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DEĞERLİ AKSARAYLILAR, SEVGİLİ ÇOCUKLAR 

İnsan ded�ğ�m�z varlık et ve kem�kten yapılmış �ç�ne b�rde 

ruh eklenm�ş tanrının yaratmış olduğu en kutsal varlıktır. 

İnsan kend�n�n önüne b�r tek çocuğunu koyar. Etrafındak� 

herkes�  kıskanan herkesten üstün olmak �steyen bu 

varlık b�r tek evladı kend�nden üstün olunca zevk
 alır gururlanır. En çok onun başarıları �le duygulanır 
sev�n�r yada en çok ona üzülür.
 
Çocuk dünyaya geld�ğ� zaman pırıl pırıldır nötrdür. İşlenmeye hazır b�r hammadde g�b�d�r.
B�zler anne baba çevre bu çocuğu ya topluma faydalı b�r �nsan hal�ne get�r�r�z ya da çocuğu sah�ps�z 
bırakıp dünya yaşam acımasız değ�rmen�n gözüne bırakır b�r canavar hal�ne get�r�r�z. En değerl�m�z
ded�ğ�m�z varlık b�r anda felaket�m�z hal�ne gel�ver�r.
 
En kıymetl�m�z ded�ğ�m�z geleceğ�m�z çocuklarımız çok ağır b�r tehd�t altındadır. Sanay�leşmen�n 
get�rd�ğ� köyden kente göç hareketler� toplumu köylerden koparmış, köy toplumunun en öneml� özell�ğ� 
otokontrol s�tem�n� ortadan kaldırmıştır. Hızla b�reyleşen toplum yalnız kontrol ed�lmeyen ve a�le 
kavramından uzaklaşmış çocuklar terör örgütler�n�n mafya t�p� yapılanmaların kolay para kazanma 
hırsı  �ç�nde olan k�ş�ler�n açık hedefi hal�ne gelm�şt�r.  
Sanay�leşmen�n get�rd�ğ� kentleşme ve b�reysel toplum yapısı konusunda b�zden 20 yıl �ler�de olan  
Avrupa Şu an Ülkem�z� tehd�t altına alan Uyuşturucu madde bağımlılığı sorununu b�zden 20 yıl önce 
yaşamış Önce a�le kavramını kaybetm�ş sonra gençl�ğ�n� y�t�rm�ş hasta adam hal�ne gelm�şt�r. B�zler bu 
sonu yaşamak �stem�yorsak, Avrupa'ya bakmalı ve kend�m�ze dersler çıkarmalıyız.
Bu mantıkla Uyuşturucu �le Mücadele etmen�n �lk ve en öneml� ayağı A�ley� korumaktır. Bunun dışında
 Toplumu değerler�m�z d�n�m�z ve m�ll� şuurumuzla yoğurmaktır. B�l�nmel�d�r k�  Uyuşturucu madde ve 
 bağımlılığı �le mücadele aynı zamanda terörle mücadele olması hesab� �le M�ll� b�r mücadele m�l� 
 b�r duruş �nanmış olduğumuz d�n�n aklı başında �nsanlar �stemes� neden� �le d�n� b�r duruştur.

 Hem m�ll� b�r duruş olarak hem de d�n� b�r duruş olarak gördüğümüz Uyuşturucu madde bağımlılığı �le 
 mücadele etmek amacı �le kurduğumuz kurucu genel başkanı olduğum Uyuşturucu �le Mücadele ve   
Eğ�t�m Derneğ� �k� yaşına g�rm�ş ve almış olduğu b�zlere gurur vermekted�r.
 
 Son söz olarak Sevg�l� gençler s�zler bu ülken�n geleceğ�s�n�z hep�n�z b�rer Türk Bayrağısınız bayrağı
 lekelemey�n. Damarlarınızdak� as�l kanı k�rletmey�n .Saygı �le hep�n�z� gözler�n�zden öpüyorum.
 
Mahmut Esk�l 
Uyuşturucu �le Mücadele ve Eğ�t�m Derneğ� Kurucu Genel Başkanı
Kapadokya Gazetec�ler Cem�yet� Başkanı
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  Bağımlılıkla mücadelede en öneml� yaş 14-18 yaş arasıdır,bu dönem 
çocuklar �ç�n ergenl�ğe 
geç�ş dönem� c�ns�yet hormanunun �nsan vucuduna  etk�s� �le fiz�ksel  ruhsal 
ve davranışsal
değ�ş�kl�kler�n meydana geld�ğ� dönemd�r.A�leler ve öğretmen arkadaşlarım 
çocuklarda fiz�ksel
davranışları nasıl anlayışla tak�p ed�yorsa ruhsal ve davranışsal 
değ�ş�kl�kler�de aynı şek�l
de anlayışla empat� kurarak tak�p etmel�d�r.
  Bu dönem çocuklar �ç�n k�ml�k ed�nme konum ed�nme akran davranışlarını 
takl�t etme meraklı 
ve özgür olma davranışları dönem� olmakla çocuğun bulunduğu çevre,a�len�n 
�lg�s�zl�ğ� çocukları
r�sk almaya daha yatkın suça daha mey�ll� bağımlılık yapan madde ler�n 
başlangıcı �ç�n çocukları 
daha müsa�t hale get�rmekted�r.
 ÇOCUK AVUÇ İÇİNDEKİ BİR KUŞ GİBİDİR,SIKARSAN BOĞULUR GEVŞEK BIRAKIRSAN UÇAR VE 
GİDER.
  Gençler�n madde ye başlamalarının en öneml� neden� çevre bağımlı anne baba ve meraktır.Buna 
karşılık çocuğun en öneml� koruyucuları �se �lg�l� anne baba ve öğretmenlerd�r.Bağımlılık yapan 
madde kullanımı yaşı ülkem�zde hızla düşmekted�r.Bağımlılık hem beyn� hem davranışları etk�leyen
b�r hastalık olarak kabul ed�l�r en öneml� özell�ğ� �se önleneb�l�r ve tedav� ed�leb�l�r olmasıdır.
Bu nedenle madde kullandığına şah�t olunan yada madde kullandığından şüphelen�len çocuğa yapılacak
en büyük kötülük çocuğu dışlamak olacaktır.Bu durumda çocuğa yapılacak en faydalı davranış çocuğu
sah�plenmek empat� kurarak konuşmak olacaktır.
  Tamamen baskılayıcı, yargılayıcı, ayıplayıcı,kural koyucu b�r tavrın yanlış olduğu kadar çocuğu 
tamamen serbet ve gevşek bırakmakta yanlıştır.Annen�n babanın ve öğretmen�n çocukla empat� kurab�l
mes� çocukla karşılıklı olarak konuşab�lmes� onun yaşına �neb�lmes� ve ben sen�n yanındayım sen� 
anlıyorum g�b� cümlelerle çocuğa duyulan sevg�n�n h�ssett�r�lmes� öneml�d�r.Çocuk kontrol ed�l�yor
�se b�le bu çocuğa h�ssett�r�lmemel� çocuğun hataları yüzüne vurulmamalı akranları �le karşılaştırma
yapılmamalıdır.
  Eşler b�rb�r�n� suçlamak yer�ne ortak b�r akıl gel�şt�r�p o yönde davranışlarını serg�lemel�ler” 
 “Anne-baba hayal kırıklığına veya çares�zl�ğe kapılmamalı. 'Ben sen� bunun �ç�n m� yet�şt�rd�m? 
Artık her şey b�tt�, evladım �flah olmaz' g�b� düşüncelerle kend�n� boğmamalı. Umutla 'Evet bağımlı
olmuş ben�m evladım ama bunun tedav�s� mümkün. B�rl�kte yol alab�l�r�z. Bunun �ç�n de ben�m onun 
yanında olmam şart' düşünces�yle hareket etmel�. Öfkes�n� kontrol etmel�, genc�, çocuğunu aşağılamamalı,
suçlamamalı ve özell�kle bu öfke hal�ndeyken uç kararlar almamalı. Örneğ�n 'Artık sen� okuldan alıyorum'
g�b� 'Sen�n okul hayatını b�t�r�yorum' g�b� 'Sen�n harçlıklarını kes�yorum' g�b� çocuğu daha sıkıştıracak
daha boğacak kararlar almamalı. Her şeyden önce açık olmak, sam�m� olmak sorunu çözmek �ç�n açılacak 
kapının anahtarıdır.
  Anne baba davranışları kadar okulda öğretmen ve �darec�ler�n davranışları madde ve çocuk arasındak� 
bağı d�rek olarak etk�ler.Öğretmen arkadaşlarımız mutlaka çocuğun ergenl�k davranışları �le madde 
kullanımı sonrası davranışları ayırt etmel�ler ayrı değerlend�rmel�ler.Madde kullanmış b�r çocuk �le
konuşmak �ç�n mutlaka çocuğun kullanmış olduğu madden�n etk�s�n�n geçm�ş olmasını beklemel�ler.Ayrıca
Çocukla konuşmak �ç�n kend�ler�de ps�koloj�k olarak hazır olmalılar.Kullanılacak yanlış b�r kel�me 
çocuğa göster�lecek s�n�rl�l�k hal� ve ş�ddet çocuğu madde bataklığının �ç�ne �tecekt�r.
  End�şeler�n�, korkularını, bu konuşmada çocukla paylaşmaktan kaçınmalılar. Özell�kle çocuğu, genc�
et�ketlemekten, 'Artık sen bağımlı oldun, artık sen yoldan çıktın, sen�n kurtuluşun yok' g�b� sıfatlar
kullanmaktan kaçınmak şart. En öneml�s� de kend�m�z� genc�n yer�ne koymayı başarab�lmel�y�z. 
Onun yer�ne koyarak, onu anlamaya, onun korkularını, end�şeler�n�, onun yaşantısını algılamaya 
çalışmalıyız.
B�r uzman yardımı almak �ç�n tedav� konusunda genc� �kna etmeye çalışmalıyız. K�ş�n�n bağımlılıktan 
kurtulab�lmes� ve tem�z kalma sürec�n� başlatab�lmes� �ç�n çocuğa destek olunmalı.
  Çocuğun bağımlı olduğunu kabul etmes� bunun da b�r hastalık olduğunu kabullenmes� tedav�ye başlamsı
�ç�n olmazsa olmaz şarttır.
En Başta ded�ğ�m�z g�b� Çocuklar avucunuzun �ç�ndek� kuş g�b�d�r,sıkarsanız boğar öldürürsünüz gevşek 
bırakırsanız avucunuzun �ç�nden uçar kaçar.
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 Tüm dünyada olduğu ülkem�zde de uyuşturucu madde 
bağımlılığı konusunda etk�n b�r yol �zlenmekte ve b�rçok uygulama farklı 
alanlarda kend�n� göstermekted�r. Bu alanların belk� de en öneml�s� ve 
mücadelen�n temel dayanağı hukuk normlarıdır. Hukuk kuralları �le 
yasaklar konulur ve bu yasakları �hlal edenler �ç�n ceza� müeyy�deler de 
y�ne yasalar �le yer�ne get�r�l�r. Temel düzenleme olan anayasa �le 
bel�rt�ld�ğ� üzere, kanunsuz suç ve ceza olmaz ve kanunun suç 
saymadığı eylemler ceza olarak kabul ed�lemez. Bu nedenle, 
uyuşturucu madde ve bağımlılığı �le mücadelede de �lk öncel�kle mevcut 
yasal düzenlemelerden bahsetmek gerekmekted�r.
Hukuk� süreç hakkında g�r�ş yaparken dünyada uygulanan hukuk� 
süreçten bahsetmekte fayda vardır. Dünya ülkeler�n�n bazılarında 
uyuşturucu madde kullanımı kısmen olsa da serbest bırakılmış 
vaz�yetted�r. Bu ülkelere örnek olarak ABD, Hollanda, Peru ve 
Kolomb�ya ülkeler�n� örnek olarak göstereb�l�r�z. Bu ülkeler�n serbestl�k 
uygulamasına karşın ülkem�zde �se uyuşturucu madde kullanımı �ç�n tav�z ver�lmemekte ve hukuk� 
müeyy�deler uygulanmaktadır.
Türk�ye'de Yasal Çerçeve
Türk�ye'de uyuşturucu �le mücadele alanında hazırlanan temel kanun� düzenlemeler alttak� başlıklar 
çerçeves�nde �nceleneb�l�r:
 26.09.2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- TCK Md. 188 Uyuşturucu veya uyarıcı madde �mal ve t�caret�,
- TCK Md. 190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak,
- TCK Md. 191 Kullanmak �ç�n uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya 
bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak,
- TCK Md. 192 Etk�n p�şmanlık,
- 12.06.1933 tar�hl� ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddeler�n Murakabes� Hakkında Kanun ve 03.06.1986 
tar�hl� ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlg�l� Kanun.
Ceza mevzuatımızda uyuşturucu madde kullanımı, bu maddeler�n �mal veya t�caret�, uyuşturucu 
madde kullanımın kolaylaştırılması ve özend�r�lmes� g�b� bağlantılı eylemler�n tümü ceza yaptırımına 
bağlanmıştır. Ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı maddeler� kullanmak ya da kullanmak �ç�n bulundurmak 
suçlarında cezalandırmaya alternat�f olacak uygulamalar gel�şt�r�lm�şt�r. Bunlar, k�ş� hakkında erteleme 
kararı ver�lmes� ve erteleme süres� zarfında tedav� ve/veya denet�ml� serbestl�k tedb�r� uygulanmasıdır. 
Ceza mevzuatımızda uyuşturucu madde kullanımı, bu maddeler�n �mal veya t�caret�, uyuşturucu 
madde kullanımının kolaylaştırılması ve özend�r�lmes� g�b� bağlantılı eylemler�n tümü ceza yaptırımına 
bağlanmıştır.

Türk�ye'de ve Dünyada Uyuşturucu �le Mücadele K�ş� erteleme süres� �çer�s�nde kend�s�ne yüklenen 

yükümlülükler� �hlal ett�ğ�nde ya da tekrar uyuşturucu kullandığında, bu kez �k� yıldan beş yıla kadar 

hap�s cezası �stem�yle hakkında kamu davası açılmaktadır. Uyuşturucu suçları �ç�n etk�n p�şmanlık 

uygulamasına da 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 192 �nc� maddes�nde yer ver�lm�şt�r. Daha etk�n ve 

caydırıcı b�r cezalandırma s�stem�n�n kurulması açısından ceza artırımı uygulamaları gel�şt�r�lm�şt�r: 

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma suçunun cezası önce 1 yıldan 2 yıla kadarken 2 yıldan 5 yıla 

çıkarılmıştır. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan k�ş�ler hakkında 5 yıllık süre �çer�s�nde b�rden fazla 

denet�ml� serbestl�k kararı ver�lmes�n�n önüne geç�lm�şt�r. Bunlara ek olarak; uyuşturucu ve uyarıcı 

madde t�caret� suçunun cezası 5 yıldan 15 yıla kadarken 10 yıldan 20 yıla çıkarılmış, uyuşturucu ve 

uyarıcı madden�n çocuğa ver�lmes� veya satılması durumunda �se hap�s cezasının 15 yıldan az 

olmaması sağlanmıştır. Son olarak sentet�k kannab�no�d ve türevler�, cezada artırım konusu olan 

maddeler arasına alınmıştır. 3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlg�l� Kanun ve Haşhaşın Ek�m�, 

Kontrolü, Toplanması, Değerlend�r�lmes�, İmhası, Satın Alınması, Satılması, İhracı ve İthal� Hakkında 

Yönetmel�k kapsamında; B�rleşm�ş M�lletler Teşk�latı denet�m�nde dünyada yasal ana üret�c� olarak 

Türk�ye, H�nd�stan, Avustralya, Fransa, İspanya ve Macar�stan olmak üzere altı ülkede tıbb� amaçlı 

haşhaş ek�m� yapılmaktadır. Türk�ye'de haşhaş ek�lecek yerler Bakanlar Kurulu'nca bel�rlen�r. 
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Bu yöreler�n dışında ne maksatla olursa olsun haşhaş ek�lmes� yasaktır. Ek�m� yapılan haşhaş, 
yukarıda bel�rt�len kanun ve yönetmel�k hükümler�ne göre kontrol altına alınır ve denet�m� Toprak 
Mahsuller� Ofis� ve kolluk güçler� tarafından yapılır. Kenev�r yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n �z�n ver�len yerler, �l veya 
�lçe müdürlükler�ndek� tekn�k personel tarafından ek�mden hasada kadar devamlı kontrol altında 
tutulmakta ve bu yerlerde amaca yönel�k yet�şt�r�c�l�k yapılıp yapılmadığı �zlenmekted�r. Yet�şt�r�c�l�k �zn� 
ver�len bölgeler dışında yapılan kenev�r yet�şt�r�c�l�ğ� �l veya �lçe müdürlükler� ve mahall�n kolluk b�r�mler� 
tarafından b�rl�kte �zlen�r. Tesp�t� hal�nde 2313 sayılı kanun hükümler�ne göre �mha ed�l�r ve konu adl� 
merc�lere �nt�kal ett�r�l�r.

Ülkem�zde uygulanan yasal düzenlemeler bel�rtt�ğ�m�z şek�lded�r. Ancak bu mücadelen�n uluslar arası 
b�r boyuta ulaşması daha etk�n b�r mücadele yapılab�lmes�ne olanak sağlamaktadır. Bütün ülkeler�n 
uyuşturucuyla mücadelede en üst sev�yede gerekl� planlama, koord�nasyon ve denet�m� sağlamak 
amacıyla çeş�tl� yapılar oluşturdukları görülmekted�r.

Türk�ye'de de bu bağlamda Adalet Bakanlığı, Emn�yet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Narkot�k Suçlarla 
Mücadele Da�re Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sah�l Güvenl�k Komutanlığı, Gümrük ve 
T�caret Bakanlığı, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, A�le, Çalışma Sosyal H�zmetler Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı, D�yanet İşler� Başkanlığı, Toprak Mahsuller� Ofis� Genel Müdürlüğü (TMO), Adl� Tıp 
Kurumu, Mal� Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), Türk�ye İlaç ve Tıbb� C�haz Kurumu (TİTCK) ve 
Yeş�lay g�b� b�rçok kurum uyuşturucuyla mücadelede çok öneml� görevler yer�ne get�rmekted�r. 
Kurumların görev ve sorumluluk alanları, yasalar ve kurumlar arası yapılan protokollerle bel�rlenm�şt�r.

Bu bağlamda, ülkem�z uyuşturucu alanında uluslararası �şb�rl�ğ�n� sağlamakla yükümlü olan 
kuruluşların çalışmalarına da her aşamada öneml� katkılarda bulunmaktadır.

- BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofis� (Un�ted Nat�ons Office for Drugs and Cr�me-UNODC) �le 
yakın b�r �şb�rl�ğ� yürütülmekted�r. Türk�ye, UNODC'ye yapmakta olduğu gönüllü katkıları yıllık 
800.000,- ABD Dolarına çıkartarak, Ofise en çok katkıyı sağlayan ülkeler�n arasında yer almaktadır.

- Türk�ye ayrıca, Avrupa Konsey� çerçeves�nde oluşturulan ve “Pomp�dou Grubu” olarak anılan, üye 
ülkeler�n uyuşturucuyla mücadeleden sorumlu üst düzey görevl�ler�n�n katıldığı �st�şare ve eşgüdüm 
mekan�zmasına dah�l olup, çalışmalarına etk�n b�ç�mde katılmaktadır.

- Güneydoğu Avrupa İşb�rl�ğ� G�r�ş�m� (SECI) Sınıraşan Suçlarla Mücadele Merkez�, Ekonom�k İşb�rl�ğ� 
Teşk�latı (EİT), Karaden�z Ekonom�k İşb�rl�ğ� Teşk�latı (KEİ) g�b� bölgesel kuruluşlar bünyes�nde 
uyuşturucu �le mücadele amacı �le yapılan çalışmalarda da Türk�ye'n�n b�lg� ve deney�mler�nden 
yararlanılmaktadır.

Dünyada uyuşturucu pazarı hızla büyürken Türk�ye, uyuşturucuyla mücadelede uluslararası arenada 
d�kkat çeken başarılara �mza atmaktadır. 2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu'na göre Türk�ye'de Avrupa 
B�rl�ğ�'n�n toplamından daha fazla MDMA (ecstasy) yakalaması gerçekleşt�r�lm�şt�r. Türk�ye'de 
gerçekleşt�r�len MDMA yakalaması, 8.6 m�lyon tabletle bütün Avrupa B�rl�ğ�'nde yapılan toplam 
yakalama m�ktarının üzer�nde olduğu g�b� b�r öncek� yıla göre de �k� katına çıkmıştır.

Uyuşturucuya karşı ver�len mücadele aynı zamanda terör örgütler�n�n en büyük finans kaynağına 
yönel�k b�r mücadeled�r. Bu mücadelen�n etk�n b�r şek�lde yürütülmes�, b�rçok terör örgütünün finans 
kaynağının ve �şlevsell�ğ�n�n azalmasında en büyük katkıyı sağlayacaktır. Bu sebeple narko-terör�zm, 
kara para aklama ve yasadışı uyuşturucu t�caret� suçları �le mücadelede uluslararası �şb�rl�ğ� büyük 
önem taşımaktadır. Türk�ye �ç�n uyuşturucu t�caret� açısından mücadele ed�lmes� gereken en öneml� 
örgüt �se PKK'dır. Mücadele aslında sadece uyuşturucu madde �le mücadele değ�l aynı zamanda 
terörle mücadeled�r. Çünkü bölücü örgütler uyuşturucu pazarı üzer�nden hem para hem de m�l�tan 
kazanmaktadır. Bu bataklık �ç�nde yüzen gençler� kend� mensubu hal�ne get�rmekted�r. Ayrıca 
uyuşturucu �le tanışan b�r genç günün b�r�nde mutlaka hukuk� yaptırım �le karşılaşmakta, artık sabıkalı 
b�r b�rey olan bu k�ş�n�n devlette �st�hdamı mümkün olmadığından, örgüt artık bu k�ş�y� kend� emeller� 
�ç�n çok rahat kullanab�lmekted�r. Bu nedenle hukuk� yaptırımların uygulanması özell�kle de örgütler 
�ç�n hem ekonom�k hem de m�l�tan kazandırma faal�yetler�n�n ortadan kalkması anlamına gelmekted�r.
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Bu b�lg�ler�n ardından son olarak da, uyuşturucu madde konusunda hukuk� düzenlemeler�n karşılığı 
olarak bu yaptırımlar net�ces� �şlem gören ve ceza alan k�ş� sayısını da bel�rtmekte fayda vardır.

Ülkem�zde, cezaevler�nde toplam 208 b�n 457 hükümlü 55 b�n 574 k�ş� tutuklu, toplam 264.031 k�ş� 
bulunmaktadır. 264.031 k�ş� sayısı cezaevler�nde bulunan toplam k�ş� sayısıdır. Bu sayı �çer�s�nden suç 
ayrımına göre b�r tasn�f yapıldığında �se;
- 55 b�n uyuşturucu suçundan,
- 40 b�n hırsızlık suçundan,
- 25 b�n k�ş� �se c�nayet suçundan,
- 24 b�n dolandırıcılık suçundan,
- 22 b�n yaralama suçundan,
- 5 b�n k�ş� c�nsel saldırı suçundan,
- 24 b�n de d�ğer suçlardan…
cezaev�nde bulunmaktadır. Görüldüğü üzere, cezaevler�nde kalanların neredeyse 1/5'� uyuşturucu 
madde suçundan dolayı ya tutukludur, yada hükümlüdür. Bu rakam b�le uyuşturucu madden�n kaç 
�nsanın geleceğ�n� kararttığını gözler önüne sermekted�r. Bu rakamların en asgar�ye �nmes� ve 
ülkem�zde uyuşturucu madden�n tümüyle sona ermes� en büyük d�leğ�m�zd�r.

UNUTULMAMALIDIR Kİ, BİR İNSANI MAHKEMELER, POLİS YA DA KANUN MADDELERİ DEĞİL 
UYUŞTURUCU MADDELER MAHKUM YAPAR…
Saygılarımla…
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• Madde kullanımına bağlı her yıl yaklaşık 200000 ölüm 

(UNODC2014) 

Madde bağımlılığı tüm dünya ülkeler�n�n karşı karşıya olduğu en öneml� sorunlardan b�r�s�d�r. Bu sorun 

Türk�ye'de son yıllarda özell�kle genç nüfusta artmakta ve bu artış, yakın gelecekte Türk�ye'n�n en 

öneml� sorunlarından b�r�s�n�n madde bağımlılığı olab�leceğ�n� göstermekted�r. Madde kullanımı 

sorununun çözümünde yardımcı olab�lecek en uygun programların önleme ve erken müdahale 

programları olduğu b�ld�r�lmekted�r.

Önleme programlarının başarılı olab�lmes� �ç�n 

• R�sk altındak� çocuk ve ergenler�n saptanması, 

• Hang� b�reysel ve çevresel faktörler�n adölesan çağında madde kullanımı açısından r�sk 

oluşturduğunun ya da koruyucu olduğunun  tesp�t� gerekl�d�r.

Madde bağımlılığı sadece sağlık boyutu olan tek boyutlu b�r konu değ�ld�r. Madde bağımlılığının sağlık 

dışında, kamusal, sosyal, hukuk� ve �dar� b�rçok yönü vardır.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞININ ÖNLENMESİNDE AİLE BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Kanıta dayalı a�le becer�ler� eğ�t�m programlarının, hemş�re-ev z�yaret� programlarından sonra çocuklar 

ve ergenler arasında madde kullanımını önlemen�n en etk�l� yolu olduğu bulunmuştur. Bu programlar 

tüm a�ley� hedeflemekte ve ebeveynlere çocuk akt�v�teler�n�n �zlenmes� ve denet�m�, �let�ş�m ve yaşa 

uygun sınırlar koyma konusunda becer� gel�şt�rme olanakları sunmaktadır. Çocuklar �let�ş�m becer�ler�n� 

öğren�r ve her oturumun sonunda a�leler b�r a�le b�r�m� olarak yen� becer�ler uygulamak �ç�n b�r araya 

gel�rler. 

Bu programlar a�len�n �şley�ş�n�, organ�zasyonunu, �let�ş�m�n� ve k�ş�lerarası �l�şk�ler�n� gel�şt�r�r ve alkol-

uyuşturucu kullanımını azaltma, okula daha fazla bağlanma ve akadem�k performans, çocukluk 

depresyonu, saldırganlığı azaltma, çocuğun sosyalleşmes� g�b� çocuk ve ergenler �ç�n b�rden fazla 

olumlu sonuç aldığı bulunmuştur. 

Ayrıca bu programların mal�yet-etk�n olduğu bulunmuştur.

ASP çalışanlarının yeterl� sayıya gelmes� öneml�d�r. 

OKULLARDA YAŞAM BECERİLERİNE DAYALI UYUŞTURUCU EĞİTİMİ

Uzun zamandır okullar, önleme faal�yetler� �ç�n b�rçok çocuğa ve ergene ulaşması �ç�n öneml� b�r ortam 

olmuştur. Okullarda alkol, tütün ve madde kullanımı konusunda okullarda çalışan tüm öğrenc�ler� ve 

personel� kapsayan yazılı b�r pol�t�ka olması öneml�d�r. Avrupa Uyuşturucu Bağımlılığını Önleme (EU-

DAP) programı başarılı şek�lde hal� hazırda devam etmekted�r. (ülkem�z �ç�nde değ�l) 

Okullarda yaşam becereler�n� gel�şt�rmek �ç�n öncel�kle gençlerde;

• Gençl�ğe güvenmek ve gençler�n �ns�yat�f almasını desteklemek

• Organ�ze şek�lde toplum gönüllüğü (akt�v�stl�k) konusunda gençler� cesaretlend�rmek 

• Gençler�n değ�ş�me açık olmasına müsaade etmek. Poz�t�f eğ�l�ml� gençler� teşv�k ve takd�r 

etmek. Toplumda ön plana çıkarak etk�nl�kler� gel�şt�rmek 

• B�lg� b�r�k�m� oluşturarak konuşan ve tartışa b�r gençl�k gel�şt�reb�lmek gerekl�d�r.
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GENÇLERİN UYUŞTURUCUYA BAŞLAMASINI SAĞLAYAN ETKENLER ŞUNLARDIR:

PSİKİYATRİK HASTALIKLAR VE MADDE KULLANIMI

DEHB kalıtımsal, b�yoloj�k ve ps�koloj�k özell�kler� neden�yle alkol-madde ve s�gara bağımlılığıyla 

yakından �l�şk�l� b�r bozukluktur.Çocukluğunda DEHB olan b�reylerde alkol bağımlılığı r�sk� yaklaşık 10 

kat artmaktadır.Madde bağımlılığı tedav�s� alanlarda DEHB sıklığı normal�n 3 katıdır.

DEHB'n�n erken tanınarak tedav�ye başlanması �ler�k� yıllarda bağımlılık gel�şmes�n� önlemek �ç�n son 

derece öneml�d�r.Bugüne kadar yapılmış b�l�msel araştırmalarda doktor kontrolünde met�lfen�dat 

kullanan DEHB olan çocuklarda met�lfen�dat bağımlılığı gel�şmed�ğ� net olarak göster�lm�şt�r. Kısacası 

DEHB'n�n tedav�s�nde met�lfen�dat kullanımı bağımlılık yapmadığı g�b�, DEHB olan b�reyler �ç�n var 

olan alkol-madde bağımlılığı r�sk�n� ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır.

Madde kullanımları c�dd� ps�k�yatr�k hastalıklara yol açar. Bunlar:

• Anks�yete bozuklukları (sosyal anks�yete, yaygın anks�yete, pan�k bozukluk vb) , 

• Duygudurum bozuklukları (depresyon, b�polar bozukluk vb) , 

• Ps�kot�k bozukluklar (ş�zofren�, ş�zoaffekt�f bozukluk vb), 
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• Dikkat eksikliği hiperak�vite bozukluğu 

• Davranım bozukluğu 

• An�sosyal kişilik bozukluğu 

• İs�smar mağdurları 

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ÜLKEMİZDEKİ FAALİYETLER

• 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Başbakan Yardımcısı Başkanlığında 11 Bakanın ka�lımıyla 

“Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK)” oluşturulmuştur.

• Narko�k Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın raporlarında narko�k olayların sıklığı yıllar içinde 

drama�k ar�ş göstermiş�r.

• Yanı sıra MEB, ASPB, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, RTÜK, Yeşilay önemli katkılar 

sağlamaktadır.  
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 Ergenl�k dönem�ndek� r�skl� davranışlar, ergenler�n hastalık ve 
ölüm oranlarını bel�rleyen en öneml� faktördür. B�z�m Çalışmanın 
amacıda, Aksaray �l merkez�ndek� l�se öğrenc�ler�n�n r�skl� 
davranışlarını ve �l�şk�l� faktörler� bel�rlemekd�. 
Araştırma, kes�tsel t�pte b�r saha araştırmasıdır. Araştırmanın 
evren�n�, Aksaray �l merkez�nde öğren�m gören l�se öğrenc�ler� 
oluşturdu. Ver�ler yapılandırılmış b�r anket formu �le öğrenc�ler�n kend� 
kend�ne doldurması sağlanarak onbeş okuldan toplandı. Çalışmaya 
3761 öğrenc� dah�l ed�ld�. 
Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre ergenl�k; 10 �le 19 yaşlar 
arasında c�dd� fiz�ksel ve ps�koloj�k değ�ş�mler�n olduğu b�r dönemd�r. 
Çocuklar üç �le beş yıl �ç�nde er�şk�n vücut ölçüler�, b�yoloj�k 
olgunlaşma ve üreme potans�yel�n� kazanırken daha uzun süre �ç�nde 
ps�kososyal gel�ş�m�n� tamamlamaktadır. Bu dönem ergenler�n; duygu, düşünce ve davranışlarını 
gel�şt�rmeye çabaladığı, fizyoloj�k ve ps�koloj�k yönden değ�ş�mler�n yaşandığı, sosyal olgunluğa 
hazırlandığı ve sıkıntılı ve çalkantılı b�r dönemd�r. K�ml�k oluşma sürec� �le b�l�şsel gel�ş�m�n hızlanması, 
duygulardak� yoğunlaşma, karşı c�nsle olan �l�şk�ler, meslek seç�m�, ebeveynlerden ayrılma g�b� 
b�reyselleşme çabalarından dolayı zorluklar yaşanmaktadır. 
Günümüzde çoğu ergen, sağlıklı yet�şk�nl�ğe geç�ş yapsa da; pek çok ergen önleneb�l�r kaza, �nt�har, 
ş�ddet, ham�lel�k neden�yle erken ölmekte ya da bulaşıcı veya kron�k hastalıklar �le başetmek zorunda 
kalmaktadır. Ergenler�n davranışları bulundukları dönem� ve gelecektek� davranışlarını etk�lemekted�r. 
Yet�şk�nl�ktek� b�rçok c�dd� hastalık ergenl�k dönem�nden köken almaktadır. Örneğ�n tütün kullanımı, 
HIV dah�l c�nsel yolla bulaşan hastalıklar ve kötü beslenme alışkanlıkları ergenler�n �lerleyen 
yaşamlarında hastalık ya da erken ölüme yol açab�lmekted�r. 
Olayların sonuçlarını çok fazla �rdelemed�kler� �ç�n ergenler r�sk alma davranışları serg�led�ğ� 
b�ld�r�lmekted�r. R�skl� davranışlar, d�rek ya da dolaylı olarak ergenler�n sağlığını etk�leyerek olumsuz 
sonuçlara neden olab�lecek davranışlardır. 
Ergenl�k dönem�n� erken, orta ve geç olmak üzere 3 evreye ayrılmaktadır.
2.2.1. Erken Ergenl�k (10-13 yaş) 
· Bu yaş gurubunda bulunan ergen , hızla gel�şen fiz�ksel değ�ş�m�n�n şaşkınlığı ve end�şes� �ç�nded�r. 
· Bedensel �maj �le aşırı �lg�lenme vardır ve “çocuk” k�ml�ğ�nden çıkmaktadır. 
· A�le �le �l�şk�ler�nde bağımsız olmak �ster ve A�len�n otor�tes�ne karşı gelme eğ�l�m� vardır
.Bu dönemde soyut düşünce kavramı gel�şmeye başlamaktadır.
. S�gara, alkol ve d�ger maddeler� deneyeb�lmekted�r.
. Erken ergenl�k, “Ergenl�k fırtınası” olarak b�l�nen dönemd�r. Erken ergenl�k dönem�nde görülen 
sorunlarının er�şk�n dönemdek� ps�kopatoloj�ler �ç�n r�sk oluşturab�leceğ� b�ld�r�lmekted�r. Özell�kle a�le 
desteğ�n� �y� alan ergenler bu dönem� daha az karışıklık yaşayarak tamamlamaktadır.
2.2.2. Orta Ergenl�k (14-16 yaş) 
· Bu dönem Ergenler�n ,anne-babadan ayrılma, farklı b�r b�rey olma ve bunu kabul ett�rme �steğ�n� 
yoğun olarak yaşamaktadır. Bağımsızlık �çgüdüler� z�rveded�r. 
· Sebep ve uzun vadel� sonuç �l�şk�ler� kurab�lseler de fiz�ksel gel�ş�m�nden dolayı kend�n� güçlü 
h�ssetmes� neden�yle r�skl� davranışlara eğ�l�m olmaktadır. 
. Beden ve görünümle �lg�l� aşırı uğraşları olab�lmekted�r.
· Ebeveynlerden ruhsal olarak ayrılma sonucunda üzüntü dönemler� yaşayab�lmekted�r. 
Bu dönemde adölesanın baskı altında kalmasıyla gel�ş�m�n�n ger�led�ğ�, hem b�reyselleşmen�n hem de 
duygusal yakınlığının desteklenmes�yle �se sürec�n en �y� şek�lde gel�şt�ğ� b�ld�r�lmekted�r. 
2.2.3. Geç Ergenl�k (17-19 yaş) 
· Bu dönemde ergenler, daha sağlam k�ml�k yapısı gel�şmekted�r. K�ml�k gel�ş�m� ve bağımsızlık �ç�n 
göster�len çabanın son dönem�d�r. 
· Ergenler bu dönemde, k�ş�sel saygınlık ve kend�ne güvene önem vermekted�r. 
Ahlak�, d�n� ve c�nsell�kle �lg�l� değer yargıları oluşmuştur. Sosyal kurum ve kültürel gelenekler� kabul 
etme eğ�l�m�nded�rler. 

.“K�ml�k, rol ve sosyal sorunların b�rb�r�n� etk�lemes�ne bağlı olarak olumlu ya da olumsuz olarak 

değ�şkenl�k bütünleşmes�” evres� olarak b�ld�r�lmekted�r. Erken, orta ve geç ergenl�k evreler�, ergen�n 

bulunduğu yaşa göre karşılaştığı gel�ş�msel sorunlarla �lg�l� genel b�lg�ler vermekted�r. Her dönem b�r 

ERGENLERDE RİSK ALMA DAVRANIŞLARI
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öncek� gel�ş�m dönem�nde elde ed�len kazanımlarla şek�llen�p b�r sonrak� gel�ş�m dönem� �ç�n basamak 
oluşturmaktadır.
Ergenler�n yaşam tarzları ve r�sk algıları; geçm�ştek� deney�mler� ve sosyal çevreler� tarafından 
Ergenler�n hızlı gel�şen fiz�ksel ve ps�kososyal değ�ş�mler�ne uyum sağlamakta zorlanab�lmekte ve bu 
dönemde yaşanan sorunlar davranışlarını etk�leyeb�lmekted�r. Ergenler�n, kend�ler�n� �spatlamak, 
ortama uyum sağlamak g�b� nedenlerden dolayı r�skl� davranışları ben�mseyeb�ld�kler� görülmekted�r.
 Pek� R�skl� Davranışlar Nelerd�r?
3.1. Yeters�z ve Denges�z Beslenme Davranışları 
Ergenler�n, genell�kle bes�n değer� düşük y�yecekler� terc�h ederler ve sonucunda ş�şmanlık ve aşırı 
zayıflık durumlarıyla karşılaşab�l�rler. Bu yaş grubunda fiz�ksel görünümle çok �lg�len�ld�ğ� �ç�n d�yet 
yapma sık görülmekted�r. Bu amaçla aç kalma, kusma ve �laç kullanma g�b� sağlıksız yöntemlere 
başvurulab�lmekted�r. Sağlıksız yöntemler sonucunda büyüme gel�şme ger�l�ğ� ve anoreks�ya nervoza 
ya da bul�m�ya nervoza g�b� ps�kopatoloj�ler ortaya çıkab�lmekted�r.
3.2. Yeters�z F�z�ksel Akt�v�te 
F�z�ksel akt�v�ten�n bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan gelecek yaşantı üzer�ne etk�ler� vardır. Kasların 
güçlenmes� ve dayanıklılığının artmasını, vücut koord�nasyonunda gel�şmeye, vücut esnekl�ğ�n�n 
artması g�b� kas-�skelet s�stem� üzer�ne olumlu etk�ler�n�n olması; kan basıncını düzenlemes�, damar 
hastalığı r�sk�n� azaltması, metabol�zmayı hızlandırması, depresyon ve kaygı bozukluğunu azaltması 
fiz�ksel akt�v�ten�n sağlık üzer�ne olumlu etk�ler�ndend�r.
Ülkem�zde 2010 yılında 12-14 yaş grubunda %56.2's�n�n, 15-18 yaş grubunda �se %57.8'�n�n son b�r 
haftada h�ç egzers�z yapmadığı bel�rlenm�şt�r. Ülkem�zde 2013 yılında yapılan başka b�r araştırmada 
13-18 yaş arası ergenler�n %26.1'�n�n h�ç spor yapmadığı bel�rt�lm�şt�r.
3.3. İsteml� ve İstems�z Yaralanmalara Neden Olan Davranışlar 
Ergenler�n toplumsal kurallar ve otor�te �le mücadele etme, er�şk�n roller�n� deneme, yaşıtlarının 
akt�v�teler�ne katılma g�b� durumlar yaralanmaların görülmes�ne neden olmaktadır.
Türk�ye Hastalık Yükü Çalışması 2004'e göre �steml� ve �stems�z yaralanmalara bağlı ölüm hızı b�nde 
0.4 olarak b�ld�r�lm�şt�r. İsteml� ve �stems�z yaralanmaların yaş grubuna göre dağılımına bakıldığında 
en fazla 15-29 yaş grubunda (%40) ölüme sebep olduğu görülmekted�r. Ülkem�zde 2013 yılında �se 
trafik kazası sonrasında 10-20 yaş gençlerde 398 ölümün  ve 52544 yaralanmanın  meydana geld�ğ� 
b�ld�r�lm�şt�r.
3.3.1. Trafik �le İlg�l� Davranışlar
B�reyler�n ps�kososyal yapısı ve yaralanma sırasındak� ruhsal durumları kazalara öneml� derecede 
hazırlayıcı faktördür. Ülkem�zde sürücü belges� alma yaşı 18 olmasına karşın daha küçük yaştak� 
ergenler�n kazalara sürücü olarak karıştıkları görülmekted�r.
3.3.2. Ş�ddete Yönel�k Davranışlar 
Dünyada gençler�n temel ölüm nedenler�n�n başında ş�ddet olayları gelmekted�r. Ş�ddet 
davranışlarının ergen yaş grubunda artış göstermes�n�n neden� dürtü kontroller�n�n daha zor olması, 
arkadaş gruplarının etk�s�n�n daha bel�rg�n olmasından kaynaklandığı bel�rt�lmekted�r. Ş�ddet 
davranışına yönelmede b�yoloj�k, gel�ş�msel, genet�k, çevresel, ps�kososyal ve kültürel pek çok 
faktörün etk�leş�m� etk�l� olmaktadır.
3.3 İnt�har
Kend�ne zarar ver�c� davranışlar, heyecanını kontrol edemeyen ya da c�dd� depresyonu olan b�reylerde 
görülmekted�r
Türk�ye'de 2014 yılında �nt�har hızı 15 yaşın altında yüz b�nde 1.17 olarak b�ld�r�l�rken; 15-19 yaş 
grubu arasında yüz b�nde 5.57 olarak b�ld�r�lm�şt�r. İnt�har teşebbüsü kızlarda daha sık 
görülmekteyken �nt�hara bağlı ölümler erkeklerde daha fazla görülmekted�r.
3.4. Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanımı 
3.4.1. Tütün Kullanımı 

Farklı ulus ve kültürlere göre değ�şen oranlarda ergenler�n, s�gara ve alkolden mar�huana ya kadar 

değ�şen b�r yelpazede, madde kötüye kullanımı �zlenmekted�r. Türk�ye'de ergenler arasında bağımlılık 

yapıcı maddelerden en sık kullanılan ve en çok ölüme yol açan madden�n s�gara olduğu 

b�ld�r�lmekted�r. Ergenler�n en zarar ver�c� r�skl� davranışlarından b�r�s� tütün ve tütün ürünler�n�n 

kullanımıdır. Adölesan s�gara �ç�c�ler�n�n %90'ı er�şk�n bağımlılar hal�ne gelmekted�r. Dünya çapında 

2012 yılında 15 yaş ve üzer�nde tütün kullananların oranının %21 olduğu b�ld�r�lmekted�r. Türk�ye'n�n 

de �ç�nde bulunduğu 22 ülkede 15-17 yaşlar arasında tütün kullanımının %1-19 arasında değ�şt�ğ� 

görülmekted�r.. Türk�ye Hastalık Yükü Çalışması 2004'e göre tütün kullanımının önlenmes� �le tüm 

ölümler�n %12.7's�n�n önleneb�leceğ� b�ld�r�lmekted�r. 
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Genell�kle b�r maddeye karşı bağımlı olma d�ğer alışkanlık yapıcı maddeler�n de kullanımını 
beraber�nde get�rmekted�r. Tütün ve alkol kullanımı uyuşturucu madde kullanımı açısından geç�ş 
noktası olarak kabul ed�lmekted�r. Bu durumun temel neden�n�n �se bu maddeler�n bulunduğu ortamda 
d�ğer maddeler�n de bulunab�lmes�n�n olduğu bel�rt�lmekted�r.
3.4.2. Alkol Kullanımı 
Alkol, dünyada ve ülkem�zde en çok kullanılan maddelerden b�r�s�d�r. Ergenler�n bu dönemde alkollü 
�çk� kullanımına başlanması alkol�zm olasılığını artırmakta ve �steml� ya da �stems�z yaralanmalara 
neden olmaktadır. 
. Türk�ye'de 2011 yılında ortaöğret�m öğrenc�ler�n�n %19,4'ünün alkollü �çk� dened�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r. 
2013 yılında �se 13-18 yaş arası ergenler�n %9'unun alkol dened�ğ� b�ld�r�lm�şt�r. Deneme yaş 
ortalaması 13 yaşın ortalarında olduğu saptanmıştır. Ülkem�zde alkole başlama yaşının 14-20 arası 
olduğu bel�rt�lmekted�r. 
Alkol kullanımının r�sk faktörler� arasında; erkek c�ns�yette olmak, depresyon veya d�ğer ps�k�yatr�k 
problemler, düşük öz saygı, zayıf dürtü kontrolü, alkole kolay ulaşım (ebeveyn kullanımı), okul dışında 
çalışma, anne-baba �le �let�ş�m zorluğu, �lg�s�z ebeveyn tutumu yer almaktadır. Alkol bağımlılığının 
nedenler� arasında maddeler�n çeş�tl� ps�k�yatr�k sorunlarda bel�rt�ler� g�derme amaçlı kullanılması ve 
alkolü b�r sosyalleşme aracı olarak görmen�n öneml� b�r rol oynadığı bel�rt�lmekted�r. 
Alkolün 14 yaşından önce kullanılması alkol problem�n�n ortaya çıkmasında b�r r�sk faktörü olarak 
bel�rt�lmekted�r. Ayrıca alkolün enerj� �çecekler� �le karıştırılarak alınması, alkol bağlantılı negat�f 
davranışların daha kolay ortaya çıkmasına neden olduğu b�ld�r�lmekted�r61. Türk�ye Hastalık Yükü 
Çalışması 2004'e göre alkol kullanımının önlenmes� �le tüm ölümler�n %3,1'�n�n önleneb�leceğ� 
b�ld�r�lmekted�r.
3.4.3. Madde Kullanımı 
Ergenler, er�şk�n yaşamı takl�t etmek, arkadaşları tarafından kabul ed�lmek, yaşadıkları sorunlarla 
başa çıkab�lmek ve bağımsızlıklarını �spatlamak �ç�n madde kullanab�lmekted�rler. Madde kullanımı 
meraklı, yen�l�ğe açık ergenlerde daha sık görülmekted�r ve genell�kle sosyal ortamlarda 
başlamaktadır. İlk kez madde kullanımı çoğunlukla 18 yaş altında olmaktadır. ergen dönemde b�rçok 
yen� şey�n denend�ğ� g�b� madde deneme de bu dönemde olmaktadır.. Madde kullanımı; fiz�ksel 
kontrol ve olayları değerlend�r�p karar verme yet�s�n�n azalması sonucunda konsantrasyon 
güçlükler�ne, kazalara, depresyon, huzursuzluk, �nt�hara, saldırgan davranışlara, ş�ddete ve güvenl� 
olmayan c�nsel �l�şk�ye eğ�l�m�n artmasına neden olmaktadır. Madde kullanımı neden�yle gel�ş�msel 
görevler�n� uygun şek�lde yer�ne get�remed�ğ� �ç�n ergenlerde �şlevsell�kte bozulmaya (k�ş�lerarası 
�l�şk�ler, �ş başarısı, okul başarısı, para kazanma konuları) neden olmakta ve ergen pek çok alanda 
sorun yaşamaktadır.. 
2015 yılında ABD'de yapılan b�r araştırmada 12. sınıf l�se öğrenc�ler�nde son b�r yıl �ç�ndek� esrar 
kullanım prevalansı %34.9, sentet�k esrar kullanımı %5.2, �nhalan kullanımı %1.9 olarak 
saptanmıştır65. Türk�ye'de 2011 yılında ortaöğret�m öğrenc�ler�n�n %1.5'�n�n madde dened�ğ� tesp�t 
ed�lm�şt�r66. 2013 yılında 13-18 yaş arası adölesanların %2's�n�n esrarı, %1'�n�n bal� vb. uçucu 
maddeler�, %0.5'�n�n �se ekstaz�y� dened�ğ� b�ld�r�lm�şt�r.
Madde kullanımı �ç�n; adölesanın h�perakt�v�tes�n�n olması, çabuk öfkelenmes�, ant�sosyal davranışlar 
göstermes�, depresyon veya d�ğer ps�k�yatr�k problemler, düşük öz saygı, maddeye ulaşım kolaylığı 
(a�le kullanımı), ebeveyn �le �let�ş�m zorluğu, a�le �ç� ş�ddet�n olması, tek ebeveynle yaşamanın olması 
(özell�kle annen�n yokluğu), ebeveynler�n yeters�z d�s�pl�n
anlayışının olması ya da aşırı katı olması ve uygun rehberl�k etmemes�, okul başarısızlığı, okul 
dışında çalışma, arkadaş çevres�, s�gara ve alkol kullanımı g�b� özell�kler r�sk faktörü olarak 
bel�rt�lmekted�r. Ayrıca madde kullanımını kolaylaştıran yasaların olması, yoksulluk, maddeye 
ulaşab�l�rl�ğ�n kolay olması g�b� durumlar da toplumsal faktörler arasında bel�rt�lmekted�r. Madde 
kullanan arkadaşa sah�p olma en öneml� r�sk etken�d�r. Özell�kle arkadaşların yarattığı r�skler�n 14-16 
yaşlar arasında daha yüksek olduğu bel�rt�lmekted�r. Rol-model olan ebeveynler�n �se daha çok 
ergenl�k önces�nde etk�s�n�n çok fazla olduğu, ayrıca �lerleyen yaşlara kadar da devam ett�ğ� 
bel�rt�lmekted�r. Madde kullanımının koruyucu faktörler arasında okul ve a�le �le �let�ş�m hal�nde olma 
ve d�nsel bağlılık bel�rt�lmekted�r.
Ülkem�zde ulaşım kolaylığı neden�yle uçucu madde bağımlılığının en sık karşılaşılan bağımlılık t�p� 
olduğu bel�rt�lmekted�r. Önce s�gara, alkol g�b� yasal maddeler denenmekte, daha sonra esrar ve d�ğer 
yasadışı maddeler�n kullanımına geç�ş olmasının muhtemel olduğu bel�rt�lmekted�r. Esrarın �se 
ergenler arasında en yaygın kullanılan ve d�ğer madde kullanım bozukluklarına geç�ş maddes� olduğu 
görülmekted�r.

Ahmet Bekdaş 
Kl�n�k Ps�kolog 
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