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SUMMARY

Objectives: In this present study, it was aimed to determine the preva-
lence of substance use among adolescents participating in apprentice-
ship training and the relationship between anger level-anger expression 
and addiction severity.

Methods: This cross-sectional study was conducted with 112 adoles-
cents participating in a vocational training center in November 2015. 
Data were collected with the Personal Information Form, Addiction 
Profile Index Adolescent Form (API-A) and State-Trait Anger Expression 
Inventory (STAEI). To perform the analysis, descriptive statistics and 
Pearson correlation were used.

Results: In the study, the results of the API-A revealed that of the adoles-
cents, 7.1% used alcohol every day, 9.8% used a illegal substance, 11.6% 
tried a illegal substance once or twice and 78.6% had never used any 
substance. According to the cut-off point of the API-A, of the adolescents 
who regularly used substances, 53.6% were determined to have clinically 
significant substance use-related problems. While a positive strong cor-
relation was determined between addiction severity and anger level and 
extrinsic anger, a positive moderate correlation was determined between 
intrinsic anger and addiction severity, and a negative correlation was de-
termined between controlled anger and addiction severity (p<0.01).

Conclusion: In the study, it was determined that 10% of the participat-
ing adolescents used an illegal substance, and that the addiction level 
was serious in about one out of two adolescents who regularly used a 
substance. The adolescents’ substance addiction level increased as their 
trait anger, anger-in and anger-out levels increased and as their anger 
control level decreased. Therefore, to prevent and to early intervene in 
substance use and addiction among adolescents, inter-institutional co-
operation should be established, initiatives should be scheduled, ado-
lescents should be regularly observed for the substance use, and adoles-
cents’ anger management should be developed.
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ÖZET

Amaç: Bu araştırmada çıraklık eğitimine devam eden ergenlerde mad-
de kullanım sıklığının belirlenmesi, öfke düzeyi ve öfke ifade tarzı ile ba-
ğımlılık şiddeti arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki araştırma Kasım 2015 tarihinde bir 
mesleki eğitim merkezine devam eden 112 ergenle yürütülmüştür. Ve-
riler Kişisel Bilgi Formu, Bağımlılık Profil İndeksi Ergen Formu (BAPİ-E), 
Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ) ile toplanmıştır. Çözüm-
lemede tanımlayıcı istatistikler ve Pearson korelasyon analizinden yarar-
lanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada BAPİ-E’ye göre ergenlerin %7.1’inin her gün alkol 
kullandığı belirlenmiştir. Ayrıca ergenlerin %9.8’inin herhangi bir yasa 
dışı maddeyi kullandığı, %11.6’sının bir-iki kez denediği ve %78.6’sının 
hiç kullanmadığı saptanmıştır. BAPİ-E kesme noktasına göre madde 
kullanan ergenlerin %53.6’sının klinik olarak anlamlılık taşıyan madde 
kullanım sorunu yaşadığı belirlenmiştir. Öfke düzeyi ve dışa yöneltilen 
öfke ile bağımlılık şiddeti arasında pozitif yönde güçlü, içe yöneltilen 
öfke ile bağımlılık şiddeti arasında pozitif yönde orta düzeyde, kontrol 
altına alınmış öfke ile bağımlılık şiddeti arasında ise negatif yönde orta 
düzeyde ilişki bulunmuştur (p<0.01).

Sonuç: Araştırmada ergenlerin yaklaşık %10’unun yasa dışı madde 
kullandığı, düzenli olarak madde kullanan iki ergenden birinin madde 
bağımlılık düzeyinin ciddi boyutlarda olduğu belirlenmiştir. Ergenlerin 
sürekli öfke, içe ve dışa yöneltilen öfke düzeyi arttıkça ve öfke kontrolü 
azaldıkça bağımlılık şiddetinin arttığı saptanmıştır. Bu doğrultuda riskli 
bir grup olan çalışan ergenlerde madde kullanımı ve bağımlılığının ön-
lenmesine veya erken müdahalesine yönelik kurumlar arası işbirliği yapı-
larak girişimler planlanmalı, ergenler madde kullanımı açısından düzenli 
olarak izlenmeli ve ergenlerin öfke yönetimi becerileri geliştirilmelidir.

Anahtar sözcükler: Bağımlılık; ergen; madde kullanımı; öfke; psikiyatri hem-
şiresi.
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1

Giriş 

Ergenlik dönemi biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosy-
al açıdan bir gelişmenin yaşandığı çocukluktan erişkinliğe 
geçiş dönemidir.[1,2] Bu dönemde başlayan riskli davranışlar 
ergenin gelişim sürecini olumsuz etkilemekte, ergenin ve 
toplumun sağlığı için tehlike oluşturmaktadır. Bu risk-
li davranışlardan birisi madde kullanımıdır.[1,3,4] Madde 
kullanımı genellikle Dünya Sağlık Örgütü’nün 10–19 yaş 
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arası olarak tanımladığı ergenlik döneminde başlanan ve il-
erleyen yaşla birlikte bağımlığa dönüşüp bireyin fiziksel ve 
ruhsal sağlığını bozarak yaşamını tehdit eden önlenebilir so-
runlardan biridir.[1,5-7] Dünya Sağlık Örgütü tarafından 15-
24 yaş grubunda kazalar, intiharlar ve cinayete bağlı ölüm-
lerin dörtte üçüne madde kullanımının neden olduğu, ayrıca 
madde kullanımının şiddet, istenmeyen gebelikler, güvensiz 
seks gibi diğer riskli davranışlar açısından da risk oluşturduğu 
bildirilmektedir.[8] Ülkemizde madde kullanım yaygınlığı 
diğer ülkelere kıyasla daha düşük olmasına rağmen,[4,5,9] son 
yıllarda yapılan çalışmalarda ergenlerde madde kullanımının 
giderek yaygınlaştığı ve başlama yaşının düştüğü gösterilme-
ktedir.[10-18]

Genç nüfus içerisinde çalışan ergenler madde 
kullanımı açısından ayrıca ele alınması gereken bir grubu 
oluşturmaktadır.[19-21] Çalışan ergenlerin dönemin getirdiği 
değişimlerle baş etmeye çalışırken diğer yandan erken yaşta 
çalışma yaşamına girerek yetişkin sorumluluğu alması fizik-
sel, psikolojik ve sosyal yönden pek çok riski artırmaktadır.
[19,22] Literatürde çalışan ergenlerde çalışmayan akranlarına 
kıyasla madde kullanımının daha yaygın olduğu, yaşam boyu 
alkol kullanma sıklığının %12.0-%39.1, esrar, eroin, kokain 
gibi diğer bağımlılık yapıcı madde kullanım sıklığının ise 
%1.1-%9.0 arasında değiştiği bildirilmektedir.[19-21]

Ergenin madde ile tanışması ve kullanmaya 
başlamasında psikolojik, sosyal ve kültürel etkiler önemli 
rol oynamaktadır. Bu dönemde madde kullanımı açısından 
risk etkenleri arasında hiperaktivite, antisosyal davranışlar, 
sosyal ilişkilerde zorlanma ve çabuk öfkelenme gibi bireysel 
özellikler yer almaktadır.[5,7,23,24] Günlük hayatımızda önemli 
bir yere sahip olan öfke doyurulmamış isteklere, istenmeyen 
sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen son derece 
doğal ve evrensel bir duygudur.[25,26] Öfke doğal bir duygu 
olmasına karşın, kontrol edilemediğinde fiziksel, ruhsal ve 
sosyal sorunlara neden olmaktadır.[26-29] Yapılan çalışmalarda 
yüksek düzeyde öfkenin sigara, alkol ve uyuşturucu madde 
kullanımıyla ilişkili olduğu bildirilmektedir.[26,29-31]

Yönetilemeyen öfkenin pek çok olumsuz sonucu 
bulunmasına rağmen ülkemizde öfke ile madde bağımlılığı 
arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Ayrıca madde kullanımı için çalışan er-
genler önemli bir risk grubu olmasına karşın konu ile il-
gili çalışmaların bu gruplarda yetersiz olduğu görülmekte-
dir.[19-21] Sağlıklı bir yaşamın temellerinin atıldığı ergenlik 
döneminde sağlığın korunması ve geliştirilmesinde gen-
çlerin öncelikli olduğu göz önüne alındığında özellikle 
çalışan ergenlerde madde kullanımının sorgulanması, risk 
faktörlerinin belirlenmesi koruyucu çalışmaların yapılması 
açısından önem kazanmaktadır. Bu araştırmada çıraklık 
eğitimine devam eden ergenlerde madde kullanım sıklığının 
belirlenmesi, öfke düzeyi ve öfke ifade tarzı ile bağımlılık 

şiddeti arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır.
Araştırmada yanıt aranan temel sorular şunlardır: 
1. Çıraklık eğitimine devam eden ergenlerde madde 

kullanım sıklığı nedir?
2. Öfke düzeyi ve öfke ifade tarzı ile bağımlılık şiddeti 

arasında ilişki var mıdır?
Gereç ve Yöntem

Araştırmanın Tipi 
Araştırma tanımlayıcı tiptedir. 
Araştırmanın Evreni-Örneklemi
Araştırmanın evrenini Kasım 2015 tarihinde Balıkesir 

ili Bandırma ilçesinde bulunan mesleki eğitim merkezine 
devam etmekte olan 131 ergen oluşturmuştur. Araştırmada 
örnek büyüklüğü hesaplanmamış, evrenin tümüne ulaşmak 
hedeflenmiştir. Farklı iş kollarında eğitim alan ergenlerin 
haftada bir gün okula gelmeleri nedeniyle ve birbirlerinden 
etkilenmelerini önlemek amacıyla çalışma beş iş günü içinde 
tamamlanmıştır. Veri toplanan tarihlerde devamsızlık yap-
mayan, 15–18 yaş arası, araştırmaya katılmayı kabul eden 
ve eksik verisi bulunmayan 112 ergen araştırma grubunu 
oluşturmuştur ve katılım oranı %85.5 olarak hesaplanmıştır. 

Veri Toplama Araçları
Araştırmada veriler öğrencilerin tanıtıcı bilgilerini içeren 

Kişisel Bilgi Formu, Bağımlılık Profil İndeksi Ergen Formu, 
Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçeği ile toplanmıştır.

Kişisel Bilgi Formu: Formda ergenlerin yaşı, cinsiyeti, 
kardeş sayısı, anne-babanın öğrenim durumu, anne-babanın 
mesleği, aile tipi, gelir düzeyi, meslek alanı gibi sosyodemo-
grafik özelliklerini içeren 12 soru yer almaktadır. 

Bağımlılık Profil İndeksi Ergen Formu (BAPİ-E): 
BAPİ-E 15–18 yaş grubu ergenlerde bağımlılığın boyutlarını 
değerlendirmek ve bağımlılık şiddetini ölçmek amacıyla 
Ögel ve arkadaşları tarafından 2012 yılından geliştirilmiştir. 
Ölçek 25 madde ve madde kullanım özellikleri, tanı ölçüt-
leri, yaşam üstüne etkileri, şiddetli istek, motivasyon olmak 
üzere 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Yanıt seçenekleri “hiç, 
sadece 1–2 kez, ayda 1–3 kez, haftada 1–5 kez ve her gün” 
olmak üzere değişen beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin 
geçerlik ve güvenirlik çalışmasında Cronbach alfa katsayısı 
0.87 ve kesme noktası 2 olarak belirtilmiştir.[32] Bu çalışmada 
ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.96 olarak hesaplanmıştır.

Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçeği (SÖÖTÖ): Ergenlerin 
öfke düzeyini ve öfke ifade tarzlarını belirlemek amacıyla 
Spielberger tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe geçer-
lik ve güvenirlik çalışması Özer tarafından 1994 yılında 
yapılmıştır. Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçeği 34 mad-
deden oluşan dörtlü likert tipi bir ölçek olup, sürekli öfke ve 
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öfke ifade tarzı olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır. 
Öfke ifade tarzı alt boyutunun da içe yöneltilen öfke, 
dışa yöneltilen öfke ve kontrol altına alınmış öfke olmak 
üzere 3 ayrı alt boyutu vardır. Sürekli öfke alt boyutundan 
alınan puanların artışı öfke düzeyinin yüksek olduğunu, 
içe yöneltilen öfke alt boyutundan alınan puanların artışı 
öfkenin bastırılmış olduğunu, dışa yöneltilen öfke alt boyu-
tundan alınan puanların artışı öfkenin kolayca ifade ediliyor 
olduğunu, kontrol altına alınmış öfke alt boyutundan alınan 
puanların artışı ise öfkenin kontrol edilebildiğini göster-
mektedir. Geçerlik güvenirlik çalışmasında Chronbach alfa 
katsayıları sürekli öfke alt boyutu için 0.79, içe yöneltilen 
öfke alt boyutu için 0.62, dışa yöneltilen öfke alt boyutu 
için 0.78 ve kontrol altına alınmış öfke alt boyutu için 0.84 
olarak bulunmuştur.[33] Bu çalışmada ölçeğin Cronbach alfa 
katsayısı sürekli öfke alt boyutu için 0.89, içe yöneltilen öfke 
alt boyutu için 0.78, dışa yöneltilen öfke alt boyutu için 0.91 
ve kontrol altına alınmış öfke alt boyutu için 0.82 olarak 
hesaplanmıştır.

Araştırmanın Uygulanması 
Araştırmanın planlama aşamasında kurumdan resmi 

izin alınmıştır. Araştırma öncesinde on öğrenci ile pilot 
uygulama yapılmış ve anket formunda gerekli değişiklikler 
yapılmıştır. Ergenler 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na 
göre haftanın bir günü mesleki eğitim merkezinde çalıştıkları 
iş kolu ile ilgili teorik bilgi ve kültür dersleri almakta, diğer 
günler ise iş yerlerinde çalışmaktadır. Bu merkezdeki 
öğretim programı haftanın her günü iş kollarına göre farklı 
öğrenci grubuna ayrılarak düzenlenmiştir; yani birinci grup 
pazartesi günleri öğrenimine devam ederken ikinci öğrenci 
grubu her salı okula gelmekte, haftanın diğer günlerinde 
farklı öğrenci grubu okula devam etmektedir. Bu doğrultuda 
araştırmanın verileri mesleki eğitim merkezinin öğretim 
programına göre ergenlerin okulda bulundukları gün-
lerde bir ders saati içerisinde öğretmenlerinin izni alınarak 
sınıflarda toplanmıştır. Veri toplama aşamasında madde 
kullanımının genellikle toplumda kabul görmeyişi, çok 
duyarlı bir konu olması nedeniyle ergenlerin güvenini ka-
zanmak ve doğru bilgileri elde etmek amacıyla öğretmenler 
sınıftan çıkartılmış ve bilgilerinin kimseyle paylaşılmayacağı 
açıklanmıştır. Ardından öğrencilere araştırmanın amacı 
anlatılmış ve araştırmaya katılmayı kabul ettiklerine dair 
sözlü rızaları alınmıştır. Veriler araştırmacı tarafından bir 
ders saati içerisinde toplanmıştır. Veri toplama araçlarının 
uygulanması yaklaşık 40 dakika sürmüştür.

Veri toplama aşamasından sonra araştırma sonuçları 
doğrultusunda ergenleri bilgilendirmeye ve farkındalık 
kazandırmaya yönelik maddenin zararları, madde 
kullanımının sonuçları, maddeler konusundaki yanlış inan-
çlar, bağımlılığın gelişimi, maddeyi reddetme becerileri, 
madde bağımlılığından korunma ve madde bağımlılığının 

tedavisi konusunda grup eğitimi ve bireysel danışmanlık 
verilmiştir.

Verilerin Değerlendirilmesi
Veriler SPSS 18.0 istatistik paket programında 

değerlendirilmiştir. Çözümlemede tanımlayıcı istatis-
tiklerden yaralanılmış, BAPİ-E’ye göre ergenlerin alkol ve 
madde kullanım sıklığı hiç, sadece 1–2 kez, ayda 1–3 kez, 
haftada 1–5 kez ve her gün olmak üzere beş kategoride 
değerlendirilmiş, ayda 1–3 kez, haftada 1–5 kez ve her gün 
madde kullanan ergenler düzenli olarak madde kullanıyor 
olarak kabul edilmiştir. Madde kullandığı saptanan ergen-
lerin ise BAPİ-E kesme noktası dikkate alınarak bağımlılık 
şiddeti belirlenmiştir. Öfke düzeyi ve öfke ifade tarzı ile 
bağımlılık şiddeti arasındaki ilişkinin saptanması amacıyla 
Kolmogorow Smirnov testine göre veriler normal dağılım 
(p>0.05) gösterdiği için Pearson korelasyon analizinden 
yararlanılmıştır. Sonuçlar p<0.05 anlamlılık düzeyinde 
değerlendirilmiştir.[34]

Bulgular

Araştırma grubunu oluşturan ergenlerin yaş ortalamaları 
16.99±1.06 olup, %81.2’si erkektir. Ergenlerin %74.1’i 
sağlığını iyi olarak algıladığını, %97.3’ü herhangi bir kro-
nik hastalığının olmadığını, %60.7’si çekirdek aileye sa-
hip olduğunu ve %62.5’i ekonomik durumunun orta 
düzeyde olduğunu belirtmiştir. Grubun %50.0’ının annesi, 
%48.2’sinin babası ilkokul mezunu olup, %75.9’unun annesi 
ev hanımı, %53.6’sının babası işçi-memurdur. 

Ergenlerin %29.5’i güzellik ve saç bakım hizmetleri, 
%16.1’i motorlu araçlar teknolojisi, %15.2’si metal teknolo-
jisi, %12.5’i elektrik-elektronik teknolojisi, %9.8’i inşaat 
teknolojisi, %8.9’u ahşap teknolojisi ve %8.0’ı yiyecek- içecek 
hizmetleri iş kollarında eğitimlerine devam etmektedir.

Ergenlerin madde kullanım sıklığı Tablo 1’de yer 
almaktadır. BAPİ-E’ye göre ergenlerin %7.1’inin alkolü her 
gün kullandığı belirlenmiştir. Ayrıca ergenlerin %9.0’ının 
esrarı, %3.6’sının ekstaziyi, %1.8’inin eroini ve kokaini, 
%3.6’sının krak kokaini, %2.7’sinin rohipnol, rivotril gibi 
maddeleri, %4.5‘inin uçucu maddeleri, %3.6’sının aki-
neton, xanax vb. hapları, %2.7’sinin amfetamin türevlerini 
ve %4.5’inin LSD, GHB vb. maddeleri düzenli kullandığı 
saptanmıştır.

Tablo 2’de ergenlerin bağımlılık şiddeti verilmiştir. 
BAPİ-E kesme noktasına göre ergenlerin %53.6’sının 2 ve 
üzeri puan aldığı, (toplam içinde %33.0, n=37) ciddi düzey-
de madde kullanım sorunu yaşadığı belirlenmiştir. 

Tablo 3’te ergenlerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzı 
puan ortalamalarının dağılımı yer almaktadır. Ergenlerin 
puan ortalamaları sırasıyla sürekli öfke için 24.17±8.06, içe 
yöneltilen öfke için 18.56±5.27, dışa yöneltilen öfke için 
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20.31±6.36 ve kontrol altına alınmış öfke için 17.53±4.15’tir. 
Öfke düzeyi (r=0.798) ve dışa yöneltilen öfke (r=0.781) 

ile bağımlılık şiddeti arasında pozitif yönde güçlü, içe 
yöneltilen öfke (r=0.642) ile bağımlılık şiddeti arasında 
pozitif yönde orta düzeyde, kontrol altına alınmış öfke (r=-
0.502) ile bağımlılık şiddeti arasında ise negatif yönde orta 
düzeyde ilişki bulunduğu belirlenmiştir (p<0.01) (Tablo 4).

Tartışma

Madde bağımlılığı çağımızın önemli toplumsal 
sorunlarından biridir. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ül-
kemizde madde kullanım yaygınlığı daha düşük olmasına 
rağmen,[4,5,9] son yıllarda madde kullanım oranları bölgelere 
ve maddenin türüne göre değişmekle birlikte genel olarak 
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Tablo 1. Ergenlerin Madde Kullanım Sıklığı* (n=112)

Maddeler Hiç Sadece Ayda Haftada Her gün
  1–2 kez 1–3 kez 1–5 kez

 n % n % n % n % n %

Alkol 26 23.2 21 18.8 37 33.0 20 17.9 8 7.1
Esrar (marihuana, joint, gubar vb.) 91 81.2 11 9.8 4 3.6 3 2.7 3 2.7
Ecstasy (ekstazi) 103 92.0 5 4.5 — — 1 0.9 3 2.7
Eroin 109 97.3 1 0.9 — — 2 1.8 — —
Kokain 107 95.5 3 2.7 — — 2 1.8 — —
Taş (krak kokain) 104 92.9 4 3.6 —  — — 4 3.6
Rohipnol, rivotril vb. haplar 105 93.8 4 3.6 — — — — 3 2.7
Uçucu maddeler (tiner, bali, gaz vb.) 101 90.2 6 5.4 1 0.9 2 1.8 2 1.8
Çeşitli haplar (akineton, tantum, xanax vb.) 103 92.0 5 4.5 2 1.8 — — 2 1.8
Amfetamin türevleri (metamfetamin, ice vb.) 107 95.5 2 1.8 1 0.9 — — 2 1.8
Diğer (LSD, GHB vb.) 107 95.5 — — 2 1.8 1 0.9 2 1.8

*Bir’den çok seçenek işaretlenmiştir.

Tablo 2. Ergenlerin bağımlılık şiddeti*

Bağımlılık Profil İndeksi Ergen Formu (BAPİ-E) Bağımlılık şiddeti

                      n %

Bağımlılık Profil İndeksi Ergen Formu <2 32 46.4
Bağımlılık Profil İndeksi Ergen Formu ≥2 37 53.6

*Düzenli madde kullanan (ayda 1-3 kez, haftada 1-5 kez ve her gün) ergenler dikkate alınmıştır.

Tablo 3. Ergenlerin Sürekli Öfke - Öfke İfade Tarzı Puan Ortalamalarının Dağılımı (n=112)

Ölçeğin Alt Boyutları Ort.±SS Minimum-Maksimum  Ölçeğin Puan Aralığı

Sürekli öfke 24.17±8.06 12–40 10–40
İçe yöneltilen öfke 18.56±5.27 12–32 8–32
Dışa yöneltilen öfke 20.31±6.36 10–32 8–32
Kontrol altına alınmış öfke 17.53±4.15 10–28 8–32

Ort.: Ortalama; SS: Standart sapma.

Tablo 4. Sürekli Öfke - Öfke İfade Tarzı ile Bağımlılık Arasındaki İlişki (n=112)

Değişkenler 1 2 3 4

1. Sürekli öfke 1   
2. İçe yöneltilen öfke 0.787* 1  
3. Dışa yöneltilen öfke 0.937* 0.862* 1 
4. Kontrol altına alınmış öfke -0.705* -0.514* -0.623* 1
5. BAPİ-E 0.798* 0.642* 0.781* -0.502*

*p<0.01
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artış göstermektedir.[12-18] Ancak risk grubu olan çalışan 
ergenlerde psikoaktif madde kullanım sıklığı ve etkileyen 
etmenler ile ilgili çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu 
nedenle risk faktörlerinin belirlenmesi koruyucu çalışmaların 
yapılması açısından önem kazanmaktadır. Çıraklık eğitimine 
devam eden ergenlerde madde kullanım sıklığının ve 
bağımlılık şiddetinin belirlenmesi, öfke düzeyi ve öfke ifade 
tarzı ile bağımlılık şiddeti arasındaki ilişkinin saptanması 
amaçlanan bu araştırmada çalışmanın yapıldığı dönemde 
alkol kullanma yaygınlığının %58.0 olduğu saptanmış olup, 
ergenlerin %33.0’ı ayda 1–3 kez, %17.9’u haftada 1–5 kez 
ve %7.1’i her gün alkol tükettiğini belirtmiştir. Mersin’de 
mesleki eğitim merkezine devam etmekte olan gençlerle 
2005 yılında yapılan bir taramada en az 1 kere alkol kullanım 
yaygınlığı %39.1, Ankara’da çıraklık eğitimine devam etme-
kte olan gençlerle 2005 yılında yapılan çalışmada %37.3, 
Sivas’ta sanayi bölgesinde çalışan çıraklarla 2000 yılında 
yapılan çalışmada ise bu oran %12.0 olarak bulunmuştur.
[19-21] Bu çalışmada elde edilen alkol kullanma oranının söz 
edilen çalışmalardan yüksek olduğu söylenebilir. Bu sonuç 
madde kullanımının sorgulanmasındaki farklılıklardan 
(yaşam boyu kullanım, son 1 yılda kullanım, son 1 ayda 
kullanım vb.) kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca Türkiye’de 2013 
yılında yürütülen Türkiye kronik hastalıklar ve risk faktör-
leri sıklığı çalışmasında 15–24 yaş grubu gençlerde alkol 
kullanma sıklığının Balıkesir’in de içinde bulunduğu Batı 
Marmara Bölgesi’nde diğer bölgelere kıyasla daha yüksek 
olduğu belirtilmiştir. Bu bulgunun çalışma sonucu ile uyum-
lu olduğu söylenebilir.[35] Bunun yanı sıra madde kullanım 
oranının son yıllarda artması da sonucu etkilemiş olabilir. 
Nitekim lise öğrencileriyle son yıllarda yapılan çalışmalarda 
yaşam boyu en az bir kez alkol kullanım oranının %10–69 
arasında değiştiği görülmektedir.[10,12-18] Bu durum son 
yıllarda ergenlerde alkol kullanımının arttığını göstermekte 
olup, çalışan ergenlerde mevcut durumu saptayabilmek için 
daha fazla çalışmaya gereksinim olduğu söylenebilir.

Ülkemizde ergenlerde madde kullanımı ile ilgili 
araştırmalarda sigara ve alkolden sonra sık kullanılan mad-
denin esrar olduğu bildirilmektedir.[14] Lise öğrencileriyle 
yapılan bir araştırmada esrar kullanım yaygınlığı %2.9 
olarak bulunmuştur.[17] Benzer şekilde Ünlü ve Evcin[14] ve 
Pumariega ve ark.[16] lise öğrencileri arasında yaşam boyu 
en az bir kez esrar kullanım yaygınlığının %3.3 olduğunu 
bildirmişlerdir. Bu çalışmada BAPİ-E’ye göre çalışmanın 
yapıldığı dönemde ergenlerin %9.0’ının esrarı düzenli olarak 
kullandığı saptanmıştır. Mersin’de çıraklık eğitim merkezine 
devam eden gençlerle 2005 yılında yapılan bir çalışmada ise 
yaşam boyu herhangi bir illegal madde kullanım yaygınlığı 
%4.2 olarak bulunmuştur.[19] Sonuçlar değerlendirildiğinde 
bu araştırmada elde edilen esrar kullanım oranının hem lise 
öğrencileriyle hem de çıraklık eğitimine devam eden er-

genlerle yapılan çalışmalardan yüksek olduğu söylenebilir. 
Literatürde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son on 
yıl içinde madde kullanımının arttığı vurgulanmaktadır.
[3,16] Ancak Türkiye’de son yıllarda çalışan ergenlerde madde 
kullanım sıklığı ve etkileyen etmenleri inceleyen her-
hangi bir çalışmaya ulaşılamaması çalışan ergenlerde esrar 
kullanımının endişe verici boyutlara ulaştığını gösteren bu so-
nucu değerlendirmeyi güçleştirmektedir. Bu nedenle çalışan 
ergenlerde madde kullanım sıklığını ve ilişkili etmenleri in-
celeyen yerel ve ulusal düzeyde çalışmaların tekrarlanması 
literatürdeki boşluğu kapatmaya katkı sağlayabilir. 

Bu çalışmada elde edilen bir diğer önemli bulgu ise 
BAPİ-E’ye göre çalışan ergenlerde düzenli uçucu madde 
(tiner, bali, gaz vb.) kullanım yaygınlığının %4.5 olmasıdır. 
Ayrıca ergenlerin %5.4’ü de uçucu maddeleri bir-iki kez 
denediğini belirtmiştir. Maddeler kullanım sıklıklarına göre 
sıraladığında esrardan sonra uçucu maddeler gelmektedir. 
Çok farklı türde olan inhalanların yasa dışı olmaması, ucuz 
ve kolay elde edilebilir olması kullanım sıklığının artmasına 
neden olmaktadır.[36,37] Ancak son yıllarda bu sorunun gider-
ek arttığı düşünülmesine rağmen çalışan ergenlerde uçucu 
madde kullanımına ilişkin araştırma sayısı ülkemizde old-
ukça kısıtlıdır.[21] Sivas’ta sanayi bölgesinde çalışan çıraklarla 
yapılan bir araştırmada uçucu madde kullanım oranı %9.1 
olarak tespit edilmiştir.[21] Lise öğrencileriyle yapılan bir 
çalışmada yaşam boyu en az bir kez uçucu madde kullanma 
oranı %8.6 olarak bulunmuştur.[38] Türkiye genelinde dokuz 
ilde 12.270 ortaöğretim öğrencisiyle yapılan araştırmada 
ise yaşam boyu uçucu madde kullanma yaygınlığının %5.1 
olduğu saptanmıştır.[36] Sonuçlar değerlendirildiğinde er-
genlerde uçucu madde kullanım yaygınlığının değişkenlik 
gösterdiği ve bu çalışmada saptanan en az bir kez uçucu 
madde kullanma sıklığının daha yüksek olduğu görülme-
ktedir. Daha önceki yıllarda yapılmış çalışmalar dikkate 
alındığında uçucu madde kullanımında bir artıştan söz edi-
lebilir. Bu durum son yıllarda madde kullanım yaygınlığının 
artmasının yanı sıra araştırma tasarımlarının, yaş gruplarının, 
ölçüm araçlarının ve kültürel özelliklerin farklılığından 
kaynaklanıyor olabilir.

Ergenlik dönemi içerisinde yer alan gençlerin bağımlılık 
yapıcı maddeler ile tanışma riski diğer zamanlara oranla 
daha fazladır. Uçucu madde kullanıcılarının özelliklerin 
araştırıldığı bir çalışmada olguların maddeye başlamasının 
erken yaşlarda olduğu ve diğer maddelerin kullanımına 
geçişte bir basamak oluşturduğu üzerinde durulmuştur.[39] 
Günümüzde denetim ve kontrolden uzak, yapılandırılmamış, 
kalabalık ortamlarda sadece vakit geçirmek için 
gerçekleştirilen sosyal aktivitelerin (oyun salonları, inter-
net kafeler, eğlence salonları, kahvehane, müzik salonları) 
madde kullanımı için risk oluşturduğu bildirilmektedir.[40] 
Ayrıca eğlence kültüründe meydana gelen değişimin et-
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kisi ile de ekstazi ve benzeri uyarıcı maddelerin kullanımı 
giderek artmaktadır.[41] Bu çalışmada çalışan ergenlerde 
çalışmanın yapıldığı dönemde diğer uyuşturucu-uyarıcı 
maddelerin kullanma oranları sırasıyla ekstazi ile akineton, 
tantum, xanax vb. ilaçlar %3.6, taş (krak kokain) %3.6, ro-
hipnol, rivotril (roş) gibi haplar %2.7, amfetamin türevleri 
(metamfetamin, ice vb.) %2.7, kokain ile eroin %1.8, LSD, 
GHB vb. maddeler %4.5 olarak belirlenmiştir. Mersin’de 
çıraklık eğitim merkezine devam etmekte olan gençlerle 
yapılan bir çalışmada ise yaşam boyu herhangi bir yasa dışı 
madde kullanım yaygınlığı %4.2 olarak belirlenmiştir.[19] 
On beş ayrı ilde 18.599 lise öğrencisiyle yapılan çalışmada 
yaşam boyu en az bir kez uyuşturucu madde kullanma oranı 
%3.3 olarak bulunmuş, eroin kullanım sıklığının son 12 
ay için %0.4-%3.9, benzodiazepin kullanım sıklığının ise 
%1.1-5.1 arasında değiştiği bildirilmiştir.[38] İstanbul’un 
28 ilçesinde 14–18 yaş grubundaki 31.272 öğrenci ile 
yapılan bir araştırmada ise yaşam boyu en az bir kez madde 
kullanım oranlarının kokain %1, amfetaminler %1.4, ekstazi 
%1.6 ve LSD için %1.2 olduğu saptanmıştır.[14] Erzincan’da 
lise öğrencileriyle yapılan çalışmada öğrencilerin son bir 
yılda %0.1’inin kokain ve %0.7’sinin ekstazi kullandığı 
belirlenmiştir.[42] Samsun’da lise öğrencileriyle yapılan 
çalışmada yaşamı boyunca herhangi bir madde kullandığını 
belirten öğrencilerin oranı %3.1 olarak belirlenmiştir.[13] 
İstanbul’da 31.272 lise öğrencisiyle yapılan araştırmada ise 
esrar dışında başka herhangi bir yasa dışı madde kullanım 
yaygınlığı %9.2’dir.[16] Sonuçlar değerlendirildiğinde er-
genlerde uyuşturucu-uyarıcı madde kullanım yaygınlığının 
değişkenlik gösterdiği ve azımsanmayacak kadar yüksek 
olduğu söylenebilir. Ayrıca bu çalışmada BAPİ-E kesme 
noktasına göre 2 ve üzeri puan alan ergenlerin (n=37) ci-
ddi düzeyde madde kullanım sorunu yaşadığı belirlenmiştir. 
Bu bulgu çalışan ergenlerde madde kullanımının önemli bir 
sorun olduğunu göstermekte olup, çalışan gençlerin madde 
kullanımı açısından izlenmesi ve ilgili risk etmenlerinin 
belirlenerek gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ortaya 
koymaktadır.

Madde kullanımı açısından risk etkenleri arasında 
hiperaktivite, kısa dikkat süresi, antisosyal davranışlar, so-
syal ilişkilerde zorlanma ve çabuk öfkelenme gibi birey-
sel özellikler yer almaktadır.[5,7,23,24] Bu çalışmada çıraklık 
eğitimine devam eden ergenlerde ergenlerin sürekli öfke ve 
dışa yöneltilen öfkelerinin orta düzeyde olduğu ve öfkeyi 
kontrol etmede güçlük yaşadıkları belirlenmiştir. Bunun 
yanı sıra sürekli öfke, içe yöneltilen öfke, dışa yöneltilen 
öfke düzeyi arttıkça ve kontrol altına alınmış öfke düzeyi 
azaldıkça bağımlılık şiddetinin arttığı belirlenmiştir. Er-
genlik döneminde yoğun yaşanılan öfke baskı, engellenme, 
hayal kırıklığı, korku, haklarımızın çiğnenmesi karşısında 
gösterilen duygusal bir tepki olup, kontrol edilemediğinde 

fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlara neden olmaktadır.[25-28] 
Ergenlerle yapılan çalışmalarda yüksek düzeyde öfkenin 
sigara, alkol ve diğer uyuşturucu madde kullanımıyla 
ilişkili olduğu bildirilmektedir.[19,22] Dönemin getirdiği 
değişimlerle baş etmeye çalışırken erken yaşta çalışma 
yaşamına girerek yetişkin sorumluluğu alan ergenlerde fizik-
sel, psikolojik ve sosyal yönden pek çok risk artmaktadır.[20-

23] Yurt dışında yapılan çalışmalarda çalışan gençlerde öfke, 
anksiyete, depresyon gibi duygusal sorunların ve madde 
kullanımı gibi davranışsal sorunların sıklığının daha yüksek 
olduğu belirtilmektedir.[22,43] Ülkemizde çalışan ergenlerde 
madde kullanımı ve etkileyen etmenler ile ilgili çalışmalar 
sınırlı olup,[19-21] bu çalışmalarda bazı madde türlerine 
odaklanıldığı görülmüştür. Ayrıca madde kullanımı ile 
öfke arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir çalışma da 
bulunmamaktadır. Çalışan ergenlerde madde kullanımını 
önlemeye yönelik stratejileri belirlemek için daha fa-
zla çalışmaya gereksinim olduğu söylenebilir. Bunun yanı 
sıra madde kullanımı ve bağımlılığını önlemek için psiki-
yatri hemşirelerinin ergene, aileye ve topluma danışmanlık 
yapmaları, koruyucu ruh sağlığına yönelik olarak okullarda 
riskli davranışlardan korunma, öfke kontrolü gibi konular-
da eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeleri, ergenlerin 
yaşam becerilerini geliştirmeleri, riskli grupları belirleyerek 
izleme çalışmalarını yürütmeleri de önem kazanmaktadır.

Araştırmanın Kısıtlılıkları
Bu araştırmanın bulguları çıraklık eğitimine devam 

eden ergenlerde tüm psikoaktif maddelerin kullanım 
sıklığını belirlemesi, bağımlılık şiddeti ve öfke düzeyi-öfke 
ifade tarzı arasındaki ilişkiyi incelemesi açısından önem-
lidir. Araştırmanın bulguları ergenlerde madde kullanım 
yaygınlığının artmasına yönelik endişeleri desteklemektedir. 
Ancak çalışmanın bazı kısıtlıkları mevcuttur. Araştırmanın 
görece küçük bir grupta yürütülmesi nedeniyle sonuçlarının 
kendi evrenine genellenebilirliği ve kayıt dışı çalışan ergen-
lere ulaşılamamış olması önemli kısıtlılıklarındandır. 

Sonuç ve Öneriler
Araştırmada ergenlerin yaklaşık %10’unun yasa dışı 

madde kullandığı, düzenli olarak madde kullanan iki ergen-
den birinin madde bağımlılık düzeyinin ciddi boyutlarda 
olduğu belirlenmiştir. Ergenlerin sürekli öfke, içe ve dışa 
yöneltilen öfke düzeyi arttıkça ve öfke kontrolü azaldıkça 
bağımlılık şiddetinin arttığı saptanmıştır. Bu doğrultuda 
ergenlerde madde kullanımının giderek artma eğiliminde 
olması nedeniyle riskli bir grup olan çalışan ergenlerde 
madde kullanımının önlenmesine veya erken müdahale-
sine yönelik kurumlar arası işbirliği yapılarak girişimler 
planlanmalıdır. Mesleki eğitim merkezinde meslek der-
slerinin yanı sıra konu ile ilgili eğitimler yapılmalı, uygu-
lanacak eğitim programlarına ergenin ailesi, okulu ve iş 
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çevresi dahil edilmelidir. Öfkesini kontrol edemeyen ergen-
lerin madde kullanımı açısından riskli olmasından dolayı 
ergenlerin öfke yönetimi becerileri geliştirilmeli, ergenler 
ilgi duydukları müzik, spor gibi aktivitelere yönlendiril-
melidir. Ergenler madde kullanımı ve bağımlılığı açısından 
düzenli olarak izlenmeli ve zamanında psikolojik rehberlik 
ve danışmanlık hizmetleri sağlanmalıdır. Ayrıca çalışan er-
genlerde madde kullanımı ile ilgili mevcut durumu daha iyi 
açıklayabilmek ve sonuçları genelleyebilmek amacıyla daha 
geniş örneklemde çalışmalar yapılması önerilebilir. 
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