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SUMMARY: Kara B, Hatun Þ, Aydoðan M, Babaoðlu K, Gökalp AS. (Department
of Pediatrics, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey).
Evaluation of the health risk behaviors of high school students in Kocaeli. Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 30-37.
This cross-sectional descriptive study was conducted among high school
students in Kocaeli during May 2001 to evaluate health-risk behaviors. Data
were collected using a questionnaire which consisted of 77 multiple choice
questions and was applied to 391 (185 female, 206 male) high school students.
Questions were designed in the context of the Centers for Disease Control
and Prevention’s “Youth Risk Behavior Surveillance”. The questionnaires were
answered face-to-face in the room of the school’s guidance counselor. Questions
were evaluated in various sub-groups according to age and gender variables:
behaviors that contribute to unintentional injuries, behaviors that contribute
to intentional injuries, sadness and suicide ideation and attempts, tobacco use,
alcohol use, perception of weight, dietary behaviour, physical activity, computer
use and sexual behaviors. Our results demonstrated that 93.8% had never used
a bicycle helmet (57.4% male, 42.6% female); 10.7% had carried a weapon in
the last 30 days (88.8% male, 11.2% female); 17.7% had contemplated suicide
in the last year (59.4% female, 40.6% male); 15.4% used tobacco regularly in
the last 30 days (67.5% male, 32.5% female); 45.4% had consumed no fruit
or fruit juice in the last seven days or had consumed less than once daily on
average; 26.5% had no physical activity in the last seven days (68.8% female,
31.2% male); 72.7% watched television more than one hour every day; and
22.1% had had sexual intercourse (97.6% male, 2.4% female). Our results do
not reflect the country as a whole; however, it seems that negative effects of
health-risk behaviors are important problems for adolescent health. Community
education programs started primarily in schools may prevent such problems.
Key words: health-risk behaviors, adolescence.
ÖZET: Bu çalýþma Kocaeli ilindeki lise öðrencilerinde saðlýk açýsýndan riskli
davranýþlarý deðerlendirmek üzere, bazý risk faktörleri açýsýndan durum
saptamasý yapmak, elde edilen sonuçlara göre hangi konularda öncelikli olarak
önlemler alýnabileceðini belirlemek ve ilgili konularda okul saðlýðý çalýþmalarý
yürütmek amacýyla yapýldý. Çalýþma Mayýs 2001 tarihinde, kesitsel-tanýmlayýcý
yöntemle yapýldý. Veriler Kocaeli ilindeki 391 (185 kýz, 206 erkek) lise
öðrencisine uygulanan 77 soruluk bir anketten elde edildi. Anket sorularý
CDC’nin (Center’s for Disease Control and Prevention) “Youth Risk Behavior
Surveillance” anketi temel alýnarak hazýrlandý. Anketler her okulun rehberlik
öðretmeninin gözetiminde, bire bir yöntemle, yazýlý olarak dolduruldu. Ankette
yer alan sorular kiþisel emniyet, þiddete baðlý davranýþlar, ümitsizlik ve intihar
düþünceleri, sigara kullanýmý, alkol kullanýmý, vücut aðýrlýðýnýn algýlanmasý,
beslenme tarzý, fizik aktiviteler, bilgisayar kullanýmý, cinsel davranýþlar
altbaþlýklarýnda yaþ ve cins deðiþkenleri açýlarýndan deðerlendirildi. Ankete
katýlan öðrencilerden bisiklet kullananlarda kask kullanmama %93.8 (erkek
%57.4, kýz %42.6), son bir ay içinde tabanca, býçak, sopa gibi bir silah taþýma
%10.7 (%88.8 erkek, %11.2 kýz), son bir yýl içinde intihar düþüncesi %17.7
(%59.4 kýz, %40.6 erkek), son 30 gün içinde düzenli sigara içimi %15.4 (%67.5
erkek, %32.5 kýz), son yedi gün içinde hiç meyve yememe veya günde ortalama
birden az meyve yemek %45.4 (%54.2 erkek, %45.8 kýz), son yedi gün içinde
hiç egzersiz yapmama %26.5 (%68.8 kýz, %31.2 erkek), günde ortalama bir
saatten fazla televizyon seyretme %72.7, cinsel iliþkide bulunma %22.1 (%97.6
erkek, %2.3 kýz) oranlarýndaydý. Sonuçlarýmýz ülke genelini temsil etme özelliði
taþýmamakla birlikte, riskli yaþam tarzlarýnýn saðlýk üzerine olumsuz etkileri
önemli bir sorun olarak görülmektedir. Bu konuda öncelikle okullardan
baþlatýlabilecek geniþ çaplý bir toplum eðitimi gerekli görülmektedir.
Anahtar kelimeler: riskli davranýþlar, adolesan.
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Saðlýk açýsýndan riskli davranýþlar genellikle
adolesan dönemde edinilir, sonuçlarý eriþkin
döneme yansýyarak, bu dönemde mortalite ve
morbidite oranlarýnda önemli artýþlara neden
olur 1 . Adolesan dönemde meydana gelen
ölümlerin en baþta gelen nedenlerinden olan
kazalar ve intiharlar riskli davranýþlarla yakýn
iliþkilidir2. Ayný þekilde eriþkin dönemde mortalitede ilk iki sýrada yer alan kardiyovasküler
hastalýklar ve kanserler de adolesan dönemdeki
sigara kullanýmý, alkol veya diðer madde
baðýmlýlýklarý, fiziksel inaktivite, saðlýksýz diyet
gibi riskli tutum ve davranýþlarla yakýndan
ilgilidir2.
Adolesan dönem dramatik fiziksel ve psikolojik
deðiþikliklerin gözlendiði, baðýmsýzlýk ve
sorumluluðun arttýðý bir geçiþ dönemidir3. Bu
dönemde hýzlý deðiþikliklere büyük kargaþalar
eþlik eder 3 . Adolesan çeþitli seçenek ve
baskýlarla karþý karþýya kalýrken, sorunlarla ne
ölçüde baþedebileceði önemli oranda içinde
yaþadýðý sosyal çevreyle iliþkilidir 3 . Henüz
olgunlaþmamýþ biliþsel geliþim ve içgörü
yetersizliðine uygun bir sosyal çevre de eþlik
ediyorsa, kolaylýkla riskli davranýþlara eðilim
gösterirler2. Adolesanlarýn da diðer yaþ gruplarý
gibi akut ve kronik týbbi sorunlarý olabilmekle
birlikte, bu dönemdeki hastalýk, ölüm ve
sakatlýklarýn önemli bir bölümünün riskli
davranýþlar ve riskli çevreyle ilgili olduðu
görülmektedir4.
Ülkemizde adolesan dönemde saðlýk açýsýndan
riskli davranýþlarýn boyutunu ortaya koyacak
çalýþmalara gereksinim vardýr. Ercan ve arkadaþlarýnýn5 Ýstanbul ilindeki lise öðrencilerinde
yaptýklarý “Cerrahpaþa Gençlik Saðlýðý
Araþtýrmasý - 2000” ile bu konudaki ilk veriler
elde edilmiþtir. Çalýþmamýzda da Kocaeli ilindeki
lise öðrencilerini kapsayan küçük bir örnek
grubunda saðlýk açýsýndan riskli davranýþlar
deðerlendirilmiþtir.
Materyal ve Metot
Çalýþma 2001 Mayýs ayýnda, kesitsel-tanýmlayýcý
yöntemle yapýldý. Çalýþmaya Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü’nden istenen izin sonrasýnda,
Kocaeli ilindeki üç devlet lisesi, iki özel lise ve
bir üniversiteye hazýrlýk dersanesi öðrencileri
alýndý. Okullarýn seçiminde önce devlet lisesi,
özel lise ve üniversiteye hazýrlýk dersanesi
þeklinde tabakalandýrma yapýldýktan sonra, her
tabakayý temsil edecek orandaki okul basit
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rastgele yöntemle seçildi (devlet liselerinden
242 öðrenci, özel liselerden 114 öðrenci,
üniversiteye hazýrlýk dersanelerinden 35
öðrenci). Seçilen okullarda hangi öðrencilerin
çalýþmaya alýnacaðýný saptamak için ise
sistematik örnekleme yöntemi kullanýldý.
Katýlým oraný %100 olarak gerçekleþti. Sonuç
olarak 185 kýz, 206 erkek olmak üzere toplam
391 öðrenci çalýþmaya alýndý. Çalýþma öncesinde
on öðrenciye anketin test uygulamasý yapýldý.
Çalýþmaya alýnan öðrencilere kiþisel emniyet,
þiddete baðlý davranýþlar, ümitsizlik ve intihar
düþünceleri, sigara kullanýmý, alkol kullanýmý,
vücut aðýrlýðýnýn algýlanmasý, beslenme tarzý,
fizik aktiviteler, fiziksel inaktivite, bilgisayar
kullanýmý, cinsel davranýþlar altbaþlýklarýnda 77
soruluk bir anket uygulandý. Anket sorularý
CDC’nin (Center’s for Disease Control and
Prevention) ABD’deki lise öðrencilerine 1990
yýlýndan beri iki yýl arayla uyguladýðý, ulusal
düzeydeki “Youth Risk Behaviour Surveillance”
anketi temel alýnarak hazýrlandý 1 . Orijinal
ankette yer alan uyuþturucu madde kullanýmý
ile ilgili sorular anketin yanýtlama oranýný
düþürebileceði göz önüne alýnarak anketten
çýkarýldý, buna karþýlýk fiziksel inaktivite,
bilgisayar kullanýmý, internet kafeye gitmeyi
sorgulayan altbaþlýklar ankete eklendi.
Anketler her okulun rehberlik öðretmenlerinin
gözetiminde, bire bir yöntemle, yazýlý olarak
dolduruldu. Anketin uygulandýðý sýrada
rehberlik öðretmeni ve anketi yanýtlayan öðrenci
dýþýnda odaya kimse alýnmadý. Öðrencilere
anket formuna kimlik bilgilerini yazmamalarý,
verecekleri yanýtlarýn gizli tutulacaðý ve istedikleri sorularý boþ býrakabilecekleri söylendi.
Öðrencilerin anket sorularýný yanýtlama oranlarý
altbaþlýklara göre þöyle gerçekleþti: kimlik
bilgileri %100; kiþisel emniyet (bisiklet
kullanýrken kask takma) %95.6; þiddete baðlý
davranýþlar (son bir ay içinde tabanca, býçak,
sopa gibi bir silah taþýma) %99.2; ümitsizlik ve
intihar düþünceleri (son bir yýl içinde intihar
düþüncesi) %99.5; sigara kullanýmý (son 30 gün
boyunca her gün düzenli sigara içimi) %99.5;
alkol kullanýmý (yaþamý boyunca en az bir kadeh
alkol içimi) %99.2; vücut aðýrlýðýnýn algýlanmasý
%99.5; beslenme tarzý (son yedi gün içinde hiç
meyve yememe veya günde birden daha az
meyve yeme) %98.8; fiziksel aktiviteler (son
yedi gün içinde hiç ter atacak kadar egzersiz
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yapmama) %99.2; fiziksel inaktivite (günde
ortalama bir saatten fazla TV seyretme) %99.2;
bilgisayar kullanýmý (evinde kiþisel bilgisayarý
olanlar) %99.0; internet kafeye gitme %98.2;
cinsel davranýþlar (cinsel iliþkide bulunanlar)
%96.6.
Anket bulgularýnýn istatistiksel analizi Microsoft
Excel 97 ve Epi Ýnfo istatistik programlarý
kullanýlarak khi-kare ve iki yüzde arasýndaki
farkýn önemlilik testleri ile yapýldý.
Bulgular
Bisiklet kullananlardan kask takmayanlar %93.8
(%57.4 erkek, %42.6 kýz), araç içinde seyahat
ederken daima kemer takanlar %22.5 (%52.2
erkek, %47.8 kýz), son 1 ay içinde alkollü araç
kullanan biriyle yolculuk edenler %18.6, alkollü
araç kullananlar %7.4 (%74 erkek, %26 kýz)
oranlarýnda bulundu.
Þiddete baðlý davranýþlar açýsýndan son bir ay
içinde tabanca, býçak, sopa gibi bir silah taþýma
%10.7 (%88.8 erkek, %11.2 kýz), son 1 yýl içinde
okulda silah ile tehdit edilme %5.9, kavgaya
karýþma %50 (%68.8 erkek, %31.2 kýz), okul
sýnýrlarýnda silah ile yaralanma veya tehdit
edilme %5.9 (%91.3 erkek, %8.7 kýz), kavga
nedeniyle yaralanma ve tedavi gereksinimi %4.9
(%80 erkek, %20 kýz), kýz ya da erkek arkadaþý
tarafýndan fiziksel travmaya maruz kalma %22.1
(%71 erkek, %29 kýz), istemediði halde cinsel
iliþki için fiziksel zorlamaya maruz kalma %9.7
(%89 erkek, %11 kýz) oranlarýnda bulundu.
Son bir yýl içinde intihar düþüncesi olanlar
%17.7 (%59.4 kýz, %40.6 erkek), intihar
giriþiminde bulunanlar %9.2 (%55.5 kýz, %44.5
erkek) oranlarýnda saptandý.
Yaþamý boyunca en az bir kez sigara içmeyi
denemiþ olanlar %66.5 (%55.2 erkek, %44.8
kýz), son 30 gün boyunca her gün düzenli sigara
içenler %15.4 (%67.5 erkek, %32.5 kýz)
oranlarýnda bulundu. Sigaraya baþlama yaþý
%5.6’sýnda sekiz yaþ ve öncesi, %7.2’sinde 910 yaþ, %10.3’ünde 11-12 yaþ, %19.8’inde 1314 yaþ, %21.6’sýnda 15-16 yaþ, %3.3’ünde 17
yaþ ve sonrasý olarak kaydedildi.
Yaþamý boyunca en az bir kadeh alkol içenlerin
oraný %54.4 olarak saptandý (%60 erkek, %40
kýz). Bu öðrencilerin ilk alkol alýmý sýrasýndaki
yaþlarý %4.4’ünde sekiz yaþ ve öncesi,
%6.2’sinde 9-10 yaþ, %10.6’sýnda 11-12 yaþ,
%28.4’ünde 13-14 yaþ, %40.4’ünde 15-16 yaþ,
%9.7’sinde 17 yaþ ve sonrasý olarak kaydedildi.
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Çalýþmaya katýlan öðrencilerin normal, fazla
tartýlý veya zayýf olduklarý boya göre tartý
ölçümlerine göre deðerlendirildi. Buna göre
aktüel tartý/boya göre olmasý gereken tartý
deðerleri %90-110 arasýnda olanlar normal,
%90’ýn altýnda olanlar zayýf, %110’un üzerinde
olanlar fazla tartýlý olarak deðerlendirildi. Bu
deðerlendirme sonucunda tartýsýný normal
algýlayan erkeklerin %3.6’sý fazla tartýlý, %20.9’u
zayýf; tartýsýný obez algýlayan erkeklerin %68.2’si
normal; tartýsýný zayýf algýlayan erkeklerin
%18.75’i normal; tartýsýný normal algýlayan
kýzlarýn %0.9’u fazla tartýlý, %61.1’i zayýf;
tartýsýný obez algýlayan kýzlarýn %61.5’i normal,
%33’ü zayýf; tartýsýný zayýf algýlayan kýzlarýn
%11.7’si normal olarak saptandý. Son 30 gün
içinde zayýflama veya tartýsýný koruma amacýyla
diyet yapanlar %34.2 (%71.6 kýz, %28.4 erkek),
son 30 gün içinde tartýsýný korumak için
egzersiz yapanlar %48.1 (%58.7 kýz, %41.3
erkek) oranlarýnda bulundu.
Son yedi gün içinde hiç meyve yemeyen veya
günde birden daha az meyve yiyenler %45.4
(%54.2 erkek, %45.8 kýz); hiç yeþil salata
yemeyen veya günde birden daha az yeþil salata
yiyenler %53.6; hiç süt içmeyenler veya günde
birden az süt içenler %68.1 (%51.1 erkek,
%49.9 kýz) oranlarýnda bulundu.
Son yedi gün içinde hiç ter atacak kadar egzersiz
yapmayanlar %26.5 (%68.6 kýz, %31.4 erkek),
okulda beden eðitimi dersine katýlmama %20.8
(%56.9 kýz, %43.1 erkek) oranýnda saptandý.
Fiziksel inaktivitenin bir göstergesi olarak
günde ortalama bir saatten fazla TV seyretme
oraný %72.7 bulundu.
Evinde kiþisel bilgisayarý olanlar %43.1 (%58.6
erkek, %41.4 kýz), son yedi gün içinde hiç
bilgisayar kullanmayanlar %41.4, son bir ay
içinde internet kafeye gidenler %48.4 (%74.1
erkek, %25.9 kýz) oranlarýnda saptandý.
Çalýþmamýza katýlan adolesanlar arasýnda en az
bir kez cinsel iliþkide bulunanlar %22.1 (%97.6
erkek, %2.4 kýz) oranýnda saptandý. Ýlk cinsel
iliþki yaþý %2.4’ünde 11 yaþ ve öncesi,
%3.6’sýnda 12 yaþ, %4.8’inde 13 yaþ,
%19.2’sinde 14 yaþ, %30.1’inde 15 yaþ,
%24.0’ýnda 16 yaþ, %15.6’sýnda 17 yaþ olarak
kaydedildi. Son cinsel iliþkide kendisi veya eþi
doðum kontrol yöntemi kullananlar %48.6
oranýnda bulundu. Kullanýlan doðum kontrol
yöntemleri %79.5’inde kondom, %11.5’inde oral
kontraseptif, %9.0’ýnda geri çekilme olarak
kaydedildi.
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Anket bulgularýnýn ABD’de 1999 yýlýnda yapýlan
“Youth Risk Behaviour Surveillance” bulgularý
ile karþýlaþtýrýlmasý Tablo I’de özetlenmiþ olup,
son bir yýlda intihar giriþimi için plan yapanlar,
yaþamý boyunca en az bir kez sigara içenler ve
son bir ay içinde 20 günden fazla süreyle sigara
kullananlarýn oranlarý açýsýndan istatistiksel
anlamlý farklýlýk bulunmazken, diðer bulgular
arasýnda istatistiksel anlamlý farklýlýklar saptanmýþtýr.
Anket sorularýna verilen yanýtlarýn okullarýn
özelliðine göre dökümü Tablo II’de verilmiþ
olup, sadece yaþamý boyunca en az bir kez alkol
içenler ve son bir ay içinde en az bir kez alkollü
sürücü ile yolculuk edenler açýsýndan okullarýn
özelliklerine göre istatistiksel anlamlý farklýlýk
saptanmýþtýr. Bu farklýlýk her iki soru için de

devlet lisesi öðrencilerindeki düþüklükten
kaynaklanmýþtýr.
Anket sorularýna verilen yanýtlarýn katýlanlarýn
cinsiyetine göre dökümü Tablo III’te gösterilmiþtir. Buna göre, bisiklet kullanýrken kask
takmama, son bir ay içinde alkollü araç
kullanma, son bir ay içinde herhangi bir silah
taþýma, son bir yýl içinde okul sýnýrlarý içinde
silahla yaralanma veya tehdit edilme, son 30 gün
içinde düzenli olarak sigara içme, yaþamý
boyunca en az bir kadeh alkol içme, son bir ay
içinde internet kafeye gitme ve cinsel iliþkide
bulunma erkeklerde istatistiksel anlamlý olarak
daha fazla gözlenmiþtir. Son bir yýl içinde intihar
düþüncesi, son yedi gün içerisinde ter atacak
kadar fizik egzersiz yapmama, okulda beden
eðitimi dersine katýlmama ise kýzlarda
istatistiksel anlamlý olarak daha fazla gözlenmiþtir.

Tablo I. Anket bulgularýmýzýn ABD 1999 “Youth Risk Behaviour Surveillance” ile karþýlaþtýrýlmasý
ABD (1999)1
(15349 kiþi)

Türkiye (2001)
(391 kiþi)

Bisiklet kullananlar arasýnda kask takmayanlar
Araç içinde seyahat ederken kemer takmayanlar
Son 1 ayda en az bir kez alkollü sürücü ile yolculuk edenler
Son 1 ayda en az bir kez alkollü araç kullananlar

%85.30
%16.40
%33.10
%13.10

%96.90
%24.20
%18.60
%7.40

–6.44 <0.05
–4.09 <0.05
6.03
<0.05
–33.66 <0.05

Son 1 ayda en az bir kez silah taþýyanlar
Son 1 yýlda en az bir kez fiziksel kavgaya karýþanlar
Son 1 yýlda kýz veya erkek arkadaþý tarafýndan
fiziksel þiddete maruz kalanlar

%17.30
%35.70

%10.70
%50.0

–3.42
–5.81

<0.05
<0.05

%8.80

%22.10

37.49

<0.05

Son 1 yýlda intihar giriþimi için plan yapanlar
Son 1 yýlda en az bir kez intihar giriþiminde bulunanlar
Son 1 yýlda tedavi gerektirecek intihar giriþiminde bulunanlar

%19.30
%8.30
%2.60

%17.70
%9.20
%3.42

0.79
–4.7
–3.64

>0.05
<0.05
<0.05

Yaþamý boyunca en az 1 kez sigara kullananlar
Son 1 ay boyunca 20 günden fazla süreyle sigara kullananlar
Yaþamý boyunca en az bir kez alkol içenler
13 yaþýn altýnda sigaraya baþlayanlar
13 yaþýn altýnda alkole baþlayanlar

%70.40
%16.80
%81.00
%27.40
%32.20

%66.50
%18.90
%54.40
%34
%21.30

1.66
–1.09
13.06
–2.88
4.56

>0.05
>0.05
<0.05
<0.05
<0.05

Fazla tartýlý olduðunu düþünenler
Son 1 ay içinde tartý vermek için çaba gösterenler

%30.00
%42.70

%23
%48.10

2.98
–2.13

<0.05
<0.05

Son 7 günde > 5 servis/gün meyve veya sebze yiyenler
Son 7 günde > 3 bardak/gün süt içenler

%23.90
%18.00

%17.10
%5.80

3.12
–19.91

0.05
<0.05

Son 1 ayda tartýsýný korumak veya zayýflamak için egzersiz yapanlar
Son 1 ayda tartý vermek için diyet yapanlar

%58.40
%40.40

%48.10
%34.20

4.07
2.46

<0.05
<0.05

Son 7 gün içinde > 3 kez, > 20 dakika terleyecek þekilde
aktivite yapanlar
Okul zamanýnda < 2 saat/gün televizyon seyredenler
Beden Eðitimi dersinde > 20 dakika egzersiz yapanlar

%64.70
%57.20
%76.30

%42.70
%50.90
%44.10

8.95
2.48
14.61

<0.05
<0.05
<0.05

Yaþamý boyunca en az 1 kez cinsel iliþkide bulunanlar
Ýlk cinsel iliþkisi sýrasýnda < 13 yaþýnda olanlar
Son 3 ayda cinsel iliþkide bulunanlar
Son cinsel iliþkide kondom kullananlar
Son cinsel iliþkide oral kontraseptif kullananlar
Son cinsel iliþkiden önce alkol veya ilaç kullananlar
Okulda AIDS eðitimi alanlar

%49.90
%8.30
%36.30
%58.00
%16.20
%24.80
%90.60

%22.10
%2.20
%10.20
%37.10
%5.70
%35.00
%29.20

10.85
30.66
10.64
8.25
–21.1
–4.59
38.43

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
0.05

t

p
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Tablo II. Anketin yapýldýðý okulun özelliðine göre bulgulardaki farklýlýklarýn deðerlendirilmesi
Devlet
lisesi

Özel
lisesi

Özel
dersane

χ2

p

Bisiklet kullananlar arasýnda kask takmayanlar
Araç içinde seyahat ederken kemer takmayanlar
Son 1 ayda en az bir kez alkollü sürücü ile yolculuk edenler
Son 1 ayda en az bir kez alkollü araç kullananlar

%96.10
%26.40
%11.6
%5.40

%97.80
%21.00
%31.50
%10.70

%100
%20.50
%28.50
%11.40

0.02
0.93
17.15
3.28

0.9
0.6
0.0001
0.2

Son 1 ayda en az bir kez silah taþýyanlar
Son 1 yýlda en az bir kez fiziksel kavgaya karýþanlar
Son 1 yýlda kýz veya erkek arkadaþý tarafýndan
fiziksel þiddete maruz kalanlar

%12.10
%48.70

%11.40
%59

%0
%34.20

4.16
2.43

0.1
0.3

%16.60

%19.20

%11.40

3.8

0.1

Son 1 yýlda intihar giriþimi için plan yapanlar
Son 1 yýlda tedavi gerektirecek intihar giriþiminde bulunanlar

%21.20
%3.00

%14.00
%5.00

%5.70
%0

4.85
0.53

0.09
0.7

Yaþamý boyunca en az 1 kez sigara kullananlar
Son 1 ay boyunca 20 günden fazla süreyle sigara kullananlar
Yaþamý boyunca en az bir kez alkol içenler
13 yaþýn altýnda sigaraya baþlayanlar
13 yaþýn altýnda alkole baþlayanlar

%63.30
%16.10
%42.8
%25.00
%21.20

%69.20
%21.20
%68.10
%21.00
%21

%80.00
%31.40
%85.70
%17.60
%22.50

0.53
3.27
9.82
0.84
0.07

0.7
0.2
0.007
0.6
0.9

Fazla tartýlý olduðunu düþünenler

%18.60

%30.60

%29.40

4.28

0.1

Son 7 günde > 5 servis/gün meyve veya sebze yiyenler
Son 7 günde > 3 bardak/gün süt içenler

%19.40
%7.80

%14.10
%3.40

%11.40
%0

1.72
4.58

0.4
0.1

Son 1 ayda tartýsýný korumak veya zayýflamak için egzersiz yapanlar
Son 1 ayda tartý vermek için diyet yapanlar

%52.00
%29.10

%44.70
%42.90

%35.20
%41.10

1.46
3.51

0.5
0.1

Son 7 gün içinde > 3 kez, > 20 dakika terleyecek þekilde
aktivite yapanlar
Okul zamanýnda < 2 saat/gün televizyon seyredenler
Beden Eðitimi dersinde > 20 dakika egzersiz yapanlar

%48.20
%45.00
%42.00

%36.90
%61.20
%51.10

%25.50
%54.20
%29

3.65
2.63
1.94

0.1
0.3
0.4

Yaþamý boyunca en az 1 kez cinsel iliþkide bulunanlar
Ýlk cinsel iliþkisi sýrasýnda < 13 yaþýnda olanlar
Son cinsel iliþkide kondom kullananlar
Son cinsel iliþkide oral kontraseptif kullananlar
Okulda AIDS eðitimi alanlar

%15.40
%2.50
%32.40
%10.80
%29.00

%26.30
%2.60
%48.00
%0.00
%31

%31.40
%0
%25.00
%0
%23.50

3.4
0.01
0.96
3.4
0.45

0.2
0.45
0.6
0.2
0.8

Tablo III. Ankete katýlanlarýn cinsiyetlerine göre bulgulardaki farklýlýklarýn deðerlendirilmesi
Erkek

Kýz

χ2

p

Bisiklet kullananlar arasýnda kask takmayanlar
Araç içinde seyahat ederken kemer takmayanlar
Son 1 ayda en az bir kez alkollü araç kullananlar

158 (%57.4)
46 (%52.2)
21 (%74.0)

118 (%42.6)
42 (%47.8)
8 (%26.0)

7.83
0.01
4.89

0.005
0.9
0.2

Son
Son
Son
Son

37
21
21
34

(%88.8)
(%68.8)
(%91.3)
(%89.0)

5 (%11.2)
15 (%31.2)
2 (%8.7)
4 (%11.0)

23.67
0.51
13.02
21.25

0.000001
0.5
0.0003
0.000004

Son 1 yýl içinde intiharý düþünmüþ olanlar
Son 1 yýlda intihar giriþiminde bulunanlar

28 (%40.6)
16 (%44.5)

41 (%59.4)
20 (%55.5)

4.93
0.75

0.03
0.4

Yaþamý boyunca en az 1 kez sigara kullananlar
Son 30 gün boyunca her gün düzenli sigara içmiþ olanlar
Yaþamý boyunca en az bir kez alkol içenler

143 (%52.7)
40 (%67.5)
127 (%60.0)

116 (%47.3)
20 (%32.5)
84 (%40.0)

1.97
4.92
10.35

0.2
0.03
0.001

Son 7 günde hiç meyve yemeyen veya günde birden az meyve yiyenler
Son 7 günde hiç süt içmeyenler veya günde birden az süt içenler

96 (%54.2)
135 (%51.1)

82 (%45.8)
130 (%49.9)

0.2
1

0.7
0.3

Son 7 gün içinde hiç ter atacak kadar egzersiz yapmayanlar
Okullrýnda Beden Eðitimi dersine katýlmayanlar

32 (%31.4)
34 (%43.1)

71 (%68.8)
44 (%56.9)

26.21
3.23

0.0000003
0.07

98 (%58.6)
138 (%74.1)

69 (%41.3)
48 (%25.9)

4.21
65.83

0.04
0

82 (%97.6)

2 (%2.3)

84.37

0

1
1
1
1

ayda en az bir kez tabanca, býçak, sopa gibi silah taþýyanlar
yýlda en az bir kez fiziksel kavgaya karýþanlar
yýl içinde okul sýnýrlarýnda silah ile yaralanma veya tehdit edilme
yýl içinde istemediði halde cinsel iliþki için fiziksel zorlamaya maruz kalma

Evinde kiþisel bilgisayarý olanlar
Son 1 ay içinde Ýnternet Kafe'ye gidenler
Yaþamý boyunca en az 1 kez cinsel iliþkide bulunanlar
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Tartýþma
Tüm yaþ gruplarýnda mortalite ve morbiditenin
önde gelen nedenlerinin altý saðlýk davranýþý ile
iliþkisi gösterilmiþtir: kasýtlý ve kasýtsýz kazalara
katkýsý olan davranýþlar; sigara kullanýmý; alkol
ve diðer madde baðýmlýlýklarý; istemsiz
gebelikler ve cinsel yolla bulaþan hastalýklara
katkýda bulunan cinsel davranýþlar; saðlýksýz
diyet davranýþlarý ve fiziksel inaktivite1. Bu
kategorilerdeki öncelikli saðlýk risklerini
izleyebilmek için CDC tarafýndan bir surveyans
sistemi geliþtirilmiþ ve ABD’de 1990, 1991,
1993, 1995, 1997 ve 1999 yýllarýnda ulusal anket
çalýþmalarý yapýlmýþtýr1. Bu surveyans sistemi
sayesinde öncelikli saðlýk riskleri saptanabilmiþ
ve bu konularda gerekli önlemler alýnmasýna
yönelik çalýþmalar baþlatýlabilmiþtir. ABD’de
1990’lý yýllar boyunca yürütülen bu
çalýþmalardan edinilen bilgiler ýþýðýnda adolesan
dönemdeki riskli saðlýk davranýþlarýndan
korunma son yýllarýn önemli bir konusu haline
gelmiþtir.
Sigara kullanýmý sadece bazý hastalýklara
yakalanma riskini artýrmamakta, ayný zamanda
çevresel zararlara yol açabilmekte ve ülke
ekonomisine önemli yük getirebilmektedir6.
Sigaraya baðlý bu zararlarýn azaltýlabilmesi için
Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölgesi’nin 1988
Madrid toplantýsýnda kamuya açýk alanlarda
sigara içilmesini engelleyecek gerekli kanunlarýn
çýkarýlmasý, sigara reklamlarýnýn ve sigara
markalarýnýn adýnýn geçtiði sponsorluklarýn
yasaklanmasý, 18 yaþ altýndakilere sigara
satýlmamasý, sigaradan alýnan vergilerin
artýrýlmasý ve bu vergilerin sigara karþýtý
kampanyalar için kullanýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr 6 . Ülkemizde de bu kararlarýn çoðu
uygulamaya girmiþ olmasýna karþýn, beklenen
baþarýnýn saðlanamadýðý görülmektedir. Yeni
yasal düzenlemeler sonrasýnda sigara tekelleri
stratejilerini deðiþtirmiþ, hedef grup olarak
belirledikleri kadýnlar ve adolesanlar üzerinde
dolaylý kampanyalara baþlamýþlardýr. Örneðin,
1996 yýlýnda Holywood’da üretilen, izleyici
sayýsý en çok 10 filmin hepsinde de hedef
gruplarý etkilemeye yönelik olarak, sigara
içilmesi temasýnýn iþlendiði saptanmýþtýr 7 .
Çalýþmamýzda da görüldüðü þekilde adolesanlarýn yaklaþýk dörtte üçü sigara içmeyi
denemekte, beþte biri ise düzenli olarak sigara
içmektedir. Adolesan yaþta sigara içmeye
baþlayanlarýn eriþkin yaþlarda da düzenli sigara
içicisi olduklarý göz önüne alýndýðýnda, bu
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dönemde sigara karþýtý savaþta çok daha aktif
olunmasý zorunlu görülmektedir.
Adolesan dönemde alkol kullanýmýnýn baðýmlýlýk
ve entoksikasyon riskini artýrdýðý bilinmektedir6.
Alkol baðýmlýlýðý da kazalar, intiharlar ve
cinayetlere zemin hazýrlayan en önemli
faktörlerdendir2. Yýllýk alkol tüketiminin %10
azaltýlmasýyla alkolle ilgili mortalitenin %20,
ölümle sonuçlanan kaza, intihar ve cinayetlerin
%5 kadar azaltýlabileceði öngörülmektedir6. Bu
amaçla, 1995 yýlýnda Paris’te yapýlan Dünya
Saðlýk Örgütü Avrupa Alkol Toplantýsý’nda alkol
tüketiminin azaltýlmasýyla ilgili etkin ve zorlayýcý
kanunlarýn çýkarýlmasý, alkollü içeceklerin vergi
paylarýnýn yükseltilmesi, alkollü içkilerle ilgili
doðrudan veya dolaylý reklamlarýn yasaklanmasý
kararlaþtýrýlmýþtýr6. Ülkemizde de bu uygulamalar yürürlüðe girmiþtir. Buna karþýn,
çalýþmamýza katýlan adolesanlarýn yaklaþýk
yarýsýnýn daha önce alkol içmeyi denediði
görülmektedir. Bu oran ABD verilerine göre
düþük olmakla birlikte, azýmsanmayacak
boyutlardadýr. Alkolle savaþta baþarý kazanan
ülkelerin deneyimlerine bakýldýðýnda, adolesan
dönemde alkol tüketimini azaltmak için en etkin
yöntemlerin alkol fiyatlarýnýn yükseltilmesi ve
legal alkollü içki içme yaþýnýn yükseltilmesi
olduðu görülmektedir6. Ülkemizde de alkol
tüketiminin azaltýlmasý, en azýndan batý
toplumlarýndaki yüksek deðerlere ulaþmasýnýn
engellenmesi için, bunlara benzer basit ancak
etkin politikalarýn kararlý bir þekilde uygulanmasý gerekmektedir.
Fiziksel aktivitelerin bilinen yararlarý yanýnda,
özellikle adolesan döneme özgü sorunlarla
baþedebilmek açýsýndan kendine güvenin ve
akademik baþarýnýn artmasý, kiþilerarasý iliþkilerin güçlenmesi ve depresyon sýklýðýnýn
azalmasý gibi olumlu etkileri vardýr2. Haftada en
az beþ gün ve en az 30 dakika süreyle yapýlabilecek tempolu yürüyüþ gibi orta dereceli fizik
aktiviteler ile bu olumlu etkiler elde edilebilmektedir6. Oysa çalýþmamýzdan elde edilen
verilere göre adolesanlarýn yaklaþýk dörtte
üçünün haftalýk egzersiz süresi yetersizdir.
Beden eðitimi derslerinin de etkin olarak
deðerlendirilemediði dikkati çekmektedir. Tüm
katýlýmcýlarýn beþte biri hiç beden eðitimi
derslerine katýlmadýklarýný belirtirken,
televizyon seyretme ve bilgisayar kullanýmý gibi
inaktiviteye yol açan eylemlerin ise yaygýn
olduðu görülmektedir. Son yýllarda daha sýk
görülmeye baþlanan çocukluk çaðý obezitesinde
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de aktivite azlýðýnýn anlamlý katkýsý olabilir8.
Bunun yanýnda pik kemik kitlesinin oluþumu
bakýmýndan da egzersizin önemi bilinmektedir.
Gençlerimizi daha aktif hale getirmek için
ulaþým, spor, eðlence, kent planlama gibi
alanlarda yeni politikalara gereksinim olduðu
açýktýr. Bu politikalarla günlük aktivite içinde
insanlarýn kendi vücutlarýný daha fazla
kullanmalarý hedeflenmelidir. Örneðin, ev, okul,
mahalle gibi yerlerin uygun düzenlenmesiyle
yürüyüþ günlük aktivitenin doðal bir parçasý
haline getirilebilir.
Adolesan dönemde vücut aðýrlýðýnýn algýlanmasý
ile ilgili sorunlar sýktýr9 . Özellikle kýzlarda
adolesan dönem boyunca gözlenen vücut yað
oranýndaki artýþ ve kalçalardaki geniþleme
þiþmanlýk olarak algýlanabilmektedir9. Çalýþmamýzda da tartýsýný obez olarak algýlayan
kýzlarýn yaklaþýk üçte ikisinin normal, üçte
birinin ise zayýf olduðu saptanmýþtýr, oysa
tartýsýný obez algýlayan erkekler arasýnda hiç
zayýf bulunmamaktadýr. Pubertedeki kýzlarýn
normal deðiþiklikler konusunda aydýnlatýlmalarý
ve fizik geliþimleri konusunda gerçekçi
beklentilerinin olmasýnýn saðlanmasý bu
konudaki sorunlarý azaltabilir.
Günümüzde, çoðu adolesan yað ve tuzdan
zengin “fast-food” türü gýdalarla beslenirken,
meyve ve sebze alýmýnýn yetersiz kaldýðý
görülmektedir4. Oysa güncel bilimsel verilere
göre, meyve ve sebzeler içerdikleri antioksidan,
flavanoid ve fito-östrojenlerin etkisiyle kalp
hastalýklarý ve kansere karþý koruyucu rol
oynamaktadýr6. Hatta bu hastalýklar için “ meyve
ve sebze eksikliði hastalýklarý” tanýmý bile
yapýlmaktadýr6. Çalýþmamýza katýlan adolesanlarýn yaklaþýk yarýsýnýn son yedi gün içinde hiç
meyve yemediði görülmektedir. Dolayýsýyla,
adolesanlarýn diyet alýþkanlýðýný olumlu yönde
etkileyebilecek yöntemlere gerek vardýr.
Ülkemizde bu amaçla aile içinde baþlatýlýp, okul
öncesi dönem, okul dönemi ve eriþkinliði
kapsayan eðitim programlarý baþlatýlmalýdýr. Bu
programlar meyve ve sebze tüketimini artýrmaya
yönelik ücret politikalarý ile veya benzeri
uygulamalarla desteklenmelidir. Avrupa’da
birçok ülkede okullarda süt ve meyve daðýtýmý
yapýlmaktadýr. Ülkemizde de zaman zaman süt
daðýtýmý þeklinde yapýlan bu uygulamanýn kalýcý
hale getirilmesi ve tüm ülkeye yaygýnlaþtýrýlmasý
hedeflenmelidir.
Cinsellik yaþamýn önemli bir parçasý olmasýna
karþýn, cinsel aktivite bazý durumlarda saðlýk
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için riskli olabilir6. Adolesan cinselliði de bu
riski artýran bir faktördür2. Adolesan cinselliði
sadece günümüze ait bir sorun olmamakla
birlikte, ilk cinsel iliþki yaþýnýn giderek düþtüðü
görülmektedir2. Çalýþma grubumuzda cinsel
iliþkide bulunma oraný ABD’deki oranlara göre
daha az olmakla birlikte, korunmasýz cinsel
iliþkide bulunan adolesanlarýn oraný ABD
çalýþmasýndakine göre daha fazla bulunmuþtur.
Bu durumdan olasýlýkla ülkemizde cinsel
eðitimin yetersizliði sorumlu tutulabilir.
Nitekim, çalýþma grubumuzdaki adolesanlarýn
büyük bir kýsmý AIDS konusunda eðitim
almadýklarýný belirtmiþlerdir. Ülkemiz için
özellikle adolesan ve genç eriþkinleri kapsayan
cinsel saðlýk politikalarý ve programlarýna
gereksinim vardýr. Dikkatlice düzenlenmiþ, cinse
göre uyarlanmýþ, güvenlikli cinsel iliþki ve aile
planlamasý kavramýnýn vurgulandýðý eðitim
programlarý uygulamaya sokulmalýdýr.
Adolesan dönemde morbidite ve mortalitenin
azaltýlmasýnda korunma yöntemleriyle baþarý
elde edilebilecek faktörlerin baþýnda kazalar
gelmektedir6. Kazalar içinde de trafik kazalarý
ilk sýrada yer almaktadýr2. Ülkemizde 1996 yýlý
verilerine göre, tüm yaþ gruplarýný kapsayan
ölümlerin %3.3’ü trafik kazalarýna baðlý
bulunmuþtur10. Trafik kazalarýna katkýsý olan
riskli davranýþlar çalýþma grubumuzda da yüksek
oranlarda saptanmýþtýr. ABD’de yasal alkol
kullanma yaþýnýn yükseltilmesi, alkollü araç
kullanýmýna hiç tolerans gösterilmeyen yasal
düzenlemeler yapýlmasý ve kemer takma
zorunluluðunun getirilmesi ile adolesan
dönemdeki trafik kazalarýna baðlý ölümler
azalmaya baþlamýþtýr4. Ülkemizde de benzeri bir
azalma saðlanabilmesi için denetimlerin etkin
yapýlmasý ve cezalara caydýrýcý nitelik
kazandýrýlmasý gerekmektedir. Ayrýca trafik
kazalarýna katkýsý olan karayollarýnýn ve
araçlarýn kalitesi, karayollarýnýn ve yayalara
ayrýlan alanlarýn güvenliði, oyun ve spor
alanlarýnýn düzenlenmesi gibi çevresel faktörlere
yönelik önlemler de yaþama geçirilmelidir.
Ýntihar adolesan ve genç ölümlerinin sýk görülen
nedenlerindendir4. Ýntihar düþüncesine çalýþma
grubumuzda ABD verilerine benzer oranlarda
rastlanmýþtýr. Oranlarýn her iki grupta da çok
yüksek olduðu gözlenmektedir. Ýntihar
düþüncesi kýzlarda anlamlý olarak daha yüksek
olmakla birlikte, intihar eylemi açýsýndan kýz
erkek farký saptanmamaktadýr. Bulgular
adolesan intiharlarýnýn depresyonla güçlü bir
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iliþkisi olduðunu göstermektedir6. Dolayýsýyla,
intiharlarýn azaltýlabilmesi için depresyonlu
adolesanlarýn erken tanýsý ve tedavisi gerekmektedir11. Öncelikle mental saðlýk sorunlarý
tabu olmaktan kurtarýlýp serbestçe tartýþýlabilir
hale getirilmelidir. Saðlýk personeli ve öðretmenler riskli çocuklarý tanýyabilecek þekilde
eðitilmelidirler. Depresyonu ortaya koyan basit
tarama tastlerinden de yararlanýlabilir.

surveyans sistemi yoktur ve öncelikli saðlýk
riskleri ancak tahmin edilmektedir, kesin veriler
yoktur. Kanýmýzca, sorunlarýmýzý tanýyýp gerekli
korunma önlemlerini alabilmemiz için
Türkiye’de de benzer bir surveyans sistemi
uygulanabilir. Çalýþmamýzýn gelecekte tüm
ülkeye yaygýnlaþtýrýlabilecek bir surveyans
sisteminin öncüsü olmasýný umuyoruz.

Adolesanlardaki riskli davranýþlarýn önlenmesinde sektörlerarasý iþbirliði önemlidir.
Adolesan dönem ayný zamanda okul çocukluðu
dönemini de kapsadýðýndan özellikle öðretmenlerin ve saðlýk çalýþanlarýnýn bu döneme ait
sorunlar konusunda eðitilmeleri ve bir
danýþmanlýk sisteminin kurulmasý gereklidir.
Okul temelli saðlýk hizmetleri olarak
özetlenebilecek bu çalýþmalara 1998 yýlýnda
Dünya Saðlýk Örgütü’nün yayýmladýðý bir
bildiride de deðinilmiþ ve okul saðlýðý
hizmetlerinin gençlerin saðlýðýný olumlu yönde
etkileyerek kendilerine güvenlerini artýrdýðý,
yaþam yeteneklerini ve davranýþlarýný olumlu
yönde deðiþtirdiði vurgulanmýþtýr 12 . Bu
hizmetler sonucunda öðrencilerin saðlýklý olmak
için çevreyi ve bedenlerini tanýyarak özbakým
sorumluluðunu almalarý hedeflenmektedir12.
Sosyoekonomik farklýlýklarýn belirgin olduðu
toplumlarda saðlýk hizmetlerinden yararlanamayan çocuklara ulaþma olanaðý saðlayabilmesi açýsýndan da okul saðlýðý hizmetlerinin
önemi büyüktür. ABD’de okul temelli saðlýk
hizmetlerinin uygulanmasý sonucunda öðrencilerin ruh saðlýklarýnýn olumlu etkilendiði, cinsel
aktiviteye baþlama yaþýnýn geciktiði, okul
baþarýlarýnýn ve saðlýk bilgilerinin arttýðý
gözlenmiþtir12. Ülkemizde de okul temelli saðlýk
hizmetlerinin hýzla yaygýnlaþtýrýlmasýnýn
gerekliliði çalýþmamýzdan elde edilen bulgularla
bir kez daha ortaya konmuþtur.

Teþekkür

Türkiye’nin de içinde yer aldýðý Dünya Saðlýk
Örgütü Avrupa bölgesi ülkeleri tarafýndan
kaleme alýnan “Health 21” adlý dökümanda
riskli davranýþlarýn önlenmesine yönelik
hedefler belirlenmiþ ve tüm üye ülkelerin
belirlenen zaman sürecinde bu hedeflere
ulaþmasý öngörülmüþtür6. Bununla birlikte,
ülkemizde henüz ABD’dekine benzer bir

Çalýþma için gerekli izni veren Kocaeli Ýl Milli
Eðitim Müdürlüðü’ne, yardýmlarý için Kocaeli
Anadolu Lisesi, Gazi Lisesi, Derince Lisesi, Özel
Atafen Lisesi, Özel Seymen Lisesi, Etken
Dersanesi yöneticileri ve rehberlik öðretmenlerine teþekkür ederiz.
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