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ÖNSÖZ 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne ve Türkiye’yi 2023 hedeflerine 

ulaştıracak olan On Birinci Kalkınma Planı’nın “Sağlıklı Yaşam Alt Çalışma Grubu” olarak 

19-20 Aralık 2017 ve 11 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen iki çalıştay sonrasında 

çalışma grubu raporu tüm katılımcıların aktif katılımı ile hazırlanmıştır. Çalışma Grubu 

çalışmalarını “Sağlıklı Yaşam” ve “Bağımlılıkla Mücadele” şeklinde iki grup halinde 

yürütmüştür. Çalışmaya Bakanlıklar ve bağlı kurumlardan uzmanlar, Üniversitelerden 

Akademisyenler, Sivil Toplum Örgütlerinden konunun uzmanları katılarak katkı 

sunmuşlardır.  

Bağımlılık; bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen 

alımına devam edilmesi, bırakma isteğine rağmen bırakılamaması ve maddeyi alma isteğinin 

durdurulamamasıdır. Bağımlılık denilince akla uyuşturucu bağımlılığı, tütün bağımlılığı, alkol 

bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı gelmektedir. Bağımlılıkla mücadele de bu 4 başlık 

ekseninde ele alınmıştır.  

Mevcut durum başlığı altında bağımlılıkla ilgili Türkiye’de ve Dünyadaki mevcut 

duruma değinilmiştir. Mücadele başlığı altında da bağımlılıkla mücadele kapsamında kurum 

kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu çalışmalara ve projelere yer verilmiştir. 

Her bağımlık başlığının sonunda da bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler konusundaki 

öneriler sunulmuştur. Önerilerin olabildiğince uygulanabilir somut öneriler olmasına dikkat 

edilmiştir. 

Raporda kullanılan kaynaklar ve var ise bu kaynakların internet bağlantıları verilerek 

herkesin bu kaynaklara ulaşması amaçlanmıştır. 

Bağımlılık bir kişinin değil, her kişinin katkı sunacağı ve topyekûn yapılması gereken 

bir mücadele olduğu gerçeğinden hareketle bu mücadelede verilecek en küçük katkının bir 

hayat kurtaracağı asla unutulmamalıdır.  

 

Dr. Şahin BAYZAN 

Bağımlılıkla Mücadele  

Alt Çalışma Grubu Raportörü 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Türkiye’de ve dünyada tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranları hızla artmakta, 

maddeye başlama yaşı gittikçe düşmektedir. Bunlara ek olarak teknolojideki hızlı gelişmeler, 

bilinçsiz ve problemli teknoloji kullanımını sonucu ortaya çıkan teknoloji bağımlılığı 

kavramını da hayatımıza sokmuştur.  

Bağımlılıkların, “Madde Bağımlılığı ve Davranışsal Bağımlılıklar” başlıklarında ele 

alınması bu kavramların daha iyi anlaşılması açısından önem arz etmektedir. “Madde 

Bağımlılığı” kapsamında; tütün, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığının ve “Davranışsal 

Bağımlılıklar” kapsamında da teknoloji bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı ile ilintili olan 

internet bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, kumar bağımlılığı, 

alışveriş bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı gibi başlıkların ele alınması bunlarla etkin 

mücadele açısından daha anlamlı olacaktır. 

Bağımlılık, bir maddenin amacı dışında ve o maddeye karşı gelişen tolerans sonucu, 

gittikçe artan miktarlarda alınması, kişinin yaşamında sorunlara neden olmasına rağmen 

kullanımının sürdürülmesi ve madde alımı azaltıldığında ya da bırakıldığında yoksunluk 

belirtilerinin ortaya çıkması ile devam eden bir tablodur (Uğurlu, Şengül ve Şengül, 2012). 

Diğer bir ifade ile bağımlılık; en genel anlamıyla kişinin kullandığı bir nesne veya bir eylem 

üzerinde kontrolü kaybetmesi ve onsuz yaşam sürememeye başlaması olarak tanımlanabilir. 

Bireyleri fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal açıdan ciddi şekilde etkileyen bir problem olan 

bağımlılık aynı zamanda toplum için en büyük tehditlerden birisidir.  

Bağımlılıklar, sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin yanında aile içi şiddete, istismara, 

maddi sorunlara, aile huzurunun bozulmasına, en sonunda da boşanmalara yol açarak ailenin 

dağılmasına sebep olmaktadır. Ayıca bağımlılıklar bireylerin suça yönelmesine sebep 

olmakta, toplumsal huzur ve düzenin bozulmasına, çevre kirliliğine ve yüksek ekonomik 

kayıplara yol açmaktadır. Bağımlı bireyin madde arayışı ve bağımlılık sonrası tedavi süreci iş 

gücü kaybına neden olurken, sağlık, sosyal güvenlik, adalet ve ceza sistemleri üzerindeki 

finansman ve iş yükü oluşturmaktadır.  

Tütün ürünleri, içerdikleri 4.000’den fazla kimyasal madde ve yol açtığı birçok sağlık 

problemleri ile dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu bilinen bir 

gerçektir. Kalp hastalıkları, akciğer kanseri, gırtlak kanseri, mesane kanseri, yemek borusu 

kanseri, rahim kanseri, bronşit, amfizem gibi pek çok hastalığın sigaraya bağlı olarak 



x 

meydana geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Önlenebilir hastalıkların ve ölüm sebeplerinin 

en önde gelenlerinden biri olan tütün kullanımı, uyuşturucu bağımlılığının aksine toplum 

tarafından kabul görmektedir. Birçok kurum ve kuruluşun çalışanlarına sigara molası vermesi 

bunun kanıtıdır. Dünya Sağlık Örgütünün son verilerine göre Dünyada, çoğunluğu gelişmekte 

olan ülkelerde, 1 milyarın üzerinde ülkemizde ise 17 milyon kişi sigara kullanmaktadır. 

Dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişi, ülkemizde ise yaklaşık 100 bin kişi tütün ürünü 

kullanımına bağlı hastalıklardan ölmektedir. Tütün ve tütün ürünlerinin yol açtığı en önemli 

sorunlardan birisi ise tütün ürünü kullanmayan kişiler üzerindeki etkileridir. Dünyada 

yaklaşık 700 milyon çocuk sigara dumanına maruz kalmaktadır,  her yıl yaklaşık 1 milyon 

kişi de tütün ürünü kullandığı için değil tütün ürünü dumana maruz kaldığı için hayatını 

kaybetmektedir. Anlaşılacağı üzere sigara dumanından pasif etkilenme toplum için tehlikeli 

boyutlardadır (WHO, 2017)  

Alkol kullanımı da önemli bir halk sağlığı sorunu olarak insan hayatını farklı yönlerden 

olumsuz etkilemektedir. Alkol; çeşitli kanserler, akciğer hastalıkları, ruhsal bozukluklar, 

gastrointestinal hastalıklar, kardiyovasküler bozukluklar gibi altmışa yakın hastalığa yol 

açmaktadır. Alkolün ayrıca şiddet, suça eğilim, intihar, aile içi sorunlar, sosyal problemler, 

trafik kazaları ve iş yeri problemleri gibi pek çok toplumsal, ekonomik ve sosyal sorunun da 

nedeni olduğu ulusal ve uluslararası raporlarla da ortaya konulmuştur. Alkol sadece 

kullananları değil, kullananların çevresindeki insanları da olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla 

alkol sağlık için zararlı olduğu kadar, yol açtığı sosyal sorunlarla bireyler ve aileleri için 

yıkıcı sonuçlar doğurabilmekte ve toplumsal yaşamı olumsuz etkilemektedir.  

Uyuşturucu madde; sakinleştirici ve uyarıcı etkileri olan, kişide kullanıma bağlı olarak 

daha fazla kullanma isteği uyandıran ve alınmadığında yoksunluk belirtileri gösteren 

maddedir. Uyuşturucu bağımlılığı ise, yasal veya yasadışı bir maddenin yol açtığı tüm 

olumsuzluklara rağmen kullanılmaya devam edilmesidir. Uyuşturucu bağımlılığı, önlenebilir 

ve öncelikli halk sağlığı sorunudur. Uyuşturucu kullanımının toplumsal kabul edilebilirliğinin 

düşük olması, bağımlı bireylerin toplum tarafından dışlanmalarına, işlerini kaybetmelerine 

veya hiç iş bulamamalarına neden olmaktadır. Uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı üretim- 

tüketim, arz-talep ilişkileri birlikte düşünüldüğünde küresel nitelikte bir sorundur. Diğer bir 

ifade ile uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı dünyanın müşterek sorunudur. 
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Teknoloji; insan hayatını birçok açıdan kolaylaştırmıştır. Günümüzde teknoloji 

denildiğinde ilk akla gelen internettir. İnternet sayesinde oldukça fazla zaman gerektiren işler 

çok kısa zamanda yapılabilir hale gelmiş, bilgiye erişim kolaylaşmış ve hızlanmıştır. İnternet, 

hayatımıza getirdiği önemli fırsatlarla birlikte birtakım riskler de getirmiştir. İnternetin 

bilinçsiz, sorumsuz ve aşırı kullanımı beraberinde birtakım problemlerin ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır. Bunların en önemlisi, problemli internet kullanımı ve bunun sonucunda 

ortaya çıkan internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı, çevrimiçi 

alışveriş bağımlılığı, çevrimiçi kumar bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı gibi alt başlıkları 

kapsayan teknoloji bağımlılığı problemidir. Dünya Sağlık Örgütü, teknoloji bağımlılığı 

kapsamında değerlendirilen dijital oyun bağımlılığını 2018 yılı itibariyle, “ruhsal sağlık 

problemi” kategorisine almış ve bunu “oyun rahatsızlığı” olarak isimlendirmiştir.  

Önümüzdeki yıllar bağımlılıklarla mücadelede daha çok çaba harcanmasını zorunlu 

kılmaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte iletişimin artması uyuşturucu madde, tütün ve 

alkole erişimi kolaylaştırmıştır. Bunlara ek olarak da teknoloji kaynaklı bağımlılık 

problemleri ortaya çıkmış ve bunlarla da mücadele kaçınılmaz hale gelmiştir. Şimdi ve 

gelecekte güçlü bir Türkiye için bağımlı değil, bedenen ve ruhen sağlıklı nesillere ihtiyaç 

vardır. Bunun için de tüm bağımlılıklarla ayrım gözetilmeksizin topyekûn mücadele edilmesi 

gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Bağımlılık, günümüzde çok sık kullanılan bir kavram olup ülkemizde ve dünyada 

bağımlılık olarak tanımlanan birçok durum bulunmaktadır. Bağımlılık kapsamına alınan 

durumlar konusunda dünyadaki yaklaşımlarda farklılıklar olabilmektedir. Buna ek olarak 

kullanımı yasak olan veya kısıtlı olan maddeler de bulunmaktadır. Madde, Mental 

Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına (DSM-V)  göre, herhangi bir nedenle kötüye 

kullanılan bir ilaç ya da toksin olarak tanımlanmaktadır (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2015). 

DSM- V’e göre madde ile ilişkili önemli sorunlara karşın kişinin maddeyi sürekli bir 

biçimde kullandığına işaret eden bilişsel, davranışsal ve fizyolojik bir grup belirtinin varlığı 

madde bağımlılığının temel özelliğidir. Aşağıda belirtilen kriterlerin en az üçünün varlığı 

DSM-V kapsamında bireyin madde bağımlısı olarak tanımlanması için yeterlidir. Bunlar;  

 Bağımlı olunan maddeye karşı son bir yıl içinde tolerans geliştirilmiş olması,

 Yoksunluk belirtileri göstermek ve bundan kurtulmak için bağımlı olunan

maddeyi veya benzerlerini almak,

 Düşündüğünden yüksek dozlarda ve uzun dönemlerde maddeyi kullanmak,

 Madde kullanımından kurtulmak veya kontrol altına almak için devamlı çaba

içinde olmak,

 Maddeyi bulmak, kullanmak ve etkilerinden kurtulmak için çok fazla zaman

harcamak,

 Maddeyi kullanmaktan dolayı sosyal, mesleki ve serbest zaman etkinliklerinde

azalma veya bu etkinlikleri terk etmek,

 Kullanılan maddeden dolayı fiziksel veya psikolojik sorunların varlığına

rağmen madde kullanımına devam etmek.

Tütün bağımlılığı kontrolü çalışmalarına yönelik olarak Türkiye, 2004 yılında Tütün 

Kontrolü ve Çerçeve Sözleşmesi’ni imzalamış ve oldukça önemli yol almıştır. Alkol 

kullanımı ve satışına yönelik yasal kısıtlılık bulunmakta, kullanımın ve bağımlılığın 

azaltılması konusunda kamu ve özel sektörde çalışmalar bulunmaktadır. Uyuşturucu 

konusunda 2014 yılına kadar çalışmalar İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 

Koordinasyonunda başarılı biçimde devam etmiş, 2014 yılında Başbakanlık Genelgesi ile 
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Başbakan Yardımcısının başkanlık yaptığı Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu 

kurulmuştur. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, bu kurulun koordinasyonunda ve Sağlık 

Bakanlığı sekretaryasında devam etmiştir. İnternet Kötüye Kullanımı ya da Teknoloji 

Bağımlılığı olarak adlandırılabilecek durum ise ülkemizde ve dünyada özellikle son yıllarda 

konuşulmaya ve tartışılmaya başlanmıştır. 

09/12/2017 tarihli 2017/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile bağımlılıkla mücadele için 

Başbakan tarafından görevlendirilen bir Başbakan Yardımcısı başkanlığında Adalet, Çalışma, 

Sosyal Hizmetler ve Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlarının katılımı ile Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) 

oluşturulmuştur. Genelge ülkemizde bağımlılık ile mücadelenin bir arada yürütülmesini 

amaçlamaktadır. Genelge ile bağımlılıkla mücadelede görev ve sorumlulukları olan 

bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile Bağımlılık ile 

Yüksek Kurul Başkanı tarafından belirlenecek diğer paydaşların katılımıyla uyuşturucu, alkol, 

tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadeleye yönelik eylem planı hazırlanacak ve 

Yüksek Kurulun onayı ile uygulamaya konulacaktır. Yeni eylem planı yayımlanıncaya kadar 

mevcut eylem planlarının yürürlükte kalacağı belirlenmiştir. 

Ülkemizde bağımlılıkla ilgili süreç kısaca ve güncel olarak bu şekilde olmakla birlikte; 

Raporun bundan sonraki bölümünde, tütün, alkol, uyuşturucu, madde ve teknoloji bağımlılığı 

konularında mevcut durum ve öneriler ayrı başlıklar halinde ele alınacaktır. Uyuşturucu 

bağımlılığı konusu, tütün ve alkol bağımlılığı, teknoloji bağımlılığına göre daha detaylı 

anlatılmıştır. Bunun sebebi, uyuşturucunun toplum tarafından kabul görmemesi, yasal olarak 

suç teşkil etmesi ve mücadelenin de bu kapsamda yürütülmesinden kaynaklanmaktadır. Bu 

durum uyuşturucunun hem suç hem de bağımlılık noktasında bir hastalık olarak ayrı ayrı 

incelenmesini gerektirmektedir. Tütün ve alkol kullanımı suç olmamakla birlikte bunlardaki 

bağımlılık durumu bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Mücadele de bu kapsamda 

yürütülmektedir. Teknoloji bağımlılığındaki durum da tütün ve alkol bağımlılığına bakış 

açısıyla benzerlik göstermektedir. 
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1. TÜTÜN BAĞIMLILIĞI 

1.1. Tütün Kullanımında Mevcut Durum 

Sigara dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olup yüksek oranda nikotin 

içeriği ile bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. Sigara, nargile, pipo içme veya dumanının 

solunum yoluyla vücuda alınması zamanla kişide kuvvetli ruhsal ve zayıf fiziksel bağımlılık 

oluşmasına sebep olmaktadır. Tütün ürünlerinde 4.000’den fazla kimyasal madde 

bulunmaktadır ve farmakolojik kanıtlar, tütünde esas bağımlılık yapan maddenin nikotin 

olduğunu ortaya koymuştur. 

Dünyada tütün ve tütün ürünlerini kullanan 15 yaş ve üstü kişilerdeki sigara kullanım 

oranının en fazla olduğu ülkelere bakıldığında Çin,  Hindistan ve Endonezya ilk sıralarda yer 

almaktadır. Avrupa ülkelerinde Yunanistan ve Arnavutluk, Kuzey Afrika’da Mısır, Latin 

Amerika’da Şili en yüksek kullanım oranına sahip ülkeler olarak görülmektedir. Türkiye 

yaklaşık 17 milyon tütün kullanan kişi sayısı ile bu ülkeler arasında onuncu sıradadır (Şekil 

1). Dünya tütün tüketiminin üçte ikilik bölümü, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 

ülkede olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde tütün ürünü kullanımı çok düşük düzeylerde olmasına 

karşılık gelişmekte olan ülkelerde genellikle yüksek değerler söz konusudur. Gelişmiş 

ülkelerde kadınlar arasında sigara kullanımı gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksektir. 

Şekil 1: Dünyadaki Bazı Ülkelerde Sigara Kullanım Oranları 

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü, 2017 
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Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, doğum öncesi dönemden başlayarak, çocuk ve 

erişkinlikten ölüme kadar götüren birçok sağlık sorununa sebep olmaktadır. Ayrıca tütün 

kullanımı, dünyada en önemli ölüm nedenlerinden biridir. Önlenebilir hastalıkların en önemli 

sebeplerinden birisi de yine tütün ve tütün ürünlerinin kullanımıdır. Günümüzde yaklaşık 

%80’i gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere dünyada yaklaşık 1,1 milyar kişi, ülkemizde ise 

yaklaşık 17 milyon kişi tütün ve tütün ürünlerini kullanmaktadır. Bu şekilde devam ederse 

2025 yılında dünya genelinde sigara içenlerin sayısının 1,8 milyar olması beklenmekte, sigara 

dünyada her yıl 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden oluyor. Eğer tedbir alınmazsa 2030 

yılına kadar sigaradan öleceklerin sayısı ise her yıl 10 milyon olabileceği tahmin edilmektedir 

(WHO Tobacco - health facts, 2018).  

Türkiye’de her yıl yaklaşık 100 bin kişi tütün ve tütün ürünleri kullanımına bağlı 

hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu sayı yıllık kaydedilen ölümlerin yaklaşık 

%41,6’sina denk gelmektedir (TBM, 2016). Diğer yandan Avrupa genelinde, tütün kullanımı 

sebebiyle her yıl 1,6 milyon, dünya genelinde yılda 7 milyondan fazla kişi hayatını 

kaybetmektedir. Dünyadaki çocukların yarısı yani yaklaşık 700 milyon çocuk sigara 

dumanına maruz kalmaktadır. Her yıl dünyada 890 bin kişi sigara dumanına maruz kalmanın 

sonucu olarak yani pasif etkilenme nedeniyle hayatını kaybetmektedir (Şekil 2).  

Şekil 2: Dünya Sağlık Örgütü Sigara İstatistikleri 

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü, 2017 
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Başkalarının tütün dumanına 30 dakika maruz kalmak, uzun süreli sigara içiciliğinde 

ortaya çıkanlarla aynı fiziksel etkileri ortaya çıkarmakta ve sigara içmeyenlerde kalp 

rahatsızlığı riskini arttırmaktadır. Başkalarının tütün dumanını solumaktan kaynaklanan 

kanser ölümlerinin oranı asbest, radyoaktif nükleid, arsenik, benzen, vinil klorür, radyasyon, 

pestisid (tarım ilaçları), tehlikeli atıklar, içme suyunda bulunan kimyasallar, endüstriyel 

kimyasallar ve madeni atıkların hepsinin toplamından kaynaklanan kanser ölümleri oranından 

daha fazladır. Sigara içenler özellikle akciğer, gırtlak, yemek borusu ve ağız kanserine 

yakalanma riski altında olup sigara ile kan, pankreas, böbrek, bağırsak, mide ve rahim kanseri 

arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır.  

Tütün dumanı maruziyeti özellikle bebek ve çocukları da tehdit etmektedir; bebek ve 

çocukların yanında sigara içmek; ani bebek ölümlerine, astım ya da solunum yolu 

enfeksiyonlarına, kulak enfeksiyonlarına, uyku bozukluklarına neden olmaktadır. Günde en az 

7 saat tütün dumanına maruz kalan gebelerde ise düşük doğum ağırlıklı bebek ve erken 

doğum riski yaklaşık 2 kat yükselmektedir (Havanikoru, 2018a). Tütün ürünü kullanımının 

bütün kapalı alanlarda tamamen önlenmesi pasif etkilenimden korunmanın en etkin yoludur. 

Türkiye’de tütün kullananların oranları azalıyor olsa da bu oran pek fazla değildir. 

Sigara kullanımında cinsiyet dağılım oranlarında da önemli farklar bulunmaktadır. 2016 Yılı 

Türkiye Sağlık Araştırmasına göre her gün tütün kullanan bireylerin oranlarına bakıldığında 

erkeklerin oranının kadınların oranının 3 katından fazla olduğu görülmektedir (Şekil 3). 

Şekil 3: Her Gün Tütün Kullanan Bireylerin Oranı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TÜİK, 2016  
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Tütün kullanım verilerine bakıldığında, 2014'te daha önce hiç tütün ürünü kullanmamış 

kişiler 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 49,8'ini oluşturuyordu. Erkeklerde bu oran yüzde 28,7 ve 

kadınlarda ise yüzde 70,3'tü. 2016'ya gelindiğinde hiç tütün ürünü kullanmamış olanlar yüzde 

56,5'e yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 36,6, kadınlarda yüzde 75,9 oldu. Türkiye'de tütün 

ürünleri kullanmaya başlayanların yüzde 36,2'si merak, yüzde 16,8'i özenti, yüzde 29,4'ü ise 

arkadaş etkisini gerekçe göstermektedir (TÜİK, 2016). Türkiye İstatistik Kurumunun 

verilerine göre tütün ürünü kullanan insanların başlama nedenleri Şekil 4’te gösterilmiştir. 

Şekil 4: Tütün Ürünü Kullanan İnsanların Başlama Nedenleri (%) 

Kaynak: TÜİK, 2016 

Türkiye’de 15 yaş ve üzeri kişi başı yılda 1.771 sigara tüketilmektedir. Dünyada ise 13-

15 yaş arası yaklaşık 25 milyon genç sigara tüketmektedir. Dünyada 55 ülkede, erkeklerde 

görülen ölümlerin en az beşte biri sigaraya bağlı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Dünyada 

2016 yılında yaklaşık 5,7 trilyon yani günde yaklaşık 16,5 milyar sigara tüketilmektedir. 

Tobacco Atlas’ın verilerine göre sigaraya bağlı nedenlerden yaşamını yitirenlerin sayısı, 2 

milyonu kadın olmak üzere 7 milyonun üzerinde bulunmaktadır.  Dünyada her yıl 15 ve üzeri 

kişi başı tüketilen ortalama sigara sayısında Belarus ilk sırada bulunurken bunu Makedonya, 

Belçika, Çekya, Rusya, Suriye ve Çin takip etmektedir (Şekil 5). Ortalaması en az olan 

ülkeler de Peru, Ekvator, Hindistan, Gana, Moritanya ve Gine Bissau olarak belirtilmiştir 

(Tobacco Atlas, 2016). 
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Şekil 5: 15+ Kişi Başı Tüketilen Sigara Sayısı 

Kaynak: Tobacco Atlas 2016 

DSÖ’nün 2015 Küresel Tütün Salgını Raporunda tütün ve tütün mamullerinin etkileri ile 

ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat çekilmektedir: 

 Dünyada tahmini olarak 1,3 milyar kişi sigara içmektedir. 

 Tütün her yıl yaklaşık 6 milyon kişiyi öldürmektedir (her 6 saniyede 1 kişi) 

 10 yetişkin ölümünden birinden sorumludur. 

 Kullanıcılarının yarısını öldürür. 

 Tütün 20. yüzyılda 100 milyon ölüme neden olmuştur. 

 Mevcut sigara içiciler içmeye devam ederse 2030’a kadar her yıl 8 milyon kişinin 

ölmesine neden olacaktır. 

 Bu şekilde devam ederse tütünden ölenler 21. yüzyılda 1 milyara çıkacaktır. 

 Ortalama olarak, orta yaştaki sigara içinler sigara içmeyenlere göre yaşam 

beklentisinden 20 yıl kaybedecektir. 

 Sigara içenlerin % 84’ü gelişmekte olan ve geçiş ekonomisi ülkelerinde yaşamaktadır,. 

 İnsanların çoğu 18 yaşından önce sigaraya başlamakta ve neredeyse bunların dörtte 

biri 10 yaşından önce tütün kullanmaya başlamaktadır. 

 Erkeklerin % 47,5’i, kadınların % 10,3’ü sigara içmektedir. 

 Dünyada hastalık risklerinde tütün en yaygın ilk beş risk faktöründen biridir. 

 Tütün hangi formda (sigara, pipo, karanfil sigara, dumansız, puro vb.) olursa olsun 

ölümcüldür. 
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 Potansiyeli azaltılmış düşük dozlama ürünler (hafif, düşük katranlı, meyveli, çikolata

aromalı, organik sigara gibi)ile zararları azaltılmaya çalışılmıştır.

 Sigarada 4.000 üzerinde kimyasal vardır. En az 250 tanesi zararlı olarak bilinir ve 50

tanesi de kansere neden olur.

 Pasif içicilik de çok ciddi bir problemdir: Her yıl 600.000 prematüre ölüme neden

olmaktadır.

 ABD Çevre Koruma Ajansı pasif içicilikten dolayı sigara içmeyenler arasında her yıl

yaklaşık 3.000 akciğer kanserinden sorumlu olduğu tahmin edilmektedir.

 Çocukların % 40’ı evlerinde düzenli olarak pasif içiciliğe maruz kalmaktadır.

 Çocuklar arasında pasif içiciliğe bağlı olarak ölümlerin oranı % 31’dir.

 Ekonomik maliyetin % 10’u tütün kullanımına bağlı olarak pasif içiciliğe atfedilebilir,

 Tütün şirketleri tütün reklamları, promosyon ve sponsorluk için her yıl milyarlarca

dolar harcamaktadır.

 1 milyar sigara içicisinin yaklaşık % 80’i düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır.

 Tütünden kaynaklanan ölümler önlenebilir niteliktedir (WHO, 2015).

1.2. Türkiye’de Tütün İle Mücadele Süreci 

Türkiye’de tütün kullanımı oldukça yaygındır. Ortalama olarak 5 erkekten ikisi ve 5 

kadından bir tanesi sigara içmektedir.  Türkiye’de uzun yıllar devlet kontrolünde olan tütün ve 

sigara üretimi, sigara satış ve pazarlaması 1980’li yılların ortalarından itibaren çok uluslu 

tütün endüstrisinin kontrolüne girmeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak Türkiye’de sigara 

reklamları yapılmaya başlanmış ve sigara kullanımında 1983-2000 yılları arasında %80 

oranında artış gözlenmiştir. Uzun süreli tütün kullanımı tütün bağımlılığı konusunun önemli 

bir sorun olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tütün bağımlılığına yönelik çalışmalar 

doğası gereği, bireysel ve toplumsal yaklaşımların bir arada bulunmasını gerektirmektedir. Bu 

alandaki önleme ve müdahale çalışmaları kapsamında başta mevzuata ilişkin olmak üzere 

çeşitli düzenleme ve programlar geliştirilmiştir.  

1.3. Mevzuat Düzenlemeleri 

1990’lı yılların sonuna doğru toplumdaki tütün kullanım oranının %80’lere çıkması 

üzerine tütün kontrolü amaçlanmış ve uzunca süren çabalar sonucunda Kasım 1996’da 4207 

sayılı “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” yürürlüğe girmiştir. Bu 
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Kanun Türkiye’deki tütün kontrolü çalışmaları bakımından dönüm noktasıdır.  Kanun toplu 

taşıma araçlarında ve kapalı yerlerin önemli bir kısmında sigara kullanımı ile 18 yaşından 

küçük çocuklara sigara satılmasını ve tütün ürünlerinin her türlü reklam ve tanıtımını 

yasaklamakta, sigara paketleri üzerine uyarı yazısı yazılmasını ve televizyonlarda sigaranın 

zararları konusunda eğitici yayın yapılmasını öngörmektedir. Yasanın uygulanması ve 

yaptırımı bakımından bazı güçlükler yaşanmakla birlikte bu yasanın yürürlüğe girmesini 

takiben şehirlerarası otobüsler ile iç ve dış hat uçak yolculukları “sigarasız” hale gelmiş, 

sigara ve tütün ürünlerinin reklamı ortadan kalkmıştır. Tütünle mücadelede ilk uluslararası 

anlaşma olan “Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS)” 21 Mayıs 2003 tarihinde Dünya 

Sağlık Örgütünün (DSÖ) 56. Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edilmiştir. Sözleşme ülkemiz 

tarafından 28 Nisan 2004 tarihinde imzalamış ve25 Aralık 2004 tarih ve 25681 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye, sözleşmeyi imzalayan 43. ülkedir. 

Günümüz itibariyle TKÇS’ye taraf olan ülke sayısı ise 181’dir. 

TKÇS’nin imzalanması sonrasında Türkiye’de tütün kontrolüne yönelik çalışmalar 

hızlanmıştır. 7 Ekim 2006 tarihinde İlgili Bakanlıklar, Üniversiteler ve Sivil Toplum Örgütleri 

işbirliği ile “Ulusal Tütün Kontrol Programı” hazırlanmış ve Başbakanlık Genelgesi olarak 

yayımlanmıştır. Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanması için Aralık 2007’de 

Türkiye’nin 81 ilinde “İl Tütün Kontrol Kurulları” oluşturulmuş ve bu kurullar tütünle 

mücadele etkinliklerinin yerel düzeyde yürütülmesi için görevlendirilmiştir.  

5727 sayılı “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun” 3 Ocak 2008 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. Söz konusu 

Kanunun, kamuya açık kapalı alanlar ile ilgili hükümleri 19 Mayıs 2008 tarihinde, özel hukuk 

kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen 

işletmelerde tütün ürünlerinin tüketilmemesi ile ilgili hükmü ise 19 Temmuz 2009 tarihinde 

yürürlüğe girmiş ve bu kapsamda, ikamete mahsus konutlar hariç tüm kapalı alanlarda sigara 

içme yasağı getirilmiştir. Söz konusu yasal düzenlemenin temel amacı kişilerin sigara 

dumanına pasif maruziyetini azaltılması, pasif maruziyeti sonucu zarar gören başta çocuk ve 

gençler olmak üzere sigara kullanmadığı halde sigara dumanına pasif maruziyet sonucu zarar 

gören tüm vatandaşların korunmasıdır.  Bu yasanın esnafı ekonomik olarak zor durumda 

bırakacağı, binlerce işyerinin kapanacağı, yüz binlerce kişinin işsiz kalacağı, sigara içilebilen 

ve içilmeyen alanlar oluşturulması durumunda bunun önlenebileceği iddia edilmiş ve yasanın 

iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur.  



10 

19 Temmuz 2009’da yürürlüğü giren 5727 sayılı yasa ile Türkiye, DSÖ verilerine göre 

tütün kontrolüne yönelik en geniş kapsamlı yasayı yapmış ve Bermuda, Yeni Zelanda, 

Uruguay, İngiltere ve İrlanda’dan sonra Dünya’da 6., Avrupa’daki 3. ülke konumuna 

gelmiştir. Bu süreçte sırasıyla; 1 Mayıs 2010 tarihi itibariyle sigara paketleri üzerinde resimli 

sağlık uyarıları kullanılmaya başlanmış, 27 Ekim 2010 tarihinde ALO 171 Sigara Bırakma 

Danışma Hattı faaliyete geçmiş, 7 Ocak 2011 tarihinde “Tütün Mamulleri ve Alkollü 

İçeceklerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” eski adıyla 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, yeni adıyla Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı 

tarafından yayınlanarak 7 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

12 Temmuz 2012 tarihinde çıkarılan 6354 sayılı Kanunla, marka esnetme ve paylaşımı 

yasaklanarak tütün paketleri ve nargile şişeleri üzerine iki yüzünden her birine bu yüzlerin 

alanlarının %65’inden az olmamak üzere özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını 

belirten resimli Türkçe uyarı veya mesajların konulması, tütün ürünü ihtiva eden ve etmeyen 

nargile ile benzerlerinin 18 yaşını doldurmamış kişilere satılamayacağı ve onların tüketimine 

sunulamayacağı belirtilerek denetim yapan yetkililer tarafından işletme sorumlularına yazılı 

uyarı yapılmadan ceza verme yetkisi getirilmiştir. Türkiye, 2008 yılından beri yürüttüğü tütün 

kontrolüne yönelik mücadelede Temmuz 2012’de yaptığı bu yasal düzenlemeyle DSÖ’nün 

tütün kontrol çalışmalarına rehberlik etmesi için tüm üye ülkelere önerdiği M-POWER 

politika paketindeki ölçütlerin tamamını yerine getiren ilk ve tek ülke olmuştur.  

Tütün kontrolüne yönelik çalışmalar kapsamında, en etkili uygulamalardan biri olan ve 

TKÇS hükümleri arasında da yer alan vergi artışına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu 

çerçevede, Dünya Sağlık Örgütünün sigarada uygulanmasını önerdiği vergi oranı en az %75 

iken, ülkemizde bu oran 2018 yılı itibariyle %85,3 olmuştur. ALO 171 Sigara Bırakma 

Danışma Hattı 27 Ekim 2010 tarihinde hizmete açılmış ve Türkiye geneline hizmet vermeye 

başlamıştır. Sigara Bırakma Polikliniklerinde görev yapan hekimler tarafından ilaç tedavisi 

için uygun görülen kişilere, sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlar 2015 yılından 

itibaren ücretsiz olarak verilmektedir (Şekil 6).  
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Şekil 6: ALO 171 İle İlgili İstatistikler 

 

Kaynak: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2018 

Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı ise (2015-2018) ülkemiz ihtiyaçları 

doğrultusunda TKÇS’nin ruhuna uygun olarak güncellenmiştir. Yeni eylem planında, devam 

etmesi gereken faaliyetlere ek olarak yeni amaç, hedef ve stratejileri belirlenmiştir. Ulusal 

Tütün Kontrol Programı Eylem Planı (2015-2018) 2015/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi 

ile yürürlüğe girmiş olup Sağlık Bakanlığı bu kapsamda 2015/6 sayılı Tütün Kontrolü 

Uygulamaları Genelgesi yayımlamıştır. Genelgede aşağıdaki hususlara dair yeni 

düzenlemeler getirilmiştir: 

o Havaalanı, otobüs terminali, tren garı, alışveriş merkezi, sinema, tiyatro, sağlık kurum 

ve kuruluşları gibi insanların yoğun olarak kullandıkları ve toplu halde giriş çıkışın 

olduğu kapalı alan mahiyetindeki yerlerin giriş kapılarına asgari 5 metre mesafede 

olacak şekilde tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesinin önlenmesi, 

o Kamu kurum ve kuruluşlarımızın açık alanların yalnızca belirlenmiş yerlerinde tütün 

mamulü tüketimine müsaade etmeleri, bu alanların toplam açık alana oranının % 

30’dan fazla olmaması ve giriş kapısından en az 10 metre mesafede olmasına riayet 

ederek, “dumansız kampüs” uygulamalarının yaygınlaştırılması, 

o Kamuya açık çocuk parkı gibi temelde çocukların faydalandığı tüm açık alanlarda ve 

yürüyüş yolu, aletli egzersiz yapılan kısımlar gibi vatandaşların spor yapmaları için 

kurumlarca oluşturulmuş alanlarda tütün ve tütün ürünü kullanımının önlenmesine 

yönelik çalışmaların yapılması. 

 



12 

1.4. M-POWER Yol Haritası 

Tütünle mücadelenin bir ayağı olan ve DSÖ’nün önerdiği M-POWER yol haritası 

Türkiye tarafından başarıyla uygulanmış ve çok başarılı sonuçlar elde etmiştir. MPOWER, 

DSÖ’nün tütün kontrol çalışmalarına rehberlik etmesi için tüm üye ülkelere önerdiği bir yol 

haritasıdır. MPOWER politikası akrostiş şeklinde kısaltılmış politika başlıklarından 

oluşmaktadır (Şekil 7). Türkiye MPOWER politikası doğrultusunda yaptığı çalışmalarla 

aşağıdaki kazanımları elde etmiştir. 

Şekil 7: Dünya Sağlık Örgütü MPOWER Rehberi 

1.4.1. M “Monitor”: Tütün kullanımının takip edilmesi 

Söz konusu politika başlığı tütünle mücadeleye yönelik sürdürülen program ve 

çalışmaların etkinliğini ölçmeye yöneliktir. Ülkemizde bu amaçla Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ve Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) işbirliğinde yapılan çalışmalar sonucunda 2008 yılında %31,2 olan ülke genelindeki 

sigara kullanma oranının 2012 yılında %27,1’e düştüğü görülmüştür (TÜİK, 2012a). Diğer bir 

ifadeyle son 4 yılda, 15 yaş üzeri nüfusta sigara kullananların sayısı yaklaşık 2,2 milyon 

azalmıştır. 2014 yılında yapılan TÜİK Sağlık Araştırması’nda özellikle gençler ve kadınlar 

arasında tütün ürünü kullanımının arttığı ve ülke genelinde %32,5’e ulaştığı tespit edilmiştir. 

Bu durum karşısında gençlere yönelik faaliyetlere ağırlık verilmiş ve denetim sisteminin 

güçlendirilmesine yönelik tedbirler arttırılarak yeni politikalar hayata geçirilmiştir. 2014 
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yılında %32,5 olan tütün ürünü kullanım sıklığının alınan tedbirler neticesinde 2016 yılında 

yapılan Küresel Yetişkin Tütün Araştırması’nda yeniden düşme eğilimi girerek %31,6’ya 

gerilediği belirlenmiştir. 

1.4.2. P “Protect”: Pasif sigara dumanından halkın korunması 

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun 

kapsamında 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren, ikamete mahsus konutlar hariç kapalı 

alanlarda sigara içme yasağı getirilmiştir. Bu yasağın getirilmesindeki temel amaç, sigara 

kullanmadığı halde sigara dumanına pasif maruziyeti sonucu zarar gören vatandaşları 

korumaktır.  Bu yasağın etkili şekilde uygulanmasını sağlamak için güçlü bir denetim 

mekanizması geliştirilmiş, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden (sağlık 

personeli, emniyet kuvvetleri, milli eğitim, belediye zabıtası vb.) oluşan 7 gün 24 saat esasına 

göre çalışan denetim ekipleri kurulmuştur.  

Denetim mekanizmasının bir parçası olarak Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay 

Cemiyeti’nin işbirliği ile "Yeşil Detektör" isimli mobil uygulama geliştirilmiştir. GPS 

teknolojisi ile çalışan bu mobil uygulama ile vatandaşlar akıllı telefonlar, tabletler aracılığı ile 

kanunen yasak olan yerlerde sigara içildiğini görmeleri halinde, bu durumu online olarak 

bildirebilmekte ve ihbar, işletmeye ait konum bilgisi ile Sağlık Bakanlığı’nın Dumansız Hava 

Sahası Denetim Sistemine düşmekte ve denetim ekiplerince en kısa sürede müdahale 

edilmektedir. Denetim ekipleri, rutin denetimleri esnasında tespit ettikleri ihlallere yönelik 

gerekli işlemleri yapmalarının yanı sıra, kapalı alanda sigara kullanımına tanık olan 

vatandaşlar tarafından Sağlık Bakanlığının ALO 184 iletişim hattına bildirdikleri ve Yeşil 

Detektör mobil uygulaması üzerinden gelen ihbar ve şikâyetlere de anında müdahale 

edilmektedir. 

İller arası yapılan çapraz denetimlerle kanunun ihlal edilmesinin önüne geçilmeye 

çalışılmaktadır. Kolluk kuvvetlerinin de yer aldığı çapraz denetim ekipleri çalışmalarını 

özellikle ihlal riskinin yüksek olduğu; eğlence mekânları, gece kulüpleri, kafeler ve nargile 

kafeler gibi işletmelerde yoğunlaştırmakta ve 24 saat esasına göre denetim yapılmaktadır. Bu 

kapsamda 2016 yılından itibaren 6 çapraz denetim uygulaması yapılmıştır. Yapılan bu iller 

arası çapraz denetimler esnasında rutin denetimlerdeki ihlal oranlarda yaklaşık 16 kat, ihbar 

denetimlerindeki ihlal oranlarında ise yaklaşık 1,9 kat artış olduğu gözlenmiştir. 19 Temmuz 
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2009-30 Haziran 2018 tarihleri arasında ülke genelinde 1.453 denetim ekibi ile 19.867.103 

denetim gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 260 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. 

1.4.3. O “Offer” : Sigarayı bırakmaya yardım et 

ALO 171 “Sigara Bırakma Danışma Hattı”, sigarayı bırakmak isteyen kişilere 175 

operatörle 24 saat canlı destek vermektedir. 27 Ekim 2010 tarihinden 2017 yılı sonuna kadar 

ALO 171 Sigarayı Bırakma Danışma Hattı santraline düşen toplam çağrı sayısı 26 milyonu 

geçmiştir. Bu aramalarda operatörler, isteyen vatandaşlara sigara bırakma planı yapmakta, 

sigara bırakma polikliniklerinden randevu alarak gerekli yönlendirmeleri sağlamakta ve sigara 

bırakma planı yapılan kişileri bir yıl boyunca desteklemektedir. Sigarayı bırakmak isteyen kişi 

Danışma hattı tarafından, sisteme dâhil olmasını müteakiben 1. hafta, 1. ay, 2. ay, 3. ay, 6. ay 

ve 12. ayın sonu olmak üzere yılda en az 6 defa aranmakta, böylece kişinin sigara bırakma 

çabalarına destek olunmaktadır. Bu kapsamda arayan kişilerden yaklaşık %8’inin sigarayı 

danışma hattı desteği ile bıraktığı tespit edilmiş olup bu oran dünya ortalamasının yaklaşık 3-

4 katıdır.  

Sigara bırakma polikliniği hizmetleri, 23 Kasım 2011 tarih ve 28121 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri 

Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri kapsamında yürütülmektedir. Sigara bırakma poliklinik 

hizmetleri, konuya özel; uzaktan, yüz yüze ve yerinde eğitim verilen hekimler tarafından 

yürütülmektedir. 2009 yılında 62 sigara bırakma polikliniği ile hizmet sunulurken, 2018 yılı 

itibariyle 433 sigara bırakma polikliniğinde hizmet sunulmaktadır. Sigara bırakma 

polikliniklerinde 01 Ocak 2009 - 30 Haziran 2018 tarihleri arasında 2 milyondan fazla 

muayene yapılmıştır. Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ancak ülkemizde geri ödeme 

kapsamında olmayan Vareniklin ve Bupropion etken maddeli ilaçlar ile Nikotin Replasman 

Tedavisi preparatları Sağlık Bakanlığı tarafından alınarak sigara bırakma polikliniklerinde 

kullanıma sunulmuştur. Sigara bırakma polikliniklerine başvuran hastaların takibinin ve 

ilaçların izleminin yapılabilmesi için de Tütün Bağımlılığı Tedavisi İzlem Sistemi 

(TUBATİS) geliştirilmiştir. 

1.4.4. W “Warn”: Sigaranın zararları konusunda toplumun uyarılması 

Türkiye’de 2010 yılından beri sigara paketleri üzerinde resimli sağlık uyarıları 

mevcuttur. Uygulamanın başladığı dönemden bu yana Avrupa Birliğince önerilen resimler 

kullanılmış, 2012 yılı içinde yapılan mevzuat değişikliği ile sigara paketlerinin her iki 
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yüzünde  çerçevesiyle  birlikte  ortalama  %50  yer  kaplayan  resimlerin  oranı,  %65’ten  az 

olmayacak şekilde artırılmıştır.  

Bazı ülkeler sigarada tek tip paket kullanımına geçmiştir (Şekil 8). Tek tip paket 

uygulaması, sigara paketleri üstünde, sağlık uyarılarına ek olarak markanın adı ve ürün 

bilgisinin standart yazı tipi ve boyutta yazılması, markaya ait logo, renk, resim ve promosyon 

bilgilerinin de yasaklanması olarak tanımlanmaktadır. Avustralya üretici düzeyinde 1 Ekim 

2012’den, perakende satışta da 1 Aralık 2012'den itibaren tek tip paketi zorunlu hale 

getirmiştir. Fransa ve İngiltere üretici seviyesinde tek tip paket uygulamasını 20 Mayıs 

2016’da başlatmıştır. Fransa, tek tip paketi 1 Ocak 2017’de perakende düzeyinde uygulamaya 

başlarken İngiltere, 20 Mayıs 2017’de uygulamaya başlamıştır. Yeni Zelanda 14 Mart 

2018’de üretici, 6 Haziran 2018’de de perakende düzeyinde tek tip paketi zorunlu hale 

getirmiştir. Macaristan, üretici seviyesinde tek tip pakete 20 Mayıs 2018’de geçmiştir. 

Macaristan, uygulamayı 20 Mayıs 2019’da da perakende aşamasına taşıyacaktır. Macaristan, 

20 Ağustos 2016’dan bu yana piyasaya ilk defa giren markalar için tek tip paketi zorunlu hale 

getirmiştir. 

Türkiye’de tek tip paketle ilgili ilk resmi taahhüt, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ'nün Eylül 

2012'de Ankara'da düzenlenen toplantısında verilmiştir.  Türkiye, tek tip pakete geçiş 

taahhüdünde bulunan ilk 10 ülke arasında yer almıştır. 2015'te yürürlüğe giren 2015-2018 

Ulusal Tütün Kontrolü Eylem Planı genelgesinde de tek tip paket uygulamasına geçileceği 

taahhüdü bulunmaktadır. Ancak tek tip paket uygulamasına yönelik düzenleme, 2016 yılında 

torba yasaya girmiş olmasına rağmen sonradan torba yasadan çıkartılmıştır. 

Şekil 8: Tek Tip Paket Uygulamasına Geçen Ülkeler 

Kaynak: Derleme Haber, Grafik: AA 
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1.4.5. E “Enforce”: Tütün ürünlerinin reklamlarının önlenmesi 

Sigaranın her türlü reklâmı, promosyonu ve sponsorluğu ülkemizde yasaklanmıştır. 

Türkiye son yasal düzenlemelerle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün “marka paylaşımı” ve 

“marka genişletilmesi” hususları ile ilgili yasal düzenleme öngören önerileri de yerine 

getirmiş durumdadır. Tütün endüstrisi için en büyük reklâm yerleri özellikle satış yerleridir. 

4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun” ile 

Tütün, “Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun”, tütün 

ürünlerinin alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu 

tertip ve tedbirleri almak hususunda yazılı ve görsel basına son derece önemli yasal görev ve 

sorumluluklar yüklemektedir. 4207 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinde yer alan aşağıdaki 

hükümler basın ve yayın organlarını yakından ilgilendirmektedir. Kanunun ilgili maddesine 

göre;  

o Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetleri kullanılarak her ne

suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını

özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. Tütün ürünleri üreten ve

pazarlamasını yapan firmalar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini,

amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar.

o Firmalar her ne amaçla olursa olsun üretilen ve pazarlaması yapılan tütün ürünlerini

bayilere veya tüketicilere, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon, bedelsiz veya yardım

olarak dağıtamazlar. Her ne amaçla olursa olsun, tütün ürünlerinin isim, logo veya

amblemleri kullanılarak bildirim yapılamaz, basın-yayın organlarına ilân verilemez.

o Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaları ile tütün ürünlerinin isim, marka,

amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametler, tütün ürünleri

harici mal ve hizmet sektörlerindeki firma veya ürünlerle ilişkilendirilemez ve tütün

ürünüyle diğer ürün veya hizmetin birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde

kullanılamaz.

o Tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firma ve ürünlerin isim, marka,

amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametler de, tütün

ürünleriyle veya firmalarıyla ilişkilendirilemez ve ürün veya hizmetin tütün ürünüyle

ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılamaz.
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1.4.6. R “Raise”: Tütün vergilerin artırılması 

Tütün endüstrisinin en fazla önemsediği ve etkilendiği tütün kontrol yöntemlerinden 

birisi vergi düzenlemeleridir. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütünün tütün ürünlerinde 

uygulanmasını önerdiği vergi oranı en az %75 iken, 2018 yılı itibariyle ülkemizde bu oran  

%85,3 olarak uygulanmaya başlanmıştır. En son 30.06.2018 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan 2018/11999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tütün mamullerinin nispi vergi 

oranı, maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarlarında düzenlemeler yapılmıştır. Nispi vergi 

yüzde 65,25'ten yüzde 63'e düşürülürken maktu vergi ve asgari maktu vergi ise 0,96 ila 9,5 

kuruş bandında yükseltilmiştir. 

Sonuç olarak; Küresel bir salgın olan tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle,  

dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişi, ülkemizde de 100 binden fazla insanımız hayatını 

kaybetmektedir. Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon kişi, tütün ürünü kullandığı için değil, 

tütün ürünü dumanına maruz kaldığı için yaşamını yitirmektedir. Tütün, sadece kullananları 

değil, onların çevrelerindeki bireylere ve toplumun tamamına zarar vermektedir. Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’ni 2004 yılında 

imzalayan ülkemiz, 2004 yılından bu yana geçen bu 14 yıllık sürede tütünle mücadele 

alanında gerek yasal gerekse sosyal sorumluluk noktasında tüm dünyaya örnek çalışmalar 

yapmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün tütün kontrolüne yönelik aktif politika uygulayan 

ülkelere önerdiği, M-POWER politika paketindeki stratejilerin tamamını en üst düzeyde 

yerine getiren ilk ülke olması bunun göstergesidir. Tütünle mücadelede koruma ve önleme 

prensibi son derece önemlidir. Koruyucu önleyici çalışmalarla başta çocuk ve gençler olmak 

üzere bireylerin tütün ürünü kullanımına hiç başlamamalarını sağlamak koruma ve önlemenin 

olmazsa olmazıdır. 

Ülkemizin hala tütün endüstrisinin saldırgan satış politikaları uygulamaya çalıştığı ve 

toplumda tütün kullanımının yaygın olduğu ülkelerden birisi olması, tütünle mücadele 

konusundaki kazanımların aratarak devam etmesini daha da önemli hale getirmektedir. Bu 

kazanımların devamının sağlanması amacıyla ilgili kurumlar,  üniversiteler,  sivil toplum 

kuruluşları,  medya temsilcilerinin iş birliğiyle 2018-2023 dönemini kapsayacak şekilde 

Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planının tütünle mücadele çalışmalarında belirleyici 

olacağını ifade etmek gerekir. 
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1.5. “Dumansız Hava Sahası” ve Yeşil Dedektör Uygulaması 

“Dumansız hava sahası” medya kampanyası tütünle mücadele sürecinde en başarılı 

kampanyalardan biri olmuş ve kampanya toplum tarafından kabul görmüştür. Yasa ile ilgili 

olarak halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla “Dumansız Hava Sahası” ve 

“Havanı Koru” sloganlarıyla ulusal düzeyde medya kampanyası başlatılmıştır. Kampanya 

çerçevesinde TV ve radyo spotu, gazete ilanı, billboardlar, afişler, broşürler, açık hava 

uygulamaları düzenlenmiştir. Her sosyo-ekonomik konumdan ve görüşten bireyin, rol 

modelin ve politikacının kampanyanın ortak sözcülüğünü yapması hedeflenmiştir. Kampanya 

esnasında toplumun her kesimini temsilen kişilerden sözcüler, medyada yasaya ve 

kampanyaya desteklerini belirtmiştir. Böylece Yasa, toplumsal bir sağduyu hareketine 

dönüşmüştür. 

Mayıs 2008 tarihinden itibaren uygulanan yeni düzenlemelerin etkinliğini 

değerlendirmeye yönelik değişik araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar Dumansız Hava 

Sahası uygulaması ile birlikte halkımızın tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusundaki 

farkındalığının arttığını, uygulamanın gerek sigara içen ve gerekse içmeyen 

vatandaşlarımızdan büyük (%95) destek gördüğü belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, kapalı 

ortamlarda hava kalitesini değerlendirmeye yönelik ölçümlerde, Dumansız Hava Sahası 

uygulaması ile birlikte kapalı ortamlarda havadaki parçacık miktarlarında ciddi azalmalar 

tespit edilmiştir (Havanikoru, 2018b)  

Yeşil Dedektör uygulaması, kapalı mekânlarda tütün mamulleri kullanımını ihlal eden 

işletme ve müşterilerin ihlallerini azaltmayı amaçlayan bir mobil uygulamadır. Yeşil 

Dedektör 2008 yılında yürürlüğe giren kapalı mekânlarda tütün mamulleri kullanım yasağına 

uyulmasını sağlamak, ihlallere karşı toplumda farkındalık oluşturarak tütün mamulleri 

kullanmayan vatandaşlarımızın haklarını korumak ve yasal hakları konusunda 

bilinçlendirmek amacıyla geliştirilmiştir.  

Yeşil Dedektör mobil uygulaması işleyişi, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay 

ortaklığındayürütülen bir dizi faaliyetten oluşmaktadır. Bu kapsamda, kapalı mekânlarda 

tütün mamulleri kullanım yasağının uygulanmasını denetleyen saha ekipleri ile koordineli 

yürütülmektedir.  

Yeşil Dedektör mobil uygulaması ile kullanıcı ihlal bildirimini, tek tıkla konum 

belirleyerek ve mekan adı seçerek bildirilmektedir. İhlal bildirimi sonrasında bildirim, Sağlık 



19 
 

Bakanlığı’nın özel olarak Yeşil Dedektör için ayırmış olduğu sisteme düşmekte ve oradan de 

saha ekiplerine ulaşmaktadır. Saha denetim ekipleri ihlal bildiriminin yapıldığı mekâna 

ulaşarak ihlal olup olmadığını denetlemekte ve gerekli işlemi yapmaktadır. Bu kapsamda 

tütün mamulleri kullanmayan müşterilerin hakkının korunması, yasağa uyumun sağlanması 

yoluyla ihlallerin asgariye indirilmesi sağlanmaktadır (yesildedektor.org, 2018).  
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2. ALKOL BAĞIMLILIĞI

2.1.Alkol Kullanımında Mevcut Durum 

Alkol kullanımı, önemli bir halk sağlığı sorunu olarak insan yaşamını farklı açılardan 

etkilemektedir. Çeşitli kanser türleri, akciğer hastalıkları, ruhsal bozukluklar, gastrointestinal 

hastalıklar, kardiyovasküler bozukluklar gibi birçok hastalığın birince derece sorumlusu 

olduğu gibi doğum ile ilgili birtakım problemlere de sebep olmaktadır. Diğer yandan  aile içi 

şiddet, istismar, gibi önemli sosyal sorunlara sebebiyet vermekte, üretim ve iş gücü kaybına, 

trafik, iş ve ev kazalarına  sebep olmaktadır.  

Alkol bağımlılığı ise, bulaşıcı olmayan, müdahale edilebilir ve önlenebilir bir 

hastalıktır. İnsan sağlığının bozulmasına ve erken ölüme neden olan obezite ve sigaradan 

sonraki temel faktör alkoldür. Ayrıca alkol kullanımı, hem bulaşıcı hem de bulaşıcı olmayan 

hastalıkların ortaya çıkışında ve tedavisinde olumsuz etkiye sahiptir. . Alkol bağımlılığı 

kişinin sadece kendisini değil aynı zamanda ailesi ve yakın çevresini de olumsuz 

etkilemektedir. Anlaşılacağı üzere alkol bağımlılığı sağlık için büyük bir sorun olduğu kadar, 

yıkıcı sonuçlar doğurması sebebiyle de toplumsal yaşamı olumsuz etkilemektedir. 

Alkollü içkiler, dünya genelinde düzenleme ve denetim kavramlarının sıklıkla 

kullanıldığı piyasa sektörlerinin başında gelmektedir. Bunda sosyal sorumluluk temelinde 

halk sağlığına verilen önem ve hassasiyet etkili olmuştur. Alkollü içki tüketiminin halk 

sağlığının zararına olduğu yıllar boyunca yapılan sayısız bilimsel araştırmalarla ortaya 

konmuştur. Alkol bağımlılığının yol açtığı zararlar sağlık problemleri ile sınırlı kalmayıp, 

sosyal hayatın çeşitli alanlarına da yayılarak; ulusal ve küresel refahı, her nevi sağlık sorunu, 

suç işleme ve intihar oranları gibi nedenlerle olumsuz şekilde etkilemektedir. Dünya Sağlık 

Örgütünün aralarında Türkiye’nin de olduğu 30 ülkede yaptığı araştırmada cinayet, ve şiddet 

vakaları ile trafik kazalarının en önemli nedeni alkoldür.  

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nin 2017 verilerine göre (Şekil 10). 

Türkiye’de alkol tüketiminin diğer OECD ülkelerinden daha düşük seviyede olduğu 

görülmektedir (OECD, 2017). 
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Şekil 9: OECD Ülkelerinde Alkol Tüketim Miktarları 

Kaynak: OECD Health Data 2017 

Ülkemizde kişi başına düşen alkollü içki tüketimini piyasaya arz edilen içki miktarını 

15 yaş üstü nüfusa bölerek hesaplandığında kişisel tüketim yıllara göre inişli çıkışlı bir eğilim 

izlemekte olduğu görülmektedir.  2007 yılından 2008 yılına geçerken dikkat çeken bir artış 

2012 yılından 2013 yılına geçerken ise dikkat çeken bir azalış gözlemlenmektedir.  Söz 

konusu artışın nedeni 2007 yılında piyasaya arz edilen alkollü içkilere getirilen zorunlu 

bandrol uygulamasıdır. Bu uygulama ile birlikte 2008 yılında 2007 yılına göre piyasaya arzda 

önemli bir artış (%12) görülmüştür. 2013 yılındaki azalmanın söz konusu yılda çıkarılan ve 

kamuoyunda “alkol yasakları” ile adlandırılan mevzuat değişikliğine bağlı olduğu 

söylenebilir. 2004-2015 yılları arasında en düşük kişi başına tüketim 1,31 litre saf alkol ile 

2005 yılında;  en yüksek tüketim ise 1,55 litre saf alkol ile 2012 yılında görülmüştür. 2015 

yılında ise kişi başına tüketim 1,39 litre saf alkoldür (Şekil 11). Ülkemizdeki içki tüketimi 

değerlendirilirken sağlıklı bir değerlendirme yapmak adına ülkemizi ziyaret eden yabancı 

turist sayısının göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Kişisel tüketim hesaplanırken sadece 

ülkemiz 15 yaş üstü nüfusundan bir hesaplama yapılmış olsa da piyasaya arz edilen içki 

miktarı ile yabancı turist sayısını birlikte değerlendirmek daha sağlıklı bakış açısı 

sağlayacaktır (Buzrul, S., 2016). 
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Şekil 10: Türkiye'de Yıllara Göre 15+ Alkollü İçki Tüketimi 

Kaynak: Buzrul, S., 2016 

Ülkemizde 15 ve üstü yaştaki nüfusta alkol kullanım sıklığı erkek ve kadınlara göre 

değişiklikler göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2012 yılında yapmış 

olduğu Sağlık Araştırmasına göre 15 yaş üstü nüfusun  %79,9’u hiç alkol kullanmamış, 

%9,7’si kullanmayan, %10,4’ü ise kullanan kişilerden oluşmaktadır. Hiç kullanmayanlar 

içinde erkekler % 67,4, kadınlar % 92,0, kullanmayanlar içinde erkekler % 15,4, kadınlar 

%4,2, kullananlar içinde erkekler % 17,2 ve kadınlar % 3,8 olarak belirlenmiştir (TÜİK, 

2012b). 2008 yılından bu yana farklı sebeplerden dolayı bu oranlarda artışlar ve azalmalar 

olmuştur (Şekil 12). 
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Şekil 11: Türkiye’de 15+ Nüfusta Yıllara Göre Alkol Kullanım Sıklığı 

Kaynak: TÜİK 2016 

Ölümlü veya sakat bırakan trafik kazaları, çocuk ihmal ve istismarı, aile içi şiddet gibi 

örnekleri daha da artırılacak birçok sorunun nedenleri başında alkol tüketimi gelmektedir. 

2015 Avrupa Sağlık Raporuna göre alkol, prematüre ölümler açısından en önemli risk 

faktörleri arasında yer almaktadır. DSÖ’nün 2009 Küresel Sağlık Riskleri Raporu’na göre 

Avrupa’da 15–29 yaş arası erkeklerde her 4 ölümden 1’i, genç kadınlarda ise her 10 ölümden 

1’i alkole bağlıdır (trafik kazası, intihar, şiddet, karaciğer hastalığı vs.). Alkol, otomobil 

kazalarında %75, kazadan ölümlerde %50 oranında, cinayetlerde %50, intiharlarda %25 

oranında sorumlu bulunmuştur (WHO, 2009).  

DSÖ’nün 2011 Alkol ve Sağlık Küresel Durum Raporuna göre dünya nüfusunun sadece 

yarısının kullanıyor olmasına rağmen alkol, dünyada sağlığın bozulmasına ve erken ölüme 

neden olan önlenebilir en önemli üç faktörden birisidir. 2004 yılında dünya genelinde 

yaklaşık 320 bin kişi 15-29 yaş arasında olmak üzere yaklaşık 2.5 milyon kişinin alkole bağlı 

nedenlerle yaşamını kaybettiği düşünülmektedir. 2014 DSÖ’nün “Alkol ve Sağlık Küresel 

Durum Raporu” verilerine göre bütün kadın ölümlerinin %4’ü alkole bağlı iken erkelerde bu 

oran % 7,6’dır. Başka bir ifadeyle alkol 2012 yılındaki tüm ölümlerin yaklaşık %5,9’undan 

sorumludur. DSÖ’nün “Alkol ve Sağlık Küresel Durum Raporu” verileri ülkemizdeki alkollü 

içki tüketiminin birçok ülkeye göre düşük olduğunu göstermekle birlikte Afganistan, Fas, 

Libya ve Ürdün gibi ülkelerdeki kişi başına tüketim ülkemizden de düşüktür. Söz konusu 



24 

raporda ülkemizin kişi başı kayıtlı alkollü içki tüketimi 1,4,  kişi başı kayıt dışı alkollü içki 

tüketimi ise 0,6 olarak verilmiştir (WHO, 2014).  

Görevleri Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına 

devredilen TAPDK’ın piyasaya arz verileri TÜİK 15 yaş üstü nüfus sayılarına bölündüğünde 

2010 yılına ait kişi başı kayıtlı alkollü içki tüketimi 1,5 olmaktadır. Kayıt dışı tüketim göz 

önünde bulundurulmadığında 2010 yılında dünyadaki ortalama kişi başına tüketim 4,7 litre 

saf alkoldür (TÜİK, 2010). Bu sonuca göre ülkemizdeki alkollü içki tüketimi dünya 

ortalamasının yaklaşık üçte biri olduğu görülmektedir (Şekil 13).  

Şekil 12: 2010 Yılında Türkiye'de ve Bazı Ülkelerde Kişi Başı Alkol Tüketimi 

Kaynak: TÜİK 2010, DSÖ 2014 

Alkolde kayıt dışı tüketim önemli bir sorun olarak görülmektedir. DSÖ’nün raporuna 

göre (Hangi Rapor) kayıt dışı alkol, sahte/kaçak veya evde üretilen ve vergilendirmeye tabi 

tutulmamış içki olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu raporda da belirtildiği gibi kayıt dışı 

alkollü içki tüketimini tam olarak bilmek mümkün olmadığı ve eldeki birtakım verilere 

bakılarak (ülkede yakalanan sahte/kaçak içki sayısı, evlerde üretilen içki miktarı gibi) ve 

varsayımlara dayanarak kayıt dışı miktarı tahmin edildiği ifade edilmektedir. 

Ülkeler, alkol tüketiminin yarattığı sorunları azaltmak için çeşitli yöntemlere 

başvurmaktadır. Alkollü içkilerden alınan vergilerin artırılması, halkın bilgilendirilmesi ve 

bilinçlendirilmesi faaliyetlerine ağırlık vererek toplum bilincinin oluşması yönünde çalışmalar 
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yürütülmesi, her türlü alkol reklamlarının yasaklanması, sponsorluğun önlenmesi, özellikle 

gençlerin alkollü içkilere erişimini zorlaştıracak düzenlemelerin yapılması daha sağlıklı 

nesillerin yetişeceği bir geleceğin oluşması için önemlidir. Alkol kontrolüne yönelik 

uygulanan kontrol politikaları DSÖ’nün 2011 “Alkol ve Sağlık Küresel Durum Raporu”nda 

yer alan aşağıdaki başlıklarla önerilmektedir (WHO, Global status report on alcohol and 

Health 2011).  

1) Eğitim ve bilgilendirme, 

2) Tedavi ve erken müdahale hizmetleri, 

3) Alkollü içkilerin ulaşılabilirliğine kısıtlamalar getirilmesi, 

4) Alkollü araç kullanmanın önlenmesi, 

5) Fiyat ve vergilendirme sistemi, 

6) Reklam ve sponsorluğun önlenmesi. 

Ülkemizde 2003-2005 dönemi için 15 yaş ve üzeri bireylerde kişi başı saf alkol tüketimi 

yaklaşık 1,4 litredir. TAPDK (mülga) verileri 15 yaş üzeri bireylerin kişi başı saf alkol 

tüketimi 2010 yılında 1,5 litre iken 2016 yılında azalarak 1.29 litre olmuştur.  Bu değerler 

Avrupa ülkeleri değerlerinden düşük olmakla beraber, analiz sadece alkollü içki kullananlar 

temel alınarak yapıldığında ise ülkemizde kişi başı alkol tüketiminin yüksek olduğu 

görülmektedir. 2014 DSÖ Alkol ve Sağlık Küresel Durum Raporuna göre 15 yaş üzeri 

bireylerde yıllık alkol tüketim miktarı İngiltere’de kişi başına yaklaşık 13,8 litre iken 

Türkiye’de yaklaşık 17,3 litre olarak hesaplanmıştır. Bu verilerden hareketle ülkemiz, alkol 

kullanım sıklığının düşük, fakat bireysel tüketim miktarının sağlık için tehlikeli düzeyde 

olduğu bir ülke olarak değerlendirilmektedir. 2014 Dünya Sağlık Örgütünün Alkol ve Sağlık 

Küresel Durum Raporuna göre Avrupa Bölgesinde kişi başı saf alkol tüketim oranı ortalaması 

10,9 litre iken dünya için bu ortalama 6,2 litredir. DSÖ verilerine göre alkole bağlı en yüksek 

hastalık ve ölüm oranı DSÖ Avrupa Bölgesinde görülmektedir (WHO, 2014). 

2.2. Türkiye’de Alkol ile Mücadele Süreci 

Aşırı alkol tüketimine bağlı etkilerin, kamu sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra, şiddet, 

aile sorunları, işte verimsizlik gibi toplumsal sorunlara da yol açtığı bilinmektedir. Sorunların 

böyle geniş bir yelpazede ortaya çıkması, dünyada, toplumu, özellikle çocukları ve gençleri 

alkole bağlı zararlı etkilerden koruma amacıyla politikalar geliştirilmesi ihtiyacını ortaya 

çıkarmıştır.  



26 

2.3. Mevzuat Düzenlemeleri 

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlar Hakkında Kanun’un yayın 

hizmeti ilkelerine ilişkin 8. maddesine göre, yayınlar, alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi 

bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz”. Belirli 

ürünlerin ticari iletişimini düzenleyen 11.madde uyarınca ise, “alkol ve tütün ürünleri için 

hiçbir şekilde ticarî iletişime izin verilemez” hükmü getirilmiştir.  Bu yasal düzenleme 

çerçevesinde, radyo ve televizyonda alkol ve tütün ürünlerinin reklamı tümüyle 

yasaklanmıştır.   

07.11.2011 Tarihli Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile alkollü içkilerin reklamına ilişkin sınırlı 

düzenlemeler yapılmıştır.11 Haziran 2013 tarihinde 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan kapsamlı 

düzenlemeyle DSÖ tarafından ülkelerin alkol politikalarının değerlendirilmesinde kriter 

olarak kabul edilen pek çok konunun yasal dayanağı oluşturulmuştur. Alkol kontrolünde 

alkollü içkinin reklamına, satışına ve piyasaya arzına dair belli başlı kısıtlamalar yapılması 

Dünya’da da genel olarak uygulanmaktadır. Türkiye ile kıyaslama yapıldığında bütün 

gelişmiş ülkelerin çoğunda alkol tüketimiyle ilgili uygulanan kısıtlamaların daha katı kurallar 

ve yasaklar içerdiği görülmektedir. İsveç, İrlanda, Rusya gibi içki tüketiminin yoğun olduğu 

ülkelerde de alkol kısıtlamaları Türkiye'den daha katı bir şekilde uygulanmaktadır. Bu 

uygulamaların kısıtlama, yasaklama ve reklam yasağı şeklinde olduğu görülmektedir. Ancak, 

ülkemizde reklam kısıtlaması yerine reklam yasaklamasına gidilmiştir. 4250 sayılı Kanun’un 

6. maddesinin 1. fıkrasında “Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve

tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz” hükmü bulunmaktadır. Kanunlar kapsamında yapılan 

düzenlemeler aşağıda sunulmuştur.   

o Alkollü içkilerin her türlü reklamı, sponsorluğu, promosyonu, tüketiciye yönelik

tanıtımı, eşantiyon ya da promosyon olarak verilmesi ve bedelsiz satışı yasaklanmıştır.

o Televizyonda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde, alkollü içkileri özendirici

görüntüler yasaklanmıştır.

o On sekiz yaşını doldurmamış kişilere açık ya da kapalı olarak alkollü içkilerin satılması

veya sunulması yasaklanmış, söz konusu yasağın ihlali halinde uygulanan yaptırımlar

ağırlaştırılmıştır.
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o On sekiz yaşını doldurmamış kişilerin alkollü içkilerin üretim, pazarlama, satış ya da 

sunumunda çalıştırılması yasaklanmıştır. 

o Alkollü içkilerin otomatik satış makineleri, oyun makineleri ya da posta yoluyla satışı 

yasaklanmıştır. Alkollü içkilerin 22:00-06:00 saatleri arasında perakende satışı 

yasaklanmıştır. 

o Alkollü içkilerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici işaretlerin alkolsüz içki vb. ürünlerde 

kullanılması yasaklanmıştır. 

o Alkollü içkilerin işlenmesi sonucu elde edilen alkolsüz içkilerin üzerinde içerdiği alkol 

miktarının yazılması zorunlu hale getirilmiştir. Alkollü içkilerin işletme dışından 

görülecek şekilde perakende satışı yasaklanmıştır. 

o Ülkemizde tüketicinin kullanımına sunulan bütün alkollü içkilerin ambalajları üzerine 

Türkçe sağlık uyarı mesajlarının konulması zaruri hale getirilmiştir. Otoyollardaki ve 

devlet karayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışı ve tüketimi yasaklanmıştır. 

o Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve 

kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, 

pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında 

alkollü içkilerin satışı yasaklanmıştır. 

o Alkollü içkilerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim 

kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en 

az 100 metre mesafenin bulunması (turizm belgeli işletmeler hariç) zorunlu hale 

getirilmiştir. 

o Perakende ya da açık alkollü içki satışı yapan işletmelerin tabelalarını marka, amblem 

logo içermeyecek şekilde yasa değişikliğinden sonra 1 yıl içinde değiştirilmesi zorunlu 

hale getirilmiştir, 

o  Hususi otomobil sürücülerinin 0.5 promil, diğer araç sürücülerinin 0.2 promil üzerinde 

alkollü olarak araç sürmeleri yasaklanmıştır. Alkollü araç kullanmaktan dolayı 

uygulanan idari para cezaları ve hapis cezası artırılmıştır. 

TAPDK (mülga) tarafından “Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı 

Mesajlarıyla İlgili Tebliğ” Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak hazırlanmış ve 11 Ağustos 

2013 tarihinde 28732 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 

tebliğ kapsamında ülkemizde satışa sunulan tüm alkollü içkilerde aşağıda bulunan 4 sağlık 

uyarısının yer alması hükme bağlanmıştır (Şekil 14).  
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Şekil 13: Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı 

Kaynak: 2013 Tarihli TAPDK Tebliği 

11 Haziran 2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

mevzuat değişiklikleri sonucunda 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu 

kapsamındaki düzenlemelere yönelik ihlaller Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından 

takip edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen alkol kontrol politikalarından 

biri olan “fiyat ve vergilendirme sistemi” ülkemizde de uygulanan stratejilerden biridir. Bu 

kapsamda 2012 yılında 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12. maddesi ile 

Bakanlar Kurulu’na alkollü içkilere yönelik vergi düzenlemesi yetkisi verilmiştir. Bu yetki 

doğrultusunda yılda iki kez alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi oranı 

ve asgari maktu vergi tutarı belirlenmektedir.  

Araç kullanan sürücülere yönelik yaptırımlar da alkolle mücadele kapsamında önemli 

bir yere sahiptir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48’inci maddesine göre kolluk 

kuvvetlerince yapılan tespit sonucunda, özel araç sürücülerinin 0.5 promilin, diğer araç 

sürücülerinin ise 0.2 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığının tespit edilmesi 

halinde;  

1) Birinci defa alkollü araç kullandığı tespit edildiğinde 1.002 TL idari para cezası verilir

ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır.

2) Sürücünün alkollü araç kullanmak nedeniyle aldığı ilk cezadan sonra 5 yıl içinde

ikinci defa alkollü araç kullandığı tespit edildiğinde 1.256 TL idari para cezası verilir,

sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır ve bu sürücüler Sürücü Davranışlarını

Geliştirme Eğitimine (SÜDGE) alınır.

3) Sürücünün alkollü araç kullanmak nedeniyle aldığı ilk cezadan sonra 5 yıl içinde üç

veya daha fazla alkollü araç kullandığı tespit edildiğinde 2.018 TL idari para cezası



29 
 

verilir ve sürücü belgeleri beş yıl süreyle geri alınır. Bu sürücüler psiko-teknik 

değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar. 

4) Kollukça yapılan denetimlerde alkol kullanımını tespit etmek için teknik cihaz 

kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere 2.869 TL idari para cezası verilir ve sürücü 

belgeleri iki yıl süreyle geri alınır. 

5) Kolluk kuvvetlerince yapılan tespit sonucunda, 1 promilin üzerinde alkollü olduğu 

tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun “Trafik güvenliğini 

tehlikeye sokma” başlıklı 179’uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre iki 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

Diğer yandan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde aday sürücülükle ilgili değişiklikler 

yapılmış ve 17 Nisan 2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Yapılan düzenlemeye göre sürücü belgesinin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle 

araç cinsine bakılmaksızın 0.2 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanan sürücülerin, 

sürücü belgeleri iptal edilecektir.. Söz konusu düzenleme, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

ülkelerin alkol politikalarının değerlendirilmesinde kullanılan trafik güvenliği kriterlerden biri 

olması bakımından da önemlidir.  2013 Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Kazaları Özet 

Raporuna göre ülkemizde trafik kazalarının yaklaşık %5’i alkollü araç kullanımından 

kaynaklanmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl 100.000’den fazla 

sürücünün ehliyeti, alkollü araç kullanmaktan dolayı geçici süreyle geri alınmaktadır (Trafik 

Denetim İstatistikleri, 2017). İkinci defa alkollü araç kullanmaktan dolayı 2 yıl süreyle sürücü 

belgeleri geri alınan sürücülere yönelik 64 ilde sağlık müdürlükleri bünyesindeki birimlerde 

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) verilmektedir. 

2.4. Tedavi Çalışmaları 

Türkiye’de alkol ve madde bağımlılarına yönelik tedavi hizmetleri Sağlık Bakanlığına 

bağlı Alkol-Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezleri (AMATEM) ile özek 

merkezlerde verilmektedir. AMATEM’ler madde kötüye kullanımı ve bağımlılığını 

sonlandırma, yaşamları üzerindeki kontrollerini yeniden ellerine alma ve kayıplarını yeniden 

kazanmayı isteyen kişilere çok yönlü destek sunmaktadır. Ayrıca AMATEM’lerin alkol ve 

madde bağımlılığını önleme amacıyla öğrencilere, ailelere ve hekimlere yönelik eğitim 

programları vardır. Konferanslar ve broşürler ile önleme çalışmaları yapmaktadır. 
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2.5. Sivil Toplum Çalışmaları 

Alkol bağımlılığı ile mücadelede başta Yeşilay olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının, 

özel/kamu kurum ve kuruluşlarının yapmakta olduğu çalışmalar hem tedavi noktasında hem 

de toplumda bu konuda farkındalık oluşturulması noktasında devam etmektedir. Yeşilay’ın 

http://www.alkolgercekleri.com/ adresi üzerinden yapmakta olduğu farkındalık çalışması, 

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında yapılan ve devam eden 

farkındalık eğitim programları bulunmaktadır. TBM programı kapsamında http://tbm.org.tr/ 

web portalında anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin, ebeveyn, uygulayıcı olmak üzere 7 

hedef kitleye yönelik farkındalık çalışmaları ve bilgilendirmeler yapılmaktadır.  

TBM, ülkemizin sosyolojik yapısı, ihtiyaçları ve mevcut eğitim sistemi göz önüne 

alınarak bağımlılıklarla mücadelede etkin bir program olarak hayata geçirilmiştir. Ülkemizde 

yaşayan çocuk ve gençlerin daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sürdürmelerine katkıda 

bulunmak amacıyla yeni neslin bağımlılıklarla ilgili bilinç düzeylerini arttırmayı 

hedeflemektedir.  

Bu eğitim programı ile sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji gibi çeşitli 

bağımlılıklarla ilgili olarak başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde 

farkındalığın arttırılması ve bu maddelerin kullanımının bilgi ve bilinçle önüne geçilmesi 

amaçlanmaktadır. Türkiye’de ilk defa bağımlılıkla mücadelede bu kadar büyük hedef kitleye 

hitap eden bir program meydana getirilmiştir. Bu program konu alan uzmanlarının desteği ile 

ülkenin sosyolojik yapısı, ihtiyaçları ve mevcut eğitim sistemi göz önüne alınarak tüm 

Türkiye’de uygulanabilecek bir şekilde geliştirilmiştir. Program kapsamında kitaplar 

kılavuzlar, broşürler, afişler ve sunumlar hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.  

Eğitim programında kullanılan tüm içerikler Yeşilay Bilim Kurulu’nun da içinde 

bulunduğu profesyonel bir uzman kadrosu tarafından bilimsel temelli yaklaşım ile her yaş 

seviyesine uygun, bilimsel, kanıta dayalı ve modüler olarak hazırlanmıştır. TBM, bağımlılık 

konusunda yeni nesil eğitim araçlarını kullanarak özelliklere çocuklara ve gençlere 

ulaşabilmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, kitap ve etkileşimli içerikler geliştirilerek 

TBM’nin hedef kitle ile hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim araçları ile iletişime geçmesi 

tasarlanmıştır. 500 TBM formatör öğretmenin eğittiği 32 bin TBM uygulayıcısı rehber 

öğretmenler ile yaklaşık 20 milyon öğrenci başta olmak üzere toplumun geneline yönelik 

eğitim ve farkındalık çalışmaları sürdürülmektedir (TBM, 2018). Program kapsamında 

http://www.alkolgercekleri.com/
http://tbm.org.tr/
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sağlıklı yaşam, teknoloji bağımlılığı, tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı ve madde bağımlılığı 

ile ilgili Yeşilay Bilim Kurulu danışmanlığında alan uzmanları tarafından eğitim modülleri 

oluşturulmuştur (Şekil 14). 

Şekil 14: Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Modülleri 

Kaynak: http://tbm.org.tr/ 

Yapılan çalışmalara ek olarak kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), alkol 

ve madde ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak 

yeniden hayata kazandırılmalarına için yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda aile ve 

yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı 

devam etmesi desteklenmektedir. YEDAM danışma ve destek hattı numarası 444 79 75’tir. 

2017 yılı içinde danışma hattını yaklaşık 20 bin kişi arayarak destek istemiştir. Yaklaşık 3 bin 

kişi ile yüz yüze görüşülmüştür. 674 kişiye sosyal destek hizmeti verilmiştir. 21 sosyal 

etkinlik düzenlenmiş ve 23 kişi merkez aracılığı ile İŞKUR üzerinden işe yerleştirilmiştir 

(YEDAM, 2018). 

http://tbm.org.tr/
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3. UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI

Uyuşturucu madde, sakinleştirici ve/veya uyarıcı etkileri olan, kişide kullanımına bağlı

daha fazla kullanma isteği uyandıran ve alınmadığında yoksunluk belirtileri gösteren 

maddelerdir. Uyuşturucu bağımlılığı ise, yasal veya yasadışı bir maddenin tüm 

olumsuzluklarına rağmen kullanılmaya devam edilmesidir. Uyuşturucu kullanımı, dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de önlenebilir ve öncelikli halk sağlığı ve güvenliği sorunlarından biri 

olarak değerlendirilmektedir. Uyuşturucunun yasa dışı olması uyuşturucu ile mücadelede 

farklı aktörlerin birlikte hareket etmesini gerektirmektedir.  

Ülkemizde madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili çalışan kurum ve kuruluşların 

arasındaki koordinasyonu sağlayan ilk kurumsal yapılanmaya 1997 yılında rastlanılmaktadır. 

Milli Güvenlik Kurulu’nun 26.04.1996 tarihli ve 393 sayılı tavsiye ve Bakanlar Kurulu’nun 

25.07.1997 tarihli ve 97/9700 sayılı kararları ile Aile Araştırma Kurumu bünyesinde 

"Uyuşturucu Madde Kullanımı ile Mücadele Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu" ile 

"Uyuşturucu Madde Kullanımı ile Mücadele Takip ve Yönlendirme Alt Kurulu" 

oluşturulmuştur. 2000 yılında, bu kurumsal yapılanmanın, Türkiye’nin AB üyeliği süreci 

doğrultusunda, AB boyutuna da taşınması gündeme getirilmiştir. 

Avrupa Birliği tarafından, AB üyesi ve aday ülkelerde uyuşturucu madde ticareti, 

madde kullanımı ve bağımlılığı ile bunların sonuçları hakkında karşılaştırılabilir, güvenilir ve 

objektif bilgi toplaması, analizi ve kullanımı amacıyla 1993 yılında EMCDDA (Avrupa 

Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) kurulmuştur. Ülkemiz, Türkiye’nin 

EMCDDA’ya katılımı için Ekim 2000 tarihinde AB Komisyonuna başvuruda bulunmuştur. 

Bunun üzerine, Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele, Takip ve Yönlendirme Alt 

Kurulu’nun 26.06.2001 tarihinde yapılan 50. toplantısında, Türkiye’de Avrupa Uyuşturucu ve 

Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA)’nin Temas Noktasının kurulmasına 

karar verilmiştir. Aynı toplantıda ulusal temas noktasının Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı 

olması kararlaştırılmıştır. Ancak bu süreçte EMCDDA yetkilileri tarafından Türkiye’nin 

katılım kapasitesinin teknik açıdan değerlendirmesini yapmak üzere yapılan ziyarette Dışişleri 

Bakanlığı tarafından EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının 

(KOM) uygun olacağı zira bünyesinde barındırdığı TADOC (Türkiye Uyuşturucu ve Örgütlü 

Suçlarla Mücadele Uluslararası Akademisi) Şube Müdürlüğünün ideal bir ortam oluşturduğu 

belirtilmiştir. Dışişleri Bakanlığı’nın bu teklifi üzerine Başbakanlık Makamının 16.05.2002 
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tarihli yazısıyla EMCDDA Ulusal Temas Noktası olarak EGM’nin bildirilmesi uygun 

görülmüştür. 

Türkiye ile AB arasında 30/10/2007 tarihinde, Ülkemizin EMCDDA’nın çalışmalarına 

katılmasına ilişkin uluslararası anlaşma imzalanmış ve Bakanlar Kurulu kararınca 01/06/2014 

tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye, 

hem EMCDDA çalışmalarına hem de Yönetim Kurulu toplantılarına tam üye sıfatıyla 

katılmaya başlamıştır.  

2006 yılından itibaren TUBİM tarafından hazırlanan Türkiye Uyuşturucu Raporu 

EMCDDA ile de paylaşılmakta olup, ayrıca uyuşturucu ile mücadele alanında Ülkemizde 

yapılan çalışmalara ait veriler, ilgili anlaşmanın Retiox Ağı (Uyuşturucu ve Uyuşturucu 

Bağımlılığı Bilgi Ağı) ile ilgili hükmü gereğince, EMCDDA tarafından hazırlanan standart 

tablo ve sualnamelerle yıllık olarak gönderilmektedir.    

EMCDDA yapılanması doğrultusunda TUBİM bünyesinde; Madde Kullanımı 

Yaygınlığı (GPS), Yüksek Riskli Madde Kullanımı (HRDU), Madde Bağlantılı Bulaşıcı 

Hastalıklar (DRID), Madde Bağlantılı Ölüm (DRD) ve Tedavi (TDI) Göstergeleri Ulusal 

Çalışma Grupları kurulmuştur.  

Bu çalışma gruplarının yanı sıra; Arz ile Mücadele, Önleme, Erken Uyarı Sistemi 

(EWS) ve Talep Azaltımı Projeleri Değişimi Bilgi Sistemi (EDDRA) çalışma grupları da 

kurulmuştur. Çalışma gruplarının koordinesi TUBİM tarafından sağlanmakta ve ihtiyaç 

duyulması halinde toplantılar TUBİM’in de bağlı olduğu Narkotik Suçlarla Mücadele Daire 

Başkanlığında yapılmaktadır. Çalışma grupları farklı Bakanlık ve kuruluşlardan uyuşturucu 

ile mücadele eden uzmanlardan oluşmaktadır. Bunların yanı sıra EMCDDA nezdinde yapılan 

çalışma grubu uzmanlar toplantılarına katılımın koordinesi de TUBİM tarafından 

sağlanmaktadır.  

Uyuşturucu istismarına karşı kurum/kuruluşlarımızca yürütülen proje ve çalışmaları 

bilimsel bir temele dayandırmak, bu anlamda bilimsel destek sağlamak adına yine 

EMCDDA’daki yapılanma doğrultusunda TUBİM bünyesinde TUBİM Bilim Kurulu 

kurulmuştur.. Ülkemizde, özellikle 2002 yılından itibaren, uyuşturucu sorununun tüm 

boyutları üzerinde yoğunlaşan bir politikanın uygulamaya geçirildiği, bu yönde ilk adım 

olarak ulusal bir merkezin kurulduğu, uluslararası düzeyde paylaşılabilir/karşılaştırılabilir 
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verilerin toplanarak 2006 yılından itibaren ulusal raporların yayınlandığı, oluşturulan strateji 

ve eylem planları ile multidisipliner, sonuç merkezli bir yaklaşım sergilendiği görülmektedir.  

3.1. Uyuşturucu Kullanımında Mevcut Durum 

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Dünya Uyuşturucu Raporunu 26 Haziran 2018 

tarihinde açıklanmıştır. Rapora göre; dünya çapında 15-64 yaş aralığında yaklaşık 275 milyon 

yani dünya nüfusunun %5,6’sı en az bir kez uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmıştır. 2016 

yılında uyuşturucu bağımlısı 250 milyon olarak kayıtlara geçmişti. 2 yıl içerisinde bu sayıya 

25 milyon kişinin eklenmiş olması durumun ciddiyetini göstermektedir. Yine bu rapora göre; 

275 milyon uyuşturucu kullanıcılarından 31 milyondan fazlası uyuşturucu/uyarıcı madde 

kullanımı sebebiyle tedaviye ihtiyaç duyacak seviyede zarar görmüştür. 15-16 yaş arasındaki 

gençlerin 13,8 milyonu (%5,6) son 12 ayda en az bir kez esrar kullanmıştır. 2016 yılında 29,5 

olan uyuşturucu bağımlısı sayısı 31 milyona yükselmiştir (World Drug Report, 2018).  

Dünya Uyuşturucu Raporu verilerine göre 2015 yılında içinde uyuşturucu kullanımı 

sebebiyle 450 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybedenlerin 167.750’si aşırı dozda 

uyuşturucu kullanımından hayatını kaybetmiştir. Bunların dışında kalan ölümler ise vücuduna 

güvensiz şartlarda uyuşturucu enjekte edenlerin yakalandığı HİV ve Hepatit C gibi hastalıklar 

nedeniyle meydan gelmiştir. Uyuşturucu bağımlılarında en çok zarara neden olan opioidler, 

uyuşturucu kaynaklı ölümlerin %76’sını oluşturmaktadır. 2016 yılı verilerine göre dünya 

genelinde 10,8 milyon kişi en yüksek sağlık riskine sahip olan gruplar arasında sayılan 

“vücuduna uyuşturucu enjekte edenler grubundadır. Bu kişilerin yarısından fazlası Hepatit C 

ile yaşarken sekizde biri HİV taşıyıcısı durumundadır (World Drug Report, 2018).  

Rapora göre 2016 yılında 192 milyon kişi esrar, 34 milyon kişi eroin, 21 milyon kişi 

ekstazi, 21 milyon kişi amfetamin ve reçeteli uyarıcılar, 19 milyon kişi opiat ve 18 milyon 

kişi de kokain kullanmıştır (Şekil 18). Özellikle Afganistan’da afyon üretimi 2016 yılından 

2017 yılına kadar yüzde 65 oranında artarak 10.500 tona ulaşmış. Buna karşın 2016’da 91 ton 

eroin ele geçirilmiştir. Uyuşturucu trafiği açısından en tehlikeli bölgelerin başında maalesef 

Türkiye geliyor. Türkiye, özellikle Afganistan’dan çıkan uyuşturucuların Batı’ya 

ulaştırılmasında en sık kullanılan transit ülke konumunu korumaktadır. Söz konusu transit 

ülke olma durumuna Orta Asya ve Hindistan’dan gelen uyuşturucu trafiği de eklenmiştir. 

Raporda göre; internet uyuşturucuya ulaşmada en önemli araçlardan birisi olarak ifade 

edilmektedir. Derin internet (dark net/deep web) olarak da bilinen ve daha çok yasa dışı ve 
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pornografik içerikleri barındıran bir yer olan bu alan uyuşturucu ticareti için en yoğun 

kullanılan alanlardan birini oluşturmaktadır. Raporda yer alan bilgiye göre 2016’da derin 

internet üzerinden gerçekleşen uyuşturucu ticaretinde yıllık 170-300 milyon dolar arası satış 

gerçekleşmiş olduğu ifade edilmektedir. Bu derece yüksek miktarda para akışı, bu ortamda ne 

derece yüksek miktarda ticaret ve satışın gerçekleştiğini de göstermektedir. Esrarın %25’i 

ekstazi türü uyuşturucuların yaklaşık %40’ı, hallüsinojen türü tatsız ve kokusuz bir madde 

olan ve en güçlü halüsinasyon gördüren madde olarak kabul edilen Liserjik Asid Dietilamid 

(LSD)’lerin % 30’u internet ortamında satılmaktadır. 

Şekil 15: 2016 Yılı İçinde Uyuşturucu Kullanıcı Sayısı 

Kaynak:  UNODC, 2016 

Genel olarak dünya genelinde kökleşen uyuşturucu trafiği ve ticareti devletlerin en 

büyük problemi durumundadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler yerel ve ulusal önlemler 

almaya çalışsa da en büyük sorun, uyuşturucu trafiğinin başlangıç noktasının gelişmemiş 

ülkelerden kaynaklanıyor olmasıdır.  

UNODC’nin açıkladığı 2018 Dünya Uyuşturucu Raporunda (Şekil 16) BM, küresel 

düzeyde kokain ve afyon üretiminin tarihin en yüksek seviyesine çıktığı ifade edilmiştir 

Afganistan’daki haşhaş ekimindeki artış afyon üretimini oldukça artırmıştır. Küresel çapta 

afyon üretimi 2016 yılına göre %65 artışla 2017 yılında10.500 ton olmuştur. Bu artış afyon 

üretiminin izlenmeye başlandığı 2000’li yıllardan sonra kaydedilen en yüksek değer olarak 
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ifade edilmektedir. Afganistan’da haşhaş ekimindeki artış ve afyon bitkisinin veriminde 

kademeli olarak yükselişi sonucu bu ülkede afyon üretimi 2016 yılına göre %87 artışla 2017 

yılında 9.000 tona çıkmıştır. 2016 yılında ele geçirilen afyon miktarında ise 2015 yılına göre 

yaklaşık %50 artış gerçekleşmiştir.  

Kokain üretiminde de kayda değer bir artış görülmüş ve 2016 yılındaki kokain üretimi 

1.410 ton ile şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2005-2013 döneminde düşüş 

yaşayan kokain üretimi bu tarihten sonraki 2013-2016 döneminde küresel çapta %56’lık bir 

artış göstermiştir. Sadece 2015’ten 2016’ya kadarki süre içindeki artış %25 olarak 

gerçekleşmiştir. Kolombiya, kokain üretiminde dünyada başı çeken ülkedir. 

Reçeteli ilaçların tıbbi olmayan kullanımları da dünya genelinde tehdit haline gelmiştir. 

Bu ilaçların kullanımları hem kolluk kuvvetleri hem de halk sağlığı çalışanları için büyük bir 

endişe kaynağı olmaya başlamıştır. Kuzey Amerika’da eroin ve başka uyuşturucularla 

karıştırılan yasadışı fentanil kaynaklı aşırı doza bağlı ölümler olmaktadır. Avrupa’da ana 

opioid olarak eroin, metadon, buprenorfin ve fentanilin tıbbi olmayan kullanım olarak başı 

çekmektedir. Batı ve Kuzey Afrika ile Yakın ve Orta Doğu'daki ülkelerde, uluslararası kontrol 

olmayan farmakolojik opioid olan tramadolun tıbbi olmayan kullanımı yaygındır. Bu 

maddenin kullanımı Afrika’nın bazı bölgelerinde başlıca uyuşturucu tehdidi haline gelmiştir. 

Tıbbi olmayan opioidlerin kullanımı Kuzey Amerika’da bağımlılık derecesine ulaşmıştır. 

Dünyada en çok kullanılan uyuşturucu madde esrar olmasına rağmen insan sağlığı için en 

tehlikeli olan maddelerin opioidler olduğu ve 2015'te kayda geçen ve doğrudan uyuşturucuya 

bağlı olan 168 bin ölümün opioid kaynaklı olduğu ifade edilmektedir (World Drug Report, 

2018). 

2016 yılında esrar, geçmişte en az bir kez kullandığını ifade eden 192 milyon kullanıcı 

ile en çok kullanılan uyuşturucu madde olmuştur. Dünyadaki nüfusun artışına paralel olarak 

esrar kullanımı dünya genelinde artmaktadır. 2016 yılına gelinceye kadar geçen 10 yıl 

içerisinde yaklaşık %16’lık bir artış gerçekleşmiştir.  

Toplam uyuşturucu kullananların %33'ünün kadınlar olduğu aktarılan Raporda, 

kadınların erkeklere göre daha az uyuşturucu kullanmasına rağmen, bir kez uyuşturucuya 

başladıktan sonra erkeklerden daha bağımlı hale geldiklerine dikkat çekilmiştir. Raporda; 

erkekleri kokain, kadınlar sakinleştirici kullandığını göstermektedir. Erkeklerin esrar, kokain 

veya amfetamin kullanma olasılıklarının kadınlara oranla 3 kat daha fazla olduğu, kadınların 
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ise opioid ya da sakinleştiricileri tıbbi amaçlar dışında kullanılmaya daha eğilimli olduğu 

görülmektedir.  

Uyuşturucu kullanımının en erken 12-14 yaşlarında başladığına dikkat çekilen Raporda; 

18-25 yaş aralığının madde bağımlılığında doruk nokta olduğuna işaret edilmiş, gençlerin 

genel olarak kenevir kullanımını tercih ettiği, özellikle iki gurubun kenevir kullanımında öne 

çıktığı, gelir seviyesi yüksek gençlerin gece hayatı ve eğlence ortamlarında bu maddeye 

yöneldiği, bununla beraber sokak çocuklarının karşı karşıya kaldıkları güçlüklerin üstesinden 

gelmek için bu maddeye başvurdukları ifade edilmiştir.  

Gençleri zararlı madde kullanımına yönelten faktörler farklılık göstermektedir. Mikro 

düzeyde ebeveyn ve aile ilişkileri, okullardaki akranların etkileri ön planda olurken makro 

düzeyde sosyo ekonomik faktörler ve fiziksel çevre etkili olabilmektedir. Bu faktörler 

bireyden bireye farklılık göstermektedir. Madde kullanımına giden yolda tek faktör tek başına 

yeterli değildir. Yoksulluk ve fırsat eşitsizliği de gençleri uyuşturucuya yönlendirmede etkili 

olabilmektedir.  

Opioid kullanımının ise uyuşturucuya bağlı ölümlerin toplam yüzde 76'sını oluşturduğu, 

böylece zararı en yüksek uyuşturucu madde olmaya devam ettiği kaydedilmiştir. (World Drug 

Report, 2018). 
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Şekil 16: Dünya Uyuşturucu Kullanım Verileri 

Kaynak: UNODC, 2016. 

BM 2018 Dünya Uyuşturucu Raporuna göre özetle; 

 Dünyada yetişkin nüfusun yüzde 5’i uyuşturucu kullanmaktadır. 2016 yılında dünyada

247 milyon insan uyuşturucu kullanmış, 2015’de 450 bin, 2017’de 207 bin insan

uyuşturucu yüzünden ölmüştür.

 182.5 milyon kullanıcıyla esrar dünyada en fazla kullanılan madde olarak belirtiliyor.

Türkiye sentetik uyuşturucuya bağlı en fazla ölümlerin yaşandığı ülke olarak

görülmektedir. Gelir seviyesi düşük olanlar ise amfetaminleri kullanmaktadır.

 29 milyon insan uyuşturucu kullanımına bağlı hastalıklarla uğraşmakta, ancak 6’da 1’i

tedavi olmakta ve bunların 1,6 milyonunda HIV, 6 milyonunda hepatit C

bulunmaktadır.
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 Gelişmişlik seviyesi arttığında uyuşturucu kullanım oranı da artış göstermektedir. 

Gelir seviyesi yüksek olanlar bütün uyuşturucu tiplerini, düşük olanlar ise 

amfetaminleri kullanmaktadır. 

 Eroin kullanımı Avrupa ve Kuzey Amerika’da artmaktadır. Esrar kullanımı ABD’de 

12, Avustralya 14 ve Avrupa’da 15 yaşına düşmüştür. 

Ülkemizde ve dünyada uyuşturucu kullanımına ilişkin veriler en sık kullanılan 

uyuşturucunun esrar olduğunu göstermektedir.  2011 yılında yapılan “Türkiye’de Genel 

Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış Araştırması” 

verilerine göre, esrar en sık kullanılan maddedir. Son dönemde sentetik uyuşturucular 

konusunda ülkemiz hedef ülke durumundadır. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, ülkemizde 

uyuşturucu kullanım oranları halen Avrupa ve diğer ülkelere oranla çok düşük seviyelerde 

seyretmektedir (Şekil 17). 

2016 yılında dünyada ele geçirilen eroin miktarı 91 tonla rekor seviyeye ulaşmış, kök 

kenevir miktarı ise %27 azalarak 4.386 ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye diğer ülkelere 

kıyaslandığında önleme ve operasyonlar açısından iyi durumda bulunmaktadır. TUBİM 

(Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) 2017 raporuna göre sadece 

2016 yılında güvenlik güçlerinin terör örgütüne yönelik yaptığı 29 operasyonda 20 ton esrar, 

68 milyon kök kenevir bitkisi yakalanmıştır. Yine aynı raporda 2016 yılında uyuşturucuyla 

mücadele alanında 646.193 milyon lira kamu harcaması yapılmıştır (TUBİM, 2017). 

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) 2018 

Avrupa Uyuşturucu Raporunda ortaya çıkan eğilimler ve gelişmelere göre;   

Dinamik uyuşturucu pazarında kokain yeniden canlanmaktadır. Bu gelişme, uyuşturucu 

kontrol önlemlerine tepki olarak kendini hızlıca uyarlayabilen dinamik bir uyuşturucu pazarı 

bağlamında ortaya çıkmaktadır. EMCDDA raporunda, uyuşturucu bulunabilirliği yüksek ve 

bazı bölgelerde artmakta olduğu görülmektedir. Son rakamlar, Avrupa'da (AB-28, Türkiye ve 

Norveç) 2016 yılında 1 milyondan fazla yasa dışı uyuşturucu yakalamasının bildirildiğini 

göstermektedir. AB'de 92 milyondan fazla yetişkin (15-64 yaş arası) yaşamları boyunca yasa 

dışı bir uyuşturucu denemiş olup, 2016 yılında tahmini 1,3 milyon kişi yasa dışı uyuşturucu 

kullanımından dolayı tedavi almıştır (AB-28). 

Esrar, Avrupa'da en yaygın olarak kullanılan yasa dışı uyuşturucu olmaya devam 

etmektedir ve bu uyuşturucunun yaygınlığı; uyuşturucu yasası kapsamındaki suçlar, 
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yakalamalar ve yeni tedavi talepleri ile ilgili verilerle belirgin olarak görülmektedir. 

Geçtiğimiz sene içerisinde, yaklaşık (AB-28) 17,2 milyon genç Avrupalı (15-34 yaş arası) 

esrar kullanmışken, Avrupalı yetişkinlerin (15-64 yaş arası) yaklaşık % 1'i tarafından (AB-28) 

günlük olarak ya da hemen hemen her gün kullanılmıştır. 

Şekil 17: Yaş Gruplarına Göre Avrupa Ülkelerinde Esrar Kullanım Oranları (%) 

Kaynak: EMCDDA,  2017 

Rapora göre; genel olarak, hacim açısından, geleneksel çevrimdışı ilaç pazarları halen 

baskın olsa da, çevrimiçi pazarlar giderek artan bir öneme sahip görünmekte ve uyuşturucu 

kontrol önlemleri için yeni bir zorluk oluşturmaktadır. Yakın tarihli bir EMCDDA–Europol 

çalışması, 100'ü aşkın karanlık ağda alımların yaklaşık üçte ikisinin uyuşturucuya bağlı 

olduğunu tespit etmiştir. Özellikle sentetik kanabinoidler, opioidler, katinonlar ve 

benzeodiazepinler gibi Yeni Psikoaktif Maddeler (NPS)'in tedarik edilmesi ve yanlış 

kullanılan uyuşturuculara erişim konusunda yüzey ağ ve sosyal medyanın önemi artmaktadır 

(EMCDDA, 2018). 

Son dört yıldır Avrupa'da artmakta olan aşırı dozdan ölüm sayısından endişe 

edilmektedir. Özellikle alkol ve benzodiazepin başta olmak üzere diğer maddelerle kombine 

olmasına rağmen, Avrupa'da 2016 yılında çoğunlukla eroin ve diğer opioidlerle ilişkili olan 

aşırı doz 9.000'den fazla ölümün gerçekleşmiş olduğu tahmin edilmektedir (AB-28, Türkiye 

ve Norveç). Eski ve yeni opioidler nedeniyle karşılaşılan zorluklar, aşırı doza yanıt 
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stratejilerinde opioid panzehiri olan naloksonun rolüne yeniden odaklanmayı gerektirmiştir. 

Mevcut nalokson politikalarının gözden geçirilmesi ve hem uyuşturucu kullanıcıları hem de 

bu uyuşturucularla karşılaşabilecek profesyoneller için eğitim ve farkındalığın arttırılması" 

gerekliliği vurgulanmıştır (EMCDDA, 2018). 

3.2. Türkiye’de Uyuşturucu ile Mücadele Süreci 

Küreselleşme, uyuşturucu ve madde bağımlılığının da şekil değiştirmesine neden 

olmuştur. Yeni iletişim ve ulaşım teknolojilerinin sunduğu olanaklar, uyuşturucu maddelerin 

üretimini, teminini ve uluslararası boyutta ticaretini kolaylaştırmıştır. Sadece belli başlı 

ülkeler değil, dünyanın birçok ülkesi, uyuşturucu sorunuyla daha çok yüzleşmekte, daha fazla 

mücadele etmek zorunda kalmaktadır.   

Uyuşturucu, toplumların bugününü ve geleceğini tehdit eden ve özellikle genç kuşakları 

esir alan çok boyutlu bir sorun haline gelmiştir. Bireyin ruh ve beden sağlığında açtığı derin 

yaralar yanında, toplum bünyesinde de tahribatlara neden olan uyuşturucu; asayiş sorunları, 

ekonomik ve sosyal sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. 

Ülkemizde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları, 2014 yılına kadar İçişleri Bakanlığı 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Türkiye Uyuşturucu ve 

Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) koordinasyonunda yürütülmüştür. 13 

Kasım 2014 tarihli 29174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/19 sayılı “Uyuşturucu ile 

Mücadele” konulu Başbakanlık Genelgesi ile Başbakan Yardımcısı başkanlığında ilgili 8 

bakanın (Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı, Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Ticaret 

Bakanı ile Sağlık Bakanı) katılımlarıyla Uyuşturucu İle Mücadele Yüksek Kurulu (UMYK) 

oluşturulmuştur. Oluşturulan bu yeni yapının koordinasyonu Sağlık Bakanlığına verilmiştir.  

Genelge kapsamında; 28-29 Kasım 2014 tarihlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, 

akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri, sanatçılar, sporcular, medya temsilcileri, eski 

kullanıcılar, servis şoförleri, kantinciler, muhtarlar gibi toplumun her kesiminden yaklaşık 2 

bin kişinin katıldığı, katılımcıların fikir ve katkılarının alındığı I. Uyuşturucu ile Mücadele 

Şurası yapılmıştır. Şura sonrasında yapılan değerlendirmeler ile son şekli verilen 12 başlık 

altında, 95 faaliyet ve bunların uygulanmasından sorumlu toplamda 27 Kurum/Kuruluş 

bulunan 2015 Uyuşturucuyla Mücadele Acil Eylem Planı ile Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele 

Strateji Belgesi ve İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulları Çalışma Usul ve Esasları, 09 Mart 
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2015 tarihinde Yüksek Kurul Başkanının imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ardından bu çalışmaların yeni stratejilerle güçlendirildiği 2016-2018 dönemini kapsayan 

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesi oluşturulmuştur. 

Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu Başkanının onayı ve TBMM Sağlık, Aile, 

Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı başkanlığında ilgili 8 bakanlığın müsteşar 

yardımcıları ile Dışişleri ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları, Mali Suçları Araştırma 

Kurulu (MASAK) Başkanı,   Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Basın Yayın ve Enformasyon 

Genel Müdürü, Kamu Diplomasisi Koordinatörü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel 

Müdürü’nün katılımıyla Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu ile çalışmaların teknik düzeyde 

değerlendirildiği ve ilgili bakanlıkların uzmanlarının da katılım sağladığı Uyuşturucu ile 

Mücadele Teknik Kurulu oluşturulmuştur. Aynı zamanda çalışmaların il düzeyinde 

yürütülmesini sağlamak üzere vali/vali yardımcısı başkanlığında İl Uyuşturucuyla Mücadele 

Koordinasyon Kurulları bulunmaktadır. Başbakan Yardımcısı başkanlığında UMYK 6 ayda 

bir; Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu 3 ayda bir; Teknik Kurul ise her ay, tüm illerde ve 

ihtiyaç duyulan ilçelerde oluşturulan İl Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurullarını 

ise her ay toplanmaktadır.  

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 

ilgili 8 bakanlığın işbirliğinde 2015 Uyuşturucu ile Mücadelede Acil Eylem Planından devam 

edecek faaliyetlere yeni strateji ve faaliyetlerin de eklenmesi ile oluşturulan, Ulusal 

Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı (2016-2018) ve Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele 

Strateji Planı, Uyuşturucu İle Mücadele Yüksek Kurulu (UMYK) Başkanı imzasıyla 18 Nisan 

2016 yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eylem Planı ile uyuşturucu ile mücadele çalışmaları 

kapsamında 2018 yılına kadar tüm kurumların yürüteceği faaliyetler aşağıda belirtilen 11 ana 

başlıkta belirlenmiştir.  

 Uyuşturucuya Ulaşılabilirliğinin Önlenmesi,

 Toplumun Uyuşturucu İle Mücadeleye Katılımı

 Taleple Mücadelede Tedavi

 Uyuşturucu ile Mücadelede Sosyal Uyum

 Uyuşturucu ile Mücadelede İletişim

 Uyuşturucu İle Mücadele Sürecinin Yürütümü ve Koordinasyonu

 İzleme ve Değerlendirme
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 Uyuşturucu İle Mücadelenin Finansal Boyutu 

 Uyuşturucu İle Mücadelede Yerel Yönetimler ve STK’lar ile İşbirliği 

 Uyuşturucu İle Mücadelede Danışma Birimleri 

 Uyuşturucu İle Mücadelede Uluslararası Deneyimler ve Başarılı Ülke Modelleri 

Bağımlılık yapıcı maddelerin aralarında geçirgen olması, uyuşturucu ile mücadele 

çalışmalarında en üst düzeyde güçlü işbirliğine ihtiyaç duyulması gerekçesiyle mevcut 

kurullar 9 Aralık 2017 tarihli 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile “Bağımlılıkla 

Mücadele Yüksek Kurulu” adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Daha önce sekiz bakandan 

oluşan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kuruluna Gıda, Tarım ve Hayvancılık (Mülga: Tarım 

ve Orman), Maliye (Mülga: Hazine ve Maliye), Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (Mülga: 

Ulaştırma ve Altyapı) Bakanları ilave edilmiştir. Bu değişiklikle UMYK’nın kapsamı 

genişletilmiş, Başbakan Yardımcısı Başkanlığında 11 bakanın  (Adalet Bakanı, Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, 

Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli 

Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı) katılımı sağlanmıştır.  Böylece 

hem birey hem toplum açısından maddi ve manevi kayıplara sebep olan tütün, alkol, 

uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımını ve ayrıca teknoloji bağımlığı, kumar 

gibi kötü alışkanlıkları kararlı politikalar ve multidisipliner yaklaşımlarla önlemek için 

yürütülen çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla güçlendirilmiştir. 

Bağımlılık ile Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları’na ilişkin düzenleme ile 

Bağımlılıkla Mücadele Kurulu, Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları (Uyuşturucu 

ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, Alkol Bağımlılığı ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, 

Tütün Bağımlılığı ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, Davranışsal Bağımlılıklar ile 

(Teknoloji ve Kumar Bağımlılığı)   Mücadele Teknik Çalışma Grubu, Bağımlılık ile 

Mücadele İletişim Teknik Çalışma Grubu)  ve Bağımlılıkla Mücadele İl/İlçe Koordinasyon 

Kurulları oluşturulmuştur. 

Son olarak oluşturulan 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ve 

Strateji Belgesinde ise “Toplumu her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak 

tutmak” nihai amacına yönelik 16 adet gösterge ve hedef belirlenmiştir. Arz, talep, iletişim ve 

koordinasyon boyutunda yer alan tüm öncelik ve faaliyetler bu nihai amaca ulaşma amacıyla 

hazırlanmıştır.  
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Bu çerçevede oluşturulan Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile 6 yıllık bir döneme ilişkin 

uyuşturucu ile mücadele konusundaki yol haritası belirlenmiştir. Yapılan çalışmaların 

eşgüdüm ve koordinasyon içinde birbirini destekleyecek ve etkisini artıracak şekilde 

yürütülecektir. Çalışmaların etkilerinin, tanımlanan gösterge ve hedefler yoluyla sistematik 

bir şekilde takip edilerek, başarıya ulaşılması hedeflenmektedir. 2018-2023 Uyuşturucu ile 

Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesi kapsamında belirlenen başlıklar aşağıdaki 

gibidir. 

 Uyuşturucu Arzının Önlenmesi

 Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi

 Koruyucu ve Önleyici Hizmetler

 Danışmanlık, Arındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri

 Sosyal Uyum Hizmetleri

 Uyuşturucu İle Mücadelede İletişim

 Uyuşturucu İle Mücadele Sürecinin Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar çeşitlilik arz etmektedir.

Mücadele stratejileri çok fazla alt bileşene sahip olduğundan, her bir mücadele bileşeni ayrı 

ayrı anlatılmış, yapılan çalışmalar belirtilmiştir. 

3.2.1. ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı 

Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı 8 Temmuz 2015 tarihinde 

faaliyete başlamış olup 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermektedir. 2018 Türkiye 

Uyuşturucu raporunda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere 

göre danışma hattına 2017 sonu itibariyle çağrı sayısı toplam 136.097 olmuştur (Şekil 19).  

ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı aşağıdaki işlevleri yerine 

getirmektedir: 

 Uyuşturucu ile ilgili danışma ve destek hizmetlerinin doğrudan verildiği, arayan kişinin

ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmelerin yapıldığı 7/24 esasına göre hizmet veren,

çoğunluğu psikolog ve sosyal çalışmacılardan oluşan bir çözüm merkezidir.

 Kendisi ya da yakını için arayan kişilerin isim, TC kimlik numarası gibi hiçbir bilgisi

alınmadan hizmet sunulmaktadır. Ancak hastane randevusu alınacak kişiler için kabul

etmesi halinde bu bilgiler alınmaktadır.
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 Uyuşturucu kullandığını beyan eden kişilere bağımlılık risk değerlendirmesi 

yapılmakta, düşük ve yüksek riskli bireyler belirlenmektedir. Düşük riskli bireyler 

motivasyonel görüşme yapılarak aile hekimlerine, psikiyatri servislerine, öğrenci ise 

okulundaki rehberlik servislerine yönlendirilmektedir. Yüksek riskli bireyler ise 

kullandığı uyuşturucu madde hakkında bilgi verilip, tedavi için motivasyonel görüşme 

yapılarak psikiyatri servisine ve AMATEM’e yönlendirilmektedir.  

 Uyuşturucu kullandığını beyan eden kişinin talep etmesi halinde, kendisi için en uygun 

tedavi merkezinden randevusu da alınmaktadır.  

 Yakınlarının (öğrencisi, çocuğu, eşi, komşu vb.) madde kullanımından şüphe duyan 

kişilere madde kullanımında görülebilecek davranış değişiklikleri, duygu durumu 

değişiklikleri, fiziksel etkileri hakkında bilgi verilmektedir.  

 Danışma hattı tarafından, arayan kişinin kabul etmesi halinde 1 hafta, 15 gün, 1 ay,  3 

ay, 6 ay ve 1 yılın sonunda olmak üzere yılda en az 6 defa aranarak tedavi sürecinde 

destek olunmaktadır.  

Şekil 18: ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı Yıllık Çağrı Sayısı  

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, 2017 

 

Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattında görev alacak personele 

akademisyenler ve alanda çalışan uzmanlar tarafından konuya ilişkin teorik bilgi ile danışma 



46 

hattında karşılaşılması olası durumlara ilişkin konularda eğitimler verilmiştir. Ayrıca personel 

kapasitelerinin artırmak amacıyla; Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, İŞKUR ve SGK 

yetkilileri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında kendi Kurumlarında 

yürütülen çalışmalara ve sık karşılaştıkları durumlara ilişkin, Türkiye Yeşilay Cemiyet 

yetkilileri tarafından sivil toplum örgütü olarak uyuşturucu ile mücadele çalışmaları 

kapsamında yürüttükleri çalışmalara ilişkin eğitimler verilmiştir. Yine aynı amaçla ALO 191 

personeline denetimli serbestlik süreçleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Eğitim alması 

ve konuya ilişkin bilgi kapasitelerinin artırılması sağlanmıştır. 

3.2.2. Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri 

Bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmaların bir ayağı da hizmetlerin 

etkinliğini artırmak amacıyla bu alanda çalışanlara eğitim verilmesi olmuştur. Bu kapsamda 

birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışanlara, psikiyatri klinikleri ve madde bağımlılığı 

tedavi merkezlerinde çalışan sağlık personellerine, acil sağlık hizmetlerinde görev yapan 

sağlık personeline hizmet içi eğitimler verilmiştir. Bu eğitimler kapsamında yapılan 

çalışmalar aşağıdaki gibidir. 

 Aile hekimlerinin uyuşturucu kullanımı ya da bağımlılığı olan bireyler ve yakınlarına

gerekli müdahaleleri yapabilecek donanıma sahip olmalarını sağlamak amacıyla

“Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı” çerçevesinde 2015 ve 2016 yıllarında 81

ilin eğitimleri tamamlanmış ve 193 kişiye eğitici eğitimi verilmiştir. Bu eğitimciler

tarafından bu güne kadar 19.187 aile hekimine eğitim verilmiştir.

 Psikiyatri kliniklerinin kapasitesinin güçlendirilerek uyuşturucu bağımlılarının tedavi

sürecinde daha etkin rol almalarının sağlanması amacıyla erişkin ve çocuk-ergen ruh

sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerine yönelik hizmet içi eğitimler kapsamında 81

ilden 793 psikiyatri uzmanına eğitim verilmiştir.

 Madde bağımlılığı tedavi merkezlerinde çalışan personele, hizmet içi eğitimler

kapsamında SAMBA (Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı) eğitimi verilmektedir.

2014 yılından itibaren “Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personelin

Sertifikalı Eğitim Programı” kapsamında tedavi merkezlerinde görev yapan psikolog,

sosyal çalışmacı, hemşire ve sağlık memurlarından oluşan 353 personele eğitim

verilmiştir.
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 Eylem Planı kapsamında, bağımlı hastalara yönelik acil durumlarda müdahalede 

bulunan hastane acil çalışanları ve 112’lerde görevli 4860 hekim ve 155 hekim dışı 

sağlık personeli ile 1.396 hastane öncesi acil sağlık personeline hizmet içi eğitim 

verilmiştir. 

3.2.3. Tedavi Merkezlerinin Sayı ve Kapasite Artışına Yönelik Çalışmalar  

Eylem planları kapsamında Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi 

(AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezlerinin 

(ÇEMATEM) sayı ve kapasiteleri artırılmıştır. 2015 Acil Eylem Planı öncesinde 33 olan 

tedavi merkezi 2017 yılı sonu itibarıyla 101’e ve 712 olan yatak kapasitesi 1.045’e 

yükseltilmiştir.   

Şekil 19: Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde Tedavi Gören Hasta Sayısı (2007-2016) 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, 2017 

2014’den 2017’ye kadar geçen süre içerisinde AMATEM ve ÇEMATEM 

merkezlerinde ayakta tedavi merkez sayısı artmıştır. Ayrıca aynı merkezlerde yataklı tedavi 

merkezleri ve yatak kapasitesinde de önemi sayıda artış sağlanmıştır. 2014’de AMATEM’de 

2, ÇEMATEM’de 1 olan Ayakta Tedavi Merkezi 2017 yılı sonu itibariyle AMATEM’de 44’e 

ÇEMATEM’de 10’a yükselmiştir. 2014’de Yataklı Tedavi Merkezi AMATEM’de 2 iken 
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2017’de 39’a ÇEMATEM’de 3 iken 2017’de 9’a çıkarılmıştır. 2014’de AMATEM’de 664 

olan yatak kapasitesi 2017’de 942, ÇEMATEM’de 48 olan yatak kapasitesi 2017’de 103 

olmuştur. Tedavi Merkezi sayısının tüm sağlık bölgelerini kapsayacak şekilde artırılmasına 

devam edilmektedir. AMATEM ve ÇAMATEM bulunan il sayısı ile bunların sayıları yıllara 

göre devamlı bir artış göstermiştir. Bu artış saylarının 2014 yılına göre yaklaşık 4 kat olarak 

gerçekleştiği görülmektedir (Şekil 21). Aynı şekilde Tedavi Merkezlerinin sayısında ve bu 

merkezlerin bulunduğu il sayısında da yıllara göre önemli bir artış söz konusudur. Bugün 57 

ilde 100 tedavi merkezi bulunmaktadır (Şekil 22). 

Şekil 20: AMATEM/ÇEMATEM Sayısı ve Bulunan İl Sayısının Yıllara Göre Değişimi 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, 2017 
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Şekil 21:Tedavi Merkezleri (AMATEM ve ÇAMATEM) Yıllara Göre Değişimi 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, 2017, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Genel Müdürlüğü verileri 

3.3. Uyuşturucu İle Mücadelede Diğer Kurumların Çalışmaları 

Birçok kurum ve kuruluş uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar yapmaktadır. 

Bu çalışmalar koruyucu önleyici çalışmalar, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları, sosyal ve 

kültürel çalışmalar, tedaviye yönelik çalışmalar, iyileştirme çalışmaları olarak farklı alanlarda 

yürütülmektedir.    

3.3.1. İçişleri Bakanlığı 

 Uyuşturucu arzının önlenmesi amacıyla uyuşturucu ile sahada mücadele için Aralık 

2014’de Narkotim’ler 11 ilde göreve başlamıştır. Bugün itibarıyla Narkotim Projesi 

50 ile yaygınlaştırılmıştır.  Ayrıca uyuşturucunun en büyük finans kaynağı olan 

narkoterörle mücadele çalışmaları güçlendirilmiştir.  Yasa dışı ekimle mücadele ve 

tespit edilmesi halinde yerinde yok edilmesine yönelik çalışmalar artırılmıştır. 

 Uyuşturucu kullanıcılarının uyuşturucu kullanım alanları olan metruk binaların 

yıkılması ya da yenileme çalışmaları başlatılmıştır.  Metruk binaların yıkım sürecinin 

hızlandırılması amacıyla hazırlan 2016/15 sayılı “Metruk Binalar” konulu Bakanlık 

Genelgesi takibi ve gereğinin yapılması için 81 il valiliğine gönderilmiştir. 
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 Uyuşturucu ile mücadelede Bakanlık birimlerinin birlikte hareket etmeleri ve

mücadeledeki önceliklerin belirlenerek yol haritasının oluşturulması amacı ile ilgili

birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik

Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde “2017-2018 İçişleri Bakanlığı

Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası” hazırlanmıştır. Hazırlanan belge

04/07/201 tarih ve 2017/02 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 81 il Valiliği ile

uyuşturucu ile mücadele alanında çalışan İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra

birimlerine gönderilmiştir.  Politika belgesi çerçevesinde Narkotimlerin sayılarının

artırılmasından, Narko-Rehber, Narko-Nokta, Narko-Tır, Narko-log, Narko-Mobil,

Alan Denetimi vb. birçok proje ve yapısal düzenlemeyi içeren 25 hedef çerçevesinde

çalışmalar sürdürülmektedir.

3.3.2. Milli Eğitim Bakanlığı 

 3 Ocak 2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay arasında imzalanan protokol

ile Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) hayata geçirilmiştir.

Program ile tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji gibi çeşitli bağımlılıklarla ilgili

olarak başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın

arttırılmasını amaçlayan ulusal bir koruyucu-önleyici eğitimler yapılmaktadır. Bu

kapsamda yeni atanan tüm öğretmenlere aday eğitimi süresince TBM eğitimi

verilmesi planlanmaktadır.

 Bu program ile öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve toplumun her kesimine yaygın

eğitim yoluyla ulaşılması hedeflenmektedir. Programa yönelik e-öğrenme portalı

(http://tbm.org.tr/) oluşturulmuştur. Program; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve

yetişkin yaş gruplarına özel ayrı ayrı hazırlanmıştır. Program; sağlıklı yaşam, teknoloji

bağımlılığı, tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı ve madde bağımlılığı olarak 5

modülden oluşmaktadır.

 TBM kapsamında 2014 yılından bu yana birçok rehber ve formatör öğretmene

bağımlılıkla mücadele eğitimleri verilmiştir. Okullarda rehberlik etkinlikleri, bireysel

ve grupla psikolojik danışma çalışmaları, aile eğitimleri yapılmakta, servis şoförleri ve

kantincilere yönelik eğitim ve denetimler gerçekleştirilmektedir. Program, tüm

Türkiye’de Milli Eğitim Sistemi ile bütünleşmiş bir model ile Halk Eğitimi Merkezleri

üzerinden yaygınlaştırılmaktadır.

http://tbm.org.tr/
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3.3.3. Adalet Bakanlığı 

 6545 ve 6638 sayılı Kanunlarda Adalet Bakanlığınca yapılan değişliklerle uyuşturucu 

ile ilintili suçlara uygulanan cezai müeyyideler ağırlaştırılmıştır. Sentetik kannabinoid 

ve türevi maddeler, cezada artırım konusu olan maddeler arasına alınmış, her türlü 

uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi 

yerlerdeki ticareti ceza artırım nedenleri olarak kabul edilmiştir.  

 Madde bağımlılarını tedaviye teşvik eden ve hasta ile hekim arasındaki güven 

ilişkisine katkı sunan bir uygulama ile sağlık merkezlerindeki sağlık mesleği 

mensuplarının madde bağımlılarını yönelik ihbar yükümlülüğü kaldırılmıştır. 

 Mevzuatta yapılan çalışmaların yanı sıra ceza infaz kurumlarındaki ruh sağlığı 

problemleri olan hükümlü ve tutukluların, personel tarafından erken dönemde 

tanınması ve psiko-sosyal yardım ve sağlık servisi personelinin eğitimi amacıyla 

“Ceza İnfaz Kurumlarında Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Hizmetlerinin İyileştirilmesi 

Projesi” geliştirilmiştir. Proje kapsamında Tarama Değerlendirme (TA-DE) ve 

Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Programı (YARDM)” 

sürdürülmektedir.  

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi denetimli serbestlik tedbirini 

düzenlemektedir. Düzenlemeye göre Kanun, kişinin öncelikle tedavi edilmesini ve 

tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaktan korunmasını sağlamaya yönelik 

olarak hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasını öngörmektedir. Diğer 

bir ifadeyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi kapsamında tedavi ve 

denetimli serbestlik kararları uygulanmaktadır.  

 2018 yılı Haziran ayı itibariyle 3.047’si çocuk, 58.333’ü yetişkin olmak üzere toplam 

61.380 tedavi ve denetimli serbestlik kararının infazı yerine getirilmektedir. Ayrıca, 

denetimli serbestlik altında olan ve bağımlılık alanında problem yaşayan yükümlülere 

yönelik yürütülmekte olan eğitim ve iyileştirme çalışmaları bulunmaktadır. Bunlar; 

yetişkinler ve gençlere yönelik olmak üzere grup çalışması yöntemiyle uygulanan 

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Farkındalık Programı ile bireysel görüşme 

yöntemiyle uygulanan Çocuklar için Alkol ve Madde Müdahale Programıdır 

(SAMBA & SAMBA Genç). Ayrıca bireylerin boş zaman yapılandırmasını 
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desteklemek üzere spor, sanat, meslek edindirmeye yönelik çalışmalar da 

yürütülmektedir.  

 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında

çıkarılan tüzükle ceza infaz kurumlarında bulunan sağlık ve psiko-sosyal yardım

servislerinin görevleri tanımlanmış olup, bağımlılık tedavi hizmetleri bu servisler

tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Psiko-sosyal servisler çocuk ceza infaz

kurumlarında suça sürüklenen ve 12-18 yaş aralığında bulunan çocukların kendilerini

ifade edebilmeleri, ruhsal problemlerine çözüm bulabilmeleri amacıyla aktif olarak

çalışmaktadır. Madde bağımlılığı tedavileri için AMATEM veya ÇEMATEM'lere

yönlendirmeler yapılmaktadır.

 Psiko-sosyal servisler aracılığıyla madde kullanım öyküsü ve sorunu olan 12-18 yaş

grubu çocukların rehabilitasyonu amacıyla kullanılan Sigara-Alkol-Madde Bağımlılığı

Bilgilendirme Programı ile bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

 Çocuk ceza infaz kurumlarında, suça sürüklenen tutuklu ve hükümlü çocuklara

yönelik kişisel gelişim programları düzenlenmektedir. Bu şekilde hem suça

yönelmeleri engellenmekte hem de sağlıklı bireyler olarak topluma katılımları

sağlanmaktadır. Ayrıca bu çocuklara yönelik mesleki açıdan gelişimlerini sağlamak

için kurslar düzenlenmekte, haftalık ve aylık sosyal ve kültürel faaliyetler

yapılmaktadır.

3.3.4. Gençlik ve Spor Bakanlığı 

 Yeşilay tarafından TBM projesi kapsamında; antrenörlere, gençlik liderlerine, sosyal

çalışmacılara, psikologlara ve YURTKUR uzmanlarına formatör eğitimi verilmiştir.

 Sporcu Eğitim Merkezlerinde sporculara, "Sporcu Sağlığı Eğitimi Projesi"

kapsamında yapılan eğitimlerde madde bağımlılığının zararları konularında da

eğitimler verilmektedir.

 2015 yılında Madde Bağımlılığıyla Mücadele Projeleri başlığında finansman desteği

sağlanmış olup, bu projelerin uygulaması devam etmektedir.
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 Kurum yurtlarında kalan öğrencilerin; ders dışı zamanlarını verimli değerlendirmek, 

amacıyla bağımlılık, kötü alışkanlıklar ve olumsuz davranışlardan korunma konusu 

mevzuat kapsamında değişik faaliyetlerde öğrencilere aktarılmıştır. 

 YURTKUR yurtlarında kalan öğrencilere koruyucu/önleyici çalışmalar kapsamında 

bağımlılıklar konusunda seminer, konferans ve eğitimler verilmekte, görev yapan 

meslek elemanlarına koruyucu/önleyici çalışma kapsamında seminerler verilmektedir. 

3.3.5. İŞKUR Tarafından Yürütülen Çalışmalar 

Türkiye İş Kurumu tarafından işsizlikle mücadele ve istihdamın korunması amacıyla 

uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gören veya rehabilitasyon sürecindeki hastalara yönelik 

olarak; iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programı ve 

girişimcilik eğitim programı, toplum yararına çalışma programı, işe yerleştirme çalışmaları 

yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında bazı madde bağımlılarının da toplum yararına bu 

programlara katılımı sağlanmıştır. 

İŞKUR ve Yeşilay arasında yapılan protokol kapsamında YEDAM’larda iş ve meslek 

danışmanlarının görev alması sağlanmaktadır. Ayrıca Yeşilay tarafından iş ve meslek 

danışmanlarına bağımlılık eğitimleri verilmektedir. 

3.3.6. SGK Tarafından Yürütülen Çalışmalar 

Çeşitli nedenlerle 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

kapsamında olmayan 18 yaş üzeri alkol ve uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gören hastaların 

ayakta ve yatarak tedavi süreçlerinin sorunsuz tamamlanabilmesi için düzenleme yapılmıştır. 

Madde bağımlığı konusunda ayakta tedavilerinin faturalandırılması yapılmış AMATEM ve 

ÇEMATEM’lerde ayakta tedavilerde %30 daha fazla bedel ödenmesi sağlanmıştır. 

Geri ödemesi olmayan bazı ilaçlar geri ödeme kapsamına alınmıştır. 2016/8983 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile kişileri sağlık güvencesine bakılmaksızın uyuşturucu tedavisi için 

tedavi merkezlerinden ücretsiz olarak tedavi olabilmesi sağlanmıştır.  

3.3.7. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tedavisi sonrası kişinin 

sosyal olarak dışlanmasını önlenmek, toplumsal yaşama yeniden uyum ve katılımlarının 

sağlamak, yeniden uyuşturucuya başlamasını önlemek amacıyla Sosyal Uyum Birimleri’nin 

faaliyete başlaması ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Sosyal Uyum Birimleri, Sosyal 
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Hizmet Merkezlerine bağlı olarak Sosyal Hizmet Merkezleri binası içinde veya dışında 

faaliyetlerini sürdüren ve çalışma usul ve esasları kendilerine ait bir yönergeyle tespit edilmiş 

birimlerdir. Bu amaçla Ankara’da bir tane, İstanbul’da ise Avrupa ve Anadolu yakasında iki 

tane ve Antalya’da bir tane olmak üzere toplamda dört tane birim pilot uygulama olarak 

faaliyete başlamıştır. Bağımlılıklarla Mücadele Yüksek Kurulu kararı doğrultusunda Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) ve Yeşilay Türkiye çapında 40 adet merkez açmayı 

planlamaktadır. Bu uygulama kamu ve sivil toplum işbirliği için örnek bir model olma 

özelliği taşımakta olup, benzer işbirliklerinin desteklenmesi önem arz etmektedir. 

18 yaş altı uyuşturucu bağımlısı kişilere yönelik sosyal uyum programı kapsamında; 

Sağlık Bakanlığınca madde kullanım tıbbi tedavisi ve tıbbi rehabilitasyonu tamamlanan 

korunma ihtiyacı olan madde bağımlısı çocuklardan 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 

gereği bakım tedbir kararı verilenlerin sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla Çocuk Destek 

Merkezlerine kabulleri sağlanmaktadır. Merkezler; çocukların mağduriyet, yaş ve cinsiyet 

özelliklerine göre ihtisaslaştırılmıştır. 13 Çocuk Destek Merkezi Sağlık Bakanlığınca madde 

kullanım tıbbi tedavisi ve tıbbi rehabilitasyonu tamamlanan çocukların sosyal uyumlarını 

sağlamak üzere hizmet vermektedir. Madde bağımlılığı bulunan çocuklar için merkezler en 

fazla 30 kapasiteli olarak hizmet vermektedir. Bu merkezler Sağlık Bakanlığı ile koordineli 

olarak AMATEM ve ÇEMATEM olan illerde hizmet vermektedir. 

Talep azaltımı kapsamında; AÇSHB tarafından Aile Eğitim Programı (AEP) 

çerçevesinde ebeveynlere ve ergenlere yönelik yeni bir modül olarak konuya ilişkin uzmanlar 

ve akademisyenlerce 2014 yılında “Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından 

Korunma” kitabı hazırlanmıştır ve formatörler ve eğiticiler aracılığıyla “Madde Kullanım 

Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma” konusunda 4 yıllık süre içerisinde (Kasım 

2014’den itibaren) 1.015 Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma eğitimi 

ile 91.009 kişiye ulaşılmıştır. Ayrıca, Yeşilay tarafından 81 il müdürlüğünden 145 meslek 

elemanına Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM)  eğitici eğitimi verilmiştir. Bu eğitimi alan 

personelimiz kendi illerindeki meslektaşlarından yeni uygulayıcılar yetiştirmeye 

başlamışlardır. 

3.3.8. Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve STK’lar 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından vatandaşların yüz yüze danışmanlık alabilecekleri 

Türkiye için yeni bir model olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uyuşturucu 
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kullanan kişiler ve ailelerine yönelik psiko-sosyal danışmanlık hizmetleri, tedavi sitemine 

erişimi sağlama, tedavi sonrası rehabilitasyon (iyileştirme) süreçlerine ilişkin çalışmalar 

yapmaktadır. TBM kapsamında, 2014 yılından itibaren ülke genelinden 706 rehber öğretmen, 

KKTC’den 12 öğretmen olmak üzere toplam 718 TBM formatörü yetiştirilmiştir. Ülke 

genelindeki yaklaşık 32.000 rehber öğretmene 3 günlük, bağımlılıkla mücadele eğitimleri 

verilmiştir.  TBM ve YEDAM ile ilgili detaylı bilgi Alkol Bağımlılığı başlığı altında sivil 

toplum çalışmaları kısmında verildiğinden burada detaya girilmemiştir. STK’lar ile ilgili 

aşağıdaki öneriler ileride yapılacak çalışmalar için önemli olduğu değerlendirilmektedir. 

  



56 

4. TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

4.1. Teknoloji Bağımlılığında Mevcut Durum

Teknolojinin insan hayatına getirdiği sayısız faydalar bulunmaktadır. Ancak kişinin

teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolması, teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız 

kullanması çok ciddi zararlara sebep olabilmektedir. İnternet ve teknoloji bağımlılığı diğer 

bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında 

yoksunluk yaşadığı bir durum olarak tanımlanmaktadır. İnternetin ve teknolojik aletlerin 

bilinçsiz kullanımı sonucu obsesif, depresif, kaygılı, düşmanca, fobik, paranoid düşüncelerin 

arttığı gözlenmektedir. Yoğun bir şekilde internet kullanan ve bilgisayar oyunları ile zamanını 

geçiren çocukların, sosyal gelişimlerinin önemli ölçüde gerilediği, öz güvenlerinin düşük, 

sosyal kaygı düzeylerinin ve saldırganlık davranışlarının ise yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Yapılan araştırmalar, internette fazla zaman geçiren çocuk ve gençlerin giderek 

yalnızlaştığını ve yüz yüze ilişki kurmakta güçlük yaşadıklarını ortaya çıkarmıştır.  Bilgisayar 

oyunları ise bağımlı kullanım olduğu takdirde zarar açısından internetten daha masum 

değildir. Uzmanlar bilgisayar oyunlarının zihinsel fonksiyonlarda bozulmaya yol açtığını 

düşünmektedirler.  Nitekim yapılan araştırmalarda bilgisayar başında fazla zaman geçiren 

çocukların beyinlerindeki geçici olarak dopaminle harekete geçen aktivitede artış olduğu ve 

bu çocukların hiperaktivite bozukluğu kriterlerini taşıdıkları belirlenmiştir. Teknoloji 

bağımlılıklarından bahsederken sosyal medya, tablet, televizyon, internet, bilgisayar oyunları, 

akıllı telefonlar, oyun konsolları gibi birçok teknolojik alet ve yeniliği işin içine dâhil etmek 

gerekmektedir. 

İnternet bağımlılığıyla ilgili yapılan araştırmalar bu hastalığın diğer psikolojik 

hastalıklar ile birlikte görülebileceğini ortaya koymaktadır. İnternet bağımlılarının % 50’sinde 

başka bir psikiyatrik bozukluk daha görülmektedir. İnternet bağımlılığı ile birlikte görülen en 

sık psikiyatrik bozukluklar şöyle sıralanabilir (Arısoy, 2009). 

o Anksiyete bozukluğu % 10

o Psikotik bozukluk % 14

o Depresyon veya distimik bozukluk % 25

o Duygu durum bozukluğu % 33

o Madde kullanımı % 38
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Ayrıca dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, sosyal fobi, hafif depresyon varlığında 

veya ailede bağımlılığa yatkınlık söz konusu olduğunda riskli internet kullanımı 

görülebilmektedir. İnternet bağımlılığıyla ilgili yapılan araştırmalar bu hastalığın diğer 

psikolojik hastalıklarla birlikte görülebileceğini ortaya koymaktadır. Bağımlılığa giden sürece 

bakıldığında tolerans gelişimi, yoksunluk sendromu, kontrol çabalarında başarısızlık, çok 

vakit harcama, hayatın fakirleşmesi, kontrolün ortadan kalkması, bedenin zarar görmeye 

başlaması, psikoloji gelişim zarar görmesi, çatışmaların yaşanması, işlevselliğin bozulması, 

zihnin kilitlenme problemleri yaşaması, yalan söylemenin normalleşmesi, duygu durumda 

değişikliklerin meydan gelmesi, uyku ve yemek düzeninin bozulmasını saymak mümkündür.  

Bunların yanında internet bağımlılığının gelişmesinde bireyin dürtülerini kontrol 

etmekte güçlük çekmesi, içe kapanıklık, toplum tarafından beğenilmeme korkusu, karamsar 

düşünce yapısı, özgüven eksikliği, hayata karşı olumsuz bakış açısı, bireyin sosyal ilişki 

kurmada güçlük çekmesi, bireyin kendini yeteri kadar tanımaması, bireyin dışlanma korkusu 

yaşaması ve çevreden gelen her isteği kabul etmesi, gerçek hayatta elde edemediği başarıyı 

sanal ortamda elde etmeye çalışması gibi psikolojik kaynaklı nedenler büyük rol 

oynamaktadır. 

İnternet bağımlılığı 1990lı yıllarda literatüre girmeye başlamış olup tanım ve tanı 

kriterleri konusunda henüz bir uzlaşma yoktur.  İnternet, insanların birçok ihtiyacını 

karşılarken bir yandan da bazı özellikleri sebebiyle olumsuz olarak adlandırabileceğimiz bir 

bağımlılığın oluşmasına sebep olabilmektedir. İnternet kullanım süresinin son zamanlarda 

artması ve bireyden bireye farklılık gösteren internet kullanım alışkanlıklarının insanlar 

üzerinde ne gibi etkilere sebep olduğu da çeşitli araştırmalarla sorgulanmıştır. Araştırmalar 

sonucunda; bazı bireylerin internet kullanımında kendilerini sınırlayabildikleri, bazı bireylerin 

ise kendilerine herhangi bir sınırlama getiremedikleri için okul, iş, sosyal hayatlarında 

birtakım problemlerle karşılaştıkları bilgisi elde edilmiştir. 

İlk kez psikiyatrist tarafından kullanılan bir terim olan “internet bağımlılığı” kişisel 

yaşamda bireylerin aşırı internet kullanımının olumsuz etkilerini tanımlamak için 

tasarlanmıştır. İnternet bağımlılığı hakkında yapılan araştırmalara göre tanımlanmış bazı 

belirtiler aşağıdaki gibidir (Goldberg, 1996); 
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 Tolerans belirtileri: Sürekli bir şekilde artan çevrimiçi zaman geçirme ihtiyacı.

 Geri Çekilme belirtileri (Withdrawal Syndrome): İnternet kullanımının sonuçlarını

endişe içinde karşılama, internet hakkında takıntılı düşüncelere kapılma gibi ruhsal

durumların yaşanması

 Planlanan zamandan daha fazla süre internette kalma.

 İnternet kullanımını azaltmak için sürekli bir istek duymak.

 İnternette yapılan faaliyetlere fazla zaman harcamak.

 İnternet yüzünden sosyal ve mesleki faaliyetleri beklemeye almak veya bırakmak.

 İnternet kullanımına bağlı fiziksel veya psikososyal problemler yaşanmasına rağmen

interneti aşırı kullanmaya devam etmek.

Tartışmalara sebep olan “İnternet bağımlılığı” terimi ilk kez Kimberly S.Young 

tarafından Amerikan Psikoloji Derneği’nin 1996’da gerçekleştirilen yıllık toplantısında 

tanımlanmıştır. Young, internet bağımlılığı tanımını yaparken “patolojik kumar oynama” 

kriterlerini temel almıştır. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin 1994 yılında yayınlanmış olan, 

DSM IV Mental Bozuklukların Tanımsal ve Sayısal El Kitabı listesinden yararlanmıştır. 8 

maddeden 5 tanesinin yaşanması halinde kişi bağımlı olarak tanımlanabilmektedir. Bu 

kriterler aşağıdaki gibidir: 

1) İnternet ile ilgili aşırı zihinsel uğraş

2) İnternette geçirilen zamanda artışa ihtiyaç duyma

3) İnternet kullanımını azaltmaya veya bırakmaya yönelik başarısız girişimlerde bulunma

4) İnternet kullanımının azaltılması sonrası yoksunluk belirtileri (huzursuzluk, öfke vb.)

5) Günlük aktiviteleri planlama ile ilgili sorunlar

6) Aşırı internet kullanımı sebebiyle okul, iş ve sosyal çevre ile ilgili problemler

7) İnternette kalma süresi ile ilgili aileye, arkadaşa veya terapiste yalan söylemek, dürüst

olmayan davranışlar sergilemek

8) İnternete bağlı olduğu süre içerisinde duygulanımda değişikliğin olması, internetin

olumsuz duygulardan (huzursuzluk, suçluluk, kaygı) kaçmak için kullanılması.

İnternet kullanımında işle ilgili olmayan ve 6 aylık periyotta, yukarıda belirtilen 8 

maddeden, 5 veya daha fazlasına “evet” cevabı veren kişiler “bağımlı” olarak 

nitelendirilmektedir (Bozkurt H., Şahin S., & Zoroğlu S., 2016).  

İnternet bağımlılığı hakkında yapılan araştırmalar, internet bağımlılığının bilişsel-

davranışçı yaklaşım ile tedavi edilebileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bilişsel-davranışçı terapi 
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yöntemine göre tedavi sürecinde bireyin kişilik yapısı göz önünde bulundurularak teşhisi 

yapılmalı ve tedavi aşamasına geçilmelidir. Bilişsel-davranışçı yaklaşım, kişinin kendisi ve 

çevresi ile ilgili olumsuz ve otomatik gelişen sağlıksız düşünce biçimlerinin yerine alternatif 

sağlıklı ve gerçekçi düşünceler geliştirmesini sağlayan yaklaşımları içermektedir. Bilişsel-

davranışçı yaklaşıma göre, düşüncelerimiz duygularımızı belirlemektedir, herhangi bir bireyin 

hissettiği duyguya ancak onun düşünceleri yoluyla ulaşılabilir. Bireyin hatalı inançlarını 

düzeltebilmesine yardımcı olarak alternatif düşünce ve davranış geliştirmesine katkı 

sağlanabilir. Uygun olmayan reaksiyonları azaltılabilir veya engellenebilir. Bilişsel-davranışçı 

yaklaşıma göre sağlıklı internet kullanımı; kişinin kendi koşulları içerisinde belli bir amaç 

doğrultusunda, sanal-gerçek iletişimin farkında olarak ve kendi kimliğini gizlemeden interneti 

kullanabilmek şeklindedir. Bilişsel-davranışçı yaklaşımın internet bağımlılığının tedavisinde 

oldukça etkin ve olumlu etkisinin olduğu belirtilmektedir (Erden S. & Hatun O., 2015).  

Soule ve arkadaşları internet bağımlılığının 5 tipi bulunduğunu ifade ederek bunları 

aşağıdaki gibi sıralamaktadır (Balcı Ş. & Gülnar B., 2009): 

 Sanal Seks Bağımlılığı: Yetişkinlere özgü sohbet odası ve sanal porno bağımlılığı 

olarak dikkat çekmektedir.  

 Sanal İlişki/ Arkadaşlık Bağımlılığı: Sohbet odaları ve sanal porno sitelerinde 

arkadaşlıklar edinme  

 İnternette Kumar Bağımlılığı: Aşırı derecede kumar oynama, alış-veriş yapma ve 

açık artırma ya da bahis sitelerini kullanma  

 İhtiyaç Dışı Bilgi Arama Bağımlılığı: Gereğinden fazla web veya veri 

bankalarında tarama yapma  

 Bilgisayar Bağımlılığı: Aşırı derecede oyun oynama ve program hazırlama 

(yazma) bağımlılığı 

Günümüzün şehir hayatında kolay kolay kurulamayan sosyal bağlantıların internet 

üzerinden kurulabilmesi; yabancılarla kolaylıkla ve risksiz bir şekilde ilişkiye geçilebilmesi; 

insanların kendi kendilerini dizginlemeden özgürce düşüncelerini ve duygularını ifade 

edebilmeleri; kendilerinin göstermek istedikleri yönlerini abartarak sunabilmeleri; internet 

üzerindeki paylaşma ortamlarında ses çıkarmadan diğer insanları dikizleme olanağının 

bulunması bağımlılık oluşturmada interneti çekici kılan faktörlerin başında gelmektedir. 
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Bunun yanında her an el altında olması, yasaklanmış olana ulaşabilmeyi kolaylaştırması, oyun 

oynamaya, risk almaya yardım etmesi de internet kullanımını artıran diğer etmenler olarak 

göze çarpmaktadır. 

İnternet bağımlılığının belirtilerinde davranışsal etkiler, fiziksel ve ruhsal etkiler ile 

sosyal etkilerin etkisi görülmektedir. Bunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

Davranışsal Etkiler 

 Tolerans: Gözle görülür biçimde giderek artan miktarda çevrimiçi zaman

geçirme ihtiyacı

 Düşünülenden daha uzun ve daha sık internet kullanma

 İnternetle bağlantılı etkinliklerde büyük miktarda zaman harcama

 Kullanım düzeyi hakkında yalan söyleme

 Zihnin süreli internetle meşgul olması

 Problemlerden kaçış için internet kullanma

 Muhtemelen internet kullanımından kaynaklanan sürekli bir fiziksel, toplumsal,

mesleki ve psikolojik bir soruna sahip olduğunu bilmesine rağmen, kişinin

internet kullanımını devam ettirmesi

Fiziksel ve Ruhsal Etkiler 

 Geri Çekilme Belirtisi: İnternet kullanımının sonuçlarını endişe içinde

karşılama, internet hakkında saplantılı düşüncelere kapılma

 İnternet kullanımını kontrol etme veya azaltmak için sürekli arzu duymak

 Kan basıncı, kalp dolaşım sistemi, stres, hatırlama zorlukları, konsantrasyon

eksikliği, baş, mide ve kas ağrıları ile görme zayıflıklarındaki artış

 Durgunluk, uykusuzluk, panik atak ve kızgınlık hallerindeki artış

Sosyal Etki 

 İnternet kullanımı sebebiyle önemli sosyal, mesleki veya boş zaman

etkinliklerinin terk edilmesi

 İş yerinde artan bir gerilim ve rekabet sonucunda verimliliğin düşmesi

 Çalışma günlerinin uzaması, boş zamanların azalması (Balcı Ş.&Gülnar B.,

2009)
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İnternet bağımlılığının tedavisinde internet kullanımının yasaklanması etkili bir yöntem 

değildir. İnternet yaşamımızın her alanında var olan ve çeşitli ihtiyaçlarımıza cevap veren 

erişim teknolojisidir bu sebeple internet bağımlılığının tedavisinde kontrollü internet 

kullanımı sağlamak en uygun yöntem olarak görülmektedir. İnternet bağımlılığının bilişsel-

davranışçı tedavisinde kullanılan tedavi hedefleri şu şekildedir; 

Var Olan Problemin Kabulü: Aşırı internet kullanımı gösteren bireyin internet 

kullanımı nedeniyle günlük hayatında yapması gereken işlere engel olan faaliyetlerin kişinin 

kendisi tarafından fark edilmesi sağlanır. Bu faaliyetlerin neler olduğu, yaşamında ne gibi 

sorunlara sebep olabileceği, yapması gereken işleri tekrardan yapabilmesi halinde hayatında 

ne gibi olumlu değişmelerin olabileceği konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınır. Sıkıntı yaratan 

aşırı internet kullanımı davranışını kendine itiraf edemeyen bireyin, farkındalık 

oluşturulduktan sonra bu sorunu kendisinin görüp, kabul etmesi sağlanır. Bilişsel yeniden 

yapılandırma yöntemi bu duruma katkı sağlar.  

Davranış Analizi: Bireyi internetin aşırı kullanımına iten durumlar, düşünceler ve 

bireyde oluşturduğu duygular belirlenir. Gün içinde internette geçirdiği vakit ve internette 

geçirdiği sürelerde ne gibi aktiviteler yaptığı ve hangi sitelerde gezindiği belirlenerek analiz 

edilir.  

Zaman Yönetimini Sağlamak: İnternetin planlı kullanılması, şuan kullanmış olduğu 

saatlerden farklı şekilde interneti kullanması, internette geçirilen vaktin sınırlandırılması, 

internet dışı çeşitli aktivitelerin planının oluşturulması gibi zamanın yönetimi tekniği 

kullanılır.  

Sosyal Aktiviteler Oluşturmak: Aşırı ve problemli internet kullanımına yönelik 

psikolojik ve sosyal desteklerin oluşturulması, aşırı internet kullanımından kaynaklı bireyde 

oluşan yalnızlık psikolojisi ile yüzleşmesinin sağlanması ve problem çözme becerilerinin 

geliştirilmesi amaçlanır.  

Tekrarlama Olasılığının Önlenmesi: Problemli internet kullanım davranışının 

tekrardan başlayıp devam etmesine sebep olabilecek durumların belirlenip önleyici 

politikaların geliştirilmesi, bu gibi durumlarda bireye yeni alternatif davranışların 

kazandırılması amaçlanır (Erden S. & Hatun O., 2015). 
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4.2. Türkiye’de Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele Süreci 

Bu alandaki çalışmalar henüz çok kısıtlıdır. Yeni Başbakanlık Genelgesi ile alana ilişkin 

strateji ve eylem planı geliştirilecektir. 11. Kalkınma Planı çalışmalarının alana ciddi katkı 

sağlayacağı kuşkusuzdur. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü 

tarafından düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayında teknoloji bağımlılığı konulu ilk 

oturum 11.12.2017’de yapılmıştır.  

Ayrıca Yeşilay tarafından 2018 yılında düzenlenen 4. Uluslararası Teknoloji 

Bağımlılığı Kongresi, teknoloji bağımlılığı ile mücadelede önemli bir yere sahiptir. Kongre 

kapsamında, teknoloji bağımlılığı, mobil telefon bağımlılığı, çevrimiçi oyun bağımlılığı, halk 

sağlığı ve bağımlılık, internet ve sosyal medya bağımlılığı alanlarında dünya genelindeki son 

araştırmalar ve klinik uygulamalar, önleme ve politikalara ilişkin bilimsel ve kanıta dayalı 

çalışmalar ele alınarak teknolojinin bilinçli kullanımı konusunda farkındalığı yüksek 

nesillerin yetişmesine katkı sunulmuştur. 

Teknoloji hayatı kolaylaştıran bir kavramdır,  dolayısıyla teknoloji bağımlılığından söz 

edilirken bu olumlu anlamı zedeleyecek noktalardan kaçınmak gerekmektedir. Bu nedenle 

tanımlama yapılırken bağımlılık ifadesi yerine “problemli teknoloji kullanımı” ifadesinin 

kullanılması internet ve teknoloji bağımlılığı ile mücadelede bazı kabul ve önyargıların 

ortadan kalmasına katkı sunacaktır. Dijital okuryazarlık, teknoloji okuryazarlığı, ekran 

bağımlılığı, bilinçli ve güvenli internet kullanımı gibi kavramların üst başlık olarak 

kullanılması konuya yaklaşımı daha kabul edilebilir yapacaktır. Teknoloji bağımlılığının 

davranışsal bir bağımlılık olduğu ve toplumun, tütün ve uyuşturucu gibi bazı bağımlılık 

konularında kısmen mesaja kapalı iken teknoloji bağımlılığının herkesin sahiplenebileceği bir 

konu olduğu üzerinde durulması ve teknoloji bağımlılığı kavramının çerçevesinin net bir 

şekilde çizilmesi gerekmektedir.  

Davranışsal bağımlılık olarak adlandırılan fiziksel bir maddeye dayandırılamayan oyun, 

internet, bilgisayar, televizyon, kumar gibi bağımlılıklar ile insan-makine etkileşiminin 

kurulduğu teknolojik bağımlılıkları kapsayan davranış tabanlı bağımlılıklar konusunda 

Bakanlığa bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) tarafından da çalışmalar 

yapmaktadır. 

HSGM; özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplumu teknolojinin 

bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına teşvik etmek, bilgilendirmek, problemli teknoloji 
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kullanımını önlenmek, danışmanlık hizmetlerini güçlendirmek, bağımlılık durumu olan 

bireylerin gerekli durumlarda tıbbi yardıma erişmelerini sağlamak, bu konuda sunulan 

hizmetlerin toplum tarafından bilinirliğini artıracak çalışmalar yapmak ve sunulacak yeni 

hizmetleri planlamak amacıyla Aralık 2017 tarihinden itibaren “Davranışsal Bağımlılıklar 

Eylem Planı” çalışmaları başlatmıştır. 

Söz konusu Eylem Planı çalışmaları kapsamında paydaş kurumlar olan; Milli Eğitim 

Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu, Dünya Sağlık Örgütü 

ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti katılımıyla çalıştay toplantıları gerçekleştirilmiştir. Davranışsal 

Bağımlılıklar Eylem Planı’nın 2018 yılı içerisinde yayımlanması planlanmaktadır. 

Ayrıca HSGM, Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında teknoloji ve 

internetin aşırı ve problemli kullanımına bağlı ortaya çıkabilecek fiziksel ve psikolojik 

rahatsızlıklar konusunda sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırarak bu konuda sunulan 

sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu program kapsamında, Sağlıklı Hayat 

Merkezleri Psikososyal Destek Birimlerinde görev yapan sağlık personelleri tarafından 

(psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı) bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli, 

güvenli, etkin kullanımı konusunda topluma yönelik koruyucu ve önleyici farkındalık 

faaliyetleri gerçekleştirilmekte ve ihtiyaç durumunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu 

amaçla 2018 yılında birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan meslek elemanına 

(psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimci) “Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele 

Programı Eğitimi” verilmiştir. 

Teknoloji bağımlılığı denildiğinde; dijital oyunlar, sosyal medya, çevrimiçi kumar, 

cinsel içerik, siber zorbalık, çevrimiçi TV/Dizi bağımlılığı, çevrimiçi alışveriş bağımlılığı 

konuları da düşünülmeli ve bunlara yönelik koruyucu önleyici çalışmalara ağırlık 

verilmelidir. Teknoloji bağımlılığında öne çıkan konuların siber zorbalık ve oyun bağımlılığı 

olduğu gazetelere yansıyan haberlerden ve yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır. Konunun 

kriminal bir boyut kazanması nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğünün Siber Suçlarla 

Mücadele Birimi oluşturduğu bilinmektedir. Ayrıca TBM Eğitim Programı kapsamındaki 

modüllerden biri de teknoloji bağımlılığıdır ve bu kapsamda teknoloji bağımlılığını önlemeye 

yönelik eğitimler verilmektedir. Bununla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürütmekte 
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olduğu “FATİH Projesi” kapsamında bilinçli ve güvenli internet kullanım çalışmalarının daha 

kapsamlı bir şekilde ele alınması gerekmektedir. 

ASPB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Ekranla Değil Akranla Büyüsün 

Çocuklar” kampanyası kapsamında; çocukların dijital ve sosyal medya ortamlarındaki 

kontrolsüz ve kötü amaçlı yaklaşımlardan korunması, alternatif fiziksel, sosyal ve kültürel 

yaşam alanlarının yaygınlaştırılması,  çocukların bedensel aktivitelere yönlendirilmesi, ruhsal 

ve sosyal gelişimlerine destek verilmesi amacıyla kampanyası başlatılmıştır. 81 ilde 

kampanyaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Teknoloji bağımlılığı kapsamında; BTK, ASPB, MEB ve GSB işbirliğinde 

“Uluslararası Dijital Oyunlar Kongresi ve Dijital Oyunlar Çalıştayı” düzenlenmiştir. Söz 

konusu çalıştay kapsamında, dijital oyunların olumlu ve olumsuz yönleri, çocukların ve 

gençlerin fizyolojik, psikolojik ve zihinsel gelişimleri üzerindeki etkisi, çocukları dijital 

ortamın risklerinden korumak için neler yapılabileceği ve ailelere bu konuda nasıl rehberlik 

edilebileceği hususları değerlendirilmiştir. Çalıştay sonrasında rapor hazırlanarak ilgili 

kurumlara sunulmuş ve ilgili kurumlara sunulmuştur. 

Teknolojinin ve internetin bilinçli kullanılması çalışmaları kapsamında BTK uzun 

zamandan beri önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalardan bazıları aşağıda 

listelenmiştir. 

 Güvenli İnternet Merkezi (www.gim.org.tr) kurularak internet yardım merkezi,

bilinçlendirme merkezi ve ihbar merkezi tek çatı altında toplanmış, koruyucu ve

önleyici çalışmalar daha etkin hale getirilmiştir.

 Güvenli web portalı www.güvenliweb.org.tr adresinden bilinçlendirme amaçlı

materyal ve dokümanlar, pozitif içerikler sunulmaktadır. İnternet ve teknolojinin

bilinçli kullanımı konusunda öğrencilere ve velilere yönelik bilinçlendirme

seminerleri, kurumlara yönelik eğitimler verilmektedir.

 İnternet Yardım Hattı ile vatandaşlardan gelen internetle ilgili problemlere çözüm önerileri

sunulmakta, ilgili kuruluşlara yönlendirme yapılmaktadır. Güvenli İnternet hizmeti

(www.guvenlinet.org.tr) de ayrı bir koruyucu önleyici tedbir olarak sunulmaktadır.

http://www.gim.org.tr/
http://www.güvenliweb.org.tr/
http://www.guvenlinet.org.tr/
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 Her yıl teknoloji bağımlılığı, teknolojik yenilikler gibi konular başta olmak üzere 

internetin ve teknolojinin bilinçli kullanımıyla ilgili konulara dikkat çekecek şekilde 

Güvenli İnternet Günü etkinlikleri düzenlenmektedir. 

 İnternet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımıyla ilgili öğrenci ve ebeveynlere yönelik 

periyodik saha araştırmalara yapılarak mevcut durum tespit edilmektedir.  
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5. ÇALIŞMA GRUBU ÖNERİLERİ VE PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ

Çalışma grubuna katılan uzmanlar, önerilerini Tütün bağımlılığı, Alkol Bağımlılığı,

Uyuşturucu Bağımlılığı ve Teknoloji Bağımlılığı olmak üzere 4 ana bağımlılık başlığı altında 

ifade etmişlerdir. Fakat önerilerine kısa ya da uzun vadeli olup olmadığı konusuna herhangi 

bir atıfta bulunulmamıştır. Bu nedenle bir yıl ya da bir yıldan daha kısa sürede 

yapılabilecekler kısa vadeli, bir yıldan uzun sürebilecek veya süreklilik gerektiren öneriler de 

uzun vadeli olarak ifade edilmiştir. Bunlar her ne kadar bu şekilde ifade edilmiş olsa da bu 

sürenin ne kadar olduğuna karar verecek olan önerinin sahibi kurumlardır. Süreklilik 

gerektiren hedeflerin sonunda * işareti bulunmaktadır. Bu önerilerin her biri, ilgili başlık 

altında aşağıdaki belirtilen plan dönemi perspektifine göre ifade edilecektir; 

- Uzun Vadeli Hedefler

- Kısa Vadeli Hedefler

Bu kapsama her bölüm için sunulan önerilerden uzun vadeli hedeflerin On birinci 

Kalkınma Planı Hedefleri kapsamında 2023 yılı sonuna kadar bitirilmesi ve süreklilik arz 

eden çalışmaların da yapılmaya devam edilmesi önem arz etmektedir. Hedeflere yönelik amaç 

ve politikalar ile bunlara yönelik uygulama stratejileri ve tedbirler önerilerin içinde yer 

aldığından bunlara girilmeyecektir.  

Daha öncede ifade edildiği üzere uzun ya da kısa vadeli olma durumunun nihai 

belirleyicisi öneriyi hayata geçirecek olan kurum ya da kuruluş olacaktır. Burada ilgili 

bağımlılık konusundaki öneriler, uzun ve kısa vadeli hedefler olarak tasnif edilecektir ve 

bunlar içerisinde süreklilik gerektirenler belirtilecektir. Ayrıca mevzuat düzenlemesi 

gerektiren durumlar mevzuat düzenlemesinin gündeme alınacağı ve hazırlanma zamanı 

bilinmediğinden uzun vadeli hedefler arasında gösterilmektedir.  
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5.1. Uzun Vadeli Hedefler 

o Tütünle mücadele stratejileri başarılı bir şekilde uygulanmaktadır fakat ruhsatsız nargile

salonları, kaçak tütün satımı ve tek sigara satımı gibi alternatif tütün tüketim yöntemlerini

de arttırmıştır. Açıkta tütün satışı yasak olmasına rağmen birçok yerde tütüncü dükkânları

bulunmaktadır. “Tütüncü” olarak anılan yerlere, kaçak nargile salonları gibi kaçak tütün

satılan yerlere denetimler arttırılmalı, tütün ve benzeri ürünlerdeki vergiler

yükseltilmelidir. Yeşil Dedektör uygulaması gibi yasak alanlarda tütün kullanımına

yönelik ihbar mekanizmaları ödüllendirme sistemi ile teşvik edilmelidir. 18 yaşından

küçüklere tütün veya tek sigara satan işletmecilerin cezaları, kapatma seçeneği de

kullanılmak suretiyle, ağırlaştırılmalıdır.*

o 11 Haziran 2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

düzenleme ile tütün içersin ya da içermesin, tütün mamulünü taklit eder tarzdaki

kullanılan her türlü ürün (elektronik sigara, bitkisel nargile vs.) 4207 sayılı Kanun

kapsamında tütün ürünü olarak kabul edilmektedir. Bu ürünlerin ve üretici firmaların

isim, marka veya alâmetleri kullanılarak her türlü reklamı ve Kanun hükümleri ile

belirlenen alanlarda kullanımı yasaklanmıştır. 4207 sayılı Kanun hükümlerinin

uygulanmasına yönelik yapılan denetimlerde ihlal tespit edilmesi halinde bu ürünlerin

kullanımına yönelik de idari yaptırımlar uygulanmakla birlikte tütün ürününü taklit eden

tüm ürünlere yönelik denetimler artırılmalıdır ve özellikle zararlı olduğu konusunda

vatandaşlara bilgilendirmeler yapılmalıdır.*

o Kapalı alanlarda tütün ürünleriyle ilgili denetlemeler sağlık personeli yükümlüğündedir.

Denetlemelerde sağlık personeline direnç gösterilmekte ve bunun sonucu olarak olumsuz

durumlar meydana gelmektedir. Denetimler sağlıklı yapılamamaktadır. İşletme sahibinin

siyasi gücü denetimlerin yapılması ve sonuçlanmasında etkili olmaktadır. Sigara

denetiminin kolluk kuvvetlerinin eşliğinde, STK’lar veya akredite gönüllü kişilerce de

desteklenmesi bu tür olumsuzlukları önleyebilecektir.*

o Tütün paketlerinin ve ürünlerinin çeşitliliği çok fazladır ve bu merak uyandırmaktadır.

Türkiye DSÖ’ye tek tip pakete geçiş taahhüdünde bulunan ilk 10 ülke arasında

bulunmaktadır ve 2015-2018 Ulusal Tütün Kontrolü Eylem Planı genelgesinde de tek tip

paket uygulamasına geçileceği taahhüdünde bulunmuştur. Çeşitliliğin azaltılması ve tek



68 

tip paket kullanılması için yasal düzenleme yapılarak verilen taahhüt en kısa sürede 

yerine getirilmelidir.* 

o Çocukların tütün kullanımına başlamasında ebeveynlerin çok etkili olduğu

görülmektedir. Tütün ile mücadelede ailenin tamamı esas alınmalıdır. Bazı ülkelerde yeni

nesillerin sigarayla tanışmaması için yürütülen projelerin benzerleri ülkemizde de

yapılmalıdır ve desteklenmelidir.

o “Kapalı alan” tanımının net olmaması işletme sahiplerinin kanuni yaptırımlardan

kaçmasına olanak vermektedir. Kapalı alan tanımı netleştirilip işletme sahiplerinin

sorumlulukları tekrar hatırlatılmalıdır ve halk bu konuda bilgilendirilerek ihbar

mekanizmasına katkısı sağlanmalıdır. Kapalı alanda sigara içilmemesi yasağının

uygulamasının takibi periyodik olarak yapılmak suretiyle somutlaştırılmalıdır.*

o Tütün satış kurallarına uymayanlar için öngörülen yaptırımlar caydırıcılık açısından

yeterli olmamaktadır. Cezalar satış yasaklanmasına gidilecek şekilde arttırılarak cezaların

caydırıcılığı güçlendirilmelidir.

o Pasif tütün ürünü maruziyetinin insan ve genel olarak toplum sağlığına verdiği zararlar

konusunda toplumsal bilinç düzeyi artırılmalıdır.*

o Tütün ve alkol ürünlerinin oyuncaklar ile beraber satılması yasak olmasına rağmen

alışveriş merkezlerinde satıldığı görülmektedir. Tütün ve alkol satılacak yerler sadece bu

ürünleri satmalıdır ve yerleşim yerlerine daha uzak planlanmalıdır. Eğitim kurumları

çevresinde alkol satışının yasak olmasına benzer bir yasal düzenleme tütün için de

olmalıdır. Tütün ve alkol ürünlerinin oyuncaklar ile beraber satılması yasağı ile ilgili

denetimler artırılmalıdır.*

o Tütün tarımından vazgeçen tütün yetiştiricileri ve işçiler için alternatif çalışma alanları

oluşturularak alternatif alanlara yönlendirilmeleri teşvik edilmelidir.*

o Çocuklar, gebeler ve yaşlılara yönelik özel sigara bıraktırma programları yoktur. Bu

hedef kitlelere yönelik özel ve özendirici sigara bıraktırma programları oluşturulmalıdır.*

o İşyerlerinde tütün ürünü kullanmak için verilen molalar takip edilmemekte ve çalışma

etiğine uyulmamaktadır. Tütün ürünü kullanan çalışanların işyerlerindeki sigara

molalarının denetimi arttırılmalı ve tütün ürünü kullanmayan personel
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ödüllendirilmelidir. Sigara kullanan çalışanlar da bırakmaya özendirilmeli ve 

bırakmalarını teşvik edici çalışmalar yapılmalıdır.* 

o Tek paketler üzerinde caydırıcı resim/foto ve yazılar bulunurken grupmanların taşındığı

kolilerde bu ibareler bulunmamaktadır. Tek paketler için yapılan uygulama grupmanların

taşındığı koliler için de geçerli olacak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.

o Tütün ürünleri konusunda tütün politikasının durumunu tespit etmek için mevcut

durumun iyileştirilmesine katkı sunacak araştırma ve çalışmalar desteklenmelidir. Tütün

konusunda uygulanan politikaların başarı düzeyi periyodik çalışmalarla ortaya

konmalıdır. Tütün konusunda yapılan çalışmaların yer aldığı referans niteliğinde

veritabanı havuzu oluşturulmalıdır.*

o Okul türüne göre öğrencilerin tütün ve benzeri ürün tüketimi açısından belirgin farklar

bulunmaktadır. Okul türlerine göre ülke genelinde çalışma yapılıp farklara sebep olan

etkenler daha iyi belirlenmelidir.  Yapılan çalışmalar yıllık raporlara dönüştürülmeli ve

kamuoyu ile paylaşılmalıdır.*

o Öğretmenlerin rol-model olma potansiyelleri dikkate alınarak öğretmenlere yönelik

sigara bırakma programları ve buna yönelik iletişim kampanyaları düzenlenmeli, MEB

tarafından okulların bahçe kapılarının önünde de tütün ürünü kullanımının önlenmesine

yönelik çalışma yapılmalıdır.*

Tütün bağımlılığı ile ilgili yukarıda ifade edilen önerilerin de dikkate alınarak tütün 

ürünlerine olan talebin, ulaşılabilirliğin azaltılması ve bunları başarmak için koordinasyonun 

sağlanması, izleme ve değerlendirme yapılarak gelinen noktanın tam olarak belirlenmesi son 

derece önemlidir. Yapılacak planlamaların ve çalışmaların bu hedefe ulaştıracak şekilde 

sorumlu ve ilgili tüm kurumların işbirliği içinde çalışması ile mümkün olacağını belirtmek 

gerekir.  

o Alkol satış ve kullanım kuralları konusunda cezai yaptırımlar hafif kalmaktadır. Örneğin

alkolün çocuklara satışında sadece çocuğun hayati tehlike geçirdiği hallerde işlem

yapılmakta, onun dışında sadece para cezası verilmektedir. Mevzuat değişikliği yapılarak

cezai yaptırımlar ağırlaştırılmalıdır.
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o Alkollü mekânlara giriş yaşı konusunda düzenlemeye ihtiyaç vardır. Alkol kullanımı ile

ilgili yaş sınırlamasının 21 yaş gibi beyin gelişiminin tamamlandığı süreye çekilmesi

gerekmektedir.

o 4250 sayılı Kanunun 6/1. maddesinde yer alan “…Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve

pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya

da işaretlerini kullanarak destek olamazlar…” hükmüne rağmen, alkol kullanımını

özendiren uygulamalara yönelik denetim artırılmalıdır*.

o Karasal yayınlarda alkol konusunda sigara kadar hassasiyet yoktur. Alkol konusunda

RTÜK mevzuatı yenilenmeli ve daha kapsayıcı olmalıdır.

o Alkolün zararları konusunda toplumsal farkındalık artırılmalı, daha geniş kitlelerin

desteği sağlanmalıdır.*

o Alkol kullanımı bölgesel olarak ciddi farklılıklar göstermektedir. Alkol bağımlılığına

yönelik stratejiler bölgelere göre düzenlenmelidir. Ulusal bir politika yanında bölgesel

farklılıklara göre de politika oluşturulmalıdır.

o Alkol-madde bağımlılığı rehabilitasyonu için çalışan uzman sayısı yetersizdir. Alkol-

madde bağımlılığı rehabilitasyon aşamasında çalışacak uzman kişilere istihdam

sağlanarak uzman sayısı yetersizliği kapatılmalıdır.

o Alkol bağımlılığının 30-40 yaş, madde bağımlılığının ise 20 yaş civarında kümeleştiği

görülmektedir. Bağımlılıkla mücadelede bu yaş gruplarına mücadelede öncelik

verilmelidir. 18 yaş altı ve üstündeki bağımlı kişilerin bir arada tedavi edilmesi sorunlar

oluşturmaktadır. 18 yaş altı ve üstü birbirinden ayrı tedavi edilmesi gerekmektedir.*

o Mevcut rehabilitasyon uygulamalarında bağımlıların istismarı konusunda denetim

mekanizmaları eksiktir. Rehabilitasyon hizmetleri geliştirilmeli ve yaşanan istismarların

ortadan kalkması için daha sistemli hale getirilmelidir.*

o Bağımlılıktan arındırılma süreçleri bittikten sonra kişilerin istihdamı konusunda sorunlar

çıkmaktadır. Sicil kaydı hususu istihdamın önünde engel olmaktadır ve bu konunun

yeniden düzenlenmesi gerekmektir. Arındırma süreci bittikten sonra gerekirse bu kişilere

avantaj sağlanarak işe yerleştirmelerde kolaylık sağlanmalıdır. Dezavantajlı grup için

denetimler artırılmalı,  kişinin işe gelip gelmediği denetlenmelidir. Arındırılmış kişilerde

sicil temizliği yapılması, istihdam noktasında kolaylık sağlayabileceği gibi tedaviye
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yönlenme konusunda da motive edici olacaktır. İŞKUR ve yerel yönetimlerin bu 

dönemde daha etkin olmaları önem taşımaktadır. 

o Alkollü araç kullanıp kazaya sebebiyet verenler hatta ölümlü kazalara yol açanlar

çoğunlukla tutuksuz yargılanmaktadırlar. Türk Ceza Kanunu’nda yapılacak radikal

değişiklikle belli bir sınırın üzerinde alkollü olarak araç kullananlar ile ölüme neden

olanlar için daha ağır ve caydırıcı cezalar öngörülmesi kazaların azalmasını sağlayabilir.

o Üniversitelerde ilgili fakültelere veya hastanelere bağlı Bağımlılıkla Mücadele

Uygulama ve Araştırma Merkezleri kurulmalıdır.

Alkol bağımlılığı ile ilgili yukarıdaki öneriler doğrultusunda belirtilen hedeflerin 

bazıları mevzuat değişikliği gerektirdiğinden uzun vadeli olarak belirtilmiştir. Uzun vadeli 

olmakla beraber mücadele noktasında süreklilik gerektiren hedefler de belirtilmiştir.  

o Uyuşturucu ile mücadele için öneriler tek bir kurumdan ziyade çok paydaşlı çalışmaları

gerektiren öneriler olarak ön plana çıkmaktadır. Bu öneriler doğrultusunda geliştirilecek

politikalar ve çalışmalar uyuşturucu ile mücadelede önemli bir noktaya gelinmesi

açısından önem taşımaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan

Sosyal Uyum Birimlerindeki yetkin uzman personel sayısının artırılması ve burada

çalışacak personel için uzun soluklu eğitim verilmesi gerekmektedir. Ayrıca klinik

psikolog sayısı yeterli değildir, artırılmalı ve bağımlılık konusunda gerekli eğitimleri

almaları sağlanmalıdır. Hâlihazırda var olan ve açılması planlanan sosyal uyum

merkezlerinde klinik psikolog ve uzman personel istihdamı sağlanmalıdır.*

o Sosyal Uyum Birimleri kısa ve uzun süreli tedavilerini tamamlamış 18 yaş üstü

uyuşturucu bağımlılarından gönüllü olan tüm bireylere hizmet vermektedir. Fakat bu

merkezler eğitim çağındaki 18 yaş altı çocukları hedef alarak tasarlanmamıştır. Bunu

dikkate alacak ve yaşı revize edecek çalışmalar yapılarak daha fazla hedef kitleye hizmet

verilmelidir.*

o İstismar edilen ya da madde kullanım riski bulunan çocuklar sosyal inceleme yapılıp,

hangi hizmet modelinin verilmesi gerektiği ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.*

o Önceki yollarda yapılan boşanma nedenleri araştırmalarında yer alan alkol, kumar ve

madde bağımlılığı araştırma başlıklarına internet, sosyal medya, cinsel bağımlılık ve
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farklı madde bağımlılıkları eklenmeli ve araştırma Türkiye’yi kapsayacak şekilde ve 

periyodik olarak yapılmalıdır.*  

o AMATEM'ler ile üniversiteler başta olmak üzere kurumların iletişimi ve bilgi alışverişi

artırılmalı ve tıbbi tedavi bittiğinde bile bağımlıların takibi yapılmalıdır. Tıbbi tedavi

gören bağımlılar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Sosyal Uyum

Birimlerine yönlendirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından risk tespit edilen

çocuklar bu birimlere yönlendirilmelidir.*

o İstihdam desteği sağlanan dezavantajlı grup için denetimler artırılmalı, o kişinin işe gelip

gelmediği denetlenmelidir. Çocukların denetimlerinin düzenli olarak yapıldığının işveren

tarafından bilinmesi iş verilmesini kolaylaştırabilecektir. İŞKUR bu konuda sorumluluk

almalıdır. Bu konuda işverenlere kota uygulaması gibi teşvikler verilmelidir.*

o Emniyet Müdürlüğünden yönlendirilen çocuklar ile ilgili olarak aileye danışmanlık

verilmesi, çocuğun aileden alınması, ekonomik destek verilmesi, annenin

güçlendirilmesi, eğitime destek verilmesi gibi tedbirler alınmaktadır. İleriki süreçte bu

yöntem güçlendirilerek devam ettirilmelidir.*

o MEB rehabilitasyon süresince hobi kursları, rehabilite olanlara ise meslek edindirme

kursları verilmesi konusunda Halk Eğitim Merkezleri üzerinden her türlü desteği

vermelidir. YEDAM’ın yürütmekte olduğu atölye çalışmalarına yönelik faaliyetlerin

etkinliğinin artırılması için YEDAM atölyelerin yaygınlaştırılması sağlanabilir. Bu

çalışmaların MEB, Yeşilay ve Halk Eğitim Merkezleri işbirliğinde yürütülmesi son

derece önemlidir.*

o Bağımlılarla yapılan görüşmelerde, çoğunluğu maddi durumu düşük çocuklarla sıklıkla

karşılaşılmaktadır. Çocukların sıklıkla ifade ettikleri, kendi güçlerini sağlamak için işe

ihtiyaçları olduğudur. Maddi kısıtlılık nedeniyle uyuşturucuya dönmeleri

engellenmelidir.*

o Sosyal ve psikolojik danışmanlık servislerinde veya psikososyal servis özelliğindeki

yerlerde sosyal çalışmacılar ve psikologlar çalışmaktadır ve bunların sayısı yetersizdir.

Bu yetersizliğin giderilmesinde bundan sonraki süreçte bu tür yerlerde sadece sosyal

çalışmacılar ve psikologlar değil, onlarla birlikte üniversitelerin Psikolojik Danışma ve

Rehberlik (PDR) lisans eğitimi bölümünden, lisansüstü eğitimi programlardan mezun

olanlar da istihdam edilmelidir.
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o Sosyal ve psikolojik danışmanlık servislerinde veya psikososyal servis özelliğindeki

yerlerde çalışmakta olan personelin bağımlılıkla ilgili konularda yeterlikleri

geliştirilmelidir. Bunun için burada istihdam edilmekte olan sosyal çalışmacı ve

psikologlarla birlikte bundan sonraki süreçte istihdam edilmesine ihtiyaç olan PDR lisans

mezunlarının lisans müfredatında bağımlılıkla ilgili ders çeşitliliğinin artırılması ve hali

hazırda seçmeli olarak yer olan dersler de zorunla hale getirilmelidir.*

o Sanayi siteleri madde kullanımı ve bağımlılık konusunda risk bölgesidir. Bu bölgelerde

çalışan çocuk ve gençler yalnızlaşmaları ve yabancılaşmalarını, maddeye başlamalarını

veya geri dönmelerini engellemek için, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve

Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle takip edilmelidir. Çocuk ve gençlere eğitim ve

sosyal faaliyet ortamları sağlanmalı, gençlik merkezleri tarafından serbest zamanlarını

kaliteli geçirmeleri konusunda planlama yapılmalıdır.*

o Denetimli serbestlik personelinin sayılarının artırılması ve bağımlılığa müdahale etme

konusundaki eğitim ve uygulamaların güçlendirilmesi gerekmektedir. Bağımlılıkla

mücadele eğitimlerin ve uygulamaların güçlendirilmesi için denetimli serbestlik

personelinin yanında sosyal hizmet uzmanı, psikolojik danışman ve rehberlik (PDR)

lisans mezunlarının istihdamının önü açılmalıdır. PDR lisans mezunları aynı zamanda

denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında yapılan rehberlik çalışmalarında da

değerlendirilebilir.*

o Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarını desteklemek ve bu çalışmaların

sonrasında hizmet alan bireylerin takibini, rehabilitasyon sürecini destekleyecek birimlere

duyulan ihtiyaç karşılanmalıdır.

o Denetimli serbestlikte olan gençlerin spor, sanat ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi

gerekmektedir. Bu konuda Adalet Bakanlığı ile GSB başta olmak üzere ilgili tüm kurum

ve kuruluşlar arasında işbirliği artırılmalıdır. STK’lar da bu kapsamda aktif görev

almalıdır.*

o Rehber öğretmen bağımlıyı saptadığında mevzuata göre bu durumu bildirmek zorundadır.

Bu durum çocuğun okuldan uzaklaştırılması sonucunu doğurmakta ve çocuğu sistemden

çıkarmak anlamına gelmektedir. Sonrasının planlandığı ve bağımlı çocukların okuldan

uzaklaştırılmasını önleyecek mevzuat değişikliğine ihtiyaç bulunmaktadır.
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o Okullarda risk altındaki çocukları saptamak rehber öğretmenler eliyle yapılmaktadır ve

yüksek riskli öğrenciler ilçe milli eğitim müdürlüklerine iletilmektedir. Okullarda risk

taraması yapıldıktan sonra bilgilerin hangi kuruma yönlendirileceği, hangi gruba kimin ne

kadar müdahale edeceği tespit edilmelidir. Bu çocuklarla ilgili bilgilerin ilgili

bakanlıklarca paylaşılacağı bir sisteme ihtiyaç bulunmaktadır.

o Bağımlılık konusunda ciddi etiketleme yapılmaktadır. Hasta, mahremiyetinin ve özel

hayatının korunduğu konusunda bilgilendirilmelidir. Bağımlılık dışında istismar ve suç

gibi konulara da riskli çocukları toplumda tutmak için ilgili tüm kurum ve kuruluşların

ortak çalışacağı sisteme ihtiyaç vardır.*

o Risk faktörü saptanan çocuklardan bir kısmı bağımlı olmayıp bu çocuklar için akran

desteği, aile desteği ve benlik saygısının oluşturduğu ödünleyici faktörler işin içine

girmektedir. Bu noktanın göz ardı edilmeyip bu riske rağmen bu çocukların korunmasını

sağlayan faktörler konusunda destek almalıdır.*

o Madde kullanımı nedeniyle gelenlerle görüşmeler psikologlar eşliğinde yapılarak, madde

kullananlar tedaviye yönlendirilmektedir. Yapılan bu çalışmanın başarılı olup olmadığı

değerlendirilmeli ve bu doğrultuda ileriye dönük planlamalar yapılmalıdır.*

o Bağımlılıkla ilgili istatistiki bilgilerin yetersizliği, verilere erişimin mümkün olamaması,

geçmişteki planlara göre mevcut durumu ölçecek çalışmaların yetersizliği olumsuzluk

oluşturmaktadır. Bu sebeple mevcut durumun tespitine yönelik çalışmalar yapılması ve

yayınlanması önem arz etmektedir.*

o Her kurumun verisi bağımlılıkla mücadele sürecinde kullanılabilir. Bu nedenle

karşılaştırılabilir, sürdürülebilir ve uyumlu veri tabanı oluşturulmalı, kurumlar arası

düzenli veri akışı sağlanmalıdır. Verilerin oluşturulması ve toplanması için standartlar

belirlenmelidir. STK’lar ve TÜİK bu çalışmanın parçası olmalıdır.

o İdari kayıt sistemi üzerinden aileden, kişinin birinci derecede yakınlarından gelen

bildirimiler doğrultusunda mevcut verilerin ortak şekilde kullanılması ile risk haritaları

oluşturulmalıdır.

o Çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik verilerle ilgili olarak; Aile, Çalışma ve

Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, sivil toplum kuruluşlarına ait veriler

birleştirilmelidir.
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o Kurumların ortak bilgilerinin paylaşıldığı, karar destek sistemi dışında bir sistem üzerinde

izleyecek, vaka inceleyecek, takip edilecek, yeni bir sistem tasarlanmalıdır. İlgili

kurumlar vaka üzerinden de takip edebilmelidir.

o Uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili verilerin kötü amaçla kullanılmasını önlemek için tüm

verilerin paylaşılması yerine kısmi paylaşım yapılması ve paylaşılacak verinin

incelenerek paylaşılması gerekmektedir.*

o Sahada emniyet birimlerince yürütülmekte olan projelerde veri toplama noktasında

TÜİK’in yer alması ve emniyet birimlerince belirli formata göre üretilen verinin TÜİK ile

paylaşılması gerekmektedir.*

o Mücadelenin daha etkin ve etkili yürütülebilmesi için kolluk kuvvetlerin sayısı ve niteliği

ve kolluk birimleri için ayrılan bütçe artırılmalıdır.

o Uyuşturucu ticaretinde Türkiye’nin hem hedef hem de geçiş ülkesi olması ve uyuşturucu

kaçakçılığının örgütlü suç olması nedeniyle ülke içinde yürütülen mücadele ülke dışında

da yürütülmelidir. Ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucudan elde edilen finansmanı

önlenmelidir.*

o Türkiye ekstazi kullanımında doğrudan hedef ülkedir. Sentetik kannabinoidler için Kuzey

Amerika ve Doğu Avrupa ülkemizi hedef almaktadır. Bu ülkelerde polis irtibat

görevlilerinin artırılması ve bunun için bir birim oluşturulması gerekmektedir.

o Hastaların bağımlılık potansiyelini ilk fark edebilecek, her türlü bağımlılıkta kişiyi vaka

bazında ilk takip edecek ve kişileri koordine edecek olan aile hekimleridir. Aile

hekimliğinin birinci basamak olması sebebiyle tanı-müdahale-yönlendirme konularında

aile hekimlerine yönelik basamaklandırılmış, ayrıntılı bir rehber hazırlanmalıdır.

o Her aile sağlık merkezinin bağlantılı olduğu bir AMATEM ya da ilgili merkez için

yapılanma gerekmektedir. Aile hekimleri AMATEM ile sürekli iletişim halinde olmalıdır.

Aile hekimlerine hastalarıyla ilgili geri dönüş yapılmalı, durumu hakkında ayrıntılı bilgi

verilmeli, sistemin parçası haline getirilmelidir.*

o Sağlıklı yaşam merkezlerinde risk faktörü olan kişilere yönelik koruyucu hizmetler

verilmesi kapsamında istihdam edilecek personelin sosyal hizmet uzmanı, psikolojik

danışman ve rehberlik uzmanı, ergoterapistler ve bağımlılıkla ilgili alanında uzman

kişilerden oluşması gerekmektedir.
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o Ülkemizde belirlenmiş bir bağımlılık rehabilitasyon programı bulunmamaktadır, tıbbi

rehabilitasyon ve tedavi sürecinin yeniden tasarlanması ve uygulamaya yönelik program

oluşturulması gerekmektedir.

o Türkiye rehabilitasyon modeli çalışmasında; ayaktan ve yatarak tedavi merkezi

planlanmaktadır. İlaçlı tedaviye devam etmek dışında alternatif yöntemler de

geliştirilmelidir.

o Tıbbı rehabilitasyonlarını tamamlayan kişiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler

Bakanlığı’nın Sosyal Uyum Birimlerine aktarılarak, sürecin tedavi, rehabilitasyon, sosyal

uyum süreci olarak devam etmesi sağlanmalıdır. Sosyal Uyum Birimlerinin sayısının

AMATEM’lerin bulunduğu iller esas alınarak artırılmaya gidilmelidir. Bunun için de

yeni Sosyal Uyum Birimleri açılmadan önce fiziki mekân, bütçe ve donanım planlanması

yapılması, bütçe ve personel ile ilgili gereksinimlerin buna göre planlanması yapılmalıdır.

o Bağımlılık nedeniyle okuldan ayrılan çocukların gençlik merkezine bildirilmesi, sağlıklı

yaşam merkezlerine yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Bağımlılık nedeni ile okulu terk eden

çocuklar için; çocuğa özel programlar oluşturulması, eğitimine devam edebilmesi veya

mesleki faaliyete yönlendirilmesi konusunda çalışılmalar yapılmalıdır.*

o Danışmanlık hizmetlerinde, kamu temel sorumluluğu almak yerine denetim kısmında yer

alabilir. Sahada kontrolsüz danışmanlık hizmetleriyle ilgili çalışmalar yapılmalıdır.

Bağımlılık konusunda müdahale yetkisi olacak meslek dalları net bir şekilde

belirlenmelidir.*

o Bağımlılık tedavisi sonrası eğitim, iş hayatı, aile bilgilendirilmesi konularında illerde

valiliğin koordinasyonunda paydaşlı bir birim oluşturulmalıdır.

o Tedavi ile ilgili olarak, mevcut tedaviler yanında alternatif tedaviler ve etken maddeler ile

bağımlılık tedavisinde daha etkili ajansların sisteme eklenmesi sağlanmalıdır.

o AMATEM'lerin personel sayısı ve yatak kapasitesi artırılmalı ve kurum

güçlendirilmelidir. AMATEM'ler sadece tıbbi tedavi merkezi olmamalı aynı zamanda

tedavi için gelen bağımlı kişilerin sosyalleşmesine imkân veren kurum olmalıdır.

o Çakmak gazı bağımlılığı artan ölümlere neden olmaktadır. Uçucu Maddelerin

Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Yönetmeliği olmasına rağmen yönetmelikte

çakmak gazı satışı konusu eksiktir. Bununla ilgili adli işlem yapılması için yasal
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düzenleme gerekmektedir. Ayrıca bali ve tiner yasaklı maddeler olmasına rağmen bu 

konudaki denetimler eksiktir. Bu ürünler üzerine çocuklara satışının yasak olduğuna dair 

uyarı ibaresi konulmalıdır.   

o Uyuşturucu maddeler ile ilgili mevcut kanunlar güçlüdür. Uygulamada çocuklara 

uyuşturucu ikram etmek suçtur ancak kullananla ilgili yaptırım yoktur. Kullanan 

çocuklara da bir cezası olmalı ve bu durum sıkı denetlenmelidir.* 

o Her kurumun verisi bağımlılıkla mücadele sürecinde kullanılabilir. Bu nedenle 

karşılaştırılabilir, sürdürülebilir ve uyumlu veri tabanı oluşturulmalı, kurumlar arası 

düzenli veri akışı sağlanmalıdır. Veriler oluşturulması ve toplanması için standartlar 

belirlenmelidir. Veri toplanırken STK’ların toplumla yakın işbirliği içinde olduğu dikkate 

alınmalı ve STK’lar da sürece dahil edilmeli, TÜİK bu çalışmanın bir parçası olmalıdır. 

Çalıştırılan ve dilendirilen çocuklar ile ilgili verilerin de bu kapsamda değerlendirilmesi; 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile sivil toplum 

kuruluşlarına ait verilerin birleştirilmesi önemlidir.  

o Akreditasyonları yapılmış madde bağımlılığı danışmanlığı merkezleri oluşturulmalı ve bu 

merkezler periyodik olarak bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmelidir.* 

o Laboratuvarlarda yeni tarz maddelerin / sentetik maddelerin tespit edilememesi sıkıntı 

yaratmaktadır. Bu tarz maddeleri saptayacak laboratuvarların güçlendirilmesi 

gerekmektedir.  

o Bağımlılıkla ilgili konularda haber yapılması istendiğinde uzmanlaşmış gazetecilerle 

çalışılması durumunda dil konusunda yaşanacak sıkıntılar azalacaktır.  Sağlık alanında 

çalışmayan muhabirler sağlık konusunda haber yapmamalıdır. Ayrıca bu alanlarda demeç 

verilirken gazetecinin de bu konuda uzman olup olmadığı araştırılmalıdır. Eğitimlerde, 

alan muhabirlerinin yanı sıra redaksiyon ve editörlerin de olmaları gerekmektedir.*  

o Toplumsal mesajlar dizilerin içinde verilebilir. Güzel örnekler artırılmalıdır.*  

o Medya, haberleri dikkat çekmek amaçlı haber yapmamalıdır. Bu süreçte etkin olmaya 

başlayan internet medyasına yönelik denetime ihtiyaç bulunmaktadır.*  

o Kamu spotlarında uygulamaların kişileri kısıtlayıcı olmadığı, sağlığı korumak amaçlı 

olduğu vurgulanmalıdır. Bu tür mesajların dizilerle de verilmesi sağlanmalıdır.* 
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o Yapılan çalışmalarda internet bağımlılığının madde kullanımını artırdığına ilişkin net bir

sonuç saptanmamıştır. Diğer yandan, internet kişinin bağımlılık yapan maddelere

erişimini kolaylaştırabilir. Gerek farklı bağımlılıklar arası geçiş gerekse internetin

maddeye erişime etkisi üzerine araştırmalar yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.*

o İdari kayıt sistemi üzerinden aileden, kişinin birinci derecede yakınlarından gelen

bildirimler de dikkate alınarak mevcut veriler ortak şekilde kullanılması ile risk haritaları

oluşturulmalıdır.*

o Bir uyuşturucu baskınından elde edilen uyuşturucu maddenin para karşılığının

belirtilmesi özendiricilik uyandırabilmektedir. Yasal düzenleme ile bu ortadan

kaldırılmalıdır. Basının bağımlılık konusunda daha duyarlı ve sorumlu haber yapması

gerekmektedir. Medya işlenen suçların mesleklerle ilişkilendirmemelidir. Bu konuda

medyada ortak bir dil tercih edilmelidir. Bu konuda haber yapan medya mensubu konuyu

iyi araştırmalıdır. Medya kendi sorumluluğunu alıp, kendi personelini eğitmelidir.

o Madde bağımlılığı mücadele eğitimlerinde başlangıçta ailelere farkındalık verilmelidir.

Çocuklara doğru dille doğru zamanlama ile doğru mesajların verilmesini sağlamak için

bilimsel ilkeleri benimseyen basit, gündelik kelimeler ile farkındalık sağlanmalıdır. Bu

konuda TBM programı örnek alınabilir. Bununla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünün ve

TBM’nin eğitim materyalleri mevcuttur.*

o Madde kullanımının çocuk istismarı olduğu fark ettirilmeli, çocuk hakları konusunda

eğitimler verilmeli, var olanlar güçlendirilmelidir. Çocuk hakları temelli, çocuğa hayır

demeyi öğreten, aile içi iletişimi artıran, öğretmen ve yöneticileri içine alan bir program

oluşturulmalıdır. Bunun için Yeşilay’ın MEB ile birlikte geliştirdiği yaşam becerileri

programından faydalanılabilir.*

o Verilen tüm eğitimlerin, yapılan tüm projelerin ölçme-değerlendirme yöntemleri ile

etkileri mutlaka incelenmeli, uygun/yeterli olmayanlar güncellenmelidir.

o Bağımlılıkla mücadelede işin sahibinin olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı

koordinatör durumundadır; sadece bağımlılıkla ilgili çalışmalara odaklanıp, diğer kurum

ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışacak bir birime gereksinim bulunmaktadır. Bu birimin

bağımsız bir birim olması daha uygun olacaktır.
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o Önleme, arzla mücadele, tedavi ve rehabilitasyon boyutları eşgüdüm içerisinde 

yürütülmeli, diğeri öbüründen geri kalmamalıdır. Multidisipliner yaklaşım olmalıdır. Bu 

sistem daha da sağlamlaştırılarak devam ettirilmelidir. 

o Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023) kapsamında 

yapılacak çalışmalar titizlikle takip edilmelidir. 2018’deki mevcut durum ortaya 

konularak her yıl ilerleme raporu ortaya konmalıdır. Yapılacak çalışmaların illere etkin 

bir şekilde yansıması sağlanmalıdır. Bunun için illerde yapılacak çalışmaları koordine 

edecek ve verileri toplayacak valilere bağlı koordinasyon görevi görecek birimler 

kurulmalıdır. Bu birimler yapılan çalışmaları ve ihtiyaçları ilgili bakanlığa periyodik 

olarak raporlamalıdır.* 

o TÜBİTAK, YÖK ve diğer kurumlarca bağımlılık konusunda akademik çalışmalar teşvik 

edilmelidir. Bu amaçla bağımlılıkla ilgili olarak özel kaynak ayrılmalıdır.*  

o Üniversitelerde bağımlılıkla ilgili enstitüler kurulmalı, farklı uzmanlık alanında 

uzmanların multidisipliner çalışmalar yapmasına olanak sunulmalı ve yapılacak 

çalışmalar desteklenmelidir. STK’lar ve akademik kuruluşlar mücadelede birlikte rol 

almalıdır ve gerek interdisipliner gerekse transdisipliner çalışmalar yapılmalıdır. Bu 

konudaki bilimsel araştırmalar için yerel ve merkezi kurumlar engelleyici değil ön açıcı 

olmalıdır. Bakanlıklar üniversitelerle, enstitülerle, yüksek lisans, doktora çalışmalarıyla iş 

birliği içinde olmalıdır.*  

o ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) görevlisi tarafından risk altındaki kişilerin tespit 

edilmesi ve bu kişilerin sosyoekonomik tedbir, eğitim, sağlık açısından desteklenmesi 

gerekmektedir.* 

o Bağımlılıkla mücadelede Yeşilay’ın yanı sıra diğer STK’ların da sürece etkin bir şekilde 

katkı sunması sağlanmalıdır. Bu yönde çalışma yapacak STK’lar finansal açıdan 

desteklenmeli, bu destekle birlikte yaptıkları çalışmalar da takip edilerek denetlenmelidir. 

Bu konuda çalışacak ve toplumda farkındalığı artıracak STK sayısı artırılmalıdır. 

Bağımlılıkla mücadele edecek STK’ların akreditasyonu yapılmalıdır. Akreditasyonun 

Yüksek Kurul tarafından yapılması uygun olacaktır. Akredite olan STK’lar denetlenmeli 

ve desteklenmelidir.* 

o Psikolojik Danışman ve Rehberlik (PDR) bölümlerinde çocuğun akademik başarısının 

yansıra ruh sağlığını da ele almaktadır. Bu açıdan MEB, PDR öğretmenlerini etkin bir 
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şekilde değerlendirmelidir. PDR öğretmenleri çocuklardaki risk faktörlerini fark etmek 

için yönetici, aile ve diğer öğretmenlerle yakın işbirliği içinde çalışacak şekilde 

konumlandırılmalıdır.* 

o Okullarda öğrencilerin risk faktörlerini tespit etme çalışmaları yapılmalıdır.

Okullaşamamış kitlenin takibi ile okullaşmış gözüken ancak açık öğretimde olan grubun

takibi ve bu gruba ulaşan odak çalışmalara ihtiyaç vardır.*

o Bağımlılıkla mücadelede eğitilen kişi sayısı ve niteliğinin artırılması gerekmektedir. İl

düzeyinde mülkî yöneticiler için bağımlılıkla ilgili farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.

Bağımlılık çalışmaları performans değerlendirmelerinde yer almalıdır.  6 aylık / yıllık il

koordinasyon kurulu toplantılarına valinin katılımının sağlanması farkındalık açısından

önemlidir.*

o Risk faktörlerine sahip ancak henüz bağımlı olmayan kişiler için takip programlarını

yürüten programlar mevcut değildir. Böyle bir program oluşturulması için çalışmalar

yapılmalı ve uygulanmalıdır.*

o İllerde valilikler koordinasyonunda “Bilinçlendirme Merkezleri” kurulması

gerekmektedir. Farklı tip bağımlılıklara sahip kişilerin aynı ortamda olmasının

birbirleriyle temasa ve olumsuz etkileşimlere yol açması ihtimali nedeniyle bu

merkezlerin sadece bağımlılıklara yönelik tedaviden önce koruyucu önleyici farkındalık

çalışmalarının yapıldığı bir merkez şeklinde tesis edilmesi gerekmektedir. Hedef kitleye

eğitim ve danışmanlık gerektiren konularda destek verilecek bu merkezler bağımlı olan

kişileri tedavi etme faaliyeti içermemeli ve bu kişileri sadece ilgili tedavi merkezlerine

yönlendirmelidir. Her bağımlılığın farkındalık çalışmasını yapacak eğiticinin, o alanda

uzman ve bu konularda seminer verebilecek yeterlilikte olması eğitimlerin etkinliği

açısından önemlidir. Sağlıklı yaşam merkezlerindeki uzmanlardan bu söz konusu

merkezlerde uzman konuşmacı olarak faydalanılabilir.*

o Yerel yönetimlerin de yapmakla görevli oldukları hizmetler dışında STK’larla işbirliği

içerisinde bağımlılıkla mücadele çalışmalarında rol alması gerekmektedir. Yerel

yönetimlere bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında özel bir fon ayrılmalıdır.

Diğer yandan STK’ların çoğu 18 yaşından üstündekilerle çalışma yapabilmektedir. 18 yaş

altında olanlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sahip çıkabilmelidir.*
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o Kamu yararına çalışma statüsünde olmayan STK’lara da destek verilebilmelidir. 

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında üniversite ve STK işbirliği özendirilmelidir. 

Üniversitelerin STK’larla işbirliği içinde yapacağı projeler öncelikli desteklenmelidir.* 

o Laboratuvarlarda yeni tarz maddelerin / sentetik maddelerin tespit edilmemesi sıkıntı 

yaratmaktadır. Bu tarz maddeleri saptayacak laboratuvarların güçlendirilmesi 

gerekmektedir. Doğrulama laboratuvarları sentetik maddelerin bir kısmını tespit 

edebilmektedir. Burada kullanılacak kitlerin ve malzemenin yerlileştirilmesi 

gerekmektedir. İç dış kalite kontrol standartları getirilmelidir.  

o Bağımlığa bir hastalık modeliyle bakılmalı ve bu hastalık yapan etkeni saptayacak 

kitlerin oluşturulması gerekmektedir. Avrupa ve ülkemizde sorun olan maddelerin farklı 

olmasından dolayı yurtdışından alınan kitlerin içindeki maddeler arasında bizim 

ülkemizde sorun olan bazı maddeler bulunmamaktadır. Bu nedenle tespitlerin her 

aşamasında ve tanı kitleri, örnek kalma kapları ve laboratuvarda ölçen makinelerde 

yerelleşme sağlanmalıdır. 

o Aptamer denilen kimyasal yapıyla dayanıklı ve aynı anda pek çok maddeyi tanıyabilen 

ürünler bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte en önemli hedeflerden biri aptamer 

denilen kimyasal yapıyı oluşturmak ya da enzim hedefli çalışmalar olmalıdır. Bu alınan 

maddeleri vücutta etken maddeye dönüşümünün engellenmesi sağlanmalıdır.  

o Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığınca madde 

kullanım tıbbi tedavisi ve tıbbi rehabilitasyonu tamamlanan çocukların sosyal uyumlarını 

sağlamak üzere hizmet veren Çocuk Destek Merkezlerinin bulunduğu illerde ÇEMATEM 

açılması gerekmektedir.  

o Zarar azaltma, temelde uyuşturucu tedavisinin zor olduğu ve kullanıcıların madde 

kullanım ihtiyacının bir seçenek olarak sunulması tezi üzerine kuruludur. Zarar azaltma 

uygulamalarına ilişkin ihtiyaç tespiti, geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesi bölgesel 

farklılıklar ve sosyal dinamikler dikkate alınarak, bilimsel ve kanıta dayalı kriterlere bağlı 

olarak yürütülmelidir. Diğer taraftan zarar azaltma uygulamaları tedavi ve rehabilitasyon 

süreçlerinin alternatifi olarak değil aksine tedavi ve rehabilitasyonu tamamlayan bir 

seçenek olarak değerlendirilmelidir. 

o Son yıllarda bazı ülkelerde uyuşturucu maddelerin farklı seviyelerde ve oranlarda 

serbestleştirilmesine yönelik adımlar atılmaktadır. Tüm seviyelerdeki uyuşturucu 
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maddelerin üretiminin, satışının ve kullanımının serbestleşmesinin bağımlılık sorununu 

derinleştirme olasılığı yüksektir. Bunun için tüm uyuşturucu maddeler hukuki yaptırım 

sınırları içinde tutulmalı ancak söz konusu hukuki yaptırım süreçleri doğrudan kullanıcıyı 

ve bağımlıyı hedef almamalıdır. 

o Birçok ülkenin ilgili mevzuatında uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu madde

bulundurulması ve satışı suç sayılmaktadır. Mevcut yasalarda kullanıcılar ve satıcılar için

denetimli serbestlikten idama kadar farklı seviyelerde müeyyideler uygulanmaktadır.

Hukuki yaptırım uygulamalarına alternatif olarak sosyal koruma, temel tedavi ve sağlık

imkanlarının güçlendirilmesi; bağımlılık tedavisi ve sosyal entegrasyon süreçlerinin öne

çıkartılması gerekmektedir.*

o Ceza infaz sisteminin dışındaki birimlerin bağımlı ve bu konuda hizmet almak isteyen

bireyler için cazip hale getirilmesi gerekmektedir. Uyuşturucu bağımlılığında eğitim,

tedavi, rehabilitasyon süreçleri bir yaptırım olarak değil tüm bireyler için erişilebilir bir

imkan ve alternatif olarak düşünülmeli ve sunulmalıdır.*

o Özellikle uyuşturucu kullanan bireylerin damgalanmaması, ayrımcılığa maruz

kalmaması, kişisel hak ve hürriyetinin ihlal edilmemesi için bu alanda yapılacak her türlü

düzenlemede evrensel insan hakları normlarını ve tıp etiği temel ilkelerine dikkat

edilmelidir.

o Uzun vadede olumlu sonuçlar elde etmek için uyuşturucu madde üreticilerinin ekinlerinin

yok edilmesi şeklinde benimsenen arz azaltma uygulaması yanında onları iktisadi ve zirai

bakımdan uyuşturucu kartellerinin ağından kurtaracak alternatif politikalar geliştirilmeli

ve uygulanmalıdır.

o Uyuşturucu madde ile mücadele politikalarının tüm aşamaları sadece tek bir kuruma ve

perspektife dayalı olarak değil, çok sektörlü ve çok yönlü bakış açılarını da içeren

kapsamlı bir yaklaşımla belirlenmelidir. Buna göre politika süreçlerine sağlık, sosyal,

hukuk, özel sektör, kamu, sivil toplum ve medya gibi alanlardan farklı katılımlar, sonuç

odaklı stratejilerin geliştirilmesi için kritik önem arz etmektedir. Bu noktada yerel, ulusal,

bölgesel ve uluslararası boyutta sivil toplumdan özel sektöre, kamu kurumlarından

devletlerarası teşkilatlara kadar çok yönlü işbirliklerinin geliştirilmesi ve uygulanması

gerekmektedir. Özellikle sivil toplumun tüm süreçlere aktif katılımı bu alandaki tüm

politika ve uygulamaların önünü açacaktır.
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o Ülkemizin kültürüne uygun bir yaklaşımla mevcut yüksek nüks oranlarının azaltılması ve 

bağımlıların rehabilite edilerek sosyal hayata kazandırılması sosyal kalkınmanın en 

önemli önceliklerinden biri olmalıdır. Bu doğrultuda yürütülen bilimsel yaklaşıma sahip 

çalışmaların desteklenmesi gerekmektedir.*   

o Rehabilitasyon hizmetlerinde başarının artırılabilmesi için sürdürülebilir ve bütüncül bir 

ekosistem tesis edilmesi ve bu ekosistemde yer alacak olan birimlerin hizmet 

modellerinin, kurumsal yapılarının, mevzuatının, mali yapısının, performans ölçütlerinin, 

akreditasyon ve beşeri kaynak yapısının bir bütünün birbirini tamamlayan unsurları 

olarak ele alınmalıdır.  

o Gelişmiş ülkelerin bağımlılığın tedavisine yönelik geliştirilen hizmetlerde STK’lar 

önemli roller üstlenmektedir. Bu durum uyuşturucu ile mücadelede başarıyı artırmaktadır. 

Türkiye’de de bu sorunun çözümü noktasında başarı elde edilebilmesi için özellikle 

STK’ların önünün açılması ve teşvik edilmeleri gerekmektedir.*  

o Ulusal Meslek Standartlarına Dair 2017/5 no’lu Tebliğ 10 Mart 2017 Tarihli ve 30003 

Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğe göre Madde 

Bağımlılığı Danışmanlığı meslek tanımı oluşturulmuştur. Bununla birlikte “madde 

bağımlılığı uzmanlığı” yeni bir meslek olarak mutlaka tanımlanmalıdır. Tütün, alkol, 

uyuşturucu, teknoloji bağımlılığı ve diğer bağımlılık türlerinde uzmanlar yetiştirilmelidir. 

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde var olan Madde Bağımlılığı Danışmanlığı ve burada 

oluşturulması önerilen madde bağımlılık uzmanlığı meslek tanımına uygun bölümler 

açılmalıdır.  

o Önleme çalışmalarında ailenin ve yetişkinlerin dışarda tutulması çalışmaların etkinliğini 

zedelemektedir. Bu nedenle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, GSB ve 

Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kuruluşların ebeveyn ve yetişkinlere yönelik önleme 

eğitimlerinde rol alması ve Yeşilay başta olmak üzere diğer STK’larla işbirliği içinde 

TBM eksenli çalışmalar yapmalıdır.* 

o Yeşilay haftasına benzer şekilde Sağlıklı Yaşam Haftası kutlanması ve Yeşilay 

Kulübü’ne benzer şekilde Sağlıklı Yaşam Kulübü tesis edilmesi düşünülebilir.  

Uyuşturucu bağımlılığı ilgili yukarıdaki öneriler doğrultusunda belirtilen hedeflerin 

bazıları mevzuat değişikliği gerektirdiğinden uzun vadeli olarak belirtilmiştir. Uzun vadeli 

olmakla beraber mücadele noktasında süreklilik gerektiren hedefler de belirtilmiştir.  
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o “Teknoloji bağımlılığı” kavramı açık şekilde tanımlanmış bir kavram değildir.

Katılımcıların görüşleri doğrultusunda teknoloji bağımlılığı dijital oyunlar, sosyal medya,

çevrimiçi kumar, cinsel içerik, siber zorbalık, çevrimiçi TV/Dizi bağımlılığı, çevrimiçi

alışveriş bağımlılığı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Yapılacak çalışmaların bu çerçeve

ve daha fazlası dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

o Tartışmalarda MEB, BTK, ASPB, Yeşilay ve diğer kurum/kuruluşlar tarafından teknoloji

bağımlılığı/internet bağımlılığı konusunda yapılan çalışmalar olduğu ve bu çalışmalar

sonucunda internet üzerinde teknoloji bağımlılığı çerçevesinde bilgilendirme amacı

taşıyan sayfalar (guvenlinet.org.tr, ihbarweb.org.tr, guvenlicocuk.org.tr,

güvenliweb.org.tr) kurulduğu görülmüştür. Fakat söz konusu web sitelerinin bilinirliği

oldukça azdır. Bu çalışmaların bilinirliğinin ve toplumun faydalanma düzeyinin

arttırılması gerekmektedir.

o Teknoloji bağımlılığı ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış olsa da (kurumsal veya

akademik düzeyde) bu çalışmaların konunun bir yönüne odaklanıldığını söylemek

mümkündür. Bu aşamada teknoloji bağımlılığı konusunda acil olarak konu ile ilgili ülke

genelini kapsayacak bir durum tespiti çalışması yapılmalıdır. Bu konuda TÜBİTAK

desteği alınabilir.

o İletişim çalışmalarında hedef kitlenin tespiti ve buna göre strateji belirlenmesi

gerekmektedir. Konu ile ilgili gerçekleştirilecek iletişim çalışmalarının iki aşamada

gerçekleşmesi önerilmektedir. İlk aşamada, “acil eylem planı” olarak da

adlandırılabilecek kısa dönem içerisinde ulaşılması düşünülen hedef kitleler çocuklar,

gençler ve yetişkinler olarak düşünülmelidir. Bu hedef kitlelere yönelik olarak

“farkındalık ve bilinçli teknoloji kullanımı” başlığı altında mesaj verilmesi

gerekmektedir. Farkındalık çalışmalarında “Teknoloji amaç değil araçtır” vurgusu

üzerinde durulabilir. İkinci aşamada ise durum tespiti sonucunda elde edilecek veriler

doğrultusunda hedef kitlenin güncellenmesi (detaylandırılması) ve yine elde edilmesi

öngörülen veriler doğrultusunda mesaj ve iletişim stratejisinin belirlenmesi önerilmiştir.

o Konunun çok boyutlu olması nedeni ile konuya taraf olan kişi/kurum/STK’ların iş birliği

istenen seviyede değildir. Gerçekleştirilecek iletişim faaliyetlerinin başarıya ulaşabilmesi

adına paydaşların belirlenmesi önemlidir. İlk etapta konunun paydaşları şu şekilde

belirtilebilir: Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MEB, Kültür Bakanlığı, GSB,
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, BTK, Radyo Televizyon Üst Kurulu, 

üniversiteler ve STK’lar.  Ayrıca, medya kuruluşları bir paydaş olarak mutlaka yer 

almalıdır. 

o Yine gerçekleştirilecek iletişim çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi adına daha önce 

uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapıldığı gibi paydaşlardan oluşacak bir kurul 

oluşturulmalı ve çalışmalar bu kurulun koordinasyonunda gerçekleştirilmelidir. Konunun 

paydaşlarının katılımıyla alana yönelik ulusal bir veri tabanı oluşturulmalıdır. 

o Belirlenen hedef kitlelere yönelik hazırlanacak mesajların hangi araçlarla ulaştırılacağı 

planlanmalıdır. Konunun doğası gereği yoğunluk verilmesi gereken ortamların yine 

teknoloji odaklı olması öngörülmektedir. Hedef kitlelerin sosyal medya kullanım 

alışkanlıkları tespit edildikten sonra, uygun platformlar ve kişiler belirlenmelidir. Ancak 

burada seçilecek ortamın veya mesajı iletmesi için seçilen kişi/kişilerin çok iyi 

belirlenmesi önerilmektedir. 

o İletilmesi istenen mesajlar yine kitle iletişim araçlarıyla, basılı materyallerle (afiş, broşür) 

hedef kitleye ulaştırılabilir. Bu materyallerin tüm seviyelerdeki okullara ulaştırılması 

sağlanmalıdır. Üniversite ve liselerde proje olarak kampanya ve kısa film yarışmaları 

düzenlenerek konu ile ilgili farkındalık arttırılabilir. Okullarda gerek Emniyet Genel 

Müdürlüğü gerekse Yeşilay tarafından verilen eğitimler/seminerlerin kurulması 

öngörülen kurul koordinasyonuyla daha geniş kitlelere erişilmesine devam edilebilir. 

o Ulusal Çocuk Forumu sonuç bildirgesinde çocuklar (13- 18 yaş);  problemli teknoloji 

kullanımının önlenmesi, toplumda bu yönde bilinçli kullanım kültürünün oluşturulması, 

farkındalık çalışmaları yapılmasını talep etmiştir İllerde valilikler koordinasyonunda 

kurulması önerilen  “bilinçlendirme merkezleri” buna katkı sağlayacaktır. İnternet 

kullanımında riskli grup olarak değerlendirilen gençler ve çocukların dinlenilmesi ve 

beklentilerinin bilinmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla periyodik olarak ortaokul, 

lise ve üniversite öğrencilerine yönelik gençlik panellerinin yapılarak öğrencilerin 

dinlenmesi gerekmektedir. Ayrıca ailelerin internet ve teknoloji bağımlılığı noktasında 

taleplerinin bilinmesi ve dikkate alınması problemlerin çözümüne katkı sunacaktır. 

o Türkiye’de oyun bağımlılığı konusunda oyunların yaşa göre uygunluğunu denetleyen 

herhangi bir derecelendirme kurumu mevcut değildir. Ailelerin çocuklarının oynadığı 

oyunların yaşına uygunluğunu sorgulayabileceği ve bilgi alabileceği bir sistem 
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bulunmamaktadır. Fakat dünyada Common Sense Media, Pan European Game 

Information (PEGI), Entertainment Software Rating Board (ESRB) gibi derecelendirme 

yapan kuruluşlar ve bunların çevrimiçi (online) platformları mevcuttur (https://

www.commonsensemedia.org/, pegi.info, esrb.org). Türkiye’de kültürel yapıya uygun 

olarak, bağımsız bir oyun derecelendirme kuruluşuna ve sistemine ihtiyaç vardır. Bunun 

için ya bağımsız bir oyun derecelendirme kurum tesis edilmeli ya da bunu yapabilecek bir 

kuruma rol verilmelidir. 

o İnternet aşırı kullanımına bağlı olarak, açık uçlu sorulara yeterince cevap veremeyen,

yazarken kelime ve harf atlamaları yapan çocuklar giderek artmaktadır. Çocuk ve gençler

çoğunlukla interneti can sıkıntısı nedeniyle ve eğlenmek amacıyla kullanmaktadır.

Çocukların sosyal hayatlarını arkadaşları ve aileleriyle birlikte geçirebilecekleri

zamanlara, ortamlara ve teknolojiden uzaklaşmalarına ihtiyaç vardır. Çocukların sosyal,

kültürel ve sportif faaliyetlere erişim imkanları artırılmalıdır.  Çocukların teknolojiye

düşkünlüklerini azaltmak amacıyla onların dışarıya çıkabileceği güvenli,  açık ve yeşil

alanlar bulunmalıdır. Bu tür alanlar hızla artırılmalıdır.

o Ülkemizde 1990 yılından itibaren başlayan internet kullanımı, 2000 yılından itibaren

artarak devam etmiş ve çoğu kişide teknoloji bağımlığı yaratmıştır. Teknoloji bağımlılığı

diğer bağımlılıkların aksine son yollarda hızla artış gösteren bir bağımlılıktır. Yalnızlık,

depresyon, kaygı gibi nedenlerle bu tarz bağımlıklara yönelme durumu söz konusudur.

Ruh hastalıkları yönünden bu kişilerin rehabilite edilmeleri gerekmektedir.

o BTK’nın yaptığı internet ve sosyal medyanın bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik

farkındalık çalışmaları toplum tarafından yeterince bilinmemektedir ve teknolojinin

kötüye kullanımı konusunda topumda farkındalık düşük olarak izlenmektedir. Bu

çalışmaların, toplumda farkındalığının ve bilinirliğinin artırılması sağlanmalıdır. BTK ve

ilgili kurumlar illerde kurulması önerilen “Bilinçlendirme Merkezleri”ne uzman desteği

sunabilir. Tesis edilecek “Bilinçlendirme Merkezleri”nde yapılacak çalışmalar farkındalık

ve bilgilendirme amaçlı olup;

o Koruyucu ve önleyici önlemleri içermeli, tedavi edici özelliği olmamalıdır.

Farkındalık, eğitim, danışmanlık gerektiren konularda destek vermelidir.

https://www.commonsensemedia.org/
https://pegi.info/
http://esrb.org/
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o İlgili kurumların personel desteği sunduğu, bağımsız birim halinde

çalışmalıdır. Ağırlıklı olarak ilgili kurumların bilinçlendirme eğitimi verdiği bir

merkez olmalıdır.

o Bu merkezde ilgili kurum uzmanları internetin teknik, güvenlik, hukuk, sağlık,

psikolojik boyutuyla ilgili eğitimin koordinasyonu yapabilmeli ve eğitimleri

verebilmelidir.  Bu şekilde hedef kitleye ulaşılması sağlanmalıdır.

o “Bilinçlendirme Merkezleri”nde ruh sağlığı meslek mensupları yer almalıdır

(psikolojik danışman, psikolog ve psikiyatrist gibi.) Eğitim, sağlık, psikolojik

boyutuyla ilgili olarak üniversite desteğiyle eğitim verilebilir.

o “Bilinçlendirme Merkezleri”nde gençlik ve aile panelleri yapılabilir. Araştırma

yapacak olanların proje başvurularının yapıldığı, fonlamanın yapıldığı

merkezler olarak da planlanabilir.

o İlgili kurumlar kendi uzmanlıkları alanında teknolojinin kötüye kullanımına

dair rehber oluşturarak bu merkezler yoluyla topluma ulaşmasını sağlayabilir.

o Bu merkezlerde yapılacak çalışmalarda ve bireylere yaklaşımlarda teknoloji

bağımlılığı ifadesinden ziyade, teknoloji ya da internet kötüye kullanımı tabiri

kullanmak daha uygun olacaktır. Çünkü çoğu kişi teknoloji bağımlısı olsa dahi

bunu kabullenmeyebilmekte ve bu durum bu insanlar ulaşmayı

zorlaştırmaktadır.

o İnternet içeriklerin hepsi iyi niyetli ya da pozitif içerik değildir. Sosyal medya, arama

motoru, anti virüs programları gibi milli yazılımlar geliştirilmelidir. Bu durumda siber

suçların kontrolü de daha iyi sağlanacaktır.*

o İnternetin farklı boyutlarının yer aldığı yıllık durum raporların oluşturulmasında ve 

yayınlanması yayınlanmasında aksaklıklar bulunmaktadır. Yıllık ya da çeyrek raporlar 

mevcut durumun tespiti ve ileriye dönük yapılacaklar için yol gösterici olacaktır. Yıllık ya 

da çeyrek raporlar yayınlanması gerekmektedir. Neredeyiz, nereye vardık konusu 

netleştirilmelidir. Pew Research Center (http://www.pewinternet.org/) ve We Are Social 

(https://wearesocial.com) benzeri araştırma merkezleri olmalı veya en ilgili kurumlara 

bunu yapabilecek şekilde rol verilmelidir. Bunun benzeri raporlamaların uyuşturucu, alkol 

ve tütün başlıklarında da yapılması gerekmektedir.

http://www.pewinternet.org/
https://wearesocial.com/
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o Siber zorbalık her geçen gün artmaktadır. İnternet ve sosyal medyaya özgü yapılan

paylaşımlarda kişilere yönelik caydırıcı cezai müeyyideler içerecek şekilde mevzuat

düzenlemesi yapılmalıdır.

o Online kumar bağımlılığı son dönemlerde artış göstermektedir. Kumar bağımlılığı ile

bahis oyunlarının da büyük bir sorun olduğu görülmektedir. Bahis ve kumar gerekli

tedbirler alınmazsa önümüzdeki yıllarda en büyük sorunlardan biri olabilir. Uyuşturucu,

tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığına ek olarak kumar bağımlılığı ile mücadele etmek

zorunda kalınabilir. Bunun için bağımlılıkla mücadele politikalarında bu problemde

dikkate alınmalıdır.

o YURTKUR’un, çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklara yönelmelerini önlemek ve

belirli bir sürede olsa teknolojik aletlerden uzak kalmalarını sağlamak amacıyla

düzenlediği sosyal ağırlıklı çalışmaların STK’larla işbirliği içerisinde devam etmesi son

derece önemlidir ve bu çalışmalar artarak devam etmelidir.*

o Bundan sonraki süreçte bağımlılıkların “Madde Bağımlılığı” ve “Davranışsal

Bağımlılıklar” olarak ele alınması bağımlılıklarla mücadelenin daha etkin olmasına katkı

sunacaktır. Bunun için de “Madde Bağımlılığı” başlığında “tütün, alkol, uçucu madde ve

uyuşturucu madde bağımlılığı” ve “Davranışsal Bağımlılıklar” başlığında da teknoloji

bağımlılığı kapsamında değerlendirilen internet bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı,

sosyal medya bağımlılığı, kumar ve bahis bağımlılığı” ele alınarak mücadele edilmelidir.*

o Bağımlılıklar ile mücadelenin düzenli, sistematik, bütüncül, koordineli, sürdürülebilir

nitelikte, etkin ve hedeflerin amaçlara uygun gerçekleştirilebilmesi için

Cumhurbaşkanlığına bağlı veya en ilgili bakanlıkla ilişkili özerk, özel bütçeli olan ve ana

görevi STK’larla ve diğer aktörlerle işbirliği içinde; bağımlılıkla mücadelede araştırma,

inceleme, izleme, takip ve etkin mücadele yapacak en ilgili kuruma rol verilmelidir.

Teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusunda nasıl bir iletişim stratejisi izleneceği 

sorusuna cevap verebilmek için öncelikle Türkiye’de teknoloji bağımlılığının hangi durumda 

olduğunun net bir şekilde belirlenebilmesi, bunu sağlayabilmek için de bir araştırmanın 

yapılması zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar elimizde temel veri olmasa 

da konu ele alınırken, tartışmalar sırasında yapılabilecekler konusunda çeşitli öneriler 

sunularak hedefler gösterilmiştir. 

* Süreklilik gerektirmektedir
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5.2. Kısa Vadeli Hedefler 

o Aromatize Şarap Bazlı İçki kategorisindeki alkollü içkilerin ÖTV oranı, alkol seviyeleri

aynı orandaki diğer alkollü içkilere göre çok düşüktür. Bu nedenle daha ucuza satılmakta

ve gençlerin ulaşımı daha kolay olmaktadır. Örneğin  %15 alkollü likörde 27.66 TL/litre

ÖTV uygulanırken iken, %14,5 alkollü Aromatize Şarap Bazlı İçkide 6.20 TL/litre ÖTV

uygulanmaktadır. “Aromatize Şarap Bazlı İçki” kategorisindeki alkollü içkilerin ÖTV

oranı artırılmalıdır.

o Alkollü içkilerin mer’i mevzuat kapsamında bakkal, market, kuruyemişçi vb. yerlerde

perakende satışının yapılıyor olması ulaşılabilirliğini ve görünürlüğünü artırmaktadır.

Alkol ve sigara satış yerleri münhasır satış noktası olmalı; çikolata, ekmek veya meyve

gibi gıda ve ihtiyaç maddeleri satılan yerlerde tütün mamulleri ve alkollü içkiler

satılmamalıdır. Bu ürünler, münhasır satış noktaları dışında sadece koyu yeşil veya siyah

bir poşet içinde satılmalıdır.

o Alkol ürünleri üzerinde tütün ürünlerinde olduğu gibi uyarıcı resim/fotoğraf yoktur.

Şişeler ilgi çekici olarak üretilmektedir. Alkol ürünlerinin üzerine caydırıcı resim/fotoğraf

ve yazılar eklenmeli, soğuk renklerde tek tip ambalaj/şişeye geçilmelidir.

o Sosyal uyum ve rehabilitasyon sürecinde olan bağımlılara yönelik durumlarına uygun

istihdam desteği sağlanmalıdır. Bağımlılık konusunda işverenlerin bilinçlendirilmesi

amacıyla rehber hazırlanmalıdır. Bu aşamadaki kişiler, kurumsal yapıya sahip yerlerde

istihdam edilmelidir. (uyuşturucu)

o Bağımlılıkla mücadeleyle ilgilenen birimin isminin “Bağımlılıkla Mücadele” birimi

olması nedeniyle burada tedavi olmak isteyenlerde etiketlenme korkusu oluşmaktadır. Bu

durum başvuru sayısını azalttığından birimin isminin etiketlenme korkusunu ortadan

kaldıracak bir isimle değiştirilmesi gerekmektedir. (uyuşturucu)

o Olay istatistikleri kapsamında veri paylaşımı gerekmektedir. 18 yaş altında herhangi bir

nedenle emniyete gelenlerin bağımlılık yapan maddeler ile ilgili verilerine

ulaşılabilmekte, ancak 18 yaş üstü ile ilgili veri bulunmamaktadır. Bu verilerin paylaşımı

sağlanmalıdır.
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o Aile hekimliği bilgi sistemine bağımlılıkla ilgili semptom envanteri çıkarılarak, sistem

sorgusuna eklenmelidir. Ayrıca bağımlılıkla ilgili aile hekimlerinin kendi hastalarına

ilgili merkezlerden randevu alabilmelerini sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır.
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6. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

Yapılan grup çalışması sonucunda tüm bağımlılıklar tek tek uzmanlar tarafından ele 

alınmış ve her başlık altında konunun uzmanları fikirlerini dile getirmiş, yaşanılan 

problemleri ve bunlara yönelik çözüm önerilerini ifade etmişlerdir. 

Her bağımlılık başlığı altında dünyadaki ve Türkiye’deki uygulamalar hakkında bilgi 

verilmiş yapılan ve devam etmekte olan çalışmalar belirtilmiştir. Uzmanlar, kalkınma planı 

kapsamında uzun ve kısa vadeli önerilerini her başlığın altında yer alan öneriler kısmında 

belirtildiği üzere ifade etmiştirler. Dile getirilen öneriler, kalkınma planı kapsamında 

yapılması amaçlanan kısa ve uzun vadeli hedeflerdir. Bu hedeflere ulaşmak için geliştirilecek 

politikaların, bu politikalara yönelik strateji ve tedbirlerin her öneri için ayrı ayrı ele alınması 

önem arz etmektedir. 

Her başlık altında belirtilen önerilerin kısa ve uzun vadede hayata geçirilmesi için en 

ilgili kuruma ya da kurumlara rol verilmesi, hedeflere ulaşılması açısından oldukça önem 

taşımaktadır. Bu öneriler doğrultusunda belirlenecek hedeflere kısa ya da uzun vadede 

ulaşılacak hedefler olup olmadığı ilgili kuramlar tarafından belirlenmesi ve buna göre strateji 

ve politikaların oluşturulması daha sağlıklı olacaktır. Yapılan önerilerin çoğu mevzuat 

düzenlemesi gerektiren ve/veya süreklilik arz eden, süreklilik arz etmesi hasebiyle de uzun 

vadeli hedefler özelliği taşımakladır. Bunlarda özellikle sonların * işareti konularak 

belirtilmiştir. 
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