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1. Anne Grubu

Anne Grubu


Ergen erkeklere, ergen kızlara göre daha zor kontrol sağlıyorlar.



Fiyat da dahil bir çok detaya hakimler.



‘’Küçücük folyolara sarıyorlar. 40 TL vermiş, sigaranın ucunu kapatıp ekliyor. İki kere çekse yetiyormuş.’’



Boş arazilerin kullanımına sıklıkla atıf yapıyorlar.



Bağcılardaki yaygınlığını ifade ederken hepsi ‘aşırı’ demeyi tercih ediyor. ‘‘Eşimle marketten dönerken esrar kokusu alıyoruz.’’



İddia ve ganyan bayilerinden, nargile kafelerden alınabildiğini iddia ediyorlar.



Çocuklarını izlemek istiyorlar ve ortalama diğer ebeveynlere göre daha fazla yapıyorlar. (Telefonunu kurcalama hakkı var mı
tartışması yok. Doğrudan sorumluluk olarak görülüyor.)



Sigara hala bir sorun olmakla birlikte diğer madde kullanımının yaygınlığından dolayı sadece sigara içiyorsa ‘’bununla kaldığına
şükür’’ noktasındalar.



‘‘Binamıza madde satan birileri taşındı. Satarken gözümüzle gördük. Eşim karakola şikâyet etti. Polis eşime onların tanıdığı var
demiş.’’
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Anne Grubu


‘’Açık alanlarda içenleri polis gelip dağıtıp gidiyor. Yarım saat sonra tekrar geri geliyorlar.’’



Sendeleyen, kenarda köşede sızan çok genç görülmekte.



Bağcılar özelinde bir mahallede kümelenme mevcut. ‘100. Yıl Mahallesi’



Fen lisesi vb. iyi okullarda yok denecek kadar az. Diğer okullarda ise aşırı yaygınlığına dair genel kanı mevcut.



Arabesk kültür görece meşru zemin yaratıyor. (Genç kızlarda küfürlü konuşma çok yaygın.)



Sırf kapıda güvenliği var diye zorlanarak özel okula gönderenler var.



Okul girişinde turnike olması bile velilere daha iyi hissettiriyor.

NASIL ALIYORLAR?


Verilen harçlık ile.



Kitap ve test parası adı altında istiyorlar.



‘’Arkadaşıma da satayım benimki bedavaya gelsin.’’



Telefonlarını satıyorlar.



Maddeyi içenlerin bazıları sonra para kazanmak için satmaya başlıyor
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Anne Grubu
BAŞINIZA GELSE NE YAPARSINIZ?



Neredeyse tamamı böyle bir durumda yakın çevresi ile hatta bazıları eşiyle bile paylaşamayacağını ifade ediyor.



Çocuklarının sosyal dışlanma yaşayacağına dair kaygıları var.



‘‘Babaannesinden para almak için babaannesini dövüyormuş.’’



‘’Eltimin oğlu kullanıyor. Eltim çok iyi bir insan. Ama kimseye açıklamamış. Kocası aldığı ilaçlardan sanıyormuş.’’



Çocuğun içip içmediğini anlamak için karşı cinsten sahte sosyal medya hesabı açıp ekleyip takip edenler var.

SİYASİLER NE YAPMALI?


Bugüne kadar siyaset bu alana çok girmediği için siyasilerin ne yapabileceğine dair kafalarında oluşmuş pek bir yanıt yok.



İki yanıta kümelenme var. 1) Cezaları artırsınlar 2) Polise baskı yapsınlar.
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Anne Grubu
NE YAPMALI?


‘‘Ders açmalı. Adeta matematik gibi bu da ders olmalı.’’



‘‘Gerekirse periyodik olarak tükürük testi yapılmalı.’’ diyecek kadar bunalmışlar.



Spor alanlarının açılmasını istiyorlar.



‘‘Yüzmeye vermek istiyoruz ama sıra yok. Bağcılar Belediyesi’nin tesisleri.’’



Nargile cafeler, ganyan ve iddia bayilerinin denetimi talepleri var.



Cezaların artırılmasına yönelik fikir birliği mevcut.



Parklara kamera takılması talebi var.



Medyanın yeterince yer vermediğinden şikayetçiler.



İBB iki alanda özel bir çalışma yapabilir. Birincisi kentte mümkünse spor tesisi açabilir veya yakın lokasyonlardaki spor
komplekslerine erişimi kolaylaştırabilir. İkincisi ise eğer yasal bir engel yoksa okullara güvenlik görevlisi verebilir.
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2. Genç Erkek Grubu

Genç Erkek Grubu


‘‘Ortam her yerde böyle.’’



Kullanıcılar arasında Çukur dizisinin yaygın olduğu görüşü mevcut. (Eskiden de Kurtlar Vadisi’nin yayınlandığı saatlerde suç oranı
sıfıra inerdi.)



Satışın yapıldığı sokağın iki başında mutlaka gözcü bulundurulduğu ifade ediliyor.



‘‘Bonzai 30 TL.’’ Fiyatını biliyorlar ve Bağcılarda herkesin bildiğini iddia ediyorlar.



Gençlerden bazıları içmediği için akran dışlamasına maruz kalabiliyor.



‘‘Bir arkadaşım kullanıyordu. Küçük soygunlar ile başladı. Bonzaiye başladı. Kafasına sıktılar. Cenazesine gitmedim.’’



Satışçıların bazıları parklarda taşın altına bırakıyor.



Satıcılar yanında kız bulunduruyor. Çünkü bekçiler ona kimlik soruyor ama aramıyorlar. Türbanlı kızları da dahil ediyorlar.



Polisler sadece alıp götürüyor fakat götürdükleri akşam tekrar mahallede görülüyor.



‘’Okulda arada bir konferans salonuna toplayıp, bu konuyu konuşuyorlar. Kimse dinlemiyor. Ders boş geçti diye seviniyorlar.’’



Mutlaka spor olanakları arttırılmalı tavsiyesinde sıklıkla bulunuyorlar.



‘‘100. Yıl Mahallesi bu iş için kurtarılmış bölge gibi. Polisi de arasam gitmiyorlar.’’



‘’Benim lisem yüksek puanla girilen bir okuldu. Evi yakın olanlar geldiği için olumsuz olaylar arttı okulumda.’’



Bazı okullarda uyuşturucu kullanan gruplar, kullanmayan gruplar ile kavgalı haldeler.
9

3. Genç Kadın Grubu

Genç Kadın Grubu


Moderatörümüz konuyu hiç açmadan genel gençlik sohbeti ile başlamasına rağmen kendiliğinden konuyu Bağcılar’daki madde
kullanımının yaygınlığına getirdiler.



‘’Kızlardan bazıları beğendiği çocuk ile takılmak için gerekirse kullanıyor.’’



‘’Havalı’’ bir gruba girmek için madde kullananlar var.



Alınan önlemin konferans yapılması ile sınırlı olmasından şikayetçiler.



Bonzaiyi sigaraya sarıp içiyorlar.



Bonzaiyi kullananlar; Gözleri kayık bakıyor, ağzı kokuyor.



Okulların sosyal medyada itiraf sayfaları var. Buralarda bu hikayeler itiraf ediliyor.



Okullarda grupların bir simgesi var. Kendi Instagram hesaplarının sonuna o grubun simgesini koyuyorlar. Mesela; Görkem AşkarQMC- vb.



Okullarda nöbetçiliği hâlâ öğrenciler yapıyor olmasından şikayetçiler.
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4. Baba Grubu

Baba Grubu


Okul yakın olsa da para verip servise vermeyi tercih edenler var.



Sorunlu ailelerin varlığına vurgu çok yüksek.



Yasaklamak yerine kontrolün çözüm olabileceğine dair genel bir eğilim söz konusu.



Teknolojiyi çocuklarını kontrol etmek için fırsat görenler var. Konum takibi, görüntülü arama vb.



Çocuğun mutluluğu ile madde kullanımı arasındaki ilişkinin farkındalar.



Çocuğun kullanması durumunu fark etmesi halinde çözüme odaklanma daha yüksek. Kadınlardaki saklama eğilimi erkeklerde yok
denecek kadar az.



‘’Medya dili yanlış. 25 milyonluk eroin yakalandı diye haber yapıyorlar. Özendirici oluyor. Diziler de çok özendirici. Şiddete dayalı.
Eğitici programlar az.’’
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5. Özet

Özetle
•

Bu konu artık bir endüstri.

•

Arz var

•

Talep var

•

Yarattığı istihdam var

•

Çıkar ortaklığı var

•

Prim sistemi var

•

Sağladığı sosyal statü var.
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Metodoloji
Araştırma; Trend Araştırma tarafından yürütülmüştür.
Araştırmanın amacı, 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 %

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

Katılımcı Yaşı %

Katılımcının Sosyoekonomik Statüsü %
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Profil
İkamet Edilen İlçe %

Çocuğun Okulu %

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?
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2. Uyuşturucu Kullanımı

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

Etrafınızda uyuşturucu bağımlılığı eğilimi gösteren
bir genç var mı? %

23,2

51,8

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? %

*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.

Diğer sebepler nelerdir? %

*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? %

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

58,8

16,9

22,1

72,4

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? %

*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? %

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

84,4

15,1

5,2

76,3

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? %

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

9,9

31,8

80,4

46,9

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? %

*Diğer %6,8

Sizce uyuşturucu kullanımı gençler arasında neden gitgide artıyor?
%

*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? %

Sizce siyasi partiler uyuşturucu ile mücadele konusunda neler
yapmalıdır? %

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

*Aklıma gelmiyor/Bilmiyorum %11,2
*Diğer %0,5
Baz: Tüm katılımcılar n: 1067
S16. Hükümet uyuşturucu ile mücadelede konusunda neler yapmalıdır?
S17. Türkiye’yi siz yönetseniz uyuşturucu ile mücadele konusunda neler yapardınız?

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

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

