
UYUŞTURUCU KULLANAN BİRİNİ  
NASIL TANIRIZ? 

UYUŞTURUCUYU VE  
BAĞIMLILIĞI TANIYALIM! 

EVLATLARIMIZI KURTARALIM!

UYUŞTURUCUYA KARŞI 
UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ   

KOMİTELERİ’NDEKOMİTELERİ’NDE  
ÖRGÜTLENELİM!

www.youtube.com  /channel/UCXN_RDSg0fVq4pdnJg1REKw



 
- Gözlerinde kızarıklık 
- Göz bebeklerinde büyüme 
- Göz altlarında morarma-ka-
rarma 
- Hızlı, ani kiko kaybı 
- Uyku bozukluğu (çok fazla 
uyuma ya da uyuyamama)  
- Burun kanaması  
- Yürürken denge kaybı 
- Vücudunun çeşitli yerlerinde 
yara  
- Normalin dışında bir ağız ko-
kusu  
- Vücudunda, ellerinde ani tit-
remeler, titremeleri durdura-
mama 
- Unutkanlık 
- Konuşmada yavaşlık (ağızının 
içinde geveleyerek konuşmak) 
- İştahsızlık  
- Mutsuzluk  
- İçine kapanma 
- Kas ve kol ağrıları  
- Sürekli yorgunluk hissi 
- Baş dönmesi  
- Aşırı yemek yeme isteği (fazla 
yemek)  
- Burun ve gözde akıntılar  
(burunda sanki grip gibi, gözde 
ise göz nezlesi gibi) 
- Saç dökülmesi

UYUŞTURUCU ÇOCUKLARIMIZDA   
NE TÜR FİZİKSEL ETKİLER  

YARATIR?
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Anne-Babalar, Uyuşturucuyla ve Bağımlılıkla  
Mücadele Edebilmek İçin Bilgi Sahibi Olmalıyız.  
 
Anne-Babalar, Çocuklarımız Uyuşturucu Bağımlısı Olmadan Kurta-

rabilmek İçin Bilgi Sahibi Olmalıyız.  
 
- Anneler, babalar evlatlarımızın hayatını mahveden, onları bir çukurun, pisliğin 

içerisinde yok eden, yavaş yavaş öldüren uyuşturucuya karşı nasıl önlem alırız? 
 
- Uyuşturucunun kişide yarattığı fiziksel ve ruhsal etkileri bilmeden uyuşturu-

cuya karşı mücadele edemeyiz!  
 
- Çocuklarımızı uyuşturucu illetinden kurtarmanın ilk yolu onları tanımaktır!  
 
- Anne, babalar olarak uyuşturucunun yarattığı etkileri bilirsek ve gözlemlersek 

erken teşhis koyup daha geç olmadan, çocuklarımız bağımlı olmadan müdahale 
edebiliriz! 

4

UYUŞTURUCU KULLANAN BİRİNİ  
NASIL TANIRIZ? 

UYUŞTURUCUYU VE  
BAĞIMLILIĞI TANIYALIM! 

 EVLATLARIMIZI KURTARALIM!



UYUŞTURUCUNUN YARATTIĞI ETKİLER NELERDİR? 
 
Uyuşturucu kullanımı kişide iki türde kendini belli eder. 

1. Fiziksel Belirtiler.  
2. Psikolojik Belirtiler.  
 
Nedir Fiziksel Belirtiler;  
 
Uyuşturucu Çocuklarımızda Nasıl Fiziksel Değişiklikler Yaratır?  
- Gözlerinde kızarıklık 
- Göz bebeklerinde büyüme 
- Gözaltlarında morarma-kararma 
- Hızlı, ani kilo kaybı  
- Uyku bozukluğu (çok fazla uyuma ya da uyuyamama)  
- Burun kanaması  
- Yürürken denge kaybı 
- Vücudunun çeşitli yerlerinde yara  
- Normalin dışında bir ağız kokusu  
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EVLATLARIMIZIN UYUŞTURUCU 
MADDE KULLANIP KULLANMADIĞINI  

NASIL ANLARIZ?  
KULLANAN BİRİNİ NASIL TANIRIZ? 

UYUŞTURUCUYU VE BAĞIMLILI  
TANIYALIM!



- Vücudunda, ellerinde ani titremeler, titremeleri durduramaması 
- Unutkanlık 
- Konuşmada yavaşlık (ağızının içinde geveleyerek konuşmak) 
- İştahsızlık  
- Mutsuzluk  
- İçine kapanma 
- Kas ve kol ağrıları  
- Sürekli yorgunluk hissi 
- Baş dönmesi  
- Aşırı yemek yeme isteği (fazla yemek)  
- Burun ve gözde akıntılar 
- Saç dökülmesi  
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Anne Babalara Düşen Çocuğunu Tanımaktır!  
Anne-Babalar “kendi doğurduğumuz çocuğu tanımayacak mıyız” demeyin, “hastadır 

geçer, soğuk almıştır, griptir, morali bozuktur” demeyin. Çocuklarımızı gözlemlemeliyiz. 
Bu belirtilerden herhangi biri sizin de kızınızda ya da oğlunuzda varsa, daha dikkatli ol-
malısınız. Fakat ilk yapmamız gereken "emin olmak" belirtilerin bir tanesi değil, birçoğu 
sizin çocuğunuzda kendini gösterebilir. Fakat yalnızca uyuşturucunun kişide yarattığı fi-
ziksel etkilerle tanıyamayız.  

Çocuğumuzun burnu kanayabilir, burnu aktığında “griptir” diye düşünebiliriz, gözleri 
aktığında “nezledir” diye düşünebiliriz, başı döndüğünde “acaba yemek yemedi mi” diye 
düşünebiliriz, yorgun olduğunda “uyumadı mı dün gece” deriz. Bunun gibi belirtilere başka 
nedenler isimler bulabiliriz. 

“Bizim çocuğumuz kullanmaz, bizde böyle şeyler olmaz” demeyin! Sizin de çocuğunuz 
uyuşturucuya başlayabilir, sizin de çocuğunuz bu bataklığa düşebilir. Tanımalı ve erken 
teşhis koymalıyız. 

 
 
Nedir Psikolojik Etkiler? 
  
Uyuşturucu Çocuklarımızda Nasıl Psikolojik Etkiler Yaratıyor? 
- Bir konuda yoğunlaşamama, sizin anlattığınızı anlamama 
- Mutsuzluk 
- Ani duygu değişiklikleri (hızla sinirlenip, aşırı gülme, ani ve aşırı tep-

kiler verme)  
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- İsteksizlik (hiçbir işi yap-
mama) 

- Kendine güvensizlik (ya-
pamam, başaramam diye dü-
şünme) 

- Her hangi bir işi yapabile-
ceğine, başarabileceğine karşı 
inançsızlık  

- İçine kapanma (çok fazla 
konuşmama, belirli insan-
larla, kendi uyuşturucu arka-
daş çevresiyle konuşma) 

- Çok konuşmak (uyuşturucudan önce kriz anlarında, henüz bağımlı 
değilken "gizli kriz" anlarında çok konuşup, gülmek, kızmak, yüksek 
sesle konuşmak, müdahaleci olmak) 

- Sinirlilik 
- Küfür etme, anneye babaya karşı saygısızlık 
- Herkesi ve her şeyi boş veren bir tavır 
- Sorumluluk almamak 
- Bencillik  
- Geleceğe dair umutsuz, moralsiz olmak  
- Nedensiz sinirlenme, gülme, bağırma 
- Herhangi bir sebebi olmaksızın korkuya kapılma 
- Saldırganlık  
- Kendini odaya kitleme, odasının kapısını kitleme 
Uyuşturucu gençlerimizde psikolojik olarak bu etkileri yaratıyor.  
 
Bağımlılıkla mücadele edebilmek için bilgi sahibi olmalıyız. Uyuşturucu bağımlılığının 

ne olduğunu, etkilerini, kişinin beyninde, bedeninde yaptığı değişiklikleri, kişinin psiko-
lojisini, düşünce ve davranışlarını anlayamazsak, uyuşturucu bağımlılığına karşı mücade-
lemizden sonuç alamayız. Bunun için uyuşturucu bağımlılığı konusunda var olan bilgilere 
en azından asgari düzeyde de olsa sahip olmalıyız. Denetlemek, gözlemlemekten kastetti-
ğimiz dikkattir. Çocuklarımızın davranışlarına, hal ve hareketlerine karşı daha duyarlı ve 
dikkatli olmalıyız. Fiziksel ve Psikolojik etkilerin yanı sıra bir de çocuğunuzun uyuşturucu 
kullanıp kullanmadığını anlamak için hastanelerde test yaptırabilirsiniz.  

Geçtiğimiz 3 ay içinde uyuşturucu madde kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek müm-
kündür.   
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Yaptıracağımız testin adı; 
“PDT-90 Saç Testi” 
Peki, Nasıl Yapacağız PDT-

90 Testini? 
  
1. ADIM: SAÇ NUMUNE-

SİNİ ALIN 
Saç numunesini doğrudan baştaki saçtan alın. Saç fırçası gibi başka yerlerden nu-

mune alınması tavsiye edilmez, zira buralardaki saç tellerinin amaçlanan kişiye ait 
olduğu garanti edilemez. 

 
2. ADIM: SAÇ NUMUNESİNİ GÖNDERME 
 
Kestiğiniz saçı korumak için önce bir poşetin sonra bir zarfın içine koymalısınız 

ve aşağıdaki adrese posta ile gönderin: 
Asist İç ve Dış Ticaret A.Ş. Bayraktar Bulvarı Kule Sokak No: 25/3 Şerifali Üm-

raniye 34775 İstanbul - Türkiye  
 
3. ADIM: SONUÇLARI ALIN 
  
www.PDT90results.com internet sitesine girerek sonuçları alın. Sonuçları almak 

için lütfen PDT-90 Kod Kartında bulunan numarayı hazırlayın. 
 
İdrar Testi Yapılarak Uyuşturucu Kullanımı Öğrenilebilir.  
Peki Nasıl?  
Uyuşturucu maddeler idrarda belirli sürelerde kalır. Örneğin esrar ve eroin 4 gün, 

ecstasy ve kokain 1 gün. Bu nedenle İdrarda maddenin bulunmayışı o kişinin madde 
kullanmadığı anlamına gelmez. 
Testin negatif çıkması belirli 
sürede (3 ay içinde) o uyuştu-
rucu maddenin kullanılmadığı 
anlamına gelir. İdrar testlerinin 
düzenli ve belirsiz zamanlarda 
tekrarlanması gerekir. 

Saç testi daha kesin sonuçlar 
veren bir test. Kişinin son üç ay 
içinde uyuşturucu kullanıp kul-
lanmadığını net olarak gösterir. 
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- Son zamanlarda okulda sorun ya-

şıyorsa, 
- Okula ve derslere karşı ilgisinde 

azalma varsa 
- Ders başarısında düşme varsa 

- Dikkatinde azalma varsa 
- Performans kaybı varsa 
- Okul dışındaki aktivitelere (hobiler, spor vb.) karşı ilgisinde azalma 

varsa 
- Arkadaşlarından veya öğretmenlerinden şikâyetler geliyorsa 
- Son zamanlarda harçlığı yetmiyorsa veya para kaybettiyse 
- Evden değerli bir eşyanın eksildiği olduysa 
- Arkadaşlarından borç para aldıysa 
- Hırsızlık 
- Son zamanlarda kendini dış dünyadan izole ettiğini, içine kapandığını, 

şüpheli davrandığını düşünüyorsanız 
- Alkol ve uyuşturucuyla ilgili müziklere, gruplara, posterlere karşı ilgi 

artması 
- Daha fazla özgürlük talep etmeye başlama, kapıları çarpma, göz kon-

tağı kurmamaya çalışarak konuşma gibi agresif davranışlar 
- Arkadaş grubunda veya her zaman takıldığı mekânlarda değişiklik 
- Son zamanlarda göz damlası, gözyaşı sıvısı kullanmak (gözlerindeki 

kızarıklığı saklamak için. 
Çocuklarımızın yaşamındaki değişiklileri takip etmeliyiz. Liselilerde bu 

belirtiler aynı zamanda yaşadıkları ergenlik sürecine de özgü kendini belli 
eden belirtilerdir. O yüzden liselilerde uyuşturucuyu fark etmek anne ba-
balar için daha zordur.  Liselilerde erken teşhis, gerek onların sağlığı ge-
rekse de psikolojileri için daha önemlidir. Çünkü yaşları gereği fiziki 
olarak bünyeleri yetişkin bir bireye göre daha dayanaksız ve güçsüzdür. 
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LİSELİ GENÇLİĞİN 
UYUŞTURUCU  
KULLANDIĞINI 

NASIL ANLARIZ! 







Anne-babalar bilmeliyiz ki ülkemizde 
uyuşturucu kullanım oranı binler, yüzbin-
ler ve milyonlar kadar. 

Uyuşturucu kullanım oranı  
şöyledir;  
15 yaş altı %11 
15-19 yaş arası %39  
20-24 yaş arası %30  
25-39 yaş arası %11 
45-65 yaş arası %10  

Her 100 gençten 23'ü uyuşturucu kullanıyor. Çocuğunuzun da 24. kişi 
olmaması için erken teşhis koymalıyız.  

Her anne-baba çocuğuna güvenir, fakat uyuşturucuya başlayan kişi zaten önce hemen 
bağımlı olmaz. Önce bir deneme yapar fiziksel ve psikolojik etkilerde kendilerini bu de-
nemelerde gösterir. Sonrasında ikinci, üçüncü kez kullanırlar ve zamanla "ben bağımlı 
olmam" dedikleri yerde bağımlı olurlar. Anne ve babalar olarak size düşende çocuklarımız 
uyuşturucunun bağımlısı olmadan onlardaki farklılıkları değişimleri fark ederek müdahale 
etmek.  

 Emniyetin raporuna göre Türkiye’de 2017 yılında; 
- 20 bin kilo eroin 
- 146 bin kilo esrar 
- 845 kilo kokain 
- 241 kilo metamfetamin 
- 3.7 milyon ecstasy 
- 12.9 milyon da captagon yakalanmıştır. 

14

Emniyetin raporuna göre Türkiye’de 2017 yılında; 
- 20 bin kilo eroin 
- 146 bin kilo esrar 
- 845 kilo kokain 
- 241 kilo metamfetamin 
- 3.7 milyon ecstasy 
- 12.9 milyon da captagon yakalanmıştır.

“BİZİM ÇOCUĞUMUZ KULLANMAZ” DEMEK, 
ERKEN TEŞHİSLE MÜDAHALE EDEMEMEK  

ÇOCUKLARIMIZ BAĞIMLI DEĞİLSE DE  
ZAMANLA BAĞIMLI HALE GELMESİ DEMEKTİR!



Uyuşturucu, yaşadığımız mahallerde, 
okullarımızın önünde çetelerle birlikte her 
yerde.  Uyuşturucuyu geç farkederiz 
çünkü; " bizim çocuklarımız yapmaz, kul-
lanmaz, onların öyle şeylerde işi olmaz" 
diye düşünürüz. Hayır, ülkemizde uyuştu-
rucu tonlarla yaygınlaştırılmışken "bizim 
çocuğumuz uyuşturucu kullan-
maz" demek, onları kendi 
haline bırakmaktır. 
Uyuşturucu kullanı-

yorsa bu düşünce onları 
bağımlı değilken zaman 
geçtikçe bağımlı hale getirir. 
Uyuşturucuyu tedavide ailelerinin 
rolleri başlangıçta uyuşturucu bağımlılı-
ğını anlamaktır. Herhangi bir hastalığın 
erken teşhisi gibi, örneğin mide rahatsız-
lıklarını erken teşhisini düşünelim ya da 
kanserin henüz ilk aşamada teşhis edilme-
sini düşünelim, uyuşturucu bağımlılığının 
teşhisinin de erken yapılması, onun teda-
visinin de erken yapılmasını sağlayacak-
tır. 

Çünkü, yakınlarını, çocuklarını en ya-
kından tanıyan ve en çok zaman geçiren, 
günlük yaşamına vakıf olan ve günlük ya-
şamını takip edebilecek olan, alışkanlık ve 

davranışlarındaki değişiklikleri, kişiliğin-
deki değişiklikleri, arkadaş çevresindeki 
değişiklikleri hızla anlayabilecek olanlar 
aileleridir.  Siz onlarla aynı evin içinde ya-
şamı paylaşanlarsınız. Her gün sabah 
kahvaltısında, akşam yemeğinde bir arada 
olanlarsınız, kızı-oğlu işten geldiğinde ona 

kapıyı açan annesidir, oğluyla birlikte 
maç izleyen babasıdır, kızına 

yemek yapmayı öğreten, evi 
birlikte temizleyen annesidir. 
O yüzden onları siz tanırsı-
nız. “Bizim çocuklarımız 
yapmaz, onların aklı ba-
şında, biz onlara güveniyo-

ruz” diye 
düşünmemelisiniz.  
Evde belirli saatler kalan ço-

cuklarımız içinde  "asla kullanmaz" 
diyemeyiz.  

Çünkü gününün büyük çoğunluğunu ne-
rede nasıl geçiriyor bilmiyoruz, neler ya-
pıyor bilmiyoruz. Çocuklarımızın 
uyuşturucu kullanıp kullanmadığını anla-
mak için, bağımlı olup olmadıklarını anla-
mak için daha fazla paylaşım içerisinde 
olmamız gerekir. 

Onlar bizim evlatlarımız, bu düzenin 
pisliği içerisinde besleyip büyüttüğümüz, 
gece gündüz onlar için çalıştığımız evlat-
larımız.  

Uyuşturucu kullanmaları, bağımlı ol-
maları öncelikle onların suçu değildir.  
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AİLELERİN UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞININ  
TEDAVİSİNDE YERİ NEDİR?

AİLELER UYUŞTURUCUYU ERKEN  
TEŞHİS ETTİKLERİNDE  

NE YAPMALILAR?



 
Açlık, yoksulluk, okuyamamak, televizyonlardan, filmlerden gördüğü zengin yaşama 

sahip olamamak, aile ile yaşanan sorunlar, arkadaş çevresi, ilgisizlik, sevgisizlik bunlar 
gibi birçok neden gençlerimizin uyuşturucu kullanmasına, bağımlı hale gelmesine neden 
oluyor. Açlığı yoksulluğu adaletsizliği ortadan kaldırmadıkça daha çok gencimiz uyuştu-
rucu bataklığına düşecek! Uyuşturucu bağımlısı olmak onların değil bu adaletsiz düzenin 
suçudur. 

 
Uyuşturucu Kullanan Bir Beyin Düşünemez, Sorgulayamaz Ve Üretmez.  
Ülkemizde açlık, yoksulluk, her gün katlanarak gelen zamlar, okullarda paralı eğitim 

var. Ve uyuşturucu ile uyuşmuş beyinler kendi yaşam hakkının elinden alınmasına, temel 
hak ve özgürlüklerine yönelik saldırılara karşı duyarsız kalır, çünkü uyuşturucunun beyinde 
yarattığı etki  ile zaten düşünemez hale gelirler. Uyuşturucu devlet tarafından insanların 
sağlığını hedef alarak yaygınlaştırılıyor. Uyuşturucu halkımızın düşünmesine, açlığın, 
yoksulluğun nedenini sorgulamasına izin 
vermiyor.  

Bir ülkenin gençliğidir geleceği yaratacak 
olan. Ülkemizdeki açlığa, yoksulluğa son vere-
cek olan da ülkemizde gençliktir. Uyuşturucuyu 
AKP faşizmi, polisleri ve polis işbirlikçisi çete-
leriyle yaygınlaştırıyor, çünkü, korkuyorlar yok-
sul mahallelerde halk çocuklarının örgütlenip 
adalet istemesinden, hakkını aramasından kor-
kuyorlar.  
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UYUŞTURUCU EVLATLARIMIZIN  
KİŞİSEL SUÇU DEĞİLDİR! 

EMPERYALİST SÖMÜRÜ VE TALAN  
DÜZENİNİN ÜRETTİĞİ HASTALIKTIR!



Uyuşturucu Bilinçli Bir  
Politikadır Çünkü; 
 
Uyuşturucu emperyalizm tarafından 

dünya halklarını uyuşturmak ve yönet-
mek için, işbirlikçi AKP faşizmi tarafından 
ülkemizde halkımızı yönetmek için kulla-
nılan bir araçtır.  

Uyuşmuş hiçbir beyin ülkemizde sömürü 
gerçeğini, ülkemizde faşizm gerçeğini göre-
mez. Hastanelere gidiyoruz, acil bölümünde 
saatlerce bekliyoruz, tedavi olabilmek için 
devlet hastanelerinde bile yüklü miktarda pa-
ralar ödemek zorunda kalıyoruz, parası olma-
dığı ya da yetmediği için halkımız tedavi 
olamıyor. Okula “kayıt parası" adı altında 3.000 lira para istiyor okul idareleri.  

Elektriğe, suya katlanarak zam geliyor, yumurtanın tanesi 75 kuruş, bir annenin, bir ba-
banın çalışma saatleri ile aldığı para birbirini karşılamıyor.  

Yaşadığımız bütün sorunların, yoksulluğun sebebi AKP iktidarıdır. Onlar kendilerine sa-
raylar yaptırırken bizim çocuklarımız uyuşturucu bataklığında can veriyor. Halk ve halk 
çocukları sesini çıkartmasın, 12 saat çalışsın, 4 kişilik bir aileyi asgari ücretle geçindirsin, 
gerekirse her gün sadece simit yesin diyorlar. Uyuşturucu halkımızın, halk çocuklarının 
gözlerini bağlayan, dilini lal eden, hareketsiz bırakan bir zehirdir.  

- 2006 yılında Türkiye’de tedavi merkezlerine başvuranların sayısı 1.417 iken, 2017 
yılında bu sayı yaklaşık 9 kat artarak 12 bin 501'e çıkmıştır. 

- AKP iktidarında madde kullananların nüfusa oranı %6 artmıştır.  
- 2000'den 2016'ya madde kaynaklı ölüm oranı %20 artmıştır.  
- Sadece son 3 yılda madde bağımlılarının sayısı %20 artmıştır. 

- Madde kullanımında, ilk kullanım yaşı 10'a kadar inmiştir. 
 - Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Dairesi'nin madde kullanımıyla 

ilgili verilerine göre, madde kullanımı nedeniyle gerçekleşen ölümlerde Türkiye, Avru-
pa'da birinci sıradadır.  

- Aşırı doz ölüm vakası, 2006 yılında 56 iken, 2016 yılında büyük bir artış ile 920 olarak 
kayıtlara geçmiştir. Ülkemizde uyuşturucuya bağlı ölümlerde, Bonzai'den kaynaklı ölüm-
ler ilk sırayı almaktadır. 2017'de Bonzai kullanımından ötürü en az 500 kişi hayatını 
kaybetmiştir. 

- 2012-2017 yılları arasında Bonzai kullanımı 15 kat artmıştır. Artışın temelinde kolay 
erişim ve düşük maliyet faktörleri yatmaktadır. 

Uyuşturucu kullanan bir beyin ne ülkemizde yaşananları ne de kendi bağımlılığını dü-
şünemez, düşünse bile kalıcı bir çözüm yolu bulamaz. 
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- AKP iktidarı döneminde uyuşturucu kullanım oranı yüzde 800 arttı. 
- AKP’nin 17 yıllık iktidarında uyuşturucudan ölüm oranı yüzde 1.833 

arttı. 
Uyuşturucu halkı uyutuyor ve sorgulamayan insan tipleri haline getiriyor. Uyuşturucunun 

verdiği huzur ve mutluluk duyguları halk çocuklarının kapitalizmin ahlaksızlıklarını gör-
mezden gelmesine sebep oluyor. Halkı kendi değerlerinden koparıp yozlaştırıyor. Cahil bı-
rakıyor. Halk çocuklarını zehirliyor. İdeolojik olarak da dört yanından kuşatıyor ve kendi 
istediği gibi şekillendiriyor. Aynı şekilde yozlaştırma da faşist devletlerin halkı yönetmesini 
kolaylaştıran yöntemlerden biridir. Emperyalizm ve işbirlikçileri, faşist iktidarlar, halkları 
yozlaştırarak, devrimci dinamiklerini öldürerek, sömürü ve zulüm düzenlerine daha kolay 
boyun eğilmesini sağlarlar. Uyuşturucu kullanımının bu kadar yaygın olması ve bizzat başta 
ABD olmak üzere emperyalist devletler eliyle organize edilmesi, ülkemizin emperyalizmin 
işbirlikçisi olduğu, emperyalizm tarafından sömürüldüğünün kanıtıdır. 
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17 YILLIK AKP İKTİDARI BOYUNCA 
UYUŞTURUCU %800 ARTMIŞTIR! 

Uyuşturucu kullanım oranı  
şöyledir;  
 15 yaş altı %11 
15-19 yaş arası %39  
20-24 yaş arası %30  
25-39 yaş arası %11 
45-65 yaş arası %10



 
Mahallelerimizde Uyuştu-

rucu Çeteler Tarafından  
Bilinçli Bir Şekilde Satılıyor, 

Çocuklarımızı Zehirliyorlar; 
Peki Nasıl?  

Mahaller çocuklarımızın doğup büyüdüğü, 
sokaklarında oynadığı, okula gidip geldiği, 
tekstilinde çalıştığı, komşularımızın olduğu, 
dayanışmanın ve yardımlaşmanın olduğu 

yerlerdir. Önce mahallemizin gençleri uyuşturucu bataklığına düşüyor, sonra uyuşturucu 
elde edebilmek için torbacı oluyorlar, daha sonra "kolay ve hızlı para kazanmanın" için çe-
teleşiyorlar. Ve mahallemizin uyuşturucu kullanmayan gençlik çevresi içerisinde "bir kere 
dene", "bizden olsun", "bir kereden bir şey olmaz korkma", "kafanı dağıtırsın", "ne derdin 
varsa unutursun" diyerek ilk denemeyi yaptırıyorlar. Fakat uyuşturucunun bağımlılık gücü 
çok fazla. “Bir kereden bir şey olmaz” diyerek kullanan kişi sonra ikinciyi, üçüncüyü daha 
fazlasını istiyor, birde bakıyoruz ki çocuklarımız uyuşturucu bağımlısı olmuş. Çeteler bi-
linçli bir şekilde uyuşturucuyu yaygınlaştırıyor, çünkü mahalle gençliği çeteler için serma-
yedir, mahallelerimiz çeteler için pazar yeridir. Kolay ve hızlı para kazanmanın yolu, kişileri 
uyuşturucuya bağımlı hale getiriyor.  
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Uyuşturucu kullanan insanlarımıza yardımcı  olmalıyız. Uyuşturucu bağım-
lısı insanlarımızı suçlamak, onları küçümsemek ya da aşağılamak doğru de-
ğildir. Böyle davrandığımızda evlatlarımız bizden uzaklaşır. 

 
- Bağırmak 
- Dövmek 
- Eve kapatmak-kitlemek 
- Sürekli tartışmak 
- Onu rencide etmek 
- Hakaret etmek 
- Ondan utanmak 
- Parasını, harçlığını kesmek 
- Eve almamak, evden kovmak 
- Evde yemek, su vermemek 
- Başkalarının çocuklarıyla "onlar  
daha  iyi" diye kıyaslamak 
- Başkalarının hayatlarını örnek vermek 
 
Bu davranışlar uyuşturucu bağımlısı kişide iradesizlik yaratır.  
Uyuşturucu bağımlılığına yakalanmış kişide bu tür davranışlar ona kendisini 

aşağı ve değersiz hissettirir. Bu onu güçlendirmez, daha da iradesini zayıflatır, 
kendine güvenini iyice yitirmesine neden olur ve uyuşturucuyu bırakma sü-
recine bir katkıda bulunmaz. Uyuşturucu kullanan çocuğumuza, yakınlarımıza  
karşı onları dışlayan, onlara şiddet uygulayan bir tavırla onları uyuşturucudan 
kurtaramayız. Döverek, hakaret ederek onları uyuşturucudan kurtarama-
yız, aileleri olan bizlerden uzaklaşırlar. Böylesi davranışlarla onların sorunla-
rını, bağımlılıklarını çözemeyiz. 
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UYUŞTURUCU KULLANAN YAKINIMIZA,  
ÇOCUĞUMUZA KARŞI NASIL DAVRANMALIYIZ?

AİLELER ÇOCUKLARINI UYUŞTURUCUDAN  
KURTARMAK İÇİN YARDIM ETMELİ,  

ONLARI DİNLEMELİ VE ANLAMALILAR.  
BAĞIMLI OLAN ÇOCUKARININ  

KARŞISINDA DEĞİL, YANLARINDA OLMALIYIZ! 



 
Aileler Her Şeyden Önce Çocuk-

larını Dinlemeliler, Onları Anlama-
lılar! 

 
Karşılarında kendi-

sini konuşturmayan, 
sürekli bağıran bir 
anne-babayı bırakın 
uyuşturucu bağımlısı 
olanları hiç kimse is-
temez. Anne-babalar 
olarak gözlerimizin 
önünde çocuklarımı-
zın yok olup gitmesini 
istemiyorsak onları 
dinlemeli ve anlama-
lıyız.  

Anne-babalar ev-
latlarının iradesini 
güçlendirmeliler. Bu 
tür davranışlar onların iradesini kırar ve ken-
dine güvenini iyice yitirmesine neden olur. 
Saatlerce konuşabilirler, sizi suçlayabilirler, 
tek tek nedenlerini anlatabilirler, kendile-
rince uyuşturucunun meşruluğunu savuna-
bilirler, anlattıklarının hepsi yalanda olabilir. 
Fakat anne ve babalar öncelikle evlatlarını 

dinlemeli. Onların psikolojilerini anla-
maya çalışmalılar.  Çocuklarına karşı her 
zamankinden daha ilgili ve sevgili davran-
malılar. Uyuşturucunun yarattığı fiziksel 

sağlık sorunlarına 
karşı duyarlı olmalı 
ve tedavi ettirmeliler. 
Uyuşturucu bağımlı-
ları, zaten bağımlılık-
larından dolayı 
ailelerine karşı utanç 
hissederler, anne-ba-
baların burada yap-
ması gereken 
çocuklarına karşı 
daha samimi olmaları. 
Onlar ne kadar sa-
mimi ve sahiplenici 
olursa çocukları da te-
davi olmada o kadar 

samimi olur.  
 
Çocuklarımızı, uyuşturucu kulla-

nan yakınlarımızı sahiplenmeliyiz.  
Sahiplenmek demek,  onların bağımlılıkla 

yaşadığı bütün sorunlara vakıf olmak ve 
çözüm yolları aramaktır.   
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- Bağırmak 
- Dövmek 
- Eve kapatmak-kitlemek 
- Sürekli tartışmak 
- Onu rencide etmek 
- Hakaret etmek 
- Ondan utanmak 
- Parasını, harçlığını kesmek 
- Eve almamak,  
- Evden kovmak 
 

ÇÖZÜM DEĞİL!



 
Sahiplenmek demek, onları rencide etme-

den anlatmak konuşmaktır. Elbette ki anne-ba-
balar çocuklarına uyuşturucunun kötülüğünü, 
onun bir zehir olduğunu anlatmalılar, fakat bu an-
latım dili sahiplenici olmalı. Bağımlılar anne-ba-
balarının kendileri için korktuklarını, onu 
sevdiklerini ve sahiplendiklerini anlamalılar. Ba-
ğımlı kişi anne-baba ile olan konuşmadan ken-
disinden utanıldığını düşünmemeli. Anne ve 
babalar bilmeliler ki bağımlı olan çocukları her 

söylenilen sözü istediği gibi anlayabilir, sizin anlatmak istediğinizin tam tersini düşünerek 
olumsuz bir anlam çıkartabilir. Bağımlı çocuklarımıza karşı kullandığımız dil sade olmalı. 
Tek tek, tane tane onun anlayacağı şekilde anlatmalıyız. Bizim anlattığımızdan, anlatmak 
istediğimizden başka bir şey çıkarmamalılar.  

Bağımlı kişi anne ve babasını tedavi aşamasında her şeyini paylaşabileceği, bütün so-
runlarına çözüm bulabileceği kişiler olarak görmeli. Bağımlılar en başta anne ve babalarının 
çabalarını görmeli. Her çocuk anne ve babasının nasıl bir hayat yaşadığını bilir. Ve ülke-
mizde yoksulluk oranı %55’dir. Bu demek oluyor ki her iki aileden biri yoksuldur. Ço-
cukları yoksulluk içinde büyümüştür.  

Anne ve babalar açlık ve yoksulluk içinde yaşadıkları yaşamı uyuşturucu bağımlısı ço-
cuklarını bin bir emekle büyütürler ve bağımlılar anne babalarına karşı uyuşturucu bağımlısı 
oldukları için mahcup hissederler. Mahcupluk duygusu onların tedavisinde etkili olabilir, 
fakat kendilerini mahcup hissetmeleri, kendilerini işe yaramaz, geleceğimizi mahvettim, 
beni büyüttüler ben onlara ne yaptım diye düşündürtmemeli. Bu noktada aileler çocukla-
rından maddi, manevi hiçbir imkânlarını esirgememeliler. Ve çocuklarının böylesi dü-
şüncelere kapılmasına yol açacak zeminler hazırlamamalılar.  

 
Anne ve babalar; 
- Uyuşturucu zehrini erken fark edersek tam anlamıyla bağımlı olmaları-

nın önüne geçebiliriz.  
- Erken teşhis koyarsak hızlı tedavi edebiliriz. 
Bu yüzden çocuklarımızı tanımalı, gözlemlemeliyiz. Uyuşturucuya karşı, 

bağımlılığa karşı bilgilenmeli ve öğrenmeliyiz.  
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AMATEM’ler, devletin uyuşturucu üretimin-
deki, satışındaki, yozlaştırmadaki rolünü ört-
menin araçlarından biridir. AKP faşizmi 
uyuşturucuyla mücadele etmiyor, edemez. 
Devletin hiç bir kurumu uyuşturucuyla müca-
dele etmiyor, hastaların tedavi edilmesine bir 
katkı sağlamıyor.  

AMATEM’lere başvuran kişiler aylar son-
raya ancak randevu alabiliyorlar, AMA-
TEM’lere yattıktan sonra da sözde “tedavi 
yöntemleri” ile değil, bağımlılıktan kurtul-
mak, tersine bağımlılıkları artıyor. 

AMATEM’lerde kişiyi bağımlılıktan kurtar-
mak adına elektro şok yöntemiyle bütün hafı-
zasını siliyorlar. Kendi geçmişine dair bir şey 
hatırlamayan kişi bu defa daha fazla psikolojik 
bir bunalım içine giriyor.  
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UYUŞTURUCUYA KARŞI;  
AMATEMLER,  DEVLETİN TEDAVİ  

MERKEZLERİ DEĞİL, 
UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİ  

TEK ÇÖZÜM YOLUMUZDUR!

AMATEM’lere baş-
vuran kişiler aylar 

sonraya ancak ran-
devu alabiliyorlar, 
AMATEM’lere yat-

tıktan sonra da 
sözde “tedavi yön-
temleri” nedeniyle 
değil bağımlılıktan 
kurtulmak, tersine 

bağımlılıkları  
artıyor. 



 
AMATEM'lerde yatakta te-

davi ile şu yöntemler kullanı-
lıyor; 

 
- Kişi de uyuşturucu gibi ba-

ğımlılık yaratan ilaçlar ver-
mek 

- Saatlerce uyutmak 
- 15-20 dakikalık psikolog 

görüşmeleri 
- Elektro şok yöntemi 
 
AMATEM’lerde 1-2 hafta içeri-

sinde vücuttaki uyuşturucu maddeyi temizlerken,  uyuşturucunun beyindi yarattığı hasar, 
beyindeki uyuşturucu kişide sabit kalıyor. Çünkü uyuşturucu maddeler çok hızlı ve güçlü 
bağımlılık yaratıyor. Bugün AMATEM'ler uyuşturucu bağımlılarının tedavi olmaya gidip 
de daha farklı birçok uyuşturucu maddenin ilaç halleriyle tanışıyor ve bağımlı oluyorlar. 
AMATEM'lerde verilen uyuşturucu madde kişide kullandığı ilaca bağımlılık yaratıyor. 
AMATEM'ler uyuşturucu bağımlılığına çözüm değil, uyuşturucu bağımlılığını artırıyor.  

UYUŞTURUCUYLA BAGIMLILIĞA KARŞI TEK 
 ÇÖZÜM YOLUMUZ 
UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİ’DİR! 
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Anne Babalar ; 
- Uyuşturucu zehrini erken 
fark edersek bağımlılığın 

önüne geçebiliriz. 
- Erken teşhis koyarsak  

hızlı tedavi edebiliriz. 
Uyuşturucuya, 

bağımlılığa karşı 
bilgilenmeli ve öğrenmeliyiz.



 

UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİ devrimcilerin, yani bizlerin yoksul mahal-
lelerde uyuşturucuya ve çetelerine karşı halkla birlikte savaşmak için örgütlenme aracıdır.  

UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİ mahallelerimizden çeteleri kovmak ve söküp 
atmak içindir.  

UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİ halkın uyuşturucu  sorununa  çözüm bula-
cağı tek yerdir.  

UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİ polis ve uyuşturucu çetelerinin işbirliğine 
karşı savaşmak içindir. 

UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİ çocuklarımızı zehirleyen çetelere karşıdır.  

UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİ çocuklarımızın hayatını kurtarmak içindir.  

UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİ bağımlıları tedavi etmek içindir.  

UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİ bağımlılığa karşı savaşmak içindir. 

UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİ AKP faşizminin uyuşturucuyla bilinçli ola-
rak yozlaştırma ve beyinleri köreltmesine karşı savaşmaktır. 

UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİ mahallelerimizde dayanışmayı büyütmek 
ve örgütlenmek içindir. 

UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİ anne-babaların göz yaşlarına son vermek 
içindir!  

UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTLERİ örgütlenmek, bilinçlenmek ve uyuşturucuya 
karşı savaşmak içindir. 
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“UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİ” 
TEK ÇÖZÜM YOLUMUZDUR! 

NEDİR UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ  
KOMİTELERİ?



İSTANBUL’DA HER 25 KİŞİDEN 1’İ  
TÜRKİYE GENELİNDE HER 100 KİŞİDEN 9’U 
UYUŞTURUCU KULLANIYOR. 
İLKOKUL ÇAĞINDAKİ HER 100 ÇOCUKTAN 3’Ü 
ORTAOKUL ÇAĞINDAKİ HER 100 ÇOCUKTAN 5’İ 
LİSELERDE HER 100 ÇOCUKTAN 5’İ 
ÜNİVERSİTELERDE HER 100 GENÇTEN 10’U  
UYUŞTURUCU KULLANIYOR! 
UYUŞTURCU KULLANIM YAŞI 10’A KADAR DÜŞTÜ 
HALKIMIZ UYUŞTURCUNUN ESİRİ OLMASIN 
EMPERYALİSTLER VATANIMIZI İSTEDİĞİ GİBİ  
SÖMÜRMESİN DİYE  
UYUŞTURUCUYA KARŞI SAVAŞIYORUZ! 
UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ TV,  
BU SAVAŞIN ÖNEMLİ BİR ARACIDIR! 
İZLEYELİM İZLETELİM! 
HALKIMIZ;  
EMPERYALİZMİN ÖRGÜTLÜ ZEHRİNE KARŞI  
ÖRGÜTLENELİM,  
UYUŞTURUCUYA KARŞI BİRLİKTE SAVAŞALIM,  
KAZANALIM! 

www.youtube.com  /channel/UCXN_RDSg0fVq4pdnJg1REKw



 

 
- Bir konuda yoğunlaşamama, 

sizin anlattığınızı anlamama 
- Mutsuzluk 
- Ani duygu değişiklikleri (hızla si-

nirlenip, aşırı gülme, ani ve aşırı 
tepkiler verme)  

İsteksizlik (hiçbir işi yapmama) 
- Kendine güvensizlik (yapamam, 

başaramam diye düşünme) 
- Her hangi bir işi yapabileceğine, 

başarabileceğine karşı inançsızlık  
- İçine kapanma (çok fazla konuş-

mama, belirli insanlarla, kendi 
uyuşturucu arkadaş çevresiyle ko-
nuşma) 

- Çok konuşmak  
- Sinirlilik-saldırganlık 
- Küfür etme,  
- Herkesi ve her şeyi boş veren bir 

tavır 
- Sorumluluk almamak 
- Bencillik  
- Geleceğe dair umutsuz, moralsiz 

olmak  
- Nedensiz sinirlenme, gülme, ba-

ğırma 
- Herhangi bir sebebi olmaksızın 

korkuya kapılma  
- Kendini odaya kitleme, 

UYUŞTURUCU ÇOCUKLARIMIZDA 
 NE TÜR PSİKOLOJİK ETKİLER  

YARATIR ? 

Sürekli yalnız kalmak 
isterler.

Sürekli paranoyak haldedirler.



“BİZİM ÇOCUĞUMUZ KULLANMAZ” DEMEK,  
ERKEN TEŞHİSLE MÜDAHALE EDEMEMEK  

ÇOCUKLARIMIZ BAĞIMLI DEĞİLSE DE  
ZAMANLA BAĞIMLI HALE GELMESİ DEMEKTİR! 

UYUŞTURUCU EVLATLARIMIZIN  
KİŞİSEL SUÇU DEĞİLDİR! 

EMPERYALİST SÖMÜRÜ VE TALAN  
DÜZENİNİN ÜRETTİĞİ HASTALIKTIR! 

“UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİ”NDE“UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİ”NDE  
ÖRGÜTLENELİM!ÖRGÜTLENELİM!


