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G‹R‹fi

Çocuklar›n sokakta yaflamas› veya
çal›flmas›, sosyal ve ekonomik s›-
k›nt›lar›n göstergesi olan toplum-

sal bir sorundur. Bu çocuklar›n aileleri-
nin tamam›na yak›n› baflka bir flehirden
de¤iflik nedenlerle göç ederek, kenar
mahallelerde yerleflmifllerdir (1). 

Sokakta çal›flan ya da yaflayan ço-
cuklar baflta beslenme problemleri ol-
mak üzere pek çok sa¤l›k problemi ile
karfl› karfl›yad›r. Bu çocuklar yasal veya
yasa d›fl› olarak temin edilebilen ba¤›m-
l›l›k yap›c› maddeleri kullanmada en

önemli risk grubu olarak kabul edil-
mektedir. Bunun bafll›ca nedenleri bu
çocuklar üzerinde ailesel destek ve de-
netimin yetersiz olmas›, çocuklar›n er-
ken yaflta para kazanmaya bafllamas›
ve çal›flt›¤› ya da yaflad›¤› çevredeki
olumsuz arkadafll›k iliflkilerdir (arkadafl
grubuna girebilme, kendinden büyükle-
re özenme, vb) (2).

Sokakta çal›flan ya da yaflayan ço-
cuklar sorunu ülkemizde göç alan bü-
yük flehirlerde yo¤un olarak yaflanmak-
tad›r. Bu flehirlerden biri de Mersin’dir.
Bu nedenle “Mersin ‹li’nde sokakta çal›-
flan ya da yaflayan çocuklar durumu”
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ÖZET:
Sokakta çal›flan ya da yaflayan çocuklarda sigara alkol
ve madde kullanma prevelans› ve etkileyen faktörler

Amaç: Bu çal›flmada Mersin’de sokakta çal›flan ya da yaflayan ço-
cuklar›n madde kullanma durumunun saptanmas› amaçland›. 
Yöntem: Kesitsel tipte planlanan bu çal›flma, Nisan-Eylül 2002 tarih-
leri aras›nda yürütüldü. Çal›flma evreninden örnekleme yap›lmaks›-
z›n, tespit edilebilen çocuklar›n tamam› çal›flmaya al›nd›. Veriler yüz-
yüze soru cevap tekni¤i kullan›larak topland›. 
Bulgular: Çal›flmaya kat›lan 916 kiflinin 896’s› (%97.8) erkek ve yafl or-
talamas› 11.8±2.2 y›ld›. Çocuklar›n 818’inin (%89.3) sokakta çal›flan ço-
cuk oldu¤u saptand›. Çocuklar aras›nda sigara, alkol ve di¤er mad-
delerin yaflam boyu en az bir kez kullanma oranlar›n›n s›ras›yla
%67.4, %10.8, %6.6; halen kullanma oranlar›n›n ise s›ras›yla %20.3,
%2.7, %3.2 oldu¤u tespit edildi. Sokakta geceleyenlerde, okulu terk
edenlerde, yafl› büyük olanlarda, fliddete maruz kalanlarda sigara,
alkol ve di¤er maddelerin kullan›lma oranlar›n›n daha yüksek oldu¤u
belirlendi. 
Sonuç: Sokakta gecelemek ya da yaflamak; alkol, sigara ve madde
kullanmay› art›ran bafll›ca faktör olarak saptand›. Ailenin çocuk üze-
rindeki denetiminin azalmas›, çocuklar›n baflta sigara ve alkol olmak
üzere, di¤er maddelere yönelmesine neden olabilmektedir. 

Anahtar sözcükler: Sokak çocuklar›, madde, alkol, sigara, madde kul-
lanma
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ABSTRACT:
Prevalence of cigarette, alcohol and substance use in
children working or living on streets and the influencing
factors 

Objective: The aim of this study was  to evaluate the current status of
substance use among the children working or living on the streets of
Mersin, Turkey. 
Method: This study was designed as a cross-sectional study and was
performed in the period between April and September 2002. All the
street children encountered were enrolled in the study without
performing any sampling process.
Results: Of  916 individuals participating in the study, 816 (97.8%) were
males and the mean age were 11.8±2.2 years. 818 (89.3%) of the
children were working in the streets. The rates of cigarette smoking,
substance abuse, and alcohol use were higher in those who shelter
in streets over nightly, school dropouts, older ones, and has been
exposed to violence. The children who stay and live on streets
overnight, dropouts, older children, children who have been exposed
to violence had higher rates of cigarette and use of alcohol or any
other substance.
Conclusion: Sleeping or living on the streets was found to be  the
primary factors that increase the prevalence of alcohol use, smoking
and substance abuse. Family control mechanisms are vital to prevent
the children to abuse substances and loosing family control leads to
high incidence of the use of so called substances by children.

Key words: Street children, drug, alcohol, cigarette, substance abuse
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bafll›kl› çok amaçl› bir proje yürütüldü. Bu proje kapsa-
m›nda, sokakta çal›flan ya da yaflayan çocuklar›n; i)
sosyodemografik özellikleri, ii) sigara, alkol ve di¤er
maddeleri kullanma prevalans›, iii) evde ve sokakta
fliddete maruz kalma durumu ve ›v) fizik muayene bul-
gular›n›n de¤erlendirilmesi amaçland›. Bu makalede
sokakta çal›flan yada yaflayan çocuklar›n sigara, alkol
ve di¤er maddeleri kullanma prevalans› ve etkileyen
faktörler araflt›r›ld›. 

MATERYAL METOD 

Mersin Üniversitesi (MEÜ) T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤›
Anabilim Dal› ve Mersin ‹l Sosyal Hizmetler Müdürlü¤ü
taraf›ndan ortaklafla yap›lan bu çal›flma, Nisan-Eylül
2002 tarihleri aras›nda Mersin Merkezinde yürütüldü.

Kesitsel tipte planlanan çal›flman›n evreni, Mersin
kent merkezinde sokakta çal›flan yada yaflayan çocuk-
lar olarak belirlendi. Çal›flma evreninde ne kadar çocu-
¤un sokakta çal›flt›¤› ya da yaflad›¤› bilinmedi¤inden,
örnekleme yap›lmaks›z›n tespit edilebilen çocuklar›n
tamam› çal›flmaya dahil edildi. Bu çocuklar daha çok
otobüs terminali, büyük parklar ve kalabal›k caddeler-
de bulunmaktayd›lar.

Verilerin toplanmas› için standart bir veri formu ha-
z›rland›. Bu formda çocu¤un yafl›, cinsiyeti, kardefl say›-
s›, e¤itim durumu, sokakta geceleme durumu, sokakta
yapt›¤› ifl, yapt›¤› iflten ebeveynin haberdar olup olma-
d›¤›, kazand›¤› paray› ebeveynlerine verip vermedi¤i,
sokakta kaza geçirme, evde ve sokakta fliddete maruz
kalma, kolluk kuvvetleri ile yasal sorun yaflama, alkol,
sigara ve di¤er maddeleri kullanma durumu, ebeveyn-
lerinin sosyodemografik özellikleri (yaflay›p yaflamad›-
¤›, ayr› olup olmad›¤›, üvey olup olmad›¤›, e¤itim, çal›fl-
ma durumu, gelir düzeyi, oturulan evin mülkiyet duru-
mu vb.) ve çocu¤un fizik muayene bulgular› bulun-
maktayd›. Haz›rlanan veri formunun aksayan yönleri-
nin tespit edilebilmesi için, 10 çocuk üzerinde pilot ça-
l›flma yap›ld›. Pilot çal›flma sonras›nda gerekli düzelt-
meler yap›larak veri formu ço¤alt›ld›. 

Verilerin toplanmas›nda befli MEÜ T›p Fakültesi Halk
Sa¤l›¤› Anabilim Dal›nda görevli, biri Sosyal Hizmetlerde
çal›flan 6 hekim aktif olarak görev ald›. Mersin merkez
ilçesi olan Akdeniz Belediyesi’nden sa¤lanan bir gezici
sa¤l›k otobüsü ile haftada 2-3 gün, 08:00-17:00 saatleri
aras›nda, çocuklar›n yo¤un olarak çal›flt›¤› sokaklara gi-

dildi. Veri toplama s›ras›nda otobüste 2 hekim bulun-
maktayd›. Sokakta çal›flan çocuklar çal›flma hakk›nda
bilgilendirildikten sonra, çal›flmaya kat›lmay› kabul
edenler otobüse davet edildi. Veri formu çocuklarla
yüz yüze soru cevap tekni¤i kullan›larak dolduruldu.
Çal›flma süresince 959 çocu¤a ulafl›ld›. Çal›flma ekibini
görünce kaçan veya çal›flmaya kat›lmay› kabul etme-
yen toplam 43 (%4.5) çocuk çal›flmaya al›nmad›. 

Çal›flmada kullan›lan tan›mlamalar (3-5)
Sokakta çal›flan çocuk; ailesinin gelirlerine katk›

sa¤lamak için sokakta çal›flan, ailesiyle iliflkisini kes-
meyen ve akflamlar› yatmak için evine giden çocuk.
Sokakta yaflayan çocuk; sokakta çal›flan, ailesiyle iliflki-
sini koparm›fl veya çok nadir görüflen ve geceleri so-
kakta yatan çocuk. 

K›smen sokakta yaflayan çocuk; sokakta çal›flan,
genellikle ailesiyle iliflkisini kesmeyen ama bazen so-
kakta geceleyen çocuk.

Verilerin özetlenmesinde tan›mlay›c› istatistikler ve
de¤iflkenlerin karfl›laflt›r›lmas›nda ki-kare testi kullan›l-
d›. Sigara, alkol ve madde ile karfl›laflmay› etkileyen
faktörlerin belirlenmesi ‹kili Logistic Regresyon analizi
ile yap›ld›.

BULGULAR

Çal›flmaya 818’i (%89.3) sokakta çal›flan, 91’i (%9.9)
k›smen sokakta yaflayan ve 7’si de (%0.8) sokakta ya-
flayan toplam 916 çocuk kat›ld›. Çocuklar›n 896’s›
(%97.8) erkek, 20’si (%2.2) k›z ve yafl ortalamas› da
11.8±2.2 y›ld› (yafl aral›¤›: 5-18). 

Çal›flmaya kat›lan çocuklar›n 617’sinin (%67.4) en az
bir defa sigara içti¤i ve bu oran›n, erkek ve k›zlarda s›-
ras›yla %67.9 ve %45.0 oldu¤u saptand›. On yafl alt›nda
sigara deneme oran› %36.3 iken bu oranlar 10-14 yafl
grubunda %72.4 ve 14 yafl üzerinde %80.0’d›. Genel
olarak ilk defa sigara ile karfl›laflma yafl› 9.7±2.1 (en dü-
flük=3, en yüksek=16) idi. Halen sigara içen çocuk say›-
s›n›n ise 186 (%20.3) oldu¤u tespit edildi. Halen sigara
içenlerin 54’ünün (%5.9) günde bir sigaradan az, 75’inin
(%8.2) 1-5 sigara ve 57’sinin de (%6.2) 5 sigaradan daha
fazla sigara içti¤i saptand›. Sigara paketi tafl›yan çocuk
say›s› ise 58 (%6.3) idi. Çocuklar aras›nda yasa d›fl› bir
madde kullanmak ve sokakta gecelemek sigara ile
karfl›laflmay› art›ran en önemli faktörlerdi (Tablo 1).

Sokakta çal›flan ya da yaflayan çocuklarda sigara alkol ve madde kullanma prevelans› ve etkileyen faktörler
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Çal›flmaya kat›lan çocuklar›n 99’unun (%10.8) haya-
t› boyunca en az bir defa alkol içti¤i ve ilk defa alkolle
karfl›laflma yafl›n›n ortalama 11.6±2.2 (en düflük=6, en
yüksek=17) y›l oldu¤u tespit edildi. Erkek çocuklar ara-
s›nda alkolle karfl›laflma oran› %10.9 iken bu oran k›z-
lar aras›nda %5.0’d›. On yafl alt›nda alkol deneme ora-

n› %6.2 iken, bu oranlar 10-14 yafl grubunda %8.4 ve 14
yafl üzerinde %36.7’ydi. Alkolle karfl›laflan çocuklar›n
sadece 25’i (%2.7) düzenli olarak alkol içmekteydi. Bu
çocuklar›n son bir aydaki alkol içme s›kl›¤› de¤erlendi-
rildi¤inde; 8’inin (%0.8) haftada en az bir, 12’sinin (%1.3)
ayda en az bir ve 5’inin de (%0.6) daha seyrek içti¤i

S. Öner, T. fiaflmaz, R. Bu¤dayc›, A. Ö. Kurt, F. U¤urhan, H. Tezcan

De¤iflkenler Odd’s Ratio OR (%95 CI)
Exp(B) güvenlik aral›¤› p de¤eri

Yafl 1.33 1.23 – 1.45 <0.001

OY okula gidiyor 2.07 1.22 – 3.53 <0.01
OY okula gitmiyor 3.16 1.43 – 6.98 <0.01
OYD okula gitmiyor 1.00

K›smen veya tamamen sokakta yaflayan 5.41 1.60 – 18.29 <0.01
Sokakta çal›flan çocuk 1.00

Yasal sorun yaflayan 1.48 1.06 – 2.07 <0.05
Yasal sorun yaflamayan 1.00

Yasa d›fl› madde deneyen 9.31 1.19 – 73.21 <0.05
Yasa d›fl› madde denemeyen 1.00

Sokakta fliddet gören 1.46 1.05 – 2.02 <0.05
Sokakta fliddet görmeyen 1.00

Evde fliddet gören 2.54 1.80 – 3.60 <0.001
Evde fliddet görmeyen 1.00

Kardefl sigara kullan›yor 1.88 1.36 – 2.60 <0.001
Kardefl sigara kullanm›yor 1.00

Tablo 1: Sokakta çal›flan ya da yaflayan çocuklarda sigarayla karfl›laflmay› etkileyen faktörler 

De¤iflkenler Odd’s Ratio OR (%95 CI)
Exp(B) güvenlik aral›¤› p de¤eri

Yafl 1.20 1.05 – 1.37 <0.01

OY okula gidiyor 0.45 0.22 – 0.91 <0.05
OY okula gitmiyor 1.09 0.44 – 2.57 >0.05
OYD okula gitmiyor 1.00

K›smen veya tamamen sokakta yaflayan 3.02 1.58 – 5.76 <0.01
Sokakta çal›flan çocuk 1.00

Yasal sorun yaflayan 2.57 1.40 – 4.75 <0.01
Yasal sorun yaflamayan 1.00

Yasa d›fl› madde deneyen 4.31 2.03 – 9.14 <0.001
Yasa d›fl› madde denemeyen 1.00

Sokakta fliddet gören 1.87 0.99 – 3.53 =0.052
Sokakta fliddet görmeyen 1.00

Evde yaflayan say›s› 0.82 0.74 – 0.91 <0.001

Kardefl alkol kullan›yor 3.18 1.42 – 7.08 <0.01
Kardefl alkol kullanm›yor 1.00

Tablo 2: Sokakta çal›flan ya da yaflayan çocuklarda alkolle karfl›laflmay› etkileyen faktörler 
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saptand›. Çocuklar aras›nda yasa d›fl› bir madde kullan-
mak, sokakta gecelemek ve kardefllerden birinin alkol
içmesi alkol ile karfl›laflmay› art›ran faktörler olarak
saptand›. Alkol ile karfl›laflmay› etkileyen di¤er faktör-
ler Tablo 2’de sunulmufltur.

Çocuklar›n 60’›n›n (%6.6) bugüne kadar en az bir de-
fa yasa d›fl› bir madde denedi¤i ve bunlar›n 32’sinin de
(%3.5) halen en az bir yasa d›fl› madde kulland›¤› tespit
edildi. On yafl alt›nda madde deneme oran› %2.7 iken
bu oranlar 10-14 yafl grubunda %5.6 ve 14 yafl üzerin-
de %20.0’d›. Yasa d›fl› bir madde deneyen çocuklar›n
59’unun uçucu madde (%6.4), 13’ünün (%1.4) esrar, ve
3’ünün de (%0.3) uyuflturucu hap kulland›¤› saptand›.
Yasa d›fl› madde ile karfl›laflmay› en fazla art›ran fak-
törler çocuklar›n sokakta gecelemesi ve sigara ile kar-
fl›laflm›fl olmas› idi. Yasa d›fl› madde ile karfl›laflmay› ar-
t›ran di¤er faktörler Tablo 3’de görülmektedir. Ayr›ca
sokakta fliddet görenlerde yasa d›fl› bir madde deneme
oran›n›n daha fazla oldu¤u saptand› (x2=13.9, SD=1,
p<0.001). 

TARTIfiMA

Sigara ve alkol, genç ve eriflkinler aras›nda yayg›n
olarak tüketilen, yasal ba¤›ml›l›k yap›c› maddelerdir.
Di¤er yasa d›fl› ba¤›ml›l›k yap›c› maddelerin kullan›m›,
sigara ve alkol kullan›m›n› takip etmektedir. Bu mad-
delerin tümüne bafllama yafl›, genellikle çocukluk yafl
grubu olup; yafl ilerledikçe kullanma oranlar› da art-
maktad›r. Bu maddelerin kullan›m›n›n genetik faktör-

lerden, çevresel faktörlere kadar genifl bir yelpazede
pek çok faktörden (ebeveyn ve di¤er çevredekilerin bu
maddeleri kullanmas›, büyüklere özenti, arkadafll›k,
yafl, gelirin artmas›, kültürel de¤erler vb) etkilendi¤i bil-
dirilmektedir (2,6-8).

Sigara, alkol ve di¤er ba¤›ml›l›k yap›c› maddelerin
kullan›lmas›nda sokakta çal›flan ya da yaflayan çocuk-
lar önemli bir risk grubudur. Greene ve arkadafllar› (4)
ile Lifson ve Halcon (9) taraf›ndan sokak çocuklar› ve
evsiz çocuklarda yap›lan çal›flmalarda son bir ayda en
az bir defa sigara kullanma oran›n›n s›ras›yla %81.4 ve
%76 oldu¤u bildirilmektedir. Sibthorpe ve arkadafllar›
(10) taraf›ndan yap›lan benzer bir çal›flmada da hayat
boyu en az bir kez sigara içme oran›n›n %95 oldu¤u ra-
por edilmektedir. Forster ve arkadafllar›n›n (11) sokak
çocuklar›nda yapt›¤› çal›flmada aktif içicilik %58 olarak
bildirilmifltir. Ülkemizde sokakta çal›flan yada yaflayan
çocuklarda madde kullan›m› ile ilgili bir çal›flmaya ula-
fl›lamad›. Bu nedenle çal›flma sonuçlar›m›z ülkemizde
di¤er çocuklar üzerinde yap›lan çal›flmalarla k›yasland›.
Ülkemizde ortaö¤retim ça¤› çocuklar›nda yap›lan çal›fl-
malarda hayat boyunca en az bir defa sigara deneme
oranlar›n›n %13 ile %83 aras›nda de¤iflti¤i rapor edil-
mektedir (12-17). Çal›flmam›zda ise bu oran›n %67.4 ol-
du¤u tespit edildi. Yurt d›fl›nda yap›lan benzer çal›flma-
lara göre sigara içme oran›n›n daha düflük, ülkemizde
okul ça¤› çocuklar›nda yap›lan çal›flma sonuçlar›na da
benzer oldu¤u görülmektedir. 

Bailey ve arkadafllar›n›n (5) yapt›¤› bir çal›flmada 14-
21 yafl aras›ndaki sokak çocuklar›nda yaflam boyunca

Sokakta çal›flan ya da yaflayan çocuklarda sigara alkol ve madde kullanma prevelans› ve etkileyen faktörler

De¤iflkenler Odd’s Ratio OR (%95 CI)
Exp(B) güvenlik aral›¤› p de¤eri

K›smen veya tamamen sokakta yaflayan 8.45 4.11 – 17.40 <0.001
Sokakta çal›flan çocuk 1.00

Yasal sorun yaflayan 5.09 1.67 – 15.53 <0.05
Yasal sorun yaflamayan 1.00

Cezaevine giren 5.65 1.23 – 25.86 <0.05
Cezaevine girmeyen 1.00

Sigara ile karfl›laflm›fl 8.66 1.06 – 70.52 <0.05
Sigara ile karfl›laflmam›fl 1.00

Akolle karfl›laflm›fl 4.78 2.33 – 9.78 <0.001
Akolle karfl›laflmam›fl 1.00

Paras›n›n bir k›sm›n› kendine ay›r›r 2.55 1.17 – 5.55 <0.05
Paras›n›n tamam›n› ailesine verir 1.00

Tablo 3: Sokakta çal›flan ya da yaflayan çocuklarda madde ile karfl›laflmay› etkileyen faktörler 
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en az bir kez alkol deneme oran› %77.5, Greene ve ar-
kadafllar›n›n benzer çal›flmas›nda ise bu oran %80.9
olarak bildirilmektedir. Lifson ve Halcon (9) evsiz ço-
cuklar›n %92.5’inin aktif alkol içicisi oldu¤unu, Forster
ve arkadafllar› (11) ise sokakta yaflayan sokak çocuk-
lar›nda aktif içicili¤i %25 olarak bildirmektedir. Ortaö¤-
retim ça¤›ndaki çocuklar aras›nda ülkemizde Ögel ve
arkadafllar›n›n (13) yapt›¤› çal›flmada son bir ayda alkol
alma oran› %17.3, Akvardar ve arkadafllar›n›n (12) çal›fl-
mas›nda %18.1 olarak bulunmufltur. Yine ortaö¤retim
ça¤› çocuklarda yaflam boyunca en az bir defa alkol
deneme oran› Kara ve arkadafllar›n›n (20) çal›flmas›nda
%54.4, Demirhan ve arkadafllar›n›n (21) çal›flmas›nda da
%13.6 olarak bulunmufltur. Çal›flmam›zda yaflam bo-
yunca en az bir defa alkol deneme oran›n›n %10.8, ol-
du¤u tespit edildi. Bu oran yurt d›fl›nda yap›lan benzer
çal›flmalara k›yasla çok düflüktür. Ayr›ca ülkemizde or-
ta ö¤retim ça¤› çocuklar›yla yap›lan çal›flma sonuçla-
r›ndan da düflüktür. 

Noto ve arkadafllar› (22) sokak çocuklar›n›n
%74.3’ünün yaflamlar› boyunca en az bir defa yasa d›-
fl› bir madde denedi¤ini bildirmifllerdir. Denenen mad-
delerin içinde %67.6 ile uçucu maddeler ilk s›ray› al-
maktad›r. Greene ve arkadafllar›n›n (23) çal›flmas›nda
sokak çocuklar› aras›nda son bir ayda en az bir kez
marijuana ve di¤er maddelerin kullan›lma oranlar›n›n
s›ras›yla %75.3 ve %54.7 oldu¤u rapor edilmifltir. Brezil-
yada yap›lan bir çal›flmada sokakta yaflayan sokak ço-
cuklar›nda aktif yasa d›fl› madde kullanma oran› di¤er
sokak çocuklar›na k›yasla daha yüksek ve en çok ter-
cih edilen maddenin de uçucu oldu¤u bildirilmektedir
(11). Bu çal›flmada okula devam eden sokak çocukla-
r›nda uçucu kullanma oran› %4 iken, sokakta yaflayan
çocuklarda bu oran›n %40’a ç›kt›¤› bildirilmektedir. Ül-
kemizde ise Ögel ve arkadafllar›n›n liseye giden çocuk-
lardaki çal›flmas›nda yaflam boyu en az bir kez uçucu
madde kullanma oran›n›n da %8.6, di¤er yasa d›fl›
madde kullanma oran›n›n %3.3 oldu¤u bildirilmektedir
(13). Demirhan ve arkadafllar›n›n (21) çal›flmas›nda da
uçucu deneme oran› %0.8 olarak bulunmufltur. Çal›fl-
mam›zda yaflam boyunca en az bir kez yasa d›fl› mad-
de kullanma oran›n›n %6.6 ve en fazla denenen mad-
denin de uçucu oldu¤u tespit edildi. Yurt d›fl›nda yap›-
lan çal›flmalara göre çal›flmam›zda yasa d›fl› madde
kullanma oran›n›n daha düflük ve en çok kullan›lan ya-
sa d›fl› maddenin benzer olarak uçucu oldu¤u görül-

mektedir. Ülkemizde orta ö¤retim kurumlar›nda yap›-
lan çal›flmalarda da ö¤renciler aras›nda kullan›lan yasa
d›fl› maddelerin içinde en çok uçucular›n oldu¤u bildi-
rilmifltir (13,21). Bu durum uçucu maddelerin yasal ola-
rak sat›lmas›, ucuz olmas› ve her yerde kolayl›kla bu-
lunabilir olmas›na ba¤l› olabilir (2). 

Çal›flmam›zda yaflam boyunca en az bir defa, özel-
likle alkol ve madde kullanma oranlar›n›n yukar›daki
hem sokakta çal›flan yada yaflayan çocuklardaki çal›fl-
malara, hem de okul çocuklar› çal›flmalar›na k›yasla
çok düflük oldu¤u görülmektedir. Bu durum; çal›flma
grubumuzdaki çocuklar›n yafl ortalamas›n›n daha dü-
flük ve çocuklar›n tamam›na yak›n›n›n sokakta çal›flan
ve akflam evine giden çocuklar olmas›na ba¤l› olabilir.
Bu çocuklar aileleri ile s›k› bir iliflki içindeler ve ailenin
geçimine katk› için kazand›klar› paran›n tamam›na ya-
k›n›n› ebeveynlerine vermekteler ve bir sorumluluk
hissetmektedirler. Ayr›ca ülkemizde genel olarak adö-
lesanlar aras›nda alkol, sigara ve madde kullanma
oranlar›n›n di¤er ülkelere k›yasla daha düflük olmas›
da bu fark› aç›klayabilir (6,7,13,19,24-26).

Sigara, alkol ve di¤er maddelerin kullan›m›, bütü-
nüyle sokakta yaflayan çocuklarda, sokakta çal›flan ve
evine dönen çocuklara k›yasla daha fazlad›r (11,23). Ça-
l›flmam›zda da en az bir kez sokakta geceleme; sigara,
alkol ve madde kullan›m›n› önemli düzeyde art›rmak-
tayd›. Çünkü, sokakta çal›flan çocuklar kazand›klar› pa-
ran›n tamam›na yak›n›n› ailesine verirken, sokakta ya-
flayan çocuklar bu paray› kendileri için harcamakta ve
aile denetiminden uzak kalmaktad›rlar. Bu sonucu
destekleyen ‹ngiliz ve Frans›z adölesanlar›n› kapsayan
genifl kat›l›ml› bir çal›flmada da, ebeveynlerin çocukla-
r›n›n d›flar›daki faaliyetlerinden haberdar olma düzeyi
artt›kça, çocuklar›n sigara alkol ve di¤er maddeleri kul-
lanma riskinin azald›¤› bildirilmektedir (27). 

Yafl art›fl›; hem sokakta çal›flan ya da yaflayan ço-
cuklar, hem de di¤er okul ça¤› çocuklarda ba¤›ml›l›k
yap›c› maddelerin kullan›m›n› art›ran bafll›ca faktör
olarak de¤erlendirilmektedir (7,25,26,28-30). Çal›flma-
m›zda da, yafl art›fl›n›n sigara ve alkol denemeyi art›ran
bir faktör oldu¤u tespit edildi.

Brezilya’da yap›lan bir çal›flmada ailesiyle kalan ve
okula devam eden çocuklar›n di¤er maddeleri daha az
kulland›¤› bildirilmektedir (11). Çal›flmam›zda ise okula
devam eden ve sokakta çal›flan çocuklar›n di¤er ço-
cuklara k›yasla, sigara deneme daha fazla iken, alkol
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denemenin daha az oldu¤u saptanm›flt›r. Ö¤renim du-
rumu ile alkol ve sigara kullanma aras›nda ortaya ç›-
kan bu ilginç sonucun di¤er çal›flmalarda incelenmesi
gerekti¤i kan›s›nday›z. 

Suç iflleme oran›n›n yüksek olmas› ile madde kul-
lanma aras›nda bir iliflki oldu¤u ve suç iflleyenlerde
madde kullanman›n daha fazla oldu¤u bildirilmektedir
(31). Çal›flmam›zda da en az bir kez yasal sorun yafla-
ma sigara, alkol ve di¤er maddeleri denemeyi art›ran
bir faktör olarak tespit edildi. Bu iliflki, çocuklar›n mad-
de almak için artan para gereksinimini, yasad›fl› yollar-
dan elde etmeye çal›flmalar›n›n sonucu olabilir.

Yap›lan çal›flmalarda, aile içinde geçimsizlik ve flid-
detin çocuklarda sigara, alkol ve di¤er maddelerin kul-
lan›lmas›n› art›ran bir faktör oldu¤u rapor edilmektedir
(26,31-34). Çal›flmam›zda da sokakta ve aile içinde flid-
det görenlerin sigara, alkol ve di¤er maddeleri daha
fazla denedi¤i tespit edildi. Bu durum aile içinde veya
sokakta fliddete maruz kalan çocuklar›n daha fazla
madde kullanma e¤iliminde oldu¤unu göstermektedir.

Çal›flmalarda yasa d›fl› maddelerin kullan›m› ile si-
gara ve alkol kullan›m› aras›nda güçlü bir iliflkinin oldu-
¤u bildirilmektedir. Sigara ve alkol kullan›m›n› yasa d›-
fl› maddelerin kullan›m›n› takip etmektedir (29,35-37).
Çal›flmam›zda da sigara ve alkolü en az bir kez dene-
yenlerin daha fazla yasa d›fl› madde kulland›¤› saptan-
d›. Bu sonuç literatürle uyumlu olup (29), sigara ve al-

kol kullan›m›n›n, di¤er maddelere bafllamada güçlü bir
yönlendirici oldu¤unu göstermektedir. 

Sonuç olarak çal›flmam›zda sokakta çal›flan ya da
yaflayan çocuklar aras›nda saptanan sigara, alkol ve
yasa d›fl› madde kullan›m› oranlar› di¤er ülkelerde ya-
p›lan benzer çal›flmalara göre ve ülkemizde okul ça¤›
çocuklar›nda yap›lan çal›flmalara göre daha düflüktür.
Sokakta geceleyen ya da yaflayan çocuklar›n, bu mad-
deleri sokakta çal›flan çocuklara k›yasla daha fazla kul-
land›¤› saptand›. Bu durum çocuklar›n ebeveynleriyle
iliflkilerinin madde kullan›m›nda etkili oldu¤unu göster-
mekteydi. Bu çocuklar›n, yasal ve yasa d›fl› ba¤›ml›l›k
yap›c› maddeleri kullanmalar›n› önlemek için, sokaklar-
dan evlerine çekilmesi gerekmektedir. Çocuklar›n so-
ka¤a ç›kmalar›n›n bafll›ca nedeninin de aile içinde ya-
flanan ekonomik ve sosyal sorunlar oldu¤u dikkate al›-
n›rsa, sorunun çözümünde yaln›zca çocu¤u de¤il, aile
ve çocu¤u birlikte ele alan programlar gelifltirilmelidir. 

Çal›flma bölgesinde sokakta çal›flan yada yaflayan
çocuklar›n kay›tlar›n›n olmamas› ve say›s›n›n bilinme-
mesi nedeniyle bir örnekleme yap›lamamas› bu çal›fl-
man›n k›s›tl›l›¤› olarak de¤erlendirilmelidir. 
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