
Alkol ve uyuşturuce 
hakkinda çocukları 
ile konuşmak isteyen 
ailere bilgiler



Er veya geç çocuğunuz alkol, uyuşturucu veya kumar ile tanışacaktır. 
Bu konu hakkında çocuğunuz ile bir konuşma yapabilmeniz için, bu 
maddelerin etkileri ve riskleri hakkında bilgiedinmeniz yararlıdır. Böylece 
çocuğunuzı iyi bilgilendirebilirsiniz ve dolayısıyla çocuğunuzun kendi 
fikri olması mümkündür. Bu broşürde alkol, tütün, kumar, esrar, ecstasy, 
kokain, speed, uyku hapları ve sakinleştiriciler hakkında bilgi bulabilirsiniz. 
Ayrıca çocuğunuzla madde kullanımı hakkında konuşmak istediğinizde 
işinize yarar ipuçlarıda verilmektedir.

3 UYUŞTURUCU ÇEŞITLERI
Uyuşturucuları gösterdikleri etkiye göre ayırabiliriz. 3 çeşit uyuşturucu vardır: uyuşturucu 
etkiye sahip uyuşturucular, uyarıcı etkiye sahip uyuşturucular ve algılama sürecinde değişiklik 
meydana getiren uyuşturucular.

BAĞIMLI OLMAK NEDIR
Hemen bir gün içerisinde bağımlılık kazanılmaz. Bu süreç bir kaç ay hatta yıllarca sürebilir. 
Genelde ara sıra madde kullanımı ile başlar. Bazılarının kullanımı bu şekilde kalır, ancak bazıları-
da kullanımı daha ileriye götürerek gittikçe daha fazlasını kullanır. Bu durum özellikle kendini 
kötü hissedip de iyi hissetmek için alkol ve uyuşturucu kullanan kişilerde görülür. Herşeyden 
bıkar ve gergin olurlar, ancak alkol içince veya uyuşturucu kullanınca kendilerini iyi hissederler. 
Tabiiki sonuçta hiç bir şey elde etmezler. Ertesi gün aynı kötü ruh haline geri dönerler. Kullanımı 
gittikçe daha sıklaştırır ve fazlalaştırırlar. Uyuştucu olmadığı zaman uyuşturucuyu müthiş 
derecede arzularlar; uyuşturucuya ruhsal bağımlıdırlar.

Bununla birlikte bedenin de ayrıca alkol veya uyuşturucuya alışır. Bir süre sonra uyuşturucu 
istenilen etkiyi artık göstermez ve aynı etkiyi hissetmek için daha fazlasını kullanma ihtiyacı 
duyulur. Bu durumda kişilerin daha yüksek miktarda uyuşturucu ve alkol kullandıkları görülür. 
Bu kullanımdan dolayı beden sürekli alkol ve uyuşturucu verilmesine karşı adaptasyon 
geliştirir. Kullanımı bıraktığında veya azalttığında bedenin protesto eder. Hastalanırsın. 
Yoksunluk belirtileri başlar. Bedenin bağımlılık kazanmıştır.

UYUŞTURUCU

Bu broşür İngilizce, Türkçe ve Arapça dillerinde mevcuttur.
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ALKOL
diğer adları:

kadeh ‘shooter’

TÜTÜN
diğer adları:

sigara paket tütün

TÜTÜN NEDİR
• Tütün uyarıcı etkiye sahip uyuşturucu grubuna 

girer.

• Tütün, tütün bitkisinin kurutularak hazırlanan 
yapraklarından üretilir. 

• İşlenen tütün yapraklarından sigara, paket tütün, 
pipo tütünü ve purolar yapılır.

ETKİSİ NEDİR
• Tütünün yakılmasıyla, nikotin, katran ve 

karbonmonoksit maddeleri meydana gelir.

• Nikotin kendini neşeli, sakin ve rahat hissetmeni 
sağlar. 

• Kalp atışların hızlanır ve kan damarlarında 
daralma olur.

• Kandaki nikotin oranı düşünce, kendini giderek 
husursuz hissedersin. O zaman tekrar bir sigara 
içme gereksinimi duyarsın.

• Katran solunum yollarındaki salgı zarının 
iltihaplanmasına neden olabilir. 

• Karbonmonoksit kanda oksijensizliğe neden 
olur. Bu durumda, örneğin kalp ve kas gibi 
organların gerekli miktarda oksijen almaz.

RİSKLERİ
• Sigara içmek cilde ve dişlere zarar verir. Nefesin 

de kokar. 

• Kondisyonun düşer.

• Sigara içmek akciğerlere hasar verir. Bronşit 
veya akciğer kanserine yakalanabilirsin. 

• Bronşit olduğunda sürekli öksürürsün. Katran, 
anormal hücre gelişimine de neden olur. Bu 
durumda kanser hastalığı söz konusudur.

• Sigara içmek kan damarlarına zararlıdır. 
Damarlarında kireçlenme olabilir ve zamanla 
kalp krizi ve beyin kanaması geçirme ihtimali 
mevcuttur. 

• Nikotin bağımlılık yapar. Aynı etkiyi görebilmek 
için bedenin çok kısa sürede daha fazlasına 
ihtiyaç duyar.

• Kandaki nikotin oranı düşünce, husursuz 
olursun. Bunun için tekrar sigara içme ihtiyacı 
hissedersin.

• Ancak sigara yasaklandığında veya bırakılmak 
istendiğinde, tütüne bağımlı olduğunun farkına 
varırsın.

ALKOL NEDİR
• Alkol uyuşturan uyuşturucular grubuna girer.

• Birada %5, şarapta %12 ve sert alkollü içkide 
%35 oranında alkol vardır.

• Karışık (kokteyl) içkilerde alkol oranı %5 ila 
%8 arasında değişir. ‘Shooter’larda (minyatür 
şişelerde likör) ise bazen %35 oranında alkol 
bulunabilir.

• Alkol vucüttaki neme karışır. Gençler ve 
kadınlarda vücut nem oranı daha düşüktür. 

• Dolayısıyla, tam gelişmemiş kişiler ve kadınlar, 
aynı ölçüde alkol kullandıklarında kanlarında 
daha fazla alkol bulunur.

ETKİSİ NEDİR
• Birkaç bardak alkol kişiyi neşelendirir, rahatlatır.

• Özgüvenini güçlendirir ve konuşkan yapar.

• Alkol tüketimini fazlalaştırırsan, haddini aşarsın. 
Reaksiyon gücün azalır.

• Alkol tüketiminde ölçüyü kaçırırsan, neşen 
kaçabilir. 

• Görmede, konuşmada ve yürümekte zorluk 
çekersin.

RİSKLERİ
• Alkol kilo yapar. Bir bardak birada 100, şarapta 

80 ve karışık içkide 170 kalori vardır. 

• Ertesi gün ayıldığında olup bitenleri 
hatırlamayabilirsin (geçici şuur kaybı).

• Ertesi gün üzerinde mahmurluk olabilir. Başın 
ağrır ve miden bulanır.

• Alkol beyne ve beynin gelişmesine zarar verir. 
Beyin gelişimi 24 yaşına kadar gerçekleşir.

• Fazla alkol tüketimi alkol zehirlenmesine kadar 
götürebilir. Bayılıp kalırsın. Bu durum gençlerde, 
yetişkinlere nazaran daha çabuk gerçekleşir. 

• Alkol bedensel ve ruhsal bağımlılık yaratır.

karışık içki puro
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ESRAR & 
MARİHUANA
diğer adları:

cigara cigaralık

XTC
diğer adları:

mdma hapcık

XTC NEDİR
• XTC uyarıcı etkiye sahip uyuşturucular grubuna 

girer.

• XTC laboratuvarda yapılır.

• XTC hap veya kapsül olarak yutulur ya da pudra 
şeklinde içkiye katılarak tüketilir.

ETKİSİ NEDİR
• XTC’nin çift etkisi vardır.

• Speedin yaptığı aynı etki, kendini enerjik, net ve 
çevik hissetmeni sağlar.

• Bilinçdeğişikliğine neden olan etkisi kişiyi 
gevşetir ve rahatlatır.

• Çok ve sık yutarsan, sadece speedin yaptığı aynı 
etkiyi fark edersin; kızgın ve saldırgan olursun.

• XTC, kalp atışını hızlandırır, kan basıncını ve 
beden ısısını artırır.

• Bazen çenede sertleşme, ağız ve boğazda 
kuruma olur.

• XTC hapı 30 ile 60 dakika içinde etki göstermeye 
başlar. 4 ila 6 saat içinde bu etki sonlanır.

RİSKLERİ
• XTC hakkında her şey henüz bilinmemekte.

• Beden ısısı ciddi boyutta artar. Hele ki sıcak 
ortamda uzun süre dans edersen.

• Beden ısısının artışı yeterince, yani saatte iki 
bardak, su içerek önlenebilir.

• XTC bazı sinir hücrelerine zarar verir; Bu 
zamanla hafıza bozukluğuna yol açabilir.

• XTC’den dolayı dişlerini gıcırdatırsın.

• XTC yasa dışı üretilir. Ekstasy hapında hangi 
maddelerin olduğunu bilmezsin. Ekstacy hapını 
test ettirebilirsin. www.drugs-test.nl sitesinde 
tüm adresleri bulabilirsin.

• XTC hapını kullandıktan sonra kendini halsiz 
ve aşırı yorgun hissedebilirsin. Trafığe çıkmak 
tehlikelidir.

• Kullandıktan sonraki günlerde üzerinde 
mahmurluk hissedebilirsin. 

• XTC ruhsal bağımlılık yaratabilir. Ekstasy 
olmadan eğlencelerden artık zevk almazsın.

NEDİR
• Esrar ve marihuana uyuşturucu etkiye sahip 

uyuşturucular grubuna girerler.

• Bunlar görsel algılarda değişiklik de meydana 
getirebilir.  

• Etki sağlayan ana madde THC (Tetrahidrokannibonol) 
olarak adlandırılır.  

• Bazı esrar ve marihuana türleri yüksek oranda THC 
içerir. Fazla deneyimin yoksa ağır marihuana korkuya 
düşme gibi hoş olmayan etkilere sebebiyet verebilir.

• Marihuana, hint kenevirinin kurutulmuş baş 
kısımlarından elde edilir. Esrar ise hint kenevirin 
reçinesinden yapılır. 

• Esrar ve marihuana dumanının içe çekilmesinin 
(‘blowen’) dışında kek gibi yiyecekler (‘spacecake’) 
içerisine katılarak da kullanılabilir. Aynı ölçüde alkol 
kullandıklarında kanlarında daha fazla alkol bulunur.

ETKİSİ NEDİR
• Esrar ve marihuana neşeli ve rahatlık hissini sağlar.

• Renkler ve müzik daha yoğun algılanır. 

• Ruhsal durumunu körükler; kendini kötü 
hissettiğinde kendini daha da kötü hissetmene 
yol açabilir.

RİSKLERİ
• Kısa geçmişte olanları zor hatırlarsın; mantıklı 

düşünmede zorlanırsın.

• Ters etki yapabilir. O zaman rahatsız olursun: kendini 
hasta hisseder endişeye düşersin.

• Dumanda katran bulunur. Bu akciğerlere zarar verir.

• Yiyecek içerisinde çoğu zaman daha aşırı tüketilir. 
Etkisini ancak bir saat sonra gösterdiği için kullanıcılar 
bir etki yapmadığını düşünerek bir parça daha alırlar.

• Çok içmek kişisel gelişmeyi önler. 

• Ruhsal bağımlılık yaratabilir, esrar ve marihuana 
olmadan kendini rahat hissedemezsin. 

• Çok ve sık içmek, bedensel bağımlılık da kazandırabilir.

çubuk

• Kalp atışların hızlanır, gözlerinde biraz kırmızılık 
oluşur.

• Duman içe çekildiğinde etkisi bir kaç dakika 
içinde başlar ve 2 ila 4 saat sürer. Yiyecek   
halinde etkisi ancak 1 saat sonra başlar ve 4 ila 
8 saat sürer.

‘jonko’ ekstasy eğlence uyuşturucusu
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SPEED
diğer adları:

‘pep’

KOKAİN
diğer adları:

kok ‘sos’ paketcik çizgi

KOKAİN NEDİR
• Kokain, uyarıcı etkiye sahip uyuşturucular 

grubuna girer.

• Beyaz, kristalimsi bir tozdur. 

• Kokain, genelde çizgiler halinde dizilip sonra 
buruna çekilir.

• Kokainin içine çoğu zaman başka maddeler karıştırılır.

• Kokain işlenerek baz ‘coke’, pişirilmiş ‘coke’ veya 
‘crack’ elde edilir. 

• Crack sigara gibi içilir. Kokain kullananların çoğu 
crack de kullanır.

ETKİSİ NEDİR
• Aktif, zihnin açık, canlı ve neşeli olursun.

• Konuşkan ve kendinden son derecede emin olursun.

• Kalp atışın hızlanır, kan damarları daralır ve kan 
basıncını artırır. 

• Etkisi geçtiğinde kendini husursuz bomboş 
hissedersin. 

• Çoğu zaman ertesi gün moralsiz olursun.

• Buruna çekildiğinde etkisini bir kaç dakika sonra 
gösterir. Ektisi 30 dakika sürer.

RİSKLERİ
• Kan damarlarında daralmadan, burun salgı 

bezleri iltihaplanabilir. .

• Kalp ekstra yorulur. Kalp atışı hızlanır ancak kan 
damarlarında daralma sonucu daha az oksiyen 
alır.

• Kokain bağımlılık yapar. Etkisi kısa sürede geçer 
ve hemen daha fazlasını istersin.

• Kokaine bağımlı olup kullanımı azalttığında 
kendini aylarca çökük ve bitkin hissedebilirsin.

• Kokaini çok kullanırsan epey zayıflayabilir, ürkek 
olabilir herşeyden kuşkulanabilirsin. 

• Crack’in etkisi en fazla 5 dakika sürer. Crack, 
buruna çekilen kokainden çok daha risklidir. Çok 
geçmeden kullanımı kontrol altında tutamaz 
ve çok kısa sürede bağımlı olur bırakmakta 
zorlanırsın.

SPEED NEDİR
• ‘Speed’ uyarıcı etkiye sahip uyuşturucular 

grubuna girer.

• Speed laboratuvarda yapılır.

• Speed, toz olarak buruna çekilebilir. Speed hap 
ve ‘bommetje’ halinde yutulabilir de (fotoğrafa 
bakınız). ‘Bommetje’ speed emdirilmiş emici 
kağıt parçasıdır.

ETKİSİ NEDİR
• Kendini enerji dolu hissedersin; konuşmak ve 

birşeyler yapmak istersin, örneğin dans etmek 
gibi.

• Yorgunluk hissetmez ve açlık duymazsın.

• Göz bebeklerin büyür ve kasların gerilir.

• Kalp atışları ve kan basıncı artar.

• Speed buruna çekildiğinde etkisini birkaç dakika 
sonra gösterir. Speed, hap olarak yutulduğunda 
20 ila 60 dakika sonra etkisi başlar

RİSKLERİ
• Speed kullanımından dolayı dişlerini gıcırdatırsın, 

buda zamanla dişlerine zarar verir.

• Speed, beden ısısını ciddi boyutta arttırır. Sıcak 
ve nemli ortamlarda uzun süre dans ettiğinde 
beden ısısının artma riski daha da büyüktür.

• Kullandıktan sonra uyuyamazsın. 

• Ertesi  gün kendini bitkin hissedersin.

• Speed, beyinde bazı sinirleri zedeleyebilir.

• Speedi uzun süre kullanırsan, aşırı decede kilo 
kaybedersin.

• Kan basıncın gittikçe artar. 

• Speed kullanımından depresyona düşebilir veya 
paranoya olabilirsin.

• Speed ruhsal bağımlılık yaratabilir. 

• Bedenin speed’e çok kısa sürede alışır. Aynı 
etkiyi görebilmek için daha fazlasına ihtiyaç 
hissedersin.

amfetamin
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diğer adları:

UYKU İLAÇLARI VE 
SAKİNLEŞTİRİCİLER

KHAT NEDİR
• QAT veya khat uyarıcı uyuşturuculara aittir.

• Qat’ın şekli defne yaprağına benzer. Yapraklı 
dallar paket halinde satılmaktadırlar. Onüçüncü 
yüzyıldan beri Yemen, Somali, Etiyopya ve 
Kenya’da uyarıcı olarak satılmaktadır. Kullanıcılar 
yaprakları çiğniyorlar. Qat’taki etkin madde 
alkaloit cathinonedir ve bu özellikle taze 
yapraklarda bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle 
çalının yetiştiği ülkelerde kullanılmaktadır. 
Kurutulmuş yapraklardan ayrıca çay 
demlenilebilir.

ETKİSİ NEDİR
• Etkileri biraz amfetamine benzerler. Madde 

uyarır ve neşelendirir. Kullanıcılar daha aktif 
olur, yorgunluk ve iştah kaybolur ve daha kolay 
konuşurlar. Etkiler 60 dakika sonra belli olur ve 
bir kaç saat sürer.

• Yan etkisi ishal olabilir. Sonunda olumlu his 
negatif depresif bir hise dönüşebilir. Ertesi gün 
bitkinlik oluşabilir.

RİSKLERİ
• Qat bağımlılık yapabilir, fakat bunun oranı çok 

yüksek değildir. Ayrıca tansiyon yükselmesi ve 
bitkinlik gibi bedensel risklerde vardır.

• Kullanım çok zaman alır ve kötü sosyal durumu 
uzatır.

• Qat kullanımı tansiyon, nabız ve solunum 
frekansının yükselmesine neden olur. Tansiyon 
yükselmesi çiğnemeden 3 saat sonrasına kadar 
sürüyor.

• Uzun kullanımdan sonra kalp krizi, bronşit, 
mide bağırsak sisteminde iltihaplar, karaciğer 
sirozu ve ağızda tümörler gibi bedensel zararlar 
oluşabilir.

• Fakat bedensel zararın risk oranı ve sıklığı net 
değildir.

NEDİR
• Uyku ilaçları ve sakinleştiriciler uyuşturucu 

etkiye sahip maddelerdir.

• Uykusuzluk, korku ve gerginlik gibi şikayetlerde 
kullanılırlar.

• Bunların her zaman doktor reçetesiyle verilmesi 
zorunludur.

ETKİSİ NEDİR
• Daha kolay uykuya dalmanı veya uykunu 

sürdürmeni sağlarlar.

• Korku ve gerginliği azaltır.

• Ağırlaştırır ve sakinleştirirler.

• Uyuşuk ve umursamaz bir duruma getirirler.

• Kaslarda gevşeme yaparlar.

• Bir çok çeşidi vardır. Bazı çeşitleri hızlı şekilde ve 
kısa süreli etki yapar.

• Diğerleri ise yavaşca etki yapar ama etkisi uzun 
sürer.

RİSKLERİ
• Uyku ilaçları ve sakinleştiriciler bir süre faydalı 

olabilirler. Ancak sorunlara sebep olan etkenler 
ortadan kalkmaz.

• Başka bir problem de bunların zamanla alışkanlık 
yapmasıdır. Uyku ilaçlarının etkisi 2 hafta sonra 
azalmaya başlar. Sakinleştiricilerin gösterdiği etki 
de en fazla 8 haftadan sonra azalır.

• Bu nedenle uyku ilaçlarını en fazla 2, 
sakinleştiricileri ise en fazla 8 hafta kullanabilirsin.

• Uyku ilaçları ve sakinleştiricilerin baş ağrısı, 
yorgunluk, baş dönmesi, kas gevşemesi ve 
yorgunluğu, mide bulantısı ve ishal gibi hoş 
olmayan yan etkileri vardır.

• Beyin fonksiyonu kötüye gider. 

• Maddeler seni sersemleştirebilir ve kaslarını gevşetir 
bundan dolayı dengeni kaybedip düşebilirsin. 

• Reaksiyon hızın azalır. Bu durum trafikte tehlikelidir.

• Uzun süre kullanımda hisler belirsizleşir. Artık 
zevk almaz duruma gelirsin.

• Bu maddeler bağımlılık yapar. Bunları gittikçe 
daha sık arzular ve bıraktığında kendini hasta 
hissedersin.

benzodiazepin’ler benzo’lar

KHAT
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EROİN
diğer adları:

opiyatlar kahverengi

KUMAR
diğer adları:

kumar makinesi rulet black jack tombala

KUMAR NEDİR
• Kumarda para kazanmak veya kaybetmek her 

zaman bir rastlantıdır.

• Kumar her zaman para için oynanır.

• Kumar makinelerinda kazanıp kazanmadığını 
anında görürsün. 

• Lotto oynadığında bunu çok daha geç öğrenirsin.

• Anında kazanıp kazanmadığını gördüğün kumar 
oyunları risklidir.

• Yani kumar makineleri lotto oyunlarından çok daha risklidir.

• Kumar makineleri bir şekilde ayarlanmıştır.

• Yasa gereğince saat başı ortalama 40 EUR para 
kaybedebilirsin.

• Haftada bir saat kumar oynarsan bu, yılda (52 
çarpı 40 EUR) 2080 EUR para eder.

• Bir oyunun 4 saniyeden az sürmesinin yasak 
olduğu yasada belirlenmiştir.

ETKİLERİ NELERDİR
• Kumar oynamak sürükleyicidir. 

• Heyecan verir.

• Etrafındaki herşeyi unutursun.

• Kumar makinesiyle tek beden olursun.

RİSKLERİ
• Kısa süreli oyunlar heyecan verir ve alışkanlık 

yapar.

• Giderek daha sık ve çok oynamaya başlarsın.

• Kaybediyorsan, kaybettiğin parayı yeniden 
kazanmak istersin.

• Kazanıyorsan, kazandığını tekrar kaybedersin. 

• Oynayabilmek için daha çok paraya ihtiyaç 
hissedersin ve maddi sıkıntılar başlar.

• Para bulmak için yalan söylemeye ve bahane 
uydurmaya başlarsın.

• Arkadaşlarınla, işyerinde veya okulda sorunlar 
doğar.

• Bağımlı olursun. Bütün gün kumarla meşgul 
olursun. Kumar oynamayı bıraktığında veya 
azalttığında husursuz olursun.

EROİN NEDİR
• Eroin, uyuşturucu etkiye sahip uyuşturucudur.

• Eroin gelincikten yapılır

• Eroin taneli, kahverengi-gri renkli bir toz 
görünümündedir.

• Eroin genellikle içe çekilir. Alüminyum folyo 
üzerine konulur ve alttan ateş vererek ısıtıldıktan 
sonra oluşan duman bir çubuktan içe çekilir. 
(Buna ‘chinezen’ denir.) Eroin enjekte de 
edilebilir.

• Eroin, su ve asitte eritilerek damardan da enjekte 
edilebilir.

ETKİSİ NEDİR
• Kullandıktan sonra kendini sıcak ve mutlu 

hissedersin.

• Eroin ağrıyı, üzüntüyü, korkuyu, soğuğu ve açlığı 
uyuşturur.

• Kalp atışı yavaşlar ve nefes alma ağırlaşır.

• Eroin uzun süre kullanırsan, kullanımı 
azalttığında veya bıraktığında hastalanırsın.

• O zaman eroinden zevk aldığın için değil 
sırf kendini hasta hissetmemek için eroin 
kullanmaya devam edersin.

RİSKLERİ
• Eroinin dozunu belirlemek güçtür. Dozu kaçırma 

ihtimali büyüktür ve aldığın fazla yüksek dozaj 
ölümle sonuçlanabilir. 

• Eroini (başkaları tarafından kullanılmış) bulaşıcı 
iğnelerle enjekte edersen, karaciğer hastalıkları 
veya Aids virüsü kapabilirsin.

• Eroin çok yüksek derecede bağımlılık yapar.

• Eroin etkisine duyduğun ihtiyaç gittikçe artabilir.

• O zaman eroini elde etmek için yapmayacağın 
şey yoktur.

• Ve aynı etkiyi görebilmek için kısa sürede daha 
fazla eroin kullanman gerekir.

• Eroini 2 ila 3 hafta kullandıktan sonra azaltsan 
veya bıraksan bile hemen hastalanırsın.

• Bu nedenle eroin kullanımını azaltmak veya 
bırakmak çok güçtür.

‘smack’ poker
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ÇOCUĞUNUZLA ALKOL 
VE UYUŞTURUCULAR 
HAKKINDA KONUŞMAK 
Ergenlik (12-17 yaş arası), çocuğun dünyayı ve bu dünya içinde kendini keşfettiği dönemdir. Bu 
yaş grubundaki çocuklar yeni tecrübelere açık olup, her şeyi denemek isterler. ‘Hangi grupta 
yer almalıyım?’, ‘Nasıl giyinmeliyim?’, ‘Hangi müzikten hoşlanıyorum?’ şeklindeki sorular onları 
seçim yapmaya zorlar. Bu seçimlerde arkadaşlarının ve sınıf arkadaşlarının rolü gittikçe artarken, 
anne ve babanın rolü ise giderek azalır. Çocuğun büyürken kendi kararlarını verip kendi seçimini 
yapmayı öğrenmesi, büyüme sürecinin bir parçasıdır ve bu hem doğal, hem de sağlıklıdır.

Alkol ya da uyuşturucu kullanan birini tanıması bile çocuğunuzun ergenlik döneminde bu mad-
delerle karşılaşmasını kaçınılmaz kılar. Alkol ve uyuşturucu da böylece bir görüş belirlemesi 
gereken konular arasında yer alır. Çocuğunuzla madde ve alkol hakkında erken konuşmaya 
başlamanız bu bağlamda büyük önem taşımaktadır.

ÇOCUĞUNUZ İLE KONUYU 
KONUŞMADAN ÖNCE ŞUNLARI 
BİLMENİZ GEREKİR:
1. Esrar ve marihuana türü hafif uyuşturucuların ‘coffeeshop’ diye adlandırılan satış 

noktalarından satışı serbesttir. ‘Coffeeshoplara’ giriş ve satışta 18 yaş sınırı uygulanır. 
Bira ve şarap gibi düşük alkollü içecekler ile tütünlü ürünler 18 yaş ve üstündekilere 
satılabilir. Sert alkollü içkilerde ve kumar oyunlarında ise yaş sınırı 18 olarak 
belirlenmiştir.

2. Alkol ve uyuşturucu kullanmakla bağımlı olmak eş anlamlı değildir.Bir çok çocuk, alkol 
ya da uyuşturucuyu bir kez dener ve bırakır. Esrar ya da marihuana içmeye başlayan her 
iki çocuktan birinde bu deneyimin bir kere ile sınırlı kaldığını biliyor muydunuz? Diğer 
yarısı ise kullanıma devam eder, ancak bunu ara sıra yapar, örneğin haftada ya da iki 
haftada bir. Sadece küçük bir grup (%4) kullanmaya devam eder ve bu grupta bağımlılık 
riski yüksek olur. Yani alkol ve uyuşturucu kullanımı, kişinin hemen bağımlı olduğu 
anlamına gelmez.

ÖNERİLER:
GENEL:
1. Çocuğunuza ilgi gösterin, kafasından neler geçtiğini, olası sorunlarını bilin ve 

kimlerle arkadaşlık yaptığını öğrenin. Çocuğunuza boş zamanını hoş ve iyi bir şekilde 
değerlendirme imkanı sunun. Sadece eleştirmeyin. Bu onun kendine olan güvenini sarsar. 

2. Doğru davranışlarınızla model olun. Sigara kullanmamaya, uyku ve sakinleştirici ilaçların 
kullanımı konusunda dikkatli olmaya özen gösterin. Alkol kullanıyorsanız, bunu ölçülü 
tüketin. 

3. Çocuğunuzun alkol ve uyuşturucu konularında sizden daha fazla bilgi sahibi olması 
mümkün. Bu nedenle siz de maddeler hakkında yeterli ve doğru bilgiler edinin. 
Çocuğunuzla bu konularda konuşmakta zorlanıyorsanız, çevrenizden güvendiğiniz bir 
kişinin ya da bir aile yakınının yardımını isteyin.

ÇOCUĞUNUZ KULLANIYORSA:
1. Kullanımı derhal yargılamayın. Bu konuda kesin bir tavır almak iletişim kopukluğuna 

yol açabilir. İletişim kanallarını açık tutun ve konu hakkında daha fazla bilgi istediğinizi 
belirtin.

2. Çocuğunuzu dikkatle ve sözünü kesmeden dinleyin. Kendi fikrinizi görüşmenin ortalarına 
doğru söylemeniz, eşitlik ve inanırlık açısından önem taşır.

3. Çocuğunuzla anlaşma yapın. Çocuğunuz alkol ya da uyuşturucu kullanımını bırakmak 
istemiyorsa, ne zaman kullanıp kullanamayacağı konusunda onunla anlaşma yapmaya 
çalışın ve çocuğunuzun bu anlaşmaya uymasını sağlayın. Anlaşmaya uyan çocuğunuzu, 
onu takdir ettiğinizi söyleyerek ödüllendirin.

ÇOCUĞUNUZ HENÜZ KULLANMIYORSA:
1. Çocuğunuzla keyif verici maddeler hakkında konuşmak için uygun bir zaman bulmaya 

çalışın. Bir olayın ya da bir televizyon programının akabinde olabilir bu.

2. Kurallar koyun. Kesin kurallar ve sınırlar çocukların direncini artırır. En uygunu gençlerin 
alkol ve uyuşturucuya hiç başlamamaları ya da bu maddeler ile mümkün olduğu kadar 
geç tanışmalarıdır. Örneğin, çocuğunuza 16 yaşına kadar sigara ve alkol kullanmama 
kuralı uygulayabilirsiniz. Bunu zamanında (11-12 yaşlarında) yaparsanız, çocuğunuzun 
alkol ve uyuşturucu ile tanışmasını erteleme şansınız artabilir. Koyduğunuz kuralların 
nedenini de çocuğunuza açıklayın.
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