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NEDEN SAMBART? 
 
 

 
 
İkincil önleme: Gerekli ama eksik 
 
Bağımlılık bir süreçtir. Kişi bağımlı oluncaya kadar süreç içinde önce alkol veya maddeyi 
dener, daha sonra bunları daha sık ve riskli yani tehlikeli bir şekilde kullanmaya başlar. 
Bunların sonucunda da bağımlılık gelişir.  
 
Bağımlılık gelişmeden önceki dönemde madde deneyenlere veya riskli kullanıcılara yönelik 
müdahalelere ikincil önleme adı verilmektedir.  
 
Özellikle bağımlılık sorunu çok yaygın olmayan ülkelerde, bağımlılığın yaygınlaşmasını 
önlemek için yapılacak müdahaleler önem kazanmaktadır. 
 
Her alkol veya madde kullanan kişi bağımlı değildir. Bağımlılık, madde kullanımının devam 
etmesiyle gelişen bir sendromdur, bir başka deyişle hastalıktır. Bağımlılık geliştikten sonra 
kişide hem psikolojik, hem biyolojik değişimler oluşmaktadır. Bu nedenle bağımlı olan ve 
olmayanlarda tedavi ve yaklaşım çok farklıdır.  
 
Bağımlılıkta tedavi uzun sürelidir, hatta yaşam boyu sürmesi önerilmektedir.  Bağımlılığın 
tedavisi oldukça maliyetlidir. Tedavinin etkinliği birçok faktörden etkilendiği için, tedavinin 
başarısı öngörülebilir değildir. Bu nedenle bireyin bağımlı olmasını önlemek önemli bir 
hedeftir. 
 
Temel hedef insanların alkol veya madde kullanmamasıdır (birincil önleme). Ancak bazı 
insanlar alkol veya madde kullanmaktadır. Bu nedenle ilk hedef başarılamazsa, ikinci hedef 
alkol veya madde kullanan bireylerin bağımlı olmasını önlemektir. İşte buna ikincil önleme 
(secondary prevention) adı verilmektedir. 
 
İkincil önleme, bir müdahale biçimidir. Alkol veya madde kullanan bireyin kullandığı 
maddeyi bırakmasını sağlayacak ve bağımlı olmasını önleyecek bir müdahaleler bütününü 
içerir.  
 
Toplumda bağımlı sayısı azdır. Ancak alkol veya madde kullanan kişi sayısı oldukça fazladır.  
Örneğin esrar kullanımı %5.8 civarındayken, bağımlı oranı %0.5'in altındadır (Ögel ve ark, 
2006). Aslında hizmetin önemli bir bölümünün alkol veya madde kullanan ama bağımlı 
olmayan bireylere sunulması gerekmektedir. Ancak bağımlılık insan ve toplum yaşamında 
önemli bir sorun yarattığı için, hizmetin önemli bir bütün buraya kaymaktadır.  
 
Maalesef ülkemizde genelde hizmetler bağımlılar üstüne kurgulanmıştır. Bu nedenle riskli 

alkol veya madde kullanan bireylere yönelik bir yapılandırılmış müdahale yoktur ve bu grup 

ihmal edilmektedir (Ögel ve Doğmuş, 2008). Örneğin AMATEM polikliniğinde  sırada çok 

sayıda ve tıbbi sorun yaşayan eroin bağımlısı beklerken, bir kaç kez esrar kullanmış bir kişiye 

ayrılabilecek zaman doğal olarak çok az olmaktadır. 

 

  



                          6 

Kısa Müdahale Nedir? 

Kısa müdahale, bağımlı olmayan ancak risk grubunda olan kişilerde madde ve alkol 

kullanımını azaltmaya yönelik kişinin motivasyonunu arttırmayı amaçlayan bir tekniktir. 

Genel özelliği farkındalığın yükseltilmesi ve değişim adına tavsiyelere odaklanmasıdır. 

Yapılan araştırmalarda, risk altındaki kişiler ve madde kötüye kullanım davranışı içinde olan 

kişilerde kısa girişimden elde edilen başarı oldukça yüksektir (Barry, 1993). 

Kısa müdahaleler; kısadır, maliyeti düşüktür, uzun süreli tedaviler için bekleme süresini 

kısaltır, eğitimi kolaydır, genel sağlık hizmetlerinde ve rutin uygulamada kullanılabilir, 

özelleşmiş tedavi kurumları ile karşılaşmayanlara ulaşmakta kolaylık sağlar ve tedavi 

arayışını hızlandırır 

Kısa müdahaleler farklı biçimlerde ve farklı alanlarda dünyada uygulanmaktadır (Craig, 
2010). Kısa müdahalelerin temel özellikleri şunlardır: 

 Kolay uygulanabilir yöntemlerdir. Alkol-madde kullanan bireyle 1-3 görüşme yeterli 
olmaktadır (Kaner, 2009). 

 Yapılandırılmış teknikler içerdiği için, öğrenmesi ve öğretilmesi kolaydır. 

 Bağımlılığın tedavisiyle karşılaştırıldığı zaman çok daha ekonomiktir (Bradley ve ark, 
2007).  
 

Kısa müdahalelerin içeriği aşağıdaki basamaklardan oluşmaktadır. 

 Sorunun düzeyinin tarama ve değerlendirme ile saptanması 

 Sorunun düzeyine uygun müdahale tekniklerinin uygulanması 

 Motivasyon artırıcı görüşme teknikleri ile değişime olan inancın artırılması 

 Yeterli değişim olmayan vakaların ise, uygun ve etkin bir şekilde özelleşmiş 
merkezlere sevk edilmesi 

 
Kısa müdahale yöntemlerinin etkinliği üstüne birçok çalışma vardır (Bien,1993; Monti, 1999; 
Spirito, 2004).  Araştırmalar, kısa müdahale tekniklerinin alkol-madde kullanımının 
bırakılmasında etkin olduğunu, bireyin kullandığı alkol ve madde miktarını önemli ölçüde 
azalttığını ve bağımlılık gelişiminin önlendiğini göstermiştir. Birçok çalışmada uzun süreli 
tedavi ve terapilerin etkinliği ile kısa müdahalelerin etkinliğinin benzer olduğu da 
bildirilmiştir (Barry, 1999).  
 
Bu konuda yapılan araştırma bulguları aşağıda özetlenmiştir: 
 

 Madde kullananlarda kısa müdahale sonrası maddeyi bırakma oranları %25-45 
arasında değişmektedir (Young, 2014).  

 Kısa müdahalelerin, madde kullanımının ölüm oranlarında (mortalite) %23-36 
düşüşe yol açtığı bir meta analiz çalışmasında gösterilmiştir (Cuijpers, 2004). 

 Kısa müdahale uygulanan riski kullanıcıların, kısa müdahale uygulanmayanlardan 2 
kat daha fazla kullandıkları maddeyi azalttıkları gösterilmiştir (Wilk ve ark, 1997). 

 Alkol kullananların sekizde biri önerilerden yararlanırken, sigara kullananlarda 
sadece yirmide biri önerilerden yarar görmektedir (The Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network, 2003). 

 Alkol kullanıcılarına yönelik kısa müdahale sağlık harcamalarını beş kat 
azaltmaktadır (The UK Alcohol Treatment Trial, 2005). 

 Birinci basamakta kısa müdahale uygulanan alkol kullanıcılarının üçte birinin alkolü 
zararsız içmeye başladığı gösterilmiştir (ICGP, 2006). 

 1000 öğrenci üzerinde uygulanan kısa müdahale sonucuna göre orta ve yüksek alkol 

kullanımının azaldığı saptanmıştır.( DiFulvio ve ark. 2011) 
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 Kanada üniversitesinde esrar kullanan öğrencilere kısa müdahale uygulanmıştır. 

Anketle takip edilen bu öğrencilerin %69.4 ü, esrar kullanımı ile ilgili davranış 

düşünce ve tutumlarında değişim hissettiklerini belirtmişlerdir.(Fischer ve ark. 2012) 

 Amerikada yapılan araştırmada üniversite öğrencilerinin alkol kullanımını azaltmaya 

yönelik kısa müdahale uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre orta riskli alkol 

kullanımı olan öğrencilerin içme davranışının % 10 oranında azaldığı saptanmıştır.     

(Larimer ve ark. 2005) 

 Kısa girişimin mail yoluyla ya da online olarak uygulandığı üniversite öğrencileri 

üzerinde yapılan araştırmada ağır alkol kullanan ve alkole bağlı sorunlar yaşayan 

öğrencilerin kullanım miktarlarında ve alkole bağlı sorunlarda azalma olduğu 

saptanmıştır.(Doumas ve ark 2011) 

 Almanya’da yapılan bir araştırmada akut alkol zehirlenmesi sebebiyle acil servislere 

başvuran 17 yaş ve altı gençlere kısa müdahale uygulanmış. Araştırma sonucuna göre 

kısa müdahalenin ve motivasyonel görüşmenin ağır düzeyde alkol kullanan ve alkole 

bağlı sorunlar yaşayan gençlerde alkol kullanımını azalttığı görülmüştür.( 

Diestelkamp ve ark. 2014) 

 Liselerde bağımlı tanısı almamış ancak madde kullanan öğrenciler üzerinde kısa 

girişimler okul danışmanları tarafından öğrencilere uygulanmıştır. Bu öğrenciler 

üzerinde geleneksel bağımlılık önleme programlarından kısa girişimlerin daha 

başarılı olduğu saptanmıştır.( Winters ve ark. 2007) 
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UYGULAMA PLANI 
 
 

 

 Alkol veya madde kullandığını belirten bir ergene öncelikle risk taraması yapın. 

 Risk taraması yaptıktan sonra, alkol ve/veya madde kullanımının ayrıntılı öyküsünü 
alın.  

 Okul yönetimi ve aileyi uygun bir şekilde bilgilendirin. 

 Risk taramasından çıkan sonuca göre uygun müdahaleyi yapın. 

 Yüksek riskli kullanımı olanlar için uzun erimli müdahalelerin de uygulanması 
gerektiğini unutmayın. 
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DÜŞÜK RİSKLİ KULLANIMA YAKLAŞIM 
 

 
 

 Öncelikle risk taramasının sonuçlarını ergenle paylaşın. 

 Değişime hazır olup olmadığını ve değişim döngüsündeki yeri saptayın 

 Değişime hazır değilse; motivasyon artırıcı teknikleri kullanın  

 Değişime hazırsa; alkol-maddenin etkileri hakkında bilgilendirin ve kullanmayı 
kesme için etkin tavsiyede bulunun. 

 Tekrar görüşmeye çağırın. 

 Hedeflere uyduysa belli aralıklarla izlemeye devam edin. Hedeflere uyamadıysa, 
motivasyon artırıcı görüşme yapın. 
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YÜKSEK RİSKLİ KULLANIMA YAKLAŞIM 
 

 
 

 Öncelikle risk taramasının sonuçlarını gençle paylaşın. 

 Yüksek riskli olan ergenlerde uzun erimli müdahaleye başlanmalı ve psikiyatriye veya 
bağımlılık merkezine sevk edilmelidir. 

 Değişime hazır olup olmadığını ve değişim döngüsündeki yeri saptayın 

 Değişime hazır değilse; motivasyon artırıcı teknikleri kullanın.  

 Değişime hazırsa, alkol-maddenin etkileri hakkında bilgilendirin ve kullanmayı kesme 
için etkin tavsiyede bulunun. 

 Alkol-madde kullanımını kesme veya azaltma  için hedefler koyun. 

 Tekrar görüşmeye çağırın. 

 Hedeflere uyduysa belli aralıklarla izlemeye devam edin. Hedeflere uyamadıysa, 
motivasyon artırıcı görüşme yapın. 

 Değişime hazır olmayan veya bir bağımlılık merkezine yönlendirdiğiniz gençleri 
görmeye devam edin ve uzun erimli müdahalelere devam edin. 
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UZUN ERİMLİ MÜDAHALE 
 

 
 
 
 
Uzun erimli müdahale temelde 4 başlıkta toplanabilir. 
 

 Psikososyal risk etkenlerini saptanmalı, buna uygun müdahaleler yapılmalıdır. Alkol-
madde kullanan bir çok gençte psikolojik bir sorun eşlik etmektedir ve bunların 
tedavisi bağımlılığın önlenmesinde önem taşır. 
 

 Aileyle çalışmadan ergenin alkol-madde kullanımının önlenmesi mümkün değildir. 
Bu nedenle aile özelliklerinin saptanması ve gerekli müdahalelerin yapılması 
zorunludur. 

 

 Ergenin yaşamı düzenlenmelidir. Alkol-madde kullanan ergenlerin yaşamlarında 
düzensizlik sık görülür. Yaşamlarındaki düzensizlikler giderilmediği sürece, alkol-
madde kullanımını da devam edecektir. 

 

 Tekrar kullanmaya başlamanın önlenmesine yönelik girişimler yapılmalıdır. "Relaps 
prevention" olarak adlandırılan yöntemler, yüksek riskli alkol-madde kullanıcılarında 
uygulanmalıdır. 
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RİSK TARAMASI (1) 
 
 

 
Ergenlerde uygulama yapılırken, 18 yaş altı formlarının kullanılmasına dikkat edilmelidir. 
Ergen formu yetişkin formundan farklıdır. Ergen formu 5-18 yaş grubu için uygundur. 15 yaş 
altında her türlü alkol ve/veya madde kullanımı yüksek riskli olarak değerlendirilmelidir. 
 
 

 
ALKOL İÇİN RİSK TARAMASI 

 
 
 
Alkol kullandığını söyleyen veya alkol kullanımına bağlı bir sorunla 
gelen gence aşağıdaki risk taraması yapılmalıdır. Madde kullanımı için 
bu form değil, madde için risk taraması formu kullanılmalıdır. Risk 
taraması yapmak ve soruları sormak için izin isteyin “Sana alkol 
kullanımınla ilgili bazı sorular sorabilir miyim?” 
 
 
 
GA1 Ne sıklıkta alkollü bir içki içersin? 

 
Hiç   0 
Sadece bir iki kez  1 
Ayda 1-3 kere  2 

 Haftada 1-5 kez  3 
 Hemen  hemen her gün  4 
 
GA2 Yakın arkadaşların arasında alkollü içki 

içen kaç kişi var? 
Hiç   0 
Arkadaşlarımın yarısı  1 
Hepsi   2 

 
3 puan ve üstü YÜKSEK RİSKLİ kullanıma işaret etmektedir. 

 
Eğer A1 sorusu 3'ten küçük ama A2 sorusu 1 veya daha büyükse bizim yine yüksek risk 
kapsamında değerlendirmek doğru olacaktır. 
 
  

A 

Konuştuklarınızın 

gizli kalacağını 

vurgulayın 
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MADDE İÇİN RİSK TARAMASI 

 
 

Madde kullandığını söyleyen veya madde kullanımına bağlı bir sorunla gelen her gence 

aşağıdaki risk taraması yapılmalıdır. 
 
Risk taraması yapmak ve soruları sormak için izin isteyin 
 Sana [madde] kullanımınla ilgili bazı sorular sorabilir miyim? 
 
Alkol kullanımını değerlendirmek için alkol için risk taraması 
kullanılmalıdır. Sorularda yer alan [madde] sözcüğü ergenin 
kullanmayı daha çok tercih ettiği maddeyi anlatmaktadır. Bu nedenle 
temel olarak kullandığı madde neyse, soruda onu [madde] sözcüğü 
yerine koyunuz.  Örneğin: “Son bir yıl içinde ne sıklıkta [madde] 
kullandın?” yerine esrar içiyorsa “Son bir yıl içinde ne sıklıkta esrar 
kullandın?” biçiminde okuyun. 

 
 

GM1 Son bir yıl içinde ne sıklıkta [madde] 
kullandın? 
 

Hiç   0 
Sadece bir iki kez  1 
Ayda 1-3 kere  2 

 Haftada 1-5 kez  3 
 Hemen  hemen her gün  4 

 
2 puan ve üstü YÜKSEK RİSKLİ kullanıma işaret etmektedir. 

  

B 

Konuştuklarınızın 

gizli kalacağını 

vurgulayın 
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AYRINTILI ÖYKÜ ALMA (2) 
 

 
 
 
Alkol-madde kullanımının 5N 1K'sı 

 Ne kullanıyor? 

 Ne zaman kullanıyor? 

 Nerede kullanıyor? 

 Nasıl kullanıyor? 

 Ne kadar kullanıyor? 

 Kiminle kullanıyor? 
 
Alkol-madde kullanım öyküsü 

 İlk kullanmaya başlama yaşı? 

 Daha önce bırakmış mı? Bırakmışsa, tekrar nasıl başlamış? 

 Daha önce tedavi görmüş mü? 
 
Bağımlılık ve riskler 

 Hayatı tehdit edici bir durum var mı? 

 Yoksunluk belirtisi oluyor mu? 

 Alkol-madde kullanımı sonrası hatırlamadığı dönemler olmuş mu? 

 Kullanılan madde miktarı giderek artıyor mu? 

 İçmeye başladığı zaman durdurabiliyor mu? 

 Kullanılan maddenin hayatına etkisi nasıl? 

 Riskli davranışları var mı? (Zararlı kullanım, bulaşıcı hastalıklar, cinsellik vb) 
 
Kişisel özellikler 

 Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyor? 

 Yaşamdan beklentileri, hedefleri neler? 

 Kendinde beğendiği ve beğenmediği yanlar? 

 Akademik başarısı? 

 Güçlü yanları neler? 
 
Arkadaş ilişkileri 

 Tek başına mı kullanıyor, başkalarıyla mı kullanıyor? 

 Arkadaş ilişkileri nasıl?  

 Arkadaşlarının hepsi alkol-madde kullanıyor mu? 
 
Aile ilişkileri 

 Aile ilişkileri nasıl? 

 Ailesinin kullandığından haberi var mı? 

 Ailede alkol-madde kullanan var mı? 
 
Motivasyon  

 Kendisi ne istiyor? Azaltmak, bırakmak, ara vermek vb 
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OKUL VE AİLEYİ BİLGİLENDİRME (3) 
 

 
 
 

 
AİLENİN BİLGİLENDİRİLMESİ 

 
 
 
Durum değerlendirmesinin yapılması 
 
Eğer ailenin çocuğun alkol-madde kullanımından haberi yoksa, bu durumda iki noktaya 
dikkat etmek ve değerlendirmek gerekir. 
 

1. Ailenin bilgilendirilmesi çocuğun yararına mı? 
 
Bazı aileler durumu anlayışla karşılamayabilirler. Çocuğa zarar verici davranışlarda 
bulunabilirler. Bu tür ailelerde bilgilendirme çocuğun yararına olmayacaktır. 
 
2. Hayatı tehdit edici durum var mı? 
 
Hayatı tehdit edici durumlara örnek olarak şunlar verilebilir: Eroin gibi yüksek riskli  
maddelerin madde kullanımı, çocuğun madde satışına yönlenmesi, çeteler içinde yer 
alması, damar yolunu kullanması vb. 

 
Eğer ailenin bilgilendirilmesi çocuğun yararına değilse ve hayatı tehdit edici bir durum yoksa 
bu durumda ailenin bilgilendirilmesi geciktirilebilir. Ailenin bilgilendirilmesi çocuğun 
yararına değil ama hayatı tehdit edici bir durum varsa, bu durumda aile yine de 
bilgilendirilmelidir. 
 
Eğer çocuk ailesine bilgi verilmesini istemiyorsa...  
 
Eğer çocuk ailesine bilgi verilmesini istemiyorsa, önce hayatı tehdit edici bir durumun olup 
olmadığına bakılmalıdır. Hayatı tehdit edici bir durum yoksa, çocuğa ailesini kendisinin 
bilgilendirmesi istenir. Bu konuda çocukla görüşme aşağıdaki başlıklarla yapılmalıdır: 

 Aileni sen bilgilendir. Çünkü bu senin sorumluluğun... 

 Yaşın 18'den küçük olduğu için, ben aileni bilgilendirmek zorundayım. 

 Eğer sen aileni belli bir süre içinde bilgilendirmezsen, ben bunu okul yönetimine 
bildirmek ve aileni bilgilendirmek zorunda kalırım. 

 
Aileyle görüşmenin yapılması 
 
Görüşmeyi aileyle yalnız yapın. Daha sonra görüşmeye ergeni katabilirsiniz. Ancak en son 
ergenle baş başa görüşerek görüşmeyi bitirin. Aileyle görüşmede aşağıdaki sırayı 
izleyebilirsiniz. 

 Durum hakkında nötr bir bilgilendirme yapın. 

 Ailenin kaygılarını sorun ve öğrenin. 

 Alkol-madde kullanımı, ergenler hakkında bilgilendirin. 

 Bundan sonra yapılması gerekenlerin yol haritasını çizin. 
 
 

A 
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OKUL İDARESİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ 

 
 
Okul idaresini bilgilendirilmesi zorunludur. Ancak bunun zamanına rehber danışmanın karar 
vermesi gerekir. 
 
İdareyle paylaşmanın öneminin ergene anlatılması 
 

 İdarenin konuyla ilgili bilgilendirmenin onu korumak için gerekli olduğunu ona 
anlatın. Çünkü  ergenle birlikte idarenin bilgilendirilmesi, asında ergeni koruyucu bir 
tarafı vardır. 

 İdareyle paylaşmak zorunda olduğunuz hakkında ergeni bilgilendirin. 
 
İdare ile ilişkilerin düzenlenmesi 
 

 İdare sadece mevzuat konularında devreye girmelidir. Rehber danışmanın görevlerini 
üstlenmemelidir. 

 İdareden tek bir kişi çocukla muhatap olmalıdır. 

 Genel anlamda "kötü polis" idare olmalı, "iyi polis" rehber danışman olmalıdır. 

 Çocukla izleyeceğiniz yol hakkında idareyi bilgilendirin. 
 
 
 
 
  
  

B 
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GERİ BİLDİRİM VE DEĞİŞİM (4-5-6)  
 

 
 
 

 
GERİ BİLDİRİM VERİN  

 
 
Geri bildirim kısa müdahalenin önemli bir bileşenidir. 
 
Önce yaptığınız risk taramasının nedenlerini anlatın 

Bu sorduğum sorularla alkol-madde kullanımının düzeyini anlamaya çalıştım. 
Sonucu öğrenmek ister misin? 

 
Alkol için... 
 
Eğer yanıtı "evet" ise ve kullanım düzeyi DÜŞÜK riskli ise... 

Alkol kullanım düzeyin çok yüksek risk taşıyan bir düzeyde değil. Ancak alkol 
kullanımının gençlerde her düzeyde sağlık sorunları yaratabildiğini biliyoruz.  

 
Eğer yanıtı "evet" ise ve kullanım düzeyi YÜKSEK riskli ise... 

Alkol kullanımın yüksek risk düzeyinde.  Gençlerde alkol kullanımının fiziksel ve 
ruhsal sorunlar yaratabileceği Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirtilmektedir. 
 

Madde için... 
 
Eğer yanıtı "evet" ise... 

 [Madde] kullanımın yüksek risk düzeyinde.  Bu sayılar ülkemizde yapılan 
araştırmalarda saptanmıştır. 

 

 
DEĞİŞİME HAZIR OLUP OLMADIĞINI DEĞERLENDİRİN 

 

Bu amaçla aşağıdaki soruları sırayla sorun. Bu sorulara verdiği yanıtlar değişime hazır olup 
olmadığının bilgisini size verecektir. 

Konuştuklarımızdan sonra alkol-madde kullanımın hakkında ne düşünüyorsun? 
Alkol-madde kullanımını değiştirmeyi düşünüyor musun? 

 
Eğer kararsız veya "değiştirmeyi düşünmüyorum" diyorsa, bu durumda değişim 
motivasyonunu artırıcı görüşme yapın.  
 
 

 
DEĞİŞİM DÖNGÜSÜNDEKİ YERİNİ BELİRLEYİN 

 
 
Prochaska ve Di Clemente’nin öne sürdüğü değişim döngüsü modeline göre, kişinin değişim 
döngüsünün hangi evresinde olduğunu tespit etmek ve o evreye göre müdahale yapmak 
önemlidir. Örneğin farkındalık öncesinde olan bir kişiden maddeyi bırakmasını istemek 

4 

 

5 

6 
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gereksizdir. Bu modele göre hedef, farkındalık öncesinde olan bir kişinin farkındalık evresine 
geçişini sağlamaktır. Farkına varma evresinde ise, kişinin maddeyi bırakmasından ziyade, 
madde kullanımını bırakma kararını verdirmeye çalışacak yöntemlerin kullanılması 
gerekmektedir.  
 
Tablo : Değişim evreleri, bu evrelerde yaşananlar ve hastanın muhtemel söylemleri 

Farkındalık 
öncesi  

Kişi bu evrede madde kullanımının getirdiği 
olumsuz etkilerin farkında değildir. Maddenin 
herhangi bir zararı olmadığına inanmaktadır. Bu 
evrede kişi henüz değişmeye hazır değildir.  
 

“Benim içmem bir 
problem değil. 
Bırakmak veya 
azaltmak 
istemiyorum” 

Farkındalık  Bu evrede kişi kullandığı maddenin zararlarının 
farkına varmıştır. Maddenin kendisini olumsuz 
yönde etkilediğinin farkındadır. Ancak henüz madde 
kullanımını bırakmayı düşünmemektedir. 

“Benim içmem bir 
sorun ama bırakmayı 
düşünmüyorum” 

Hazırlık   Bu evrede kişi madde kullanımını bırakmaya karar 
vermiştir. Maddeyi bırakmayı istemektedir. Ancak 
bırakmak için henüz bir eyleme geçmemiştir. Bu 
evre, bir sonraki evreye geçmek için kişinin geçirdiği 
bir hazırlık dönemi olarak görülebilir.  

“İçmeyi bir süre 
sonra bırakacağım.” 

Eylem  Kişi bu evrede kullandığı maddeyi bırakmıştır. 
Bunun için gerekli iradeyi göstermiş ve mücadeleye 
başlamıştır. Ancak bu evrede tekrar başlama riski 
vardır. 

“İçmeyi bıraktım.” 

Sürdürme  Kişi maddeyi bir önceki evrede bırakmış, bu evrede 
ise temizliğini sürdürmektedir. Tekrar madde 
kullanmaya başlamamıştır. Tekrar başlamamak için 
bir çaba göstermektedir. Bundan sonra ya madde 
kullanmamayı sürdürecek ve “çıkış” evresine 
girecektir, ya da tekrar madde kullanarak relaps 
evresine geçecektir.  

“Bir aydır 
içmiyorum” 

Yeniden başlama Bu evrede kişi tekrar madde kullanmaya başlamıştır. "Tekrar içmeye 
başladım" 
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 BİLGİLENDİRME (7) 
 

 
 
Ergenlerin alkol-madde kullanımı ve sonuçları hakkında bilgileri genelde yetersiz veya 
kulaktan dolma yanlış bilgilerdir. Bilgilendirme konusunda aşağıdaki  yetişkinlere yönelik 
bilgilendirme bölümünde verilen bilgilerden yararlanabilirsiniz. Ancak gençler 
bilgilendirilirken aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir. 
 
1. Bilgiler, tarafsız bir tonda, tıbbi bilimsel bilgiler olarak aktarılmalıdır. 
2. Maddelerin etkilerinden ziyade yan etkileri ve olumsuz sonuçlarından söz edilmelidir. 
3. Ergenlik döneminde bu maddelerin gelişmekte olan beyin üstüne, yetişkinlerden daha 

olumsuz bir etki yaptığı vurgulanmalıdır. 
4. Alkol kullanımı için yetişkinlerde bazı sınırlar olmakla birlikte, ergenler için böyle 

sınırlar yoktur ve Dünya Sağlık Örgütü 18 yaş altında alkol alımını doğru 
bulmamaktadır. 

 
 
ALKOLÜN ETKİLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

 
 

 
Bilgilendirmek için izin isteyin. 
 Alkol hakkında biraz bilgi vermemi ister misin? 
 
Ergene; Dünya Sağlık Örgütü'nün 18 yaş altında alkol alımını doğru bulmadığını belirtin. 
Araştırmaların bu yaşlarda alkol alımının beynin gelişimini bozduğunun gösterildiğini 
anlatın. 
 
Düzenli ve yoğun alkol kullanımının aşağıdaki sonuçları doğurabileceğini anlatın: 
 

 Cinsel performans düşüklüğü 

 Erken yaşlanma 

 Hazım sorunları, ülser, gastrit, pankreas iltihabı 

 Yüksek tansiyon 

 Panik atak ve depresyon 

 Gebe kadınların bebeklerinde beyin hasarları, gelişim sorunları 

 Hafızada ciddi sorunlar, erken bunama 

 Sinir hücrelerinde hasar, felç (polinöropati) 

 Karaciğer yağlanması, büyümesi ve siroz 
 
 

 
MADDELERİN ETKİLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

 
 
 
Bilgilendirmek için izin isteyin. 
 Kullandığın madde hakkında biraz bilgi vermemi ister misin? 
 
Ergenin kullandığı maddeye ilişkin bilgilendirme yapın. Bilgilendirme için ekte yer alan 

Maddelerin Etkileri Hakkında Bilgilendirme kartlarını kullanabilirsiniz.  

A 

 

B 
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ETKİN TAVSİYE VERME (8) 
 

 
 
 
Önce izin isteyin 
 Alkol-madde kullanımın konusunda bir tavsiyede bulunmamı ister misin? 
 
Eğer yanıt "evet" ise, kesme veya azaltmayı tavsiye edin 

Alkol-madde kullanımının ciddi sorunlara yol açabileceği araştırmalarda 
gösterilmiştir. Bunlar arasında bedensel sorunlar olduğu gibi ruhsal hastalıklar da 
sayılabilir. Bu nedenle alkol-madde kullanımını kesmenin kişi 
için gerekli olduğu bilinmektedir.  

 
Sorumluluğu ona verin 
 Tabi ki bu senin hayatın ve buna sen karar vereceksin? 
 
Fikrini sorun 
 Evet, bu konuda ne düşünüyorsun? 
 
  

Olumlu 

yanlarını 
destekleyin ve 

değişim için 

cesaretlendirin 
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MOTİVASYON ARTIRICI GÖRÜŞME (10)  
 

 
 
 

 
Dikkat edilmesi gerekenler 
 
Ergenlerle çalışırken aşağıdaki noktalara dikkat etmekte yarar vardır.  

 Ergenler otoriter davranışlara karşı hassas oldukları için, kişisel tercihi onlara bırakan bir 
tarz kullanın ("bu senin hayatın, sen karar vereceksin" gibi). 

 Acele etmeyin daha yavaş gidin. 

 Ebeveyn rolü takınmayın. 

 Yargılama veya suçlama ergenlerde işe yaramayacağını, aksine tepki yaratacağını 
unutmayın 

 

 
Öncelikle alkol-madde kullanımı konuşma konusunda izin isteyin 

Alkol-madde kullanımınla ilişkili biraz daha konuşmak istiyorum 
 
Alkol-madde kullanımının iyi ve o kadar iyi olmayan yanlarını tartışın 
 
Alkol-madde  kullanımının iyi ve o kadar iyi olmayan yanlarını sorun ve 
ayrıntılarıyla tartışın. 

Alkol-madde kullanmanın iyi yanları neler? 
Alkol-madde kullanmanın o kadar iyi olmayan yanları neler? 

 
Burada alkol-madde kullanımının iyi ve kötü yanlarını sormuyoruz. 
Çünkü bunu yaptığınız taktirde taraf olursunuz ve bu da gençte direnci 
artıran bir etkendir. 
 
Değişimin önemi ve kendine yeterliliği sorgulayın 
 
Burada "değişim"den kast edilen gencin alkol-madde kullanımını azaltmasıdır. Ancak bazen 
değişimin amacı gencin kulladığı alkol ya da madde miktarını en aza indirgemekte olabilir. 
Bu nedenle soru, gence özgü biçimde sorulmalıdır.  
 
Değişmenin genç için ne kadar önemli olduğunu araştırmak için değişmenin onun için ne 
kadar önemli olduğunu sorun, bunu 0-10 arasında puanlandırmasını isteyin (burada aşağıda 
yer alan önemlilik cetvelinden yararlanabilirsiniz) 

Sizin için değişmek ne kadar önemli? 
 Eğer önemliliği 0’dan ona kadar bir cetvel yaparsak ve 0 “hiç önemli değil” ve 10 
“çok önemli”yi gösterirse, siz kendinize hangi sayıyı uygun görürsünüz?  

 

 

Bir puan verdikten sonra neden daha düşük değil de, bu puanı verdiğini sorun. Burada amaç 
gencin neden değişmesi gerektiğinden söz etmesini sağlamaktır.  

Yargılamadan ve 

suçlamadan 
konuşun 

 

İçinde bulunduğu 

durumu 
anladığınızı 

belirtin 
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Niye bu puanı verdiniz, niye daha düşük bir puan vermediniz (örnek: niye 6 değil de 
yedi?) 

 
Daha sonra değişim konusunda gencin kendine olan güvenini araştırın. Değişim konusunda 
kendine olan güvenini 0-10 arasında puanlamasını isteyin.  

Eğer ... düşünseydiniz, bunu başarmakta kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Eğer 
kendinize olan güveni 0’dan ona kadar bir cetvel yaparsak ve 0 “hiç güvenmiyorum” 
ve 10 “çok güveniyorum”u gösterirse, siz kendinize hangi sayıyı uygun görürsünüz?  

 
 

 
 
Daha sonra değişmesinin önündeki engelleri anlamak ve bunları konuşmak için, ne olsaydı 
daha yüksek puan vereceğini, yani neler değişirse kendine olan güveninin artacağını tartışın. 
Burada amaç, kişinin değişim için neler yapması gerektiğini kavramasıdır. 

“Ne olsaydı daha yüksek puan verirdiniz? Sizin kendinize olan güveninizi engelleyen 
nedir?” (örnek: “Yedi vermişssiniz. Sekiz olması için ne gerekirdi?”) 

 
Geleceği tartışın 
 
İnsanlar alkol-madde kullanımının sonsuza kadar devam etme eğiliminde değillerdir. Bu 
nedenle onları geleceğe götürmek değişim motivasyonunu artırabilir.  
 

 “Eğer böyle devam edersen, gelecekte neler olacağını düşünüyorsun?” 
 “Eğer değişmeyi başarabilirsen, her şey nasıl farklı olacak?” 

 
Özetleyin 
 
Konuştuklarınızdan elde ettiğiniz önemli bulguları özetleyin. Önce olumsuz bir noktayı 
söyleyin, daha sonra vurgulamak istediğiniz şeyleri söyleyin. Örneğin:  
 

Doğru anladıysam; alkol-maddeyi çok sevdiğinizi, size artık zarar vermeye 
başladığını, hayat boyu bu şekilde devam etmek istemediğinizi ve azaltabileceğinize 
inandığınızı söylediniz. 

 
Özetlemeyi yaptıktan hemen sonra diğer aşamaya geçin... 
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HEDEF KOYMA (12)  
 

 
 
Temel hedefinizin ergenin alkol-madde kullanımını kesmesi olduğunu unutmayın. Ancak 
kesmeye hazır değilse, bir geçiş aşaması olarak alkol-madde kullanımını azaltması 
hedeflenebilir. Buna uygun hedeflerin nasıl konabileceğine ilişkin bilgi aşağıda verilmiştir.  
 
1. Tam olarak hedef nedir?  
 
Hedefi net olarak koymak çok önemlidir. Örneğin hedef tamamen kesmek veya ayda birden 
fazla içmemek olabilir. 
 
2. Bunu yapmaya ne zaman başlayacak? 
 
Hedefini gerçekleştirmeye ne zaman başlayacağı konusunda tam bir tarih konmalıdır. 
Örneğin; gelecek ayın 14'ünde yani pazar gününden itibaren. Ancak örneğin sadece gelecek 
ay diye planlamak yetersizdir.  
 
3. Hedefini gerçekleştirmek için neler yapacak? 
 
Hedefi gerçekleştirmeyi nasıl başarabileceğine ilişkin bir yol çizilmelidir. Bu amaçla 
aşağıdakiler gençle tartışılmalıdır. 
1. Madde ya da alkol kullanan arkadaşlarla görüşmemek 
2. Boş zaman bırakmamak 
3. Madde ya da alkol isteği gelirse bununla başa çıkmak için yöntemler bulmak (duş 

almak, birileriyle konuşmak vb) 
4. Madde ya da alkol kullanılan ortamlara girmemek 
5. Yoksunluk belirtileriyle başa çıkmak. Örneğin uykusuzluk varsa, sadece bu duruma 

uygun ilaç tedavisi için yardım alması önerilebilir. 
 

4. Daha önce kullandığı ve başarılı olduğu yöntemler neler? 
 
Kesmek veya azaltmak yönünde bir hedef koymak için öncelikle gencin geçmişte uyguladığı  
ve başarılı olduğu yöntemlerin değerlendirilmesinde yarar vardır. Daha önce alkolü ya da 
maddeyi kesmek veya azaltmak için ne yaptığını öğrenin. Kullandığı yöntem konusunda onu 
destekleyin.  

Daha önce bırakmış mıydın? Nasıl yapmıştın? Çok güzel bir yöntem, demek ki işe 
yaramış... 
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İZLEME (9) 
 

 
 
Ergenleri izlemek önemlidir. Yaş dönemleri gereği sürekli bir değişim içindedirler. Bu 
nedenle izlemek ve gidişi değerlendirmek, alkol-madde kullanımının sağlıksız olduğunu 
farklı aralıklarla vurgulamak yararlıdır.  
 
Ergenlerde temel hedef, EN AZ ZARARLA yetişkin dönemine geçmelerini sağlamaktır. 
 
Tekrar görüşmenin amacı ergenin sistem içinde kalmasını sağlayacaktır. Ayrıca ergen size 
geldiği sürece kullandığı madde ya da alkolü bırakma konusunda motive olacaktır. 
 
Bu nedenle birlikte koyduğunuz hedefleri gerçekleştirememiş veya önerilerinize uymamış 
dahi olsa, tekrar ve tekrar görmenizde yarar vardır. 
 
Görüşme sırasında:  

 Koyduğunuz hedeflere uyup uymadığını araştırın 

 Görüşmediğiniz dönem içinde alkol-madde kullanımının ayrıntılı öyküsünü alın 

 Eğer hedeflere uyduysa veya azaltmayı başardıysa muhakkak takdir ettiğinizi 
gösterin. 
 

Görüşme sıklığı ergenin durumuna göre ayarlanmalıdır.  
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PSİKOSOSYAL DEĞERLENDİRME (14) 
 

 
 
Ergenlerde birçok ruhsal sorun alkol-madde kullanımının öncülüdür veya eşlik eder. Bunlar 
arasında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu, depresyon, anksiyete 
bozukluğu sayılabilir. 
 
Dürtüsel davranış (impulsivite), heyecan arama davranışı gibi kişisel özellikler de alkol-
madde kullanımına yol açabilir.  
 
Bu nedenle ruhsal sorunlar araştırılmalı ve saptanırsa psikiyatriye sevk edilmelidir. 
 
Psikososyal değerlendirme formu ve hesaplaması verilmiştir. Bu form ergenlerde ruhsal 
sorunları tarama formundan (ERST) uyarlanmıştır. Kaynak, bilgisi sonda yer almaktadır.  
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EK: PSİKOSOSYAL DEĞERLENDİRME 
 

 
 

H
a

yı
r 

E
v

et
 

1 Son bir aydır kendini mutsuz, üzgün, kederli veya keyifsiz hissediyor musun? 
Her şeyin boş ve anlamsız geldiği oluyor mu? 

(0) (1) 

2 Son bir aydır, hiçbir şeyden zevk almama veya genelde hoşlandığın şeylere 
olan ilginde azalma,isteksizlik var mı?  

ör. arkadaşlar, okul, dış görünüş, spor, uğraşlar 

(0) (1) 

3 Son bir aydır, yorgunluk, halsizlik, enerji kaybı veya güçsüzlük hissediyor 
musun? 

(0) (1) 

4 Son bir yıl içinde, uzun bir süre kendini stresli, kaygılı, endişeli, gergin veya 
huzursuz hissettin mi?  

(0) (1) 

5 Bazı şeyler henüz gerçekleşmeden onlarla ilgili olarak kaygılanır, endişelenir 
misin? Endişelenmeye/ kaygılanmaya başladıktan sonra sakinleşmekte 
zorlanır mısın?  

(0) (1) 

6 Son bir yıl içinde, ortada hiçbir sebep yokken ve beklenmedik bir biçimde 
gelen ani ve şiddetli bir korku, heyecan hali yaşadın mı? 

(0) (1) 

7 Bazı insanlar kendini kesme, çizme, yakma, kafasını duvara vurma ya da 
duvarlara yumruk atma gibi değişik şekillerde kendilerine zarar veriyorlar. 
Hiç bunları denedin mi?  

(0) (1) 

8 Hiç geçmişte intihar etmeyi planladın veya intihar etmeyi denedin mi? 
Kendini öldürmek istedin mi?  

(0) (1) 

9 Halen intihar etmeyi, kendini öldürmeyi düşünüyor musun?  (0) (1) 

10 Bununla ilgili planların var mı? (0) (1) 

11 Başkalarının duymadığı sesleri duyduğun veya başkalarının görmediği şeyleri 
gördüğün oluyor mu?  

(0) (1) 

12 Diğer insanların seni gözlediği ya da senin hakkında konuştuğu gibi bir hisse 
kapıldığın oldu mu? 

(0) (1) 

13 Başkalarının senin düşüncelerini veya eylemlerini kontrol edebileceği hissine 
kapıldığın oldu mu?  

(0) (1) 

14 Bugüne kadar yaşadığın veya tanık olduğun kaza, saldırı, şiddet olayı, 
deprem, sel gibi afet olayları veya ölüm gibi huzursuz edici, korkutucu 
deneyimlerin oldu mu?  

(0) (1) 
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PSİKOSOSYAL DEĞERLENDİRME (DEVAM) 
 

 Aşağıdaki yer alan sorularda 3 farklı yanıt seçeneği 
olduğunu belirtin. 15-19 sorularında "kısmen evet" yanıt 
seçeneği; 20-23 sorularında ise "bazen" yanıt seçeneği 
olduğuna dikkat edin. 

H
a

yı
r 

 

K
ıs

m
en

/B
a

ze
n

 

E
v

et
  

15 Sürekli, ellerin ve ayakların kıpır kıpır mıdır, ya da oturduğun yerde 
kıpırdanıp durur musun? 

( 0 ) (1) ( 2 ) 

16 Dikkatin kolayca dağılır, yoğunlaşmakta güçlük çeker misin?  (0) (1) ( 2 ) 

17 Bir şeyi yapmadan önce düşünür müsün? (2) (1) ( 0 ) 

18 Yaptığın işleri bitirir misin? Dikkatin iyi midir? (2) (1) ( 0 ) 

19 Uzun süre kıpırdamadan oturamaz, huzursuz olur musun? (0) (1) ( 2 ) 

20 Başkalarına “Hayır” demekte zorlanır mısın? (0) (1) ( 2 ) 

21 Sıkılgan veya utangaç mısındır?  Soruyu anlamadıysa ekleyin 
“Çekingen misindir?” 

(0) (1) ( 2 ) 

22 Sorunlarını çözmekte zorlanır mısın? Karar vermekte zorlanır mısın? (0) (1) ( 2 ) 

23 İnsanlarla konuşmakta, derdini anlatmakta zorlanır mısın? 

Burada araştırılan iletişim zorluğu olup olmadığıdır. 
(0) (1) ( 2 ) 

24 Çok çabuk veya kolaylıkla öfkelenir misin? (0) (1) ( 2 ) 

25 Sözlü veya fiziksel kavga yapar mısın? Ne sıklıkla? 

Benzer sorular: “Sinirli ve gergin biri misin?”, “Hayal kırıklığına 

uğradığında, kendini kaybedercesine öfkelenir misin?” 

(0) (1) ( 2 ) 

26 Öfkelendiğinde eşyalara veya çevreye zarar verir misin? (0) (1) ( 2 ) 
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PSİKOSOSYAL DEĞERLENDİRME (HESAPLAMA)  
 
Puanlamayı aşağıdaki tabloya göre yapın. Puanlama yaparken 17 ve 18. soruların 
puanlamasının ters olduğuna dikkat edin. 
 
RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAKLAR  
1+2+3>1 ise depresyon  Depresyon bölümüne bakınız 
4+5+6>1 ise anksiyete/stres  Stresle başa çıkma bölümüne bakınız 

8+9+10 1 ise intihar  İntihar bölümüne bakınız 

7=1 ise kendine zarar verme davranışı  Kendine zarar verme bölümüne bakınız 

11+12+131 psikoz  Psikiyatriye sevk ediniz 

14=1 ise ruhsal travma  Bir uzmana sevk edin 

15+16+18+192 dikkat eksikliği hiperaktivite  Dikkat eksikliği hiperaktivite bölümüne 
bakınız 

20+21+22+231 ise güvenli davranış eksikliği  Güvenli davranış eksikliği bölümüne 
bakınız 

24+25+26 ise öfkeyle başa çıkma sorunu Öfkeyle başa çıkma bölümüne bakınız 

 
 
Yukarıdaki durumlar riski göstermektedir. Bu riskin olup olmadığını değerlendirin ve ilgili 
bölümdeki uygulamaları yapın 
 
Kaynak 
 
The reliability and validity study of Psychological Screening Test for Adolescents (PSTA). 
Kültegin Ögel, Gülşah Karadayı, Gülçin Şenyuva, Habil Kanoğlu. Düşünen Adam The Journal 
of Psychiatry and Neurological Sciences, Volume 25, Number 1, March 2012 
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PSİKOSOSYAL MÜDAHALE (15) 
 

 
 

 
DEPRESYON  

 
 
1 Depresyon, hafif şiddette değilse ilaç gerekebilir, bu nedenle bir psikiyatristin görmesi 

gereklidir. İlacın etkili olabilmesi için düzelme olduktan sonra da  en az 6 ay kullanılması 
şarttır. Eğer ilaç müdahalesine başvurulduysa ilacı kullanıp kullanmadığı, 
sorgulanmalıdır. Depresyonda gencin motivasyonu çok düşer. Bu nedenle, depresyonun 
tedavi edilebilen bir rahatsızlık olduğu kişiye anlatılmalıdır.  
 

2 İlk görüşmede intihar potansiyelini mutlaka araştırın ve onu izleyin, eğer gerekliyse 
intiharı önleyecek önlemler düzenleyin. İntihar riski olanların bir psikiyatrist tarafından 
görülmesi şarttır. Genç ile aranızda bir protokol yapmak yerinde olacaktır. Her intihar 
düşüncesi ve planı ciddiye alınmalıdır. Depresyonda alkol ve madde kullanımı da varsa 
intihar riski çok yüksektir.  
 

3 Gencin yaşadığı güçsüzlük ve başa çıkamama sorunlarının, depresyonun üstesinden 
gelmek için madde kullanmasından kaynaklandığını anlamasını sağlamak gerekir; yani 
içinde bulunduğu durumun asıl nedenlerini kabullenmeli ve bunu dile getirilmelidir.  
 

4 Madde kullanımının olumsuz psikolojik etkilerle sonuçlandığını ve bu psikolojik 
belirtileri kontrol etmek için de madde kullandığını ve bu şekilde bir kısır döngüye 
girdiğini anlatın.  
 

5 Depresyondan kaçma yolu olarak alkol ve madde kullanmasını tanımladıktan sonra daha 
yapıcı başa çıkma yöntemlerinin neler olabileceği üzerinde konuşun. Kullanabileceği 
yöntemler;  
1. Acısını, üzüntüsünü başkaları ile paylaşması;  
2. Kendisini iyi hissettiği ya da iyi yaptığı şeyleri bulması ve kendiyle ilgili olumlu 

düşünceler geliştirmesi; 
3. Bu düşünceleri kendini kötü hissettiği ya da olumsuz fikirlere kapıldığı zaman 

kendi kendine söylemesi, 
4. Yapabileceğinden başlayacağı işleri bulması ve gittikçe bunların sayısını 

arttırması,  
5. En kolayından başlayarak bir takım sosyal aktiviteler gerçekleştirmesi, 
6. İlaç yardımı alması. 
 

6 Depresif duygu durumuna yol açan nedenlerin neler olduğunu tanımlayın. Bunun için 
depresif duygularını tetikleyen karamsar duygu ve düşünceleri yaşadığı olaylardan örnek 
vermesini isteyin. Olaylardaki fonksiyonel olmayan otomatik düşüncelerini ve onların 
yol açtığı duygularını ve tüm bunların altında yatan temel inancın ne olduğunu tespit 
edin ve geri bildirim diliyle bunları ona yansıtın. Ödev olarak da günlük bir kayıt 
tutmasını isteyin.  
 

7 Bir önceki çalışmanın da yardımıyla kendisine zarar veren olumsuz düşüncelerinin bir 
listesini yapmasını sağlayın ve her birini karşısına da kendisini kuvvetlendirecek, 
gerçeğe dayalı olumlu düşünceler bulmasına yardım edin.  
 

1 
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8 Bu aşamadan sonra fonksiyonel olmayan her bir düşüncesinin doğruluğuna meydan 
okumak için mantığı ve gerçeği kullanın. Yanlış düşünceleri doğru ve olumlu bir tanesi 
ile değiştirmesini sağlayın.  
 

9 Benlik değeri ve benlik saygısını inşa etmesi için becereceği ve kendini iyi  hissedeceği 
şeyleri yapmasını sağlayın.  
 

10 Yaşam ve gelecekle ilgili olumlu ifadeleri pekiştirin. Hayatına son verme isteğini artık 
hissetmemesi için yaşam ve gelecekle ilgili olumlu ifadeleri pekiştirin.  
 

11 Haftada 3 kez en az 20 dk. rahatlama egzersizleri yapmasını sağlayın. 
 

 
 

 
ANKSİYETE VE STRESLE BAŞA ÇIKMAK  

 
 
1 Gence kendini kaygılı hissettiği durumları (yalnızken, evdeyken, okuldayken) en 

şiddetliden en hafife doğru sıralamasını isteyin. Kaygı durumunu 1-100 arası bir ölçekle 
derecelendirmesini isteyin. Kaygı ile ilgili bir günlük tutturun. Kendini nasıl hissettiği ve 
aklından neler geçirdiğini öğrenmeye çalışın.  
 

2 Kaygılarını meydana getiren ortamları öğrendikten sonra ona bu tür kaygıları ilk kez ne 
zamanlar yaşamaya başladığını sorun. Gencin kendini sözel olarak ifade etmesi ve 
açıklaması için cesaretlendirin ve destekleyin. 
 

3 Kendisini alkol ve madde kullanmaya iten sebeplerin neler olduğunu anlatmasını isteyin. 
Madde ve alkol kullanması ile anksiyete arasında nasıl bir ilişki kurduğunu görmesini 
sağlayın. Madde ve alkol kullandıktan sonra ortaya çıkan kaygıların ne olduğunu da 
tespit edin. Anksiyeteyi azaltmak için kullandığı alkol ya da maddenin anksiyeteyi daha 
da arttırdığını maddenin yan etkilerini anlatarak anlamasına yardım edin.  Ayrıca bütün 
maddelerin bırakılması ile sinirlilik, huzursuzluk, rahatlayamama hali, uyku bozukluğu 
ortaya çıkar. 
 

4 Kaygısıyla ilişkilendirdiği mantıksız düşüncelerin neler olduğunu belirledikten  sonra 
bunların geçerliliğini kendisiyle birlikte sorgulayın. Gence kaygıları ile baş etmede 
kendine duyduğu güveni arttıracak gerçeğe dayalı bu olumlu düşünceleri kullanması için 
teşvik edin. 
 

5 Gencin bedenen gevşemesi için rahatlama tekniklerini öğretin ve uygulamasını sağlayın. 
Rahatlama tekniklerini kullanarak nasıl tamamen rahatlayacağını öğretin ve  günde iki 
kere, 10-20 dakika arası onun rahatlama egzersizi yapmasını sağlayın  
 

6 Hayatını yeniden yapılandırması için boş vakitlerini değerlendireceği günlük bir 
program yapmasına yardımcı olun. Örneğin; kulüpler, hobiler, spor, kurslar, geziler. 
 

7 Rahatsızlığının nedenlerini ve kaçınma davranışının rahatsızlığını nasıl arttırıcı yönde 
rol oynadığını anlatın. İlk önce bunun tedavi olabilecek bir rahatsızlık olduğunu, 
başkalarının da bu gibi rahatsızlıklar yaşadığını ama müdahale ile üstesinden 
gelebildiklerini belirtin.  
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DÜRTÜSELLİK/FEVRİLİK 

 
 
 
1 Dürtüselliği ile yaşadığı somut olumsuz olaylar arasındaki bağlantıyı  kurmasında gence 

yardımcı olun. Dürtüsel davranmanın nasıl tehlikeli durumlara yol açtığını görmesini 
sağlayın. Vereceği tepkinin sonuçlarını düşünmeden hareket ettiği için etkili bir plan 
yapamadığını vurgulayın.  
 

2 Dürtüsel davranışının madde veya alkol kullanımına sebep olduğu ve madde 
kullanımının da olumsuz sonuçlara neden olduğu çeşitli durumları belirtmesini isteyin 
ve bu durumları listelemesini sağlayın. Gencin içinde olduğu kısır döngüyü fark 

etmesine yardımcı olun. (Fevri davranış  Madde kullanması).  
 

3 Dürtüsel davranmasına yol açan olayların duygusal, düşüncesel, ve davranışsal 
analizlerini yapın. Haftalık ödev olarak bunları kaydetmesini isteyin. Olayları 
değerlendirmesinde rol oynayan işlevsel olmayan düşünceleri açığa çıkarmasına yardım 
edin. Her birini doğru, olumlu ve uyumlu düşüncelerle yer değiştirmesi için yardımcı 
olun.  
 

4 Harekete geçmeden önce yapabileceği olası davranışlar üzerinde durun.  Gence 
canlandırma ve model almayı kullanarak,  
1. Dur  
2. Düşün 
3. Dinle 
4. Plan Yap   
5. Harekete Geç stratejisini öğretin. 

 
5 Yukarıdaki egzersize ek olarak, bu süreci içselleştirinceye kadar ona yardımcı olacak, 

geribildirim verebilecek, güvendiği insanların önemli olduğunu vurgulayın. Genç ile 
dürtüsel davranışlarını göstermeden önce bu güvendiği ve inandığı kişiden geribildirim 
alacağına dair bir anlaşma yapın.  
 

6 Mola vermeyi öğrenmesi için yardımcı olun. hemen tepki vermeyip sonrasında olumlu 
ve uyumlu davranışlar gösterebilmesi için durduğu anlarda ona yardımcı olacak 
(sakinleşip düşünmesine ve karar vermesine) alternatifler geliştirmesini sağlayın. 
Molada dikkatini verebileceği herhangi bir şey yapılabilir. Bunu gençle konuşarak karar 
verebilirsiniz. 
 

7 Rahatlama tekniklerini kullanarak kişiye nasıl tamamen rahatlayacağını öğretin ve 
günde iki kere, 10-20 dakika arası onun rahatlamasını sağlamaya çalışın . 
 

 

 
 
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE 

 
 
1 Gencin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olduğundan şüpheleniyorsanız 

bu tanının konulması için bir uzman tarafından muayene edilmesini sağlayın.  
 

2 Gencin ve ailesinin uygulanan psikolojik testlerin ve yapılan psikiyatrik muayenenin 
sonuçları hakkında bilgilendirildiğinden emin olun. Diğer uzmanlardan aldığınız ve 
ailenin öğrendiği bilgileri yeniden kendilerine özetleyin ve nasıl bir yol izleyeceğinize 

3 
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dair bilgi verin.  
 

3 Bazı durumlarda aileler ilaç tedavisine direnç gösterebilirler. İlaç tedavisinin neden 
gerekli olduğunu aileye anlatın. İlaç tedavisi almazsa ileride karşılaşabileceği sorunların 
neler olacağına işaret edin. Aile ile işbirliği yapın ve gencin DEHB belirtilerini her gün 
gözlemlemelerini isteyin.  
 

4 Madde kullanımı ile dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile madde kullanımı 
arasındaki ilişkiyi görmesini sağlayın.  
 

5 Ders çalışırken, konsantrasyonunu arttırmak için odasındaki uyaranları bir ölçüye kadar 
azaltmasını sağlayın.  
 

6 DEHB belirtilerini kontrol altına alması için ders çalışırken küçük zaman dilimlerinden 
başlamasını, ders çalıştığı süreyi zamanla arttıracağını anlatın. Durumunu değerlendirin 
ve hayal kırıklığı yaşamasını engellemek için gencin başarabileceği bir süreden başlatın.  
 

7 Gencin öğrenmek için farklı yollara ihtiyaç duyduğu durumlar olabilir. olmayabilir. 
Görsel, işitsel duyularına da hitap edecek bir sistem izlenebilir (tablolar hazırlamak, 
kartlar hazırlayıp öğrenme sürecini  oyuna çevirmek gibi).  
 

8 Günlük aktivitelerini ve zorunluluklarını hatırlatan bir liste yapmasını sağlayın. Yapacağı 
şeylerle ilgili takvim belirleyin. 
 

9 Gencin dürtüselliği ile de ilgilenmek gerekir (Bkz: Dürtüsellik). 
 

10 Kendi kendisine söylediği olumsuz cümleleri listeleyin. Hangi durumlarda hangi 
olumsuz duyguları yaşadığını ve aklından geçirdiği olumsuz düşüncelerin neler 
olduğunu öğrenmek için bir çizelge tutturun. Gencin kendini kötü ve rahatsız hissettiği 
zamanlarda uygulaması için bazı teknikler öğretin. Örneğin, rahatlama teknikleri, biri ile 
konuşma, sevdiği bir işle uğraşma gibi.  
 

11 Günde iki kere 10-20 dakika arası rahatlama tekniklerini kullanarak kendini 
rahatlatmasına yardım edin. Haftada 3 kez en az 20 dakika rahatlama egzersizleri 
yapmasını sağlayın. 
 

  
 
 

 
KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI 

 
 
 
1 Önce eski kesileriyle ilgilenin. İlgilenirken acıma ya da korku duygusu göstermeyin 

“nötr” olun. En eski kesinin hangisi olduğunu göstermesini isteyin. İlk ne zaman 
kestiğini, kesmeye nasıl başladığını sorun. İlk kesinin ayrıntılı bir öyküsünü alın. 
 

2 En son ne zaman kestiğini sorun ve o kesiyi göstermesini isteyin. Kesi anının bir 
analizini yapın. Kestiği sırada nerede olduğu, saatin kaç olduğu, madde etkisi altında 
olup olmadığını sorun. Kesmeden önce ne hissettiğini ve ne düşündüğünü araştırın. 
Kesmeye başlamasındaki motivasyonu anlamaya çalışın. Kestikten sonra ne hissettiğini 
ve düşündüğünü sorun. Kişinin kendini kesmesine yol açan olayların duygusal, 
düşüncesel, ve davranışsal analizlerini yapın. Bu yaşantılarının diğer kesilerinde de 
benzer olup, olmadığını, farklılıklar varsa bunların neler olduğunu araştırın. 

5 
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3 Kesme eylemi ile ilgili topladığınız bilgileri özetleyin ve doğru anlayıp anlamadığınızı 

sorun. Yanlışlıklar varsa düzeltin. 
 

4 Madde kullanımıyla kendini kesme arasındaki ilişkinin farkına varmasını sağlayın. 
Genellikle kişiler madde etkisi altındayken kendilerini kesme eğilimi gösterirler. 
 

5 Kendisini kesmeye devam etmek isteyip istemediğini araştırın. Eğer istemiyorsa bunun 
için neler yapması gerektiğini sorun. Önerileri varsa dinleyin. Duygularının farkına 
varması ve kendini kesmek yerine başka davranış yolları bulması gerektiğini anlatın.  
 

6 Kendini kesme ile yaşadığı somut olumsuz olaylar arasındaki bağlantıyı  kurmasında 
kişiye yardımcı olun. Daha sağlıklı başa çıkma yolları bulması gerektiğini belirtin ve 
daha sağlıklı başa çıkma yolları bulması için yardım edin. Geçmişte verdiği örneklerden 
birisini ele alın, aynı durumda kendisini kesmek yerine neler yapabileceğini tartışın. 
 

7 Genel olarak en çok hangi durumların risk faktörü taşıdığını, yani kendini kontrol 
etmekte zorlandığını görmesine çalışın. Bunların bir listesini çıkarın ve risk etkenleri ile 
başa çıkma yolları üstünde tartışın. 
 

8 Kişiye, harekete geçmeden önce yapabileceği olası davranışlar üzerinde durun.  Kişiye 
canlandırma ve model almayı kullanarak,  
1. Dur  
2. Düşün 
3. Dinle 
4. Plan Yap   
5. Harekete Geç stratejisini öğretin. 

 
9 Kendini keserek aslında yine kendisine zarar verdiğini anlamasına yardımcı olun. 

Örneğin karşısındakine öfkelendiği zaman, ya da reddedildiği zaman kendini keserek 
yine kendisine zarar verdiğinin, kaybedenin yine kendisi olduğunun farkına varmasını 
sağlayın. 
 

10 Kendini kesme için temelde yatan belirgin bir etken varsa bunun tedavisine gidin. 
Örneğin psikolojik travma varsa travma tedavisi yapmak ya da öfke kontrolünü 
öğretmek gibi. 
 

11 Her görüşmede o hafta içinde kendini kesme davranışının olup olmadığını soruşturun. 
Eğer olmadıysa neden olmadığını sorun ve tartışın, riskli durumlar yaşadıysa nasıl başa 
çıktığını öğrenin ve sağlıklı başa çıkma yolları üstünde durun. Eğer kendini kestiyse, 
davranışının analizini yapın. Bunun yerine ne yapabileceğinin üstünde durun ve çözüm 
yolları bulmasını sağlayın. 
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İNTİHAR EĞİLİMİ VE/VEYA DAVRANIŞI 

 
 
 
1 Gence, intihara yönelik duygularını, düşüncelerini, planlarını ve davranışlarını sorarak, 

intihar düşüncelerinin ciddiyetini öğrenin ve değerlendirin. Tedavi süresi boyunca 
kendisine zarar vermeyeceğine ve intihara yönelik duygular hissettiği zaman sizinle 
görüşeceğine dair bir anlaşma yapın. 
 

2 Her intihar düşüncesi ve planı ciddiye alınmalıdır. Bu nedenle bir intihar sözleşmesi 
yapmak yerinde olacaktır.  
 

3 Gencin intihar senaryosunu dinleyin. Ne zaman, nerede ve nasıl intihar etmeyi 
planladığını, daha önce benzer bir girişimi olup olmadığını sorun. 
 

4 İntihar şekliyle ilgili detaylı planlar kurmaya başlamışsa bir psikiyatristin görmesinde 
fayda vardır. Eğer ilaç başlandıysa gencin bunları kullanıp kullanmadığını ve önerilen 
doza uyup uymadığını kontrol edin. Doktoru ile ilişkiyi kesmeyin. Bilgi aktarımı 
kesintiye uğratılmamalıdır.  
 

5 Gençle tedavi sürecinde intihar düşünceleri ile başa çıkmak için neler yapabileceğini 
tartışın. Gerektiğinde birinin yanında kalması, yalnız kalmamaya özen göstermesi, 
gününü iyi planlayarak kendini yapmaktan hoşlandığı şeylerle oyalaması gibi 
alternatifler üzerinde konuşun. Bunun kendisini intihar düşüncesinden korumak için 
uygulayacağı bir plan olacağını açıklayın.  
 

6 Genç, okulda intihara kalkışmış ise, intihara yönelik tehdit edici durumu çözülene kadar 
okulda da birinin onunla birlikte kalmasını sağlayın. Görüşmeden önce ve sonra 
odanızda ya da herhangi bir yerde tek başına kalmamasını sağlamak, intiharı tekrar 
yenileyebileceği durumlardan onu uzak tutmak gerekir.  
 

7 Durumu aileye bildirmek zorunda olduğunuzu ona anlatın. Bunun kendi başınıza 
üstleneceğiniz bir sorumluluk olmadığını, kendisinin de güven duyduğu, konuşmaktan 
çekinmeyeceği bir yetişkini haberdar etmek zorunda olduğunuzu ifade edin. Gencin 
seçtiği birine haber ulaştırın ve sizinle görüşmeye gelmesini isteyin. O gelinceye kadar da 
genci yalnız bırakmamaya özen gösterin.  
 

8 Gencin sorumluluğunu alacak kişi (anne,baba, yetişkin kardeş, akraba) geldiğinde onu 
görüşmeye alın. İçinde bulunduğu durumu anlatın ve güvenliğini sağlamak için neler 
yapılabileceğini tartışın. Geçmişte intihar girişimi olup olmadığını sorun. Gencin intihar 
girişiminde bulunduğunu öğrenmek yakını için sarsıcı bir deneyim olacaktır. Bu kişiye 
de destek olmak gerekir.  
 

9 Hangi durumlarda bu düşüncenin ortaya çıktığını, daha çok ne gibi olay, duygu, 
düşünceler karşısında intiharı düşündüğünü öğrenmeye çalışın. Bunu bilmek gelecekte 
doğabilecek riskli durumlarla başa çıkmasını sağlayacaktır.  
 

10 İntihar girişimi öncesinde neler yaşadığını, neler hissettiğini sorun. Denendikten sonra 
neler düşündüğünü, hissettiğini araştırın. İntihar etmeyi düşünmeye iten çaresizlik, 
umutsuzluk ve değersizlik duygularının nedenlerini öğrenin. 
 

11 İntihar girişiminin madde kullanımı ile ilişkisi olup olmadığını araştırın. Madde 
etkisinde iken intihar riskinin artabildiğini söyleyin.  

6 
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12 İntihar  ederek kaçınmaya çalıştığı olaylara yapıcı farklı alternatifler geliştirmesine 

yardım edin. Örneğin; ilişkilerinde çatışmalar, sorunlar yaşıyorsa bunları çözmek için 
ihtiyaç duyduğu becerileri öğretin.  

 
 

 
GÜVENLİ DAVRANIŞ GELİŞTİRME 

 
 
1 Ergenlik döneminde güvenli davranış eksikliği sık görülen bir durumdur. Madde ve alkol 

kullanım bozukluğu olan ergenlerde sıklıkla görülür. Güvenli davranış eksikliği olan 
bireylerde görülen özellikler; 
  
 Birinden yardım istemede zorluk, 
 Ortamda herkesten farklı bir fikri söyleyebilmekte güçlük, 
 Olumlu ya da olumsuz duygularını dile getirmede güçlük, 
 Kendini rahatsız eden bir şeyi diğerlerine söyleyebilmekte zorluk, 
 Hakkını arayabilmek ve koruyabilmekte zorluk, 
 Bir grup insan önünde konuşabilmekte zorluk, 
 Hayır diyebilmekte zorluk, 
 Tanımadığı biriyle konuşma başlatabilmekte zorluk, 
 

2 Güvenli davranış eksikliği gösterdiği alanları saptayın. Kime ve hangi ortamlarda "hayır" 
diyemediğini araştırın.  
 

3 Bir istekte bulunmanın dört aşamasını öğretin 
 
a. Kısa bir gerekçelendirme (gerekli durumlarda).  
 Bir cümle ile problemin ne olduğunu açıklayın.  
 
b. Yumuşatıcı bir ifade kullanmak.  
  “ Sakıncası yoksa….” 
 “ Eğer …… çok yardımcı olur.” 
 “Merhaba, merak ediyorum acaba….” 
 
c. Doğrudan soruyu sormak.  

Ne istediğinizi tam olarak ve açıkça söyleyin. Sesinizde herhangi bir duygu 
yükü olmasın. Ne kadar az açıklama yaparsanız o kadar az dirençle 
karşılaşırsınız. 

 
d. Bir teşekkür cümlesi.  
  “Bu bana çok yardımcı olacak.” 

“Çabanız için çok teşekkür ederim.” 
“Bu büyük bir fark yaratacak.” 

 
4 Güvenli davranış örnekleri anlatın. 

 
Örnekleri role-play (rol yapma) şeklinde uygulayabilirsiniz. Çocuğu güvenli davranış 
sergileyecek kişi, kendinizi de karşısındaki insan olarak konumlandırarak örnek hikâyeyi 
canlandırabilirsiniz.  
 
 “Ben” dili’nin ne olduğunu ve önemini anlatın 

 
Ben diye başladığımız zaman karşı tarafı suçlamamış oluruz. 

7 
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Ben diye başlayınca karşı taraf direnç geliştirmez. 
Böylece istediğimiz her şeyi karşıdakini kırmadan söyleyebiliriz. 
 
Sen dili ise daha çok suçlayıcıdır ve karşınızdaki kişide savunma duygusu 
yaratır. Örneğin "sen insanları kızdırıyorsun" 

5 Israrlara karşı koyamamayı tanımlayın 
Israrlara karşı koyamamanın ne olduğunu ve neden aşağıdaki biçimde yapıldığını 
anlatın. 

Kimi zaman çevremizdekiler bizim yapmak istemediğimiz şeyleri yapmamız 
için ısrar ederler. Yapmak istemediğimiz halde onların ısrarlarına 
dayanamayız. Başkalarının isteklerini, tekliflerini geri çevirmekte, “hayır 
demek”te zorluk çekeriz.  
Bazı kişiler karşısındakini kırmamak için isteklerine hayır demekten çekinir. Bu 
kişiler genellikle dostlarının ve arkadaşlarının beklentilerini yerine 
getiremediği zaman kendini suçlu hisseder ve üzülür. Bu yüzden kişinin onları 
üzmemek adına isteklerine evet ve istemediğimiz davranışları yapmak zorunda 
kalır.  
 

6 Israrlara karşı koyamamanın sonuçlarını anlatın 
“İnsanın istemediği şeyleri yapması, aslında yapmak istediği şeyler için gerekli olan 
zamanını ve gücünü boşa harcamasına neden olabilir.” 
“İnsanın kendisine olan saygısını kaybetmesine neden olabilir.” 
“Diğerlerine karşı açık davranmadığınızdan, sizin hakkınızda farklı düşüncelere 
sahip olmalarına ve zamanla kendinizi rahatsız hissetmenize neden olabilir.” 
“Baskılara karşı direnemediğiniz için madde ya da alkol kullanımına neden olabilir.” 
“Başkalarının sizi sömürmesine/kullanmasına izin vererek, durumla hiç ilişkisi 
olmayan birisi sizden çok küçük bir şey bile istese aşırı tepki vermenize neden 
olabilir.” 

 
7 "Hayır" demeyi öğretin 

 
"Hayır" deme yöntemlerini öğretin 
 
Birden fazla hayır deme şekli bulunmaktadır. Aşağıdaki hayır deme yöntemlerini ona 
anlatın ve hangisinin onun için en iyi yöntem olduğunu tartışın. Bu amaçla ekteki formu 
kullanabilirsiniz. 
 

 Basit Hayır:  “Hayır”  veya  “Hayır, teşekkürler”. 

 Olanı Söylemek: “Hayır, teşekkürler. Sigara kullanmıyorum. 

 Mazeret Göstermek: “Hayır, acelem var, gitmek zorundayım.” 

 Atlatma: “Hayır, belki daha sonra.” 

 Konuyu Değiştirme: “Hayır, teşekkürler. Dünkü maçı izledin mi?” 

 Hayır Tekrarı: “Hayır, teşekkürler”, “Hayır, istemiyorum”, “Hayır”. 

 Yürüyüp Gitmek: Hayır deyip ortamdan uzaklaşın. 

 Görmezden Gelme: Diğer kişiyi duymuyor, görmüyor gibi yapın.  

 Ortamdan Sakınmak: Sigara içme teklifinde bulunacak kişilerden ve ortamlardan 
uzak durmaya çalışın. 
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ÖFKE KONTROLÜ 

 
 
1 Öfkesini ateşleyen geçmiş ve şimdiki yaşantısındaki olayların ne olduğunu saptayın. 

Bunun için öfkelendiği durumlardan örnekler vermesini isteyin. Bu deneyimlerinin 
gençte üzülmeye ve gücenmeye sebep olduğunu görmesini sağlayın. 
 

2 Öfke duygusunu uyandıran durumlarla ilgili bir günlük tutmasını sağlayın. Bu günlükte 
öfke düzeyini 1’den 100’e kadar derecelendirmesini isteyin. Öfkeyi besleyen işlevi 
olmayan düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayın. Öfkeli düşüncelerin ve duyguların 
madde ya da alkol kullanımını nasıl arttırdığını anladığınızı ifade edin. Bu düşünceleri 
fark ettikçe olaylarla başa çıkma mekanizmaları değiştirmesi daha kolay olacaktır. 
 

3 Kişiler arası ilişkilerinde olumsuz duyguların güçlü olduğu yüksek riskli durumlarla başa 
çıkmasını sağlamak ve madde ya da alkol kullanmasını engellemek için “acil durum 
paketi” hazırlayın. 
 

4 Öfke patlamalarının ve diğer agresif davranışlarının şiddetini ve sıklığını azaltmak için 
kişiye harekete geçmeden önce:  
1. Dur, 
2. Bak,  
3. Dinle, 
4. Düşün,   
5. Plan yap ve Harekete geç adımlarından oluşan impulsivite, fevriliği kontrol etme 

becerisini canlandırma yaptırarak öğretin.  
 

5 “Kontrolsüz güç, güç değildir” sözünü kullanarak gücün ne demek olduğu ve nasıl güçlü 
olunacağı gibi konular üzerinde konuşarak öfkenin neden kişiyi güçlü kılmayacağı 
üzerinde tartışın. 
 

6 Öfkelendiği zaman “mola verme” çalışmasını uygulaması için ona yardımcı olun. Bunun 
için;  
1. Kendini öfkelendiren ortamdan ya da kişiden uzaklaşma, 
2. Tepkilerini geciktirmesi, 
3. İçinde  sayması,  
4. Nefes egzersizi, 
5. Başka konudan konuşmak, 
6. Yürüyüş yapmak, 
7. Müzik dinlemek, 
8. Sakinleşinceye kadar kendini bir işe vermesi, yani başka bir şeyle meşgale olması 

gibi  öfkesini   kontrol altına alacak yöntemi bulmak için alternatif davranışlar 
üzerinde konuşun. 

 
7 Gence, olumlu ve doğru bir benlik imajı kurmada her gün kullanacağı, kendisini 

güçlendirecek olumlu durumların bir listesini oluşturmada yardım edin. Olumlu iç 
konuşmalarının yerleşmesini için canlandırmalar yapın ve model olun. 
 

8 Yaşadıkları için başkalarına kızgınlık hissetmesinin doğal olduğu, ancak yaşamındaki 
sorunları halledebilmek için hayatının kontrolünü kendi eline geçirmesinin önemi 
vurgulanmalıdır. Öfke duygularını tetikleyen düşünceleri bulduktan sonra her bir 
düşünceyi kendisini, benliğini ve iyileşmesini destekleyen, daha olumlu ve daha doğru 
bir düşünceyle değiştirmesini sağlayın. 
 

9 Stresle başa çıkma yöntemlerini yerine getirmenin örneklerini verin: 

8 
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1. rahatlama teknikleri, 
2. duyguları paylaşma,  
3. düzenli egzersizler yapma ve  
4. kendisiyle gerçeğe dayalı, olumlu bir şekilde konuşma.  
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AİLE ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI (16) 
 
 

 
Aile ile görüşürken, aşağıdaki soruların yanıtlarını da araştırın. Aile ile görüştükten sonra, 
aşağıdakileri soruları kendi kendinize yanıtlayın. "Hayır" yanıtını işaretlediğiniz durumlarda, 
aileye yönelik müdahale bölümünde yer alan müdahaleleri uygulayın. 
 

EBEVEYNLER... Evet Hayır 

Ergenlik döneminin özelliklerinin farkında mı?   

Ergenlik dönemine bağlı davranışları kabullenmiş mi?   

Ergenin olumlu yönlerini görüyor mu?   

Ergenle iletişim becerileri yeterli mi?   

Birlikte zaman geçiriyorlar mı?   

Doğru mesajlar verebiliyor mu?   

Değişmeye hazır mı?   

Çocuğun zamanı yapılandırılmış mı?   

Gerektiği durumlarda ödüllendiriyorlar mı?   

Sorumluluk vermeyi biliyor mu?   

Uygun bir şekilde takip ediyorlar mı?   

Kurallar etkin biçimde konuyor ve uygulanıyor mu?   

Çatışma çözmeyi biliyor mu?   
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AİLEYE YÖNELİK MÜDAHALE (17) 
 

 
 
 

 
TEMEL YAKLAŞIM 

 
 

 
a. İşbirliği kurun 
 
Öncelikle aile üyesi dikkatle ve yargılanmadan dinlenmelidir. Aile üyesinin kullanıcı ile 
yaşadığı sorunları anlatmasına fırsat tanınmalıdır. Korkuları, üzüntüleri ve hayal kırıklıkları 
dinlenmeli ve onu anladığınızı göstermelisiniz. Ailenin bugüne kadar bu konuyla ilgili 
yaptıklarını soruşturun. 
 
b. Madde alkol ve etkileri hakkında bilgilendirin 
 
Bilgi genelde aile üyesinin istediği en önemli yardımdır. İçinde bulunduğu bu zor durumda 
aile üyesine sağlanacak her türlü bilgi onun işine yarayacaktır. Öncelikle aile üyesine ya da 
yakınına söz konusu maddelerin etkileri, yan etkileri  hakkında bilgilendirin.  Madde ve alkol 
kullananların genel davranış biçimleri hakkında bilgi verin. 
 

 
ÇOCUK-AİLE İLİŞKİSİNİ GÜÇLENDİRİN 

 
 

 
a. Ergenlik hakkında bilgilendirin 

 
Ergenlik dönemi hakkında bilgilendirin 
 
Ergenlik dönemindeki bireylerin ne bir çocuk ne bir yetişkin olarak görülmeleri 
gerektiğini,ergenliğin çocukluk ve yetişkinlik arasında, oldukça özel ve kendine has davranış 
biçimleri olan bir bir dönem olduğunu vurgulayın. Aileye ergenlik dönemi ve bu dönemde 
çocuklarda olan davranışsal  değişimler üzerine bilgilendirme yapın. 

 
Ailenin çocukta gördüğü değişikliklerin ergenlikle ilişkili olduğunu öğretin.  
 
Aileye kendi çocuklarında ergenlik döneminin özelliklerinden hangilerini gördüklerini 
sorun.Ailenin anlattıkları üzerinden yararlanarak, yaşadıkları bu değişimin ergenlik 
döneminde olan doğal bir süreç olduğunu vurgulayın. 
 
Aileye, ergenlik dönemi özelliklerinden yola çıkarak nasıl davranmaları gerektiği konusunda 
bilgi verin. 
 
b. Ergeni tanımasını ve ergenlik özelliklerini kabul etmesini sağlayın 
 
Ailenin çocuk ile yaşadıkları sorunların değerlendirin 
 

B 

A 



                          42 

Ailenin, çocukları ile ilgili yaşadıkları sorunları ve zorlandıkları konuları anlatmalarını 
isteyin. Çocuklarıyla sorun yaşadıklarında hangi duyguları hissettiklerini sorun. Daha sonra 
aileye, anne ve babaların bu durumda neler yaşayabileceklerini anlatın. 
 
Çocukların farklılıkları ve kabullenme ile ilgili bilgilendirin 
 
Aileye, çocuklarıyla sorun yaşadıkları durumlarla ilgili çocuklarının neden bu şekilde 
davrandıklarını düşündüklerini sorun. Tartışmanın ardından, çocukların farklılıklarıyla ilgili 
bilgilendirme yapın. Daha sonra aileye, kabullenmek ve onaylamak arasındaki farkı anlatın. 
 
Ailenin çocuklarında gördükleri farklılıklarla ilgili tartışın 
 
Aileye çocuklarının diğerlerinden farklı olduğunu düşündükleri noktaların neler olduklarını 
sorun. Daha sonra aileden çocuklarıyla ilgili olumlu özellikleri söylemelerini 
isteyin.Tartışmanın sonunda çocuklarının farklı olduğunu ve onu diğerleriyle kıyaslamadan 
kabullenmenin önemini vurgulayın. 

 
c. Ergenin olumlu yönlerini görmesini sağlayın 
 
Aileyle çocuklarının özellikleri üzerine tartışın 
 
Aileden çocuklarını tanımlamalarını, onlarla ilgili özellikleri söylemelerini isteyin. Daha 
sonra kısa bir bilgilendirme yapın. Daha sonra aileye çocuklarının olumlu özelliklerini fark 
etmelerini ve bu özellikleri desteklemelerini söyleyin. 
 
Olumlu özelliklere dikkat etmenin önemi ile ilgili bilgilendirin 
 
Aileye olumlu davranışı fark etmenin ve teşvik etmenin önemi ile ilgili bilgi verin. Daha 
sonra, çocuğun olumlu özelliklerine daha fazla dikkat etmenin, olumsuz özellikleri 
azaltacağına ilişkin bilgilendirme yapın. 
 
Olumlu davranışı desteklemeyi öğretin 
 
Aileye olumsuz davranışa tepki vermeden olumlu davranışı destekleme ile ilgili neler 
yapabileceklerini anlatın. 
 
1. “Olumlu bir davranışta bulunduğunda onu hemen takdir edin. 
2. Çocuğu baş başayken ve başkalarının yanında, olumsuz davranışından dolayı 

eleştirmek yerine olumlu davranışından dolayı övün. 
3. Çocuk olumsuz bir davranışta bulunduğunda sinirle hareket etmeyin, kendinize 

sakinleşmek için zaman tanıyın. 
4. Olumsuz davranışa sinirli tepki vermek yerine, siniriniz geçtikten sonra bu 

davranışın neden sizi üzdüğüyle ilgili çocukla konuşun. 
5. Olumsuz davranışla ilgili düşüncelerinizi çocuğu yargılamadan, etiketlemeden, 

çocuğun kişiliğine genelleme yapmadan söyleyin. Örneğin, “sen zaten işe yaramaz 
bir çocuksun” demek yerine “bu davranışın beni çok üzdü” demek buna bir örnektir.” 

 
Daha sonra aileye, çocuklarının olumlu davranışlarını pekiştirmek için bu yöntemlerden 
hangilerinin onlara daha uygun geldiğini, hangisini ya da hangilerini kullanmayı 
deneyebileceklerini sorun. 
 
d. Onların da değişmesini sağlayın 
 
Aileye çocuklarında değişmesini istedikleri özellikleri sorun. Daha sonra aileye, bunları 
değiştirmek için neler yaptıklarını, ne gibi yöntemler uyguladıklarını ve bunlardan nasıl bir 
sonuç elde ettiklerini sorun. 
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Aileye, daha önce kullandıkları herhangi bir çözüm yolu işe yaramamışsa, artık onun, çözüm 
yolu değil, sorunun bir parçası olmaya başlamış demek olduğunu belirtin. Kullandıkları ve 
sonuç alamadıkları yöntemleri aileye anlattırın. Daha sonra aileye, değişim için 
yapabilecekleriyle ilgili bilgi verin.  
 
e. Ergenle iletişim becerilerini artırın 
 
İletişim ile ilgili tartışın ve bilgilendirin 
 
Aileye, çocuklarıyla iletişim kurma konusunda sorun yaşayıp yaşamadıklarını ve yaşıyorlarsa 
bu sorunların neler olduğunu sorun. Daha sonra aileye iletişimin çocukla ilişkideki önemi ile 
ilgili bilgilendirme yapın. 

 
Amaçları ortaya koyun 
 
Aileye çocuklarıyla iletişimde neyi hedeflediklerini, kendi düşüncelerini çocuklarına aktarıp 
aktaramadıklarını ve çocuklarını anlayıp anlayamadıklarını sorun.  
Daha sonra çocukların ihtiyaçları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden yararlanarak bilgilendirme 
yapın. 
 
 İhtiyacı Yok  İhtiyacı var 
 “Hayır” lar 

Gereksiz sorular 
Boş tehditler 
Konferanslar 
Uyarılar 
Sürekli ne yapacağını söylemek 

Kendi, çevre ve dünya hakkında bilgi 
Karar vermek için fırsatlar 
Kendisi için düşünmesini sağlamak 
Destek 
Açıklama 
Sorumluluk hissetmesi için cesaret 

 
Farklı iletişim yöntemleri ile ilgili bilgilendirin 
 
Aileye çocuklarıyla iyi bir iletişim kurabilmeleri için kullanabilecekleri yöntemlerden 
bahsedin. 
 
YÖNTEM  UYGULAMA  
Etkin dinleme 
yöntemleri 

“Çocuğunuzu aktif bir şekilde dinleyin. Onu dinlerken anladığınızı 
ifade etmek için, başınızı sallayın, “hı hı” “evet” deyin, ona doğru 
eğilin, göz kontağı kurun, konuyla ilişkili daha fazla şey anlatmasını 
sağlayacak sorular sorun ve sözünü kesmeyin.  
 
Eğer belli bir konuda net cevaplar istiyorsanız o zaman cevabı “evet-
hayır” olan sorular sormaya özen gösterin. 
 
Aktif dinlerken çocuğunuzun yaşadığı duyguyu fark ettiğinizi 
gösterin  
 Konuşma bittikten sonra doğru anlayıp anlamadığınızı kontrol 
edin.  
 
Bazen de sadece sessiz bir şekilde dinlemek yetebilir. 
 
Sizin dinleyici olduğunuz durumlarda çoğunuz daha çok konuşmalı 
siz daha az konuşmalısınız.” 

"Ben" dili kullanımı “Onları bir davranışlarından dolayı eleştirecekseniz, “sen” ile 
başlayandan çok, “ben” ile başlayan cümleler kullanın. Rahatsız 
olduğunuz durumları kendiniz üzerinden anlatmak, çocuğunuz 
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savunmaya geçmeden dinleyerek, sizi daha iyi anlamasına yardımcı 
olur. 
 
Ben dili kullanmak için, karşınızdaki kişinin yaptığı yada söylediği 
şeyin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceye dikkat edin ve bunları 
dile getirin . 
 
İsteklerinizi suçlayıcı ifadeler kullanmadan ortaya koyun. 

Etkin tavsiye “Etkin tavsiyeler verin. Çocuğunuza tavsiye verirken, “Üzülme, 
geçer” gibi tavsiyelerde bulunmayın. Bunun yerine tavsiyenizin 
somut ve işe yarar olmasına dikkat edin. 

Kırık plak tekniği “Çocuğunuzun ısrarların karşısında cevabınızı sakin bir ses tonuyla 
tekrar edin. Bunu yaparken tıpkı kırık bir plak gibi davranın. Eğer 
çocuğunuz bir şey için ısrar ediyorsa bunu istememem nedeninizi 
açıkladıktan sonra, başka bir açıklama getirmeyin ve sürekli 
istemiyorum deyin. Bunu yaparken ses tonunuzu yükseltmemeye 
dikkat edin” 

  
 
f. Yaralayıcı ve destekleyici mesajların farkına varmalarını sağlayın 
 
Ailelere, etkili bir iletişim kurmak için yapılması gerekenlere dikkat edilmediğinde ortaya 
çıkan iletişim engellerine yaralayıcı mesajlar dendiğini belirtin. Yaralayıcı mesajlar 
kullanıldığında iletişimin bozulduğunu, çocuğun kendisini savunmaya başlayarak ya içine 
kapandığını ya da yalan söylediğini dile getirin. Bu yaralayıcı mesajları tanıyabilmemizin ve 
onların önüne geçebilmemizin önemli olduğunu söyledikten sonra yaralayıcı mesajları 
anlatın. 
 

1. Yaşadığı duyguları inkar etmek (böyle durumlarda çocukların kafaları karışır 
ve kendi duygularını tanıyamazlar, güvenemezler) 

2. Ahlak dersi vermek 
3. Nasihat etmek 
4. Sorular sorup olayın yer yanını öğrenmeye çalışmak 
5. Diğer kişiyi savunmak (“Arkadaşın çok iyi yapmış sana böyle söylemekle”). 
6. Acımak 
7. Yorumlar yapmak 
8. Hiçe saymak 

 
Yaralayıcı mesajlardan kaçınmak için neler yapabileceklerini aileye anlatın. 
Daha sonra aileye destekleyici mesajlar kullanarak çocukların kendilerini iyi hissetmelerine 
destek olabileceklerini ve çocukların da doğru davranışlarda bulunmalarını 
sağlayabileceklerini belirtin. 
 
g. Ergenle birlikte zaman geçirmeyi öğretin 
  
Çocukla zaman geçirme konusundaki deneyimlerini değerlendirin 
 
Aileye, çocuklarıyla bir arada olduklarında nasıl zaman geçirdiklerini, nelerden 
bahsettiklerini ve neler yaptıklarını sorun. Daha sonra çocukla zaman geçirme konusunda 
bilgilendirme yapın. 

 
Ortak zaman geçirme konusunda bilgilendirin 
 
Aileye çocuklarıyla zaman geçirme konusunda bilgi verin. 
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Ortak aktiviteler belirleyin. 
 
Aileye ortak bir aktivite belirlerken neler yapabilecekleriyle ilgili bilgi verin. 
Aileye fikir yürütmeleri için zaman tanıyın. Daha sonra ortak yapılabilecek aktivitelere örnek 
verin. 
 

 
ETKİN EBEVEYNLİK BECERİLERİ KAZANDIRIN 

 
 

 
a. Zamanı yapılandırmayı öğretin 
 
Çocuğun zamanını etkin bir şekilde değerlendirmesi önemlidir. Çünkü çocuk gün içinde çok 
boş kaldığında olumsuz, sorun yaratan, riskli davranışlara daha fazla eğilimi olacak, bu tür 
davranışlar için daha fazla zaman ve enerji bulabilecektir. Bunun için, çocukların zamanını 
doldurmak, günlerini iyi yapılandırarak onlara sıkılacak zaman vermemek bu davranışları 
azaltmaya yardımcı olacaktır. 
 
Çocuğun zamanının yapılandırılmasının önemini tartışın 
 
Aileye çocuğun zamanını yapılandırma ve bunun önemi ile ilgili bilgi verin. 
 
Zamanın yapılandırılması için yöntemler öğretin 
 
Aileye, çocuğun zamanını nasıl yapılandıracakları ile ilgili bilgi verin.Daha sonra aileden, 
çocuklarının okula devam etme durumu, ilgileri gibi özellikleri üzerinden, çocuğun zamanını 
yapılandırmak için hangi aktiviteleri seçebilecekleri ile ilgili fikir yürütmelerini isteyin ve 
buna göre bir plan oluşturun. 
 
b. Ödüllendirmeyi anlatın 
  
Çocukları olumlu davranışa yönlendirmede, zannedilenin aksine cezalardan çok ödüller daha 
etkilidir.Çocuğa olumlu davranışı nedeniyle yapılan bir övgü bile, çocukta bir şeyi başarmış 
olma hissi yarattığından, onu motive eder. Bu nedenle çocuğun olumlu davranışlarını olağan 
kabul etmemeli, onu takdir etmeli ve ödüllendirmeliyiz. 
 
c. Sorumluluk vermeyi öğretin 
 
Sorumluluğu tanımlayın 
 
Aileye çocuklarına verdikleri sorumlulukların neler olduklarını sorup, bunları 
örneklendirmelerini isteyin. Daha sonra sorumluluk vermenin önemi ile ilgili bilgilendirme 
yapın. 
 
Çocuğa uygun sorumluluğun belirlenmesini anlatın 
 
Aileye çocuğa uygun sorumlukları nasıl belirleyecekleriyle ilgili bilgi verin. Sorumluluk 
veririken çocuğun yaşını, gelişimini ve kabiliyetlerini göz önünde bulundurmanın önemini 
anlatın. 

 
Herkesin görüşünü almanın önemini vurgulayın 
 
Sorumluluklarını belirlerken çocuğu da karar verme sürecine dahil etmelerinin önemini 
tekrar vurgulayın. Çocuğun yapmayı hiç istemediği bir iş, görev varsa bunun için ısrar 

C 
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etmelerinin yersiz olacağını, bunun yerine o işe alternatif başka bir şey belirleme yoluna 
gitmeleri gerektiğini anlatın. Çocuğun kendi bulduğu bir seçeneği seçmesine izin vermelerini 
söyleyin. Böyle bir durumda çocuğa, “Bunun yerine ne yapacağını sen seç.”şeklinde kendi 
isteğini belirtme fırsatı yaratabileceklerini belirtin. 
 
Sorumlulukların açık ve kesin bir şekilde belirlenmesini anlatın 
 
Aileye, çocuklarına verdikleri sorumlulukları net ve açık bir şekilde belirlemelerinin önemini 
anlatın. 

 
Sorumlulukların net bir şekilde belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla aileye, aşağıdaki 
sözleşme örneğini gösterin ve evde de bunun gibi bir sözleşme örneği yazabileceklerini 
belirtin . Aileden, çocuklarına verebilecekleri bir sorumluluk örneği isteyin ve buna uygun 
olarak birlikte sözleşme örneğini oluşturun. 

 
 

SÖZLEŞME 
 
Hep birlikte yapılan görüşmelerin sonucunda .................’in ............... günleri ............ 
saatleri arasında ................. yapması konusunda ortak karar alınmıştır. 
 
Bu sözleşmeyi imzalayan taraflar, bu kurallara uyulacağına söz verir. 
 
 
 
İsim      İsim     İsim 
İmza     İmza     İmza 

 
 
Sorumlulukları çocuk yerine üstlenmemenin önemini anlatın 
 
Bir çok aile çocuğun yapması gerekenleri kendi üstüne alır. Aileyi bunu yapmamak 
konusunda bilgilendirin. 
 
1. “Aile olarak onun sorumluluklarını onun yerine yüklenmeyin.  
2. Ona bir yetişkin gibi davranarak davranışlarının sorumluluğunu almasına ve 

sonuçlarını görmesine izin verin.  
3. Görev verin ve aldığı görevleri yerine getirmesi için destekleyin.  
4. Onun yerine onun yapması gereken işleri yapmayın.   
5. Ancak ihtiyacı olduğunda ona destek olacağınızı bilmesini sağlayın.” 
 
Onu kurtarmamayı öğretin 
 
Aileye çocuğun başının yapmadığı bir iş, uymadığı bir kural yüzünden derde girdiği 
durumlarda onu kurtarmak için uğraşmamaları gerektiğini anlatın.  

 
Sabırlı olmanın önemini vurgulayın 
 
Sorumluluk alma sürecinin uzun süreceğini aileye anlatın. Çocuklarından birdenbire 
değişerek sorumluluklarını almasını beklememeleri gerektiğini, değişimin yavaş olacağını, bu 
yüzden sabırlı davranmaları gerektiğini anlatın.  
 
d. Ergeni doğru biçimde takip etmelerini sağlayın 
 
Ailenin çocuğun ne yaptığını bilmesi öneminin vurgulayın 
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Aileye, çocuklarının günlük yaşantıları, nerede ve kimlerle vakit geçirdiği gibi konularda ne 
kadar bilgi sahibi olduklarını sorun. Daha sonra, ailenin çocuğunun ne yaptığını bilmeleri 
konusunun öneminden bahsedin. Ancak bunu yaparken çocuğa güvenmiyormuş hissi 
verilmemesi gerektiğini vurgulayın. 
 
Ailenin çocuklarını takip ederken dikkat etmesi gereken noktaları tartışın  
 
Aileye çocuklarını takip ederken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi verin. 
 
e. Etkin kural koymayı öğretin 
 
Aileye çocuklarına kural koyarken, yaşına ve kapasitesine uygun kurallar konmasının 
önemini belirtin. 
 
Aileye, kural koyarken bunu çocukları ile birlikte yapmaları gerektiğini, onun istek ve 
düşüncesini dinlemelerinin önemli olduğunu anlatın. Bir kural konulduğunda çocuğa bu 
kuralın neden konulduğunu anlatmaları gerektiğini vurgulayın. 
 
Aileye, çocuğa konacak kural ve sınırların açık ve net bir şekilde belirlenmesi gerektiğini 
belirtin.Çocuğa kural koyarken ne yapmaması gerektiğinin yanında ne yapması beklendiğini 
de söylemenin gerekli olduğunu dile getirin. 
 
Ailelere kuralları uygularken tutarlı davranmaları gerektiğini anlatın. Kurallar delindiğinde 
uygulanan yaptırımın önceden kesin olarak belirlenmesi ve tutarlı olarak uygulanması 
gerektiğini; uygulanacak yaptırımların durumdan duruma, zamandan zamana ve 
ebeveynlerin kendi arasında değişmemesi gerektiğini vurgulayın.  
 
Aileye gelecekte ne gibi sorunlar yaşayabileceklerini sorun ve bunları çözmek için neler 
yapabileceklerini dile getirmelerini isteyin. Daha sonra önlem alma ile ilgili bilgilendirme 
yapın.  
 
f. Çatışma çözme becerisi kazandırın 
 
Aileye, yaşanan bir çatışmayı çözerken neyi amaçladıklarını, aşağıdaki amaçları sayarak 
sorun. 
 
1. Çocuğu susturmak mı? 
2. Kendini haklı çıkarmak mı? 
3. Gücünü ispat etmek mi? 
4. Çocuğu zararlardan korumak mı? 
 
Çatışmayı ertelemeyi öğretin 
 
Çatışma anında yapılabilecek bir şeyin de, çatışmayı ertelemek olabileceğinden söz edin. 
Örneğin, çatışmalı durumu konuşmayı ertesi sabaha bırakmanın bunun bir yöntemi 
olduğunu söyleyin. 
 
Aileye çatışma çözümünde çocuklarının istek ve ihtiyaçlarını anlamanın ve kendilerini ifade 
ederken de “ben dili” kullanmalarının önemini anlattın. 

 
Aileye öfkelenmenin çatışma çözümü konusunda yararsız olduğunu vurgulayın. Bu nedenle 
çok öfkelendiklerinde de mola vermelerini ya da öfkelendiklerini belli etmemelerini söyleyin. 
 
Birbirlerini anlamayı sağlayın 
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Aileye, çatışmayı çözmek için, çatışmaya çocuklarının gözünden bakmalarının önemini 
anlatın. Bunu yapmak için kendilerine aşağıdaki soruları sormaları gerektiğini belirtin: 
 
1. Ne istiyor? 
2. Neden istiyor? 
3. Ne hissediyor? 
4. Neden böyle hissediyor? 
 
Daha sonra aileye, çocuğun duygularını anlamanın önemini belirtin.Aileye, aynı şeyi 
çocuklarından da kendileri için yapmasını istemelerini söyleyin. 

 
Alternatif üretmelerine yardımcı olun 
 
Aileye, çatışmaya neden olan sorunun tanımını yaptıktan sonra, aile bireylerinin  
akıllarına gelen çözüm önerilerini ifade ederek alternatif çözümler üretmeleri gerektiğinden 
söz edin.  
 
Bu alternatifleri içinde her iki tarafın da kabul ettiği, her iki tarafın da ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek çözümler seçilerek uygulamaya konmalıdır.  
 
Geçmişten ders çıkartmalarını sağlayın 
 
Aileden daha önce benzer bir çatışma yaşadıklarında ne gibi yöntemler kullandıklarını, 
bunlardan hangilerinin işe yaradığını, hangilerinin işe yaramadığını düşünmelerini isteyin. 
Geçmişten ders çıkarmanın önemli olduğunu, çünkü daha önce işe yarayan yöntemleri tekrar 
kullanabileceklerini belirtin.  
 
Çocuğa örnek olma konusunda destekleyin 
 
Aileye, çatışma çözerkenki davranışlarının çocuklarına da örnek oluşturduğunu belirtin ve 
öfkeyle hareket etmemenin bu konudaki önemini dile getirin. 
 
Çatışma sırasında çocuklara yanlış örnek olabilecek davranışların neler olduğu konusunda 
fikir yürütmelerini isteyin. 
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YAŞAMI DÜZENLEME (18) 
 

 
 
 

 
ZAMANI YAPILANDIRIN 

 
 
Zamanı yapılandırmak, yani zamanı nasıl geçireceğimizle ilgili planlama yapmak oldukça 
önemlidir. Çünkü gün içinde yirmi dört saatimizi ne kadar etkin bir şekilde kullanacağımızı 
belirler. Gencin de zamanını etkin bir şekilde değerlendirmesi önemlidir. Çünkü genç gün 
içinde çok boş kaldığında olumsuz, sorun yaratan, riskli davranışlara daha fazla eğilimi 
olacak, bu tür davranışlar için daha fazla zaman ve enerji bulabilecektir. Bunun için, 
çocukların zamanını doldurmak, günlerini iyi yapılandırarak onlara sıkılacak zaman 
vermemek bu davranışları azaltmaya yardımcı olacaktır. 
 
Boş zamanlar veya zamanın yapılanmamış olması bağımlılığı tetikleyen faktörlerden birisidir. 
Bu nedenle aşağıdaki düzenlemeleri yapın. 
 

 Sabah kalkış ve akşam yatış saatlerini düzenli haline getirmesini önerin. 

 Okul sonrası veya hafta sonları yapacaklarını bir program haline getirmesini önerin. 
Eğer boşluklar varsa, ek aktiviteler koyun. Buna uymasını sağlayın. 

 Belli aralıklarla izleyin ve programı uygulayıp uygulayamadığını denetleyin, 
uygulayamadığı yerlerde değişiklikler yapın. 

 
 

 
GÜÇLÜ YANLARINI DESTEKLEYİN 

 
 
Güçlü yanlarını tespit edin. Genelde alkol-madde kullanımı ergenin bu yanlarını unutmasına, 
bırakmasına yol açar. Bunun sonucu alkol-madde kullanımı ergenin yaşamına daha çok girer. 
Bu yanlarını destekleyin.  
 
Örneğin yaptığı bir spor varsa tekrar buna başlamasını sağlayın. İnsan ilişkileri güçlüyse bir 
kulübe girmesini önerin. Hobileri varsa, onlara eğilmesini sağlayın. 
 
 

 
OKUL BAĞINI ARTIRIN 

 
 
Okul bağı arttıkça, alkol-madde kullanımı azalacaktır. Bu nedenle: 

 Ders başarısını artırmak için ek etüt saatleri koyun vb 

 Okul içinde ekstra faaliyetlere dahil edin  
 
 
 
 
 

 

B 

C 

A 
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ARKADAŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ 

 
 
Alkol-madde kullananlar genelde alkol-madde kullanan kişilerle arkadaşlık etme 
eğilimindedirler. Bu nedenle arkadaş ilişkilerinin düzenlenmesi yararlıdır. 
 

 Alkol-madde kullanmayan arkadaşlarıyla da görüşmesini sağlayın.  

 Alkol-madde kullanan arkadaşlarla görüşmesini azaltmasını önerin. Görüşecekse bile, 
alkol-madde kullanımının olmayacağı yer ve zamanlarda buluşması önerilebilir.  

 Alkol-madde kullanan arkadaşlarıyla olan ilişkilerini de irdeleyebilir ve bu tip 
arkadaşlıkların genelde alkol-maddeye dayandığını gösterebilirsiniz. 

 Yeni arkadaşlıklar kurması için cesaretlendirin ve yol gösterin. 
 
  

D 
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TEKRAR KULLANMAYI ÖNLEME (19) 
 
 

 

 
 
RİSKLİ DURUMLARI SAPTAYIN 

 
 

 Alkol-madde kullanımı için riskli olan durumlarını saptayın. Bu amaçla ek 1'de yer 
alan liste üstünde tartışabilirsiniz. Genelde 1-2 riskli durum belirtirler. Bu nedenle 
başka riskli durumlar olup olmadığını derinlemesine araştırın. 

 Saptanan riskli durumların her biri için bir başa çıkma yöntemi geliştirmeye çalışın. 
Bu yöntemlerin gerçekleştirilebilir olmasına özen gösterin. Ek 1'den 
yararlanabilirsiniz. 

 Daha sonraki görüşmelerde, saptanan riskli durumlarla karşılaşıp karşılaşmadığını, 
neler yaptığını ve sonuçlarını tartışın. 

 
 

 
ALKOL-MADDE KULLANMA İSTEĞİYLE BAŞA ÇIKMAYI ÖĞRETİN 

 
 
Alkol ve madde kullanma isteğini aşağıdaki biçimde tanımlayın.  

 Alkol ve madde kullanma isteği; kişinin alkol ve uyuşturucu kullanmak için şiddetli 
bir arzu duyması ve kullanmak için içten bir dürtü hissetmesidir.  

 Bu istek beyinden kaynaklanır ve madde kullanmaya iten güçlü bir duygudur. 

 Bu nedenle bu duyguyu ve belirtilerini iyi tanımak zorundayız.  

 Alkol-madde kullanma arzu ve dürtüsü, kişinin hiç beklemediği bir anda gelebilir.  
Ancak bir süre sonra geçer. 

  
Şiddetli alkol ve madde kullanma isteğini bir deniz dalgasına benzetin  

 Alkol ve madde kullanma isteğinin bir deniz dalgası gibi gelip geçici olduğunu 
vurgulayın. Bunu saydam aracılığıyla anlatın. 

 Alkol ve madde kullanma isteği aniden gelir. Ancak belirli bir zamanla sınırlıdır. 
Birkaç dakika içinde geçer. Arkasından tekrar gelir.  

 Bir dalga gibidir. Yavaş yavaş azalarak kaybolur. Madde alma arzusu yükselme 
anında hiç dayanılamayacakmış gibi hissettirebilir.  

 
İstek geldiği zaman bunlarla nasıl başa çıkabileceğini sorun ve tartışın. Ek 2'de yer alan alkol-
madde kullanımıyla ilgili istek, duygu ve düşüncelerle başa çıkma yöntemleri listesinde yer 
alan yöntemlerden de yararlanın. 
 
 

 
DUYGU VE DÜŞÜNCELERLE BAŞA ÇIKMAYI ÖĞRETİN 

 
 
a. Duygular ve alkol-madde kullanım ilişkisini tartışın 
 

B 
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Bazı duyguların insanda alkol-madde kullanımı düşüncesini tetiklediğini anlatın. Aşağıda 
bunlara örnek verilmiştir. 

 Huzursuzluk (“içmek rahatlatır!”) 

 Yalnızlık (“içmek yalnızlığımı azaltır!”) 

 Neşe (“şimdi gidip içilir!”) 

 Acı (“içmek unutturur!”) 

 Öfke (“içmek sakinleştirir!”) 

 Konuşmaktan vb kaygı duymak (“içersem konuşabilirim!”) 

 Pişmanlık (“içmekten başka yapacak bir şey yok!”) 

 Suçluluk (“ben artık düzelmem, o zaman içeyim!”) 
 
Hangi duyguların onda kullanma düşüncesini tetikleyebileceğini (veya geçmişte tetiklediğini) 
tartışın.  
 
Bu duygular geldiği zaman bunlarla nasıl başa çıkabileceğini sorun ve tartışın. Ek 2'de yer 
alan alkol-madde kullanımıyla ilgili istek, duygu ve düşüncelerle başa çıkma yöntemleri 
listesinde yer alan yöntemlerden yararlanın. 

 
b. Düşünceler ve alkol-madde kullanım ilişkisini tartışın 
 
Tekrar içmek için insanların aklına hangi düşüncelerin gelebileceğini, hangi düşünceler 
sonrası insanların tekrar içmeye başlayabileceğini sorun ve tartışın. 
 
Kendisi saydıktan sonra aşağıdakileri de örnek olarak verebilirsiniz. Hangi düşüncelerin 
aklına geldiğini sorun. 
 

 Madde kullandığı son zamanları düşünmek 

 Alkol ve uyuşturucu ile ilgili kötü anıları unutmak 

 “Bir kere kullanmaktan bir şey olmaz” demek 

 “Ben istersem kontrol ederim” demek 

 Kendine çok güvenmek 

 Mücadeleden bıktığını düşünmek 

 Eskiye özlem duymak 

 Kendini test etme düşüncesi 

 Bırakma konusunda kendini yetersiz görmek 

 Ayıkken rahat olmadığını düşünmek 
 

Aşağıdaki bilgilendirmeyi yapın. 

 Alkol veya uyuşturucuyu bırakan herkese tekrar bu maddeleri alma düşüncesi 
gelebilir. Bu düşünceler tekrar kullanmaya ve kaymaya yol açabilir.  

 Bu bir suç değildir. Yeter ki bu düşüncenizi davranışa çevirmeyin.  

 Bunun için bu düşüncelerle nasıl başa çıkacağınızı önceden planlamanız ve bunlarla 
karşılaştığınız zamanda bu planı uygulamanız gerekir. 

 
Bu düşünceler geldiği zaman bunlarla nasıl başa çıkabileceğini sorun ve tartışın. Ek 2'de yer 
alan alkol-madde kullanımıyla ilgili istek, duygu ve düşüncelerle başa çıkma yöntemleri 
listesinde yer alan yöntemlerden yararlanın. 
 
 

 
ISRARLARLA BAŞA ÇIKMAYI ÖĞRETİN 

 
 

D 
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Israrlarla başa çıkma için "hayır" deme yöntemlerini öğretin. Bunlar üstünde ödevler verin ve 
görüşmelerde bu alanda sağladığı gelişmeleri takip edin.  
 
 

 
BİR ACİL PLANI OLUŞTURUN 

 
 
Her alkol-madde kullanıcısın bir kaç acil planı olması gerekir. 

 

 Ekteki alkol-madde kullanımıyla ilgili istek, duygu ve düşüncelerle başa çıkma 
yöntemleri listesinde yer alan yöntemlerle kendilerine bir acil planı çıkarmalarını 
isteyin  

 Kendisi için en uygun olan en az 3 yöntem bulmasını isteyin. 

 Bu planların üstünde tartışın ve onları planlarını detaylandırmaları konusunda 
zorlayın (Örneğin, ya o evde yoksa, telefon numarası ne, yanında mı gibi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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EK 1: RİSKLİ DURUMLAR VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ 
 
Riskli durumların listesi 
 

 Kendimi iyi hissettiğimde  

 Evde yalnız kalmak  

 Madde almış biriyle veya arkadaşla karşılaşmak  

 Ailemin madde hakkında beni sıkması veya birinin beni eleştirmesi  

 Kendine çok güvenmek  

 Üzgün olduğumda  

 Madde veya alkol kullandığım yerlerde bulunmak  

 Birisiyle madde ile ilgili konuşmak  

 Kızgın olduğumda  

 Kutlama/ Davetlerde olmak  

 Arkadaşlarımın madde teklif etmesi  

 Kendini test etme düşüncesi  

 Yanımda para taşımak veya harçlık aldıktan sonra  

 Sıkıntılı veya huzursuz olduğumda  

 Bedava alkol veya uyuşturucu bulduğumda  

 “Bir kere kullanmaktan bir şey olmaz” demek  

 Düzensiz uyku uyumak veya geç yatıp erken kalkmak  

 Ailemle kavga ettiğimde  

 Boş kalmak  
 
 
Riskli durumla başa çıkma yöntemleri 
 

 Riskli ortamlara girmemek 

 Duygu ve düşünceyi davranışa çevirmemek 

 Yalnız kalmamak 

 Boş durmamak, bir şeyler yapmak 

 Çevreyi değiştirmek 

 Alkol/madde kullananlarla karşılaşmamak 

 Sigara/alkol/maddeyi hatırlatan şeylerden kaçınmak 

 Alkol/maddeyi hatırlatan şeylerle karşılaşılırsa hemen uzaklaşmak 

 Yaşamı yeniden yapılandırmak 
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EK 2: MADDE KULLANIMIYLA İLGİLİ İSTEK, DUYGU VE DÜŞÜNCELERLE 
BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ 
 
Dikkatini başka bir yöne çek  
Örneğin: Koşma, okuma, yemek yemek, duş almak, meyve suyu-soda vb. içecek alma...  
 
Başkaları ile konuş, onlardan yardım iste  
Biri ile konuşmak içindeki duygularının dışarı çıkmasını sağlar böylece düşünme sürecini 
görmüş olursun.  Seninle daima konuşacak ve destek olacak bir kişiyi belirle ve bu düşünceler 
aklına geldiğinde o kişiyi ara.  
 
Madde kullanmanın kötü yanlarını düşün  
Kullandığın döneme ait kötü yaşantıları hatırla  
 
Madde kullanmamak için verdiğin emeği hatırla  
Ne kadar bir süredir sigara, alkol ve uyuşturucuyu bıraktığını hatırla. Temiz kaldığınız süreyi 
hatırla. “Bu süreyi kısa sürecek bu duygu ile bozmamalıyım” şeklinde düşün.  
 
Bileğine Paket Lastiği Tak  
Kullanma düşüncesi aklınıza geldiği anda lastiği çekerek “hayır” de. Düşüncelerini 
durdurarak dikkatini farklı bir nesneye yönlendir.  Dikkatini yönlendireceğin bu nesne senin 
ilgi duyduğun bir şey olmalı.  
 
Hemen harekete geçme  
Duygular, sadece birer duygudur. Düşünceler sadece bir düşünce. Yaşayacağın duyguları ve 
düşünceleri sen kontrol edemezsin ancak davranışlarını kontrol edebilirsin. Onların eyleme 
geçmesine izin verme.  
 
İçinde bulunduğun ortamı değiştir  
Sigara, alkol ve uyuşturucular beynimizi etkiler. O nedenle o ortamda bulunduğunda 
istemesen bile kullanabilirsin. Çünkü beynin seni dinlemeyebilir.  
 
İç konuşma yöntemini kullan  
Örneğin:  

 “Bu istek ve dürtüler aç kalmak ya da susuzluk gibi değil. Bir süre sonra kendiliğinden 
geçer.” 

 “Ayık kalmanın kimi zaman zor yanları vardır. Şu anda da onlardan biriyle karşı 
karşıyayım. Ben bunu başaracağım ve maddeye teslim olmayacağım.” 

 
Ertele  
İçip içmeme kararını en az bir gün ertele. İstek varken, iyi düşünemeyiz. Daha sonra tekrar 
düşün.  
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SEVK (13) 
 
 

 
 
Sağlık kurumuna sevk 
 
Durumuyla ilgili endişelerinizi onunla paylaşın ve sevk edin. Endişelerinizi yargılamadan, 
suçlamadan paylaşmanız doğru olacaktır.  
 
Ergenler bağlanmayı severler. Bu nedenle sevk ettiğinizi ama sizin de onu görmeye devam 
edeceğinizi, sevk ettiğiniz yerde olup bitenleri öğrenmek istediğinizi de belirtin ve tekrar 
görüşmeye çağırın. 

 

Eğer ergenin bağımlılığı varsa madde bağımlılığı tedavi merkezlerine, ÇEMATEM'e sevki 

uygundur. Bölgede ÇEMATEM yoksa bir AMATEM'e veya psikiyatri uzmanı olan bir devlet 

hastanesine gönderilebilir. 

 

Ancak; gönderdiğiniz genci mutlaka izlemeniz, gitti mi, gitmediyse nedenleri, gittiyse 

kendisine neler önerildiği, neler konuşulduğu öğrenilmeli ve tekrar görüşmeye çağrılmalıdır. 

 

Kendisine verilen ilaçları kullanıp kullanmadığı takip edilmelidir. 

 

Eşlik eden ruhsal sorunlar içinde bir çocuk psikiyatrisine, yoksa erişkin psikiyatrisine sevk 

etmek yararlıdır. 

 

Disiplin kuruluna sevk 

 

Bu programın yazarları, ülkemizde alkol ve madde kullanımına yönelik disiplin 

uygulamalarının çok katı olduğuna inanmaktadır. Alkol veya madde kullanan çocukların 

okuldan uzaklaştırılmasının çocuğun okula karşı soğumasına, daha çok alkol veya madde 

kullanmasına ve hatta bu durumdan okul içinde prim sağlayabileceğini düşünüyoruz. Bu 

nedenle okuldan uzaklaştırmanın son seçenek olduğu düşünülerek aşağıdaki durumlara 

yaklaşım planlanmıştır.  

 

Yaptırım süreci ile kast edilen bir ön disiplin uygulamasıdır. Disiplin kuruluna sevk edilerek 

çocuğun kaybedilmesi riski olduğu için, öncelikle gencin değişmesi sağlanmasına yönelik 

girişimleri içerir. Yaptırım sürecinin adımları ve kuralları şunlardır: 

 Gence disiplin kuruluna sevk yerine kendisine bazı görevler verileceği bildirilmeli, 

bunları yaptığı taktirde disiplin kuruluna sevk edilmeyeceği anlatılmalıdır. 

 Bu görevler arasında; madde kullanımıyla ilgili bir ödev yapması, okulda bir destek 

hizmeti vermesi, kendi yaşından küçük çocuklara ders vermesi gibi etkinlikler 

sayılabilir. 

 Yapacağı görevler iki seçenek halinde sunulmalı ve gencin kendisinin seçmesi 

sağlanmalıdır. 

 Yaptırım süreci sonunda genç izlenmeli, aralarda görüşme yapılmalı ve durumu 

hakkında bilgi alınmalıdır. 
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 Eğer yaptırım sürecine uymadıysa veya uysa bile olay tekrarladıysa disiplin kuruluna 

sevk edilmelidir. 

 

Yaptırım süreci çocuğu kazanmak için, yaptığı davranışlardan prim kazanmasını engellemek 

içindir.  

 

Bir başkasının gencin madde kullandığını söylediği durumda gence yaklaşım 

 

 Gencin durumu izlenmeli, bunu ileten kişinin amacı ve bilginin doğruluğu 

araştırılmalıdır.  

 Böyle bir duyum olduğu gence iletilmeli, ancak kimin söylediği hakkında bilgi 

verilmemelidir. 

 Görüşme yapılırken, rehber danışman gencin yanında olduğunu hissettirmeli, bir 

başkasının duyması veya devreye girmesi sonucu ortaya çıkacak olumsuz durumları 

engellemek için onunla görüştüğünün altını çizmelidir. 

 Neden kendisi hakkında böyle söylentilerin ortaya çıktığı birlikte tartışılmalıdır. 

 Çocuğun yararı ve kullandığı düşünülen maddenin hayatı tehdit edici olup olmadığı 

değerlendirilmeli, buna göre aile veya okulun bilgilendirilmesine karar verilmelidir. 

 Bu bilgiyi ileten taraflara, okulun kurallarına uygun müdahalelerin yapıldığı ve 

izlemenin devam ettiği hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. 

 

Gencin kendisi madde kullandığını söylediği durumlarda gence yaklaşım 

 

 Bunun paylaşmasının yararlı olduğu iletilmeli ve davranışı takdir edilmelidir. 

 Kısa müdahale uygulanmalıdır.  

 Genç müdahaleye uyumlu ise, çocuğun yararı ve kullandığı düşünülen maddenin 

hayatı tehdit edici olup olmadığı değerlendirilmeli, buna göre aile veya okulun 

bilgilendirilmesi, gencin disipline sevkine karar verilmelidir. 

 

Okula alkol veya madde etkisi altında gelinme durumunda yaklaşım 

 

 Önce ayılması beklenmeli, korunmalı bir yerde gözlenmeli, gerekli durumlarda acil 

tıbbi yardım istenmelidir. 

 Olayı takip eden günlerde, yaptırım süreci başlatılmalıdır. 

 Tedavi veya dışarıdan destek konusuna ihtiyacı olup olmadığı değerlendirilmeli ve 

gerekli girişimler yapılmalıdır. 

 Durum tekrarlıyorsa, disipline sevk edilmelidir. 

 

Okulda madde kullanımı veya bulundurma durumlarına yaklaşım 

 Genç, yaptırım sürecine alınmalı, durum tekrarlarsa disipline sevk edilmelidir. 

 Disipline sevk yanında polise bildirme seçeneği de gözden geçirilmeli, olayın 

durumuna, gencin özelliklerine ve bulunan madde miktarına göre karar verilmelidir. 

Bu konuda genç, yaptırım süreci içerisinde bilgilendirilmelidir. 

 

Sigara kullanımına yaklaşım 

 

 

Sigara kullanan gençlere de benzer yaklaşımda bulunmak yararlıdır. Öncelikle yaptırım 

uygulanması daha sonra disipline sevkleri uygundur.  
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Üstü başı sigara kokan, sigara içtiğine ilişkin bulgular olan ama ispatlanamayan durumlarda 

da önce sözlü uyarıda bulunarak, okul kuralları üçüncü şahıs diliyle anlatılmalıdır. Durum 

tekrarlıyorsa, yaptırım sürecine girilmelidir. Durum yine tekrarlarsa, bu durumda disipline 

sevk yapılmalıdır. 
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MADDELER VE ETKİLERİ 
 
 
 

 
 

 

ALKOL 

Bedensel Etkiler 

Yüksek Tansiyon, Karaciğer hastalıkları – siroz,  

Yorgunluk – enerji azlığı, Mide ülseri– gastrit (mide iltihabı),  

Kilo alımı, Beyin hasarı 

 

Ruhsal Etkiler 

Depresyon, Kaygı ve stres, Cinsel işlev bozuklukları, Öfke 

Aile, iş, sosyal çevrede sorunlar, Bağımlılık, Uyku Problemleri 

 

 

 

 

ESRAR 

Akıl hastalığına yol açabilir. Esrar kullananlarda, esrar kullanmayanlara göre şizofreni 
gelişme riski 7 kat daha fazladır. 

Sık ve düzenli kullanıldığı takdirde bağımlılık yapar. 

Esrarın bellek üstüne etkisi çok fazladır. Kişinin düşünme, öğrenme ve sorun çözme yetisini 
azaltır. Bu etkileri özellikle ergenlerde belirgindir. 

Panik atak ve depresyona yol açar 

Uzun süre kullananlarda tembelliğe (demotivasyon sendromu) yol açar 

Alınganlık veya  paranoya yapabilir 

Rahatlayamama, gevşeyememe, uyku bozukluğu görülebilir 

Akciğer kanserine yol açar. 
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SENTETİK KANNABİNOİD  

(bonzai, jamaikan vb): 

 

Bağımlılık hızla gelişir ve şiddetli bağımlılık yapar. 

Öğrenme ve hafıza üstüne kalıcı olumsuz etkileri olabilir. 

Esrardan 14-90 kat daha yüksek etkiye sahiptir 

Ölüme yol açabilir. 

 

  

 

UÇUCU MADDELER  

(tiner, yapıştırıcılar, çakmak gazı vb): 

Beyin üstüne doğrudan toksik (zehirleyici) etki yaptığı için oldukça zararlıdır. 

Öğrenme üstüne olumsuz etkileri nedeniyle gençlerin kullanması sorunu daha da 
artırmaktadır.  Hafıza bozuklukları 

Baş dönmesi ,sersemlik, görme bozukluğu 

Bağımlılık potansiyeli yüksektir. 

Uçucu madde koklayanlarda ani ölümler sıklıkla meydana gelir. Ani ölümler beyin ve kalp 
üstüne olan etkilerinden dolayı ortaya çıkar. 

 

 

 

 

ECSTASY (MDMA, şeker, pıt vb): 

Uykusuzluk ve geçici paranoyaya (aşırı kuşkuculuk) neden olabilir. 

Kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon, sara hastalığı olanların bu maddeyi kullanmaları ciddi 
sorunlara neden olur. 

Diş sıkması, geçmeyen kulak çınlaması 

Çarpıntı, titreme ve iştahsızlık yapabilir 

Aşırı hareketten dolayı su kaybı, beden ısısında aşırı yükselme ölüme yol açabilir. 

Böbrek ve karaciğer üstüne yan etkileri olduğu da bildirilmiştir. 
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KOKAİN 

Burun kanamaları 

Beyin damarlarında tıkanma 

Beyin kanaması 

Cinsel iktidarsızlık 

Migren tipi baş ağrıları 

 

 

 

ROŞ VE BENZERLERİ  

(rohypnol, rivotril-klonazepam vb) 

Solunumun baskılanmasına ve ölüme yol açabilir. 

Alkol ile birlikte kullanıldıkları taktirde bu etkileri daha da artar. 

Hafızada ciddi bozukluklar 

Refleksleri ileri derecede bozduğu için dikkat gerektiren işlerin (araba kullanmak gibi) 
yapılması sakıncalar doğurur. 

Yüksek dozlarda kullanıldıktan sonra aniden kesildikleri zaman sara (epilepsi) nöbetleri 
ortaya çıkabilir. 

 

 

 

EROİN 

Şiddetli bağımlılık yapar. 

Bulantı, kusma, mide spazmları 

Baş dönmesi, kabızlık, diş çürümesi 

Solunum bozukluğu ve ölüm 

Cinsel istek azalması 
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HALÜSİNOJENLER (LSD, magic mushroom vb) 

Bulantı, kusma 

Paranoya, psikoz 

Panik atak 

Yüksek tansiyon, çarpıntı 
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BAPİRT ÖLÇEKLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 
 

 

 

 
Ergenlerde alkol ve madde kullanım risk düzeyini saptamak çeşitli zorluklar taşımaktadır. 
Aslında ergenlerin alkol veya madde kullanması tümüyle sakıncalıdır. Ancak ergenlerin belli 
düzeyde alkol veya madde kullandıkları da bir gerçektir. Bu nedenle hangi düzeyde 
kullanımın ergenler için sorun yaratacağını da saptamak gereklidir.  
 
Alkol kullanım düzeyi ile yapılan çalışmalarda AUDIT-C ölçeğinde 3 puan alınmasının 
yüksek riskli olarak değerlendirilmesi için yeterli olduğu bildirilmiştir. BAPİRT-ergen alkol 
ölçeği de, bu ölçeğe uygun olarak geliştirilmiştir.   
 
BAPİRT-ergen madde ölçeği, alkol gibidir ama madde kullanımını değerlendirmede 3 veya 
daha üstünü değil 2 veya daha üstünü risk olarak değerlendirmeye aldık. Yapılan 
araştırmalarda ayda bir kullanım hafif-orta, haftalık kullanım ise yüksek risk olarak 
değerlendirilmektedir. Ülke koşullarında ayda bir uyuşturucu madde kullanımının risk 
oluşturabileceği düşünülmüştür. 
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