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Bağımlılık farklı bir kavram.  
 

Bu kavramı anlamak tedavi sürecini de 
etkilemektedir.  

 

 



HANGİ GÖZLÜKTEN BAKIYORUZ 



SUÇ 



HASTALIK 



SOSYAL  



Bağımlılık nedir? 
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Sigara sağlığa zararlı mıdır? 

Sigara içer 

misiniz? 
Günde kaç sigara 

içiyorsunuz 

İçmediğinizde 
neler 

yaşıyorsunuz 

Hiç bırakmayı 
düşündünüz mü 

Hiç bırakmayı 
denediniz mi? 

İlk 
başladığınızda 

kaç tane 

içiyordunuz? 



Bağımlılık nedir? 

• Maddeyi kontrol etmekte güçlük  

• Kullanmadığı zamanlar bazı sıkıntılar 
yaşaması 

• Giderek kullandığı madde miktarını 
artırması 

• Zarar görmesine rağmen kişinin madde 
kullanmaya devam etmesi  

• Zamanın çoğunu alkol/madde kullanarak 
geçirme 

• Eş, iş, aile, okul yaşamı gibi etkinliklere 
zaman ayırmakta azalma 

• Sık başarısız bırakma girişiminin olması 
 

3 
tanesi 
yeter! 



Kimler bağımlı olur? 

Herkes bağımlı olabilir 
• Bağımlılık bir beyin hastalığıdır.  
• Biz istemesek bile beynimiz maddeyi ister. 

 

 



Beyin ve Bağımlılık 

 Beynin ortasındaki bölge haz alan bölge. Örneğin 
çikolata yediğimiz zamanda burası çalışmaya 
başlıyor. Alkol veya uyuşturucu kullanan kişide de 
bu bölge harekete geçiyor. 

  Haz alan beyin bölgesi çalışmaya başlayınca, 
beynin ön tarafındaki bölgeye haber gönderiyor.  
Diyor ki "bu şey haz veriyor git kullan!". Bu durum 
devam ediyor. 

  Ancak bir süre sonra ön bölge bağımsızlığını ilan 
ediyor. Haz veren bölge uyarı göndermese bile, ön 
bölge kişiye git kullan diyor. Yani kişi istemese, 
hoşlanmasa, kendine zarar vereceğini bilse bile 
yine gidip madde kullanıyor.  



Unutmayın  

  

 Bağımlılık bir hastalıktır 



Ne kadar sürede kişi bağımlı olur? 

• Bağımlılığın gelişimi,  
– maddenin cinsine,  

– saflık oranına,  
– kullanma süresine ve sıklığına 

– kullanan kişinin kişilik özelliklerine göre değişir.  

• Bu nedenle bağımlılığın ne zaman gelişeceği 
belli olmaz! 

 



Unutmayın  

  

 Bağımlılık bir beyin hastalığıdır 
 



Bağımlılık döngüsü 

Bir 

kereden 

bir şey 
olmaz 

Bir daha 

kullanmam 

Ben 

bağı lı 
olmam 

Bu meret 

bırakıl az 

Bırak ak 
zoru dayı  

Bıraktı  
artık bir 

daha 

başla a  



+ 

Tansiyon Hastası Tuz 

= Yüksek Tansiyon 

+ 

Tansiyon Hastası Tuzsuz diyet 

= Normal Tansiyon 

+ 

Tansiyon Hastası Tuz 

= Yüksek Tansiyon 

5 yıl böyle devam ettikten sonra… 

X 

ÇÜNKÜ SİSTEM ARTIK BİR KERE BOZULMUŞTUR… 



Bağımlılık tamamen iyileşir mi? 

• Tansiyon hastalığı tamamen iyileşir mi? 
– Hayır. Kişi tuz yediği zaman tansiyonu tekrar 

yükselir 

• Bağımlılıkta tamamen iyileşmez, düzelir! 
– Bağımlı kişi madde kullanmayı bıraktıktan bir 

süre sonra tekrar madde kullanmaya başlarsa 
çok kısa zamanda eski kullandığı miktarlara 
ulaşır.  

• Tansiyon hastası çalışabilir mi, 
evlenebilir mi, çocuk sahibi olabilir mi?  

 - Evet. Bağımlılık hastası da olabilir. 
 



Unutmayın  

  

 Bağımlılık tekrarlayan bir hastalıktır.  



UYUŞTURUCUYA BAŞLAMA NEDENLERİ 

• Araştırma sonuçlarına göre %40 ile MERAK ilk 
sırada yer alıyor 

 

• 2. sebep olarak  % 24 ile ARKADAŞ ETKİSİ 
 

• 3. sebep olarak  %15 ile KİŞİSEL SORUNLAR 

 

• 4. sebep olarak  %14 ile AİLE SORUNLARI 
gelmektektedir. 

 



KULLANIM İSTATİSTİKLERİ 

• 15-65 yaş grubu uyuşturucu deneme oranı %2,7 

 

• Madde kullanımın yaygın olduğu yaş aralığı 15-34 

 

• Uyuşturucu kullanıcılarının yaklaşık 3/2 si erkek 

 

• Tedavi görenlerin %88 ailesiyle birlikte yaşıyor 
 



TEDAVİ MERKEZLERİ 

• Türkiye’de 37 tane yatarak tedavi merkezi vardır. 
Tedavi merkezlerinin ve yatak kapasitelerinin 

yetersiz ve belli bölgelerde yer alması nedeniyle 
tedaviye ulaşımda ve tedavinin devam 
ettirilmesinde bir takım sıkıntılar yaşatmaktadır. 
 

• Bu merkezlerde 2013 yılında 7897 yatarak tedavi 
başvurusu gerçekleştirilmiş olup,  Ayaktan tedavi 
başvuru ise 218 bin 578 olmuştur.  
 

• Tedaviye başvuranların yarısından fazlası 20-29 

yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. 
 



AMATEM 

• Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim 
Merkezi( AMATEM) 

• 18 yaş üstü tıbbi tedavinin yapıldığı merkez. 
• Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesinde yer alıyor. 
• Ayaktan veya Yatarak tedavi yapılıyor. 

 



ÇEMATEM 

• Çocuk ve Ergen Madde ve Alkol Tedavi ve Eğitim 
Merkezi. 

• 18 Yaş altı tıbbi tedavi merkezi. 
• Nilüfer İlçesi Kurtuluş (görükle) Mahallesinde. 

• Erkek Hastalara ayaktan veya yatarak tedavi 

yapılıyor. 
• Kızlar ayaktan tedavi görüyor. 

 



EĞİTİM VE İŞ DURUMU 

• Tedavi gören kişilerin %64 ilköğretim mezunu 
olduğu tespit edilmiştir. 

• Hastaların %49’u işsiz,  
• %32’sinin düzenli bir iş var 
• Yaklaşık %3’nün ise öğrenci olduğu tespit 

edilmiştir. 



ÖLÜM SAYISI 

162 

648 

0

100

200

300

400

500

600

700

Doğruda  veya dolaylı yolda  öle  sayısı Doğruda  veya dolaylı yolda  öle  sayısı

2013 2014

Doğruda  veya Dolaylı Ölü  Sayısı 
 



BURSADAKİ DURUM 
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FİZİKİ BELİRTİLER 

•  Bitkinlik 

•  Dalgınlık 

•  Unutkanlık 

•  Uyuklama 

•  Uyku bozukluğu 

•  Konuşma güçlüğü 

•  Burun akıntısı 
•  Terleme 

•  Titreme 

•  Dengesizlik 

•  Gözde kanlanma 

 



• Göz bebeğinde daralma 

• Yüzde kızarma-soğukluk 

• Kabızlık 

• İshal 
• Terleme ve Titreme 

• Yürüme bozukluğu 

• Solunum güçlüğü-ağrılar 
 



TOPLUMSAL BELİRTİLER 

• Derslerdeki başarı oranı tamamen ve her derste 
birden düşmesi, 

•  Sık sık arkadaş değiştirme, 
• Arkadaşlarına tamamen sırt çevirme, 
• Çevreyle ilişkilerden kaçınma, 
• Tamamen içine kapanma, 

• Hiçbir şeye ilgi duymama ve her şeyden uzak kalma, 
• Zaman zaman aşırı neşe ile öfke/saldırganlık 

arasında gidip dalgalanmalar, 
• Evde odasına kapanma, 
• Kendi bakım ve temizliğine dikkat etmez hale gelme, 

 



• Fazla para harcama, 

• Okulu ya da iş eğitimini tamamen bırakma, 
• Kendi geleceği için hiçbir yol görmeme, 
• Geleceğe dönük hiçbir adım atmak istememe, 

 



23.11.2016-Konya  

• "BİZİ KESSENİZ DE SOKAKLARA ÇIKMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ" 

• Uyuşturucu bağımlısı olan hayat kadınlarının 
yoldan geçen sürücülerle 50 ila 100 lira 

karşılığında anlaştıktan sonra tenha yerlere 
giderek cinsel ilişkiye girdikleri ileri 
sürüldü. Suçüstü yakalanan kadınlardan 
bazılarının polise, "Bizi kesseniz de, uyuşturucu 
almak ve geçimimizi sağlamak için bu sokaklara 
çıkmaya devam edeceğiz" dedikleri iddia edildi 
 





Uyuşturucuyla mücadelede "narkolog" dönemi 
"Narkolog Projesi"ni hayata geçiriyor. 

 

• Ankara dahil 10 pilot ilde uyuşturucu ile mücadele 
şube müdürlüklerinde narkolog olarak görev 

yapacak psikolog ve sosyal çalışma uzmanları, 
operasyonlarda gözaltına alınan bağımlılar ile ifade 
alma işlemlerinin ardından yeni kurulacak "terapi" 
odalarında görüşecek. 

• "Hasta-doktor" ilişkisi çerçevesinde yapılacak 
görüşmede, "Uyuşturucuyu nereden buldun?" 
yerine "Uyuşturucuyu neden kullanıyorsun?" 
sorusu yöneltilecek. Narkoloğun görüşmenin devam 
etmesi yönünde karar vermesi durumunda şüpheli, 
belirli periyotlarla emniyete çağrılacak. 

19.11.2016 

 



Başbakan açıkladı "Uyuşturucu ile 
Mücadele Yüksek Kurulu oluşturuldu" 

 • AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, 
partisinin Meclis Grup Toplantısında uyuşturucu ile 
mücadeleye değindi. Başbakan, yeni bir kurul 
oluşturulduğunu, uyuşturucu ile mücadelede 
topyekun hareket edilmesinin önemine vurgu 

yaparken, uyuşturucu suçlarının cezalarını da 
artırılacağını ifade etti.  

• Uyuşturucu ile mücadele için 8 bakanımızın içinde 
yer aldığı Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu 
oluşturduk. 

• Meclis'in gündeminde bu konu ile ilgili yeni 

düzenlemeler de olacak. 

• Uyuşturucu ile mücadelede topyekun hareket 
sözkonusu olmalı. 

• 08.11.2016 



Bursa uyuşturucuya savaş açtı! 
 

• Bursa Valiliği, Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulu 
toplantısı sonrası, alınması gereken 17 maddelik 
tedbirleri açıkladı. 
 

 

 

 

 

• 23.11.2016 



YASAL DURUM 

• 28 Haziran 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 
uyuşturucu suçlarına ait yeni düzenleme; 

• Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, veya satın 
almak suçtur. Cezası 2 yıl ila 5 yıl hapis cezasıdır. 

• Yasadışı ekim yapan kişi 4 yıldan 12 yıla kadar, 
• Uyuşturucu maddelerin imal, ithal, veya ihraç eden kişi 

20 yıldan 30 yıla kadar, 
• Satan, saklayan, satın alan, kabul eden, depolayan ve 

bulunduran kişi 10 yıldan az olmamak üzere, 
• Satılan kişinin çocuk olması durumunda 15 yıldan az 

olmamak üzere, 

• Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran kişilere verilecek 
ceza 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilir. 
 





Kullanım Belirtileri 

• Gözde kızarıklık 

• Sarhoşluk hali 
• Açlık duygusunda artma 

• Uyuşukluk 

• Uyku hali 

• Göz bebeklerinde küçülme 

 

 

 



• Çarpıntı  
• Yüksek tansiyon  

• Sinirlilik 

• Saldırganlık  
• Yerinde duramama 

• Huzursuzluk  

• Göğüs ağrısı 
• Kas zayıflığı 

 

Kullanım Belirtileri 



Kullanım Belirtileri 

• Kulüp, kafe vb yerlerde kullanılır 
• Kullanıldığında gözler büyür 
• Kullananlar genelde alkol kullanmaz, enerji 

içecekleri kullanırlar 
• Kullanılmadığında depresyon gözlenebilir 
• Uyku sorunları ortaya çıkarabilir 

 



• Bellekte bozulma, kolay unutma  

• Öğrenme yeteneğinin azalması 
• Kaygı, huzursuzluk, panik atak 

• Tembellik, isteksizlik  

• Şüphecilik (Paranoya) 
• İçenlerde şizofreni riski, içmeyenlere göre 7 kat 

fazladır 
• Sinirlilik  

• Gerginlik 

• Uykusuzluk  

• İştahsızlık  
 

 

 

Sonuçları 



Sonuçları 

• Şiddetli bir nezle hali oluşur 
• Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı görülür 
• Eklem ağrıları oluşur 
• Burunda kanama ve delinme 

• Akciğerlerde hasar  
• Tikler  

• Migren benzeri baş ağrıları  
• Beyin damarlarında tıkanma veya kanamaya bağlı 

felç 

 

 







ETKİLERİ  

• Uyarıcı etkiye sahiptir. 
• İştahtan keser, kilo kaybı fazla olur 
• Günlerce uykusuz bırakabilir 
• Ampulle kullanımı vardır, sıvı içine de 

karıştırılabilir 
 

 



• Ağız ve diş yapısını bozar 
• Vücutta yara bere ortaya çıkar 

 



MADDE BAĞIMLILIĞINDAN KORUYUCU 
ETKENLER 

Olumlu örnek olma!!! 

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/06/Ba??ml?l?k-Dersi-Afganistan-2013.jpg


Anne ve Babanın çocuklarının kimlerle arkadaşlık yaptığını ve 
arkadaşlarıyla nasıl zaman geçirdiğini bilmesi 
 



Eğitim hayatında başarılı olma, sosyal, kültürel ve sportif kulüplerle 
güçlü bağ kurma.(hayatı disipline etme) 







Gençlik ve Aile Destek Merkezi 

GADEM 

 Kiremitçi Mh. Tamer Sk. (Kiremitçi 

Sinan Bey camii karşısı) No:1  
Osmangazi-BURSA 

 Telefon: 0(224) 233 0260 

 Fax:       0(224)716 3290 



GADEM AÇILIŞ 

• Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi 
Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünün 
yürüttüğü Gençlik ve Aile Destek Merkezi 27 Ağustos 
2015 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesinin öz 
kaynaklarıyla açılmış ve faaliyetlerine başlamıştır.  
 



MİSYONUMUZ 

• Hizmet sınırlarında ikamet eden madde bağımlısı 
kişilerin tıbbi tedavilerinin yanında, psiko-sosyal 
destek sağlayarak kişisel ve sosyal gelişimlerini 
desteklemek suretiyle madde kullanım oranlarını 
azaltmak,  

• Risk altındaki çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik 
koruyucu ve önleyici çalışmalar yaparak toplumsal 
bilinci arttırmak ve uyuşturucu maddeye karşı olan 
talebi azaltmaktır.  
 



GENÇLİK VE AİLE DESTEK MERKEZİNİN 
İŞLEYİŞİ 

• 27 Ağustos 2015 tarihinde açılan Gençlik ve Aile 
Destek Merkezi çocuk, genç ve yetişkin ayrımı 
yapmaksızın madde bağımlısı kişilerle ilk görüşme 
ve değerlendirme sonucunda tıbbi tedaviye 
yönlendirilir, ulaşım imkanı yoksa ulaşım imkanı 
sağlanır. 

  

• Bağımlı kişi görüşme sonucunda merkezde 
uygulanan psiko-sosyal destek programına dahil 
edilir.  

 



• Bireysel görüşmelerin sonucunda kişisel ilgi ve 
beklentilerine uygun olarak boş zaman 
yapılandırılması gerçekleştirilir. 

 

• Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 
kurs merkezleri, sportif faaliyetler ve sosyal tesislere 
kaydı yapılarak kişisel ve sosyal gelişimi desteklenir.  
 



• Toplumsal bilincin arttırılması, risk altında bulunan 
çocuk, genç ve yetişkinlerin uyuşturucu madde 
kullanımının önüne geçilmesi amacıyla, koruyucu ve 
önleyici çalışmalar, etkinlikler ve eğitim faaliyetleri 
hem talep doğrultusunda hem de planlı olarak 
hazırlanıp uygulanır. 
 



PERSONEL YAPISI 

• Sosyolog 

• Psikolog 

• Sosyal Hizmet Uzmanı 
• Saha Çalışanı (Ex-user) 

• Ofis Destek 

• Özel Güvenlik( 7/24) 

• Temizlik 

• Şöför 
 



GENÇLİK VE AİLE DESTEK MERKEZİNDE 
VERİLEN HİZMETLER 

 Bireysel Danışmanlık  
 Aile Eğitim Programı  
 Koruyucu ve Önleyici Faaliyetler 

 Sosyal, Kültürel, Eğitim ve Sportif Faaliyetler 
 





İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR 

AMATEM  
ÇEMATEM 
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ( TUBİM) 
YEŞİLAY  
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

 



MOBİL EKİP UYGULAMASI 

• Madde bağımlısı olan çocuk, genç ve yetişkinlerin 
yerinde tespiti yapılarak tedavi sürecinin 
başlatılması için oluşturulan mobil ekip; eski madde 
bağımlısı (ex-user) ve meslek elemanlarından 
oluşmaktadır. 



• Tespiti yapılan kişiler ile tedavi sürecinin 
başlatılması için motivasyonel görüşmeler yapılarak 
Gençlik ve Aile Destek Merkezi ile iletişimi 
sağlanmaktadır. Saha çalışmaları sonucunda 
tedaviye ikna edilen madde bağımlılarının tıbbi tedavi 
almalarında ulaşım imkanı da sağlanmaktadır. 
 



BÜTÜNŞEHİR SİSTEMİ 

• Mevcut 17 ilçe Belediye Başkan Koordinasyon 
Kurulu ile ziyaret edilmiş olup, GADEM 
hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

• Her ilçe Belediyesi GADEM ile koordineli 
çalışmak için 1 Koordinatör görevlendirmiştir. 

• GADEM bünyesinde planlanan WEB tabanlı 
otomasyon programı için teknik çalışmalar 
tamamlanmıştır. 
 





MERKEZİMİZİN BÖLÜMLERİ 

• Kütüphane 

• Bireysel Görüşme Odası  
• Grup Görüşme Odası  
• İdari Oda  
• Sosyal Servis 

• Hemşire Odası  
• Hobi Mutfağı 

 





BAŞKAN ZİYARETLERİMİZ 





BİLBOARD ÇALIŞMAMIZ 

 





BAŞARI ÖLÇEKLEİMİZ 

• Bağımlı kişide farkındalık yaratmak 

• Bağımlı kişide kullanım miktarını azaltmak 

• Bağımlı kişinin tamamen iyileşmesini sağlamak 

• Bağımlı yakınının bağımlılıkla ilgili bilgi seviyesini 
arttırmak ve iletişim becerilerini geliştirmek 

• Bağımlı kişinin sosyal hayata kazandırılmasını 
sağlamak. 
 









BEKLENTİLERİMİZ 

• Mahallenizdeki alkol ve madde 
bağımlısı kişi veya yakınlarını 
GADEM hakkında sadece 
bilgilendirme ve yönlendirmede 
bulunmanız. 

• Afişimizi muhtarlık camlarına 
asmanız. 
 


