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Metodoloji
Araştırma; Trend Araştırma tarafından yürütülmüştür.
Araştırmanın amacı, muhafazakar ve yoksul semtlerde gençleri madde
bağımlılığına iten sebepler ve çözüm önerilerinin tespit etmektir.
Zamanlama

: Mart - Aralık 2020

Yöntem ve örneklem
: Araştırma yöntem farklılaştırması ile
yapılmıştır. Araştırma verisi focus grup ve CATI yöntemi ile toplanmıştır. Orta
öğrenim çağındaki genç kadın ve genç erkekler ile birer focus grup, orta öğrenim
çağında çocuğu olan kadınlar ve erkekler ile birer focus grup olmak üzere
toplamda 4 focus grup yapılmıştır. Yine CATI yöntemi ile İstanbul Bağcılar ve
Sultanbeyli ilçelerinde %95 güven aralığında %3 hata payı ile 1067 görüşme
yapılmıştır. Bu görüşmelerin hedef kitlesi orta öğrenim çağında çocuğu olan
ebeveynlerdir.

Ortalama görüşme süresi

: 10,5 dakika

1. Profil

Profil
Katılımcı Cinsiyeti %

18-24

9,9

25-34

54,9

35-44

Erkek;
50,0

Kadın;
50,0

45-54
55-64

Baz: Tüm katılımcılar n: 1067
D1. Katılımcının cinsiyeti?
D3. Yaşınız?
SES Katılımcının eğitim durumu?

Katılımcının Sosyoekonomik Statüsü %

Katılımcı Yaşı %

DE;
24,2

AB;
7,0

31,3
3,9
0,0

C1C2
; 68,8
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Profil
İkamet Edilen İlçe %

70,6

29,4
Bağcılar

Sultanbeyli

Çocuğun Okulu %

40,6

59,4
Ortaokul

Baz: Tüm katılımcılar n: 1067
D2. Hangi il ve ilçede ikamet ediyorsunuz?
D4.Ortaokul veya lise çağında çocuğunuz var mıdır? (Var ise) Kaçıncı sınıfa gitmektedir?

Lise
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2. Uyuşturucu Kullanımı

Çevrede Uyuşturucu Kullanımı
Sizce yaşadığınız ilçede gençlerde bonzai vb.
uyuşturucu bağımlılığı problemi ne derecedir? %

Hiç uyuşturucu bağımlılığı
problemi yok

12,0

2

11,2

3

4
Çok fazla uyuşturucu
bağımlılığı problemi var

23,2

Etrafınızda uyuşturucu bağımlılığı eğilimi gösteren
bir genç var mı? %

Evet;
24,5

25,0

Hayır;
75,5

16,7

51,8
35,1

Baz: Tüm katılımcılar n: 1067
S1. Sizce yaşadığınız ilçede gençlerde bonzai vb. uyuşturucu bağımlılığı problemi ne derecedir? 1-Hiç uyuşturucu bağımlılığı problemi yok 5-Çok fazla uyuşturucu bağımlılığı problemi var olacak şekilde 1 ile 5 arasında derecelendirir misiniz?
S4. Etrafınızda uyuşturucu bağımlılığı eğilimi gösteren bir genç var mı? Evet veya Hayır olarak cevap verebilirsiniz?
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Uyuşturucuya İten Sebepler
Sizce gençleri bonzai vb. uyuşturucu bağımlılığına
iten en önemli sebep nedir? %

Aile içi iletişimsizlik/sevgi eksikliği

44,3

Arkadaş çevresi/Bulunduğu ortam

35,4

Özenme/Merak etme

4,4

Eğitimsizlik

3,6

İşsizlik/Boşta kalması

3,6

Diğer sebepler nelerdir? %

Aile içi iletişimsizlik/sevgi eksikliği

70,1

Arkadaş çevresi/Bulunduğu ortam

68,8

Özenme/Merak etme

7,8

Eğitimsizlik

7,3

İşsizlik/Boşta kalması

7,0

Sosyal medya

6,5

Maddi yetersizlik

6,5

Gelecek kaygısı

1,8

Maddi yetersizlik

1,8

Etraftaki satıcılar

5,5

Etraftaki satıcılar

1,0

Gelecek kaygısı

4,7

*Aklıma gelmiyor/Bilmiyorum %1,0
*Diğer %2,9

Baz: Tüm katılımcılar n: 1067
S2. Sizce gençleri bonzai vb. uyuşturucu bağımlılığına iten en önemli sebep nedir? ANKETÖR DİKKAT! SEÇENEKLERİ OKUMAYINIZ!
S3. Diğer sebepler nelerdir? ANKETÖR DİKKAT! SEÇENEKLERİ OKUMAYINIZ! Başka yok diyene kadar başka var mı diyerek irdeleyiniz.

*Aklıma gelmiyor/Bilmiyorum %1,0
*Diğer %8,6
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3. Güvenlik

Güvenlik Önlemleri
Okulun etrafındaki güvenliğin bonzai vb. uyuşturucu
madde satışlarını engellemede ne derece yeterli
olduğunu düşünüyorsunuz? %

Hiç yeterli değil

30,2

Yeterli değil

28,6

Ne yeterli ne yeterli değil

Yeterli

58,8

Parklara kamera takılması sizce uyuşturucu madde
bağımlılığını azaltmada ne derece etkili olur? %

Hiç etkili olmaz

9,6

Etkili olmaz

7,3

Ne etkili olur ne etkili olmaz

19,0

Etkili olur

14,3

16,9

10,7

39,8

22,1
Tamamen yeterli

7,8

72,4
Tamamen etkili olur

32,6

Baz: Tüm katılımcılar n: 1067
S5. Okulun etrafındaki güvenliğin bonzai vb. uyuşturucu madde satışlarını engellemede ne derece yeterli olduğunu düşünüyorsunuz? 1-Hiç yeterli değil, 5-Tamamen yeterli olacak şekilde 1 ile 5 arasında puanlar mısınız?
S6. Parklara kamera takılması sizce uyuşturucu madde bağımlılığını azaltmada ne derece etkili olur? 1-Hiç etkili olmaz, 5-Tamamen etkili olur olacak şekilde 1 ile 5 arasında puanlar mısınız?
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Emniyetten Beklenti
Uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda polisin, emniyetin ne yapmasını istersiniz? %

Denetimin/Devriyelerin arttırılması

65,6

Cezaların arttırılması

9,9

Yakaladıkları kişilerin salınmaması

6,5

Emniyetin yetkileri sınırlı

4,9

Yaptıklarını yeterli buluyorum

4,7

Şikayete zamanında gitmeleri

0,8

*Aklıma gelmiyor/Bilmiyorum %3,1
*Diğer %6,8

Baz: Tüm katılımcılar n: 1067
S9. Uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda polisin, emniyetin ne yapmasını istersiniz?
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Güvenlik
Sizce uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili cezalar
ne derece yeterlidir? %

Hiç yeterli değil

54,7

Yeterli değil

29,7

Ne yeterli ne yeterli değil

Yeterli

84,4

10,4

Mahalle bekçilerinin okullara uyuşturucu satıcılarını
engelleme amacıyla devletin resmi görevli güvenliği
olarak atanması fikrine ne derece katılıyorsunuz? %

Hiç katılmıyorum

7,8

Katılmıyorum

7,3

Ne katılıyorum ne
katılmıyorum

8,6

Katılıyorum

3,9

15,1

33,6

5,2
Tamamen yeterli

1,3

76,3
Tamamen katılıyorum

42,7

Baz: Tüm katılımcılar n: 1067
S10. Sizce uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili cezalar ne derece yeterlidir? 1-Hiç yeterli değil 5-Tamamen yeterli olacak şekilde 1 ile 5 arasında puanlar mısınız?
S11. Mahalle bekçilerinin okullara uyuşturucu satıcılarını engelleme amacıyla devletin resmi görevli güvenliği olarak atanması fikrine ne derece katılıyorsunuz? 1-Hiç katılmıyorum, 5-Tamamen katılıyorum olacak şekilde 1 ile 5 arasında
puanlar mısınız?
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4.

Uyuşturucu Kullanımını
Önleme

Bağımlılığı Önleme
Sizce gençleri spora yönlendirmek uyuşturucu
madde bağımlılığını önlemede ne derece etkilidir? %

Hiç etkili değildir

Etkili değildir

Ne etkilidir ne etkili değildir

Etkilidir

3,6

9,9

Sizce okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik
hizmeti gençleri uyuşturucu bağımlılığından
korumak konusunda ne derece etkilidir? %

Hiç etkili değildir

Etkili değildir

6,3

Ne etkilidir ne etkili değildir

9,6

Etkilidir

41,9

14,1

31,8

17,7

21,4

29,7

80,4
Tamamen etkilidir

38,5

46,9
Tamamen etkilidir

17,2

Baz: Tüm katılımcılar n: 1067
S7. Sizce gençleri spora yönlendirmek uyuşturucu madde bağımlılığını önlemede ne derece etkilidir? 1-Hiç etkili değil, 5-Tamamen etkilidir olacak şekilde 1 ile 5 arasında puanlar mısınız?
S8. Sizce okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti gençleri uyuşturucu bağımlılığından korumak konusunda ne derece etkilidir? 1-Hiç etkili değil, 5-Tamamen etkilidir olacak şekilde 1 ile 5 arasında puanlar mısınız?
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Uyuşturucu Kullanımını Önleme
Siz çocuğunuzu uyuşturucu madde bağımlılığından korumak
için ne gibi önlemler alıyorsunuz? %

Arkadaşlarıyla tanışıyorum

37,5

İletişim kuruyorum

21,6

Yalnız dışarı çıkmasına izin vermiyorum

17,4

Takip ediyorum

Sizce uyuşturucu kullanımı gençler arasında neden gitgide
artıyor? %

Özenme/Merak etme

37,8

Aile içi iletişimsizlik/sevgi eksikliği

34,1

Arkadaş çevresi/Bulunduğu ortam

26,8

11,7

Bilgilendiriyorum/Nasihat veriyorum

9,6

Telefonunu kontrol ediyorum

8,9

İşsizlik/Boşta kalması

6,5

Maddi yetersizlik

5,2

Çantasını kontrol ediyorum

5,7

Sosyal medya

4,9

Güveniyorum/Önlem almıyorum

4,9

Eğitimsizlik

4,7

Kanunların yetersizliği/Denetim yetersizliği

4,4

Dini yönünü anlatıyorum/Dini eğitim veriyorum

2,1

Aktivitelere yönlendiriyoruz

1,3

*Diğer %6,8

*Aklıma gelmiyor/Bilmiyorum %3,6
*Diğer %6,3

Baz: Tüm katılımcılar n: 1067
S12. Siz çocuğunuzu uyuşturucu madde bağımlılığından korumak için ne gibi önlemler alıyorsunuz? ANKETÖR DİKKAT! SEÇENEKLERİ OKUMAYINIZ! Başka yok diyene kadar başka var mı diyerek irdeleyiniz.
S13. Sizce uyuşturucu kullanımı gençler arasında neden gitgide artıyor?
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Uyuşturucu Kullanımını Önleme
Çözüm önerisi olarak düşündüğünüz şeyler var mıdır? %

Daha fazla denetim yapılmalı

33,6

Sizce siyasi partiler uyuşturucu ile mücadele konusunda neler
yapmalıdır? %
Verilen cezalar arttırılmalı

27,9
26,6

Aileler çocuklarıyla daha çok ilgilenmeli

23,7

Birlik olup çözmeliler

Aileler ve çocuklar bilinçlendirilmeli

22,7

Daha fazla denetim yapılmalı

Verilen cezalar arttırılmalı

22,1

Çocuklar daha yararlı şeylere yönlendirilmeli

12,5

Okulda rehberlik hizmetleri verilmeli

5,7

İnsanlara ekonomik destek verilmeli

5,5

Tedaviler desteklenmeli

4,2

*Aklıma gelmiyor/Bilmiyorum %14,8
*Diğer %1,6

22,9

Aileler ve çocuklar bilinçlendirilmeli

10,7

Çocuklar daha yararlı şeylere yönlendirilmeli

7,8

Bir şey yapamazlar

5,5

İnsanlara ekonomik destek verilmeli

4,2

Aileler çocuklarıyla daha çok ilgilenmeli

1,0

Okulda rehberlik hizmetleri verilmeli

1,0

Tedaviler desteklenmeli

0,3

*Aklıma gelmiyor/Bilmiyorum %21,6
*Diğer %2,6
Baz: Tüm katılımcılar n: 1067
S14. Çözüm önerisi olarak düşündüğünüz şeyler var mıdır?
S15. Sizce siyasi partiler uyuşturucu ile mücadele konusunda neler yapmalıdır?
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Uyuşturucu Kullanımını Önleme
Hükümet uyuşturucu ile mücadelede konusunda neler
yapmalıdır? %

Türkiye’yi siz yönetseniz uyuşturucu ile mücadele konusunda
neler yapardınız? %
Verilen cezalar arttırırdım

Daha fazla denetim yapılmalı
Verilen cezalar arttırılmalı
Aileler ve çocuklar bilinçlendirilmeli

43,2

43,0
40,4
10,2

Çocuklar daha yararlı şeylere yönlendirilmeli

7,0

Tedaviler desteklenmeli

4,7

İnsanlara ekonomik destek verilmeli

4,4

Okulda rehberlik hizmetleri verilmeli

3,9

Daha fazla denetim yapılmasını
sağlardım
Aileleri ve çocukları bilinçlendirilmesine
çalışırdım
11,7

Ekonomik sıkıntısı olanlara destek
olurdum

6,0
5,7

5,7

Bir şey yapamazlar

3,6

Yapması gerekeni yapıyor

3,6

Tedavileri desteklerdim

Aileler çocuklarıyla daha çok ilgilenmeli

2,3

Baz: Tüm katılımcılar n: 1067
S16. Hükümet uyuşturucu ile mücadelede konusunda neler yapmalıdır?
S17. Türkiye’yi siz yönetseniz uyuşturucu ile mücadele konusunda neler yapardınız?

23,4

Çocukların daha yararlı şeylere
yönlendirilmesini sağlardım

Ailelerin çocuklarıyla daha çok
ilgilenmesini öğütlerdim

*Aklıma gelmiyor/Bilmiyorum %11,2
*Diğer %0,5

30,7

Okulda rehberlik hizmetlerini daha
verimli hale getirirdim

3,6

*Aklıma gelmiyor/Bilmiyorum %11,7
*Diğer %3,6
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Bu araştırma Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin katkılarıyla yapılmıştır.

