
 » Bağımlıyım, tedavi olmak istiyorum 
diyorsanız: 184 Sağlık Danışma

 » Madde kullanımı sonrasında kötüleştiyseniz:  
112 Hızır Acil 

 » Uyuşturucu satan kişileri ihbar etmek için:  
155 Polis İmdat  
156 Jandarma İmdat

 » Müracaat ettiğiniz resmi kurumlarla ilgili, 
yaşadığınız sorunları iletmek ve çözümlemek 
için: 
179 Alo Valilik

 » Madde kullanımı ile ilgili hukuki sorunlar için: 
444 84 98  Alo Hayat Ağacı 
Türkiye Barolar Birliği
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Madde kullanımı insanların 
sıkıntılarını azaltır mı?

Uyuşturucu madde ne demektir?

Kullanıldığında duygu, düşünce ve davranış 
bozuklukları ortaya çıkararak gerçek algıyı 
bozan, bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlar 
yaşanmasına neden olan çoğunlukla sentetik 
üretilen maddelerdir.

Madde Kullanımının Ne Gibi Zararları 
Vardır?  

Hangi yolla alınırsa alınsın, kullanılan 
uyuşturucu madde, beyin yapısını olumsuz 
etkiler; akıl hastalığı yapabilir. İç organlarda 
değişik hasarlar ve hastalıklar ortaya çıkarır. 
Ciltte sağlıksız görüntü ve yaşlanma yapar. 
Kullanım devam ettikçe cinsel yaşamı da 
olumsuz etkiler. Kısacası, bütün organlara 
zarar verir, ölüme sebep olabilir.

Uyuşturucu Maddelerin Zararsızı Yok 
mudur? 

Yoktur. Bütün uyuşturucu maddeler 
vücudumuza, ruhsal yapımıza ve çevremize 
zarar verirler. 

İnsan Neden Uyuşturucu Madde 
Kullanır? 

Gençler  arasında arkadaş etkisi çok önemlidir. 
Genellikle uyuşturucu maddelerin zararını 
bilmeyen, bilse bile “hayır” diyemeyen; aile 
bağları kopuk; gelecek planları yapıp ona 
göre çalışma hedefleri olmayan gençlerde 
uyuşturucu kullanımının daha fazla olduğu 

Madde kullanımı insanların sıkıntılarını azaltır mı?
Hayır.  Deneme amaçlı kullanımı bile daha 
sonrasında bağımlı olmaya kadar gidebilir. Kişiler, 
bu tür maddeleri kullanırken, sıkıntıdan, zihinsel 
ve fiziksel durgunluktan, isteksizlikten kurtulmayı 
ummaktadır. Yani bu maddelerin kendilerini 
biraz “canlandırmasını” beklemektedir. Ancak 
çoğu zaman canlanan sadece hastalık belirtileri 
dediğimiz halüsinasyon, hezeyanlar ve dağınık 
amaçsız hareketler olur. Beraberinde ise her türlü 
hastalıklarında da ağırlaşmaya neden olduğu 
bilinmektedir.

gözlenmektedir. Uyuşturucu maddelerin 
vücudumuza, sosyal çevremize ve 
geleceğimize verdiği zararları bilmek 
gerekir.

Esrar bağımlılık yapar mı?

Evet. Üstelik daha çabuk oluşan bir 
bağımlılık yapıcı etkisi vardır. 

Sentetik Uyuşturucular Öldürür mü? 

Evet. Özellikle içlerine katılan değişik 
karışımlarla kullanıldığından, kullanan 
kişinin ölümüne neden olurlar.

Her kullanan Kişi Bağımlı Olur mu? 

Genellikle ilk kullanımlar deneme amaçlı 
olur. Fakat daha sonrasında hızlıca 
bağımlılık gelişir.  

Ben Bağımlı Olmam!    

Uyuşturucu kullanan herkes, kullanmaya 
devam ettiği takdirde bağımlı olur. En 
iyisi hiç denememektir. Ne kadar erken 
bırakılırsa, o kadar kurtulma şansı vardır.

Bırakmak için hiç bir zaman geç değildir.

Hayat Ağacı Projesi elçilerimiz Erol EVGİN ve  
Murat EVGİN’e sonsuz teşekkürler...
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