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Bağımlılık Nedir?
Bağımlılık, kişiyi biyolojik, psikolojik, sosyal ve çevresel olarak etkileyen kronik bir beyin
hastalığıdır. Sigara, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığı gibi kimyasal bağımlılıkların
yanı sıra teknoloji, yeme içme, alışveriş, kumar bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklar
da insanların hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Bağımlı olan kişi kullandığı bir
madde ya da yaptığı bir eylem üzerindeki kontrolünü büyük ölçüde kaybeder; vaktinin,
enerjisinin ve kaynaklarının çoğunu bağımlı olduğu madde ya da eyleme yatırma
eğilimindedir. Kendisine veya başkalarına zarar verebileceğini biliyor olsa da, bağımlı
olduğu maddeyi kullanma ya da eylemde bulunma isteğine karşı koyamaz. Bağımlılık
sadece bireysel bir sorun olmanın ötesinde kronik ve karmaşık bir toplumsal sorundur.

Bağımlılığı Fark Etmek:
İnsan genellikle bir anda bağımlı olmaz, bağımlılık noktasına doğru adım adım ilerler.
Aşağıdaki adımlar bağımlılığın gelişmekte olduğuna dair önemli
işaretlerdir. Bu işaretlerden bir ya da birden fazlasını kullandığınız bir madde
ya da bir davranışınız için gözlemlediyseniz takip ve kontrol amacıyla bir uzmana
başvurmanız bağımlılığın başlamadan önlenmesi ya da erken
müdahale edilmesi açısından önemlidir.
•

Kullanılan madde miktarının ya da davranışa harcanan zamanın giderek
artması,

•

Kullanılan madde miktarı ya da davranış sıklığı herhangi bir nedenle
azalırsa yada tamamen kesilirse huzursuzluk, kaygı, öfke gibi yoksunluk
belirtilerinin yaşanması,

•

Madde ya da davranışı bırakmaya, azaltmaya dair çabanın sürekli olarak
sonuçsuz kalması,

•

Kişiye ve/veya çevresine fiziksel, ruhsal, sosyal, hukuki problemler oluştur
masına rağmen madde kullanımının ya da davranışın sürdürülmesi,

•

Maddenin ya da davranışın kişinin sorumluluklarını (iş, okul, aile, sosyal
yaşam, kişisel bakım, sağlık vb.) yerine getirmesini kesintiye uğratması,
engellemesi,

•

Madde veya davranış üzerindeki kontrolün kaybı, planlanandan daha
fazla madde kullanımı ya da daha sık/uzun süre davranışta bulunulması,

•

Zihinsel ve/veya fiziksel olarak madde ya da davranışla ilgili olarak uzun
zaman dilimlerinin harcanması,
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BAĞIMLILIK DÖNGÜSÜ

Unutmamalıdır ki, bağımlılık, bırakmalar
ve tekrar başlamalarla süren kronik seyirli
bir beyin hastalığıdır ve en iyi yol beyinde
bu döngüyü hiç başlatmamaktır.
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Madde
Madde bağımlılığı, kişinin bir maddeyi elde etmeye ve kullanmaya yönelik şiddetli arzu ve
ihtiyaç duyulmasıdır. Kişi gün geçtikçe kullandığı maddenin miktarını arttırma
eğilimindedir, maddenin fiziksel ve psikolojik etkilerine karşı duyduğu istek giderek artar.
Bu etkileri arayış hali gün geçtikçe şiddetlenir ve madde kişinin hayatındaki en önemli
nesne/eylem haline gelmeye başlar. (WHO) Madde kullanmaya ilişkin ilk karar çoğu insan
için isteğe bağlıdır, ancak tekrarlanan madde kullanımı, beyinde kişinin madde almaya
direnmesini zorlaştıran değişikliklerine yol açabilir. (APA) Madde bağımlılığı, kısa
zamanda kişiyi alışık olduğu yaşamından ve toplum tarafından kabul gören
davranışlarından uzaklaştırır, çevresiyle uyum içinde yaşama kapasitesini azaltır, birçok
sağlık problemine ve ölümcül olabilecek hastalığa yol açar.

Madde Hakkında Yanlış Bilinenler
“Benim iradem güçlüdür, iradesi zayıf insanlar bağımlı olur, ben bağımlı olmam.”
Herkes bağımlı olabilir. Kişi, iradesi zayıf olduğu için maddeye bağımlı olmaz, bağımlı
olduktan sonra zaman içinde maddeye karşı iradesi zayıflamış bir insan haline gelir.
“Otun (esrarın) bir zararı yok, bağımlılık da yapmaz.”
Doğal olduğu ve bağımlılık yapmadığı düşünülen esrar, ciddi bir ruhsal
bağımlılık riski taşır. Bununla beraber, esrar, diğer maddelere bir geçiş kapısıdır. Yapılan
bazı çalışmalar, esrar kullanımının kişinin diğer bağımlılık yapıcı
maddeleri kullanma ve onlara bağımlı olma potansiyelini arttırdığını
göstermektedir.
“Ara sıra kullanmakla bir şey olmaz.”
Birçok bağımlılık yapıcı madde, ara sıra kullanılsa dahi, fizyolojik ve psikolojik zararlara
yol açar. Bununla beraber, kişi bir defalık ya da ara sıra kullanma niyetiyle başlasa da
hızla maddeye bağımlı hale gelebilir.
Hiçbir uyuşturucu maddenin güvenli ya da sağlıklı bir kullanım şekli yoktur! Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) raporuna göre dünya genelinde yaklaşık 31 milyon kişi
uyuşturucu kullanımına bağlı bozukluklar ya da uyuşturucu bağımlılığı problemi
yaşamaktadır.
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Madde Bağımlılığı Süreci
Madde bağımlılığı süreci merak etmeyle başlar, genellikle kişi “Bir kereden bir şey
olmaz.” diye düşünerek maddeyi kullanma davranışını
gerçekleştirir. Çoğunlukla bu ilk deneme, düzenli kullanım
riskinin önünü açmış olur. Kişi başlarda istediği zaman
madde kullanımını bırakabileceğini düşünebilir, gördüğü ya
da duyduğu bağımlılar gibi olmadığına, onların zayıf karakterli oldukları için maddeyi bırakamadıklarına, kendisinin
farklı olduğuna inanabilir. Kişi zaman geçtikçe madde
kullanımının kendisi için sorunlar oluşturduğunu fark etmeye
başlasa da bağımlı olmadığına, istediği zaman bırakabileceğine dair inancı, onu yardım almaktan alıkoyabilir.
Kişinin hayatı, bağımlı olduğu gerçeğini göz ardı edemeyeceği bir duruma geldiğinde ise
kişi umutsuzluğa düşebilir, madde kullanmayı asla bırakamayacağını, düzelemeyeceğini, artık çok geç olduğunu düşünebilir; bu düşünceler tedaviye başvurmasını
erteletebilir ya da engelleyebilir. Ancak unutulmamalıdır ki bağımlılık farmakolojik ve
psikososyal müdahalelerle tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Bağımlılık yapan başlıca maddeler
1) Alkol

6) Opiyatlar (morfin, eroin, kodein, metadon vb.)

2) Kafein

7) Dinginleştirici, uyutucu ve kaygı gidericiler (diazepam vb.)

3) Kenevir (esrar)

8) Uyarıcılar (amfetamin, ekstazi, kokain vb.)

4) Tütün
5) Uçucular (tiner, benzin, bali vb.)

9) Halüsinojenler (LSD, meskalin, fensiklidin vb.)
10) Diğer bilinmeyen maddeler

Bağımlılıklardan korunmanın en iyi yolu bağımlılık yapıcı maddeyi kullanmaya
hiç başlamamaktır. Doğru zamanda “Hayır” demek gelecekte oluşabilecek
büyük yıkımların önüne geçebilir. Sen de “Hayır” de, geleceğini koru.
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Nikotin
Sigara, nargile, pipo, puro gibi nikotin içeren tütün ürünlerinin kullanımı veya
kullanıldıkları ortamda söz konusu ürünlerin dumanının solunması (pasif içicilik)
zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturur. Tütün ürünlerinin içerisinde
nikotinin yanı sıra, 4000’den fazla kimyasal madde bulunmakta, bu maddelerin 70'ten
fazlası kansere neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) yaptığı araştırmaya
göre tütün ürünleri her yıl 8 milyondan fazla insanın ölümüne yol açmaktadır; bu
ölümlerin yaklaşık 1,2 milyonu pasif içici konumundaki insanlardır.

Tütün Ürünleri Hakkında Yanlış Bilinenler:
“Nargile’nin dumanı suyun içinden geçtiği için zararı ortadan kalkar”
Nargile dumanında karbon monoksit ve ağır metaller gibi ciddi sağlık
problemlerine sebep olabilecek kimyasallar, sigara dumanına oranla çok daha fazla
bulunur. Nargilenin ağızlık (sipsi) kısmının değiştirilmesi tam bir koruma
sağlamadığından ortak kullanımı hepatit, tüberküloz gibi birçok bulaşıcı hastalığın
yayılmasına neden olur.
“Sigara dumanını içimize çekmezsek herhangi bir zararı olmaz.”
Sigara dumanını içinize çekmeseniz de; diş eti hastalıkları, üst solunum yolu
hastalıkları, ağız, dudak, gırtlak kanseri gibi birçok hastalığa neden olur.
“Elektronik sigara zararsızdır.”
Yapılan araştırmalar, elektronik sigaranın içerdiği nikotin ve diğer toksik kimyasalların,
hem içen hem de buharını soluyan kişiler için zararlı olduğunu işaret etmektedir.
Bununla beraber elektronik sigara kullanımı gelişebilecek olan nikotin bağımlılığı tütün
ürünlerine başlama riskini arttırmaktadır.
Sigarayı bıraktıktan; 12 saat sonra, Karbon monoksit seviyesi normale döner ve
vücudun oksijen seviyesini artar. 1 gün sonra, bir kişinin kan basıncı
düşmeye başlar ve kalp krizi riski azalır. 2 gün sonra, koku ve tat hisleri
keskinleşmeye başlar. 1 ay sonra kişinin akciğerleri iyileşmeye ve akciğer kapasitesi
artmaya başlar. 3-9 ay sonra kan dolaşımı ve nefes alma kalitesi artar, nezle, farenjit,
bronşit gibi hastalıklara yakalanma riski azalır. 1 yıl sonra kalp ve damar hastalıklarına
yakalanma riski yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra, felç geçirme olasılığı yarı yarıya azalır. 10
yıl sonra akciğer kanseri riski yarı yarıya azalır.

Pasif içicilik de öldürür!
Tütün ürünleri kullanılan ortamda bulunarak bu ürünlerin dumanını soluyan
milyonlarca insan, kendileri bu ürünleri kullanmıyor olsalar da, bu ürünlerin neden
olduğu hastalıklar dolayısıyla hayatlarını kaybetmektedir.
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Alkol
Dünyada yaklaşık iki milyar kişinin alkollü içki tükettiği bilinmektedir. Bunların yaklaşık
yetmiş altı milyon kadarında alkol bağımlılığı olduğu tahmin edilmektedir. Uzun süreli
alkol kullanımı ağız, yemek borusu, gırtlak, karaciğer, meme kanserlerinin en önemli
nedenlerinden biridir. Alkol kötüye kullanımına bağlı ölüm nedenleri genellikle karaciğer
sirozu, bazı kanserler ve kardiyovasküler hastalıklar, alkol zehirlenmesi, şiddet, kaza ve
intihardır.
Alkol kötüye kullanımına bağlı olarak yılda 3 milyona yakın kişi hayatını
kaybetmektedir

Alkol Hakkında Yanlış Bilinenler
“Alkollü içecekler vücudu ısıtır.”
Alkol tüketildiğinde kan damarlarının genişlemesiyle deriye yönelen kan kısa süreliğine
sıcaklık hissi verir ancak kısa zamanda vücut ısısı düşer, hastalık ve donma riskini
arttırır.
“Dertlerini unutursun”
Alkol sorunları çözmez, dertleri unutturmaz, sadece erteletir. Kişinin yaşadığı soruna
dair üretebileceği çözümleri geciktirmesine ya da çözüm gücünün zayıflamasına yol
açar.
“Alkol iyi uyumaya yardımcı olur.”
Alkol uyku kalitenizi düşürür. Sık sık uyanmanıza ve uykunuz sırasında REM evresinde
daha kısa süre kalmanıza yol açar.
“Bira alkol sayılmaz, bağımlılık yapmaz.”
Bütün alkollü içecekler bağımlılık yapma riski taşır.

Bir kereden bir şey, olur!
Bir kere denedikten sonra devamı gelme riski yüksektir. Alkol alışkanlık
yapar.
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Teknoloji
Teknoloji hayatımıza birçok kolaylık germekte, gün geçtikçe günlük yaşamımızın önemli
bir parçası haline gelmektedir. Bununla beraber teknolojinin ölçüsüz ve sınırsız kullanılması, teknoloji kullanımı konusunda kontrolün yitirilmesi ciddi ruhsal, sosyal ve ekonomik problemlere yol açabilir. Yapılan bazı araştırmalar, zamanlarının büyük kısmını
ölçüsüz ve kontrolsüz şekilde internet ve bilgisayar oyunlarıyla geçiren çocuklar ve
gençlerin kişilerarası ilişkilerinde problemler yaşadıkları, daha sık sağlık problemleri
yaşadıkları, öz güvenlerinin düştüğü, sosyal gelişimlerinde problemler yaşadıkları, kaygı
düzeylerinin arttığı, öfke kontrol problemleri yaşadıkları ve saldırganlık davranışları
saptanmıştır.

Nomofobi Nedir?
No Mobile Phobia kelimelerinin birleşimiyle ortaya çıkmış olan Nomofobi terimi,
kişinin mobil cihazına ya da mobil cihazıyla kurduğu iletişim ağlarına erişemediğinde
hissettiği kaygıdır.

Acaba Teknoloji bağımlısı mıyım?
•

Cep telefonunu elinizden bırakmak zor gelmeye başladıysa,

•

Şarjınızın bitme ihtimali sizi kaygılandırıyor, her zaman yedek şarj taşıyor
sanız,

•

Uyandığınızda yaptığınız ilk şey telefonunuzdaki mesaj ve bildirimlere
bakmaksa,

•

Sosyal medyayı sürekli kontrol etmezseniz habersiz kalacağınızdan
kaygılanıyorsanız,

•

Zamanınızı sosyal medyada ya da oyun oynayarak geçirmeniz işiniz ya da
evinizle ilgili sorumluluklarınızı ihmal etmenize neden oluyorsa.

•

Sosyal medyada ya da oyun oynayarak zaman geçirdiğiniz için uykusuz
kalıyorsanız,

•

Arkadaşlarınızdan, ailenizden, uzaklaştığınızı düşünüyorsanız,
İnternet kullanımının hayatınız üzerindeki tam etkisini ciddi şekilde değerlendirmelisiniz.

Ne yapmalı?
•

Teknolojik aletlerin kullanımına makul bir günlük zaman sınırı koymak,

•

Teknolojik aletlerle yaptıklarınız dışında hobiler edinmek,

•

Diğer insanlarla etkileşim halinde olabileceğiniz bir spor yapmak.

•

Teknoloji ile geçirdiğiniz zaman dolayısıyla ertelediğiniz şeyleri bulmak ve
harekete geçmek,

•

Dış dünyayla organik bağlar kurmak, yeni insanlarla tanışmak, yüz yüze
sohbet etmek,

•

Zihninizi teknolojiden uzak tutmanıza yardımcı olacak keyifli etkinlikler
yapmak.
Teknoloji bağımlılığının önüne geçmenize yardımcı olabilir.
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REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ
Bağımlılıkla mücadele etme sürecinde yardım almak önemlidir.
Bağımlılıkla ilgili bilgi ve destek almak için birimimize başvuruda bulunabilirsiniz.
Birimimizden çevrimiçi (online) olarak da destek alabilirsiniz.

Birimimizden destek almak isterseniz:
• psikolojikdanismanlik@maltepe.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
• Uzmanlarımıza direkt olarak e-posta ya da telefon üzerinden ulaşabilirsiniz.
Uzmanlarımız:
• Uzm. Psk. Elif Eylem Alkan 0216 626 10 50 -2062 / elifeylemakan@maltepe.edu.tr
. Uzm. Psk. Doruk Güvenç 0216 626 10 50 -2057 / dorukguvec@maltepe.edu.tr

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AMATEM BİRİMİ
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi AMATEM Birimi 2007 yılından beri Psikiyatri Anabilim
Dalına bağlı olarak hizmet vermektedir. AMATEM ayaktan tedavilerin ve gerekirse yatış
planının da yapıldığı bir kuruluşumuzdur. İlaçla tedavinin yanında, bireysel ve grup
şeklinde psikoterapi uygulamalarıyla hastaların ayaktan tedavileri de
sürdürülmektedir. Hastaların tıbbi tedavilerinin yanı sıra; danışanların ailelerine
yönelik eğitim programları da mevcuttur.
Telefon: 444 06 20

0850 811 02 51

E-posta: info@maltepehastanesi.com.tr
Adres:

Feyzullah Cad. No:39 Maltepe / İstanbul

T.C. Maltepe Üniversitesi
Sağlık, Spor ve Kültür Dairesi Başkanlığı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi
Marmara Eğitim Köyü, Sağlık Merkezi Binası, Kat:1 34857 Maltepe/İstanbul
Tel: 0216 626 10 50 – 2060
e-posta: psikolojikdanismanlik@maltepe.edu.tr
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