05 Ýstatiksel olarak
anlamlý deðil, Pearson ki -kare testi
FNBT: Fagerström Nikotin Testi, AKBTT: Alkol Kull aným Bozukluklarý Tanýma Testi KK: kötüye
kullaným

verilerine göre, Ýzmir'de 33500 problemli esrar kullanýcýsý vardýr (19).
Cinsiyete göre, sigara, alkol, TKB, ve AKB deðerlendirildiðinde, erkek öðrencilerde kýzlara göre
daha yaygýn kullanýmýn ve kullaným bozukluðunun
geliþtiði görülmektedir. Bu durum, üniversite
popülasyonuna yönelik yapýlan çalýþmalarla uyumluluk göstermektedir (31). Madde kullanýmýnýn
erkeklerde daha yaygýn olduðunu bildiren çok sayýda çalýþma vardýr (17,20,21,30). Erkeklerde alkol
baðýmlýlýðýnýn kadýnlara göre 7 kat fazla olmasý
(32), erkek olmanýn madde kullanýmýný 4.9 kat arttýrmasý (20) gibi cinsiyete dayalý sonuçlar cinsiyetin
önemli bir faktör olduðunu açýklamaktadýr.
Kadýnlarýn daha az oranda madde kullanýyor
olmasý, ülkemizde toplumsal yapýnýn kadýnlarýn
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sigara, alkol ve madde kullanýmýna daha az tolerans
gösterdiði gerçeðiyle iliþkili olabilir (17). Ayrýca,
kültürümüzde ahlaki deðerlerin korunmasýnda
kadýna atfedilen roller de etkili olabilir.
Araþtýrmamýzda, sigara, alkol, madde deneyimi ile
sýnýflar arasýnda anlamlý iliþki bulunmuþ, üst
sýnýflarda kullanýmýn daha yaygýn olduðu saptanmýþtýr. Marmara Üniversitesi'nde yapýlan bir
araþtýrmada da sýnýflar arasýnda farklýlýða rastlanmýþtýr (33). Sigara, alkol ve madde kullanýmýnýn
fakülteler arasýnda da farklý kullanýmlarý görülmektedir. Týp fakültesi öðrencilerinde sigara kullanýmýnýn diðer branþlara göre daha düþük olduðuna yönelik edinilen bulgu (%16.2), Kaptanoðlu'nun
(33) ve Yengil'in (31) çalýþmalarý ile (sýrasýyla:
%19.4; %25.6) uyumludur. Saðlýk bilimlerini kap-

167

Atlam DH, Yüncü Z.

sayan fakültelerde, sigara, alkol ve madde kullanýmýnýn düþük olmasý konuyla ilgili bilincin daha
yüksek olmasýndan kaynaklanýyor olabilir. Týp
Fakültesi öðrencilerine yönelik yapýlan tutum
anketlerinde, alkol kullanýmýnýn daha az olmasýnda
saðlýk faktörü öne sürülmüþtür (34).
Araþtýrmamýzda, eðitim hayatýnda arkadaþlarýyla,
sevgilisiyle birlikte ya da yalnýz yaþayan öðrencilerde, sigara, alkol ve madde deneyiminin daha
yüksek olduðu bulunmuþtur. Bir çalýþmada,
arkadaþlarýyla ayný evde yaþamanýn sigara kullaným
riskini 1.67 kat arttýrdýðý saptanmýþtýr (12). Yalnýz
yaþayan öðrencilerde ise, madde kullanýmýnýn daha
yüksek olduðuna iliþkin sonuçlar elde edilmiþtir
(21,22). Buna göre, evde kalmanýn bir risk faktörü,
yurtta kalmanýn ise koruyucu faktör olduðu
söylenebilir. Yurt ortamýnýn özellikle öðrenci evine
göre daha korunaklý olmasý, yurtta kalanlar arasýnda madde kullaným oranýnýn daha düþük olmasýný
açýklayabilir (20).
Öðrencilerin sigara deneyimleri birçok deðiþken
(cinsiyet, sýnýf, fakülte, kimlerle yaþadýðý) açýsýndan
anlamlý bir farklýlýk yaratýrken, sigara kullananlarda kullaným bozukluðunun varlýðý, cinsiyet dýþýnda
diðer deðiþkenlerde farklýlýk yaratmamaktadýr. Bu
durum, kullanýcýlar arasýnda sigara açýsýndan
baðýmlý olmanýn ayýrýcý bir özellik olmadýðýný
göstermektedir.
Aile Özellikleri
Araþtýrmamýzda,
ebeveynlerinde
boþanma
öyküsünün varlýðý madde kullanýmý ile iliþkili
bulunmuþtur. Anne ya da babanýn boþanmýþ olmasý
ya da ayrý yaþamasý madde kullanýmýný 3.1 kat arttýrmaktadýr (20). Madde kullanýmý nedeniyle tedavi
gören kiþilerin aile yapýlarýnýn incelendiði bir
araþtýrmada, kullanýcýlarýn %29.5'inin parçalanmýþ
aileden geldiði (boþanma, ayrý yaþama, ebeveynlerden birinin ölümü) gözlenmiþtir (35). Parçalanmýþ
ve boþanmýþ aileler, anne babadan birinin ya da her
ikisinin kaybý, madde kullanýmýnda ailesel risk
etkenleri olarak deðerlendirilmektedir (24).
Sigara, alkol ve madde kullanýmýnda önemli faktörlerden biri de ailedeki kullanýmdýr. Araþtýrmamýza
göre, sigara, alkol ve madde kullaným ile alkol kul168

laným bozukluðu olan öðrencilerin ailelerinde de
bu maddelerin kullanýmý ve problemli alkol kullanýmý daha yüksektir. Öðrencilerdeki kullanýmý,
genetik faktörler ya da ailesel davranýþ özellikleri
etkilemiþ olabilir. Çünkü, alkol baðýmlýlarýnýn birinci derece yakýnlarýnda alkol baðýmlýlýðýnýn
görülmesi 3-4 kat yüksektir (36). Üniversite öðrencilerine yönelik yapýlan bir araþtýrmada, babanýn
veya kardeþlerden birinin sigara ve alkol içmesi
gençlerde sigara ve alkol içimini arttýran bir faktör
olarak saptanmýþtýr (17). Yakýn akrabalarýnda
madde kullanan birisinin bulunmasýnýn, madde
kullanma riskini artýrdýðýna yönelik bulgular da
elde edilmiþtir (17). Bir baþka araþtýrmada, herhangi bir maddeyi kullanan öðrencilerin yarýya yakýný
ilk kullandýklarý maddeyi bir aile büyüðünden
aldýklarýný belirtmiþtir. Bu durum, ailenin risk
etmeni olmasýnýn önemli bir bulgusudur (37).
Araþtýrmada, madde kullaným düzeyini ölçen,
güvenilir ve geçerli bir ölçeðin kullanýlmamasý çalýþmanýn kýsýtlýlýklarýndan biridir. Bir diðer sýnýrlýlýk
ise, araþtýrma, her ne kadar Türkiye'nin birçok ilinden eðitim amaçlý gelen öðrencilerin bulunduðu
büyük bir üniversitede yapýlsa da, farklý bölgelerdeki üniversitelerde de, tabakalandýrýlmýþ örneklem
metoduna göre tasarlanan yaygýnlýk çalýþmalarýnýn
yapýlmasý genellenebilirliðini arttýracaktýr.
Sonuç olarak, üniversite öðrencilerinde sigara,
alkol ve yasadýþý maddelerin kullanýmý her geçen yýl
artmaktadýr. Özellikle, erkek olmak, üst sýnýflarda
okumak, sosyal bilimleri temsil eden fakültelerde
okumak, üniversite eðitimi süresince ev
arkadaþlarýyla, sevgilisiyle ya da yalnýz yaþamak
madde kullanýmýný arttýran; saðlýk bilimleri temsil
eden fakültelerde okumak ve yurtta kalmak madde
kullaným riskini azaltan faktörler olarak göze çarpmaktadýr. Aile ile iliþkili faktörlerde, parçalanmýþ
aileden gelme ve ailede alkol ya da madde kullaným
sorununun olmasý, kiþinin madde kullanýmýný arttýran risk faktörleri olarak görülmektedir. Tütün
kullaným bozukluðunun, pek çok faktör ile iliþki
göstermemesi, sigara kullanan kiþilerde kullaným
ile baðýmlýlýk arasýnda farkýn olmadýðýný
düþündürmekte ve ayýrýcý özellik olmadýðýna iþaret
etmektedir. Bu durum bize, üniversite öðrencilerinde, sigarayý kullanan ile sigaraya baðýmlý
olanýn farklý özellikleri olmadýðýný göstermektedir.
Araþtýrmadan elde edilen önemli sonuçlara göre,
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üniversite öðrencilerinde koruyucu önlemlerin
geliþtirilmesinde "madde baðýmlýlýðý" ile ilgili
eðitimlerin üniversitenin ilk sýnýflarýndan itibaren
düzenli olarak her yýl verilmesi önem arz etmektedir. Üniversitenin pek çok yerinde madde baðýmlýlýðýyla ilgili afiþlere, broþürlere ve kamu spotlarýna
yer verilmeli, baðýmlýlýk konusunda öðrencilere
yönelik danýþmanlýk ve tedavi hizmetleri arttýrýlmalýdýr. Koruyucu önlemlerden bir diðeri de,
devlet ve özel yurtlarýn sayýsýnýn ve kapasitenin arttýrýlmasý olmalýdýr.
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