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BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE KORUNMA ÇALIŞTAYI RAPORU 

GİRİŞ 

Bağımlılık, toplumların mücadele ettiği en önemli sağlık sorunları arasında yer 

almaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de madde bağımlılığı hızla artış 

göstermektedir. Özellikle ergen ve genç yetişkin gruplarında yaygın olarak görülen bu 

bozukluk, aynı zamanda toplumların geleceğini de tehdit etmektedir. Uyuşturucu kullanımına 

bağlı olarak ortaya çıkan zararlar, sadece kullanıcı ile sınırlı sağlık sorunlarından ibaret 

değildir. Sağlığa verdiği zararların yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu 

çevreye ve toplumun tamamına yansıyan hukuki, sosyal, ekonomik sorunları da beraberinde 

getirmektedir. Bu yüzden bir taraftan bağımlılığın ortaya çıkmasını önlemeye diğer taraftan 

da tedavi süreçlerini geliştirmeye yönelik uluslararası çalışmalar yürütülmektedir. 

 Birleşmiş Milletler Madde ve Suç Ofisi’nin [UNODC] yayımladığı 2019 Dünya 

Madde Kullanım Raporu’na göre; dünya genelinde 2016 yılında, 15-64 yaş arası yaklaşık 271 

milyon insanın (küresel nüfusun yüzde 5,5'i) uyuşturucu kullandığı, 35 milyon insanın 

uyuşturucu kullanım bozuklukları yaşadığı belirtilmektedir. Rapora göre, 2017 yılında 

yaklaşık 535.000 insan da madde kullanımı ve buna bağlı gelişen hastalıklar nedeni ile 

yaşamını kaybetmiştir.  

 Türkiye’de 2018 yılında, madde kullanımına bağlı sadece tedavi merkezlerine yapılan 

toplam ayaktan tedavi başvuru sayısı 251.593 kişi, yatarak tedavi başvuru sayısı 13.841 

kişidir. Ayrıca 15-24 yaş arasında kullanımın yoğunlaştığı görülmüştür. Yatarak tedavi 

başvuruları incelendiğinde bir önceki seneye oranla %10,7’lik bir artış olduğu da 

izlenmektedir. Ayrıca 2019 yılı Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre 2018 yılında 657 

doğrudan narkotik madde bağlantılı ölüm meydana gelmiştir. 

 Türkiye, coğrafi konumu ve genç nüfusu sebebiyle uyuşturucudan doğrudan etkilenen 

ülkeler arasındadır. Toplumun ve topluma ait kültürlerin geleceğe taşıyıcıları olan 

çocuklarımızın beden ve ruh sağlıklarının korunması ve varsa aksayan yönlerin düzeltilmesi 

yetişkinlerin görev ve sorumluluk alanına girmektedir. Bu sebeple, çocukların sağlıklı 

yetiştirilmeleri, geleceğe yönelik ümit ve kaygı taşıyan her toplumun temel meselelerindendir. 

Toplumların ileriye dönük doneleri olan çocukların, sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması, 

devletlerin de sağlıklı bir sosyal yapıya ve uzun bir ömre sahip olacakları anlamına 

gelmektedir. 

 Bu sebeple 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem 

Planı kapsamında, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları yürütülmekte ve uyuşturucu 



kullanımının önlenmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmektedir. 

Düzenlenen bu çalıştayda da Madde Kullanım Bozukluklarının önlenmesine yönelik bir yol 

haritası çizmek hedeflenmiştir. Türkiye'nin farklı bölgelerinden katılan kamu ve sivil toplum 

kuruluşlarının Madde Kullanım Bozuklukları alanında donanımlı ve gönüllü katılımcıları ile 

ulusal düzeyde gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayın sonuç raporunun, ülkemizde madde 

kullanımının önlenmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalara yol göstermesini ve yardımcı 

olmasını diliyor, çalıştayda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. 

 

 

Çalıştay Düzenleme Kurulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÇALIŞMA GRUPLARI 

1. Madde Bağımlılığında Mevzuat 

2. Bağımlıyı Tanıma, Risk Faktörleri ve Önleyici Çalışmalar 

3. Madde Bağımlılığının Nedenleri 

4. Madde Bağımlılarının Rehabilitasyon Süreci 

5. Madde Bağımlılığında Ailenin Psikolojik Sosyolojik ve Ekonomik Durumu 

6. Madde Bağımlılığının Kişiye, Aileye ve Topluma Zararları 

 



TANIMLAR  

Madde Bağımlılığı: Vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen maddelerin 

kullanılması, bundan dolayı zarar görüldüğü hâlde bu maddelerin kullanımının 

bırakılamamasıdır. 

 

 



KISALTMALAR 

ABD: Amerika Birleşik Devletleri 

AMATEM:  Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi 

BM: Birleşmiş Milletler 

ÇEMATEM: Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi  

ÇİM: Çocuk İzlem Merkezi 

   İŞKUR: Türkiye İş Kurumu 

SAMBA: Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı 

SHM: Sağlıklı Hayat Merkezi 

STK: Sivil Toplum Kuruluşu  

ŞÖNİM: Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi 

TMK: Türk Medeni Kanunu 

UYUMDER: Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği 

YEDAM: Yeşilay Danışmanlık Merkezi  

 

 

 

 

 

 

 

 



BİRİNCİ TARTIŞMA KONUSU: MADDE BAĞIMLILIĞINDA MEVZUAT  

Alt Tartışma Konuları  

1.1. Bağımlılık ile İlgili Mevcut Mevzuat 

1.2. Mevzuatın Güçlü, Zayıf ve Geliştirilmesi Gereken Yönleri 

1.3. Madde Bağımlılığının Önlenmesi Konusunda Uluslararası Yasal Düzenlemeler ve 

Olumlu Uygulama Örnekleri Nelerdir? 

1.1. Bağımlılık ile İlgili Mevcut Mevzuat  

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 3. Kısım 3. Bölümü’nde yer alan Kamunun 

Sağlığına Karşı Düzenlenen Suçlar içerisinde tanımlanan uyuşturucu ve uyarıcı madde imal 

ve ticareti suçunda imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek fiilleri suç olarak sayılmış ve 20 

yıldan 30 yıla kadar hapis ve iki binden yirmi bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür. 

Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa 

arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, 

bulunduran kişi on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli 

para cezası ile cezalandırılır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak 

için özel yer, donanım ve malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak 

önlem alan, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren kişi beş yıldan on yıla 

kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden, bulunduran, 

kullanan kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fakat bu suçtan dolayı 

başlatılan soruşturmada beş yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir 

ve şüpheli hakkında bir yıl süreyle denetim serbestlik tedbiri uygulanır. Gerekli görülmesi 

halinde tedaviye tabi tutulabilir. Kişi erteleme süresi zarfında yükümlülüklerini ihlal ederse 

hakkında kamu davası açılır. Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip 

tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran 

her türlü madde açısından da yukarıdaki madde hükümleri uygulanır. Ancak, verilecek ceza 

yarısına kadar indirilebilir. 

Bağımlı birey, tedavi olmak için hastaneye başvurduğunda AMATEM’e yönlendirilir 

ve kendi iradesiyle tedavi olmak için başvurduğunda adli soruşturma başlatılmaz. 

 

 



1.2. Mevzuatın Güçlü, Zayıf ve Geliştirilmesi Gereken Yönleri 

Mevzuatımızda yer alan konu ile ilgili hükümlerin arzın önlenmesi ve talebin 

önlenmesi hususlarında etkili oldukları tespit edilmiştir. Arzın önlenmesi konusunda 

soruşturma ve kovuşturma aşamalarında nitelikli bir soruşturmanın ve adil yargılanmanın 

önüne geçen durumlar görülmüş, talebin önlenmesi noktasında ise özellikle toplumda 

kullanmanın suç olmadığına ilişkin bir algı olduğu gözlemlenmiştir. Kargo şirketlerinin 

denetlenmesi, ilgili şirketlerde çalışanların adli sicil sabıka kayıtlarının istenmesi, sipariş 

verilen internet sitelerinin tespiti ve ilgili tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu 

kapsamda, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Her ilde uyuşturucu maddenin içeriği 

ile ilgili inceleme yapacak kriminal laboratuvarın bulunmaması soruşturma aşamasını 

zedelemektedir. İncelenmek üzere farklı illere gönderilen maddelerin uzayan raporlama süreci 

sonunda uyuşturucu ve uyarıcı etkilerinin kaybolduğu, adli kolluk görevlileri ve ilgili 

Cumhuriyet Savcıları tarafından ifade edilmiştir. Talibin önlenmesine ilişkin hususlarda 

özellikle kullanma suçunu işleyen kişi hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanma 

sürecinde bazı sorunlar tespit edilmiştir. 5 Mart 2013 tarihli yönetmelikten önce bireysel 

görüşme teşvik edilirken vakaların artması sebebi ile bu yönetmelikten sonra grup 

görüşmeleri teşvik edilmektedir. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde uygulanan SAMBA 

programı bağımlılar nezdinde yetersiz kalmaktadır. Şartlı salıverilme dolayısıyla müdürlüğe 

gelen dosyalar, tutuklama yerine uygulanan adli kontrol sebebi ile gelen dosyalar, uyuşturucu 

ve uyarıcı madde kullanan kişiler hakkında uygulanan denetimli serbestlik prosedürü ve diğer 

iş ve işlemler göz önünde bulundurulduğunda Denetimli Serbestlik Müdürlükleri’nde iş yükü 

çok fazladır. Bağımlılıkla ilgili uzmanlaşmış bir daire veya bölüme ihtiyaç vardır. Denetimli 

Serbestlik tedbirine tabi olan kişinin yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde izlenen yasal 

prosedür caydırıcı olmaktan uzaktır. Türkiye’de yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri arzın 

önlenmesi konusunda yeterli caydırıcılığa sahipken talebin önlenmesi konusunda aynı 

caydırıcılığa sahip değildir.  Toplumun ve özellikle bağımlı ailelerinin sıkça dile getirdiği bir 

konu olan zorunlu tedavi uygulanabilmesi adına gerekli kanuni temel Anayasamızın 58. 

Maddesi’nde açıkça ortaya konmuştur. İlgili maddeye göre gençleri alkol düşkünlüğünden, 

uyuşturucu maddelerden, kumar vb kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için devlet 

gerekli tedbiri almalıdır. Bu noktada Türk Medeni Kanunu’nda yer alan madde 432 hükmü 

yeterli olmadığı gibi uygulama da tedavi etmeye yönelik bir amaç taşımamaktadır. Zorunlu 

tedavi uygulanması noktasında özellikle altyapı eksiklikleri önemli bir engel teşkil etmektedir.  

 



Mevzuatın zayıf yönleri şu şekilde özetlenebilir: 

- Kargo şirketlerinin ve kargolanan ürünlerin denetlenmesi ile ilgili sorunlar, 

- Her ilde kriminal laboratuvarların bulunmaması, 

- Zorunlu tedavi uygulamaları ile ilgili açıklıklar, 

- Denetimli Serbestlik Müdürlükleri’nin iş yükünün azaltılması, 

- SAMBA programının bağımlılar nezdinde yetersiz kalması, 

- Mevzuatta bulunan cezaların işlerliğinin yargısal boyutta sağlanamaması. 

 

1.3. Madde Bağımlılığının Önlenmesi Konusunda Uluslararası Yasal Düzenlemeler ve 

Olumlu Uygulama Örnekleri Nelerdir? 

Dünyada mevzuat olarak ilk uygulamalar ve yasaklar 1900’lerin başında başlamıştır. 

İlk yasak getiren ülkelerden biri ABD’dir. Bunlar bağımlıları tedavi edebilmek için narkotik 

çiftlikleri kurmuşlardır. Bu örnekler diğer ülkelerde de benzer yasa uygulamaları getirmiştir. 

Daha sonra da BM eli ile imzalanan sözleşmelerle birlikte madde bağımlılığı uyuşturucu 

ticareti ve bağımlılığına karşı yaptırımları içeren sözleşmeler imzalanmıştır. Yerel ve BM 

düzeyinde devletlerin ortak çalışması sağlanmıştır. Bağımlılığa karşı ise, çeşitli ülkelerde 

farklı uygulamalar vardır. Örneğin Mısır’da ve Sri Lanka’da suçun yaptırımı idamdır. Ancak 

bu ağır yaptırımlar suçun önüne geçememektedir.  Burada başarıya ulaşan modeller genel 

itibari ile İskandinav ve Avrupa ülkeleridir. Mevzuatlarında bağımlıları suçlu olarak değil, 

mağdur olarak gören bir anlayışla sistemlerini örgütlemişlerdir. Çeşitli kamu kurumlarının 

Adalet, Sağlık, İçişleri ve Aile Bakanlıkları’nın ortak alan projesi ile birlikte mücadelesi 

sağlanmıştır. Ortak alan projesinin temel amacı; sivil toplumu ve aileyi sürecin içerisine dahil 

edip madde bağımlısının rehabilite edileceği koşulları sağlamaktır. Özellikle rehabilitasyon 

sürecinde ve herhangi bir bağımlılık başlamadan önce ebeveyn eğitimine özel önem 

verilmiştir. Bu uygulamalar ülkemizde de hayata geçirilebilir. 

 

 

 

 

 



İKİNCİ TARTIŞMA KONUSU: BAĞIMLIYI TANIMA, RİSK FAKTÖRLERİ VE 

ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR 

Alt Tartışma Konuları  

2.1. Bağımlı kişi kullanıcı/bağımlı olduğunun ayrımına varabilir mi? 

2.2. Bağımlılıkta bireyin fiziksel, psikososyal, bilişsel, davranışsal vb. açılardan maddeye 

yönelmemesi için önleyici olarak neler yapılabilir? 

2.3. Madde kullanımına başlamanın önüne geçmek amacıyla risk gruplarına yönelik yapılması 

gereken çalışmalar nelerdir? 

2.4. Ergenlerde madde bağımlılığının önlenmesinde okul tabanlı koruyucu önlemler neler 

olabilir? 

2.1. Bağımlı kişi kullanıcı/bağımlı olduğunun ayrımına varabilir mi? 

Bağımlılık; maddeyi tekrar kullanma isteğinin oluşması ile psikolojik bağımlılık; 

alışmaya bağlı olarak ve vücutta gelişen fizyolojik istek sonucu ise fiziksel bağımlılık gelişir. 

Çoğunlukla yetişkin kontrolünden uzak, akranlarla birlikte vakit geçirilen denetimsiz 

ortamlarda merak ve arkadaş teklifi ile kullanılan madde ile bağımlılık süreci başlamaktadır. 

‘Bir kereden bir şey olmaz’, ‘Ben bağımlı olmam’, ‘İstersem bırakırım’ düşünceleri ile devam 

eden döngüde kullanıcının öz kontrol, öz bilinç, öz saygı, sosyal bilinç, sosyal saygı 

durumlarında olumsuz değişimler meydana gelmeye başlar ve kişi “Bırakmak zorundayım” 

düşüncesine ulaşır. Maddeye karşı duyulan istekte kontrolün kaybolması ile gelişen süreçte 

kişi artık bağımlı olduğu gerçeği ile yüzleşmektedir. 

2.2. Bağımlılıkta bireyin fiziksel, psikososyal, bilişsel, davranışsal vb. açılardan maddeye 

yönelmemesi için önleyici olarak neler yapılabilir? 

Kurum ve kuruluş bazında risk bölgelerinin tespitine, mücadele haritasının ve 

paydaşların belirlenmesine, yerel eylem planının çıkarılmasına, ailelerin bilinçlendirilmesine 

yönelik Kamu-STK iş birliğinde farkındalık çalışmaları ve bağımlılıkla mücadele eğitimlerine 

önem verilmedir. Bununla birlikte okul çevresindeki park, bahçe ve kafelerin düzenlenmesi, 

tütün ve tütün mamulleri satış noktalarının ve umumi tuvaletlerin denetlenmesi 

önerilmektedir. 

 

 



2.3. Madde kullanımına başlamanın önüne geçmek amacıyla risk gruplarına yönelik 

yapılması gereken çalışmalar nelerdir? 

Parçalanmış veya problemli aileler, akran ve arkadaş grupları, çalışma yerleri (meslek 

grupları), eczaneler, internet kafeler, cezaevinde bulunan ailelerin çocukları, vardiya usulü ile 

işleyen fabrikalarda çalışan ailelerin çocukları, mülteci grupları, taşradaki tarım arazileri risk 

faktörleri içerisindedir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, yerel yönetimlerce buna yönelik 

koruyucu önleyici çalışmalara başlanması önem arz etmektedir. Bununla birlikte temel yaşam 

becerilerinin (öz farkındalık, problem çözme, eleştirel düşünme, kişilerarası beceriler vb.) aile 

ve çocuklara öğretilmesi, aile içi iletişimin iyileştirilmesi, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyet 

alan ve aktivitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

2.4. Ergenlerde madde bağımlılığının önlenmesinde okul tabanlı koruyucu önlemler neler 

olabilir? 

Okul personelinin eğitimler ile bilinçlendirilmesinin, okul içi ve çevresinde okul 

personellerinin tütün ve mamullerinin kullanımı konusunda mevcut hassasiyetlerinin 

artırılmasının, okul güvenlik önlemlerinin sağlanmasının, rehberlik servislerinin içeriklerinin 

gözden geçirilerek gerekli zenginleştirmelerin yapılmasının ve öğrenci velililerine yönelik 

eğitsel çalışmaların planlanmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Öğrencilere yönelik motive ve teşvik edici spor, müzik, resim vb. alanlarda 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, her okulda meslek kurslarının açılması, rol model olan 

bireylerin eğitim kurumlarına daveti ile öğrencilerle buluşturulmasının önleyici faaliyetler 

noktasında verimli olacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ TARTIŞMA KONUSU: MADDE BAĞIMLILIĞININ NEDENLERİ 

Alt Tartışma Konuları  

3.1. Madde bağımlılığında aile içi dinamiklerin rolü nedir? 

3.2. Bağımlılığın önüne geçmek için ne tür çalışmalar yapılabilir? 

3.3. Madde Bağımlılığında fiziksel çevrenin etkisi ne düzeydedir? Düzenlemelerde nelere yer 

verilmelidir? 

3.1. Madde bağımlılığında aile içi dinamiklerin rolü nedir? 

Madde bağımlılığında aile içi dinamiklerin rolü tartışılmış olup, madde bağımlılığına 

neden olan ailesel faktörler aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

• Ebeveynlerin çocuğun yeteneklerinin üzerinde beklenti içine girmesi, 

• Aile fertlerinin birbirleri ile etkili zaman geçirmemesi ve aile içi iletişimin zayıf 

olması, 

• Özellikle ebeveynlerin vardiyalı çalıştığı ailelerde (anne-babanın işçi olması gibi), 

çocuğun evde yalnız kaldığı sürenin fazla olması, 

• Aile bireylerinde madde kullanım öyküsünün varlığı, 

• Ailenin ihmalkar ya da aşırı kuralcı tutumu, 

• Ebeveynlerin çocukla kaliteli zaman geçirmemesi, 

• Çocuğun kendini ifade etmesine olanak sağlayan sportif, sanatsal faaliyetlere 

katılmaması, 

• Ebeveynlerin çocukla ilgili konularda sorumluluğu birbirine bırakması, 

• Ev içinde otorite ve rol model  boşluğunun bulunması, 

• Ailenin çocuğun arkadaş çevresini yeterince tanımaması, 

• Ailede kuralların net olmaması, 

• Ailenin çocuğa uygun başetme becerilerini kazandırmamış olması, 

• Aile yapısındaki dengesizlikler ve tutarsızlıklar, 

• Ailenin madde bağımlılığı konusunda  yeterli bilgiye sahip olmaması, 

• Ebeveynlerin çocuklarının maddeye ulaşabilecekleri ve bağımlı olabilecekleri 

konusunda yeterince endişe duymamaları, 

• Ebevynlerin çocuklarına günlük yaşam aktiviteleri ve ders çalışma konularında baskıcı 

ya da aşırı serbest bir tutum sergilemeleri, 

• Ailenin madde kullanımından geç haberdar olması, 



• Anne-babanın bağımlılık konusunda çocukla sohbet etmemesi, 

• Madde kullanımına yönelik kültürden kaynaklanan mitler, 

• Ailenin madde bağımlılığı konusunda resmi olmayan kaynaklardan bilgi edinmesi, 

• Ailelerin çocukları sosyal faaliyetlere yönlendirmede yetersiz kalması. 

3.2. Bağımlılığın önüne geçmek için ne tür çalışmalar yapılabilir? 

Bağımlılığın önüne geçmek için önerilerimiz: 

Bağımlılığı önlemek için en önemli müdahale, gençlerin madde kullanmaya hiç 

başlamamalarının sağlanmasıdır. Bu nedenle madde bağımlılığı konusunda riskli grupların 

belirlenmesi ve bu grupların önleme politikalarında hedef kitleyi oluşturması gerekmektedir.  

Maddeye ulaşılabilirliğin azaltılması önemlidir. Bu bağlamda yerel yönetimler, bölgelerinde 

maddeye erişimi zorlaştıracak tedbirleri almalıdır. Tütün ve tütün ürünleri tüketilen mekanlar 

sıkı denetim altına alınmalı, gerekirse bu mekanların yenileri açılmamalıdır.  

Madde bağımlılığı konusunda çocuklar erken yaşta bilgilendirilmelidir. Okullarda 

bağımlılıkların bedensel ve zihinsel zararları konusunda ayrıntılı bilgilerin aktarılması gerekir. 

Bu amaçla, ortaokuldan itibaren okul müfredatlarına bağımlılık konusu (açık veya örütülü 

biçimde) dahil edilmelidir. Ergenlere yönelik kapsamlı okul tabanlı eğitim programları 

uygulanmalıdır. Okul öncesi dönemde, ilkokul ve ortaokulda duygu kontrolü ve aktarımı 

konusunda bilgilendirmeler yapılmalı ve öğrencilerin kendini ifade edebilme becerilerinin 

geliştirilmesi sağlanmalıdır. Ergenlere ve ailelerine uygun başetme becerileri öğretilmelidir. 

Ergenlere ‘HAYIR DİYEBİLME’ eğitimi verilmelidir. Akran zorbalığı ile baş edebilmek için 

çocuklar ve gençler güçlendirilmelidir. Öğretmenler, akademik başarı odaklı olmak yerine 

çocuğu ilgi ve becerilerine uygun alanlara yönlendirmelidir. Çocuklar spor, sanat gibi 

faaliyetlere yönlendirilmelidir. 

Ailelere, ergenlik döneminin özellikleri ve bağımlı bireyin özellikleri arasındaki 

ayrımı yapabilmeleri için bilgilendirmeler yapılmalıdır. Ayrıca ailelere, çocukta duygu 

yoksunluğuna yol açabilecek ilgi eksikliğinin bağımlılığa yol açabileceğine dair 

bilgilendirmelerin yapıldığı seminerler düzenlenmelidir. Aileler, evde izledikleri TV 

dizilerinde seçici olmalıdır. Bağımlı çocuğu olan ailelere yönelik psikososyal destek 

programları hazırlanmalıdır. Bu ailelere bağımlı birey ile yaşam öğretilmelidir. 

Yaşlı bireylerde ilaç bağımlılığının önüne geçmek amacıyla bireyin birlikte yaşadığı 

aile bireylerine eğitim verilmelidir. 



Yasalar aracılığıyla yasadışı madde kullanımının caydırıcılığı artırılmalıdır. Bu 

konuda mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Evlilik öncesi eğitimlerin içerisinde 

bağımlılık konuları işlenmelidir. Mahalle muhtarları aile eğitimlerine destek olmalıdır. 

Bağımlı olmuş bireyin tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlaması önemlidir. 

Bireyin bağımlılıktan kurtulması amacıyla aileler tarafından bireyin evlenmeye 

yönlendirilmesi gibi yollara başvurulmamalıdır. Çünkü böyle bir durumda evlilik ile birlikte 

bir başka bağımlı ailesi daha oluşmaktadır.  

Bağımlı bireylerin sosyal uyumunu artırmak, damgalamanın önüne geçmek ve 

toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla konferans, panel, sempozyum gibi eğitim 

programları düzenlenmelidir. Bağımlılığın toplumda en sık karşılaşılan türü olan tütün 

bağımlılığının diğer bağımlılık tiplerine göre ‘daha masum’ya da ‘kabul edilebilir’ olduğuna 

yönelik yanlış inançlar kırılmalıdır. Bu amaçla kamu spotları hazırlanmalıdır. Ülke çapında 

bağımlılık konusunda seferberlik benzeri ortak ve eşzamanlı çalışmalar yürütülmelidir. 

 

3.3. Madde Bağımlılığında fiziksel çevrenin etkisi ne düzeydedir? Düzenlemelerde nelere 

yer verilmelidir? 

Madde bağımlılığında fiziksel çevrenin önemine ve düzenlemelerde nelere yer 

verilmesine yönelik görüş ve önerilerimiz: 

Okul çevresinde (ya da çocuk ve gençlerin vakit geçirdikleri diğer yerlerin çevresinde) 

tütün, alkol vb. maddelerin satışını yapan cafe, büfe, bakkal gibi satış yerlerinin açılmasına 

izin verilmemelidir. Bu tür satış yerlerinin okullara olan mesafesi 100 metreden fazla 

olmalıdır. Keyif verici maddelerin tüketildiği nargile cafe, kahvehane gibi mekanların sıkı 

denetimi sağlanmalıdır. Aynı zamanda bu işletmelerin şehir merkezinden uzakta açılması 

sağlanmalıdır. Bu şekilde, maddeye ulaşılabilirliğin azaltılması yolunda önemli bir adım 

atılabilir. 

Okul çıkışlarında tekli sigara satışlarına müdahale edilmelidir. Sosyoekonomik ve 

sosyokültürel çevre bağlamında riskli maddelerin neler olduğu iyi belirlenmelidir. Okul 

çevrelerinde bulunan ıssız sokaklar, mezarlıklar, parklar vb. yerler aydınlatılmalı ve metruk 

binalar tasfiye edilmelidir. 

Öğrencilerin evlerinin okullarına uzak olması önemli bir çevresel faktör olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin evleri ile okulları arasındaki mesafenin 

kısaltılması amacıyla öğrencilerin evlerine yakın okullarda öğrenim görmelerine özen 



gösterilmelidir. Öğrencilere yönelik kamplar düzenlenerek madde bağımlılığının zararları 

örtülü biçimde programlara dahil edilebilir.  

Özellikle üniversite yerleşkelerinde gençlerin verimli zaman geçirecekleri sosyal 

donatısı güçlü gençlik merkezleri, kültür merkezleri, spor merkezleri ve kütüphanelerin sayısı 

artırılmalıdır. Bu mekanlar, çocukları ve gençleri özendirecek şekilde planlanmalıdır. 

Bağımlı aileye mensup çocukların maddeye erişiminin daha kolay olduğu göz önünde 

bulundurularak, bu çocuklar tespit edilmeli ve bu çocuklara yönelik psikososyal destek 

sağlanmalıdır. 

Bağımlı bireylerin ve ailelerinin damgalanma endişesi nedeniyle sosyal hayata entegre 

olamama durumlarının önüne geçmek amacıyla bağımlılık konusunda eğitici toplumsal 

çalışmalar yürütülmelidir. 

Atık sular üzerinden toksik madde analizleri yapılarak kullanım yoğunluğu olan 

bölgelerin özellikle tespit edilmesi sağlanmalıdır. 

Web üzerinden ve sosyal medya üzerinden satışların önlenmesini amaçlayan 

çalışmalar yapılmalıdır. Bakanlıklar, bağımlılıkla ilgili olarak sosyal medyayı daha etkin 

kullanmalıdır. Sporla uğraşan çocuklar ile ilgili pozitif ayrımcılık politikaları (ulaşımın 

ücretsiz olması gibi) uygulanmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÖRDÜNCÜ TARTIŞMA KONUSU: MADDE BAĞIMLILARININ 

REHABİLİTASYON SÜRECİ 

Alt Tartışma Konuları  

4.1. Türkiye’de madde bağımlılarına hizmet sunan rehabilitasyon merkezlerinin sayısı ve 

sunulan hizmetlerin içeriği yeterli midir? Nasıl geliştirilebilir? 

4.2. Bağımlı bireylere tedavi sonrası iş ve meslek rehabilitasyonu kapsamında ne tür hizmetler 

sunulmaktadır ve sunulan hizmetler yeterli midir? 

4.3. Bağımlı ailelerinin yardım ve destek alabilecekleri tedavi kurumları hakkında bilgi 

düzeyleri yeterli midir? Bu konuda bilgi düzeylerini artırmak için neler yapılmalıdır? 

4.4. Rehabilitasyon sürecine ailenin katılımını artırmak amacıyla neler yapılabilir? 

4.5. Rehabilitasyon sürecinde aileye psikososyal destek verilmekte midir? Geliştirilmesi için 

neler yapılabilir? 

4.1. Türkiye’de madde bağımlılarına hizmet sunan rehabilitasyon merkezlerinin sayısı ve 

sunulan hizmetlerin içeriği yeterli midir? Nasıl geliştirilebilir? 

Türkiye’de AMATEM’ler toplam 28 merkezde bulunmakta olup, toplam 732 yatak 

kapasitesine sahiptir. ÇEMATEM’ler ise toplam 7 merkezde bulunmakta olup toplam 100 

yatak kapasitesine sahiptir. Bunların dışında rehabilitasyon hizmetleri sunan özel merkezler 

mevcuttur. Sözü edilen merkezlerde; arınma süreci, bağımlılığın bireyler ve aileler tarafından 

kabul edilmesinin sağlanması, değerler eğitimi gibi medikal olmayan destek hizmetleri 

sunulmaktadır. 

Türkiye’de geniş çaplı 2 adet rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Birincisi, Isparta 

UYUMDER (ücretsiz); ikincisi ise Balıkesir Kurtuluş Vakfı (ücretli) olup bu merkezlerde 

detox uygulaması yapılmaktadır.  

Madde bağımlılığı ile ilgili rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi için; 

• ALO191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’nın bilinirliğinin 

artırılması, 

• Uyuşturucu madde alışverişinin önlenmesi amacıyla UYUMA Uygulaması’nın 

tanıtımının sağlanarak kullanımının yaygınlaştırılması, 

• Tüm merkezlerde standart bir tedavi planının oluşturulması ve bu rehabilitasyon 

birimlerinin ortak çatı altında toplanması, 

• AMATEM ve ÇEMATEM istatistiksel verilerinin kamuoyu ile paylaşılması, 



• YEDAM istatistiksel verilerinin kamuoyu ile paylaşılması, 

• AMATEM ve ÇEMATEM tedavi sürecinden sonra destek sağlayan uyum 

merkezlerinin kurulması ve illerde yaygınlaştırılması, 

• Psikososyal danışma merkezlerinin kurulması, 

• Manevi destek programlarının uygulanması (İstanbul YEDAM Örneği) 

 

4.2. Bağımlı bireylere tedavi sonrası iş ve meslek rehabilitasyonu kapsamında ne tür 

hizmetler sunulmaktadır ve sunulan hizmetler yeterli midir? 

Bağımlı bireylerin tedavi sonrası karşılaştıkları temel sorun işsizlik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. AMATEM ve ÇEMATEM’lerde tedavi sonrası iş ve meslek rehabilitasyonu 

sunulmamakla birlikte; dernekler tarafından tarım, hayvancılık ve el işleri vb. konularda 

beceri geliştirilmeleri sağlanmaktadır. Tedavi sürecinde üretilen ürünler kooperatiflerce 

satılmakta, kazanılanlar çalışanlara pay edilmektedir. 6 ay sonra tedavi süreci bitince kişiler iş 

ve meslek anlamında açıkta kalmaktadır. Sunulan hizmetler yeterli değildir. Halk Eğitim, 

İŞKUR, belediyeler aracılığıyla sonraki süreç desteklenebilir. Yasalarla zorunlu bağımlı 

çalıştırılma yüzdesi belirlenebilir. 

4.3. Bağımlı ailelerinin yardım ve destek alabilecekleri tedavi kurumları hakkında bilgi 

düzeyleri yeterli midir? Bu konuda bilgi düzeylerini artırmak için neler yapılmalıdır? 

Bağımlı ailelerinin bilgi düzeyi yeterli değildir. Kişideki ‘madde bağımlılığı belirtileri’ 

ile ilgili değişikliklerin farkedilmesine yönelik olarak, farkındalık artıcı ve özendirici olmayan 

profesyonel kamu spotları ve eğitimler düzenlenmelidir. Bu konuda ergenlere verilecek eğitim 

ile ailelere verilecek eğitimin içeriği farklı olmalıdır. Özellikle ebeveynler ve rehber 

öğretmenler bu eğitimlerin hedef kitlesi olmalıdır. Kamu spotları bağımlılık konusunda 

nereden yardım alınabileceğini cevaplamalıdır (ALO191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma 

ve Destek Hattı). Rehber öğretmenler veli toplantılarında küçük spot bilgilerle bilgi aktarımı 

yapmalıdır. Uyuşturucu madde alışverişinin önlenmesi amacıyla UYUMA Uygulaması 

tanıtılmalıdır. Bağımlı bireylere ev ziyaretleri yapan SHM’lerdeki ilgili kadroların artırılarak 

daha çok eve ulaşılması sağlanmalıdır. Bağımlılar ve aileler aynı deneyimlerden geçmiş 

kişilerle bir araya getirilerek grup terapileri düzenlenmelidir. 

 

 



4.4. Rehabilitasyon sürecine ailenin katılımını artırmak amacıyla neler yapılabilir? 

Rehabilitasyon sürecine ailenin katılımını artırmak için; toplum bilincini geliştirecek 

önleyici çalışmaların (sevgi) artırılması sağlanmalıdır. Bağımlılığın öncelikle bir tercihten 

ziyade bir hastalık olduğu aileye anlatılmalıdır. Maddeden uzaklaşmanın aile içi ilişkilerle 

doğrudan ilişkili olduğu konusunda aile bilgilendirilmelidir. Aile içinde alarm durumlarında 

(ölüm, travma vb.) rehabilitasyon merkezlerine derhal ulaşmanın önemi aktarılmalıdır. Bu 

sorumluluk aileye verilmelidir. Ailelere çocuğun mevcut durumu anlatılmalı, kabullenmesi 

sağlanmalı ve aileye etkin mücadele eğitimleri verilmelidir.  

4.5. Rehabilitasyon sürecinde aileye psikososyal destek verilmekte midir? Geliştirilmesi için 

neler yapılabilir? 

Rehabilitasyon sürecinde aileye psikososyal destek verilmektedir. Ancak bu desteği 

alan aile sayısı artırılmalıdır. Desteklerin alanında uzman psikolog, sosyal çalışmacı vb. 

tarafından verilmesi ve ilgili destek alınacak merkezlerin uluslararı örnekler incelenerek 

ulaşımı kolay, ücretsiz, bilgi gizliliği sağlayan (ifşa edilme korkusu olmadan) ve aileye güven 

veren özellikte olması gerekmektedir. Ailelere ve bağımlı bireylere ‘değerler eğitimi’ desteği 

verilebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEŞİNCİ TARTIŞMA KONUSU: MADDE BAĞIMLILIĞINDA AİLENİN 

PSİKOLOJİK SOSYOLOJİK VE EKONOMİK DURUMU 

Alt Tartışma Konuları  

5.1. Türkiye’de bağımlılığın bir aile hastalığı olduğu göz önünde bulundurulduğunda 

bağımlılık sonrası aile bireylerinde (anne-baba, eş, çocuklar vb.) sık karşılaşılan psikolojik, 

sosyolojik ve ekonomik sorunlar nelerdir? 

5.2. Bağımlı ailelerinde, çocukları korumak amacıyla hangi uygulamalar yapılmaktadır? 

Bağımlılığın çocuklar üzerindeki psikolojik (ihmal, istismar, duygusal ve fiziksel şiddet vb.) 

etkilerini en aza indirmek için neler yapılabilir? 

5.3. Bağımlı ailesinde kadının eş ve anne rolleri nedeniyle kadınları güçlendirmek ve bilgi 

düzeylerini artırmak için ne tür çalışmalar yapılabilir? 

5.4. Toplumsal düzeyde bağımlı ailelerine yönelik damgalanmanın önüne geçilmesi amacıyla 

ne tür çalışmalar yapılmadır? 

5.1. Türkiye’de bağımlılığın bir aile hastalığı olduğu göz önünde bulundurulduğunda 

bağımlılık sonrası aile bireylerinde (anne-baba, eş, çocuklar vb.) sık karşılaşılan psikolojik, 

sosyolojik ve ekonomik sorunlar nelerdir? 

Psikolojik sorunlar: 

• İnkar, 

• Öfke, 

• Tükenmişlik, 

• Depresyon, 

• Duygusal karmaşa, 

• Sosyal izolasyon, 

• Bağımlı bireyi kabul etme veya reddetme, 

• Bağımlı bireyin kardeşlerinden uzaklaştırılması, 

• Bağımlı bireyle iletişim kurmaya ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorunlar 

yaşama, 

• Özgüvenin düşmesi, stresle baş etmedeki yetersizlik gibi kırılganlık belirtileri. 

 

 



Ekonomik sorunlar: 

• Bağımlı birey kabul edildiğinde ekonomik olarak tükenme, 

• Bağımlı birey reddedildiğinde ise ortaya ekonomik bir sorun çıkmaması, 

• Ailenin birikimlerinin madde temini için harcanmasından kaynaklanan ekonomik 

kayıplar, 

• Madde kullanım sonucunda hem kullanıcıda hem ailesinde ortaya çıkan bulaşıcı 

hastalıkların ve psikolojik sorunların tedavisi için yapılan harcamalardan kaynaklanan 

ekonomik kayıplar,  

• Ailenin tüm enerjisini madde kullanımı sorununa yoğunlaştırması sonucunda çalışma 

ve ekonomik gelir getirme sorunları, 

• Ailenin mahkeme ve yargılama sürecindeki ekonomik kayıpları. 

Sosyolojik sorunlar: 

• Evliliğin sona ermesi, 

• Çatışmalar, 

• Ebeveynlerden birinin aileyi terk etmesi, 

• Fiziksel, ekonomik, psikolojik şiddet deneyimleri, 

• Düzensiz bir aile ortamının oluşması (çocukları ve eşleriyle ilgilenmeme), 

• Evliliğin mutsuz bir hale bürünmesi ve sonucunda bitmesi durumunda bağımlı 

çocukların tamamen desteksiz kalmaları, 

• Uyuşturucu kullanımının ve satımının bazı ailelerde bir yaşam şekli haline gelmesi 

durumunda çocuklar için büyük bir risk teşkil etmesi ve çocukların şuça teşvik 

edilmesi, 

• Bağımlı ailesinin sosyal çevresinden dışlanması. 

5.2. Bağımlı ailelerinde, çocukları korumak amacıyla hangi uygulamalar yapılmaktadır? 

Bağımlılığın çocuklar üzerindeki psikolojik (ihmal, istismar, duygusal ve fiziksel şiddet vb.) 

etkilerini en aza indirmek için neler yapılabilir? 

• Çocuğun ihmal ve istismarının önlenmesi yönünde çalışmaların yapılması, 

• Çocuğun ihmal ve istismarı söz konusu olduğunda çocuğun aileden alınması gibi 

yaptırımların uygulanması,  



• Özellikle kız çocukların bağımlı olması durumunda cinsel istismar ve/veya madde 

temini için cinsel deneyimler yaşanması gibi durumlarla karşılaşıldığı için bu konuya 

ilişkin koruma ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, 

• Bağımlılık merkezlerinde destek gruplarının oluşturulması, özellikle madde 

kullanmayı bırakmış bireylerle görüşmelerinin sağlanması bireyleri güçlendirecektir. 

5.3. Bağımlı ailesinde kadının eş ve anne rolleri nedeniyle kadınları güçlendirmek ve bilgi 

düzeylerini artırmak için ne tür çalışmalar yapılabilir? 

• Kadınların psikolojik, fiziksel, ekonomik şiddete maruz kalmaları söz konusu 

olabileceği için öncelikle kadınların korunması,  

• Kadınların etkili başa çıkma yöntemlerini kullanmaları yönünde desteklenmesi, 

• Kadınlara duygularını ifade edebilme gücünün kazandırılması, 

• İhmal veya istismar durumunda ilgili mercilere başvurma ve kendini koruma, kadın 

destek kuruluşlarına başvurabilme konularında destek verilmesi gerekmektedir. 

5.4. Toplumsal düzeyde bağımlı ailelerine yönelik damgalanmanın önüne geçilmesi 

amacıyla ne tür çalışmalar yapılmadır? 

Bağımlılık ile mücadele için birçok kurum dolaşmak zorunda kalan aileler 

damgalanmakta ve toplum tarafından dışlanmaktadır. Bu nedenle bağımlılıkla ilgili tek bir 

merkez kurulduğunda ve bütün müdahaleler tek bir merkezden yürütüldüğünde bu tür 

damgalama sorunlarının azalacağı öngörülmektedir. 

Sonuç olarak; Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun bir Bağımlılıkla Mücadele Merkezi 

kurulmalıdır. Bu merkez aşağıda belirtilen özellikleri içermelidir: 

-Merkezde çalışan danışmanlar bağımlık konusunda deneyimli olmalıdır. 

-Merkez çalışanları gönüllülük esasına göre seçilmelidir. 

-ŞÖNİM, ÇİM gibi merkezlerle işbirliği içinde çalışılmalıdır. 

-Her ilde bir merkez kurulmalıdır. 

-Bütün resmi kurumlarla işbirliği içinde çalışılmalı ve bağımlı birey saptandığında 

kurumlardan direkt olarak bu merkeze yönlendirilme yapılmalıdır. 

-Bağımlı bireyin rehabilitasyon sürecinin tamamı (tanı, takip, tedavi) bu merkezden 

yürütülmelidir. 

-Bağımlılıkla ilgili tüm eğitimler bu merkezden koordine edilmelidir. 

 

 



ALTINCI TARTIŞMA KONUSU: MADDE BAĞIMLILIĞININ KİŞİYE, AİLEYE VE 

TOPLUMA ZARARLARI 

Alt Tartışma Konuları  

6.1. Madde bağımlılığının bireye fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik zararları nelerdir? 

Bireye, bu sorunların farkına varması ve değişime karar verebilmesi için nasıl destek 

olunabilir? 

6.2. Madde bağımlılığının aile bireyleri üzerinde yarattığı ruhsal, sosyal ve ekonomik sorunlar 

nelerdir? Aile bireylerine bu sorunlarla baş etme ve yardım arama konusunda nasıl destek 

olunabilir? 

6.3. Madde bağımlılığının kamu düzenini bozucu etkileriyle (yasal sorun, şiddet, hırsızlık, 

cinayet, trafik kazası gibi) başa çıkmak için ne tür uygulamalar yapılmalıdır? 

6.1. Madde bağımlılığının bireye fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik zararları nelerdir? 

Bireye, bu sorunların farkına varması ve değişime karar verebilmesi için nasıl destek 

olunabilir? 

 Fiziksel Zararlar: 

• Beyin hücrelerinin yıkımı, 

• Organlarda işlev bozukluğu, 

• Fiziksel görünüşün değişmesi (aşırı zayıflama, vücudun çeşitli bölgelerinde morluklar, 

göz bebeklerinde değişiklik vb.), 

• Bağışıklık sisteminde zayıflama, 

• Hastalık ve enfeksiyonlara açıklık, 

• Fiziksel aktivitelere odaklanamama, 

• Güç kaybı, 

• Koordinasyon bozukluğu, 

• Zehirlenme, 

• Sindirim sistemi belirtileri (bulantı, kusma, iştahsızlık, bağırsak hareketlerinin 

değişmesi vb.), 

• Gençlerde yaşıtlarına oranla gelişme geriliği, 

• Hareketlerde belirgin yavaşlık, 

• Öze dönük saldırganlık belirtileri (jilet yaraları, sigara yanıkları vb.). 



Ruhsal  Zararlar: 

• Çeşitli ruhsal bozukluklar (depresyon, anksiyete, algı bozukluğu vb.), 

• Amaçsızlık, 

• Yalnızlık hissi, 

• Anlaşılamama duygusu, 

• Değersizlik hissi, 

• Saldırganlık, 

• Yoksunluk döneminde ortaya çıkan belirtiler (öfke nöbeti, yoksunluk krizi vb.), 

• Öze dönük saldırganlık isteği (intihar vb.), 

• Uyumun bozulması, 

• Bilinç bulanıklığı, 

• Ahlaki değerlerde bozulmalar (doğru-yanlış kriterlerinin karışması), 

• Olumsuz etkilere açıklık, 

• Bilinçli farkındalığın azalması, 

• Ümitsizlik hissi, 

• Olumsuz algılama eğilimi, 

• Kötümser düşünceler, 

• Problem çözme becerisinde düşüş, 

• Karar verme becerilerinde yetersizlik. 

Sosyal Zararlar: 

• Okul ve /veya iş yaşamında başarısızlık, 

• Statü kaybı, 

• Sosyal ilişkilerde bozulma, 

• Antisosyal gruplara dahil olma, 

• Toplumsal dışlanma, 

• İletişim bozuklukları, 

• Sağlıklı arkadaşlıklar kuramama, 

• Madde temini için ekonomik kaynak elde etmek adına toplum tarafından kabul 

edilmeyen ahlaka aykırı davranışlar sergilemek (fuhuş vb.). 

 

 



Ekonomik Zararlar: 

• İş kaybı, 

• İş bulamama, 

• İşi sürdürmede başarısızlık, 

• Verimsiz çalışma alışkanlıkları, 

• Borçlanma, 

• Geliri yönetememe, 

• Madde temini için suç işleme (hırsızlık, madde satma, aracı olma vb.), 

• Mevcut kaynaklarını madde temini için elden çıkarma. 

Bireyin bu sorunların farkına varması ve değişime karar verebilmesi için; 

• Bireyi damgalamadan ve suçlamadan dinlemek, 

• Madde kullanımının bir bozukluk olduğunu vurgulamak, 

• Tedavisinin mümkün olduğunu belirtmek, 

• Aile içi iletişimi güçlendirmek, 

• Bireye temel yaşam becerileri kazandırmak (karar verme, muhakeme, kendini 

yönetme, bilinçli farkındalık, kaynakları yönetme becerileri vb.), 

• Bireyin güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmasını sağlayarak kişiye özgü yaklaşımlar 

sergilemek, 

• Olumlu modellerden destek almak, 

• Koşulsuz sevgi göstermek, 

• Aidiyet hissi kazandırmak, 

• Kendini değerli hissetmesini sağlamak; bunun için potansiyelleri doğrultusunda başarı 

yaşantıları deneyimleyebileceği koşullar sunmak (iş, sanat, spor vb.), 

• Akran rehberliği hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak, 

• Aile içi etkinlikleri artırmak, 

• Madde kullanımına yol açan faktörleri belirleyerek bunlarla mücadele etmek, 

• Uzman desteği almasını sağlamak gerekmektedir. 

 

 



6.2. Madde bağımlılığının aile bireyleri üzerinde yarattığı ruhsal, sosyal ve ekonomik 

sorunlar nelerdir? Aile bireylerine bu sorunlarla baş etme ve yardım arama konusunda 

nasıl destek olunabilir? 

Ruhsal Zararlar: 

• Aile içi çatışmaların artması ve buna bağlı huzursuzluklar, 

• Aile içi iletişim problemleri, 

• Aile bireylerinde rol değişimleri ve buna bağlı kayıplar, 

• Ebeveynlerde depresif belirtiler, 

• Ebeveynlerde suçluluk hisleri, 

• Mutsuzluk, ümitsizlik, çaresizlik hisleri, 

• Aile bireylerinin birbirinden uzaklaşması, 

• Aile bireylerinde ruhsal bozukluklar. 

Sosyal Zararlar: 

• Sosyal izolasyon (hem ailenin kendini yalıtması hem de çevrenin aileyi dışlaması), 

• Aile bağlarının zayıflaması, 

• Sosyal rollerin değişmesi, 

• Aile bireylerinin damgalanması, 

• Aile birlikteliğinin bozulması, 

• Aile içi şiddet, 

• Ailenin çevreyle ilişkilerinde farklılaşma, 

• Antisosyal grupların etkisine girme, 

• Aile bireylerinin sorumlulukları yerine getirememesi, 

• Uyumun bozulması. 

Ekonomik Zararlar: 

• Ailenin kaynaklarını uygunsuz kullanması, 

• Ailenin gelirinin düşmesi, 

• Borçlanma, 

• Geçim sıkıntısı, 

• Artan masraflar, 

• Temel ihtiyaçlarının karşılanamaması, 



• İş kaybı, 

• Gelir elde etmek için uygunsuz yollara başvurmak. 

Aileye  nasıl destek  olunması gerektiği konusundaki önerilerimiz: 

• Ailelerin madde konusunda bilinçlendirilmesi, 

• Ailelere yardım amaçlı ulaşabilecekleri kurumlar hakkında bilgi verilmesi, 

• Uzman desteğinin sağlanması, 

• Görmezden gelinmemesi, 

• Çözüm odaklı yaklaşımların benimsenmesi, 

• Bağımlı kişi tedavi sürecine dahil edilinceye kadar geçen süre içerisinde 

uygulanacak prosedür için yasal düzenlemelerin yapılması, 

• Ailenin asgari geçim koşulları için kamu desteğinin sağlanması, 

• Aile içi ilişkileri güçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Ana-baba eğitim faaliyetlerinin artırılması, 

• Gerekli durumlarda aile bireylerinin sosyal çevrelerini değiştirilmelerine olanak 

sağlayacak faaliyetlere yönlendirilmesi, 

• Bağımlı ailelerine psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulması, 

• Bağımlılık konusunda toplumsal bir bilinç oluşturulması, 

• Bağımlı ailesine toplumsal destek sağlanması, 

• Sivil toplum örgütlerinin etkinlik alanının artırılması. 

6.3. Madde bağımlılığının kamu düzenini bozucu etkileriyle (yasal sorun, şiddet, hırsızlık, 

cinayet, trafik kazası gibi) başa çıkmak için ne tür uygulamalar yapılmalıdır? 

• Madde kullanımına ilişkin devlet politikalarının oluşturulması, 

• Önleme ve müdahale programları için maddi kaynak ayrılması, 

• Güncel yasal düzenlemelerin yapılması, 

• Madde üretimi, temini, kullanımı ve satışı konusunda caydırıcı yasal düzenlemelerin 

yapılması, 

• Bağımlı bireylerin topluma kazandırılması için gerekli düzenlemelerle istihdam 

oranının artırılması, 

• Bağımlı kişi tedavi sürecine dahil edilinceye kadar geçen süre içerisinde uygulanacak 

prosedür için yasal düzenlemelerin yapılması, 

• Farklı kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde çalışılması, 



• Risk gruplarında sağlıklı izleme faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Bağımlı kişi ve ailesine süreç içerisinde uzman desteği ve takibinin sağlanması,   

• Sosyal faaliyet olanaklarının artırılması ve alternatiflerin oluşturulması, 

• Etkinlik alanlarına ulaşılabilirliğin sağlanması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

  

 


